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1. Palvelun tarjoajan tiedot 
Askolan kunta 
Askolantie 30 
07500 Askola 

 
2. Turvallisuudesta vastaavat tahot ja varahenkilöt 

Askolan sivistyslautakunta 
 
Urheilu- ja ulkoalueiden kunnossapidosta Askolan kunnan alueella vastaa Coor 
Service Management. 

 
3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 

Lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) mukaan 
uimarantojen ja siellä olevien välineiden on oltava käyttäjälle turvallinen. 
Säännöllinen valvonta, tarkastus- ja huoltosuunnitelma ohjaa uimarantojen 
kunnossapitoa ja siten turvallisuutta. 
 
 

Alueen riskitekijöiden arviointi 
 
Riskit: epätodennäköinen, mahdollinen, melko suuri, merkittävä 
 

Vaaratilanne: suuret kävijämäärät kesällä Riskin suuruus: mahdollinen 
maauimalassa, uimarannoilla 
epätodennäköinen 

toimenpiteet: maauimalassa valvojat, uimarannoille: ohjeet, opastus ja tiedotus  

 

Vaaratilanne: uimataidottomat lapset Riskin suuruus: melko suuri 

toimenpiteet: maauimalassa valvojat, uimarannoille valvojia ei ole mahdollisuus palkata, 
joten annetaan ja asennetaan ohjeet ja opasteet 

 

Vaaratilanne: uimarannan veden 
syveneminen 

Riskin suuruus: mahdollinen 
 

toimenpiteet: maauimalassa erikseen matala lastenallas ja lisäksi isossa altaassa 
syvyysmerkinnät, uimarannoilla merkitään uima-alue poijuin ja köysin, tiedotus, ohjeet ja 
opasteet 

 

Vaaratilanne: virtauksen voimistuminen Riskin suuruus: maauimalassa: 
epätodennäköinen, uimarannoilla: 
mahdollinen 

toimenpiteet: uimarannoilla rajataan uima-alue poijuin ja naruin, ohjeet ja opasteet sekä 
kieltomerkit 

 

Vaaratilanne: Uimakoulutoiminta Riskin suuruus: maauimalassa: 
mahdollinen, uimarannoilla: 
epätodennäköinen 

toimenpiteet: uimakoulut järjestetään maauimalassa, suljettu muilta käyttäjiltä 
uimakoulun aikaan 

 
 



Vaaratilanne: veden sameuden vaihtelu Riskin suuruus: maauimala: 
epätodennäköinen, uimarannat: 
mahdollinen 

toimenpiteet: uimarannoilla rajataan uima-alue poijuin ja naruin, ohjeet ja opasteet 

 

Vaaratilanne: veden saastuminen esim. 
jätepäästöt 

Riskin suuruus: maauimala: 
epätodennäköinen, uimarannat: 
mahdollinen 

toimenpiteet: uimarannoille asetetaan uimisen kieltävät opasteet 

 

Vaaratilanne: sinilevät eli syanobakteerit Riskin suuruus: maauimala: 
epätodennäköinen, uimarannat: 
mahdollinen 

toimenpitee: asetetaan uimisen kieltävät opasteet 

 

Vaaratilanne: eläinten jätökset rannoilla Riskin suuruus: maauimala: 
epätodennäköinen, uimarannat: 
mahdollinen 

toimenpiteet: kielletään koirien tuonti rannoille, opasteet ja ohjeet 

 

Vaaratilanne: lasinsirut ja injektioneulat Riskin suuruus: maauimala: 
epätodennäköinen, uimarannat: 
mahdollinen 

toimenpiteet: maauimalan alue tarkastetaan päivittäin ja uimarannoilla tarkastetaan 
viikottain 

 

Vaaratilanne: juopuneet uimarit Riskin suuruus: maauimala: mahdollinen, 
uimarannat: mahdollinen 

toimenpiteet: kielletään alkoholin käyttö,opasteet ja ohjeet, poliisi 

 

Vaaratilanne: uiminen ukkossäällä Riskin suuruus: maauimala: mahdollinen, 
uimarannat: mahdollinen 

toimenpiteet: opasteet ja ohjeet 

 
 

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi ja ehkäisemiseksi 
Tapaturmat tai onnettomuudet kirjataan aina riittävällä tarkkuudella. Kirjatut 
tapahtumat ovat siten myös valvontaviranomaisen käytettävissä samoin tehdyt 
toimenpiteet. 
 
Kirjatuista tapahtumista pitää selvitä ainakin seuraavat asiat: 
päivämäärä ja kellonaika, tilanteen kuvaus ja tapahtumapaikka, yhteystiedot, 
tehdyt toimenpiteet sekä kirjauksen tekijän nimi. 
Vähäisiä vahinkoja ei raportoida. 
 
Rantavalvonta: 
Riskinarvioinnin perusteella voidaan arvioida, ettei jatkuvaa rantavalvontaa ole 
tarpeellista tehdä normaaliaikoina millään uimarannalla. Maauimalassa on sen 
aukioloaikana kerrallaan kaksi uimavalvojaa. 



Muista, etenkin ilta- ja yöaikaan tapahtuvista häiriöistä ja vahingoista sekä 
vahingonteoista ilmoitetaan poliisille. 
 
Pelastusvälineistö: 
Uimarannoilta sekä maauimalasta löytyy pelastusrengas, jossa on noin 20 metriä 
narua. 
Pelastusvene on käytössä Takajärven, Abborsjönin ja Valkjärven uimarannoilla 
. 
Uintialue: 
Takajärven uimarannalla on merkitty poijuin tai rataköysin pienille lapsille 
tarkoitettua uima-alue. 
 
Huolto- ja kunnossapito: 
Maauimalan ja uimarantojen huollosta ja kunnossapidosta huolehtii Coor Service 
Management 
 
Uimarannoilla on käytössä WC-tilat (kuivakäymälät) ja pukeutumiskopit. 
Maauimalassa on vesikäymälät ja pukeutumistilat. 
 
Uimaveden laatu ja valvonta: 
Terveydensuojeluviranomainen seuraa maauimalan ja uimarantojen uimaveden 
laadun muutoksia uimakauden aikana säännöllisesti. 
Uimapaikoille ja uimarannoille asennetut laitteet ja välineet tarkastetaan 
säännöllisesti oman henkilökunnan ja terveydensuojeluviranomaisen toimesta. 

 
5. Ohjeet onnettomuuksien varalta 

Uimarannoilla on kyltti, jossa on seuraavia tietoja: 
Yleinen hätänumero, alueen nimi ja osoite, sekä ylläpitävän tahon yhteystietoja, ja 
eräitä kieltomerkkejä: ”Koirien tuonti rannalle kielletty” ja ”Alkoholin käyttö rannalla 
kielletty” 

 
AVUN HÄLYTTÄMINEN: 
-YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112 
 
KUN KOHTAAT HÄDÄSSÄ OLEVAN: 

-RAUHOITA HÄNTÄ 
-ETSI SOPIVA PELASTUSVÄLINE (PELASTUSRENGAS) 
-PYRI TUOMAAN PELASTETTAVA PELASTUSVÄLINEEN KANSSA 
RANNALLE, ÄLÄ ASETA ITSEÄSI VAARAAN. 
-SOITA HÄTÄNUMEROON 112 JA HÄLYTÄ APUA 
-TURVAA UHRIN ELINTOIMINNOT 
-OPASTA HÄLYTYSAJONEUVO PERILLE 

 
6. Turvallisuusasioihin perehtyminen ja kouluttaminen 

Rantavalvonta: Ei toteuteta normaaliolosuhteissa millään uimarannalla. 
Mikäli muuta yleisötoimintaa halutaan toteuttaa, järjestäjä huolehtii tarvittavasta 
perehdyttämisestä ja valvonnasta. 
 
 



Liikuntatoimelle annettavat tiedot: 
Järjestäjä 
Yhteyshenkilö 
Postiosoite 
Postinumero ja -toimipaikka 
Matkapuhelin 
Sähköposti 
Tapahtuma 
Ajankohta 
 

7. Tilat, laitteet, rakenteet ja huoltoa koskevat vaatimukset 
 
Maauimala tarkastetaan 
 
Uimaranta tarkastetaan keväisin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä, ja kohdassa 
4 mainitussa laajuudessa. 
 
Tarkastuslista: 
Uintikauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin tehtävät tarkastukset: 
- Uintialueiden pohjat kahlaamalla tai sukeltamalla 
- Opastemerkinnät 
- Ensiapulaukun sisältö: Maauimalassa  
- Ilmoitustaulujen ja ohjetaulujen kunto ja sisältö 
- Laiturien ja portaiden rakenteet ja kiinnitykset 
- Rantahiekan / rannan puhdistaminen 

 
Päivittäin tarkistettavat kohteet: 
Maauimala: 
-mittaukset ja mittalaitteiden tarkastus 
 
Viikoittain tarkistettavat kohteet: 
Maauimala: 
-Suodattamien huuhtelu ja altaan imurointi, joka suoritetaan tarvittaessa 
usemminkin 
 
Uimarannat: 
- Yleiskunto 
- Ranta-alueen siisteys ja vaaraa aiheuttavat esineet 
- Pelastusvälineistö  
 

8. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset 
Uimaveden laatu voi myös saastua esim. ympäristöpäästön seurauksena. 
Uimavedestä saattaa aiheutua myös muita kuin suolistoperäisiin sairauksiin liittyviä 
terveyshaittoja. 

 
Uimaveden laatusuositukset: 
Laatusuosituksen ylittyminen ei välttämättä merkitse terveyshaitan mahdollisuutta, 
pikemminkin kyse on uimaveden esteettisestä laadusta ja käyttökelpoisuudesta.  
 
 



Jätteet: 
Uimavesi on laadultaan käyttökelpoista silloin, kun se ei sisällä tai uimaveden 
pinnalla ei kellu uimisen kannalta haitallisia aineita ja jätteitä. 
Näkösyvyys: 
Uimaveden näkösyvyyttä voidaan pitää yhtenä uimaveden käyttökelpoisuuden 
mittarina. Näkösyvyyteen vaikuttavat veden väri ja vedessä olevat hiukkaset, kuten 
savihiukkaset, pohjasta irronneet hiukkaset ja levät. Näkösyvyyttä voidaan siten 
käyttää epäsuorasti uimaveden rehevöitymisen arviointiin. 
Uimarannan näkösyvyys voi päivän aikana vaihdella huomattavasti uimarannan 
pohjan laadusta ja uimarannan käytöstä riippuen. Näkösyvyydeltään huono 
uimavesi voi muodostaa huomattavan turvallisuusriskin, sillä pienten lasten 
havaitseminen sameasta vedestä on vaikeaa. 

 
9. Asiakasmäärät eri olosuhteissa 

Uimarannoilla eikä maauimalassa ei ole enimmäiskävijämäärää määriteltynä. 
 

10. Palvelun piirissä olevat muut tahot 
Tapahtuman järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan alueen järjestyksen valvonnasta, 
siivouksesta ja tiedottamisesta. Tapahtumien järjestämiseen tulee olla 
liikuntatoimen myöntämä lupa. 

 
11. Muu tiedotus 

Kunnan nettisivuilta löytyy uimarantojen sijaintipaikat ja muuta tietoa. 
 
Opastaulu ja opasteet: 
Uimarannoilla on ilmoitustaulu, jossa on vähintään seuraavat tiedot: 
-uimarannan nimi 
-katuosoite ja paikkakunta 
-ylläpitäjän yhteystiedot 
-ohjeet avun hälyttämisestä 
-ajantasaiset uimaveden tutkimustulokset 
 
Uimarannalla on tarvittaessa varoitustauluja esim. 
-rikotusta lasista 
-koirien ulkoiluttamiskielto 
 
Uimarannalle on opastus päätieltä ja sinne päästään huolto- ja pelastusajoneuvoilla 
perille asti. 
 

12. Vahinkojen kirjaaminen 
Mahdollisten vakavien onnettomuuksien varalta kirjataan tiedot mahdollisimman 
tarkkaan ylös. Mitkä kaikki tekijät vaikuttivat onnettomuuteen syntymiseen. 
Mahdollinen onnettomuusraportti laaditaan tarvittaessa erikseen poliisia tai 
työsuojelupiiriä varten  
 
 
 
Risto Vänttinen  
Nuorisosihteeri 


