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Monipuoliset uintimahdollisuudet Jätkäsaareen

Jätkäsaareen rakennetaan merellistä asuinaluetta yli 20 000 asukkaalle. Rantaviivaa saaressa on 
runsaasti, mutta tällä hetkellä Jätkäsaaressa ei ole yhtään virallista uimarantaa. Jätkäsaareen tarvi-
taan alueen asukkaiden uinti- ja vesiliikuntatarpeita monipuolisesti palveleva alue.

Hyväntoivonpuiston eteläkärkeen Ahdinaltaan ympärille on suunniteltu toteutettavaksi pieni uimaranta 
ja Royal Centerin yhteyteen kelluva kylpylä. Ahdinallas on kuitenkin kooltaan pieni ja sen etelärannal-
le rakennetaan 24-kerroksinen Royal Center -hotelli sekä mailapelitorni, jotka tulevat varjostamaan 
merkittävästi Ahdinaltaan aluetta.

Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin väliin on suunniteltu Saukonnokanallas, jonne on alunperin kaavailtu 
purjevenesatamaa 50 kaupunkilaisen veneelle, veneluiskaa, nosturipaikkaa, tyhjennyspistettä sekä 
autopaikkoja noin 60 autolle. Talvisin autopaikka-aluetta olisi määrä käyttää veneiden talvisäilytyk-
seen.

Viime vuosien aikana erilaiset uintiharrastukset luonnonvesissä kuten uinti, vesijuoksu sekä talvisin 
kylmävesiuinti ovat voimakkaasti kasvattaneet suosiotaan. Niillä on myös merkittäviä terveyshyötyjä. 
Saukonnokanaltaan toteutuksen yhteydessä tulisi selvittää, miten asukastarpeita palveleva monipuo-
linen ranta-alue voitaisiin toteuttaa.

Merellisessä Jätkäsaaressa on erityisen tärkeää varmistaa monipuolisten, kaikille saavutettavien uin-
timahdollisuuksien toteutuminen. Jätkäsaaren asukkaita lähinnä olevat talviuintipaikat sijaitsevat Laut-
tasaaressa ja Töölössä, mutta niitä ylläpitäviin yhdistyksiin on satojen halukkaiden jonot. Helsinkiin 
tarvittaisiin myös esteetön uimalaituri, joita on rakennettu viime vuosien aikana useisiin Suomen kau-
punkeihin. Ideoita Jätkäsaaren uimarantaa varten löytyisi muun muassa Joensuun Ilosaaresta, jossa 
kooltaan ja muodoltaan samankokoiselta alueelta löytyy lapsille sopiva hiekkaranta, köysin erotetut 
uintiradat sekä liikuntarajoitteisille suunniteltu esteetön uimalaituri.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki suunnittelee, miten Jätkäsaareen voidaan toteuttaa moni-
puoliset uintimahdollisuudet palvelemaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.
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