
Turun kaupunki
Lausunto vesipuistoasiassa / pyydetty 8.4.2021 mennessä.

Toimimme Ispoisten rannassa ympäri vuoden ja olemme olleet kauan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. TAU on
myös vastuullinen kokovuotinen työnantaja, joten kaikki mahdollinen uusi toiminta pitäisi soveltaa sujuvaksi
toimintaamme. Olemme kiinnostuneita kehittämään rantaa ja sen toimintoja, mutta tässä kyseisessä anomuksessa
emme näe suoranaisia win-win-hyötynäkökulmia. Hakija ei ole edes viitannut meihin millään tavalla
yhteistyömielessä.

Meidän on vaikeata nähdä ns.  anomus hankesuunnitelmana. Koko hanke on kaiken aikaa herättänyt enemmän
kysymyksiä kuin antanut vastauksia. Ovatko hankkeen vetäjät tosissaan, kun anomus ei ole allekirjoitettu ja päivätty?
Anomuksesta ei myöskään selviä, kuinka pitkästä toimintajaksosta on kyse.

Suunniteltu toimikausi on toukokuusta syyskuun loppuun. TAU on tehnyt sopimuksen uimarannan palvelujen
huolehtimisesti kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Tästä ajasta kaupunki korvaa kustannukset. Huomioitavaa siinä, että
kioskitoiminta ja TAU:n WC:t ovat avoimina vain silloin, kun kioski on auki. Kesäajankohdat on kaupungin kanssa
sovittu. Muuten aukioloajat näkyvät kotisivuillamme www.turunavantouimarit.fi.

Tällä hetkellä toimintamme on pandemian takia lakkautettu, emmekä tiedä, milloin voimme avata tilat uudestaan.
Käytämme sulkemista hyväksemme ja korjaamme parhaillaan saunatiloja. Toivomme, että voimme avata taas
toukokuun aikana, mutta varmaa tietoa siitä ei ole.

Miten hakija on ajatellut hoitaa touko- ja syyskuun WC-käynnit ja miten yritys osallistuu jätehuollon järjestämiseen?

Yrittäjä kertoo, että he työllistävät kiireaikana 3–5 henkilöä. Miten he aikovat järjestää työntekijöidensä sosiaalitilat?
TAU on tehnyt sopimuksen kaupungin kanssa kahdesta uimavalvojasta, mutta näillä on oma valvontatehtävänsä.

Laiturin käyttö on keskeinen ongelma. Meidän mielestämme vesipuistolaitteisiin pitää olla kokonaan toinen
kulkureitti. Laiturilla on kesäisin ennestään tungosta, joten ehdotamme, että käynti laitteisiin vedetään toista
kulkureittiä pikkurannasta. Hakija on ilmoittanut meille, että sellaisen ratkaisun pitäisi olla täysin mahdollinen.

Riittääkö vesipuistohankkeeseen pelkkä toimenpidelupa, joka ei ole sama kuin rakennuslupa. Vesipuisto muuttaa
vesialueen käyttötarkoitusta huomattavasti, ja sillä on vaikutusta myös rannan käyttäjien turvallisuuteen. Miksi
pelkkä toimenpidelupa on riittävä? Miten muut alueen naapuristossa asuvat ovat saaneet tietoa asiasta ja miten
asiaa käsitellään kaupungissa?

Mielestämme Saaronniemen ranta sopisi vesipuistotarkoitukseen paljon paremmin kuin Ispoisten ranta. Siellä on
väljemmät tilat, isompi laituri ja isompi parkkipaikka. Saaronniemi myös enemmän matkailukohde leirintäalueineen,
grillipaikkoineen yms., kun taas Ispoisten ranta on nimenomaan uimaranta.
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