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§ 143
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinter-
badplats på Degerö

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder möjligheten att anlägga en ny vinterbadplats på 
Degerö med en brygga, omklädningshytter och teknik för en vak.

I kultur- och fritidssektorn pågår ett servicestrategiskt arbete för att slå 
fast vilka tjänster staden producerar själv, i vilka fall den fungerar som 
partner och vilken tjänsteproduktion den inte deltar i. Detta arbete gäl-
ler också vinterbad. Förslaget i motionen kan bedömas närmare däref-
ter.

Vinterbadplatser upprätthålls i huvudsak av företag, föreningar och id-
rottsföreningar inom områden utarrenderade av idrottsservicen. I sta-
den finns för närvarande tolv vinterbadplatser som föreningar upprätt-
håller, men på Degerö finns det inte någon sådan. På badstranden vid 
Villa Furuvik har en privat tjänsteproducent en strandbastu med möjlig-
het till vinterbad.

I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädnings-
rum, en vak och trappor till vaken. Upprätthållaren svarar för säkerhe-
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ten på badplatsen och för servicen och underhållet av byggnaderna, 
anläggningarna, gångvägarna och utrustningen.

Av de alternativ som föreslås i motionen är platsen vid den nya bad-
stranden i Kronbergsstranden lättast att genomföra. Där kan de krav 
som vinterbadet ställer beaktas redan under planeringen. Den allmän-
na badstrand som ska anläggas i Kronbergsstranden är belägen nära 
Stansvik och genomförandet är planerat till åren 2024–2025.

Väster om Stansviks badstrand har det också planlagts en tomt för en 
bastuby. Kronbergsstrandens servicebolag har för avsikt att bygga ba-
stur för invånarnas bruk, och det kan eventuellt också hyra ut lokaler till 
utomstående, exempelvis idrottsföreningar. Där går det likaså att an-
lägga en vinterbadplats. Också för Stansviks gårds område har det 
planlagts en småskalig bastuby. Om det hittas en förening eller ett före-
tag som kan driva verksamheten där, är det möjligt att anlägga en vin-
terbadplats på platsen.

Det skulle också gå att anlägga en vinterbadplats på den nuvarande 
badstranden i Uppby på Degerö. Omklädningsrummen där är dock inte 
planerade för vinterbruk, de har ingen uppvärmning och ingen vinter-
vattenledning. En brygga som är lämplig för vinterbad skulle kunna pla-
ceras i badstrandens norra hörn, och då blir avståndet från omkläd-
ningsrummen till bryggan ungefär 50–60 meter. En försiktig kostnads-
kalkyl för bryggan med alla upphandlingar som hänför sig till vinterba-
det är 70 000–100 000 euro. Utöver bryggan och de varma omkläd-
ningsrummen bör det på stranden anläggas en räddningsväg med vin-
terunderhåll för utryckningsfordon. För detta finns i detta nu inget re-
serverat anslag.

De övriga alternativ som föreslås i motionen innebär helt klart utma-
ningar. Det är inte särskilt lätt att ta sig till Jollas från andra delar av 
Degerö. I Turholm och Hästnässund är det svårt att bygga den tillgäng-
liga räddningsväg med vinterunderhåll som en vinterbadplats kräver. 
Staden har skidspår i Turholm som blir svårare att upprätthålla om där 
anläggs en vinterbadplats. Friluftsstråken i Hästnässund är i sin tur så 
smala att det skulle bli nödvändigt att bredda dem.

Svaret överensstämmer med utlåtandena från kultur- och fritidsnämn-
den och stadsmiljönämnden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 118

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 281

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 43

HEL 2020-011660 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä. Nykyisiä talviuintipaik-
koja Helsingissä ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset tai urhei-
luseurat yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelui-
den kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa liikuntapalveluiden 
kaavoittamisesta sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta 
ja ylläpidosta.

Laajasaloon Stansvikiin, Kruunuvuorenrannan läheisyyteen, on kaavoi-
tettu saunakyliä, jotka mahdollistavat  tulevaisuudessa myös talviuinti-
paikan varustamisen laitureilla, pukutiloilla ja avantotekniikalla. 

Stansvikinrannan uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu tontti 
saunakylää varten. Tarkoitus on, että Kruunuvuorenrannan palveluyhtiö 
rakentaa saunat asukkaiden käyttöön. Palveluyhtiö voi mahdollisesti 
vuokrata tilaa myös ulkopuolisten käyttöön esimerkiksi kaupungin li-
ikuntapalveluille tai urheiluseuroille. Tähän toimintaan on mahdollista li-
ittää talviuintipaikka.

Stansvikin kartanon alueelle on kaavoitettu myös pienimuotoinen 
saunakylä. Jos saunakylälle löytyy toimintaa pyörittävä yritys, yhdistys 
tai urheiluseura, on saunakylän yhteyteen mahdollista perustaa varus-
tettu talviuintipaikka. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 11

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti 
on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen yl-
läpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja 
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vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jä-
senilleen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitel-
ty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 ai-
kana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, 
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä 
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tul-
laan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti 
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta 
katsoo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kan-
taa. 

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjo-
aja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palvelun-
tarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja 
varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on 
mahdollista harrastaa talviuintia. 

Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja He-
vossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuin-
tipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tarko-
ittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti. 

Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja, 
joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa 
pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömai-
seen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada. 

Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita, 
että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavu-
tettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.

Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa talvi-
uintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunu-
vuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuin-
nin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.

Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu tal-
vikäyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään 
tule vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä 
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reitti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on 
liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidet-
tävä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille so-
veltuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin mat-
kaa pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustan-
nusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 
000 – 100 000 euroa.

Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen lä-
heisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Käsittely

02.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että viides kappale kuuluu seuraavasti:

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on 
mahdollista harrastaa talviuintia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


