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Veikkolan kyläyhdistys ry.

Avanto-aloite

Kirkkonummen kunta, liikuntatoimi

Aloite Lammaskallion uimarannan avannon turvallisuuden parantamiseksi
Lammaskallion uimarannalla on ollut kunnan ylläpitämä avanto syksystä 2000. Kyläläiset ovat
olleet tyytyväisiä talviuintimahdollisuuteen. Ongelmaa on aiheuttanut keskitalvella avannon koko ja
muoto.
Nykyisen avannon ongelmat
• Avanto on väärän muotoinen ja se on väärässä paikassa: Avantoa pitää auki pinnan suuntaan
puhaltava pumppu, jonka suuntaus vaikuttaa avannon muotoon. Se saa aikaan pitkän kapean
avannon. Avannon suuruus riippuu pumpun käyntitiheydestä ja pakkasen määrästä. Pinnan
suuntaan puhaltava pumppu saa aikaan virtauksia, jotka toimivat kuin purossa virtaava vesi
eli se aiheuttaa avantoja ja heikkoja kohtia jäähän kauempana varsinaisesta avannosta. Usein
on se tilanne, että saunalaiturilta ei pääse portailta uimaan, mutta laiturin väärällä puolella
on avanto. Nämä ylimääräiset avannot ja heikot kohdat jäässä harmittavat tietysti rannan
asukkaita, jotka haluaisivat liikkua jäällä. Lapsiperheet pelkäävät myös lasten turvallisuuden
puolesta.
• Voimakas vastavirta vaikeuttaa pääsyä portaille: Pinnan suunnassa puhaltava pumppu saa
aikaan voimakkaan virtauksen juuri silloin, kun palataan portaille: joutuu uimaan
voimakkaaseen vastavirtaan. Kun ranta on jäässä, on tultava vedestä ylös portaita pitkin.
• Pumppu ei pidä pakkasella koko avantoa auki laiturilta toiselle. Monet uimarit haluaisivat
uida laiturilta toiselle ja jopa edestakaisen matkan. Esim. tänä talvena avanto on
muodostunut sellaiseen kohtaan, että joutuu uimaan kovin matalassa vedessä uidessaan
pitempää matkaa. Saunojat ovat hakanneet jäähän uimareittiä saunalaiturin portaiden
kohtaan, mutta kauempana laiturista jäätä ei ole pystynyt rikkomaan. Kirkkonummen
keskustastakin osallistuu uimareita avantouintikisoihin. Kaikki Lammaskallion avantoa
käyttävä uimarit tarvitsevat kunnollisen harjoittelumahdollisuuden.
• Liitteenä havainnollistavia kuvia selostuksineen.
Avantouinti on suosittu harrastus Veikkolassa ja olisi vielä suositumpi, jos avanto olisi riittävän
suuri täsmä-avanto. Esim. Bodomilla on kolmella pohjapumpulla varustettu avanto, joka pysyy
hyvin rajatulla alueella.
Esitämme, että kunna liikuntatoimi ryhtyisi toimenpiteisiin, joilla Veikkolan Lammaskallion
uimarannalle saadaan syksyllä 2007 tarkkarajainen ja riittävän suuri (laiturilta toiselle ulottuva)
avanto.
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Kuvia 25.2.2007 Veikkolan Lammaskallion avannosta

Kuva saunalaiturilta uimarannan laiturille, josta pumppu puhaltaa. Kuvattu 25.2.2007. Pakkasta
oli ollut edeltävällä viikolla 20 astetta. Jäälautta on hakattu irti rannasta.

Kuva saunalaiturilta rivitaloille päin. Tässä kohdassa ei tarvita avantoa. Tämä luultavasti
ärsyttää asukkaita, koska voi kuvitella, että heikkoja kohtia on vielä kauempanakin. Laituri
luultavasti muuttaa virtausta niin, että se aiheuttaa avannon väärään paikkaan.

Avanto kuvattuna saunalaiturilta pukukopille päin. Näkyy, että uintikohta on kapea ja kovin
matalassa kohdassa. Polvet osui pohjahiekkaan uidessa.
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Rannasta saunalaiturille. Pakkasesta huolimatta laiturin oikealla puolella on sula kohta.

Tästä kuvasta näkyy saunan käyttäjien surkeus. Avanto on rannassa molemmin puolin laituria,
mutta portaiden kohdalla on jäätä.

