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Kuntien ja aluehallintovirastojen terveydensuojeluviranomaiset 

 
 
 
 

Yleisiä uimarantoja koskeva yleisölle tiedottaminen 
 
Tässä ohjeessa esitetään symbolit, joita on käytettävä yleisölle tiedottami-
seen yleisten uimarantojen uimavesiluokasta ja mahdollisista uintirajoituk-
sista. Käytettäville symboleille ei ole säädetty minimikokoa tai pohjamate-
riaalia, mutta kuntien terveydensuojeluviranomaisten tulee huolehtia siitä, 
että symbolit ovat riittävän suuria ja kestävät sään vaihtelut.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta painottaa yleisölle tiedottamista. Ase-
tuksen mukaisella yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä ui-
marantaa ns. EU-uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana 
enemmän kuin 100 uimaria päivässä. Asetus edellyttää, että uimarannan 
omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomai-
sen kanssa huolehdittava yleisiä uimarantoja koskevasta tiedottamisesta 
yleisölle. Yleisölle on jaettava tietoa sekä uimarannalla että asianmukaisil-
la tiedotusvälineillä, internet mukaan lukien. Periaatteena on se, että uima-
rannalla on yleisön nähtävillä kaikki uimarin kannalta tarpeelliset tiedot, 
kuten perustiedot uimaveden laadusta sekä tarvittaessa myös uimiseen 
liittyvät ohjeet ja määräykset. Tämän lisäksi uimarantatoimijoiden tulee yl-
läpitää omia internetsivujaan, joihin se kokoaa uimarantaa ja uimaveden 
laatua koskevia tietoja. Internetin lisäksi tietoa voidaan jakaa myös esi-
merkiksi paikallislehtien välityksellä. Asetuksen 11 §:n 1 ja 2 momenteissa 
on lueteltu kaikki ne asiat, joista yleisöä on tiedotettava. 
 

Uimarannalla käytettävät symbolit 
 
Uimaveden laadusta tiedottamisen yhdenmukaistamiseksi direktiivin 
2006/7/EY mukainen jäsenmaiden ja komission edustajista koostuva ui-
mavesikomitea on laatinut yhteiset symbolit uimarannoilla tiedottamiseen. 
Näiden symbolien avulla uimarannoilla tullaan jakamaan tietoa voimassa 
olevasta uimaveden luokasta sekä tilanteista, jolloin uiminen ei ole suosi-
teltavaa tai uimavesi on asetettu uimakieltoon. Symbolit eivät korvaa muu-
ta tiedottamista vaan niiden avulla sekä täydennetään uimaveden laatua 
koskevaa tiedottamista että edistetään tiedon ymmärtämistä. Uimarannoil-
la käytettävät symbolit on sisällytetty Euroopan komission 27.5.2011 an-
tamaan täytäntöönpanopäätökseen, joka on julkaistu Euroopan unionin vi-
rallisessa lehdessä, N:o L 143, 31.5.2011, s. 38.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) mukaisia pieniä ylei-
siä uimarantoja eli uimarantoja, joilla käy vähemmän kuin 100 uimaria päi-
vässä, ei luokitella eikä niillä käytetä uivavesiluokkasymboleja. Näillä ui-
marannoilla voidaan kuitenkin käyttää samanlaista uiminen kielletty  
-merkkiä kuin asetuksen (177/2008) mukaisilla uimarannoilla silloin, kun 
terveydensuojeluviranomainen katsoo uimakiellon olevan tarpeellinen. 
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Uimaveden luokka 
 
Erinomainen uimavesiluokka 
 

 
 
Hyvä uimavesiluokka 
 

 
 
Tyydyttävä uimavesiluokka 
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Huono uimavesiluokka 
 

 
 
Uimakielto 
 

 
 
Suositus uimisen välttämiseksi 
 

 
 
Yleisölle tiedottamisen on oltava asetuksen mukaista uimakauden 2012 
alusta alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asetuksen 11 §:n 1 
momentissa lueteltujen tietojen lisäksi uimarannalla on uimakauden 2012 
aikana oltava nähtävillä uimakauden 2011 päätyttyä määritelty uimaveden 
luokka edellä esitettyjä symboleja käyttäen. Uusien uimarantojen osalta 
uimaveden luokkaa koskeva tiedottaminen on ajankohtaista ensimmäisen 
uimaveden luokituksen jälkeisenä uimakautena. 
 
Jos uimavesi luokitellaan huonoksi, edellyttää asetuksen 7 §:n 3 moment-
ti, että kunnan terveydensuojeluviranomainen joko antaa ohjeen uimisen 
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välttämiseksi tai asettaa uimarannan uimakieltoon. Ohje tai uimakielto voi-
daan antaa joko määräaikaisesti tai vähintään yhden uimakauden ajaksi. 
Tiedottamiseen tulee käyttää edellä esitettyjä symboleja. Koska Suomes-
sa uimaveden laatua arvioidaan myös yksittäisten valvontatutkimustulos-
ten perusteella, on suositeltavaa, että uimakauden aikana tehdyt valvonta-
tutkimusten tulokset tulkintoineen olisivat myös nähtävillä uimarannalla. 
Jos uimavesi on luokiteltu huonoksi viitenä peräkkäisenä vuotena tai jos 
syyn perusteella arvioidaan, ettei tyydyttävän uimaveden luokkaa ole käy-
tännössä tai kohtuullisin kustannuksin mahdollista saavuttaa, ei kyseistä 
aluetta voida pitää yleisenä uimarantana. Pysyvän uimakiellon asettami-
sen lisäksi uimarannalla tulee tiedottaa, ettei kyseinen alue ole enää ylei-
nen uimaranta ja kuvata tilanteeseen johtaneet syyt. 
 
Edellä mainittuja symboleja voidaan käyttää uimarannalla myös silloin, 
kun uimaveden laatu on tilapäisesti huonontunut siinä määrin, että kunnan 
terveydensuojeluviranomainen arvioi sen voivan aiheuttaa uimareille ter-
veydellistä haittaa. Uimaveden laadun tilapäinen huononeminen voidaan 
havaita esimerkiksi seurantakalenterin mukaisessa valvonnassa.  
 
Yleisölle tiedottaminen on kuvattu yksityiskohtaisesti asetuksen 177/2008 
soveltamisoppaassa (STTV, Oppaita 5:2008). Oppaan voi tilata ilmaiseksi 
Valvirasta osoitteesta ymparistoterveys@valvira.fi. Opas löytyy myös Val-
viran internet-sivuilta osoitteesta: 
http://www.valvira.fi/files/ohjeet/Uimavesiasetuksen_soveltamisopas_1103
2008.pdf 
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