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§ 360
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om nya bad-
bryggor

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder möjligheten att bygga nya badbryggor i Nordsjö 
och Munksnäs, uppskattar de genomsnittliga kostnaderna för att bygga 
bryggorna samt utreder möjligheten att bygga bryggor även på andra 
strandområden. 

Stadsstyrelsen konstaterar att byggandet av nya badbryggor är en god 
idé både för att öka motionsmöjligheterna och för att förbättra åtkomlig-
heten av det marina Helsingfors. Kostnaderna för att bygga nya bad-
bryggor är dock höga i relation till deras användarantal. Stadsstyrelsen 
anser att det är ändamålsenligt att besluta om byggandet av nya bad-
bryggor först efter att de slutliga kostnaderna och informationen om an-
vändarantal för badbryggan som ska byggas på Drumsö är klara. 

Drumsös badbrygga är ett av medborgarbudgeteringens projekt och 
planeras av stadsmiljösektorn. Kultur- och fritidssektorns idrottsservice 
deltar i planeringen av badbryggan och kommer att underhålla bryggan 
efter att den blivit färdig. Andra badbryggor som underhålls av idrotts-
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servicen finns för tillfället i samband med Munksnäs och Rastböles 
badstränder. 

I byggandet av nya badbryggor måste flera faktorer beaktas som har 
att göra med säkerhet. Det bör göras en riskanalys om badstrandens 
säkerhet och ett säkerhetsdokument som baserar sig på riskanalysen. 
Enligt idrottsservicen ska alla badplatser byggas som klart skilda ba-
danläggningar eller med ett tillräckligt avstånd från stadens livliga sjö-
trafik. Som exempel är Solvikens strandboulevard inte ett lämpligt ställe 
för en badbrygga p.g.a. den livliga båttrafiken.

Badbryggan på Drumsö planeras bli placerad i sydspetsen av ön, som 
en förlängning på berget. Kostnaderna för bryggan höjs av den krävan-
de placeringen, eftersom det ska vara möjligt att komma fram till den 
med utryckningsfordon. Friluftsstigarna ska göras bredare och det ska 
byggas en säker och obehindrad gång över strandberget. Kostnadsbe-
räkningarna för bryggan och det övriga arbetet relaterat till bryggan är 
för tillfället 300 000 euro. 

I planeringen av nya badbryggor kan förslag som kommit av stadsbor 
och genom medborgarbudgetering tas i beaktande gällande områden 
dit badbryggor önskas. Efter att de slutliga kostnaderna för Drumsös 
badbrygga blivit klara, kan det uppskattas närmare i hur stor omfattning 
det lönar sig att bygga badbryggor. 

Svaret är samstämmigt med kultur- och fritidsnämndens utlåtande. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 816

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

16.11.2020 Pöydälle

09.11.2020 Pöydälle

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 164

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta uusien uimalaitureiden 
rakentamisesta kannatettavana. Lautakunta kuitenkin toteaa samalla, 
että uimalaitureiden perustamiskustannukset vaikuttaisivat olevan kor-
keita suhteessa laitureiden tuleviin kävijämääriin. Tilanteen selviämi-
seksi lautakunta ehdottaa, että odotetaan Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisten kustannusten ja todellisten kävijämäärien selviämistä. 

Liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on Munkkiniemen ja 
Rastilan uimarannan yhteydessä. Uimalaituri on uimapaikka, johon 
kohdistuu velvoitteita. Uimalaituri tulee liikuntapalveluiden näkemyksen 
mukaan sijoittaa turvallisen matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesili-
ikenteestä, joka nostaa laiturin perustamiskustannuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei suunnittele Lauttasaareen avointa 
uimalaituria, vaan kyseessä osallistuvan budjetin hanke, joka on kau-
punkiympäristön toimialan suunnittelussa. Lauttasaareen suunniteltu 
laituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Tämä li-
sää perustamiskustannuksia, koska laiturin läheisyyteen tulee päästä 
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hälytysajoneuvolla, eli ulkoilureittejä tulee leventää sekä rantakallion yli 
tulee rakentaa turvallinen ja esteetön käynti laiturille. Hankkeen suun-
nittelu on edelleen kesken, mutta laiturin ja siihen liittyvien toimenpitei-
den kustannusarvio on 300 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin hank-
keista vastaavan henkilön mukaan kustannusarvio tarkentuu vielä su-
unnittelun edetessä. Liikuntapalvelut on osallistunut uimalaiturin suun-
nitteluun tulevana uimalaituritoiminnan ylläpitäjän roolissa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja 
kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita 
toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka 
laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten 
laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvalli-
nen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia se-
kä veneväyliä on toteuttaa se erillisenä uimalana, jolloin alue on sel-
keästi eroteltu ja uiminen on turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen 
matkan päässä venesatamista ja veneväylistä.  Tämä huomioiden uin-
tipaikkaa ei tule esimerkiksi toteuttaa Aurinkolahden rantabulevardin 
yhteyteen vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi. 

Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida että, uimarannat ja uima-
paikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajatur-
vallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoit-
teen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalvelukses-
ta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät 
riskit.

Uimarantojen ja uintipaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei oteta suoranaisesti kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapakkoihin. Julkaisu oh-
jeistaa hyvin mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimer-
kiksi veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa 
turvallisuussyistä. (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:
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 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
 Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: 
Lisäys viidenneksi kappaleeksi: Lautakunta ehdottaa osallistuvan bud-
jetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uima-
laitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uima-
laiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, 
kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunki-
laisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

22.09.2020 Pöydälle
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


