O.Zacheus, THL
16.4.2010

UIMAVESIPROFIILI - MALLI

HUOMIOITAVAA
Tätä uimavesiprofiilin mallia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 177/2008 edellyttämän uimavesiprofiilin laatimisessa.
Mallia voidaan muokata kunkin uimarannan tilanteeseen sopivaksi.
Mallin pohjana on Kainuun alueella käytetty uimavesiprofiilin malli, jota on
keskustelujen ja kommenttien perusteella muokattu mahdollisimman monen
uimarannan tilanteeseen soveltuvaksi.

sosoveltuvaksikommenttien perusteella.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden
laatuvaatimuksista ja valvonnasta

Määritelmät, 2 §
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun
haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä
Uimavesiprofiili, 8 §
Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle
yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin laatimisessa
on tarvittaessa käytettävä ympäristösuojeluviranomaisen asiantuntemusta. Yhteinen
uimavesiprofiili voidaan laatia useammalle vierekkäiselle uimarannalle, jos niiden
uimaveden laatu ja laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaiset. Uimavesiprofiilin on
oltava valmis viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2011.
Uimavesiprofiili tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle liitteen IV mukaisesti.
Uimavesiprofiilin tarkistamisen aikataulu riippuu siitä, onko uimavesi luokiteltu hyväksi,
tyydyttäväksi vai huonoksi.
Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on
käytettävä asianmukaisella tavalla vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
nojalla hankittuja, tämän asetuksen kannalta merkityksellisiä arviointi- ja seurantatietoja.
Yleisölle tiedottaminen, 11 §
Uimarannan
omistajan
tai
haltijan
on
yhteistyössä
kunnan
terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön
nähtävillä seuraavat tiedot:
3) uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedestä
Asianmukaisia tiedotusvälineitä käyttäen, internet mukaan lukien on huolehdittava,
että yleisöllä on tämän pykälän 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi mahdollisuus
saada seuraavat tiedot:
1) kunkin uimarannan osalta uimavesiluokitukset kolmen edeltävän vuoden ajalta,
uimavesiprofiili sekä kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja
aistinvaraisten havaintojen tulokset tulkintoineen
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksettä. Tiedot
on annettava viimeistään vuoden 2012 uimakauden alusta alkaen. Kunnan
terveydensuojeluviranomaisen 7 §:n 3 momentin mukaan antamasta ohjeesta tai
uimakiellosta on kuitenkin tiedotettava ennen luokitusta seuraavaa uimakautta sekä sen
aikana.
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Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen
Uimavesiprofiiliin on sisällytettävä vähintään seuraavat asiat:
1) kuvaus uimarannan uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden
pintavesien fysikaalisista, maantieteellistä ja hydrologisista ominaisuuksista, jotka voisivat
olla saastumisen aiheuttajia ja jotka ovat merkityksellisiä tämän asetuksen tavoitteen
kannalta ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisesti;
2) sellaisten saastumisen syiden määrittäminen ja arviointi, jotka saattavat vaikuttaa
uimaveden laatuun ja heikentää uimareiden terveyttä;
3) todennäköisyys sille, että syanobakteerit silminhavaittavasti kasautuvat uimaveden
pinnalle tai uimarantaan;
4) makrolevän ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys;
5) 2 kohdan mukaan arvioidun lyhytkestoisen saastumisriskin osalta
i) odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt,
esiintymistiheys ja kesto,
ii) lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu
syiden poistamiseksi sekä toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot;
6) uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.
Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyvä, tyydyttävä tai huono, uimavesiprofiili on
tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten
vähimmäistiheys määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:
Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys

Tarkastusten
vähimmäistiheys

Hyvä
uimavesiluokka

Tyydyttävä
uimavesiluokka

Huono
uimavesiluokka

neljän vuoden
välein

kolmen vuoden
välein

kahden vuoden
välein

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja
tarvittaessa saatettava ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi,
tyydyttäväksi tai huonoksi.
Jos uimarannalla tai sen läheisyydessä tehdään uimaveteen merkittävästi vaikuttavia
rakennus- tai muutostöitä, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan
uimakauden alkua.
Edellä kohtien 1 ja 2 tiedot on esitettävä yksityiskohtaisen kartan muodossa aina, kun se
on käytännössä mahdollista.
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SISÄLLYS
1.

YHTEYSTIEDOT
1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot

2.

MAANTIETEELLINEN SIJAINTI
2.1 Uimarannan nimi
2.2 Uimarannan lyhyt nimi
2.3 Uimarannan ID-tunnus
2.4 Osoitetiedot
2.5 Koordinaatit
2.6 Kartta
2.7 Valokuvat

3.

UIMARANNAN KUVAUS
3.1 Vesityyppi
3.2 Rantatyyppi
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus
3.4 Veden syvyyden vaihtelut
3.5 Uimarannan pohjan laatu
3.6 Uimarannan varustelutaso
3.7 Uimareiden määrä (arvio)
3.8 Uimavalvonta

4.

SIJAINTIVESISTÖ
4.1 Järven / joen nimi
4.2 Vesistöalue
4.3 Vesienhoitoalue
4.4 Pintaveden ominaisuudet
4.5 Pintaveden laadun tila

5.

UIMAVEDEN LAATU
5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti
5.2 Näytteenottotiheys
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi
5.4 Edellisten uimakausien tulokset
5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat
5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet
5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet
5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen
5.5.3 Lajistotutkimukset
5.5.4 Toksiinitutkimukset
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun
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6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI
6.1 Jätevesiverkostot
6.2 Hulevesijärjestelmät
6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet
6.4 Maatalous
6.5 Teollisuus
6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne
6.7 Eläimet, vesilinnut
6.8 Muut lähteet
7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET
7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja
kestosta
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot
8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA
8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta
8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta
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1. YHTEYSTIEDOT
1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja
yhteystiedot
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja
yhteystiedot
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot

Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut PL
10 90015 Oulun kaupunki, p.(08) 558 410 isännöitsijä Kari Näppä
p. 040-5454 612 kari.nappa@ouka.fi, isännöitsijä Petri Yli-Pyky
p.044 703 8194, petri.yli-pyky@ouka.fi

RHM-Koneurakointi. Käyntiosoite ja paostiosoite Laitatie 1 90940
Jääli. Puh. 0400 811 016. rhm.koneurakointi@gmail.com
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos ,käyntiosoite
Solistinkatu 2 PL 34 900015 Oulun kaupunki, Seija Karjalainen p.
044 7036 719, seija.k.karjalainen@ouka.fi
Oulun seudun elintarvike ja ympäristö laboratorio PL 19 90015
Oulun kaupunki (08) 5584 6743
Oulun Vesi liikelaitos PL 35 90015 Oulun kaupunki
p. (08) 558 43800, oulunvesi@ouka.fi

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI
2.1 Uimarannan nimi

Jäälin monttu

2.2 Uimarannan lyhyt nimi

Jäälin monttu

2.3 Uimarannan ID-tunnus *)

FI1D6564005

2.4 Osoitetiedot

Takumaantie 62

2.5 Koordinaatit *)

N 65`6.3016`
E 25`40.9566`
Liitteenä

2.6 Kartta
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2.7 Valokuvat
Liitteenä

*) ID-tunnus ja tarkistetut koordinaatit vuoden 2009 uimarantaluettelossa (toimitettu Aveille).
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3. UIMARANNAN KUVAUS
3.1 Vesityyppi

Pohjavesilampi

3.2 Rantatyyppi

Hiekkaranta

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön
kuvaus
3.4 Veden syvyyden vaihtelut

Metsä

3.5 Uimarannan pohjan laatu

Hiekka

3.6 Uimarannan varustelutaso
3.7 Uimareiden määrä (arvio)

pelastuskalusto, opastetaulu, pukukopit, wc/bajamaja beachvolleykenttä.
100-150 päivässä

3.8 Uimavalvonta

ei

4. SIJAINTIVESISTÖ
4.1 Järven / joen nimi

Jäälin monttu

4.2 Vesistöalue

Pohjavesialue,

4.3 Vesienhoitoalue

Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalue

4.4 Pintaveden ominaisuudet

Näkösyvyys:
Sameus:
pH:
Klorofylli-a:
Kokonaisfosfori:
Kokonaistyppi:
Veden viipymä:
Veden korkeus:
Virtaama:
Sadanta:
Valunta:
Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin:

4.5 Pintaveden laadun tila

Vaihtelu on vähäistä
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5. UIMAVEDEN LAATU
5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan
sijainti
5.2 Näytteenottotiheys
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen
arviointi
5.4 Edellisten uimakausien tulokset
v. 2007
Näyte
1.
2.
3.
4.

5.4.1 Edellisten uimakausien
uimaveden laatuluokat
5.4.2 Edellisten uimakausien aikana
tehdyt havainnot ja toteutetut
hallintatoimenpiteet
5.5 Syanobakteerien (sinilevä)
esiintyminen
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä
uimakausina ja toteutetut
hallintatoimenpiteet
5. 5.5.2 Arvio olosuhteista
syanobakteerien esiintymiseen
5.5.3 Lajistotutkimukset
5.5.4 Toksiinitutkimukset
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin
haitallisen lisääntymisen
todennäköisyys
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset
uimaveden laatuun

E.coli

Enterok.

v. 2008
E.coli

Enterok.

v. 2009
E.coli

Enterok.

v. 2010
E.coli

Enterok.
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6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI
6.1 Jätevesiverkostot
Ei
6.2 Hulevesijärjestelmät

Ei

6.3 Uimaveteen vaikuttavat
muut pintavedet
6.4 Maatalous

Hevostallit 500 m päässä uimarannasta

6.5 Teollisuus

Ei

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja
raideliikenne
6.7 Eläimet, vesilinnut

Raskasta liikennettä rannan ohi. ( alueen läheisyydessä maanajoa ja –
läjitystä )
Vesilintuja

6.8 Muut lähteet

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET
7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen
saastumisen luonteesta, syistä,
esiintymistiheydestä ja kestosta
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut
hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden
poistamiseksi
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja
yhteystiedot

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA
2014
8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta
8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta *)

*) Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta
uimakauden 2011 jälkeen.

