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§ 153
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta laiturin sijoit-
tamiseksi Aurinkolahden uimarannalle

HEL 2021-006116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa uimalaiturin sijoittamista Au-
rinkolahteen. Uintimahdollisuuksien parantaminen edistää kaupunki-
laisten liikunnan harrastamismahdollisuuksia ja on siten liikuntapoliitti-
sesti kannatettava asia.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioi-
da turvallisuuskysymykset. Uimarantojen, -paikkojen ja -laitureiden 
kohdalla turvallisuuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa 
(920/2011), joka määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. 
Lain mukaan palveluntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja 
huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle 
tai omaisuudelle. Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tu-
lee tehdä selvitys, josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka so-
veltuu sen lähiympäristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liiken-
teeseen, ja miten hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on 
järjestetty. 

Uimarantojen ja uimapaikkojen 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 suori-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi uimapaikan turvallisuusasiakirjaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa aloitteessa uimalaiturille eh-
dotettua sijaintia Suorttionniemellä. Kyseiseen lokaatioon sijoitettuna 
uimalaituri sijaitsisi turvallisella etäisyydellä satamaan johtavasta vesi-
liikennereitistä ja tarjoaisi uimarannalla valvontaa suorittaville rantape-
lastajille esteettömän näköyhteyden laiturille. Laiturin tarkka sijainti tu-
lee kuitenkin määritellä paikkaan, jossa veden syvyys on riittävä. Laitu-
rin ohella tulee huolehtia esteettömän kulkuväylän rakentamisesta kau-
pungin yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. 
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Aloitteessa esitetään, että uimalaituri olisi ympärivuotisessa käytössä. 
Tällöin uima-alueelle ja sen läheisyyteen tulee järjestää riittävä valais-
tus sekä mahdollisesti järjestää uimareille pukutilat. 

Kokonaiskustannusarvion laatiminen aloitteessa ehdotetulle hankkeelle 
on haasteellista. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan rakenta-
massa uimalaituria Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin määrära-
hoilla, minkä kustannusarvio pelkän laiturin ja kallion yli rakennettavan 
puupation osalta on noin 300 000 euroa. Suorttioniemelle tarvittava va-
laistus, esteetön kulkuyhteys ja muut rakennelmat nostavat kustannuk-
sia Lauttasaaren laituriin verrattuna huomattavasti. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonai-
suuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole varauduttu uusien ui-
mapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että 
uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa aina perustamiskustan-
nuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden käyttömenoja. Näin ollen 
ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen rakentamispäätösten teke-
mistä tulisi huolehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyt-
tötalousmäärärahojen korottamisesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Jalovaara Ville Laituri Aurinkolahden uima-
rannalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 31.10.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville 
Jalovaaran ja 11 muun valtuutetun aloitteesta laiturin sijoittamiseksi Au-
rinkolahden uimarannalle ympärivuotiseen käyttöön. Aloite kokonai-
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suudessaan
liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoja muiden toimialojen lau-
takunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Jalovaara Ville Laituri Aurinkolahden uima-
rannalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


