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 VASA STAD MILJÖAVDELNINGEN   

   

Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon 
uimarantojen uimaveden laadun seurantakalenteri vuodelle 2020 

 
UIMARANNAT (Vaasa-Laihia) NÄYTTEENOTTOPÄIVÄT 

Uimarannat STM:n asetus 
177/2008 

  ma 8.6. ma 29.6. ma 20.7. ma 
10.8. 

Hietasaari Vaasa x x x x 

Mansikkasaari Vaasa x x x x 

Ahvensaari Vaasa x x x x 

Strömsö Vaasa x x x x 

Kustaanlinna Vaasa x x x x 

Uimarannat STM:n asetus 
354/2008 

    ma 29.6. ma 20.7. ma 
10.8. 

Vikinga Vaasa   x x x 

Isolahti Vaasa   x x x 

Kronvik Vaasa   x x x 

Leirintäalue (1) Vaasa   x x x 

Paratiisisaari Vaasa   x x x 

Tropiclandia (2) Vaasa   x x x 

Säivänkankaan uimapaikka (3) Laihia   x   x  x  

Merikaarto eteläranta Merikaarto   x   x  x  

Merikaarto pohjoisranta  Merikaarto   x  x  x  

x = normaali näytteenottokerta 

Vaasan uimarantojen ylläpidosta vastaa Vaasan kaupungin viheralueyksikkö, seuraavia 
lukuunottamatta: 
(1) Leirintäalue: Puuharyhmä Oyj/Top Camping Vaasa  
(2) Tropiclandian uimaranta: Scandic Hotels Oy/Scandic Waskia  
(3) Säivänkankaan uimaranta: Laihian kunta/tekn.toimisto  
 

Kustaanlinna, Ahvensaari, Hietasaari, Mansikkasaari ja Strömsö ovat STM:n asetuksen 
177/2008 mukaisia yleisiä uimarantoja. Muut taulukossa mainitut rannat ovat STM:n 
asetuksen 354/2008 mukaisia pieniä yleisiä uimarantoja, joilla ei odoteta käyvän 
huomattavaa määrää uimareita. Uimakausi on 15.6.-31.8. välinen aika.  
 
Uimaveden näytteenotto toteutetaan viimeistään neljän päivän kuluessa 
seurantakalenteriin merkitystä ajankohdasta. Seurantakalenterin mukaisia näytteitä ei 
uusita eikä korvata, vaikka näytteen valvontatutkimustulos ylittäisi asetuksen liitteen I 
taulukossa 2 määritetyn toimenpiderajan. Lyhytkestoinen saastumistilanne on ainoa 
poikkeus, joka mahdollistaa näytteen korvaamisen. Uimaveden laadun seurantaa 
voidaan kuitenkin epätavanomaisen tilanteen aikana jatkaa ylimääräisten näytteiden 
avulla, joita ei käytetä uimaveden laadun luokitukseen. (STM as. 177/2008) 
Jos vesi ei täytä laatuvaatimuksia, otetaan uusintanäyte mahdollisimman pian. 
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Määritykset (STMa 177/2008 ja 354/2008): 

1) Näytteenottajan tekemät aistinvaraiset arvioinnit ja muut määritykset: 
- mineraaliöljyjen esiintyvyys/haju 
- terva-aineiden/ kelluvien materiaalien esiintyvyys 
- syanobakteerien (levät) esiintyvyys 
2) Mikrobiologinen tutkimus: 
- suolistoperäiset enterokokit 
- Escherichia coli 

 
Määritykset (ei lakisääteiset): 

- veden lämpötilan mittaaminen 
- sääolosuhteiden kirjaaminen 

Uimaveden toimenpiderajat ja laatusuositukset 

Taulukko 1. Yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon 
toimenpiderajat  

Muuttuja  Toimenpideraja  

 Sisämaan uimavedet  
Rannikon 
uimavedet 

Suolistoperäiset enterokokit 
(pmy/mpn/100 ml)  

400  200 

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

Syanobakteerit (sinilevät)  
Havaittu uimavedessä tai 
uimarannalla 

 

Taulukko 2. Yksittäisen aistinvaraisen havainnon laatusuositus  

Muuttuja  Tavoitetaso 

Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat 
materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot) 

Ei aistinvaraisesti 
havaittavaa esiintymää 

 


