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Luettelo yleisistä uimarannoista ja seurantakalenteri 
uimakaudeksi 2022

Valvontalautakunta § 30 25.5.2022

Ympäristö- ja terveystarkastaja Maria Nylund:
Puh. 050 549 6046, maria.nylund@mustasaari.fi 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) velvoittaa kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen laatimaan uimarantaluettelon yleisistä uimarannoista 
ja vahvistamaan seurantakalenterin ennen kunkin uimakauden alkua. 
Seurantakalenteriin on vahvistettava näytteenottopäivät yleisille uimarannoille (EU-
uimarannat) ja näytteenottoviikot pienille yleisille rannoille. Uimakausi on 15.6.–
31.8.2022. 

Asetuksen mukaan yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä 
ehdotuksia ja huomautuksia asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista sekä 
tehdä uimarantaluettelon laatimista, tarkistamista ja ajan tasalle saattamista 
koskevia ehdotuksia ja huomautuksia. Uimarantaluettelo ja seurantakalenteri ovat 
siksi saatavissa ympäristöyksikön verkkosivuilta.  

Pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta on 
säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 354/2008. 

Terveydensuojelulain (763/1994) 50. §:n mukaan kunta perii toiminnanharjoittajalta 
maksun valvontatoimenpiteistä, jotka liittyvät uimaveden säännölliseen valvontaan, 
eli valvonnan, näytteiden oton ja tutkimusten kustannukset.

Uimarantaluettelo
Kesällä 2022 Länsirannikon ympäristöyksikkö valvoo seuraavia EU-uimarantoja: 
Mustasaari Karperö
Korsnäs Harrström ja 

Moikipää
Maalahti Åminne
Närpiö Fagerö ja Tjärlax
Kaskinen Marianranta
Kristiinankaupunki Hiekkasärkkä

Lisäksi valvotaan seuraavia pieniä yleisiä uimarantoja:
Vöyri Oravaisten satama, Finnholmen, Särkimo, Hellnäs, Vinlax, 

Komossa, Röukas ja Kalapää
Mustasaari Österhankmo, Grönvik, Fjärdskär, Björköby, Bullerås, 

Furuskär, Raippaluoto, Sommarösund, Petsmo, Tuovila, 
Vistan ja Norra Vallgrund

Maalahti Vägvik ja Bredhällan
Närpiö Töjby, Varberget, Vargholmen ja Verkan
Kristiinankaupunki Halkosaari, Skaftung (Skoängen), Pyhävuori, Härkmeri, 

Pikku Santajärvi, Meriuimala ja Antila

§ 30

25.05.2022Länsirannikon valvontalautakunta

PÖYTÄKIRJAN OTE

 1

mailto:maria.nylund@mustasaari.fi


Toimielin Sivu

Seurantakalenteri
Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä Länsirannikon ympäristöyksikön 
kanssa laadittava uimarannan uimaveden laadun säännöllistä seurantaa ja 
valvontaa varten seurantakalenteri ennen kunkin uimakauden alkua. 
Seurantakalenteriin merkitään ennen uimakauden alkua otettavan näytteen 
ottoajankohta sekä uimakauden aikana otettavien näytteiden ottoajankohdat. 
Uimaveden laadun seuranta on toteutettava viimeistään neljän päivän kuluessa 
seurantakalenteriin merkitystä ajankohdasta. 

EU-rannoilta otetaan kesällä 2022 neljä uimavesinäytettä ja muilta yleisiltä 
uimarannoilta kolme näytettä. 
 
EU-rannoilta otetaan näytteet viikoilla 23, 26, 29 ja 32.  

Uimavesinäytteet pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan viikoilla 26, 29 ja 32.
 
Jos uimakausi jatkuu syyskuuhun tai jos epäillään terveyshaittoja, otetaan 
ylimääräisiä näytteitä. 
 
Ympäristö- ja terveystarkastajat arvioivat näytteenoton yhteydessä uimaveden 
laatua aistinvaraisesti, ja lisänäytteitä otetaan tarvittaessa. Samalla tarkastetaan 
myös uimarannan lähiympäristön yleinen siisteys. 

Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tommy Stenlundin ehdotus:
Länsirannikon valvontalautakunta hyväksyy luettelon yleisistä uimarannoista ja 
vahvistaa ehdotuksen seurantakalenteriksi. 

Länsirannikon valvontalautakunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
---
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