UIMARANTOJEN
NYKYTILANNE JA
KEHITTÄMISTARPEET
KUNNISSA –KYSELY
Tiivistelmä päätuloksista
Toteutettu Webropol-kyselynä
huhtikuussa 2020, SmartSportin ja
Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton yhteistyönä.
Kysely suunnattiin kuntien uimarannoista vastaavalle vastuuhenkilölle.
Vastaukset saatiin 129 kunnasta.

Liikunnan ja urheilun kehittämisosuuskunta

Rantavalvonnan yleisyys &
Rantavalvontatyökalun käyttö

7%

Vastanneissa kunnissa
uimarantoja yht. 809 kpl
Valvottuja uimarantoja
56 kpl

Kyselyn perusteella
kuntien uimarannoista
on valvottuja.

Kysymys: Turvallisuusjulkaisi
uimarantojen
riskinOlemme käyttäneetja kemikaalivirasto
Emme ole
käyttäneetkeväällä 2019 Emme
ole tienneet kyseisestä
työkalusta
arvioinnin tueksi Rantavalvontatyökalun. Oletteko käyttäneet Rantavalvontatyökalua
uimarantojenne riskien ja valvontatarpeen arvioinnissa?

Olemme käyttäneet

Kaikki kunnat

Emme ole käyttäneet*)

Yli 50 000 as.

Emme ole tienneet
työkalusta

*) ”Emme ole käyttäneet”

yleisimmät syyt:
• Kunnassa vähän uimarantoja
• Rantojen käyttäjämäärät pieniä

21%

51%

64%

27%

34%

10 000 - 50 000 as.

Alle 10 000 as.

28%
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100 %

Uimarantojen nykytilan arvionnit
Kysymys: Arvioi kuntanne vastuulla olevien uimarantojen nykytilannetta ao. näkökulmista
0%
Laatutaso perusrakenteiden osalta

Uimarantojen laatutaso perusrakenteiden osalta
(laiturit,
pukukopit,wc:t,
wc:t yms.)
(laiturit,
pukukopit,
yms.)

20 %

Paikoitusalueet

Valvonta huomioiden paikalliset
tarpeet ja yleiset viranomaisohjeet

19%

UimarantojenEsteettömyys
esteettömyys

20%

Talviuintimahdollisuudet
huomioiden paikalliset tarpeet

20%

HYVÄ
kokonaistilanne

TYYDYTTÄVÄ
kokonaistilanne

6% 3%

53%

32%

Uimarantojen lisäpalveluiden taso huomioiden paikalliset tarpeet - esim. kioski/kahvilatoiminta,
– esim. kioski/kahvila, liikuntavarustus (kuntoilu- ja
rannan liikuntavarustus (kuntoilu- ja pelipaikat & leikkipaikkavälineistö tms.)

100 %
2% 3%

71%

Uimarantojen valvonta huomioiden paikalliset tarpeet ja yleiset viranomaisohjeistukset

Uimarantojen talviuintimahdollisuudet huomioiden paikalliset tarpeet

80 %

67%

38%

Veden
Uimarantojen
vedenlaatu
laatukesäisin
kesäisin

pelipaikat, leikkipaikkavälineistö yms.

60 %

28%

Uimarantojen paikoitusalueet
(tilan
riittävyys,
toimivuusyms.)
yms)
(tilan
riittävyys,
toimvuus,

Lisäpalveluiden laatu huomioiden paikalliset tarpeet

40 %

23%

11% 1% 10%

46%
36%

25%

40%
36%

HEIKKO
kokonaistilanne

1%5%

10%
27%

11%

21%

ERITTÄIN HUONO
kokonaistilanne

LiikunnanKehittämisosuuskunta
ja urheilun kehittämisosuuskunta

10%
7% 6%
12%

En pysty
arvioimaan

Uimarantoihin liittyvät
suurimmat ongelmat
AVOIN Kysymys: Mitkä ovat kuntanne suurimmat uimarantoihin liittyvät ongelmat tällä hetkellä / lähivuosina? *)

4%

4%

3% 2%

Rakenteisiin liittyvät ongelmat
Uimarannan rakenteisiin liittyvät ongelmat / kunnostamistarpeet
ja kunnostamistarpeet

26%

5%

Ilkivalta ja roskaaminen

Ilkivalta ja roskaaminen

Kehittämisresurssien puute (talous & henkilöresurssit)

Kehittämisresurssien puute
(talous- ja henkilöresurssit)

Veden laatu uimarannoilla (sinilevä, rehevöityminen yms)

Veden laatu (sinilevä,
rehevöityminen
yms.)
Saavutettavuus
(rantojen syrjäinen sijainti, parkkipaikkojen puute tms)

7%

Saavutettavuus (syrjäinen sijainti,
Esteettömyyden
parkkipaikkojen
puute yms.) parantaminen rannoilla
Esteettömyyden parantaminen

Hanhien aiheuttama rantojen likaantuminen

14%

Hanhien aiheuttama rantojen likaantuminen

19%

Lisäpalveluiden / rantojen elävöittämisen tarve

Lisäpalveluiden ja elävöittämisen tarve

Rantojen valvonnan järjestäminen

Valvonnan järjestäminen

16%

Talviuintimahdollisuuksien tarpeeseen vastaaminen

Talviuintimahdollisuuksien
tarpeeseen vastaaminen

*) Kuvion prosenttiosuudet: kyseisen tyypin maininnan osuus kaikista avovastauksista.
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Poimintoja kehittämisideoista
Ensi kesäksi olisi varmasti hyvä
saada ajoissa tietoa miten rantoja
voidaan käyttää Suomessa coronapandemian vuoksi.

Voisi rakentaa rantaetiketti-tauluja,
joissa kerrotaan miten toimitaan
rannalla, etenkin pienten lasten kanssa
pitää muistaa myös vanhempien
valvontavastuu!

Hyvän uimarannan käsikirja, jossa
on lueteltu oleelliset palvelut,
tavoiteltava rantaprofiili,
vaaranpaikat ja kooste viranomaismääräyksistä.

Kysymys: Onko kunnassanne joitakin uimarantojen kehittämiseen
liittyviä apu-/kehittämistarpeita, joiden ratkaisemista voisi pyrkiä
edistämään valtakunnallistenkin toimijoiden toimenpitein?

Jos löytyy valmiita pukukoppielementtejä/wc ratkaisuja, niin
niistä esitteitä/hintoja.
Ratkaisut ja erilaiset
esimerkit, miten wc:t on
järjestetty uimarannoille
olisivat tarpeen.

Uinninvalvonta-aika uimakaudella
tulisi määrittää enintään 8 h/vrk, ettei
valvontaa tarvitsisi tehdä kahdessa
vuorossa. Tällä helpotettaisiin valvojien
työvoimapulaa ja vähennettäisiin
valvonnan kustannuksia.

Kävijämäärälaskurit
(rantavalvojille)

Uimarantaturvallisuus
(hyppytornit, veden
syvyys) -opasteet
Esteettömyyden
kehittämisessä
on aputarpeita.

Voisi olla aivan erikseen ”korvamerkittyä”
valtiolta (ELY-keskuksesta) haettavaa
rahoitusta kampanja muodossa;
esim. teemalla; Kylien ja kaupungien
uimarannat kuntoon ja kesäkauden
palvelut toimiviksi.

Apua olisi uimarannan
opastetaulun yleisestä
mallipohjasta.

Yrittäjien tai yhdistysten tuottamia
palveluita uimarannoille, esim.
jäätelökioski, avantosauna,
sup-lautojen/kajakkien
vuokraustoimintaa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
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