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Vastaus valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen avantouintisaunasta
Ilosaareen
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KRAKLK 04.06.2019 § 101
Jussi Wihonen ja neljä muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 26.11.2018
aloitteen, jossa esitetään avantouintisaunaa Ilosaareen. Perusteluina on
esitetty mm. keskeisen sijainnin aktivointi ja imagohyödyt.
Saunoista on tullut muotiasia, niin avantouinnistakin. Avantouintisaunan toteuttaminen Ilosaareen voisi olla mahdollista yritys- tai yhteisövetoisesti ja
kausiluonteisesti. Kaupungin kustannuksella tällainen toiminta ei ole
mahdollista. Kausiluonteisuus tarkoittaisi tässä tapauksessa talvikautta.
Kesällä sauna ei sovi alueelle, koska se varaa ympärilleen tilan, joka ei ole
muiden käytössä. Kesällä uimarannan ja puiston on oltava kaikkien käytössä.
Samoin koko saarta käyttävien tapahtumien on oltava mahdollisia. Talvella
on hiljaisempaa ja vetonauloja kaivataan. Siis jäätelökioskin tai kesäkahvilan
tyyppinen talvinen jalas- tai rekisauna olisi mahdollinen - se tuotaisiin paikalle
loppusyksystä avantouintisesongin alkaessa ja vietäisiin pois kesän korvalla,
viimeistään vapulta.
Voimassa olevan Ilosaaren kaavan mukaan puisto- ja uimaranta-alueille (merkinnät VP ja VV) voidaan rakentaa uimarannan ja puiston toimintaa tukevia
rakenteita ja rakennelmia, mukaan lukien enintään 30 m2 käsittävän wc-rakennuksen. Kun ottaa huomioon tässä esitetyn kausiluonteisen toiminnan,
voidaan katsoa, että talvisauna on asemakaavan mukaista toimintaa alueella.
Tuo 30 m2 voisi olla tälle sesonkiluonteiselle rakennukselle maksimikoko.
Kaupunki voisi siis antaa mahdollisuuden tuoda esimerkiksi marrashuhtikuuksi siirrettävä konttisauna Ilosaaren laguunin itäreunan tasanteelle
(laatoitettu alue). Laatoitetulla alueella on tarjolla vesi, viemäri ja sähkö.
Vuokra sovitettaisiin esimerkiksi kesäkahviloiden vuokratasoon.
Pysäköintialuetta olisi mahdollista käyttää niillä ehdoilla, joilla paikat ovat
muillekin käytössä - ei siis nimikkopaikkoja. Sähköstä, vedestä ja viemäristä
perittäisiin korvaus käyvällä hinnalla.
Todellinen kysyntä tämän tyyppiselle toiminnalle voidaan selvittää täsmentämällä tässä esitetyt reunaehdot ja järjestämällä asiasta yksinkertainen tarjouskilpailu, jossa arviointikriteerinä olisivat ensi sijassa esitetty toimintamalli
ja saunarakennuksen soveltuvuus talvisen Ilosaareen maisemaan.
Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen
Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
antaisi edelle kirjoitetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
avantouintisaunasta Ilosaareen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 10.06.2019 § 256
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 17.06.2019 § 88
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Jussi Wihosen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa puheenvuoron käytti yksi valtuutettu.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

