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Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle

Tuorinniemen uimarannan ympäristö on lähialueen asukkaiden ja muidenkin aktiivisessa ympärivuoti-
sessa virkistyskäytössä. Rannan vieressä on monipuolinen leikkipuisto, piknikeillä suosittu näköala-
kallio ja sen takana koirapuisto. Kesällä rannalla on jäätelökioski ja muulloin ajoittain ruokarekkoja. 
Tuorinniemen rannan ohi kulkee itäinen rantareitti, joka on mm. pyöräilijöiden, juoksijoiden, kävelijöi-
den ja koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä läpi vuoden, ja myös uimalaituria käytetään talvisin 
avantouintiin.
 
Rannalta kuitenkin puuttuvat tarvittavat palvelut, jotka tekisivät siitä kaikille kävijöille saavutettavan, 
hygieenisen ja mieluisan, ja tämä erottaa sen muista kaupungin vastaavan kokoisista rannoista. Ran-
nalla ei ole wc-tiloja, joten lähialueen pusikot ovat uimareiden ja piknik-seurueiden aktiivisessa käy-
tössä. Kesällä 2020 ja 2021 tilannetta paikkaamaan on tuotu bajamaja, joka on ollut useasti liian 
täynnä tai kaatunut siten, että eritteitä on valunut pitkin rantareittiä. Myös rannan pukukopit ovat al-
keellisia, eikä niissä ole esimerkiksi koukkua tai penkkiä helpottamaan vaatteiden vaihtoa. Rannalta 
puuttuu lastenhoitopiste, ja uimavalvojien punakeltainen metallikoppi tärvelee esteettisesti muuten 
erittäin kaunista luonto- ja merimaisemaa. 
 
Sivumpana, uimalaiturin läheisyydessä olevat Herttoniemen hylkeiden pukutilat ja kuivakäymälä pal-
velevat talviuimareita, mutta ovat kaikille avoinna vain keskikesällä rajattuina kellonaikoina. Syrjäisen 
sijainnin ja tilojen esteellisyyden vuoksi ne ovat hyvin vähällä käytöllä, minkä vuoksi ne eivät sovi rat-
kaisuksi rannan haasteisiin. 
 
Tarve toimivalle huoltorakennukselle, jossa on ympäri vuorokauden auki olevat wc- ja lastenhoitotilat, 
pukukoppi sekä tilat uinninvalvojille on ilmeinen. Parhaimmillaan uusi rakennus vahvistaisi rannan 
viihtyisyyttä, lisäisi mm. lapsiperheiden viettämää aikaa lähiluonnossa, sekä vähentäisi tarvetta huol-
to- ja kunnossapitotöille, mitä wc:n puute aiheuttaa lähiympäristössä. Rakentamisen suunnittelun yh-
teydessä olisi lisäksi syytä tutkia mahdollisuutta rakentaa tila kilpailutettavalle kioski-kahvilayrittäjälle, 
jolloin investointi huoltorakennukseen voisi tuottaa myös pientä vuokratuloa. Samoin suunnittelussa 
olisi tärkeää huomioida talviuinnin kasvanut suosio.

Ehdotan talousarvioaloitteella, etta¨ Helsingin vuoden 2023 budjettiin varataan varat, jotka mahdollis-
tavat ensi vuonna maisemaan sopivan ja luontoarvoja kunnioittavan huoltorakennuksen rakentamisen 
aloittamisen palvelemaan Tuorinniemen uimarannan kävijöitä ja itäisen rantareitin kulkijoita.
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