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§ 159
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, jossa Hana-
saaren hiilivoimalan sulkeuduttua selvitettäisiin mahdollisuutta to-
teuttaa Kallioon oma uimaranta

HEL 2021-007728 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimarannan ja -paikan pe-
rustamista Hanasaaren voimalaitoksen läheisyyteen. Aloitteessa ehdo-
tettu alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava. Sen 
sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan perus-
tamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja to-
teuttaja.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioi-
da turvallisuuskysymykset. Uimarantojen ja -paikkojen kohdalla turvalli-
suuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka 
määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palve-
luntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei 
palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. 
Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, 
josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiym-
päristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten 
hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riskiarviointiin. 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.

Aloitteessa mainittu Hanasaaren voimalan ranta on saadun tiedon mu-
kaan äkkisyvä, mikä jo itsessään on riskitekijä turvallisuuden kannalta. 
Lisähaasteita tuottaa Hanasaaren läheisyydessä olevat veneväylät ja 
vilkas vesiliikenne. Tällaisten paikkojen läheisyyteen ei liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan tule perustaa avoimia uimapaik-
koja tai -rantoja. Ainoa riittävän turvallinen uimapaikka tämän kaltai-
seen ympäristöön olisi erillinen ja selkeästi rajattu uimala (ks. liite). Lii-
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kuntapalvelukokonaisuuden näkemystä puoltaa myös opetusministe-
riön uimapaikkojen rakentamiseen keskittyvä Liikuntapaikkajulkaisu 90. 

Helsingissä sijaitsee tällä hetkellä 26 virallista uimarantaa. Suurinta 
osaa (25 kpl) näistä ylläpitää kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus. 
Yhden rannan ylläpito kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Lisäksi 
liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää viittä (5) muuta uimapaikkaa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uima-
ranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä on syy-
tä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä on 
väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole 
varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on 
syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa 
aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden 
käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen ra-
kentamispäätösten tekemistä tulisi pohtia liikuntapalvelukokonaisuuden 
investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamista.

Käsittely

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esit-
telijänä toimi vs. liikuntajohtaja Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virke:

Sen sijaan kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta puoltaa merivesialtaan pe-
rustamisen selvittämistä, mikäli hankkeelle löytyy yksityinen toimija ja 
toteuttaja. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: Korvataan virke "Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uimaranta- ja uima-
paikkaverkosto on suhteellisen kattava."  seuraavalla muotoilulla:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
uimaranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava, mutta sitä 
on syytä edelleen vahvistaa alueilla, joilla uimapaikkoja ei ole tai niitä 
on väestömäärään nähden liian rajallisesti.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus 3:
Lukas Korpelainen: Lisätään toisen kappaleen loppuun virkkeet:
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Mikäli alueelle ei löydy yksityistä toimijaa toteuttamaan merivesiallasta, 
tarkastellaan alueen rakentamisen yhteydessä muokattavan rantavii-
van suunnittelussa mahdollisuutta myös julkiselle uimarannalle, jos ve-
sialueen turvallisuusolosuhteet tässä yhteydessä muuttuvat. Huomioi-
daan lisäksi Hermanninrannan suunnitellun rakentamisen yhteydessä 
mahdollisuutta perustaa alueelle julkinen uimaranta.

Kannattaja: Mahad Ahmed

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 2
Joel Harkimo, Teija Makkonen

Ei-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Ee-
va Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, 
Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaeh-
dotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 11.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Lukas Korpelainen, Ee-
va Kärkkäinen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Nina 
Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen

Poissa: 0



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 4 (6)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
05.10.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Lukas Korpelaisen vastaeh-
dotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 10. (3 tyhjää).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, 
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 6
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Lukas Korpelainen, Nina Miettinen, Sami 
Muttilainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Lukas Korpelaisen vastaeh-
dotuksen 3 äänin 7 - 6.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päätti hyväksyä Lukas Korpelaisen vastaehdotusten 1 ja 
2 mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

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 23.06.2021 Alametsä Alviina Uimaranta Kallioon, tilan 
vapautuessa hiilivoimalalta

2 Kuvat rajatuista uima-alueista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 5 (6)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/5
05.10.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla uimarannan ja -paikan pe-
rustamista Hanasaaren voimalaitoksen läheisyyteen. Aloitteessa ehdo-
tettu alue on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen haastava.

Uusien uimapaikkojen perustamisen yhteydessä on keskeistä huomioi-
da turvallisuuskysymykset. Uimarantojen ja -paikkojen kohdalla turvalli-
suuselementti korostuu Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), joka 
määrää palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen. Lain mukaan palve-
luntarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät riskit ja huolehtia siitä, ettei 
palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. 
Samaten lain mukaan uimapaikan turvallisuudesta tulee tehdä selvitys, 
josta ilmenee muun muassa, kuinka uimapaikka soveltuu sen lähiym-
päristöön, millaisia vaikutuksia uimapaikalla on liikenteeseen, ja miten 
hälytysajoneuvon pääsy uimapaikan läheisyyteen on järjestetty.

Uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riskiarviointiin. 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.

Aloitteessa mainittu Hanasaaren voimalan ranta on saadun tiedon mu-
kaan äkkisyvä, mikä jo itsessään on riskitekijä turvallisuuden kannalta. 
Lisähaasteita tuottaa Hanasaaren läheisyydessä olevat veneväylät ja 
vilkas vesiliikenne. Tällaisten paikkojen läheisyyteen ei liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan tule perustaa avoimia uimapaik-
koja tai -rantoja. Ainoa riittävän turvallinen uimapaikka tämän kaltai-
seen ympäristöön olisi erillinen ja selkeästi rajattu uimala (ks. liite). Lii-
kuntapalvelukokonaisuuden näkemystä puoltaa myös opetusministe-
riön uimapaikkojen rakentamiseen keskittyvä Liikuntapaikkajulkaisu 90. 

Helsingissä sijaitsee tällä hetkellä 26 virallista uimarantaa. Suurinta 
osaa (25 kpl) näistä ylläpitää kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus. 
Yhden rannan ylläpito kuuluu Helsingin seurakuntayhtymälle. Lisäksi 
liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää viittä (5) muuta uimapaikkaa. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin uima-
ranta- ja uimapaikkaverkosto on suhteellisen kattava. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden lähivuosien investointiohjelmassa ei ole 
varauduttu uusien uimapaikkojen perustamiskustannuksiin. Lisäksi on 
syytä huomioida, että uusien uimapaikkojen rakentaminen kasvattaa 
aina perustamiskustannuksien ohella liikuntapalvelukokonaisuuden 
käyttömenoja. Näin ollen ennen uusien liikunta- tai ulkoilupaikkojen ra-
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kentamispäätösten tekemistä tulisi pohtia liikuntapalvelukokonaisuuden 
investointi- ja käyttötalousmäärärahojen korottamista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 12.10.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Al-
viina Alametsän ja 14 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään, et-
tä Hanasaaren suljetulta hiilivoimalalta vapautuvaan tilaan selvitetään 
asuntorakentamisen lisäksi mahdollisuus avata Kallioon oma uimaran-
ta. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Lausuntoa ei aikataulusyistä voi panna pöydälle.

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 23.06.2021 Alametsä Alviina Uimaranta Kallioon, tilan 
vapautuessa hiilivoimalalta

2 Kuvat rajatuista uima-alueista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 152


