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Yhteenveto 
 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo säännöllisesti uimarantaveden laatua 
terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 
(292/1996, 41/1999) mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on 
myös valvoa uimarantojen yleistä hygieniaa ja jätehuoltoa sekä kuluttajapalveluiden 
turvallisuutta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 
(75/2004) mukaan.  
 
Helsingissä on 27 yleistä uimarantaa, joista 26 on liikuntaviraston ylläpitämiä ja yksi 
Helsingin seurakuntayhtymän uimaranta. Neljä uimarantaa sijaitsee Vantaanjoessa ja 
muut merenrannalla. Uimarannoista 15 on luokiteltu ns. EU-uimarannoiksi, joista ran-
tavalvojia oli uimakaudella 12 uimarannalla. Uimarannoista neljä on saanut kansain-
välisen Sinilippu-ympäristöpalkinnon. 
 
Tämä selvitys tehtiin nyt neljännen kerran. Sen tarkoituksena on ollut selvittää Hel-
singin EU-uimarantojen hygieenisiä olosuhteita, jätehuoltoa, turvallisuuskysymyksiä 
ja ympäristöstä uimarannoille mahdollisesti aiheutuvia hygieenisiä riskejä. Tänä 
vuonna tarkastuksissa painotettiin enemmän uimarannan turvallisuutta. 
 
Selvitys perustuu ympäristökeskuksen tekemiin havaintoihin sekä uimavalvojilta ja 
uimarannan hoidosta vastaavilta henkilöiltä saatuihin tietoihin. Tarkastukset tehtiin 
Helsingin EU-uimarannoille heinäkuun puolivälissä (17.–18.7.) yhteistarkastuksena 
liikuntaviraston kanssa. 
 
EU-uimarantojen hygieeniset olosuhteet, siisteys ja turvallisuus olivat pääasiassa hy-
vin hoidetut. Roskaisuutta ei tarkastushetkellä todettu yhdelläkään uimarannalla vaik-
ka joillakin uimarannoilla esiintyy ilta- ja yöaikaan roskaamista. 
 
Vaatteiden vaihtotilat olivat yhtä uimarantaa lukuun ottamatta hyvin järjestetyt. Uima-
rantojen käymälöiden siisteydessä ei tarkastushetkellä todettu huomautettavaa. Puut-
teita käymälöiden siisteydessä ja riittävyydessä saattaa kuitenkin esiintyä ruuhka-
aikoina. 
 
EU-uimarannoilla oli otettu huomioon myös kuluttajaturvallisuus. Valvotuilla uima-
rannoilla uimarannat oli varustettu pelastusrenkailla ja pelastusveneillä tai -laudoilla ja 
turvallinen uima-alue oli merkitty poijuilla lähes jokaisella uimarannalla.  
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1 Johdanto 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus valvoo säännöllisesti uimarantaveden laatua 
terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 
(292/1996, 41/1999) mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on 
myös valvoa uimarantojen yleistä hygieniaa, mm. käymälöitä, suihkuja ja vaatteiden 
vaihtotiloja sekä jätehuoltoa. Lisäksi ympäristökeskus valvoo uimarannoilla kuluttaja-
palveluiden turvallisuutta kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 
annetun lain (75/2004) mukaan.  
 
Helsingissä on 27 yleistä uimarantaa, joista neljä on Vantaanjoen ja muut merenranto-
jen uimarantoja. Uimarannoista 15 on ns. EU-uimarantoja, joiden päivittäinen kävijä-
määrä on yli sata henkilöä. EU-uimarantoja ovat Aurinkolahti, Hietaranta, Kallahden-
niemi, Kallahden kainalo, Laajasalo, Lauttasaaren Merikylpylän puisto (Kasinon ran-
ta), Malmi, Marjaniemi, Munkkiniemi, Mustikkamaa, Pihlajasaari, Pikkukoski, Puoti-
la (Vartiokylä), Rastila ja Tuorinniemi (Herttoniemi).  
 
Kansainvälinen Ympäristökasvatussäätiö myöntää Sinilippu-palkinnon vuodeksi ker-
rallaan ympäristöstään huolehtiville, korkeatasoisille ja turvallisille venesatamille ja 
uimarannoille. Sinilippu-uimarantoja tänä vuonna ovat Kallahdenniemi, Laajasalo, 
Munkkiniemi ja Mustikkamaa.  
 
Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa Helsingin EU-uimarantojen hygi-
eenisiä olosuhteita, jätehuoltoa, turvallisuuskysymyksiä ja ympäristöstä uimarannoille 
mahdollisesti aiheutuvia hygieenisiä riskejä.  
 
Aurinkolahden uimaranta otettiin käyttöön uutena EU-uimarantana tänä kesänä. Muu-
ten tässä uimarantaselvityksessä tarkastetut uimarannat ovat samat kuin vuonna 2005. 

 
 
2 Aineisto ja menetelmät 
 

Ympäristökeskuksen terveystarkastajat tarkastivat uimarannat uimakauden alussa 
(5.6.–9.6.2006). Uusintatarkastukset Helsingin EU-uimarannoille tehtiin yhteistarkas-
tuksena liikuntaviraston kanssa heinäkuun puolessa välissä (17.–18.7.2006). Ensim-
mäisellä tarkastuksella käytettiin yleisen uimarannan tarkastuslomaketta (liite 1) ja 
uusintatarkastuksella laajempaa tarkastuslomaketta (liite 2). Selvitys perustuu ympä-
ristökeskuksen tekemiin havaintoihin sekä uimavalvojilta ja muilta uimarantojen hoi-
dosta vastaavilta henkilöiltä haastattelemalla saatuihin tietoihin. Lisäksi on otettu 
huomioon ympäristökeskukseen tulleet uimarantoja koskevat toimenpidepyynnöt.  
 
Tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota rantojen yleiseen siisteyteen ja hygieniaan, pu-
keutumis- ja käymälätilojen siisteyteen ja riittävyyteen, jätehuollon järjestelyihin sekä 
uimarantojen turvallisuuteen (mm. ensiapu- ja pelastusvälineet). 
 
Lähialueen viemäripumppaamoja ja sadevesiviemäreiden laskuaukkoja koskevat tie-
dot on saatu Helsingin Veden ja Helsingin rakennusviraston laatimista kartoista. 
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3 Tulokset 
 

Uimarantojen hygieeniset olosuhteet, siisteys ja kuluttajaturvallisuus olivat pääsään-
töisesti hyvin hoidetut. Tulosten yhteenveto kaikilta EU-uimarannoilta on esitetty tau-
lukossa 1.  
 
Taulukko 1. Hygieeniset olosuhteet, siisteys ja turvallisuus. 
 
JÄTEHUOLTO JA RANNAN SIISTEYS % N 

 Riittävästi roska-astioita 100 15/15 

 Roskaisuutta 0 0/15 

 Yöllä sotkemista (joskus) 33 5/15 

 Injektioneuloja/ -ruiskuja löytynyt 0 0/15 
 
PUKUTILAT % N 

 Riittävästi pukutiloja 93 14/15 
 
KÄYMÄLÄT JA SUIHKUT % N 

 Käymälät siistit 87 13/15 

 Riittävästi käymälöitä 93 14/15 

 Suihkut kunnossa ja siistit 93 14/15 
 
KULUTTAJATURVALLISUUS % N 

 Pelastusvene/-lauta 87 13/15 

 Pelastusrengas 100 15/15 

 Ensiapuvälineet valvotuilla rannoilla 100 12/12 

 Turvallinen uintialue merkitty 87 13/15 

 Turvallisuusohjeet 100 15/15 

 Valvottu uimaranta 80 12/15 
 
LÄHIALUEEN KONTAMINAATIORISKIT % N 

 Huoltoasema < 500 m 20 3/15 

 Venesatama < 500 m 33 5/15 

 Jätevesipumppaamo < 500 m 7 1/15 

 Sadevesiviemäri/oja < 500 m 47 7/15 
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3.1 Jätehuolto ja uimarannan siisteys 
 
Roskaisuutta ei todettu yhdelläkään uimarannalla tarkastushetkellä. Kaikilla uimaran-
noilla oli kiinteät kannelliset roska- ja jäteastiat. Näiden lisäksi joillakin uimarannoilla 
käytettiin roska-astioina mm. avonaisia saaveja, jotka tyhjennettiin päivittäin jäteasti-
aan. Uimavalvojien mukaan viidellä uimarannalla esiintyy joskus yöllistä roskaamista 
tai muuta ilkivaltaa. Injektioruiskuja tai -neuloja ei ollut uimakauden aikana löytynyt 
uimarannoilta. 
 

3.2 Pukutilat 
 
Pukutilat olivat yleensä hyvin järjestetyt. Pukutilat ovat joko puisia yksittäiskoppeja 
tai isoimmilla uimarannoilla huoltorakennuksessa sijaitsevia pukuhuoneita. Yhdellä 
uimarannalla, Lauttasaaren Merikylpylän uimarannalla, ei ollut koko kesänä käytössä 
vaatteiden vaihtoon tarkoitettuja tiloja, koska vanhoja huonokuntoisia tiloja ei voinut 
käyttää.  
 

3.3 Käymälät ja suihkut 
 
Käymälöiden siisteys oli yleisesti ottaen hyvä. Bajamajoissa todettiin vähäistä epäsiis-
teyttä, mm. lattioilla oli WC-paperia ja roskia. Uimarantojen käymälät ovat joko yksit-
täisiä bajamajoja, kuivakäymälöitä tai huoltorakennuksissa sijaitsevia vesikäymälöitä. 
Hietarannan uimarannalla käymälöitä oli ilmeisesti ruuhka-aikaan suureen käyttäjä-
määrään verrattuna melko vähän, koska käymälöihin kertyi pitkiä jonoja. Loppukesäs-
tä uimarannalle tuotiin vielä yksi WC-kontti lisää parantamaan tilannetta. 
 
Suihkuja oli jokaisella uimarannalla, joko ulkona tai sisätiloissa erillisissä suihkuhuo-
neissa. Ongelmana joillakin uimarannoilla oli kuitenkin hiekan kulkeutuminen suihku-
tiloihin vaikka käyttäjille on varattu jalkasuihkut hiekan huuhtelemiseksi. Hiekan kul-
keutuminen saattoi lisätä suihku- ja pukutilojen epäsiisteyttä sekä pahimmillaan tukkia 
suihkutilojen lattiakaivoja kuten Laajasalon uimarannalla. 
 

3.4 Kuluttajaturvallisuus 
 
Kuluttajavirasto antoi kesällä 2005 tiedotteen, jossa annettiin ohjeita uimarantojen va-
rustuksesta, joten uimakaudella 2006 tarkastuksilla painotettiin uimarantojen kulutta-
jaturvallisuutta. Ohjeen mukaan uimarannalla tulisi olla pelastusrengas (1 pelastusren-
gas / 100 m rantaa), heittoliina, ensiapuvälineet sekä pelastusvene tai -lauta. Turvalli-
nen uintialue tulisi merkitä esimerkiksi poijuilla ja rannan pohja olisi tarkastettava 
säännöllisesti. Lisäksi uimarannan ilmoitustaululla tulisi olla turvallisuusohjeet uima-
rannan käyttäjille. Rantavalvojia oli 12 EU-uimarannalla. Valvojia oli rannasta riippu-
en työvuorossa 1–4. 
 
Turvallisuusohjeissa tulisi olla uimarannan nimi ja osoite sekä ohjeet avun hälyttämi-
seksi. Turvallisuusohjeiden tulisi sisältää myös tiedot mahdollisista huomioitavat vaa-
ratekijät ja ohjeet siitä kenelle pitää ilmoittaa jos havaitsee epäkohtia uimarannan tur-
vallisuudessa tai rikkinäisen leikkivälineen, porras- tai laiturirakennelman, kuntoiluvä-
lineen, pelastusvälineen tms. laitteen. 
 



 5

Turvallisuusohjeet puuttuivat uimarannoilta uimakauden alkaessa, mutta liikuntaviras-
to toimitti ne uimarannoille kesän aikana.  
 
Turvalliseksi uima-alueeksi oli määritelty se alue uimarannasta, jota rantavalvoja pys-
tyy valvomaan. Lähes jokaisella EU-uimarannalla turvallinen uima-alue oli merkitty 
poijuilla. Vantaanjoen uimarannoilla uima-aluetta ei kuitenkaan ollut merkitty, koska 
virtaavan veden vuoksi poijut eivät pysy paikoillaan. Tarvittavat ensiapuvälineet säily-
tettiin rantavalvojien valvomossa. Ennen uimakauden alkua uima-alueet oli tarkastettu 
sukeltamalla ja sekä puhdistettu. Laiturilta hyppääminen oli tarvittaessa kielletty.  
 
Yhdellä valvomattomalla EU-uimarannalla ei ollut pelastusvenettä tai -lauttaa. Liikun-
taviraston mukaan valvomattomilla uimarannoilla ei ole pelastusveneitä, koska niitä ei 
voida pitää siellä lukitsemattomina niihin kohdistuvan ilkivallan vuoksi.  

 
3.5 Lähialueen kontaminaatioriskit 

 
Kolmen uimarannan läheisyydessä (< 500 m) on huoltoasema ja viiden uimarannan 
läheisyydessä venesatama. Yhden uimarannan läheisyydessä on jätevesipumppaamo, 
kuuden uimarannan läheisyyteen laskee sadevesiviemäri ja yhden sadevesiä johtaa 
oja. 
 
Lintuhavaintoja oli tehty usealla uimarannalla. Rantavalvojien haastattelun perusteella 
valkoposkihanhista on kuitenkin ollut tänä kesänä vain vähän haittaa uimarannoilla. 
Hanhet ajetaan päivittäin pois uimarannoilta, ja se on saanut ne pysymään poissa. 
Edellisenä vuotena hanhista oli haittaa etenkin Lauttasaaren Merikylpylän uimarannal-
la. Tänä vuonna nurmikko oli poistettu ja korvattu hiekalla, joten hanhet eivät enää 
viihtyneet uimarannalla vaan olivat siirtyneet läheiselle nurmikkoalueelle. Ongelmana 
uimarannoilla on ollut sorsien ruokinta, jonka vuoksi liikuntavirasto onkin kieltänyt 
lintujen ruokinnan uimarannoilla. Tarjolla ollut ruoka ja roskat ovat houkutelleet ui-
marannoille myös lokkeja. 
 
Uimakauden jälkeen suurista valkoposkihanhiparvista tuli ilmoituksia ympäristökes-
kukseen mm. Aurinkolahden ja Puotilan uimarannoilta. 
 

3.6 Opasteet 
 
Kaikilla EU-uimarannoilla oli asianmukainen ilmoitustaulu, josta löytyi uusimmat 
uimavesitulokset ja yhteenveto edellisen vuoden tutkimustuloksista sekä uimarannan 
ylläpitäjän ja myös rantavalvojien yhteystiedot, mikäli rantavalvojana toimi jokin uin-
tiseura. Uimaranta-alueet oli myös merkitty Koirilta pääsy kielletty -merkein. Koirien 
päästäminen yleiselle uimarannalle on järjestyslain (612/2003) mukaan kielletty. Li-
säksi uimarannoilla oli lintujen ruokinnan kieltäviä merkkejä. 
 
 

4 Uimaveden laatu uimakaudella 2006 
 
Uimaveden laatua arvioidaan STM:n päätösten (292/1996 ja 41/1999) yleisten uima-
rantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista perusteella. EU-
uimarannoilta vesinäytteet otetaan uimakauden aikana yhteensä kuusi näytettä, noin 
kahden viikon välein. Uimakausi kestää kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. 
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Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla uimarannoilla. Kallahden kaina-
lon, Lauttasaaren Merikylpylän, Pikkukosken ja Tuorinniemen uimaveden laatu todet-
tiin huonoksi yhdellä näytteenottokerralla. Uimavedestä otetut uusintanäytteet olivat 
kuitenkin mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Vähäsateinen kesä on vähentänyt valu-
mia vesistöön ja uimaveden laatu on ollut uimakaudella 2006 parempi kuin parina 
edellisenä vuotena. Edellisinä vuosina runsaiden sateiden aiheuttamat valumat ovat 
huonontaneet veden laatua etenkin Pikkukosken ja Malmin uimarannoilla Vantaanjo-
essa. 
 
Taulukko 2. Uimaveden mikrobiologinen laatu ja sinilevähavainnot. 
 

Uimaveden mikrobiologien laatu Sinilevää 

EU-uimaranta Hyvä Huono Kyllä Ei 

 Aurinkolahti X  X  

 Hietaranta X  X  

 Kallahden kainalo X  X  

 Kallahdenniemi X  X  

 Laajasalo X  X  

 Lauttasaari, Merikylpylä X  X  

 Malmi X   X 

 Marjaniemi X  X  

 Munkkiniemi X  X  

 Mustikkamaa X  X  

 Pihlajasaari X  X  

 Pikkukoski X   X 

 Puotila X  X  

 Rastila X  X  

 Tuorinniemi X  X  
 

Liikuntaviraston uimarantavalvojat seurasivat uimarantojen sinilevätilannetta päivit-
täin. Sen lisäksi sinilevien esiintymistä seurattiin jokaisella näytteenottokerralla. En-
simmäiset sinilevähavainnot tehtiin kesäkuun loppupuolella Munkkiniemen uimaran-
nalla. Heinäkuussa sinilevää esiintyi Munkkiniemen uimarannan lisäksi myös Hieta-
rannan, Pihlajasaaren ja Seurasaaren uimarannoilla. Elokuun alkupuolella sinilevää 
havaittiin lähes kaikilla merenrantojen uimarannoilla.  
 
Kesäkuussa sinilevien määrä pysyi vähäisenä, mutta heinäkuun puolivälissä helteisten 
säiden jatkuessa sinilevät runsastuivat nopeasti, ja elokuun alkupuolella sinileviä 
esiintyi paikoittain runsaasti. Melko tuulisten säiden vuoksi sinilevät pysyivät kuiten-
kin pääasiassa vesimassaan sekoittuneena eikä niiden muodostamia pintalauttoja pääs-
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syt juurikaan muodostumaan. Sinilevien massaesiintymiä, joista raportoidaan Kansan-
terveyslaitokselle, ei kuitenkaan havaittu yhdenkään uimarannan vedessä.  
 
 

5 Ehdotetut toimenpiteet 
 

Kaikki uimarannat 
 
- Sinilevien esiintymisestä tiedotetaan suomen- ja ruotsinkielisillä tiedotteilla sekä 

tarvittaessa myös englanninkielisillä tiedotteilla. 
 
Hietaranta 
 
- Ruuhka-aikaan tulee kiinnittää huomiota käymälöiden ja pukuhuoneiden siistey-

teen. Käymälöitä tulisi olla tarpeeksi, ja jos käymälöissä on ruuhkaa, tulisi rannal-
le hankkia lisää käymälöitä (esim. WC-kontti). 

 
Lauttasaaren Merikylpylän puisto 
 
- Uimarannalle tulee järjestää pukutilat. 

 
Aurinkolahti 
 
- Rannalle tulisi laittaa riittävästi opasteita käymälöihin, koska uimaranta-alue on 

pitkä ja käymälät sijaitsevat rannan toisessa päässä. 
 
 
 

 



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

YMPÄRISTÖKESKUS   YLEISEN UIMARANNAN TARKASTUS 
    
 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi  
PL 500 Helsinginkatu 24 (09) 7312 2700 (09) 7312 2705  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53  
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk 

 

UIMARANTA:       
 

ON EI 
EU-UIMARANTA   [  ]     [  ] 
 
VALVOTTU UIMARANTA   [  ] [  ] 
 
ILMOITUSTAULU   [  ] [  ] 
 
TURVALLISUUSOHJEET (uimarannan  
nimi, osoite, lähimmän puhelimen kartta,  
ohjeet avun hälyttämisestä) 

• RANTAVALVOJA    [  ] [  ] 
• KÄYTTÄJÄ   [  ] [  ] 

 
OPASTEET   

• KOIRIENKIELTOMERKIT  [  ] [  ] 
• TARVITTAESSA HYPPÄÄMISKIELTO [  ] [  ] 

 
PELASTUSRENKAITA RIITTÄVÄSTI  
(1 kpl/100 m uimarantaa)    [  ] [  ]     
 
PELASTUSVENE (valvotuilla rannoilla)  [  ] [  ] 
 
ENSIAPUVÄLINEET (valvotuilla rannoilla)  [  ] [  ] 
 
TURVALLINEN UINTIALUE MERKITTY  [  ] [  ] 
 
LAITURI     [  ] [  ] 
 
VAATTEIDEN VAIHTOTILA   [  ]  [  ]  
 
SUIHKU    [  ]  [  ]  
 
KANNELLISET ROSKA-/JÄTEASTIAT  [  ]   [  ] 
  
KÄYMÄLÄ    [  ]   [  ]  

Kuivakäymälä [  ]   
Vesikäymälä [  ]  
M  [  ] N  [  ] Yhteinen [  ] 

HYVÄ TYYDYTTÄVÄ HUONO 
KÄYMÄLÄN SIISTEYS  [  ] [  ]  [  ] 
UIMARANNAN SIISTEYS  [  ]   [  ]  [  ] 
 
LISÄTIETOJA JA HUOMAUTUKSIA:      
       
       
        
 
TERVEYSTARKASTAJA:      PVM:    
 
TARKASTUKSEEN KÄYTETTY TYÖAIKA (tunteina, esim. 15 min = 0,25 h) 
Yhdensuuntaiseen matkaan käytetty aika/siirtymäaika rannalta toiselle kuljettaessa ______ h 
Tarkastuksen kokonaiskesto ______ h 
Tuoteturvallisuustarkastukseen käytetty aika ______ h 
 



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

YMPÄRISTÖKESKUS   EU-UIMARANNAN TARKASTUS (uimarantaselvitys) 
    
 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi  
PL 500 Helsinginkatu 24 (09) 7312 2700 (09) 7312 2705  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53  
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk 

 

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        
       
        



HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTEITA 2004 
 
1.  Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 2003. Katja Pellikka (toim.) 
2. TBT- ja raskasmetallikartoitus telakoiden ja venesatamien edustoilta Helsingissä vuonna 2003. 

Liisa Autio 
3. Kaupungin ympäristöongelmat kuntalaisten ja ympäristökeskuksen kohtaamisissa. Risto 

Haverinen 
4. Liha-alan laitosten tuotantohygienia ja patogeenisten bakteerien esiintyminen tuotantotiloissa 

vuosina 2001–2003. Sanna Viitanen, Tuula Koimäki, Aimo Kuhmonen ja Riikka Åberg 
5. Haltialan metsäalueen seurantaohjelma 2004–2025. Jarmo Honkanen 
6. Helsingin sisäampumaradat. Raportti vuonna 2004 tehdyistä ympäristötarkastuksista. Pauli 

Lindfors ja Olavi Lyly 
7. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2004. Marjo-Kaisa Matilainen, Kari 

Laine ja Antti Pönkä 
 
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTEITA 2005 
 
1. Muistio Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen ympäristövaikutuksista ja kaupungin 

mahdollisuudet niiden ohjaukseen. Marjut Sinivuo 
2. Kalsiumkloridin käyttö katupölyn sidontaan pääkaupunkiseudulla keväällä 2004. Heikki 

Tervahattu 
3. Helsingin kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista liikenteen aiheuttaman 

typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen. Jari Viinanen 
4. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2004. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu. 

Liisa Autio, Ilppo Kajaste, Jyrki Muurinen, Katja Pellikka ja Marjut Räsänen 
5. Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvien ympäristömyrkkypitoisuudet. Elina 

Vaskelainen 
6. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2005. Marjo-Kaisa Matilainen 
7. Pienimuotoisten liha-alan laitosten tilojen ja rakenteiden kartoitus Helsingissä vuonna 2005. 

Sanna Viitanen ja Riikka Åberg 
 
HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTEITA 2006 
 
1. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2005. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu. 

Liisa Autio, Ilppo Kajaste, Jyrki Muurinen ja Marjut Räsänen 
2. Leikkipuistorakennusten ilmanvaihtotutkimus. Arto Mäkinen 
3. Massatapahtuman väliaikaiset rakenteet, niiden materiaalivirrat ja jätteen synnyn hallinta. 

Tarkastelukohde Yleisurheilun MM-kilpailut 2005 Helsinki. Lauri Rahikainen 
4. Selvitys hiekoituksen aiheuttamasta hiukkasraja-arvon ylittymisestä Helsingissä vuonna 2005. 

Jari Viinanen 
5. Ympäristökriteerit Helsingin kaupungin hankinnoissa. Viveka Backström 
6. EU-uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2006. Marjo-Kaisa Meriläinen 
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