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§ 200
Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om underlättande 
av bad utan baddräkt

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 28.11.2012 asia 53

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion om 
underlättande av bad utan baddräkt att användningen av Georgsgatans 
simhall förlängs till sommaren och att övre våningen öppnas för kunder 
under veckoslut, möjligheterna att bada utan baddräkt förbättras på 
Fölisön och att det under somrarna ordnas en motsvarande möjlighet 
att bada utan baddräkt för kvinnor som män har på Rönnskär.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar 
att de nuvarande ekonomiska resurserna inte gör det möjligt att 
förlänga öppettiderna för Georgsgatans simhall utan att minska på de 
övriga tjänsterna. Utöver de ekonomiska resurserna försvåras 
förlängandet av öppettiderna för Georgsgatans simhall av 
tillgängligheten till yrkeskunnig personal på sommaren och 
reparationerna under den kommande sommaren.

Idrottsnämnden har 15.5.2012 beslutat i fråga om Fölisöns 
badinrättning att det under sommaren 2012 görs ett försök på 
badinrättningen med sambruk och bad med baddräkt två dagar i 
veckan (onsdag och söndag) medan fem dagar i veckan reserveras för 
bad utan baddräkt för män och kvinnor separat. Sommaren 2012 var 
kall och regnig och antalet besökare på badinrättningen förblev litet, 
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varför det är på sin plats att fortsätta försöket med sambruk. På så sätt 
ges en så stor kundkrets som möjligt chansen att använda det enda 
havsbadet i Helsingfors.

På Österrönnskär upprätthålls fortfarande ett område för bad utan 
baddräkt som är i sambruk där både män och kvinnor dagligen har 
möjlighet att bada utan baddräkt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 28.11.2012 asia 53

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 546

HEL 2012-016365 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 64

HEL 2012-016365 T 00 00 03
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Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen 
lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Valtuutettu Sari Näre ja useat muut valtuutetut ovat tehneet 28.11.2012 
valtuustoaloitteen uimapuvuttoman uinnin helpottamiseksi Helsingissä. 
Aloitteessa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

-       Yrjönkadun uimahallin käyttöä laajennetaan kesään ja yläkerta 
otetaan asiakaskäyttöön viikonloppuisin
-       uimapuvuttoman uinnin mahdollisuuksia parannetaan 
Seurasaaressa
-       järjestetään naisille kesäisin vastaavanlainen mahdollisuus 
uimapuvuttomaan uintiin kuin miehillä on Pihlajasaaressa

Liikuntavirasto ylläpitää neljää yleisölle avoinna olevaa uimahallia 
(Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) sekä Uimastadionin ja 
Kumpulan maauimalaa.

Kesällä 2013 uimahallien kesäseisokit ovat seuraavat:

Itäkeskus 21.6.-11.8.
Jakomäki 3.6. - 1.9.
Pirkkola 1.7. - 11.8.
Yrjönkatu 27.5. - 1.9. (2 krs. suljettu myös toukokuussa)

Samaan aikaan liikuntavirasto kuitenkin avaa maauimalat seuraavasti: 

Uimastadion 6.5-15.9.
Kumpula 27.5. - 25.8.

Tämän hetkiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista Yrjönkadun 
uimahallin aukioloaikojen laajentamista nykyisestä muita palveluita 
karsimatta. Vuonna 2012 liikuntalaitososaston menojen 
toteumaprosentti vastaavilla aukioloajoilla oli tasan 100 %. 
Määrärahojen siirto muista laitoksista uimahallien aukioloaikojen 
laajentamiseen vaikeutuu tänä vuonna entisestään sähkön hinnan 
käännyttyä taas nousuun.

Taloudellisten resurssien lisäksi Yrjönkadun uimahallin aukioloaikojen 
laajentamista vaikeuttavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus 
kesällä ja tulevan kesän korjaukset. Vakinaisen henkilöstön lomat on 
syytä pitää pääosin kesällä, jotta ne eivät toiminnallisesti ja 
taloudellisesti rasita liikaa toimintaa talvikaudella. Tämän lisäksi 
erityisesti osa teknisestä ja kassahenkilökunnasta tarvitaan samaan 
aikaan maauimaloissa riittävän osaamisen varmistamiseksi. 
Maauimaloita ei voida operoida pelkästään kesätyöntekijöiden voimin. 
Tulevana kesänä Yrjönkadun uimahallin 2. kerroksen puukiuas ja sen 
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hormi täytyy uusia, jotta ne voidaan ottaa jälleen käyttöön syyskuun 
alussa. Nämä työt voidaan suorittaa vain laitoksen ollessa suljettuna.           

Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa 
koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä 
uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) 
viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen 
alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan 
käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön 
kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman 
laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa 
meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa 
alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin 
mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801
Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791


