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BADSTRÄNDER (Vasa–Laihela) PROVTAGNINGSDAGAR 

Badstränder/Soc. o hälsov.min:s 
förordning 177/2008 

  Måndag 
8.6 

Måndag 
29.6 

Måndag 
20.7 

Måndag 
10.8 

Sandö Vasa x x x x 

Smulterö Vasa x x x x 

Abborrön Vasa x x x x 

Strömsö Vasa x x x x 

Gustavsborg Vasa x x x x 

Badstränder/Soc. o hälsov.min:s 
förordning 354/2008 

    Måndag 
29.6 

Måndag 
20.7 

Måndag 
10.8 

Vikinga Vasa   x x x 

Storviken Vasa   x x x 

Kronvik Vasa   x x x 

Campingområdet (1) Vasa   x x x 

Paradisön Vasa   x x x 

Tropiclandia (2) Vasa   x x x 

Säivänkangas badstrand (3) Laihela   x   x  x  

Merikart södra stranden Merikart   x   x  x  

Merikart norra stranden  Merikart   x  x  x  

x = normal provtagningsgång 

För underhållet av badstränderna i Vasa ansvarar Vasa stads grönområdesenhet, förutom 
följande: 
 (1) Campingområdet: Puuharyhmä Oyj/Top Camping Vasa  
 (2) Tropiclandias badstrand: Scandic Hotels Oy/Scandic Waskia  
 (3) Säivänkangas badstrand: Laihela kommun/tekniska byrån  
 

Gustavsborg, Abborrön, Sandö, Smulterö och Strömsö är allmänna badstränder i 
enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008. De övriga stränder 
som nämns i tabellen är mindre, allmänna badstränder som avses i social- och 
hälsovårdsministeriets förordning 354/2008 och där inga betydande mängder simmare 
förväntas. Badsäsongen är under tiden 15.6–31.8.  
 
Prov av badvattnet tas inom fyra dagar från de tidpunkter som är angivna i 
uppföljningskalendern. De prover som tas enligt uppföljningskalendern tas inte på nytt 
och ersätts inte, även om resultatet av övervakningsprovet skulle överskrida den i tabell 
2 i bilaga I i förordningen angivna åtgärdsgränsen. Kortvarig förorening är enda 
undantaget som gör det möjligt att ersätta ett sådant prov. Uppföljningen av badvattnets 
kvalitet kan dock i onormala situationer fortsätta med extra prover som inte används för 
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klassificering av badvattnets kvalitet. (Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
177/2008) 
Om vattnet inte uppfyller kvalitetskraven, tas ett nytt prov så snabbt som möjligt. 
 
Definitioner (Social- och hälsovårdsministeriets förordningar 177/2008 och 
354/2008): 

1) Provtagarens organoleptiska bedömningar (d.v.s. med syn, lukt, beröring) 
och andra analyser:   

- förekomsten/lukten av mineraloljor 
- förekomsten av tjärämnen/flytande material 
- förekomsten av cyanobakterier (alger) 
2) Mikrobiologisk undersökning: 
- fekala enterokocker 
- Escherichia coli 

 
Analyser (icke-lagstadgade): 

- mätning av vattentemperaturen 
- notering av väderförhållandena 

Åtgärdsgränser och kvalitetsrekommendationer för badvattnet 

Tabell 1. Åtgärdsgränser för enskilda övervakningsresultat eller observation av 
cyanobakterier  

Variabel  Åtgärdsgräns  

 Badvatten i inlandet  
Badvatten vid 
kusten 

Fekala enterokocker (pmy/mpn/100 
ml)  

400  200 

Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml)  1 000  500 

Cyanobakterier (blågrönalg)  
Observerats i badvattnet eller 
vid badstranden 

 

Tabell 2. Kvalitetsrekommendation i fråga om enskilda organoleptiska observationer  

Variabel  Målnivå 

Avfall, såsom oljiga och tjärliknande ämnen samt material 
som flyter (t.ex. plast, gummi, glas- och plastflaskor)  

Inget sådant som noteras 
organoleptiskt, d.v.s. med 
syn, lukt, beröring. 

 


