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Liikuntalautakunnan lausunto valtuutettu Hanna Mithikun valtuus-
toaloitteeseen koskien maauimalan rakentamista Kannelmäkeen

HEL 2016-012658 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee maauimalan rakentamista Kannelmäkeen.

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta maauimalan rakentamisesta Kan-
nelmäkeen.

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003 - 
2005. Talven 2015 - 2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016 - 2017 aikana peruskorjataan hyppyallas ja -torni. 
Espoon Leppävaaraan on kesällä 2016 valmistunut uusi maauimala, 
mikä on hyvin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.

Uimastadion oli vuonna 2016 avoinna 8.5. - 18.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5. - 28.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet

            Uimastadion     Kumpula
2014     295 334            127 815
2015     278 523            113 216
2016     256 139            104 333

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas -ns. plotti -johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012 - 2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusit-
tiin ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enim-
millään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuor-
ten suosima kesäkeidas. Vuonna 2016 plotilla oli 30 427 kävijää.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
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mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 k-m² suuruinen.

Liikuntatoimen tämän hetkisessä taloussuunnitelmassa ei ole osoitettu 
investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamiseen osoitetut investointimää-
rärahat siirtyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 
mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - erityisesti 
Pirkkolan - yhteyteen. Tulevina vuosina myös kehittyvä Östersundomin 
alue voisi toimia uuden maauimalan sijoituspaikkana.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt liikuntalautakunnan lausuntoa maauima-
lan rakentamisesta Kannelmäkeen.
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