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IDEA: 

Vartiokylän lahdelle Linnavuorentien päähän ruopattaisiin rantaa ja rakennettaisiin uima-
/oleskelulaituri, josta voisi pulahtaa uimaan. Tuota nimenomaista aluetta voisi muutenkin kunnostaa ja 

tehdä mukava lepo- ja piknikpaikka. 
Ehdotuksen tavoite: 

Olen asunut yli 40 vuotta Vartioharjussa. Vartiokylän lahti ja sen ympärillä oleva kävelyreitti on tosi tuttu ja 
mieluinen alue. Aina kun kävelen Linnavuorentietä alas rantaan mietin kuinka mukava jos siinä olisi  
uimapaikka. Nyt huomasin tämän OmaStadi projektin ja ajattelin ehdottaa omaa ideaani. 

Haluan että ko. paikkaan rakennettaisiin uimalaituri. Sen ei tarvitse olla kovin suuri eikä mikään 
betonibunkkeri. Sellainen mökkilaiturin tapainen kevyt rakennelma. Voisi olla niin leveä, että useampi 
ihminen mahtuu yhtä aikaa laiturille. Ehkä parit portaat veteen. Laiturin tulisi olla niin syvällä että siltä voisi 
vaikka hypätä, ilman että jalat ylettyy pohjaan. Ei minkäänlaisia kiinnityskoukkuja, jotta veneet eivät voisi 
rantautua. 

Tätä aluetta voisi muutenkin kunnostaa ja siistiä. Tasoittaa maata ja kasvattaa nurmikko tai joku muu 
peittävä kasvialusta. Alueella voisi sitten olla piknikillä ja retkellä. Mitään erityisiä laitteita tms. ei tarvitsisi 
olla. Penkkejä ja roskiksia pitäisi olla. 

Ehdotuksen kohderyhmä: 

Ajattelen että uimapaikka kiinnostaisi varsinkin Varjakanvalkaman ja Linnavuorentien läheisyydessä asuvia 
ihmisiä. Kuinka mukavaa olisi kesäaamuna mennä aamu-uinnille ”omaan rantaan”. Olen tässä pitänyt 
esimerkkinä Eiran rantaa, jossa tiedän ihmisten käyvän aamu-uinnilla ja jopa avantouimassa. Toki kaikki 
lahden ympäri ulkoilevat olisivat varmasti kiinnostuneita uimalaiturista. Lahden ympärillä lenkkeillään tosi 
paljon. Pienen koon vuoksi siitä tuskin tulisi mitään häirikköpaikkaa tai suuren yleisön paikkaa. Tämä paikka 
pitää tietää. 

Ehdotuksen sijainti: 

Ehdotuksen sijainti on Vartiokylän lahti - Varjakalvalkama - Linnavuorentie 

 Mahdolliset toimenpiteet: 

Alueen ruoppaaminen, laiturin rakentaminen, alueen maanmuokkaus, nurmikko, penkit, roskikset 

Rahoitus: 

Rahoitusta tarvitaan yllä mainittuihin rakenteisiin ja materiaaleihin. Myöhempi ylläpito tulee kaupungin 
perusbudjetista.  

******************************************************************************** 

KAUPUNGIN ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT 

Kaupunkiympäristön toimiala on kommentoinut ehdotusta seuraavasti: Uimapaikat kuuluvat 
liikuntapalveluille. Uimapaikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin ja näin niihin liittyy 
erityisiä vastuita: mm. riskinarviointi ja turvallisuusasiakirja on tehtävä, ja suunnittelun olisi pohjauduttava 
näihin. Ko. näkökulman vaikutuksista en osaa sanoa ennakkoon, mutta yleisesti ottaen alueelle ei ole 
maiseman ja kaupunkitilan näkökulmasta tilaa toteuttaa hyvin saavutettavissa olevaa uimapaikkaa 
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palveluineen: Pienimuotoinen laituri liittyisi kevyesti rantareittiin ja kävely-yhteyksiin. Ehdotetun sijainnin 
reitti on tulva-alueella, mikä on otettava huomioon. Kokonaisuutena Vartiokylänlahden pohjukka on alue, 
jonka kehittämiseen kohdistuu paljon mielenkiintoa pitkällä aikajänteellä. 

Tämän alueen ruovikolla ja Broändanpuron laskupaikalla on erityisiä ekologisia ja virkistyksellisiä arvoja, 
joiden yhteensovittaminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua. Yhteensovittaminen saattaa tarkoittaa 
esim. pitkosreittien toteuttamista, mikä tekisi uimapaikasta väliaikaisen. Maiseman näkökulmasta 
uimalaiturin toteuttaminen ei ole alueen yleisen kehittämisen ja palveluverkon mukaista tilaongelmien 
lisäksi. On kuitenkin mahdollista, että ehdotukselle löydetään aukkokohta ruovikosta, eikä toteuttamisella 
näin olisi erityistä haittaa ympäröivässä maisemassa. Aukkokohdat ovat kuitenkin hulevesiviemäreiden 
purkupaikkoja, joten vesi ei välttämättä ole uintikelpoista. 

Ehdotettu alue on geologisesti arvokas soistuvan merenlahden liejukerrostuma. Arvoluokituksen lisäksi 
savinen maa tarkoittaa, että laituriin ja sille rakennettavaan reittiin kohdistuu myös kysymyksiä rannan 
stabiliteettiin liittyen, etenkin jos ehdotuksen mukaisesti hanke vaatisi syvyyden ruoppaamista. Rannan 
syvyystietojen avulla tulisi tutkia mahdollisen laiturin pituutta ja volyymia, mikä vaikuttaa maan 
kantavuuteen. Tällainen stabiliteettiselvitys on käynnistymässä Puotilan uimarannalle, jonne 
asemakaavassa on osoitettu laituri (veneilykäyttöön). On syytä huomioida, että tarkoituksenmukaisen 
laiturin rakennettavuuden selvittäminen ja rakentaminen itsessään voi muodostua erittäin kalliiksi. 
Keveimmilläänkin laiturin on oltava turvallinen ja kestävä. 
Penkit ja roskikset + alueen pieni siistiminen voivat olla OmaStadin kautta toteutettavissa. 

 
 


