
EU-uimarantojen hygieeninen taso 
Helsingissä vuonna 2007 

Tiina Hakkarainen, Sanna Kallionpää ja Antti Pönkä

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2007



 



Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiina Hakkarainen, Sanna Kallionpää ja Antti Pönkä 
 
 
 
 

EU-uimarantojen hygieeninen taso  
Helsingissä vuonna 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Helsinki 2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kannen kuva: Hietaranta. © Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kuvapankki /  

Monica Gorbatow 
 
 

ISSN 1235-9718 
ISBN 978-952-473-993-1 

ISBN (PDF) 978-952-473-994-8 
Painopaikka: Kopio Niini Oy 

Helsinki 2007 



Sisällysluettelo 
 

Yhteenveto ...........................................................................................................2 

1 Johdanto............................................................................................................3 

2 Aineisto ja menetelmät.....................................................................................3 

3 Tulokset .............................................................................................................4 
3.1 Jätehuolto ja uimarannan siisteys................................................................4 
3.2 Pukutilat .......................................................................................................5 
3.3 Käymälät ja suihkut......................................................................................5 
3.4 Kuluttajaturvallisuus.....................................................................................5 
3.5 Lähialueen kontaminaatioriskit ....................................................................6 
3.6 Opasteet ......................................................................................................6 

4 Uimaveden laatu uimakaudella 2007 ..............................................................6 

5 Ehdotetut toimenpiteet.....................................................................................7 
 
Liite 1. Yleisen uimarannan tarkastuskertomuslomake 
Liite 2. EU-uimarannan tarkastus (uimarantaselvitys) -lomake 

 
 

 1



Yhteenveto 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo säännöllisesti uimarantaveden laa-
tua terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 
(292/1996, 41/1999) mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävä-
nä on myös valvoa uimarantojen yleistä hygieniaa ja jätehuoltoa sekä kuluttaja-
palveluiden turvallisuutta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudes-
ta annetun lain (75/2004) mukaan.  
 
Helsingissä on 28 yleistä uimarantaa, joista 27 on liikuntaviraston ylläpitämiä ja 
yksi on Helsingin seurakuntayhtymän uimaranta. Neljä uimarantaa sijaitsee Van-
taanjoessa ja muut meren rannalla. Uimarannoista 14 on luokiteltu ns. EU-
uimarannoiksi, joista 13 uimarannalla oli uimakaudella rantavalvojia. Uimaran-
noista neljä (Kallahdenniemi, Laajasalo, Munkkiniemi ja Mustikkamaa) ovat saa-
neet kansainvälisen Sinilippu-ympäristöpalkinnon. 
 
Selvitys EU-uimarantojen hygienisesta laadusta tehtiin nyt viidennen kerran. Tar-
koituksena on ollut selvittää Helsingin EU-uimarantojen hygieenisiä olosuhteita, 
jätehuoltoa, turvallisuuskysymyksiä ja ympäristöstä uimarannoille mahdollisesti 
aiheutuvia hygieenisiä riskejä. Tänä vuonna tarkastuksissa painotettiin aikaisem-
paa enemmän uimarannan turvallisuutta. 
 
Selvitys perustuu ympäristökeskuksen tekemiin havaintoihin sekä uimavalvojilta 
ja uimarannan hoidosta vastaavilta henkilöiltä saatuihin tietoihin. Tarkastukset 
tehtiin Helsingin EU-uimarannoille heinä-elokuun vaihteessa (24.7–1.8.) yhteis-
tarkastuksena liikuntaviraston kanssa. 
 
EU-uimarantojen hygieeniset olosuhteet, siisteys ja turvallisuus olivat pääasiassa 
hyvin hoidetut. Roskaisuutta ei tarkastushetkellä todettu yhdelläkään uimarannal-
la vaikka joillakin uimarannoilla esiintyy ilta- ja yöaikaan roskaamista. 
 
Vaatteiden vaihtotilat olivat hyvin järjestetyt. Uimarantojen käymälöiden siistey-
dessä ei tarkastushetkellä todettu huomautettavaa. Puutteita käymälöiden siis-
teydessä ja riittävyydessä saattaa kuitenkin esiintyä ruuhka-aikoina. 
 
EU-uimarannoilla oli otettu huomioon myös kuluttajaturvallisuus. Valvotuilla uima-
rannoilla uimarannat oli varustettu pelastusrenkailla sekä pelastusveneillä ja tur-
vallinen uima-alue oli merkitty poijuilla yhtä lukuun ottamatta kaikilla uimarannoil-
la.  
 
Tilanne vuonna 2007 oli parempi kuluttajaturvallisuuden, pukutilojen ja käymälöi-
den osalta kuin vuosina 2005 ja 2006. Rantojen siisteys oli sen sijaan huonontu-
nut. Kaikkiaan tilanne rannoilla oli kuitenkin varsin hyvä. Olosuhteiden valvonnan 
yhteenvetoja on tarkoitus tehdä myös jatkossa, jolloin otetaan huomioon uuden 
uimavesidirektiivin velvoitteet.  
 
Korjausehdotuksia esitettiin kussakin kategoriassa vain yhdelle tai kahdelle 14 
selvityksen piiriin kuuluvista rannoista. 
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1 Johdanto 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo säännöllisesti uimarantaveden laa-
tua terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pää-
tösten (292/1996, 41/1999) mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
tehtävänä on myös valvoa uimarantojen yleistä hygieniaa, mm. käymälöitä, suih-
kuja ja vaatteiden vaihtotiloja sekä jätehuoltoa. Lisäksi ympäristökeskus valvoo 
uimarannoilla kuluttajapalveluiden turvallisuutta kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) mukaan.  
 
Helsingissä on 28 yleistä uimarantaa, joista neljä on Vantaanjoen ja muut meren-
rantojen uimarantoja. Uimarannoista 14 on ns. EU-uimarantoja, joiden päivittäi-
nen kävijämäärä on yli sata henkilöä. EU-uimarantoja ovat Aurinkolahti, Hietaran-
ta, Kallahdenniemi, Kallahden kainalo, Laajasalo, Lauttasaaren Merikylpylä, Mar-
janiemi, Munkkiniemi, Mustikkamaa, Pihlajasaari, Pikkukoski, Rastila ja Tuorin-
niemi ja Uunisaari. 
 
Sinilippu-uimarantoja tänä vuonna ovat Kallahdenniemi, Laajasalo, Munkkiniemi 
ja Mustikkamaa. Kansainvälinen Ympäristökasvatussäätiö myöntää Sinilippupal-
kinnon vuodeksi kerrallaan ympäristöstään huolehtiville, korkeatasoisille ja turval-
lisille venesatamille ja uimarannoille. 
 
Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa Helsingin EU-uimarantojen 
hygieenisiä olosuhteita, jätehuoltoa, turvallisuuskysymyksiä ja ympäristöstä uima-
rannoille mahdollisesti aiheutuvia hygieenisiä riskejä.  
 
Edelliseen vuoteen verrattuna tarkastetut rannat ovat samat lukuun ottamatta 
Malmin uimarantaa, jota ei tänä vuonna luokiteltu enää EU-uimarannaksi.  
 
 

2 Aineisto ja menetelmät 
 
Ympäristökeskuksen terveystarkastajat tekivät uimarannoille perustarkastukset 
uimakauden alussa (4.6.–13.6.2007) ja uusintatarkastukset kesä-heinäkuun vaih-
teessa (25.6.–4.7.2006). Tarkastuksilla käytettiin yleisen uimarannan tarkastus-
lomaketta (liite 1). Hygieniakartoitustarkastukset Helsingin EU-uimarannoille teh-
tiin heinä-elokuun vaihteessa (24.7–1.8.) yhteistarkastuksena liikuntaviraston 
kanssa. Hygieniakartoituksessa tarkastuslomakkeena käytettiin laajempaa loma-
ketta (liite 2). Selvitys perustuu ympäristökeskuksen tekemiin havaintoihin sekä 
uimavalvojilta ja muilta uimarantojen hoidosta vastaavilta henkilöiltä haastattele-
malla saatuihin tietoihin. Lisäksi on otettu huomioon ympäristökeskukseen tulleet 
uimarantoja koskevat toimenpidepyynnöt.  
 
Tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota rantojen yleiseen siisteyteen ja hygieniaan, 
pukeutumis- ja käymälätilojen siisteyteen ja riittävyyteen, jätehuollon järjestelyihin 
sekä uimarantojen turvallisuuteen (mm. ensiapu- ja pelastusvälineet). 
 
Lähialueen viemäripumppaamoja ja sadevesiviemäreiden laskuaukkoja koskevat 
tiedot on saatu Helsingin Veden ja Helsingin rakennusviraston laatimista kartois-
ta. 
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3 Tulokset 
 
Uimarantojen hygieeniset olosuhteet, siisteys ja kuluttajaturvallisuus olivat pää-
sääntöisesti hyvin hoidetut. Tulosten yhteenveto kaikilta EU-uimarannoilta on 
esitetty taulukossa 1.  
 
 
Taulukko 1. Hygieeniset olosuhteet, siisteys ja turvallisuus Helsingin EU-
uimarannoilla vuonna 2007. 
 

Jätehuolto ja rannan siisteys % N 

Riittävästi roska-astioita 93 13/14 

Roskaisuutta 14 2/14 

Yöllä sotkemista (joskus) 64 9/14 

Injektioneuloja / -ruiskuja löytynyt 14 2/14 

Pukutilat % N 

Riittävästi pukutiloja 100 14/14 

Käymälät ja suihkut % N 

Käymälät siistit 100 14/14 

Riittävästi käymälöitä 93 13/14 

Suihkut kunnossa ja siistit 93 13/14 

Kuluttajaturvallisuus % N 

Pelastusvene 93 13/14 

Pelastusrengas 100 14/14 

Ensiapuvälineet valvotuilla rannoilla 100 13/13 

Turvallinen uintialue merkitty 93 13/14 

Turvallisuusohjeet 93 13/14 

Valvottu uimaranta 93 13/14 

Lähialueen kontaminaatioriskit % N 

Huoltoasema < 500 m 21 3/14 

Venesatama < 500 m 36 5/14 

Jätevesipumppaamo < 500 m 14 2/14 

Sadevesiviemäri/oja < 500 m 50 7/14 

 
 

3.1 Jätehuolto ja uimarannan siisteys 
 
Roskaisuutta todettiin tarkastushetkellä kahdella uimarannalla, Mustikkamaalla ja 
Pikkukoskella. Kaikilla uimarannoilla oli kiinteät kannelliset roska- ja jäteastiat. 
Näiden lisäksi Kallahdenniemen ja Kallahdenkainalon uimarannoilla käytettiin 
roska-astioina mm. avonaisia saaveja, jotka tyhjennettiin päivittäin jäteastiaan. 
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Kallahden kainalon uimarannalla kannellisia roska-astioita todettiin kuitenkin ole-
van liian vähän. Uimavalvojien mukaan yhdeksällä uimarannalla esiintyy joskus 
yöllistä roskaamista tai muuta ilkivaltaa. Injektioruiskuja/-neuloja löytyi uimakau-
den aikana kahdelta uimarannalta. 
 
Verrattuna vuoden 2005 ja 2006 tilanteeseen jätehuoltotilanne ja siisteys olivat 
kaikkiaan heikentyneet vuonna 2007. Tämä kuvastuu etenkin lisääntyneenä ros-
kaisuutena.  
 

3.2 Pukutilat 
 
Pukutilat olivat hyvin järjestetyt ja niitä oli kaikilla rannoilla riittävästi. Pukutilat 
ovat joko puisia yksittäiskoppeja tai isoimmilla uimarannoilla huoltorakennukses-
sa sijaitsevia pukuhuoneita.  
 

3.3 Käymälät ja suihkut 
 
Käymälöiden siisteys oli hyvä kaikilla rannoilla; tilanne oli kohentunut tässä suh-
teessa aikaisemmista vuosista. Uimarantojen käymälät ovat joko yksittäisiä ba-
jamajoja, kuivakäymälöitä tai huoltorakennuksissa sijaitsevia vesikäymälöitä. 
Myös käymälöiden riittävyys oli lähes kaikilla uimarannoilla hyvä. Ainoastaan Au-
rinkolahden uimarannalle kaivattiin lisäkäymälää rannan toiseen päähän. 
 
Suihkuja oli jokaisella uimarannalla, joko ulkona tai sisätiloissa erillisissä suihku-
huoneissa. Suihkujen siisteys ja riittävyys todettiin yleisesti ottaen hyväksi. Mar-
janiemen uimarannalla suihkuun johtavat puiset portaat todettiin hieman kiikke-
riksi. 
 

3.4 Kuluttajaturvallisuus 
 
Kuluttajavirasto antoi kesällä 2005 tiedotteen, jossa annettiin ohjeita uimaranto-
jen varustuksesta. Ohjeen mukaan uimarannalla tulisi olla pelastusrengas (1 pe-
lastusrengas/100 m rantaa), heittoliina, ensiapuvälineet sekä pelastusvene tai -
lauta. Turvallinen uintialue tulisi merkitä esimerkiksi poijuilla ja rannan pohja olisi 
tarkastettava säännöllisesti. Lisäksi uimarannan ilmoitustaululla tulisi olla turvalli-
suusohjeet uimarannan käyttäjille.  
 
Turvallisuusohjeissa tulisi olla uimarannan nimi ja osoite sekä ohjeet avun hälyt-
tämiseksi. Turvallisuusohjeiden tulisi sisältää myös tiedot mahdollisista huomioi-
tavat vaaratekijät ja ohjeet siitä kenelle pitää ilmoittaa, jos havaitsee epäkohtia 
uimarannan turvallisuudessa tai rikkinäisen leikkivälineen, porras- tai laituriraken-
nelman, kuntoiluvälineen, pelastusvälineen tms. laitteen. 
 
Helsingissä rantavalvojia oli 13 EU-uimarannalla. Valvojia oli rannasta riippuen 
työvuorossa 1–4. Turvallisuusohjeet puuttuivat uimarannoilta uimakauden alka-
essa, mutta liikuntavirasto toimitti ne uimarannoille kesän aikana.  
 
Turvalliseksi uima-alueeksi oli määritelty se alue uimarannasta, jota rantavalvoja 
pystyy valvomaan. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla EU-uimarannoilla turvallinen 
uima-alue oli merkitty poijuilla. Vantaanjoen uimarannoista Pikkukoskella poijut 
eivät kuitenkaan olleet pysyneet paikoillaan virtaavan veden vuoksi.  
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Tarvittavat ensiapuvälineet säilytettiin rantavalvojien valvomossa. Ennen uima-
kauden alkua uima-alueet oli tarkastettu sukeltamalla ja sekä puhdistettu. Laituril-
ta hyppääminen oli tarvittaessa kielletty.  
 
Yhdellä EU-uimarannalla ei ollut pelastusvenettä, ranta oli valvomaton. Liikuntavi-
raston mukaan valvomattomilla uimarannoilla ei ole pelastusveneitä, koska niitä 
ei voida pitää siellä lukitsemattomina niihin kohdistuvan ilkivallan vuoksi. 
 
Kuluttajaturvallisuuden suhteen vuoden 2007 tilanne oli parempi kuin vuoden 
2005 ja 2006. Tämä kuvastuu etenkin pelastuslaitteiden määrissä.  
 

3.5 Lähialueen kontaminaatioriskit 
 
Kolmen uimarannan läheisyydessä (< 500 m) on huoltoasema ja viiden uimaran-
nan läheisyydessä venesatama. Kahden uimarannan läheisyydessä on jätevesi-
pumppaamo ja kuuden uimarannan läheisyyteen laskee sadevesiviemäri ja yh-
den sadevesiä johtaa oja. 
 
Ajoittaisia lintuongelmia on ollut usealla uimarannalla. Rantavalvojien haastatte-
lun perusteella valkoposkihanhista on kuitenkin ollut runsaasti ongelmia vain 
muutamilla uimarannoilla. Hanhia on ajettu päivittäin pois uimarannoilta, mikä on 
saanut hanhet pysymään kauempana. Ongelmana uimarannoilla on ollut sorsien 
ruokinta, minkä vuoksi liikuntavirasto onkin kieltänyt lintujen ruokinnan uimaran-
noilla. Tarjolla ollut ruoka ja roskat ovat houkutelleet uimarannoille myös lokkeja. 
 

3.6 Opasteet 
 
Kaikilla EU-uimarannoilla oli asianmukainen ilmoitustaulu, josta löytyivät uusim-
mat uimavesitulokset ja yhteenveto edellisen vuoden tutkimustuloksista sekä 
uimarannan ylläpitäjän ja myös rantavalvojien yhteystiedot, mikäli rantavalvojana 
toimi jokin uintiseura. Uimaranta-alueet oli myös merkitty "Koirilta pääsy kielletty" 
-merkein, koska koirien päästäminen yleiselle uimarannalle on järjestyslain 
(612/2003) mukaan kielletty. Lisäksi uimarannoilla oli lintujen ruokinnan kieltäviä 
merkkejä. 
 
 

4 Uimaveden laatu uimakaudella 2007 
 
Uimaveden laatua arvioidaan STM:n päätösten (292/1996 ja 41/1999) yleisten 
uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista perusteella. EU-
uimarannoilta vesinäytteet otetaan uimakauden aikana yhteensä kuusi näytettä, 
noin kahden viikon välein. Uimakausi kestää kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. 
Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla uimarannoilla. 
 
Laajasalon, Lauttasaaren Merikylpylän ja Uunisaaren uimavesien laatu todettiin 
huonoiksi kesän aikana yhdellä näytteenottokerralla ja Marjaniemen sekä Pikku-
kosken kahdella näytteenottokerralla. Uimavesistä otetut uusintanäytteet olivat 
kuitenkin mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Huonot tulokset johtuivat todennä-
köisesti runsaiden sateiden aiheuttamista valumista. Runsaiden sateiden aiheut-
tamat valumat ovat edellisvuosina huonontaneet uimaveden hygieenistä laatua 
varsinkin Vantaanjoen uimarannoilla.  
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Taulukko 2. Uimaveden mikrobiologinen laatu ja sinilevähavainnot Helsingin EU-
uimarannoilla vuonna 2007. 
 

Uimaveden mikrobiologien laatu Sinilevää 

EU-uimaranta Hyvä Huono Kyllä Ei 

Aurinkolahti X  X  

Hietaranta X  X  

Kallahti X   X 

Kallahden kainalo X  X  

Laajasalo X  X  

Lauttasaari, Merikylpylä X   X 

Marjaniemi X  X  

Munkkiniemi X  X  

Mustikkamaa X   X 

Pihlajasaari X  X  

Pikkukoski X   X 

Rastila X  X  

Tuorinniemi X  X  

Uunisaari X  X  

 
 
Liikuntaviraston uimarantavalvojat seurasivat uimarantojen sinilevätilannetta päi-
vittäin. Sen lisäksi sinilevien esiintymistä seurattiin jokaisella näytteenottokerralla. 
Ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin kesäkuun loppupuolella Munkkiniemen 
uimarannalla. Heinäkuussa sinilevää esiintyi Munkkiniemen uimarannan lisäksi 
myös Hietarannan, Pihlajasaaren ja Seurasaaren uimarannoilla. Elokuun alku-
puolella sinilevää havaittiin lähes kaikilla merenrantojen uimarannoilla. 
 
Kesäkuussa sinileviä ei havaittu uimarannoilla, ja heinäkuussakin havaintoja oli 
vain muutamalta rannalta. Elokuussa sinilevien määrä lisääntyi, ja kuun loppu-
puolella sinileviä esiintyi paikoittain runsaastikin. Sinilevähavaintoja kirjattiin 
kymmeneltä EU-uimarannalta.   
 
 

5 Ehdotetut toimenpiteet 
 
Ehdotetut toimenpiteet perustuvat taulukossa 1 esitettyihin havaintoihin. Roska-
astioiden riittävyyteen ja roskaisuuden tehokkaaseen poistamiseen tulee kiinnit-
tää huomiota, samoin käymälöiden riittävyyteen ja suihkujen kuntoon. Turvallinen 
uima-alue tulisi olla merkitty kaikilla rannoilla. On kuitenkin todettava, että olosuh-
teet uimarannoilla olivat kaiken kaikkiaan varsin hyvät. Edellä mainitut ehdotukset 
koskevat kukin ainoastaan yhtä tai kahta rantaa. 
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LIITE 1  1 (1) 
HELS I NGIN KA UPUNGI N         

YMPÄRISTÖKESKUS   YLEISEN UIMARANNAN TARKASTUSKERTOMUS 
    
 

Käyntiosoite Postiosoite  Puhelin    Faksi   Sähköposti 
Helsinginkatu 24 PL 500   vaihde (09) 310 1635             (09) 310 31633 ymk@hel.fi 
Helsinki 58 00099 Helsingin kaupunki  
http://www.hel.fi/ymk/ 
  

 

� Perustarkastus � Lisätarkastus       Tarkastusmaksu _________ €  Y-tunnus _____________ 
YLLÄPITÄJÄN NIMI JA OSOITE _____________________________________________________________________ 

UIMARANNAN NIMI JA OSOITE _____________________________________________________________________ 

LASKUTUS: NIMI JA OSOITE _______________________________________________________________________ 

TOIMIJA TAI HÄNEN EDUSTAJANSA _________________________________________________________________ 

TARKASTAJA _______________________________________________________ TARKASTUSPVM  _____________ 

KYLLÄ EI 
EU-UIMARANTA   [  ]     [  ] 
 
VALVOTTU UIMARANTA   [  ] [  ] 
 
ILMOITUSTAULU   [  ] [  ] 
 
OHJEET  (uimarannan nimi, osoite, ylläpitäjän ja rannanvalvojan yhteystiedot, opastus lähimmälle puhelimel-
le, ohjeet avun hälyttämisestä, toiminta- ja turvallisuusohjeet, alueen kartta) 

• RANTAVALVOJA (valvojan kansiossa)  [  ] [  ] 
• KÄYTTÄJÄ (ilmoitustaululla)  [  ] [  ] 

 
OHJE TOIMINNASTA, JOS ESIINTYY SINILEVÄÄ [  ] [  ] 
 
OPASTEET   

• KOIRIENKIELTOMERKIT  [  ] [  ] 
• TARVITTAESSA HYPPÄÄMISKIELTO [  ] [  ] 
• MUUT VAROITUSTAULUT   [  ] [  ] 
      (voimakas virtaus, kivikko, äkkisyvyys) 

 
PELASTUSRENKAITA RIITTÄVÄSTI   [  ] [  ]     
(1 kpl/100 m uimarantaa)      
 
PELASTUSVENE ASIANMUKAINEN   [  ] [  ] 
(valvotuilla rannoilla)   
 
ENSIAPUVÄLINEET ASIANMUKAISET  [  ] [  ] 
(valvotuilla rannoilla) 
 
TURVALLINEN UINTIALUE MERKITTY VETEEN [  ] [  ] 
 
LAITURI TURVALLINEN JA  EHJÄ   [  ] [  ] 
 
VAATTEIDEN VAIHTOTILA SIISTI  [  ]  [  ]  
 
SUIHKU TOIMII   [  ]  [  ]  
 
KANNELLISET ROSKA-/JÄTEASTIAT  [  ]   [  ]  
 
 
 
KÄYMÄLÄ                       M [  ]               N [  ]          Yhteinen [  ] 
    Kuivakäymälä [  ]   Vesikäymälä  [  ] 

  
 HYVÄ TYYDYTTÄVÄ

 HUONO 
KÄYMÄLÄN SIISTEYS   [  ] [  ]  [  ] 
UIMARANNAN SIISTEYS   [  ]   [  ]  [  ] 



LIITE 1  2 (1) 
HELS I NGIN KA UPUNGI N         

YMPÄRISTÖKESKUS   YLEISEN UIMARANNAN TARKASTUSKERTOMUS 
    
 

Käyntiosoite Postiosoite  Puhelin    Faksi   Sähköposti 
Helsinginkatu 24 PL 500   vaihde (09) 310 1635             (09) 310 31633 ymk@hel.fi 
Helsinki 58 00099 Helsingin kaupunki  
http://www.hel.fi/ymk/ 
  

 

 
 
HUOMOITA 
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
EHDOTETUT TOIMENPITEET 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

 

�  UUSINTATARKASTUS ____ päivänä kesäkuuta 20____ 
 

Helsingissä ______ / ______ 20_____ 
 
 

___________________________________   ____________________________________ 
Tiedoksisaajan allekirjoitus        Tarkastajan allekirjoitus 

 
___________________________________                  
Nimen selvennys            Nimen selvennys 

 
__________________________________                  
Puhelinnumero             Puhelinnumero 

 
 
 �  valvomaton ranta/uimavalvojaa ei tavoitettu tarkastuksella 

 



LIITE 2  1 (2) 
HELS I NGIN KA UPUNGI N         
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UIMARANTA:      
Tarkastaja ja pvm:      
 
Valvottu uimaranta  kyllä [  ] ei [  ] 
Valvojien lkm/työvuoro:      
Keskimääräinen kävijämäärä:      
 
1. Uimarannan siisteys ja jätehuolto 
 

• Uimarannan siisteys  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Kannelliset roska-astiat  kyllä [  ] ei [  ] 
• Onko roska-astioiden ylitäyttöä  

o tarkastuksella havaittavissa kyllä [  ] ei [  ] 
o valvojien mukaan esiintynyt kyllä [  ] ei [  ] 

• Roska-astioita riittävästi   kyllä [  ] ei [  ] 
• Onko rantaa sotkettu iltaisin/öisin  kyllä [  ] ei [  ] 
• Onko rannalta löytynyt injektioneuloja/-ruiskuja kyllä [  ] ei [  ]     

o lkm:    
• Huomautettavaa        

         
 
2. Käymälät, suihkut ja vaatteiden vaihtotilat 
 
Käymälät kyllä [  ] ei [  ] 

• Lkm:  naiset _____    miehet _____    inva ____    yhteiset _____ 
• Tilojen rakenne (esim. bajamaja, vesikäymälä, yms.)     

         
• Riittävyydestä ruuhka-aikoina  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Tilojen siisteys ja kunto  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Huomautettavaa        

         
 
Suihkut kyllä [  ] ei [  ] 

• Lkm:  naiset _____    miehet _____   yhteiset _____ 
• Tilojen siisteys ja kunto  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Huomautettavaa        

         
 

Vaatteiden vaihtotilat  kyllä [  ] ei [  ] 
• Lkm:  naiset _____    miehet _____   yhteiset _____ 
• Tilojen rakenne (esim. puiset yksittäiskopit, yms.)     

         
• Riittävyys ruuhka-aikoina  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Tilojen siisteys ja kunto  hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 
• Huomautettavaa        
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3. Kuluttajaturvallisuus 
 
Turvallisuusohjeet (uimarannan nimi, osoite, lähimmän puhelimen kartta, ohjeet avun hälyttämi-
sestä) 

• Valvojille  kyllä [  ] ei [  ] 
• Käyttäjille kyllä [  ] ei [  ] 
• Huomautettavaa        

         
 
Pelastusvälineet ja turvallisuus 

• Pelastusrenkaita riittävästi (1 kpl/100 m uimarantaa) kyllä [  ] ei [  ] 
• Pelastusvene (valvotuilla rannoilla)  kyllä [  ] ei [  ] 
• Ensiapuvälineet (valvotuilla rannoilla)  kyllä [  ] ei [  ] 
• Turvallinen uintialue merkitty   kyllä [  ] ei [  ] 
• Uintialueen pohja tarkastettu    kyllä [  ] ei [  ] 
• Muut vaaratekijät (veden sameus, virtaukset)       

         
Arvio sinileväesiintymien riskistä      
         
Huomautettavaa        
        

 
Ilmoitustaulut, ohjetaulut ja muut opasteet 

• Ilmoitustaulu    kyllä [  ] ei [  ] 
o tiedot viimeisistä tuloksista  kyllä [  ] ei [  ] 
o tiedot edellisen vuoden tuloksista kyllä [  ] ei [  ] 
o ilmoitustaulun ja tiedotteiden kunto hyvä [  ] tyydyttävä [  ]     huono [  ] 

• Koirien kieltomerkit  kyllä [  ] ei [  ] 
• Hyppäämiskielto (tarvittaessa)  kyllä [  ] ei [  ] 
• Huomautettavaa        

         
 

4. Veden kontaminaatioriskit 
• Läheisyys venesatamasta (<500 m) kyllä [  ] ei [  ] 
• Läheisyys huoltoasemasta (<500 m) kyllä [  ] ei [  ] 
• Jäteveden pumppausasema (<500 m) kyllä [  ] ei [  ] 
• Sadevesiviemäri (<500 m)  kyllä [  ] ei [  ] 
• Runsaasti lintuja   kyllä [  ] ei [  ] 

Tarkempi kuvaus lintuongelmasta      
       

• Huomautettavaa        
         

 
Lisätietoja        
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