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Kohde

Suunnittelualue sijaitsee Särkiniemen puistossa Lauttasaaren (31) kaupunginosas-
sa, osa-alueella Vattuniemi. Suunnittelualue sisältää uimalaiturin puistoalueen län-
sirannalle sekä sille johtavan pelastustien. Alue on voimassa olevassa asemakaa-
vassa nro 10360 VL merkinnällä. Uimalaituri ja sille johtava parannettava puistoraitti
on esitetty piirustuksessa VIO6153/1.

Uimalaituri ei ole kaavan mukaisella paikalla puiston itärannalla vaan se sijoitetaan
niemen länsirannalle.

Lähtökohdat

Uimalaiturin rakentamisen aloite on tullut Helsingin kaupungin osallistuvan budje-
toinnin (OmaStadi) hankkeista 2019.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren eteläisimmän kärjen länsirannalla. Puisto-
alue rajautuu etelässä, lännessä ja idässä mereen ja pohjoisessa korttelialueisiin.
Puistoalueelle sijoittuu kesämaja-alue.

Uimalaiturin suunnittelualue on silokalliota, jolla on ollut uimalaituri kuusikymmentä-
luvun alkupuolelta lähtien. Aikaisemmat laiturit ovat kevytrakenteisina lähteet jäiden
mukana ja tuhoutuneet rantakallioihin. Paikalla on vanha puurakenteinen pukukoppi
ja luonnonkivipenkki. Rannalle johtaa useita puistoraitteja, joista pelastusautoreitiksi
kunnostettava johtaa Särkänniementielle. Laituripaikka avautuu länteen avomerelle
päin. Silokallio ja kallionmuodot houkuttelevat alueelle paljon oleskelijoita.

Kohde on luonnonmukaisena säilytettävää ranta-aluetta. Reitti Särkiniemen läpi ui-
malaiturille kulkee 1800-luvun jälkipuolen linnoitealueen läpi. Koko niemi on mui-
naisjäännösaluetta. Pelastusreitin linjaus kulkee pitkin linnoitteiden ikäisten yhdys-
teiden linjauksia. Valtaosa niemen ulkoilureiteistä on vanhojen yhdysteiden linjoja.

Uimalaiturin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, kesämajalaiset sekä ulkoi-
lijat.
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Suunnitelman sisältö

Rakennetaan turvallinen kiinteästi perustettu betonirakenteinen ja jään kestävä ui-
malaituri tarvittavin turvastandardein. Uimaportaat rakennetaan loiviksi ja ne varus-
tetaan käsijohtein samoin kuin koko laituri. Laiturille sijoitetaan kaksi penkkiä sekä
tarvittavat pelastusvälineet.

Kulkuyhteyttä raitilta laiturille parannetaan rakentamalla ulkoilureitiltä laiturille johta-
va puulaituri ja kunnostamalla puistoraittia.

Uimalaiturilta Särkiniementielle johtavan raitin parannus on suunniteltu yhdessä
Helsingin kaupunginmuseon kanssa pelastusautoreitin vaatimusten mukaisiksi.
Mahdolliset raitin levennykset tehdään pohjoisreunalle, mahdollisimman kevyin ra-
kentein. Suojeltujen yhdysteiden rakenteet ovat piilossa nykyisen raitin kivituhkan
alla. Pelastusreitti on suojeluluokittelultaan muu kulttuuriperintökohde.  Raitin varrel-
ta joudutaan kaatamaan ainoastaan muutama runkopuu. Muutoin raittia ei muuteta.

Valaistus

Uimalaituria tai puistoreittejä ei valaista.

Esteettömyys

Uimalaiturin ja puistoreitin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun
perustavoitetason.

Hoitoluokka

Uimalaiturilla ei ole talvikunnossapitoa. Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkaan B4 ja
C.


