
UIMARANTAVALVONTA

17.5.2022, Äänekoski

KUVA: HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN



JYVÄSKYLÄN 
SEUDUN 
YMPÄRISTÖTERVEYS

Uimarantoja: 79 kpl

Virallinen uimakausi

15.6.-31.8.
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Jyväskylän kaupunki



UIMAHALLIT VS. UIMARANNAT (LÄHDE TUKESIN KOULUTUS 20.4.2021)

VUODESSA 30 000 ASIAKASTA

Paljon asiakkaita tasaisesti läpi vuoden,
ensiapuvalmius osoittautunut tärkeäksi.
• Erilaista vesiliikuntaa.
• ”Kuivan maan” onnettomuudet, oheistilat.
• Erilaisia toimintoja, ohjeistuksen tarvetta.
• Rajattu tila, kirkas vesi.

3 KUUKAUDESSA 20 000 ASIAKASTA.

Sääriippuvainen.
•Ruuhkahuiput todella suuria, tosin kaikki eivät ole vedessä.
•Kaikille avoin yleinen alue.
•Käytännössä rajaamaton tila, tumma ja viileä vesi, pohjan 
laatu, pitkät pelastusmatkat.
•Hyvin varustellulla rannalla erilaisia toimintoja.



LAINSÄÄDÄNTÖ

■ Terveydensuojelulaki 763/1994, § 29 uimaveden säännöllinen valvonta

■ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen 
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008 ja muutosasetus 
710/2014

■ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja muutosasetus 711/2014

■ Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

■ Valviran ohjeistus
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LAINSÄÄDÄNTÖ
■ Pienet yleiset uimarannat: ei odoteta käyvän huomattava määrää 

uimareita

■ Yleinen uimaranta, ns. EU-uimaranta: odotetaan käyvän 
huomattavaa määrä uimareita

5



KULUTTAJATURVALLISUUSLAKI 920/2011
■ mm. kuluttajapalvelujen valvonta, Tukes valvoo

■ määrittelee uimarannan eri tavalla kuin terveydensuojelulaissa ja 
sen perusteella annetuissa asetuksissa.

■ yleinen uimaranta kaikille avoin uimiseen soveltuva paikka

■ yleinen uimapaikka on uimarantaa luonnonvaraisempi 
ja vaatimattomammin varusteltu uimiseen soveltuva paikka

■ turvallisuusasiakirja
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VALVONTA

■ Uimaveden laatu, näytteet (3 – 4 kpl), aistinvarainen

■ Rannan siisteys ja yleinen hygienia, pukukoppien ja Wc-tilojen puhtaus, 
jätehuolto, rakenteiden kunto, ilmoitustaulu, pelastusrengas

■ Eu –uimarannat uimavesiprofiili ja kuvaus, Eu-uimaranta raportointi

■ Häiriötilanteet

■ Suunnitelmalliset tarkastukset maksullisia ja EU- uimarannat vuosittainen 
perusvuosimaksu
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RANNAN YLLÄPITÄJÄN VASTUU
Yleisellä rannalla oltava ylläpitäjä, jonka tehtävänä on mm.

■ huolehtia rannan huollosta,

■ uimaveden näytteenotosta

■ siisteydestä,

■ jätehuollosta,

■ rakenteiden kunnossapidosta,

■ yleisestä turvallisuudesta (esim. rannan sukeltaminen), 

■ tiedottamisesta

■ sekä tunnistaa toimintaympäristön riskit, joilla voi olla vaikutusta veden laatuun

Jyväskylän kaupunki 8



UIMARANNAT

■ EU-uimarantoja (3 kpl): Äänejärvi, Lossinranta ja Suojärvi

■ Pienet yleiset uimarannat (10 kpl): Hietalahti, Kangaslammen leirikeskus, 
Kaunolanranta, Kellonkanta, Koivisto, Kovalanniemi, Likolahti, Pankkari, 
Pohjoishiekka, Takalahti

■ Uimapaikkoja (15 kpl) : Kalaniemen, Lintulahti, Liimattala, Mörtinranta, 
Ääneniemen, Kasperin ranta, Kovalan Maja, Satama, Ruotinkylä, 
Laajaranta, Mämmen kouluranta, Järvenpään uimapaikka, Akanniemi, 
Hietama, Paatela
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KIITOS
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KUVA: TOUHO HÄKKINEN


