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1. Johdanto 
 
Uimaveden laadusta ja uimarantojen hygienisistä olosuhteista sekä uimarannan 
käyttäjien turvallisuudesta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) ja 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004). 
Terveydensuojelulain 28 § mukaan: 
 

”Leirintäalue ja muu vastaava majoittumiseen varattu alue sekä yleiseen käyttöön tarkoitettu 
uimala, uimahalli, uimaranta , kylpylä, sauna tai muu vastaava alue tai laitos on 
suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä 
oleskeleville aiheudu terveyshaittaa.” 

 
Terveydensuojelulain 29 § mukaan: 
 

”Yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan , kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja 
hieronta-altaan veden laatua on kunnan terveydensuojeluviranomaisen säännöllisesti 
valvottava. 
 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kieltää käyttämästä yleistä allasta tai uimarantaa 
tarkoitukseensa, jos sen vesi ei täytä 32 §:n nojalla annettuja terveydellisiä 
laatuvaatimuksia.” 

 
Terveydensuojelulain mukaiseksi yleiseksi uimarannaksi katsotaan vain ne uimarannat, 
joista on tehty terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tai ne on hyväksytty 
edesmenneen terveydenhoitolain nojalla. Hangon kaupungin kaikki uimarannat XXXX 
 
Kuluttaja viraston ohjeen mukaan (Kuluttajavirasto, 2006) tuoteturvallisuuslainsäädäntöä 
sovelletaan kaikkiin uimarantoihin riippumatta siitä, luokitellaanko uimaranta ns. EU-
uimarannaksi vai kutsutaanko rantaa joksikin muuksi, kuten esimerkiksi uimapaikaksi. 
Uimarannan ylläpitäjän tulee määrittää rantavalvonnan tarve, esim. valvojien määrä ja 
paikallaoloaika sekä järjestää rantavalvonta ja toteuttaa muut tarpeelliset 
turvallisuustoimet. 
 
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) määrittää 
elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun tarjoajan velvollisuudet seuraavasti: 
 

3 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun tarjoajan on 
olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla 
varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa 
kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan 
muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Elinkeinonharjoittajalla ja muulla palvelun 
tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalveluksesta sekä 
niihin liittyvistä riskeistä. 

 
4 § 
Jos elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja saa tietoonsa tai hänen tulisi 
ammattitaitonsa perusteella hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, 
että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta aiheutuu vaaraa kuluttajan, kuluttajaan 
rinnastettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle 
tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi valvontaviranomaiselle. 
Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on samalla ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 
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6 § 
Terveydelle vaarallisena pidetään kulutustavaraa, joka rakenteessaan tai 
koostumuksessaan olevan vian tai puutteellisuuden taikka tavarasta annettujen 
totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi voi aiheuttaa 
vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle, sekä kuluttajapalvelusta, 
joka suorittamistapaansa liittyvän vian tai puutteellisuuden tai palveluksessa käytettävän 
tavaran rakenteessa tai koostumuksessa olevan vian tai puutteellisuuden taikka 
palveluksesta annettujen totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen 
vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle. 
 
Omaisuudelle vaarallisena pidetään kulutustavaraa, joka 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi voi vahingoittaa toista esinettä tai muuta omaisuutta, sekä 
kuluttajapalvelusta, joka voi 1 momentissa mainittujen seikkojen vuoksi vahingoittaa 
omaisuutta. 
 
Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta, joka ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, pidetään turvallisena. 

 
Näiden lakien nojalla Hangon kaupunki on velvollinen kartoittamaan ylläpitämiensä 
uimapaikkojen riskitekijät sekä tekemään mahdolliset turvallisuutta parantavat 
toimenpiteet. 
 
 

1.2 Uimarantojen luokittelu 
 
Uimarannat luokitellaan kolmeen eri luokkaan niiden käyttäjämäärien mukaan: 
 

• Uimarannat luetaan EU- uimarannoiksi 
jos kävijämäärä ylittää 100 henkilöä / päivä vähintään yhtenä päivänä 
uimakaudella. EU-uimarantojen veden laatua valvotaan säännöllisesti otettavin 
näyttein ja niistä raportoidaan vuosittain EU-komissiolle 

 
• Uimaranta 

on luonnonvaraisella tai rakennetulla rannalla oleva, yleiseen käyttöön tarkoitettu 
uimiseen soveltuva paikka jonka varusteista, kunnosta ja ylläpidosta kaupunki 
vastaa. Em. rannoilla (EU-uimarannoilla ja uimarannoilla) terveysvalvonta tutkii 
säännöllisesti veden puhtauden (4-6 krt / kesä). 

 
• Uimapaikka 

voi olla mikä tahansa yleisesti uimiseen käytetty luonnonvarainen ranta. Myös 
opastetun uimapaikan on täytettävä turvallisuusvaatimukset 

 
 

1.3 Uimarantojen riskitekijät 
 
Suomessa hukkuu vuosittain lähes kaksisataa ihmistä. Hakamäen ja Rajalan laatiman 
tutkimuksen mukaan (Hakamäki, M. ja Rajala, K. 2006) 64 % 15-64 –vuotiaista 
suomalaisista on uimataitoisia. Näin ollen keksimäärin joka kolmas suomalainen ei osaa 
uida. Uimataito vaihtelee tutkimuksen mukaan myös paljon eri ikäryhmissä. Esimerkiksi 
keski-ikäisten uimataito on selvästi heikompi kuin nuorempien ikäryhmien. 15-24 –
vuotiaista noin 80 % omaa riittävän uimataidon, kun taas 55-65 –vuotiaista vain puolet 
osaa uida. Uimataidottomat henkilöt ovatkin yksi suuri riskitekijä uimarannoilla. 
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Alkoholin nauttiminen uimarannalla on myös yksi merkittävä riskitekijä ja koska alkoholin 
nauttiminen yleisellä paikalla ei lain (Alkoholilaki 1143/1994) mukaan ole kiellettyä, ellei 
siitä aiheudu merkittävää häiriötä, myös Hangon kaupungin uimarannoilla alkoholin 
käyttö on otettava huomioon rantojen riskejä arvioitaessa. 
 
Uimarantojen riskitekijöitä ovat myös kaikki rannalla sijaitsevat rakennelmat. Esimerkiksi 
erilaisten leikkivälineiden (kiipeilytelineet jne.) tulee täyttää SFS-standardit ja niiden 
rakentamisesta on laadittu RT-ohjekortistot. Myös rannan laiturirakenteiden tulee täyttää 
kaikki niille laaditut normistot ja säädökset, kuten esimerkiksi Rakennusinsinöörien liiton 
normit. Laiturin tulee esimerkiksi olla vähintään 120 cm leveä ja kestää normin mukainen 
kuorma (400 kg/m2). Laiturilla tulee olla portaat vedestä nousemista varten. Portaiden 
sijainti tulee olla mahdollisten hyppypaikkojen ulkopuolella. Opetusministeriön 
uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) hyppytornien rakentamista 
uimarannoille ei suositella muun muassa suurten vedenpinnan korkeuden vaihteluiden 
johdosta. 3-10 m korkea hyppytorni edellyttää, että veden syvyys on minimiolosuhteissa 
5 metriä ja metrin korkeudella oleva ponnahduslautakin edellyttää veden 
minimisyvyydeksi neljää metriä. Hyppypaikan portaiden sijoittelu tulisi olla tehty niin, että 
seuraava hyppääjä näkee koko ajan edellisen hyppääjän. Portaat tulisi sijoittaa siten, 
ettei hyppääminen portaille uivan ihmisen päälle ole mahdollista. Portaita tulee myös olla 
hyppypaikan molemmin puolin. 
 
Uimarannan riskitekijöitä voivat olla myös rannan luonnon muodot ja virtaukset. Jyrkästi 
syvenevät rannat ja voimakkaat virtaukset tulisi mainita uimarannan opastuskyltissä. 
Lisäksi uintiin turvallisesti soveltuva alue olisi hyvä merkitä rannalle esimerkiksi poijuin. 
Muita luonnollisia riskitekijöitä ovat veden sameus sekä mahdolliset sinileväesiintymät. 
Samea vesi voi haitata pelastustoimia ja sinilevä voi aiheuttaa herkille henkilöille sekä 
lapsille iho-oireita. 
 
Opetusministeriön uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) uimarannan 
ylläpitäjän tulee arvioida uimarannan käyttöön liittyvät riskit ja määritellä uimarannalle 
tarvittavat turvajärjestelyt. Vilkkaasti käytössä oleville uimarannoille on aina suositeltavaa 
järjestää rantavalvonta. Laajoilla rannoilla valvonta voidaan rajoittaa koskemaan vain 
osaa rannasta. 
 
 

1.4 Uimarantojen varustelu 
 
Uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) 

”Uimaranta on paikka, joka on nimenomaisesti kartassa tai mainoksessa osoitettu uintiin 
soveltuvaksi, yleiseen käyttöön tarkoitetuksi paikaksi ja jonka varusteista, kunnosta ja 
ylläpidosta joku taho vastaa. Tällaisen yleisen uimarannan tulee täyttää tietyt 
turvallisuudelle ja varustetasolle asetettavat vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä kuka 
uimarantaa ylläpitää.” 

 
Yleisen uimarannan vähimmäisvaatimuksia ovat: 

• Yleiselle uimarannalle päästään pääsääntöisesti autolla siten, että auton voi 
jättää kohtuullisen lähelle autoille varatulle pysäköintipaikalle 

• Huolto- ja pelastusajoneuvoilla päästään rannalle asti 
• Rannalle on opastus päätieltä 
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Kuva 1. Esimerkki vähimmäisvarustetusta uimarannasta (Lähde: Opetusministeriö, 2006) 
 
Opetusministeriön uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) uimarannalla 
tulisi olla vähimmäisvaatimuksien lisäksi aina myös seuraavat varusteet (Kuva 1.): 

• Käymälä tai WC 
• Pelastusrengas ja heittoliinat sekä suosituksena pelastusvene tai laita 
• Pukusuojat 
• Roska-astiat 
• Ilmoitustaulu 

 
 

 
Kuva 2. Esimerkki uimarannan lisävarusteista (Lähde: Opetusministeriö, 2006) 
 
Opetusministeriön uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) hyvin varustetulla 
uimarannalla on Kuvan 1. mukaisten varusteiden lisäksi myös seuraavat lisävarusteet 
(Kuva 2.): 



Uimarantojen riskikartoitus 
14.5.2008 

 
7(35) 

• Hyvätasoiset pelastus ja ensiapuvälineet 
• Rantavalvoja sekä merkitty valvojan tuoli varustelaatikoin 
• Laituri, joka soveltuu liikkumisesteisille sekä uimaopetukseen 
• Rajattu turvallinen uintialue 
• Kioski, jossa on puhelinyhteys 
• Merkitty rantavalvomo, henkilökunnan tilat 
• Suihkutilat ja pukutilat 
• Käymälät tai WC:t myös liikuntaesteisille 
• Pyörätelineet 
• Kuntoiluvälineitä ja pelikenttä 
• Aidattu leikkikenttä riittävän kaukana vedestä 
• Pienten lasten erillinen aidattu vesileikkialue 

 
 

 
Kuva 3. Esimerkki uimarannan ilmoitustaulun sisällöstä (Lähde: Opetusministeriö, 2006) 
 
Uimarannan opastustaulun tulee sisältää seuraavat asiat: 

• Uimarannan nimi 
• Uimarannan osoite 
• Paikkakunta 
• Uimarannan ylläpitäjän tiedot sekä yhteystiedot 
• Ohjeet miten toimitaan hätätilanteessa 
• Yleinen hätänumero ja opastus lähimmälle puhelimelle 
• Rantavalvojan yhteystiedot 
• Uimarannan toiminta- ja turvallisuusohjeet 
• Alueen kartta 
• Mahdollisesti erilaisista vaaroista (virtaukset tms.) varoittavat tiedot 
• Turvalliset uintialueet tulee merkitä vähintään ilmoitustaulun karttaan 

 
Ilmoitustaulun lisäksi uimarannalla pitää olla vähintään yksi turvataulu, jossa on tiedot 
uimarannan nimestä ja osoitteesta sekä hälytysnumero. 
 
 
Uimarannan turvallisuusohjeisiin tulee sisällyttää muun muassa seuraavat asiat: 

• Mitä pitää tehdä ja kenelle pitää ilmoittaa, jos havaitsee rikkinäisen 
leikkivälineen tai porras- tai laiturirakenteen tms., joka voi rikkinäisenä 
aiheuttaa vaaraa terveydelle 
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• Ohjeissa tulee painottaa hyppytelineeltä tai laiturilta hyppäävän omaa 
vastuuta 

• Tarvittaessa hyppääminen tulee kieltää 
 

 
Kuva 4. Esimerkki uimarannan opastetauluun laitettavista turvallisuusohjeista (Lähde: 
Opetusministeriö, 2006) 
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Opetusministeriön uimarantaoppaan mukaan (Opetusministeriö, 2006) aina uintikauden 
alussa sekä säännöllisin väliajoin uintikauden aikana uimarannan ylläpitäjän tulee 
tarkastaa uintialueet ja ranta-alueet tarvittaessa myös sukeltamalla (Kuva 5.). 
Uintialueelta tulee poistaa kaikki turvallisuutta vaarantavat esineet kuten uppotukit, kepit, 
lasinsirut jne. Paljonkäytetyillä hiekkarannoilla tulee varautua pintahiekan 
puhdistamiseen tai vaihtamiseen noin 10 cm:n syvyydeltä riittävän usein. 
 

 
Kuva 5. Uimarannan ylläpitäjän tarkistuslista (Lähde: Opetusministeriö, 2006) 
 
 

1.5 Hangon kaupungin uimarantojen varustelutason ta voite 
 
Hangon kaupungin uimarantojen tavoitetasona on täyttää rantojen 
vähimmäisvaatimukset. 
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2. Hangon kaupungin uimarannat 
 
Hangon kaupunki ylläpitää yhdeksää uimarantaa alueellaan (Liite 1.):  
 
EU- uimarannat (joissa yli 100 kävijää / päivä) 

• Lillmärsanin uimaranta, Lillmärsans badstrand 
• Hopearanta (ei Leirintäalueen ranta-alue), Silversand 
• Tulliniemi etelä, Tulludden söder 
• Bellevuen uimaranta, Bellevue badstrand 
• Plagenin uimaranta, Plagens badstrand 

 
Pienet uimarannat (joista otetaan vain vesinäytteet) 

• Tulliniemi pohjoinen, Tulludden norra 
• Lappohjan uimaranta, Lappvik badstrand 

 
Näiden kaupungin virallisten uimarantojen lisäksi riskikartoitukseen otettiin mukaan 
Boulevardin ja Täktomin rannat. 
 
 
Hangon kaupungin kaikki uimarannat ovat merenrannalla sijaitsevia luonnonmuovaamia 
loivasti syveneviä hiekkarantoja (Kuva 6. ja Kuva 7.). 
 

    
Kuva 6. Boulevardin ranta   Kuva 7. Eteläinen Tulliniemen ranta 
 

2.1 Bellevue 

2.1.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Bellevuen rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa viidessä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrä vähintään kaksinkertaistui 
(1 000/ml) muihin näytteisiin verrattuna. Sinilevää Bellevuen rannalta ei havaittu minkään 
näytteidenoton yhteydessä. 
 
Bellevuen ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
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• WC (2 kpl) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Jäteastia (sekajäte) 
• Pukusuojat (4 kpl) 

 

2.1.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannalla ei ole rantavalvontaa, vaikka enimmillään rannalla voi olla jopa yli 200 
henkilöä yhden päivän aikana 

2. Rannan uintialue ei ole rajattu 
3. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
4. Pelastusrenkaita ei ole rannalla 100 metrin välein 
5. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 

 
Kuva 8. Yleiskuva Bellevuen rannasta 
 

2.2 Plagen 

2.2.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Plagenin rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa viidessä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrä yli nelinkertaistui (700/ml) muihin 
näytteisiin verrattuna. Sinilevää Plagenin rannalta ei havaittu minkään näytteidenoton 
yhteydessä. 
 
Plagenin ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (2 kpl) 
• Jäteastioita (sekajäte) 
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• Pukusuojat (8-10 kpl) 
• Vesikaruselli 
• Lentopallokenttä 
• Leikkipaikka 
• Ponttonilautta 
• Kioski 

 
 

2.2.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannalla ei ole pelastusrengasta eikä heittoliinaa 
2. Rannalla ei ole rantavalvontaa, vaikka enimmillään rannalla voi olla jopa yli 200 

henkilöä yhden päivän aikana 
3. Rannan uintialue ei ole rajattu 
4. Rannalla on muuta toimintaa, kuten kanootointia tms. eikä muuta toimintaa ole 

erotettu uimareista 
5. Pelastusrenkaita ei ole rannalla 100 metrin välein 
6. Rannalla on ponttonilaituri 
7. Laiturin alle on mahdollista päästä 
8. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 

 
Kuva 9. Plagenin rannalta puuttuu pelastusrengas 
 
 

2.3 Lillmärsan 

2.3.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Lillmärsanin rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa viidessä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrä kymmenkertaistui (2 700/ml) 
muihin näytteisiin verrattuna. Sinilevää Lillmärsanin rannalta havaittiin vähäisiä määriä 
kahden näytteenoton yhteydessä heinäkuun aikana. 
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Lillmärsanin ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta (varsinaiselta päätieltä opastuskyltti kyllä 
löytyy, mutta ennen rantaa tie risteää useaan otteeseen). Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (1 kpl) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Jäteastia (sekajäte) 
• Pukusuojat (3 kpl) 
• Hyppytorni 
• Erillinen pylväslautta 

 
 

2.3.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannan hyppyteline ei ole rakenteellisesti hyvässä kunnossa 
2. Hyppytelineen ympärillä ei ole tarpeeksi syvää vettä 
3. Hyppytelineen portaat on sijoitettu väärin 
4. Rannalla ei ole rantavalvontaa, vaikka rannalla on hyppytorni 
5. Rannan uintialue ei ole rajattu 
6. Rannalla on pylväslautta 
7. Laiturin alle on mahdollista päästä 
8. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 
 
 

        
Kuvat 10. ja 11.  Lillmärsanin hyppytornin hyppytelineessä on aukkoja 
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Kuva 12. Lillmärsanin hyppytornin portaat ovat sijoitettu vaarallisesti heti hyppytornin alapuolelle 
 
 

2.4 Bulevardi 

2.4.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Bulevardin rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa vneljässä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrää ei mitattu rannan vedestä. 
Sinilevää Bulevardin rannalta ei havaittu minkään näytteidenoton yhteydessä. 
 
Bulevardin ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Jäteastia (sekajäte) 
• Pukusuojat (2 kpl) 

 
 

2.4.2 Rannan riskitekijät 
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Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannan läheisyydessä on venereitti 
2. Rannan uintialue ei ole rajattu 
3. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
4. Pelastusrenkaita ei ole rannalla 100 metrin välein 
5. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 
 

2.5 Tulliniemi etelä 

2.5.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Tulliniemi etelän rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa neljässä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrää ei mitattu rannan vedestä. 
Sinilevää Tulliniemi etelän rannassa havaittiin kahden näytteidenoton yhteydessä 
vähäisiä määriä heinäkuussa sekä elokuussa. 
 
Tulliniemi etelän ranta täyttää uimarantojen varustetason vähimmäisvaatimukset. 
Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (1 kpl) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Jäteastia (sekajäte) 
• Pukusuojat (2 kpl) 

 
 

2.5.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannan pohjanmuoto on riskialtis (syntyy voimakkaita aaltojen aiheuttamia 
virtauksia) 

2. Rannalla ei ole rantavalvontaa, vaikka enimmillään rannalla voi olla jopa yli 200 
henkilöä yhden päivän aikana 

3. Rannalla on muuta toimintaa, kuten surffausta tms. eikä muuta toimintaa ole 
erotettu uimareista 

4. Rannan läheisyydessä on venereitti 
5. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
6. Pelastusrenkaita ei ole rannalla 100 metrin välein 
7. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 
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Kuva 13. Tulliniemi etelän rannan vaarallisia virtauksia ei voi päätellä rannalta katsoen, joten 
niistä tulee varoittaa rannan käyttäjiä varoituskyltein 
 
 

2.6 Tulliniemi pohjoinen 

2.6.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Tulliniemi pohjoisen rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa neljässä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrää ei mitattu rannan vedestä. 
Sinilevää Tulliniemi pohjoisen rannassa havaittiin yhden näytteidenoton yhteydessä 
vähäisiä määriä heinäkuussa. 
 
Tulliniemi pohjoisen ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (1 kpl) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Pukusuojat (1 kpl) 

 
 

2.6.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannan uintialue ei ole rajattu 
2. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
3. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 
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2.7 Lappohja 

2.7.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Lappohjan rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa neljässä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrää ei mitattu rannan vedestä. 
Sinilevää Lappohjan rannassa havaittiin yhden näytteidenoton yhteydessä vähäisiä 
määriä heinäkuussa. 
 
Lappohjan ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (1 kpl) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 
• Pukusuojat (2 kpl) 
• Jäteastia (sekajäte) 

 
 

2.7.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannalla on ponttonilautta 
2. Rannan lähettyvillä on venereitti 
3. Rannan uintialue ei ole rajattu 
4. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
5. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 

 
Kuva 14. Lappohjan ponttonilautta vielä talviteloilla (portaita ei ole kiinnitetty) 
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2.8 Täktom 

2.8.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Täktomin rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa neljässä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrää ei mitattu rannan vedestä. 
Sinilevää Täktomin rannassa ei havaittu minkään näytteidenoton yhteydessä. 
 
Täktomin ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• Pelastusrengas ja heittoliina 

 
 

2.8.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannan uintialue ei ole rajattu 
2. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
 

 
Kuva 15. Täktomin rantaa käytetään myös ilmeisesti kyläläisten venerantana 
 
 

2.9 Silverstrand 

2.9.1 Rannan kunto ja varustetaso 
Silverstrandin rannan vesi täytti vuoden 2007 aikana kaikissa viidessä veden 
laaduntarkastuksessa uimavedelle määritetyt laatukriteerit. Vedessä ei havaittu 
salmonellaa eivätkä mitkään mikrobiologiset muuttujat (Koliformiset bakteerit, fekaaliset 
koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit) ylittäneet niille asetettuja raja-arvoja. 
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Heinäkuun aikana tosin koliformisten bakteerien määrä vähintään kolminkertaistui 
(1 100/ml) muihin näytteisiin verrattuna. Sinilevää Silverstrandin rannassa havaittiin 
yhden näytteidenoton yhteydessä vähäisiä määriä heinäkuussa. 
 
Silverstrandin ranta ei täytä uimarannan vähimmäisvarustetason kriteeristöä, sillä 
uimarannalle ei ole päätieltä selkeää opastusta. Muuten ranta täyttää 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksien lisäksi rannalla on seuraavat varusteet: 

• Opastustaulu (tulossa) 
• WC (1 kpl) 
• Pukusuojat (1 kpl) 
• Jäteastia (1 kpl) 

 
 

2.9.2 Rannan riskitekijät 
 
Rannan merkittävimmät riskitekijät ovat tehdyn riskikartoituksen mukaan (Liite 4.) 
merkittävyys järjestyksessä seuraavat: 

1. Rannalla on muuta toimintaa, kuten surffausta tms. eikä muuta toimintaa ole 
erotettu uimareista 

2. Rannan läheisyydessä on venereitti 
3. Rannalla ei ole ensiapuvälineitä 
4. Rannalla ei ole pelastusrengasta (pelastusrengas on sijoitettu leirintäalueen 

rannalle) 
5. Rannalla ei ole lintujentorjuntaa eli lintujen ruokintakieltoa osoittavaa merkintää 

 

 
Kuva 16. Silverstrandin uimarannan näkösyvyys vaihtelee suuresti rantaan ajautuvien levien 
määrän mukaan 
 
 

3. Uimarantojen riskikartoitus 
 
Ympäristökonsultointitoimisto Ingreening vastasi Hangon kaupungin uimarantojen 
riskikartoituksessa. Riskikartoitus aloitettiin kunkin uimarannan (9 kpl) tarkastuksella 
paikan päällä, minkä jälkeen jokaisen uimarannan riskit arvioitiin erikseen Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n sekä Kuluttajaviraston antamien ohjeiden 
mukaisesti, hyödyntäen satunnaispäästöriskianalyysi menetelmää (SARA)(VTT, 2005). 



Uimarantojen riskikartoitus 
14.5.2008 

 
20(35) 

Riskikartoituksen lopuksi Ingreening laati jokaisesta uimarannasta riskikartoitusraportin 
sekä toimintasuositukset riskien vähentämiseksi. 
 
 

3.1 Kartoitusmenetelmän kuvaus 
 
Uimarantojen tarkastuskäynnin yhteydessä uimaranta käytiin kävellen läpi havainnoiden 
uimarannan kuntoa ja mahdollisia riskitekijöitä Uimarannan riskinarvioinnin 
apulomakkeen avulla ( Liite 2.). Lisäksi kustakin rannasta otettiin kuvia digikameralla, 
jotta mahdolliset riskitekijät olisi helppo tunnistaa myöhemminkin rannalla käytäessä. 
Paikanpäällä tehtyjen havaintojen sekä Hangon kaupungilta saatujen tietojen (vuoden 
2007 uimavesien tutkimustulokset sekä vuonna 2007 tehtyjen rantojen 
tarkastuspöytäkirjat) perusteella määritettiin kunkin uimarannan riskitekijät sekä niiden 
todennäköisyydet (Liitteet 5.). 
 
 

4. Tulokset 
 
Hangon uimarantojen riskikartoituksessa nousi esiin viisi merkittävää  riskiä: 

1. Huonokuntoinen hyppyteline Lillmärssanissa 
2. Hyppytelineen portaiden väärä sijoittelu 
3. Hyppytelineen alueen veden mataluus 
4. Rannoilla joilla on paljon kävijöitä (Tulliniemi etelä, Plagen ja Bellevue) ei ole 

rantavalvontaa 
5. Osalla rannoista (Silverstrand ja Plagen) ei ole pelastusrengasta ja heittoliinaa 

 
Lisäksi riskikartoituksessa löytyi yksitoista kohtalaista  riskiä: 

1. Tulliniemi etelän pohjanmuoto aiheuttaa voimakkaita virtauksia 
2. Rannoilla on laitureita ja hyppyteline 
3. Rannan muuta toimintaa (surffareita tms.) ei ole rajattu uintitoiminnasta 
4. Rannalla on muuta toimintaa (surffareita tms.) 
5. Joidenkin rantojen lähellä on venereittejä 
6. Rantojen uintialueita ei ole selkeästi rajattu 
7. Joillakin rannoilla vesi ei ole levämassojen takia kirkasta 
8. Pelastusrenkaita ei ole kaikilla rannoilla 100 metrin välein 
9. Laitureiden alle on mahdollista päästä 
10. Rannoilla (paitsi Plagenilla) ei ole ensiapuvälineitä 
11. Rannoilla ei ole lintujen torjuntaa eli esim. lintujen ruokintaa kieltäviä tauluja 

 
Merkittäville riskitekijöille on suositeltavaa tehdä korjaavia toimenpiteitä mahdollisimman 
pian. Kohtalaisille riskitekijöille voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä niiden 
kiireellisyyden mukaan. 
 
 

5. Tulosten tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 
 
Tehdyn riskinarvioinnin tulosten perusteella Hangon kaupungin uimarannat ovat kaikki 
hyvin- tai melkoturvallisia ja hyvin pienin korjaavin toimenpitein kaikki uimarannat 
saadaan täyttämään uimarantojen minimivarustetason kriteerit. Korjaavia toimenpiteitä 
tulisi tehdä jo ennen uintikauden alkua merkittäville riskitekijöille 2., 4. ja 5. Lillmärsanin 



Uimarantojen riskikartoitus 
14.5.2008 

 
21(35) 

hyppytelineen mahdollista poistoa tai korjaustoimenpiteitä voidaan suorittaa kesän 2008 
aikana. 
 

5.1 Toimenpide-ehdotukset 
 
Uimaranta  Toimenpide -ehdotukset  
Lillmärsan 1. Hyppytelineen portaat siirretään hyppytasojen alapuolelta noin 3 

metriä sivuun ja toiset portaat asennetaan hyppytasojen toisellekin 
puolelle 

2. Lillmärsanin hyppyteline poistetaan (alueen vedensyvyys ei ole 
riittävä vaikka telinetta madallettaisiinkin) TAI hyppytelineen 
ympäristö ruopataan säännöllisesti, jotta hyppytelineen kohdalla 
vesialue pysyy vedenpinnan vaihteluista huolimatta yli 5 metrin 
syvyisenä 

3. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
4. Hyppytornille järjestetään uintivalvoja (jolla ensiapuvälineet) 

ruuhkaisimpaan aikaan 
5. Uimarannan uintialue rajataan poijuilla 
6. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Silverstrand 1. Uimarannan uintiosa rajataan selkeästi rannan muusta 
toiminnasta (surffaus) poijuilla 

2. Uimarannalle sijoitetaan pelastusrengas ja heittoliina 
3. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
4. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Tulliniemi etelä 1. Opastetauluun liitetään selkeä varoitus mahdollisista veden 
virtauksista 

2. Uimarannan uintiosa rajataan selkeästi rannan muusta 
toiminnasta (surffaus) poijuilla 

3. Uimarannalle järjestetään uintivalvoja (jolla ensiapuvälineet) 
ruuhkaisimpaan aikaan 

4. Uimaranta rajataan muusta rannasta selkeästi kyltein 
5. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Bellevue 1. Uimarannalle järjestetään uintivalvoja (jolla ensiapuvälineet) 
ruuhkaisimpaan aikaan 

2. Uimarannan uintiosa rajataan poijuilla 
3. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 
4. Uimaranta rajataan muusta rannasta selkeästi kyltein 
5. Päätieltä kunnon opasteet uimarannalle 

Plagen 1. Uimarannalle järjestetään uintivalvoja (jolla ensiapuvälineet) 
ruuhkaisimpaan aikaan 

2. Uimarannalle sijoitetaan pelastusrenkaita ja heittoliinoja 100 
metrin välein 

3. Uimarannan uintiosa rajataan selkeästi rannan muusta 
toiminnasta (kanootointi) poijuilla 

4. Päätieltä kunnon opasteet uimarannalle 
5. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Tulliniemi pohjoinen 1. Uimarannalle sijoitetaan jäteastia 
2. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
3. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Lappohja 1. Uimarannan uintiosa merkitään selkeästi poijuilla 
2. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
3. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Bulevardi 1. Uimarannan uintiosa merkitään selkeästi poijuilla 
2. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
3. Opastetauluun liitetään lintujen ruokintakielto 

Täktom 1. Uimarannan uintiosa merkitään selkeästi poijuilla 
2. Päätieltä kunnon opasteet rannalle 
3. Uimarannalle sijoitetaan jäteastia 
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          LIITE 1. 
 
 
 
 

HANGON KAUPUNGIN UIMARANTOJEN YLEISTIEDOT 
 

 
 

Rannan nimi Rannan osoite

Rannan 
pituus 

(m)
Etäisyys 

päätiestä (m) Uimarengas Heittoliina WC (kpl)
Pukukoppi 

(kpl)
Vesileikki-

välineet Leikkipaikat
Lillmärsan Lillmärsan 150 650 On Ei 1 3 Hyppytorni
Silverstrand Lähteentie 100 200 Ei Ei 1 1
Tulliniemi etelä Eteläinen Pallbontie 450 250 On On 1 2
Bellevue Appelgrenintie 160 20 On On 2 4
Plagen Appelgrenintie 300 30 Ei Ei 2 8-10 kpl Vesikaruselli On 
Tulliniemi pohjoinen Kaljaasikatu 120 70 On On 1 1
Lappohja Satamatie 100 200 On On 1 2
Bulevardi Bulevardi 200 10 On On 0 2 On (kaupungin leikkipuisto)
Täktom Ryssholmens 80 1500 On On 0 0  
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          LIITE 2. 
 
 
Uimarannan riskinarvioinnin apulomake 
 
 
Rannan nimi: ________________________________________ 
Rannan osoite: ______________________________________________ 
Läsnäolijat :________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
1. Uimarannan yleisiä vaaratekijöitä 
Rastita ne kohdat, jotka kuvaavat arvion tai historiatiedon mukaan rannan 
vaaratekijöitä. Täytä pyydetyt tiedot, jos ovat saatavissa. Muut huomiot 
vapaamuotoisesti. 
 
Kävijämäärä 
Uimarannan kävijämäärät päivässä (arviot tai laskentaan perustuen) 
Normaali päivä ____________henkilöä / päivä 
Ruuhkaiset päivät ____________henkilöä / päivä 
_ suuri yhtäaikainen kävijämäärä, ruuhkaisuus 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Alueen laajuus 
Uimarannan pituus on noin _____________ m 
_ ranta on pitkä (tapahtumien havainnointi ei onnistu yhdestä pisteestä) 
_ pitkällä rannalla kävijät levittäytyvät laajalle alueelle 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Uimarannan sijainti 
_ uimaranta joen rannalla 
_ laiva- tai venereitti lähistöllä 
_ aaltojen vaikutus ulottuu rannalle asti 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Pelastustoimien haasteellisuus 
_ vesi on 
_ sameaa 
_ syvää 
_ viileää 
_ aallokkoista 
_ virtaava vesi lähellä 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Mahdollisuus avun saamiseen 
Arvio avun saannin kestoajasta _________ min. (todellinen tilanne) 
_ Avun saaminen uimarannalle kestää yli 10 minuuttia 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Pohjan muoto 
_ jyrkästi syvenevä ranta 
_ äkilliset syvänteet 
_ matala osuus laiturin tai muun mahdollisen hyppypaikan lähellä 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Pohjan laatu 
_ liukkaat kallio- ja kivipohjaiset rannat tai rannan osat 
_ uintialueelle tai hyppypaikoille heitetyt tai kulkeutuneet esineet 
_ mutapohjat 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Olosuhteiden vaihtelu 
_ äkilliset ukkosmyrskyt 
_ sateiden, myrskyjen, kevätjäiden jne. aiheuttamat olosuhteiden muutokset 
_ veden korkeuden vaihtelut 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Hyppypaikat, laiturit (hyppytelineet, laiturin sivu stat ja päädyt, kalliot tms. 
paikat) 
_ hyppypaikalle heitetyt tai kulkeutuneet esineet 
_ veden korkeuden vaihtelut* 
_ hyppytelineet ja laiturit rakenteellisesti huonossa kunnossa 
_ laiturin alle pääsy ja kiinni jääminen mahdollista 
_ kalliolta tai isolta kiveltä hyppiminen mahdollista 
_ kallion tai kiven ympärillä matalia kohtia* 
_ kiviä mahdollisella hyppyalueella 
* Hyppytelineille veden minimisyvyys 5 m, noin 1 metri veden pinnan yläpuolella 
olevalle laiturille tai ponnahduslaudalle veden minimisyvyys 4 m, veden pinnan 
tasolla olevalle laiturille veden minimisyvyys 2 m 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Leikkivälineet, kuntoiluvälineet, vesiliukumäet ym.  rakenteet 
_ lahonneet, ruostuneet, rikkoutuneet tai rikotut rakenteet 
_ leikkivälineet 
_ kuntoiluvälineet 
_ muut välineet _______________________________ 
_ leikkikenttä veden äärellä 
_ vesiliukumäki päättyy vaarallisen syvään tai matalaan veteen 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
 
Uimarannan tarjoamat palvelut 
_ alkoholitarjoilu 
_ alkeisuimakoulut 
_ uimaopettajien riittävyys 
_ uimaopettajien pelastus- ja elvytystaidot 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Rannan muut käyttäjäryhmät 
_ vesiskoottereiden, kanoottien, polkuveneiden, surffilautojen tms. käyttäjät (esim. 
vuokraus) 
Mitä laitetta käytetään/vuokrataan 
_________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Kulkuväylät, oleskelualueet 
_ kevyt liikenne risteää moottoriajoneuvoliikenteen kanssa 
_ kulkuväylien varsilla, rannassa tai rannan oleskelualueella korkeita jyrkkäreunaisia 
paikkoja 
tai joen penkereitä 
_ rakennetut kulkuväylät (pyörätuoliväylät, luiskat ym.) huonossa kunnossa 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Uimarannan turvallisuusjärjestelyt 
 
Rastita ne kohdat, jotka kuvaavat arvion tai historiatiedon mukaan rannan 
turvallisuusjärjestelyjä. Täytä pyydetyt tiedot, jos ovat saatavissa. Muut huomiot 
vapaamuotoisesti. 
 
 
Rantavalvonta 
_ uimarannalla on rantavalvonta 
Rantavalvonta on 
päivämäärät ja kellonajat _________________________________________ 
rantavalvojia kunkin työvuoron aikana __________________________ KPL 
_ rantavalvojilla riittävä pätevyys 
_ koulutettuja rantapelastajia 
_ vesipelastus- ja ensiaputaidot 
_ pelastusvene tai – lauta rantavalvojan käytössä 
_ rantapelastajan välineet 
_ ensiapuvälineet 
_ rantavalvomo 
_ valvomon sijainti hyvä 
_ tarkkailupisteet rannalla (tuoli aurinkovarjolla tms.) 
__________________________________________________________________ 



Uimarantojen riskikartoitus 
14.5.2008 

 
28(35) 

__________________________________________________________________ 
 
muut rantatyöntekijät, joilla ei ole rantapelastajan taitoja ja vastuuta: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Mahdollisuus avun hälyttämiseen 
_ Rannalla tai sen lähistöllä on käytettävissä oleva puhelin 
_ ohjeet avun hälyttämiseksi 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Pelastustie 
Rannan etäisyys päätiestä __________ m 
_ pelastusajoneuvolle sopiva pelastustie johtaa rannalle asti 
_ pelastustie on merkitty asianmukaisesti 
_ saaressa olevalle rannalle pääsee pelastuslaitoksen veneellä 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Informaatio ja opasteet 
Ilmoitustaulut  
_ Rannalla on riittävästi ilmoitustauluja 
_ Taulussa on oleelliset ohjeet, opasteet, varoitukset ja kiellot 
_ Tekstit ja symbolit ovat riittävän isokokoisina 
_ Taulut on sijoitettu paikkoihin, jossa niitä voi jäädä lukemaan ja josta ne huomaa 
helposti 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Hyvin laadituissa ilmoitustauluissa sisältönä tulee  olla mm. 
_ uimarannan nimi ja osoite 
_ turvallisuusohjeet uimarannan käyttäjille 
_ hätätilanneohjeet ja hätänumerot 
_ opastus lähimmälle puhelimelle 
_ alueen kartta oleellisine merkintöineen 
o uintialueet, valvotut alueet, muun käytön alueet ym. 
o tarvittavat syvyysmerkinnät, varoitukset ja kiellot 
o pelastus- ja ensiapuvälineiden ja puhelimen sijainti 
_ merkintöjen selitykset 
_ yhteystiedot (mm. rantavalvoja, järjestyksen valvoja, poliisi, ylläpidosta ja huollosta 
vastaavat) 
_ rantavalvontaa koskevat tiedotteet 
_ veden laatua koskevat tiedotteet 
_ muut mahdolliset ohjeet, opasteet, varoitukset ja kiellot 
_ muut tiedotteet 
 
 
Turvataulut 
Taulujen sijoitus esim. pelastusrenkaiden telineisiin tms. paikkoihin ranta-alueella 
sekä puhelimen yhteyteen. Sisältönä hätätilanneohjeet ja hätänumerot. 
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_ Turvatauluja on 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Opasteet, varoitukset, kiellot 
Esimerkkejä : 
_ opasteet rannalle päätieltä asti 
_ kevyen liikenteen väylän opasteet 
_ varoitukset veden laatua heikentävistä tekijöistä 
_ uintikiellot, hyppykiellot, välineiden käyttökiellot 
_ tarvittavat syvyysmerkinnät 
_ kiellot koirien ja tarvittaessa muidenkin lemmikkieläinten tuonnista rannalle 
_ lintujen ruokintakiellot 
o merkinnät mieluiten symboleina, lipuilla tms. 
o tekstit ja symbolit riittävän isolla 
o tarvittaessa usealla kielellä (mm. suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä) 
_ Rannalla on tarvittavat opasteet, varoitukset ja kiellot 
(alleviivaa eo. listasta tarvittavat) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Rakenteiden kunto ja 
rakenteelliset keinot onnettomuuksien ehkäisemiseks i 
Kulkuesteet, käyttöesteet, rakenteen poistaminen 
kulun estäminen vaaralliselle alueelle aidalla tms. rakenteella 
_ esim. leikkikenttä, joenpenkere ym. aidattu 
_ laiturin alle joutumisen estävät rakenteet 
käytön estäminen ketjulla, portilla tms. rakenteella 
_ esim. hyppypaikan käytön estäminen 
vaaraa aiheuttavan rakenteen, hyppytelineen tms. poistaminen kokonaan 
_ rannalla ei ole vaaraa aiheuttavia rakenteita, jotka tulisi poistaa 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Uintialueen rajaukset ja merkinnät (rajauksen tarve kartoitus:) 
_ ranta virtaavan veden äärellä 
_ ranta syvenee melko jyrkästi (eli uintialueella jo vaarallisen syvää)* 
_ rannan lähistöllä jyrkkä äkillinen syvänne 
_ huonolaatuinen pohja 
_ rannalla veneiden, surffilautojen tms. vuokraustoimintaa tai ranta muuten esim. 
surffareiden 
suosiossa 
_ rannan lähellä laiva- ja veneliikennettä 
_ hyppypaikan erottaminen muusta uintialueesta 
* Pelastustehtävän helpottamiseksi suositellaan uintialue rajattavaksi alle 4 metrin 
syvyiseksi sekä maksimissaan noin 50 m etäisyydelle rannasta 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Vesileikkialueen rajaukset 
_ vesileikkialue on rajattu seinämärakenteella tai on erillinen allas 
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_ rakenne estää lapsen joutumista syvään veteen ja rajoittavan rakenteen alle 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Muiden käyttäjäryhmien erottaminen uimaranta-aluees ta 
_ vesiskoottereille, veneille, kanooteille, polkuveneille, surffilaudoille tms. on tarpeen 
osoittaa omat alueensa 
_ osoitusmerkinnät 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Turvalliset kulkuväylät  
_ kevyelle liikenteelle ja moottoriajoneuvoliikenteelle risteämättömät väylät 
_ autoille pysäköintialue tai polkupyörille telineet varsinaisen ranta-alueen 
ulkopuolella 
_ esteettömät kulkuväylät liikkumis- ja toimintaesteisille 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Pelastus- ja ensiapuvälineet 
Pelastusvälineet 
_ heittonaruin varustetut pelastusrenkaat 100 metrin välein rannalle, laitureiden 
päihin ym. tarvittaviin kohtiin 
_ heittoliinat 
_ pelastusvene tai –lauta 
_ rantavalvojan käytössä on aina pelastusvene tai -lauta 
_ vuokraveneiden tms. käyttäjille pelastusliivit 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Ensiapuvälineet 
_ Hyvin varustettu ensiapukaappi tai – laukku 
Jos EA-välineet on, niin sijainti 
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Jätehuolto 
_ asianmukaisesti järjestetty jätehuolto 
_ siistit toimivat käymälät 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Tarkastukset 
(ylläpitäjän säännölliset tarkastukset; lista kannattaa käydä läpi riskinarvioinnin 
yhteydessä) 
_ tarkastus tehdään aina uintikauden alussa 
_ tarkastus tehdään riittävän usein uintikauden aikana ottaen huomioon mm. ilkivalta 
tarkastetaan vaaraa aiheuttavien esineiden ja kulku a estävien esineiden varalta 
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(tarvittaessa sukeltamalla) 
 
_ pelastustie 
_ uintialueet 
_ vesileikkialueet 
_ erityisesti hyppypaikkojen (hyppytelineiden, laitureiden tms.) ympäristö 
_ ranta-alueet 
_ leikkialueet, erityisesti kiipeilytelineiden ympäristö, pehmusteet ym. 
_ kuntoiluvälineiden ympäristö 
 
tarkastetaan rakenteellinen kunto ja turvallisuus s ekä ajan tasalla olo 
mm. seuraavista kohteista: 
_ ilmoitustaulut ja turvataulut 
_ opaste-, varoitus- ja kieltomerkinnät, 
_ pelastustiemerkinnät 
_ puhelin ja opastus puhelimelle 
_ kulku- ja käyttöesteet 
_ pelastusvälineet 
_ uintialueen merkinnät 
_ vesileikkialueen rajaavat rakenteet 
_ muille käyttäjäryhmille tarkoitettujen alueiden merkinnät 
_ laiturit 
_ hyppytelineet 
_ leikki- ja kuntoiluvälineet 
_ rakennetut kulkuväylät, luiskat ym. 
_ vuokrattavat välineet 
_ ensiapuvälineet 
_ rantavalvontaan liittyvät rakenteet, liput ja muut merkinnät 
 
tarkastetaan veden laatuun vaikuttavat tekijät aist invaraisesti 
_ sinilevä, öljyt, kaislamatot, haju 
_ linnut rannalla tai uintialueilla 
 
tarkastetaan jätehuollon toimivuus ja käymälöiden s iisteys 
_ ranta-alueen yleinen siisteys 
_ käymälöiden siisteys 
_ jäteastioiden riittävyys 
_ pääsevätkö eläimet ja linnut käsiksi jätteisiin 
 
Huomautukset :_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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           LIITE 3. 
 
 

Hangon kaupungin uimarantojen tarkastukset ja veden  laatu 2007

Tarkastettavat kohteet Lillmärsan Silverstrand Tulliniemi etelä Bellevue Plagen Tulliniemi pohjoinen
Pukeutumistilat / pukusuojat On On On On On
Sauna- ja pesutilat - - - - -
Käymälä tai WC On On On On On
Kioski, ravintola tai kahvila  - - - On -
Leikkikenttä - - - On -
Pelikenttä / kuntoilualue   - - - - -
Vuokrauspalvelu (esim. veneet, kanootit, 
polkuveneet) - - - On -
Rannalla järjestetään yleisötilaisuuksia: 
konsertit yms - - - On -

Kohteessa on huomioitu liikkumisesteiset - - - - -
Muu, mikä - - - - -
Kävijämäärä (hlö/kausi) 5 000 15 000 30 000 50 000 1 000
Kävijämäärä (hlö/huippupäivä) 70 200 200 200 50
Käyttäjäryhmät Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki

Henkilökunnan lukumäärä 2 (?) - 2 siistijää
2 siistijää (joka päivä) ja 
kahvilan henkilökunta 2 siistijää

Suurimmat riskit kunnan mielestä

Hyppytorni ja 
lasinsirpaleet 

hiekassa Vahvat vedenvirtaukset Veneliikenne, lasinsirpaleet Vesikaruselli -

Onko tapahtunut onnettomuuksia

Henkilö astunut 
lasinsirpaleen 

päälle
Hukkumistapaus useita 

vuosia sitten - - -

Muita huomioitavia tarkastuskohteita -

Yleinen ranta ei selvästi 
merkitty (tulisi merkitä 

maalla ja meressä)

Yleinen ranta ei selvästi 
erotu muusta rannasta 

(tulisi merkistä maalla ja 
meressä) -

Rannalla järjestetään 
uimakoulu, jäteastia ja 

koirakieltokyltti puuttuvat
Uimavesi täyttää uimarannalle asetetut 
vaatimukset X X X X X X
Sinilevähavainnot (0 = ei levää, 1 = vähän 
levää, 2 = runsaasti levää, 3 = erittäin 
runsaasti levää) 1 (kaksi havaintoa) 1 (yksi havainto) 1 (kaksi havaintoa) 0 0 1 (yksi havainto)  
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          LIITE 4. 
 

HANGON KAUPUNGIN UIMARANTOJEN RISKIKARTOITUS 2008

Kartoitettavat kohteet Lillmärsan Silverstrand Tullini emi etelä Bellevue Plagen Tulliniemi pohjoinen Lappohja Bulevardi Täktom

Vaikutus 
hätätilanteen 
todennäköisyyteen

Vaikutus 
onnettomuuden 
vakavuuteen

Rannan yleiset riskitekijät
Onko ranta kaavoitettu uimaranta-alueeksi? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1
Onko uimaranta kunnallisen vesihuollon piirissä? Ei Ei Ei Ei On Ei Ei Ei Ei 2 1
Onko rannalta mahdollista hälyttää apua? Ei Ei Ei Ei On Ei Ei Ei Ei 2 5
Saadaanko apu paikalle alle 10 minuutissa? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Löytyvätkö rannan tiedot kaupungin internetsivuilta? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 1 1
Rannan ns . luonnolliset riskitekijät
Onko ranta helposti havainnoitavissa yhdestä 
pisteestä? On On On On On On On On On 2 5
Onko vesi kirkasta? On Ei On On On Ei On On On 4 3
Onko uimarannan lähellä venereittiä tms.? On On On Ei On Ei Ei On Ei 4 4
Onko rannan pohjan muoto riskialtis (jyrkkä tms.)? Ei Ei On Ei Ei Ei Ei Ei Ei 3 4

Onko rannan pohjan laatu riskialtis (liukas kallio tms.)? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 3 4
Onko rannalla äkillisiä säätilan muutoksia? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 3 4
Pääseevätkö pelastusajoneuvot rannalle? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 4 5
Onko uimarannalla lintujen torjuntaa? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei On 1 5
Rannan ylläpidosta johtuvat riskitekijät
Onko rannalla hyppytelineitä tai laitureita? Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Ei 3 4
Ovatko hyppytelineet ja laiturit rakenteellisesti hyvässä 
kunnossa? Ei - - - Kyllä - Kyllä - - 4 5
Onko telineiden portaat oikein sijoiteltu? Ei - - - Kyllä - Kyllä - - 4 5
Onko laituri riittävän leveä (120 cm)? Kyllä - - - Kyllä - Kyllä - - 3 5
Onko hyppytelineen ympärillä riittävän syvää? Ei - - - - - - - - 4 5
Onko laiturin alle mahdollista päästä? On - - - On - On - - 3 4
Onko rannalla leikkivälineitä tai kuntoluvälineitä? Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei 4 2
Ovatko välineet kunnossa? - - - - Kyllä - - - - 5 2
Ovatko rannan kulkuväylät kunnossa ja turvallisia? On On On On On On On On On 3 2
Onko rannalla rantavalvontaa? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 3 5
Onko rannalla opastustaulu? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 4 5
Sisältääkö opastustaulu riittävät tiedot? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 4 5
Onko rannalla turvatauluja? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 4 2
Onko rannalla opasteita? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 2 1
Onko rannalla kieltotauluja? Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 2 1
Onko rannan uintialue rajattu? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 4 4
Onko mahdollinen vesileikkialue rajattu? - - - - - - - - - 3 3
Onko leikkipaikka rajattu? - - - - Ei - - - - 2 2
Onko rannalla ensiapuvälineet? Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei 4 3
Onko rannalla pelastusrengas ja heittoliina? Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 4 5
Onko pelastusrenkaita 100 metrin välein? Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 4 3
Onko uimarannalla wc:t? On On On On On On On Ei Ei 4 2
Onko uimarannalla pukukopit? On On On On On On On On Ei 2 1
Onko uimarannalla suihkut? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 3 2
Onko uimarannalla kahvila? Ei Ei Ei Ei On Ei Ei Ei Ei 2 1
Onko rannan jätehuolto kunnossa? On On On On On On On On Ei 2 1
Onko rannalla huomioitu esteettömyys? Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 2 1
Rannan käytöstä johtuvat riskit
Onko rannalla uimakoulutoimintaa? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2
Onko rannalla muuta toimintaa (surffilautoja, 
vesiskoottereita, kanootteja tms.)? Ei On On Ei On Ei Ei Ei Ei 4 3
Onko muut käyttäjäryhmät (surffarit, kanootoijat jne.) 
erotettu uimaranta-alueesta? - Ei Ei - Ei - - - - 4 4
Onko rannan ylläpitäjä tehnyt riittävän usein 
tarkastuksia rannalla? On On On On On On On On On 4 5
Tarkastetaanko rannan veden laatu riittävän usein? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 4 5  
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           LIITE 5. 
 
UIMARANTOJEN RISKIEN MÄÄRITTELY

Vaaratilanteen todennäköisyyden pisteytys

Kuvaus
1 erittäin epätodennäköinen
2 hyvin epätodennäköinen
3 epätodennäköinen
4 mahdollinen
5 todennäköinen

Vaaratilanteen seurausten vakavuuden pisteytys

Kuvaus
1 läheltäpiti tilanne

2 pienehkö hätätilanne

3 kohtalainen hätätilanne

4 todellinen hätätilanne

5 kuolemantapaus

Ei ensiapua vaativa hätätilanne (nilkan 
nyrjähdys tms.)
Ensiapua vaativa hätätilanne (murtuma, 
haava tms.)

Palo- tai pelastusviranomaisten paikalle 
saapumista edellyttävä tilanne

Tapahtuman johdosta menetetään 
ihmishenki

Vuosittain
Kuukausittain

Toistuvuus
Ei varsinaista hätäilannetta

Toistuvuus
Harvemmin kuin kerran 10 vuodessa
Harvemmin kuin kerran 5 vuodessa
Harvemmin kuin vuosittain

 
 
 
HANGON UIMARANTOJEN RISKIEN MÄÄRITTELY 2008

Vaaratilanteen todennäköisyys

5 Todennäköinen

4 Mahdollinen 4 kpl 3 kpl 4 kpl

3 Epätodennäköinen 3 kpl 1 kpl

2 Hyvin epätodennäköinen

1 Erittäin epätodennäköinen 1 kpl
1       
Läheltäpiti-
tilanne

2        
pienehkö 
hätätilanne

3 
kohtalainen 
hätätilanne

4      
todellinen 
hätätilanne

5 kuoleman-
tapaus

Riski on vähäinen                              
Näille riskeille ei välttämättä tarvitse 

Vaaratilanteen vakavuus 

Riski on merkittävä                        
Nämä tilanteet tulisi saada hallintaan 
Riski on kohtalainen                                                            
Nämä tilanteet tulisi saada hallintaan lähivuosien aikana
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