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JOHDANTO
Sosiaali- ja terveysministeriön yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta antaman asetuksen (177/2008) mukaan uimarannan omistajan tai haltijan on
yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili.
Uimavesiprofiilin laatiminen on pitkälti uimarannan riskinarviointia. Profiiliin kerätään tietoa
uimarannasta, veden laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Uimavesiprofiili auttaa uimarannan omistajaa sekä viranomaisia uimaveden laadun hallinnassa, kun
uimaveden laatuun vaikuttavat tekijät on kartoitettu ja niiden merkitys arvioitu. Uimavesiprofiilin tietojen perusteella voidaan jo ennakolta pyrkiä ehkäisemään, vähentämään tai
poistamaan uimaveden laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi uimavesiprofiilin
tarkoituksena on antaa yleisölle tietoa veden laadusta.
Tämä uimavesiprofiili on laadittu Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:n sekä Imatran seudun ympäristötoimen yhteistyönä.

1 YHTEYSTIEDOT
1.1 Uimarannan omistaja

Imatran kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Virastokatu 2, 55100 Imatra

1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy
Liikuntapaikkamestari Urpo Tiainen, puh. 040 677 9155
Liikuntapaikkamestari Jani Niittynen, puh. 040 677 9137
1.3 Uimarantaa valvova viran- Imatran seudun ympäristötoimi, Virastokatu 2, 55100 Imatra
omainen
Puh. 020 617 4323
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio
1.5 Vesi- ja viemärilaitos

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Hietakallionkatu 2, 53850
Lappeenranta
Puh. 020 779 0470
Imatran vesi, Virastokatu 2, 55100 Imatra
Puh. 020 617 4333 (klo 7.00 - 15.30), muuna aikana 020 617 4340

2 MAANTIETEELLINEN SIJAINTI
2.1 Uimarannan nimi

Ukonlinnan uimaranta

2.2 Uimarannan lyhyt nimi

Ukonlinna

2.3 Uimarannan ID-tunnus

FI127153001

2.4 Osoitetiedot

Lammassaarentie 66, 55420 Imatra

2.5 Koordinaatit

28º 43.364 (longitude), 61º 12.404 (latitude)
(koordinaattijärjestelmä WGS84)

2.6 Kartat

Liitteenä 1 on alueen maastokartta ja liitteenä 2 ja 3 kartat, joista näkyy alueen vesijohto- ja viemäriverkosto.
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3 VALOKUVAT
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Ranta-aluetta
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4 UIMARANNAN KUVAUS
4.1 Vesi- ja rantatyyppi
Järvi, luonnon muokkaama hiekkaranta.

4.2 Rantavyöhyke ja lähiympäristö
Lähiympäristö on havupuuvaltaista aluetta. Ranta-alue, n. 300 metriä, rajoittuu eteläpuolelta Ukonlinnan retkeilymajaan ja pohjoispuolelta Lammassaareen menevään
patotiehen.
Rannan läheisyydessä on loma-asutusta. Korkeuseroista johtuen rannan itä-puolelle
sijoittuneet lomahuoneistot eivät vaikuta rannan ympäristöön.
Kaupungin venesatama on parin sadan metrin päässä, kuitenkin patotien toisella
puolella.
4.3 Veden syvyyden vaihtelut
Ranta syvenee tasaisesti ja loivasti, syvyys ison laiturin päässä on noin kaksi metriä.

4.4 Uimarannan pohjan laatu
Uintialueen pohja on hiekkaa. Uintialueen pohja ja ison laiturin rakenteet tarkastetaan
pelastuslaitoksen toimesta sukeltamalla vuosittain ennen uimakauden alkua.
4.5 Uimarannan varustelutaso
Uimarannalla on kaksi laituria, pukukopit miehille ja naisille sekä Tainionkosken Tähden ylläpitämä kahvio ja vesiwc:t. Rannan pohjoispäässä sijaitsee lisäksi yksityisen
toimijan ylläpitämä rantakahvila.
Lisäksi on kaksi rantalentopallo-kenttää, roska-astioita, pelastusrenkaita ja pelastusvene. Ranta-alueella on myös muutamia penkkejä sekä penkki-pöytäyhdistelmiä.
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Pukukopit

Laitureita
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Rantalentopallokentät

4.6 Uimareiden määrä ja uinnin valvonta
Uimareiden määrä vaihtelee 0 - 300 päivässä säästä riippuen. Ruuhkaisin aika on
yleensä klo 12 - 15 välisenä aikana. Pukukoppien ovet avataan aamuisin yhdeksään
mennessä ja suljetaan noin kello 20.
Rannalla ei ole uinninvalvontaa.

5 SIJAINTIVESISTÖ
5.1 Järvi, Vesistöalue ja vesienhoitoalue
Saimaa, Vuoksen vesistöalue, Vuoksen vesienhoitoalue.

5.2 Pintaveden ominaisuudet ja pintaveden laatu
Saimaan keskimääräinen vedenkorkeus on 75,8 metriä, mutta se vaihtelee jonkin
verran juoksutusten sekä sadannan mukaan. Saimaan pinta on korkeimmillaan heinä-elokuussa. Vuoksen vesienhoitoalueen sademäärät ovat lisääntyneet sadan vuoden aikana, ja sademäärän vaihtelua on paljon eri vuosien välillä, sekä eri vuodenaikojen välillä. Eri vuodenaikojen sadanta vaihtelee myös vuosittain. 2000-luvun sadanta on keskimäärin n.600–650 millimetriä vuodessa. Jääpeitteinen aika Saimaalla
alkaa joulukuun alussa ja sulaa huhtikuun lopussa, ollen keskimäärin n. 150 päivää
vuodessa.
Ukonlinnan uimaranta sijaitsee eteläisellä Saimaalla, josta tehdään Saimaan vesi- ja
ympäristötutkimus Oy:n toimesta vesistötarkkailua neljä kertaa vuodessa. Lähin tarkkailupiste sijaitsee Tiuruniemen edustalla, noin kolmen kilometrin päässä uimarannasta.
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Tiuruniemen edustan veden väriluku sekä COD (kemiallinen hapenkulutus) ovat
2000-luvulla olleet hienoisessa nousussa. Näkösyvyys, joka kuvaa veden kirkkautta,
on yhteydessä rehevöitymiseen ja kasviplanktonin esiintymiseen vedessä.
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tekemässä tutkimuksessa (Kraft, M. 2018)
todetaan, että Tiuruniemen ja Kytösen alueen tarkkailupisteillä vuoden 2017 fosforija typpipitoisuus ovat karulle vedelle ominaisia, eikä muutoksia aikaisempiin verrattuna ole. Veden sameus on sen sijaan hieman keskiarvon yläpuolella, ja CODMn pitoisuus noususuunnassa ollen 2017 tarkkailujaksolla myös keskiarvon yläpuolella. Väriluku on noussut edellisestä vuodesta ja oli vertailujaksoa korkeampi. Veden laatuluokitus oli keskiarvoa heikompi, mutta osoittaa edelleen veden laadun olevan hyvä.
Veden kokonaistyppipitoisuudet ovat pysyneet tyypillisen luonnontilaisen kirkkaan
veden lukemissa, alle 500 µgN/l. Myös kokonaisfosforipitoisuudet kuvastavat karun
järven lukemia, alle 10 µgP/l.
Kasviplanktonin määrää arvioidaan mittaamalla veden klorofylli-a pitoisuutta. Tiurunniemen näytteenottopisteessä pitoisuudet ovat vaihdelleet sademäärien mukaan. Pitoisuudet ovat kuitenkin pysyneet 2000-luvulla alle 4µg/l, mikä tarkoittaa järven olevan melko karu ja kasviplanktonin määrä on siten pieni.
Ukonlinnan uimarannan lähimmän näytteenottopisteen, Tiuruniemen vedenlaadun
ekologinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi/erinomaiseksi 2000 luvulla.

6 UIMAVEDEN LAATU
6.1 Uimaveden laatuvaatimukset
Uimaveden laatua arvioidaan suolistoperäisten enterokokkien, Escherichia coli bakteerien sekä syanobakteerien eli sinilevän määrän perusteella.
Sisämaan uimavesille on yksittäisissä valvontatutkimuksissa yleisten uimarantojen
valvonta-asetuksessa (177/2008) annettu seuraavat raja-arvot:
muuttuja
Enterokokit

raja-arvo
400 kpl/100 ml

Escherichia coli

1000 kpl/100 ml

Syanobakteerit

ei havaittu

6.2 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti
Uimaveden laadun seurantakohta (paikka josta vesinäyte otetaan) sijaitsee rannan
alkupäässä, keskimmäisellä laiturilla. Näyte otetaan näytteenottimella noin 30 cm syvyydestä, kohdasta jossa on vettä vähintään metri. Kyseinen näytteenottopaikka on
valittu, koska se on helposti saavutettavissa ja siinä kohdassa on yleensä eniten uimareita.
6.3 Näytteenottotiheys
Uimarannalta otetaan vuosittain vähintään viisi näytettä. Ensimmäinen näyte otetaan
noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja muut näytteet tasaisesti uimakauden
aikana siten, että näytteenottokertojen väli ei ole yli neljä viikkoa. Uimakausi on 15.6.
- 31.8.
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Näytteenottoaikataulu suunnitellaan aina ennen uimakautta. Näytteenottoa varten
laaditaan lainsäädännön mukainen seurantakalenteri, jossa on määritelty näytteenottopäivät. Näyte tulee ottaa neljän päivän kuluessa seurantakalenteriin merkitystä päivästä.

6.4 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi
Uimaveden laatua seurataan aistinvaraisesti näytteenottojen ja tarkastusten yhteydessä sekä valitusten perusteella. Lisäksi rannalla tehdään viikottainen leväseurantakierros, jonka yhteydessä tarkastellaan myös veden muuta aistinvaraista laatua. Aistinvarainen laadun seuranta käsittää mm. öljyjen, jätteiden ja muiden kelluvien materiaalien, pysyvän vaahtoamisen ja fenoliyhdisteiden esiintymisen seurannan.
Vuosina 2015 - 2018 tehdyissä aistinvaraisissa tarkasteluissa Ukonlinnan uimarannalla ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.

6.5 Edellisten uimakausien tulokset
Viimeisten neljän uimakauden aikana uimaveden laatu on täyttänyt laatuvaatimukset.
Tiedossa ei ole, että uimarantaa olisi kertaakaan jouduttu sulkemaan vedenlaatuongelman vuoksi. Seuraavassa tutkimustulokset vuosilta 2014 - 2018.
2015
Näytteenotto pvm

Enterokokit (kpl/ 100 ml)

E. coli (kpl/100 ml)

2.6.2015
15.6.2015
7.7.2015
21.7.2015
19.8.2015

3
2
7
1
1

1
3
3
93
1

Näytteenotto pvm

Enterokokit (kpl/ 100 ml)

E. coli (kpl/100 ml)

1.6.2016
15.6.2016
6.7.2016
20.7.2016
9.8.2016

1
1
10
1
1

1
1
1
18
6

Näytteenotto pvm

Enterokokit (kpl/ 100 ml)

E. coli (kpl/100 ml)

30.5.2017
19.6.2017
12.7.2017
24.7.2017
7.8.2017

0
5
1
7
9

1
48
18
9
8

Näytteenotto pvm

Enterokokit (kpl/ 100 ml)

E. coli (kpl/100 ml)

31.5.2018
19.6.2018
10.7.2018
23.7.2018
8.8.2018

1
1
6
2
3

1
25
57
31
18

2016

2017

2018
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6.6 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen ja hallintatoimenpiteet
Ympäristötoimi seuraa sinilevien esiintymistä näytteenottojen yhteydessä sekä tarvittaessa erillisillä tarkastuksilla. Lisäksi uimarannalla tehdään kesällä viikoittaista leväseurantaa osana valtakunnallista, Suomen ympäristökeskuksen organisoimaa leväseurantaa.
Sinilevän määrä arvioidaan asteikolla 0 - 3:
0 = ei levää, veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
1 = vähän levää, levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai pieninä tikkuina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut
ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
2 = runsaasti levää, vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä
levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3 = erittäin runsaasti levää, levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut
rannalle paksuiksi kasaumiksi.
Ukonlinnan uimarannalla sinilevää on havaittu lämpiminä kesinä. Vuosien 2012 –
2018 aikana on tehty yhdet sinilevähavainnot kesällä 2014 (asteikolla 2) ja kesällä
2016 (asteikolla 1). Kesällä 2018 sinilevää havaittiin useamman kerran kesä-elokuun
aikana asteikolla 1. Sen sijaan kesällä 2015 ja 2017 sinilevää ei havaittu kertaakaan.
Uimarantaa ei ole tiettävästi kertaakaan jouduttu sulkemaan runsaiden sinileväesiintymien vuoksi. Takavuosina, kun sinilevää on havaittu, sitä on ollut eniten laiturien väliin jäävässä rantavedessä.
Mikäli rannalla on havaittu sinilevää, on tilanteesta tiedotettu kylteillä rannalla ja tilannetta on seurattu tehostetusti. Ukonlinnan uimarannalta ei tiettävästi ole otettu sinilevänäytteitä, joten myöskään lajisto- tai toksiinitutkimuksia näistä ei ole tehty.

6.7 Makrolevien ja kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys
Makrolevien tai kasviplanktonin haitallinen lisääntyminen ei Ukonlinnan uimarannalla
ole todennäköistä. Makroleviä tai kasviplanktonia haittaavassa määrin ei Ukonlinnan
uimarannalla ole havaittu.

6.8 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun
Lämpötilan, tuulen, sateiden ja muiden sääilmiöiden vaikutusta uimaveden laatuun ei
ole erityisesti tutkittu, eikä sääilmiöillä ole havaittu olleen suurempaa merkitystä veden laatuun.
Uimarannan yläpuolinen maasto on hyvin vettä läpäisevää hiekkapohjaista maata, joten veden laadun heikkeneminen sateiden vuoksi vaatii pitkäaikaisia rankkasateita.
Pitkäaikaiset rankkasateet yhdistettynä Saimaan juoksutusongelmiin voivat teoriassa
aiheuttaa Saimaan pinnan nousemisen siten, että vesi tulvii sataman puolelta patotien yli uimarannalle päin. Tämän tilanteen mahdollisuus on kuitenkin hyvin pieni, sillä
Saimaan vesitilavuus on niin suuri, että vedenpinnan vaihtelut ovat melko hitaita.
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7 KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI
7.1 Jätevesijärjestelmät
Ukonlinnan uimarannan alueella kulkee tällä hetkellä talous- sekä jätevesiviemärilinja. Vanha alipaineviemärijärjestelmä on saneerattu normaaliksi vietto- ja paineviemärijärjestelmäksi.
Uimarannan ranta-alueelle kaivetut viemäriputket johtavat leirintäalueelta ja toiselta
rannassa olevalta saunalta tulevat jätevedet pumppaamoiden kautta läheiselle Ukonniemen pumppaamolle. Maan alla kulkevat vesi- ja viemäriputket ovat muovisia, ja ne
ovat noin kahden metrin syvyydessä. Putket kulkevat noin 10 metrin päässä rantaviivasta.
Vanhan alipaineviemärijärjestelmän käytöstä poistettu siirtopumppaamon kaivo sijaitsee uimarannan pohjoisen puoleisessa päädyssä. Siihen johdetaan laivalaiturin tyhjennysvesiä. Tulviminen on hyvin epätodennäköistä vesien vähäisen määrän vuoksi.
Mikäli tällainen tilanne kuitenkin tulisi, tarkoittaisi se sitä, että ylimääräinen vesi purkautuisi pumppaamon kannen kautta ja olisi täten helposti havaittavissa.
Kauempana sijaitsevan Ukonniemen pumppaamon mahdollinen ylivuoto menee
Lammassaareen johtavan patotien toiselle puolelle, eikä täten vaikuta uimarannan
veden laatuun. Tainionkosken Tähden puoleisen pumppaamon rikkoutuessa, voisi
teoreettisesti jätevettä päästä maastoon, mutta riski on pumppaamon hälytysjärjestelmän vuoksi epätodennäköinen. Pääpumppaamon rikkoutuessa voi jätevettä valua
maaston pintaa pitkin uimarannan puolelle, mutta riski hyvin pieni, koska samalla tapahtuu imeytyminen hiekkaan, ja suodattuminen tämän kautta.
Rannan alueella aiemmin kulkenut Rauha-Tiuru siirtoviemäri on poistettu vuonna
2015 - 2016.

7.2 Hulevesijärjestelmät
Uimarannan läheisyydessä olevat hulevesijärjestelmät rajoittuvat Lammassaarentien
varressa olevan parkkipaikan sadevesikaivoon, jonka vedet johdetaan Saimaaseen.
Alueelta mahdollisesti tulevat muut vähäiset hulevedet imeytetään kiinteistökohtaisesti.

7.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet
Uimarannalle tai sen läheisyyteen ei tule pintavesiä, jotka voisivat vaikuttaa veden
laatuun.

7.4 Maatalous ja teollisuus
Uimarannan läheisyydessä ei ole maataloutta eikä teollisuutta.

7.5 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne
Imatran vene-, matkustaja- ja vierasvenesatama sijaitsevat uimarannasta katsoen
pohjoisessa noin 300 metrin päässä. Uimarannan ja satamat erottaa kuitenkin Lammassaareen menevä patotie, joten satamatoiminta ei aiheuta riskiä uimaveden laadulle.
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Uimarannan sijainnin vuoksi ohiajavaa veneliikennettä ei ole. Lähialueella on satunnaista vesijeteillä ajoa sekä järjestettyä banaaniveneajelua. Näistä ei kuitenkaan aiheutune merkittävää riskiä uimaveden laadulle.
Lähin rautatie kulkee noin kahden kilometrin päässä uimarannasta.

7.6 Eläimet ja vesilinnut
Rannalla esiintyy säännöllisesti jonkin verran lintuja, lähinnä hanhiparvia, sorsia ja
lokkeja. Lintujen ulosteiden vaikutus veden laatuun voidaan normaalitilanteessa katsoa olevan hyvin pieni. Kuitenkin hanhiparven oleilu rantavedessä voi heikentää veden laatua hetkellisesti ja paikallisesti.
Koirien tuominen uimarannalle on kiellettyä ja rannalla on useita kieltomerkkejä.

7.7 Muut kuormituslähteet
Pientä kuormitusta aiheuttavat uimareiden päästöt (virtsaaminen, ulostaminen) veteen. Näitä on kuitenkin mahdotonta ennaltaehkäistä.

8 LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET
8.1 Lyhytkestoiset saastumistilanteet
Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan normaalitilanteesta poikkeavaa suolistoperäistä saastumista, jonka syyt ovat tunnistettavissa ja jonka ei yleensä odoteta vaikuttavan uimaveden laatuun kauemmin kuin kolmen vuorokauden ajan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi jäteveden ylivuototilanne.
Ukonlinnan uimarannalla lyhytkestoinen saastuminen voisi johtua hanhien tai muiden
suurikokoisten vesilintujen runsaasta esiintymisestä, jätevesiputken hajoamisesta tai
jäteveden siirtopumppaamon kannen kautta tapahtuvan ylivuodon johdosta. Nämä tilanteet ovat kuitenkin melko epätodennäköisiä.

8.2 Hallintatoimenpiteet lyhytkestoisissa saastumistilanteissa
Lyhytkestoisen saastumisen ajalle ajoittuvat seurantakalenterin mukaiset näytteet jätetään ottamatta ja ne korvataan myöhemmin otettavilla näytteillä. Lyhytkestoisen
saastumisen seurantaa toteutetaan ylimääräisten näytteiden avulla.
Kun lyhytkestoisesta saastumisesta saadaan tieto, terveydensuojeluviranomainen
antaa uimarannan omistajalle määräyksen korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jätevesiongelmassa tilanne
selvitetään välittömästi vesilaitoksen kanssa ja tehdään toimenpiteet joilla vastaavat
tapaukset pystytään ennalta ehkäisemään.
Terveydensuojeluviranomainen myös tiedottaa asiasta uimarannalle vietävällä tiedotteella, ympäristötoimen internetsivuilla sekä lehdistötiedotteella. Tarvittaessa rannalle
voidaan asettaa uintikielto tai rannan käyttöä voidaan rajoittaa.
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9 TIEDOTTAMINEN
9.1 Tiedottaminen normaalioloissa
Uimarannalla on kaksi ilmoitustaulua, joissa on nähtävillä viimeisin tutkimustulos uimavedestä. Lisäksi ilmoitustaululle viedään kaikki muu oleellinen tieto uimaveden
laadusta tai siihen vaikuttavista tekijöistä, esim. uimavesiluokka ja tarvittavat ohjeet ja
varoitukset. Ilmoitustaulujen tekstit ovat ainoastaan suomeksi.
Uimavesitulokset
www.ekarjala.fi.

ovat

nähtävillä

myös

eKarjalan

uimavesiportaalissa,

Alueella on kaksi ilmoitustaulua.
9.2 Tiedottaminen erityistilanteissa
Ympäristötoimi tiedottaa lyhytkestoisesta saastumisesta, epätavanomaisista tilanteista, annetuista määräyksistä sekä muista erityistilanteista uimarannalle vietävällä ilmoituksella. Lisäksi erityistilanteista laaditaan lehdistötiedote sekä tiedotetaan ympäristötoimen internetsivuilla sekä Facebook-sivuilla.

10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA
10.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta
Uimavesiprofiili on laadittu Imatralla 21.2.2011.
Uimavesiprofiili on päivitetty Imatralla 31.8.2018.
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10.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta
Ukonniemen uimarannalle on tehty uimaveden laatuluokitus vuonna 2017. Ukonlinnan uimavesiluokka on erinomainen. Uimavesiprofiilin päivitystiheys määräytyy uimavesiluokan mukaan. Uimavesiprofiili päivitetään kuitenkin aina jos uimarannalla tai
sen läheisyydessä tehdään merkittäviä uimaveteen vaikuttavia rakennus- tai muutostöitä. Seuraava uimavesiprofiilin tarkistus tehdään, mikäli uimavesiluokka muuttuu.
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Liite 1. Maastokartta Ukonniemen alueesta

17(18)
Liite 2. Kartta Lammassaaren ja Ukonniemen alueen jätevesi- ja vesijohtoverkostosta. Sininen katkoviiva on talousvesiputki ja punainen viiva on viemäriputki.
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Liite 3. Kartta Lammassaaren ja Ukonniemen alueen jätevesiverkostosta. Merkitty karttaan punaisella
viivalla.

