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Uimarantojen turvallisuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on koonnut tähän ohjeistukseen suosituksia yleisten uimarantojen
rakenteista, vesialueiden syvyyksistä, rantavalvonnasta sekä hyvistä käytännöistä, joilla voidaan parantaa
uimarannan turvallisuutta. Ohjeistus on tarkoitettu yleisten uimarantojen ylläpitäjille.

Uimarannan määritelmä
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) perusteella uimaranta määritellään eri tavalla kuin
terveydensuojelulaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa.
Yleinen uimaranta on kaikille avoin uimiseen soveltuva paikka, jonka käyttöä ei ole ennalta rajattu, ja jolle
on määritelty ylläpitävä taho, esimerkiksi julkisyhteisö tai matkailuyritys. Vähimmäisvarustellulta
uimarannalta löytyvät luonnonvarainen veteenmenopaikka ja/tai uimalaituri, pelastusväline, ilmoitustaulu,
tarvittavat opasteet sekä jäteastia ja käymälä.
Yleinen uimapaikka on uimarantaa luonnonvaraisempi ja vaatimattomammin varusteltu uintiin soveltuva
paikka, jolle on määritelty ylläpitävä taho. Uimapaikalta tulee löytyä pelastusväline, ilmoitustaulu sekä
opasteet.
Oli kyseessä uimaranta- tai paikka, tulee molempien olla käyttäjälleen turvallisia ja täyttää
kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset.
Uimarantaa ja uimapaikkaa ei pidä sekoittaa jokamiehenoikeuksiin, joiden mukaan jokaisella on oikeus uida
ranta-alueella, mikäli alue ei ole pihapiirissä, tai alueen virkistyskäyttöä ei ole rajoitettu esimerkiksi
luonnonsuojeluperustein.

Uimarantojen hyppytornit ja muut hyppypaikat
Oleellisinta on, että kesäaikaan hyppytornin ympärillä on riittävän syvää vettä. Luonnonvesissä vesien
korkeusvaihtelut voivat olla suuria, joten on varmistuttava siitä, että vettä on riittävästi myös veden ollessa
matalalla. Vesi hidastaa veteen putoavan ihmisen vauhtia huomattavasti jo muutaman metrin matkalla.
Rakennettavien uusien ja peruskorjattavien hyppytornien kohdalla on varmistuttava rannan riittävästä
syvyydestä niin, että se kestää mahdollisen maa-aineksen kerrostumisen pohjaan sekä veden
korkeusvaihtelut. Mikäli hyppypaikan ympäristön vesialuetta ruopataan, on tehdyn syvänteen reunan
oltava loiva, jotta maa-aines ei romahda syvänteeseen. Lisäksi hyppyturvallisuudessa on huomioitava
vesistön pohjan laatu (lieju, savi, kallio, hiekka, kivikko), havainnot ja käyttöhistoria, sekä paikan alttius
ilkivallalle.
Veteen hyppiminen on suosittu vesiliikuntamuoto varsinkin nuorilla, joten uimarannoille on
mahdollisuuksien mukaan hyvä järjestää jonkinlainen turvallinen hyppypaikka. Muussa tapauksessa veteen
hypitään paikoista, joista hyppiminen ei ole turvallista.
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Veden syvyydet hyppykorkeuksittain
Veden syvyyskirjauksissa käytettiin tukena uimahalleihin sovellettavaa standardia SFS-EN 13451-10.
Hyppykorkeuden ollessa likimain veden pinnan tasolla, on vettä oltava vähintään 2 metriä. Mikäli tämä
syvyysvaatimus ei täyty, on laituri vain veteen menoa varten, ja veteen sukeltaminen pää edellä tulee
kieltää.
Uusille ja peruskorjattaville hyppytorneille ovat veden syvyydet seuraavat:
• Hyppykorkeus ≤ 3 metriä: vettä on oltava vähintään 4 metriä
• Hyppykorkeus > 3 metriä: vettä on oltava vähintään 5 metriä
Kriittiset veden syvyydet, jotka eivät saa alittua missään olosuhteissa (esimerkiksi maa-aineksen
kerrostuminen ja veden korkeusvaihtelut huomioiden):
• Hyppykorkeus ≤ 3 metriä: vettä on oltava vähintään 3,5 metriä
• Hyppykorkeus 5 metriä: vettä on oltava vähintään 4 metriä
• Hyppykorkeus > 5 metriä: vettä on oltava vähintään 4,5 metriä
3 m korkeudelle asennettu ponnahduslauta edellyttää 4 metrin syvyyttä.
Veden syvyyksien on täytyttävä sillä vesialueella, jonne hypätään. Syvyyksiä ei tarvitse mitata senttimetrin
tarkkuudella.

Kuva 1. Hyppykorkeus on likimain veden pinnan tasolla. Vettä on oltava vähintään 2 metriä. Uimapaikka Hiekkahelmi,
Paimio.
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Kuva 2. Uimarannoille on suositeltavaa järjestää turvallinen hyppypaikka. Kuvan hyppytason korkeus on noin 1 metri,
joten vettä on oltava kaikissa olosuhteissa vähintään 3,5 metriä. Kangasjärven leirintäalueen uimaranta, Isojoki.

Kuva 3. Hyppytornin korkeus on selvästi yli 2 metriä, joten vettä on oltava kaikissa olosuhteissa vähintään 3,5 metriä.
Taso on varustettu pystypienakaiteilla, jotka eivät helpota kaiteen päälle kiipeämistä. Pelastusrengas on helposti
saatavilla, ja laiturille on asennettu tikkaat helpottamaan nousemista vedestä laiturille. Otalammen uimaranta, Vihti.
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Kuva 4. Laiturille on asennettu 1 metrin ponnahduslauta, sekä yli 2 metrin hyppytorni. Vettä on oltava kaikissa
olosuhteissa vähintään 3,5 metriä. Nummijärven uimaranta, Somero.

Kuva 5. Kerrostason tulee ylettyä riittävästi veden ylle. Kerrostason etureunan etäisyys alla olevan laiturin reunaan
tulee olla selvästi yli metrin. Liioitellun pitkät kerrostasot houkuttelevat pitkiin vauhdinottoihin. Linikkalanlammin
uimaranta, Forssa.
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Kuva 6. Asiakkaat kiipeävät toisinaan hyppimään hyppytornien kaiteilta. Kaiteilta hyppimistä on mahdollisuus
vähentää esimerkiksi kuvassa esitetyllä kolmiorakenteella. Mytäjäisten uimaranta, Lahti.

Kuva 7. Laiturien kaiteilla toisaalta parannetaan turvallisuutta, toisaalta kaiteet voivat houkutella hyppimään
paikoista, joista hyppiminen ei ole turvallista. Kaiteiden tarve tulee siis harkita turvallisuusperusteisesti. Kuvan laituriin
suunnitellaan hyppypaikkaa asennettavaksi laiturin päähän. Lempoisten uimala, Lempäälä.
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Turvallisuutta parantavat opasteet
Uimarannan ilmoitustaululla on kerrottava uimarannan osoite- ja sijaintitiedot, uimarannan ylläpitäjän
yhteystiedot, ohjeet avun hälyttämiseksi ja turvallisuuspuutteiden ilmoittamiseksi ylläpitäjälle, sekä tiedot
mahdollisesta rantavalvonnasta.
Rannan asiakkaille on kerrottava uimarannan vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista, kuten uimarannan
äkkisyvyydestä sekä mahdollisista virtauksista. On harkittava tarkkaan asiat, joista kerrotaan, sillä liiallinen
varoitusten ja opasteiden lukumäärä saattaa johtaa niiden lukemattomuuteen. Opasteiden sijoituspaikka ja
sanamuodot on mietittävä huolellisesti.

Kuva 8. Uimarannan äkkisyvyydestä on tärkeää kertoa rannan asiakkaiden ymmärtämällä tavalla. Tapaninvainion
uimaranta, Helsinki.
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Kuva 9. Kaavio uimarannan ilmoitustaulusta. (Uimarantaopas, 2006).

Kuva 10. Hyvä käytäntö uimarantojen ilmoitustauluilla on merkata karttaan vesialueen syvyystiedot sekä uimarantaalueen muut tärkeät kohteet. Hietarannan uimaranta, Helsinki.

Ylläpitokäytännöt
Uimarannan ja siihen liittyvien rakennelmien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet on määriteltävä ja
toteutettava niin, että turvallisuus voidaan kohtuudella taata. Ylläpitokäytännöt on kirjattava esimerkiksi
uimarannan huoltokirjaan. Uimarannan ylläpitäjän on päätettävä tarkastusvälit uimarannan
asiakasmäärien, ilkivallan esiintymisen ja rakennelmien kunnon perusteella. Uimarannan opasteet ja
ilmoitustaulut, pelastustiet, pelastus- ja ensiapuvälineet, laiturit, leikki- ja kuntoiluvälineet sekä muut
rakennelmat pitää tarkastaa säännöllisesti. Säännölliseen ylläpitoon kuuluu myös pohjan naaraus tai
sukeltaminen sekä ranta-alueen siivous. Oikein toteutetulla ylläpidolla rakenteiden käyttöikää voidaan
pidentää ja turvallisuutta parantaa.
Kunnille suunnatun Uimarantakyselyn (SmartSport-kehittämisosuuskunta & SUH ry, 2020) mukaan
suurimmat haasteet uimarannoilla ovat rakenteisiin liittyvät ongelmat ja kunnostamistarpeet.
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Kuva 11. Hyppytornin korkeus on noin 5 metriä, joten vettä on oltava kaikissa olosuhteissa vähintään 4 metriä.
Toisinaan hyppytornien läheltä vedestä löytyy polkupyöriä tai muita ilkivaltaisesti veteen päätyneitä vierasesineitä.
Rannan ylläpitäjän on tarkastettava vesialue säännöllisesti. Pyhäjärven uimaranta, Karkkila.

Kuva 12. Pohjahara, jolla uimarantojen vesialuetta on mahdollisuus naarata vierasesineiden varalta. Vesialueen
säännöllinen tarkastaminen on tärkeää varsinkin hyppypaikkojen edustalla. Mytäjäisten uimaranta, Lahti.
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Rantavalvonta
Oikein toteutetulla rantavalvonnalla voidaan parantaa uimarannan turvallisuutta ja asiakaspalvelua.
Rantavalvojat ohjeistavat asiakkaita, tarkkailevat rakenteiden kuntoa, puuttuvat riskikäyttäytymiseen ja
voivat pelastaa asiakkaan hengen. Tukes kehottaa, että suosituimmat ja korkeariskisimmät uimarannat
otettaisiin kehityskohteiksi järjestämällä niille rantavalvonta. Rantavalvonnan tarvetta voi arvioida Tukesin
verkkosivuilla julkaistun Rantavalvontatyökalun avulla.
Rantavalvojan tulee olla täysi-ikäinen ja koulutettu tehtäväänsä. On ymmärrettävä, että ensiapuosaaminen
tai esimerkiksi terveydenhuollon koulutus yksin ei tee rantavalvojasta vesipelastustaitoista.
Koulutetun rantavalvojan on osattava tunnistaa hukkuva asiakas ja hallittava veteen vajonneen asiakkaan
merkkaaminen esimerkiksi ristisuuntauksella sekä vesietsintätekniikat.

Kuva 13. Valvotun ranta-alueen rajat on suositeltavaa merkata kansainvälisillä punakeltaisilla lipuilla silloin, kun
rantavalvoja on paikalla. Punakeltainen lippu voidaan nostaa myös salkoon merkiksi siitä, että rantavalvoja on paikalla.
Linikkalanlammin uimaranta, Forssa.
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Kuva 14. Puoshaka on hyvä lisäys pelastusvälineisiin. Haalla asiakkaat voivat myös kokeilla rannan syvyyttä.
Uimapaikka Hiekkahelmi, Paimio.

Onnettomuuksien selvittäminen
Uimarantojen ylläpitäjien on selvitettävä uimarannoilla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet. Mitä
onnettomuuksista voidaan oppia? Löytyykö uimarannan olosuhteissa, rakenteissa tai muissa järjestelyissä
asioita, jotka ovat voineet vaikuttaa tapahtuneeseen? Onko uimarannan turvallisuusjärjestelyjä mahdollista
parantaa? Mitä tietoja olisi saatavissa esimerkiksi silminnäkijöiltä, pelastusviranomaisilta tai poliisilta?
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Kuva 15. Ranta-alue on rajattu rataköydellä ennen äkkisyvää. Lehmijärven uimala, Salo.

Kuva 16. Virtaava vesi voi viedä uimarin tai esimerkiksi uimapatjalla oleskelevan kauas rannasta, tai estää uimarin
uinnin takaisin rantaan. Virtauksesta on varoitettava, ja turvalliseksi katsottu uintialue on suositeltavaa rajata.
Alavetelin uimaranta, Kruunupyy.
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Kuva 17. Kahden uimalaiturin välistä vesialuetta voi käyttää kuntouintiin rannan suuntaisesti. Härjänvatsan uimaranta,
Salo.

Uimarantaopas
Uimarantojen ja talviuintipaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta on ohjeistettu kattavasti
Uimarantaoppaassa (Opetusministeriö, 2006).

Uimarantojen turvallisuutta koskeva lainsäädäntö
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
• Turvaverkkosäädös, jota sovelletaan, mikäli asiasta ei ole säädetty muissa laeissa tai asetuksissa
tarkemmin.
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista.
Terveydensuojelulaki (763/1994)
• Sovelletaan erityisesti uimarannan veden laatuun sekä muihin terveydellisiin olosuhteisiin, kuten
saniteettitiloihin tai pintahygieniaan.
• Toimivalta on kuntien terveydensuojeluviranomaisilla.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
• Sovelletaan uimarantojen rakenteisiin. Esimerkiksi rannalle rakennettava laituri vaatii yleensä
toimenpideluvan.
• Toimivalta on kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla.

