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§ 220
Valtuutettu Hanna Mithikun aloite maauimalan rakentamisesta Kan-
nelmäkeen

HEL 2016-012658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hanna Mithikun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Mithiku Hanna ym valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 14
2 Alueen sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hanna Mithiku ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Kannelmäkeen rakennettaisiin maauimala ja että kaupungin 
tulee käynnistää tarvittavat selvitys- ja suunnittelutoimet. Kannelmäen 
ja Pitäjänmäen alueista on tarkoitus kaupunginvaltuuston hyväksymän 
uuden yleiskaavan puitteissa kehittää suuria aluekeskuksia.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut  vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja kaupunkisuunnittelulau-
takunnan lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Liikuntalautakunta on lausunnossaan todennut mm., että se ei puolla 
tässä vaiheessa aloitetta maauimalan rakentamisesta Kannelmäkeen.
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Liikuntalautakunta  antanut lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle 
Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaehdotuksesta. Lausun-
nossa lautakunta puoltaa Palettilammen kaavoittamista uimarannaksi, 
jos uimarannan perustamisen ja hoidon vaatimat taloudelliset resurssit 
turvataan. Toisena vaihtoehtona lautakunta on esittänyt Kuninkaantam-
men alueelle kaavoitettavaksi uimakelpoisen puistolammen, joka on ra-
kennus- ja ylläpitokustannuksiltaan uimarantaa edullisempi. Kuninkaan-
tammen lampi tulisi uimapaikkana palvelemaan myös Kannelmäen alu-
een asukkaita. 

Helsingissä on kaksi maauimalaa, Uimastadion ja Kumpulan maauima-
la. Uimastadion on peruskorjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan 
maauimala vuosina 2003 - 2005. Talven 2015 - 2016 aikana peruskor-
jattiin Uimastadionin lasten allas, ja talven 2016 - 2017 aikana perus-
korjataan hyppyallas ja -torni. Espoon Leppävaaraan on kesällä 2016 
valmistunut uusi maauimala, mikä on hyvin saavutettavissa myös Län-
si- ja Luoteis-Helsingistä.

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas -ns. plotti -johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. 

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 k-m² suuruinen.

Liikuntatoimen tämän hetkisessä taloussuunnitelmassa ei ole osoitettu 
investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut investointimää-
rärahat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle ja samalla tulee toteut-
taa selvitys Helsingin uimapaikkojen alueellisesta kehitystarpeista ja 
tarkastella mahdollisuutta toteuttaa uusi maauimala tai muu vastaavan-
lainen ratkaisu jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen tai muulle alueel-
le.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan todennut mm., että 
Helsingin uusi yleiskaava esittää maankäytön pitkän aikavälin tavoittei-
ta vuoteen 2050 asti. Ensi vaiheessa Kartanonhaan lähistön täyden-
nysrakentamisen asemakaavoitus keskittyy Malminkartanontien ympä-
ristöön. Lähitulevaisuudessa on tavoitteena kehittää Malminkartanon-
huipun virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Maankäytön suunnittelun kannalta uuden maauimalan sijoittamisesta 
Kaarelaan ei ole tarpeen käynnistää erillistä selvitystä. Uimapaikkojen 
palveluverkkoa on syytä tulevaisuudessa tarkastella kokonaisuutena, 
jotta investoinnit voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti kaikkien 
kaupunkilaisten näkökulmasta. Mikäli resursseja aloitteen mukaiseen 
maauimalaan myöhemmin järjestyisi, voidaan virkistys- ja liikuntatoi-
mintojen sijoittumista Kartanonhaan alueelle tarkastella ottaen samalla 
huomioon Mätäjoen ja alueen luontoarvojen suojelun.

Esittelijä toteaa, että tässä vaiheessa aloitteessa esitettyä maauimalaa 
ei olla suunnittelemassa. Uimapaikkojen palveluverkkoa tulee tulevai-
suudessa tarkastella kokonaisuutena. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Mithiku Hanna ym valtuustoaloite kvsto 16.11.2016 asia 14
2 Alueen sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 392

HEL 2016-012658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hanna Mithikun aloit-
teen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 138

HEL 2016-012658 T 00 00 03

Ksv 5264_109

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Valtuustoaloitteessa esitetään maauimalan rakentamista Kaarelan kau-
punginosan Malminkartanon osa-alueella sijaitsevalle Kartanonhaka-ni-
miselle lähivirkistysalueelle. 

Uimarantojen ja maauimaloiden sijoittamismahdollisuuksia selvitetään 
osana virkistysalueiden suunnittelua ja niille pyritään osoittamaan alue-
varauksia mahdollisuuksien mukaan. Uuden uimapaikan tai maauima-
lan sijoittamisessa tulee varmistaa sen hyvä saavutettavuus julkisella 
liikenteellä. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista olisi 
sijoittaa maauimala nykyisen uimahallin ja muiden liikuntapalvelujen 
yhteyteen. 

Helsingissä on kaksi maauimalaa: Uimastadion ja Kumpula. Vuonna 
2016 Helsingin keskustaan on toteutettu yksityisin varoin merivesiuima-
la. Lisäksi Pirkkolan liikuntapuiston alueella sijaitsee hiekkapohjainen, 
vedenkäsittelylaitoksella ja vesiliukumäellä varustettu uima-allas, ns. 
plotti, joka on hyvin suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. Pirkkolan 
alueen asemakaava (nro 12185, tullut voimaan 14.3.2014) mahdollis-
taa myös uuden ulkoaltaan rakentamisen nykyisen tai mahdollisesti 
laajennettavan uimahallin yhteyteen. Pirkkolan uimahalli sijaitsee lin-
nuntietä 3 kilometrin etäisyydellä Kartanonhaan alueesta. 

Kartanonhaan alueella on voimassa asemakaava nro 9060 (vahvistettu 
11.8.1986). Kaavassa alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja 
palstaviljelyalueeksi (RP). Kaava osoittaa pysäköintialueiden ja pallo-
kenttien ohjeelliset sijainnit ja että alueen länsiosaan tulee istuttaa pui-
ta. Alueella vallitseva nykytilanne on pitkälti asemakaavan mukainen. 
Mätäjoen mutkan pohjoispuolella on laaja nurmialue, joka on kesäisin 
suosittu pallottelu- ja auringonottopaikka.
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa Kartanonhaan alue on merkitty kaupun-
kipuistoksi ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. 

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymä uusi yleiskaava osoittaa 
Kartanonhaan virkistys- ja viheralueeksi, joka jatkuu Mätäjoen vartta 
etelään ja liittyy viheryhteys-merkinnöin lännessä, luoteessa ja koilli-
sessa sijaitsevaan muuhun viheralueverkkoon. Kartanonkaaren etelä-
puolella on osoitettu nykyistä virkistysaluetta täydennysrakentamiseen 
ja merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Kartanonhaan länsipuoliset 
nykyiset teollisuus- ja varastointialueet on merkitty kantakaupungiksi 
(C2). Vihdintielle on esitetty pikaraitiotievaraus. Yleiskaavan teemakar-
tassa "Virkistys- ja viherverkosto 2050" Kartanonhaka on lisäksi merkit-
ty kaupunginosapuistoksi, osaksi Länsipuiston vihersormea sekä osak-
si itä-länsisuuntaista viherlinjaa. 

Helsingin uusi yleiskaava esittää maankäytön pitkän aikavälin tavoittei-
ta vuoteen 2050 asti. Ensi vaiheessa Kartanonhaan lähistön täyden-
nysrakentamisen asemakaavoitus keskittyy Malminkartanontien ympä-
ristöön. Lähitulevaisuudessa on tavoitteena kehittää Malminkartanon-
huipun virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Mätäjoki kuuluu ELY-keskuksen lohi- ja siikapitoisten vesistöjen listalle. 
Nämä kalalajit käyttävät Mätäjokea nousu- tai vaellustienään. Veden 
käyttämistä ja puhdistamista maauimalan käyttöön ei voida pitää mah-
dollisena. Valuman tulee olla tasainen ympäri vuoden. Helsingin ympä-
ristökeskuksen luontotietojärjestelmässä Kartanonhaan alueelle on 
merkitty arvoluokiteltuja lepakko- ja linnustokohteita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että maankäytön suunnittelun 
kannalta uuden maauimalan sijoittamisesta Kaarelaan ei ole tarpeen 
käynnistää erillistä selvitystä. Uimapaikkojen palveluverkkoa on syytä 
tulevaisuudessa tarkastella kokonaisuutena, jotta investoinnit voidaan 
kohdistaa tarkoituksenmukaisesti kaikkien kaupunkilaisten näkökul-
masta. Mikäli resursseja aloitteen mukaiseen maauimalaan myöhem-
min järjestyisi, voidaan virkistys- ja liikuntatoimintojen sijoittumista Kar-
tanonhaan alueelle tarkastella ottaen samalla huomioon Mätäjoen ja 
alueen luontoarvojen suojelun.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
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Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 34

HEL 2016-012658 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee maauimalan rakentamista Kannelmäkeen.

Liikuntalautakunta ei puolla tässä vaiheessa aloitetta maauimalan ra-
kentamisesta Kannelmäkeen.

Lisäksi liikuntalautakunta toteaa, että se on antanut lausunnon kaupun-
kisuunnitteluvirastolle Kuninkaantammen lammenrannan asemakaa-
vaehdotuksesta. Lausunnossa lautakunta puoltaa Palettilammen kaa-
voittamista uimarannaksi, jos uimarannan perustamisen ja hoidon vaa-
timat taloudelliset resurssit turvataan. Toisena vaihtoehtona lautakunta 
on esittänyt Kuninkaantammen alueelle kaavoitettavaksi uimakelpoisen 
puistolammen, joka on rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan uimaran-
taa edullisempi. Kuninkaantammen lampi tulisi uimapaikkana palvele-
maan myös Kannelmäen alueen asukkaita. 

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003 - 
2005. Talven 2015 - 2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016 - 2017 aikana peruskorjataan hyppyallas ja -torni. 
Espoon Leppävaaraan on kesällä 2016 valmistunut uusi maauimala, 
mikä on hyvin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.

Uimastadion oli vuonna 2016 avoinna 8.5. - 18.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5. - 28.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet

            Uimastadion     Kumpula
2014     295 334            127 815
2015     278 523            113 216
2016     256 139            104 333

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas -ns. plotti -johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012 - 2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusit-
tiin ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enim-
millään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuor-
ten suosima kesäkeidas. Vuonna 2016 plotilla oli 30 427 kävijää.
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Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 k-m² suuruinen.

Liikuntatoimen tämän hetkisessä taloussuunnitelmassa ei ole osoitettu 
investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut investointimää-
rärahat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Samalla kun liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut investointimäärära-
hat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle, tulee liikuntalautakunnan 
näkemyksen mukaan toteuttaa selvitys Helsingin uimapaikkojen alueel-
lisista kehitystarpeista ja tarkastella mahdollisuutta toteuttaa uusi 
maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyisen uimahal-
lin yhteyteen sekä/tai muulle alueelle.

Käsittely

09.02.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotustaan seuraavasti: Liikuntalautakunta ei 
puolla tässä vaiheessa aloitetta maauimalan rakentamisesta Kannel-
mäkeen.

Esittelijä lisäsi lausuntoehdotukseensa seuraavan kappaleen: Lisäksi 
liikuntalautakunta toteaa, että se on antanut lausunnon kaupunkisuun-
nitteluvirastolle Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaehdo-
tuksesta. Lausunnossa lautakunta puoltaa Palettilammen kaavoittamis-
ta uimarannaksi, jos uimarannan perustamisen ja hoidon vaatimat ta-
loudelliset resurssit turvataan. Toisena vaihtoehtona lautakunta on esit-
tänyt Kuninkaantammen alueelle kaavoitettavaksi uimakelpoisen puis-
tolammen, joka on rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan uimarantaa 
edullisempi. Kuninkaantammen lampi tulisi uimapaikkana palvelemaan 
myös Kannelmäen alueen asukkaita. 
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Esittelijä poisti lausuntoehdotuksestaan seuraavaan kappaleen: Toi-
minnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 
mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - erityisesti 
Pirkkolan - yhteyteen. Tulevina vuosina myös kehittyvä Östersundomin 
alue voisi toimia uuden maauimalan sijoituspaikkana.

Esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksestaan poistetun kappaleen tilalle seu-
raavan kappaleen: Samalla kun liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut 
investointimäärärahat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle, tulee lii-
kuntalautakunnan näkemyksen mukaan toteuttaa selvitys Helsingin ui-
mapaikkojen alueellisista kehitystarpeista ja tarkastella mahdollisuutta 
toteuttaa uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun ny-
kyisen uimahallin yhteyteen sekä/tai muulle alueelle.

Lautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun lausuntoehdotuksen mu-
kaisesti.

Jäsen Riku Ahola teki lausuntoon seuraavan vastaehdotuksen: Liikun-
talautakunta ei puolla tässä vaiheessa aloitetta maauimalan rakentami-
sesta Kannelmäkeen.

Lisätään lausuntoon: 
Lisäksi liikuntalautakunta toteaa että se on antanut lausunnon kaupun-
kisuunnitteluvirastolle Kuninkaantammen lammenrannan asemakaa-
vaehdotuksesta. Lausunnossa lautakunta puoltaa Palettilammen kaa-
voittamista uimarannaksi, jos uimarannan perustamisen ja hoidon vaa-
timat taloudelliset resurssit turvataan. Toisena vaihtoehtona lautakunta 
on esittänyt Kuninkaantammen alueelle kaavoitettavaksi uimakelpoisen 
puistolammen, joka on rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan uimaran-
taa edullisempi. Kuninkaantammen lampi tulisi uimapaikkana palvele-
maan myös Kannelmäen alueen asukkaita. 

Muutetaan kappale: Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksen-
mukaisinta toteuttaa mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen ui-
mahallin - erityisesti Pirkkolan - yhteyteen. Tulevina vuosina myös ke-
hittyvä Östersundomin alue voisi toimia uuden maauimalan sijoituspaik-
kana.

Muotoon: Samalla kun liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut investoin-
timäärärahat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle, tulee liikuntalau-
takunnan näkemyksen mukaan toteuttaa selvitys Helsingin uimapaikko-
jen alueellisista kehitystarpeista ja tarkastella mahdollisuutta toteuttaa 
uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyisen ui-
mahallin yhteyteen sekä/tai muulle alueelle.

Kannattaja: Riitta Hämäläinen-Bister
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