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1 HIETAMAAN UIMARANTA 

1.1 Maantieteellinen sijainti 

Hietamaan uimaranta sijaitsee Ruukissa, Siikajoen kunnassa. Uimaranta on osa Hie-

tamaan vapaa-aikakeskusta, jossa sijaitsee myös Ruukin FK-rata. Uimarannan osoite 

on Hietamaantie 95 92400 Ruukki ja koordinaatit ovat lon25.0687lat64.6689. Kuvassa 

1 on Hietamaan uimarannan lähialueen kartta, johon on merkitty uimarannan sijainti. 

Uimarannan ID -tunnus onFI151708001. 

 

KUVA 1. Uimarannan lähialueen kartta (Valtion ympäristöhallinto 2010a) 
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1.2 Uimarannan ja lähialueen kuvaus 

Hietamaan uimaranta sijaitsee hiekanoton seurauksena syntyneessä hiekkamontussa, 

johon on muodostunut pohjavesiesiintymä. Hietamaa oli 1960- ja 1970-luvuilla ylei-

nen hiekanottoalue. Alueen tultua kunnan omistukseen 1990-luvun puolivälissä, suori-

tettiin hiekkamontun muotoilu siten, että koko vesialue käytiin koneellisesti läpi niin, 

että siinä rannat ovat loivia ja yleinen syvyys keskellä lampea on noin 2 metriä. Lam-

men muotoilua täydennettiin 2000-luvun alussa siten, että lampi tyhjennettiin ja sitä 

laajennettiin pituussuunnassa kymmeniä metrejä, leveyssuunnassa jonkin ver-

ran.(Aitto-Oja 2010.) 

Uimarannan pohjan laatu on hiekkapohja. Varsinainen uimaranta-alue on hiekkamon-

tun etelä- ja itäpuolella, mutta myös pohjoispuolella on hiekkarantaa. Uimaranta on 

asetuksen 177/2008 mukainen yleinen uimaranta, jonka kävijämäärä hyvänä kesäpäi-

vänä on yli 100 henkilöä. Hiekkamontun eteläpuolella on Ruukin karting rata (kuva 5) 

ja muilta osin uimarannan lähiympäristö on pääasiassa havupuuvaltaista metsäaluetta. 

Karting radan ja uimarannan välissä on aita, joten uimarannalta ei pääse suoraan rata-

alueelle. 

Uimavesiprofiilia varten tehtiin uimarannan syvyyden mittauksia kesällä 2010 Kalajo-

en ympäristöterveydenhuollon toimesta. Uimarannan pohja syvenee melko nopeasti. 

Uimarannan eteläpuolella syvyys 5 metrin etäisyydellä rannasta on lähes metrin, 7 

metrin etäisyydellä 1,2 metriä ja 10 metrin etäisyydellä jo 1,5 metriä. Uimarannan 

itäpuolella sijaitsevan laiturin päässä syvyys on 1,1 metriä ja laiturista 4 metrin päässä 

syvyys on jo yli 1,5 metriä. 

Uimarannan varustukseen kuuluvat pukukopit (kuva 2), käymälät (kuva 3), laituri 

(kuva 4), pelastusrengas ja roska-astia. Huoltorakennuksen seinässä on uimarannan 

yhteystiedot, elvytysohjeet sekä uusimmat uimavesitulokset. Uimarannan alueella on 

tehty ajoittain ilkivaltaa, esimerkiksi poltettu penkkejä, yms. Uimarannalle pääsee 

autolla. 
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KUVA 2. Pukeutumistilat      KUVA 3. Käymälät 

 

 

 

KUVA 4. Laituri         KUVA 5. Karting rata 

2 UIMARANNAN SIJAINTIVESISTÖ 

Hietamaan uimaranta sijaitsee hiekanoton seurauksena syntyneessä pohjavesiesiinty-

mässä. Uimarannan sijaintivesistö on Ohjuanojan alaosa 57.091 ja alue kuuluu Oulu-

joen-Iijoen vesienhoitoalueeseen (Valtion ympäristöhallinto 2010a). Hietamaan hiek-

kamontun vesi laskee pohjoispuolella sijaitsevan pienehkön laskuojan kautta Ohtu-
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anojaan ja siitä Siikajokeen. Tulo-oja on hiekkamontun eteläpuolella ja ojaan tuleva 

vesi on peräisin pohjavesilähteistä. 

Hietamaan hiekkamonttu on noin 300 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. Hietamaan ve-

den vaihtuvuudesta ei ole tehty selvityksiä. Hietamaan lasku- ja tulo-ojat ovat melko 

pieniä, joten veden vaihtuvuus ei todennäköisesti ole nopeaa. 

3 VEDEN LAATUUN VAIKUTTAVAT OMINAISUUDET 

3.1 Vesistön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet 

Ympäristöhallinnon pintavesien tila -tietokannassa ei ole tietoja Ruukin Hietamaan 

uimarannalta. Vesienhoidon suunnittelussa kohdetta ei ole rajattu vesimuodostumaksi, 

eikä siten tyypitelty tai luokiteltu. (Näpänkangas 2010.) Uimaranta kuuluu Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen piiriin. Hietamaa on pieni vesialue, eikä sillä siksi ole 

erityistä merkitystä vesien hoidon kannalta. Veden laatua ei tästä syystä ole seurattu 

muutoin kuin uimavesinäytteiden osalta. 

Johtopäätökset vesistön rehevyystasosta tehdään yleensä leväbiomassan ja ravinnepi-

toisuuksien perusteella. Hietamaan pohjavesiesiintymän vesi on melko kirkasta, eikä 

vesialue vaikuta erityisen kuormittuneelta. Hiekkamontun länsipäässä kasvaa jonkin 

verran heinikkoa, mutta muutoin vesikasvillisuutta on niukasti. 

3.1.1 Näkösyvyys 

Näkösyvyys on yksi mitatuimmista suureista Suomen pintavesissä. Se vaihtelee veden 

humuksen, savipartikkeleiden ja levien määrän mukaan. Näkösyvyys voi olla yli 10 

metriä vähäravinteisissa vesissä ja alle metrin sameissa sekä voimakkaasti humuksen 

värjäämissä vesissä. Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaisen veden nä-

kösyvyys on yli 2,5 metriä ja hyvään luokkaan kuuluvan veden 1-2,5 metriä.(Valtion 

ympäristöhallinto 2010b.) Hietamaalta ei ole tuloksia näkösyvyydestä saatavilla, mut-

ta silmämääräisesti näkösyvyys vaikuttaa hyvältä. 

Näkösyvyydellä on oleellinen merkitys levien ja vesikasvien lajistoon ja määrään, 

sillä se kertoo valaistun vesikerroksen paksuudesta. Näkösyvyys vaihtelee eri vuoden-
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aikoina, riippuen valumavesistä ja levien runsaudesta. Se pienenee rehevöitymisen 

sekä maanmuokkauksen yhteydessä lisääntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen 

huuhtoutumisen seurauksena.(Valtion ympäristöhallinto 2010c.) 

3.1.2 Lämpötila 

Suomessa vesien lämpötilat ovat suurimman osan vuodesta alhaisia, mistä seuraa se, 

että mikrobeista ne, joiden optimilämpötila on +4 °C-+20 °C pystyvät kasvamaan par-

haiten. Heterotrofisten mikrobien ja taudinaiheuttajamikrobien välillä on kilpailutilan-

ne, mikä voi heikentää taudinaiheuttajien säilyvyyttä vedessä. Suolistoperäiset taudin-

aiheuttajat eivät yleensä lisäänny vedessä. (Pitkänen, 2002.) 

Veden lämpötila mitataan yleensä uimavesinäytteiden oton yhteydessä. Veden lämpö-

tilalla on vaikutusta veden laatuun. Esimerkiksi levien määrä lisääntyy veden lämme-

tessä, jos muutkin olosuhteet ovat suotuisat. Lämpötila vaikuttaa myös mikrobien kas-

vuun. Hietamaan uimarannan uimaveden lämpötilat kesä-, heinä- ja elokuussa, vuosi-

na 2010–2013 on esitetty kuvassa 6. 
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KUVA 6. Uimaveden lämpötilat 

3.1.3 Sameus 

Veden sameus johtuu liettyneenä olevista pienistä hiukkasista, kuten saviaineksesta ja 

levistä. Sameuden voimakkuuteen vaikuttavat liettyneen aineen pitoisuus ja hiukkas-

koko. Vesi- ja ympäristöhallinnon laatimassa vesistöjen laadullisessa yleisluokitukses-

sa ja virkistyskäyttöluokituksessa sameuden tulee erinomaisessa laatuluokassa olla 

alle 1,5 FTU. Sameuden raja-arvo hyvälaatuiselle vedelle on 1,5–10 FTU ja tyydyttä-
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välle vedelle yli 10 FTU.(Valtion ympäristöhallinto 2010d.) Hyvin samea vesi on tur-

vallisuusriski erityisesti onnettomuustapauksissa, koska näkyvyys pinnan alle heikke-

nee. Hietamaan uimaveden sameutta ei ole määritetty. Vesi ei näytä silmämääräisesti 

samealta. 
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3.1.4 pH eli happamuus 

Luonnontilaisten pintavesien pH-arvo on yleensä lievästi hapan (pH 6‒ 7). Järvien ja 

muiden pintavesien pH-arvoissa tapahtuu kuitenkin vuotuista ja vuorokautista vaihte-

lua. Talvella pH on tavallisesti hieman alhaisempi kuin kesällä, koska levätuotanto 

nostaa hieman pintaveden pH-tasoa. Voimakas leväkukinta voi nostaa pintaveden 

pH:n yli 8:aan. (Valtion ympäristöhallinto 2010e.) Hietamaan uimaveden pH-arvoja 

on määritetty uimavesinäytteistä vuoteen 2007 asti. Sen jälkeen pH:ta ei ole määritet-

ty. Hietamaan uimaveden pH:n vaihtelut ovat olleet melko suuria, sillä vuosina 2004–

2007 pH on vaihdellut välillä 6,9–8,6 (liite 1). Hietamaan pH on kuitenkin ollut uima-

vedelle asetettujen laatuvaatimuksien mukainen. 

3.1.5 Klorofylli-a 

Veden klorofylli-a -pitoisuus kuvaa kasviplanktonin kokonaismäärää eli biomassaa. 

Klorofyllipitoisuus ei kuitenkaan anna välttämättä hyvää arviota vedessä olevasta 

biomassasta, sillä kasviplanktonin lajikoostumus vaihtelee. Esimerkiksi uimareita 

haittaavan Gonyostomum-limalevä sisältää runsaasti klorofylli-a:ta ja sen osuus kasvi-

planktonista on usein huomattava humuspitoisissa vesissä.(Valtion ympäristöhallinto 

2010b.) Järvet voidaan luokitella klorofylli-a -pitoisuuden mukaan. Taulukossa 1 on 

esitetty järvien klorofyllipitoisuuksien luokittelurajat. 
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TAULUKKO 1. Luokittelurajat, a-klorofylli(Valtion ympäristöhallinto 2010f) 

Rehevyystaso Pitoisuus [µg/l] 

Karu alle 4 

Lievästi rehevä 4-10 

Rehevä 10-20 

Erittäin rehevä 20-50 

Yli rehevä yli 50 

 

Klorofylli-a-pitoisuusmääritetään vain avovesiaikana. Leväbiomassa vaihtelee erityi-

sesti säätekijöistä johtuen, joten määrityksiä tulisi tehdä useasti kesässä, esimerkiksi 

kuusi kasvukauden aikana(Seppänen 1984, Oravainen 1999). Hietamaanuimavedestä 

ei ole määritetty klorofyllipitoisuuksia. 

3.1.6 Kokonaisfosfori 

Fosfori on toisen pääkasviravinteen typen ohella vesien rehevöitymisen kannalta tär-

kein ravinne. Järven rehevyystaso tulee kuitenkin määrittää fosforin perusteella, koska 

se on yleensä järvivesissä ns. minimitekijä eli se tekijä jonka puute alkaa ensimmäi-

seksi rajoittaa tuotantoa. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa veden sisältämän fosforin eri 

muotojen kokonaismäärää. Fosforia tulee vesistöihin enimmäkseen maa- ja metsäta-

loudesta sekä asutuksen jätevesistä. Myös turvetuotanto, kalankasvatus ja teollisuuden 

jätevedet ovat vesistöjen fosforikuormittajia. Luonnontilaisten karujen vesien koko-

naisfosforipitoisuus on alle 10 µg/l. Rehevyyttä ilmentää 20 µg/l ylittävä kokonaisfos-

foripitoisuus. Leväkukinnon riski kasvaa fosforipitoisuuden saavuttaessa tason 50 

µg/l. (Valtion ympäristöhallinto 2006a.) 

Talvella fosforipitoisuudet ovat korkeammat, koska ravinteita kuluttavien vesieliöiden 

määrä on pienempi. Myös hapen määrän väheneminen jääpeitteen aikaan lisää vesis-

tön ravinnekuormaa, koska pohjan sedimenteistä vapautuu ravinteita. Fosforin pitoi-

suudet vaihtelevat valuntatilanteiden mukaan. Veden kokonaisfosforipitoisuudet ko-

hoavat kevättulvien ja kesällä voimakkaiden sateiden aikana (Pohjois-Suomen Ympä-

ristölupavirasto 2008, 22). Hietamaan uimavedestä ei ole määritetty kokonaisfosfori-

pitoisuuksia. 
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3.1.7 Kokonaistyppi 

Kokonaistypellä tarkoitetaan veden sisältämän typen kokonaismäärää, johon sisältyvät 

typen eri muodot, kuten orgaaninen typpi ja epäorgaanisen typen muodot. Typpi vai-

kuttaa yhdessä fosforin kanssa merkittävästi vesien tuotantoon ja rehevöitymiseen. 

Typpikuormitusta tulee Pohjois-Pohjanmaan vesistöihin erityisesti maa- ja metsäta-

loudesta, asutuksen jätevesistä ja turvetuotannosta. Teollisuuden jätevedet aiheuttavat 

paikallista typpikuormitusta.(Valtion ympäristöhallinto 2004.) 

Luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200–500 µg/l. Humusvesissä 

taso on hiukan korkeampi 400–800 µg/l. Hyvin ruskeissa vesissä typpeä on luonnos-

taankin yli 1000 µg/l. (Valtion ympäristöhallinto 2006b.) Hietamaan uimavedestä ei 

ole määritetty kokonaistyppipitoisuuksia. 

3.1.8 Pohjaeläimet ja vesikasvillisuus 

Hietamaan vesialueen pohjaeläimistä tai vesikasvillisuudesta ei ole tehty kartoituksia 

tai selvityksiä. Hiekkamontun länsipäässä kasvaa heinikkoa, mutta muutoin vesikas-

villisuus on niukkaa (kuva 8). 

 

KUVA 8. Heinikko 
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3.2 Vesistön hydrologiset ominaisuudet 

Vesistön hydrologiset ominaisuudet vaikuttavat veden laatuun. Veden laatuun eniten 

vaikuttavia hydrologisia ominaisuuksia ovat sadanta, valunta, virtaama ja vedenkor-

keus. Luonnossa tapahtuu jatkuvasti hydrologista kiertoa, joko mahdollistaa haitta-

aineiden siirtymisen paikasta toiseen. 

3.2.1 Sadanta ja valunta 

Sadanta vaikuttaa pintavesien laatuun siitä aiheutuvan valunnan myötä. Valunnan mu-

kana vesistöihin kulkeutuu maaperästä bakteereja ja haitallisia aineita. Ruukin Revon-

lahden havaintoasemalta, vuosina 1971–2000, mitattujen vuosisademäärien keskiarvo 

on 521 mm. Kesäkuun keskimääräinen sademäärä 52 mm, heinäkuun 68 mm ja elo-

kuun 72 mm (Hutila 2010). Kesä 2012 oli keskimääräistä sateisempi Pohjois-

Pohjanmaalla. Elokuun sademäärä oli jopa 100-150mm.  

Hietamaan pohjavesiesiintymään tulee valuntaa suoalueilta. Runsaiden sateiden ai-

kaan valunta lisääntyy, jolloin on mahdollista, että haitallisia aineita ja mikrobeja kul-

keutuu pintavalunnan mukana uimaveteen. 

3.2.2 Virtaama 

Hietamaan virtaamista ei ole saatavilla tietoa. Virtaamat ovat todennäköisesti heikko-

ja. 

3.2.3 Vedenkorkeus 

Hietamaanlähialueen peruskartan mukainen korkeus merenpinnasta korkeusasteikolla 

N60 on +48,80 metriä. Vedenkorkeuden vaihtelut Hietamaan pohjavesiesiintymässä 

eivät todennäköisesti ole suuria. 

3.2.4 Lumi- ja jääpeite 

Lumi- ja jääpeite vaikuttaa vesistöjen tilaan etenkin happipitoisuuden vähenemisen 

myötä. Lumipeitteen sulaminen aiheuttaa myös tulvia, mikä lisää haitta-aineiden kul-

keutumista pintavaluntana vesistöihin. 
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3.2.5 Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin 

Hietamaan vesi on pohjavettä, mutta alue ei ole varsinainen pohjavesialue. Hietamaa 

on yhteydessä Siikajoen vesistöön. 

4 KUORMITUSLÄHTEET 

4.1 Hajakuormitus ja pistekuormitus 

Pistekuormitusta aiheuttavat pääasiassa taajamat, teollisuus ja kalankasvatus. Suuret 

teollisuuslaitokset ja jätevedenpuhdistamot ovat merkittävimpiä vesistön pistekuormit-

tajia. Hajakuormitukseksi luetaan sellainen vesialueeseen kohdistuva kuormitus, joka 

on peräisin useista pienistä päästölähteistä, kuten maa- ja metsätaloudesta, liikenteestä 

tai haja- ja loma-asutuksesta.(Kronholm 2005, 60.) 

4.1.1 Viemäriverkostot ja hulevesijärjestelmä 

Hietamaan uimaranta ei sijaitse viemäriverkostoalueella, eikä alueella ole myöskään 

hulevesijärjestelmää, joten uimaveden saastuminen viemäriverkostosta peräisin olevi-

en jätevesien vuoksi ei ole todennäköistä (Haapala 2010). 

4.1.2 Muut uimaveteen vaikuttavat pintavedet 

Hietamaan pohjavesiesiintymään ei tule muita uimaveteen vaikuttavia pintavesiä. 

4.1.3 Maa- ja metsätalous 

Suurin osa vesistöjen ravinnekuormituksesta tulee maataloudesta. Peltoviljelystä syn-

tyy hajakuormitusta ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutuessa vesistöön ja koti-

eläintuotannosta pistemäistä kuormitusta karjasuojista ja lantaloista. Valuma-alueella 

sijaitsevien peltojen määrä, sijainti vesistöihin nähden, pellon kaltevuus, pellon käyt-

tö, maalaji, viljelytekniikka, lannoitteiden käyttömäärä ja levitystapa sekä pellon vesi-

talous vaikuttavat vesistöön tulevan kuormituksen määrään. Tilakokojen kasvu ja kar-

jatalouden alueellinen keskittymä aiheuttavat ongelmia lannan loppusijoitukselle, jol-

loin ravinnepäästöt vesiin voivat kasvaa. (Valtion ympäristöhallinto 2008.)Hietamaan 

uimarannanlähialueella on jonkin verran maataloutta, joten maataloudesta peräisin 
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olevia ravinteita ja mikrobeja voi kulkeutua ojien kautta myös lapinmäen virkistys-

monttuun. 

Metsätalous vaikuttaa veden laatuun erityisesti metsänhoitotoimenpiteiden aikaan ja 

ojituksien myötä. Metsän ja soiden ojitukset lisäävät erityisesti humusaineiden kulkeu-

tumista. Myös soiden ojitukset lisäävät ravinteiden ja kiintoaineiden kulkeutumista 

vesistöön. Soiden ja metsien ojitukset voivat muuttaa esimerkiksi virtaussuuntia ja 

vedenpinnan laskua, mikä puolestaan voi myös vaikuttaa veden laatuun. Suoalueilta ja 

metsistä tulee todennäköisesti kuormitusta myös Hietamaan uimaveteen. 

 

4.1.4 Teollisuus 

Hietamaan uimarannan lähialueella ei ole teollisuutta, josta aiheutuisi kuormitusta 

uimaveteen. 

4.1.5 Satama- vene- maantie- ja raideliikenne 

Hietamaan pohjavesiesiintymässä ei ole satama- tai veneliikennettä. Uimarannalle 

johtaa hiekkatie, mutta uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole muuta tieliiken-

nettä. Uimarannan vieressä on karting rata. Radalla järjestetään kilpailuja muutaman 

kerran kesässä. Radalla on ympäristölupa, jonka mukaan radalta tulevat ongelmajät-

teet ja muut jätteet säilytetään asianmukaisesti ja kuljetetaan kaatopaikalle. Uimaran-

nan lähialueella ei ole raideliikennettä. Liikenteestä ei todennäköisesti aiheudu merkit-

tävää kuormitusta Hietamaan uimaveteen. 

4.1.6 Haja-asutus 

Uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole lainkaan asutusta. Uimarannalta on yli 

400 metriä matkaa lähimpään asutukseen. Haja-asutuksesta ei siis aiheudu suoraa 

kuormitusta uimaveteen. 

4.1.7 Uimareista aiheutuva kuormitus 

Haitallisia bakteereja kulkeutuu uimaveteen myös uimareista itsestään. Uimarit voivat 

aiheuttaa esimerkiksi uimaveden ulosteperäistä saastumista. Tutkimusten mukaan 

mikrobipitoisuuksien on havaittu kasvavan uimarantojen uimavesissä päivän aikana 



13 

 

uimareiden vaikutuksesta ja mikrobien määrän on todettu olevan suurimmillaan ilta-

päivisin. Tutkimusten mukaan uimarit itse aiheuttavat selkeän terveysriskin kaikille 

uimavedessä oleskeleville. Saastuminen on sitä voimakkaampaa, mitä enemmän uima-

reita päivän aikana uimarannalla käy ja mitä vähäisempää veden sekoittuminen on. 

(WHO 2003.) 

4.1.8 Linnut ja muut eläimet 

Luonnoneläimet, erityisesti linnut ovat merkittäviä taudinaiheuttajamikrobien lähteitä 

luonnossa. Lintujen ulosteet sisältävät useita eri bakteereita, jotka voivat aiheuttaa 

uimareille infektion erityisesti vettä nieltäessä. Eläinten ulosteet ja niiden sisältämät 

taudinaiheuttajat voivat joutua suoraan uimaveteen tai huuhtoutua sateiden aiheutta-

mien valuntojen mukana kauempaa. Uimarannan kosteassa rantahiekassa voi myös 

olla ulosteperäisiä taudinaiheuttajia. Eläimistä aiheutuva mikrobikuormitus on suu-

rempaa maaseudulla kuin kaupungeissa. (Hokajärvi 2008, 40.) 

Hietamaan uimarannalle voi päätyä eläimistä peräisin olevia taudinaiheuttajia alueella 

oleskelevien lintujen ja eläinten ulosteista. Uimaveden laadun huonontuminen eläinten 

ulosteiden vuoksi on mahdollista, mutta riski ei todennäköisesti ole merkittävä. Lem-

mikkieläinten uittaminen uimarannalla on kielletty, kuten kaikilla yleisillä uimaran-

noilla. 

Vesilinnuista peräisin oleva loinen, imumato, voi aiheuttaa uimarille järvisyyhyn, eli 

uimarinkutkan. Imumatoja esiintyyetenkin loppukesällä järvissä ja Itämeren ranta-

alueilla. (Pitkänen ym. 2007.)Hietamaan uimarannalla ei ole esiintynyt imumatoa. 

4.2 Lyhytkestoinen saastuminen 

Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan normaalitilanteesta poikkeavaa suolistope-

räistä saastumista, jonka syyt on tunnistettavissa ja jonka ei oleteta kestävän yli kol-

mea vuorokautta. Lapinmäen uimarannalla ei ole todettu lyhytkestoista saastumista. 

Lyhytkestoinen saastumisen jätevesien vuoksi ei ole riski Hietamaan uimarannalla. 

Rankkasateet voivat tilapäisesti nostaa uimaveden bakteerimääriä pintavalunnan seu-

rauksena. 
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Jos Hietamaan uimarannan uimavedessä todetaan lyhytkestoinen saastuminen, niin 

uimarannalle tulee siitä ilmoitus ja uimista kehotetaan välttämään tai uimaranta asete-

taan uintikieltoon Kalajoen ympäristöterveydenhuollon toimesta, riippuen saastumisti-

lanteen vakavuudesta. Lyhytkestoisen saastumisen päättyminen ja uimaveden laadun 

palautuminen normaalille tasolle varmistetaan tilanteen jälkeen otetulla yhdellä tai 

useammalla ylimääräisellä näytteellä. 

5 HIETAMAAN UIMARANNAN UIMAVEDEN LAATU 

5.1 Uimavesinäytteet 

Uimakauden aikana otettavat uimavesinäytteet otetaan Hietamaan uimarannalta ohjei-

den mukaisesti metrin syvyisestä rantavedestä, 30 senttimetrin syvyydeltä sellaisesta 

kohdasta, jossa suurin osa uimareista käy uimassa tai kohdasta, jossa on oletettavasti 

suurin uimaveden saastumisriski. Hietamaan uimarannan uimavesinäyte otetaan usein 

laiturin päästä. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan myös uimaveden aistinvarainen 

laatu sekä jätteiden esiintyminen ja seurataan kasviplanktonin sekä makrolevien esiin-

tymistä. Näytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti vähintään neljästi kesän aika-

na, ensimmäinen näyte kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja seuraavat uimakau-

den aikana niin, ettei näytteidenoton välinen aika ylitä yhtä kuukautta. Näytteiden 

otosta huolehtii Kalajoenkaupungin ympäristöterveydenhuolto, Raahen toimipiste. 

5.2 Uimaveden laatu 

Uimavesistä otetuista vesinäytteistä määritetään ulosteperäisen saastumisen indikaat-

toribakteerit Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit. E. coli-bakteerin toimen-

pideraja sisämaan uimavesissä on 1000 mpn/100 ml ja suolistoperäisillä enterokokeil-

la toimenpideraja on 400 pmy/100 ml (STTV 2008, 30.) Hietamaan uimarannan ui-

mavesi on yleensä täyttänyt uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset. 

Vuosien 2010–2013 uimavesitulokset on esitetty taulukossa 2. Liitteessä 1.on uima-

vesitulokset vuosilta 2004–2013. 

Ensimmäinen uimaveden laadun arviointi ja luokitus on tehty uimakauden 2011 pää-

tyttyä. Luokitus on tehty tästä lähtien jokaisen uimakauden päätyttyä uudestaan. En-

simmäiseen uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen käytettiin uimakausien 
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2008–2011 seurantakalenterien mukaan otettujen näytteiden valvontatutkimustuloksia.  

Uuden uimavesiasetuksen mukaiseen laadun arviointiin ja luokitukseen vaaditaan 16 

näytettä. Luokituksessa käytetään yleensä neljän uimakauden tuloksia. (STTV 2008, 

23.) Ohjeet uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen, sekä prosenttipisteiden las-

kemiseen löytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 liitteestä II sekä 

asetuksen soveltamisoppaasta. 

TAULUKKO 2. Uimavesitulokset 

Vuosi 2010 2011 2012 2013 

Näyte enterokokit E.coli enterokokit E.coli enterokokit E.coli enterokokit E.coli 

1. 0 0 1 0 7 11 1 <1 

2. 0 2 0 3 2 1 11 10 

3. 4 0 40 50 49 15 1 3 

4. 11 15 4 1 <1 1 <1 1 

 

5.3 Syanobakteerien esiintyminen 

Hietamaan uimarannalla ei ole havaittu syanobakteereja eli sinilevää. (Korpela 2010). 

5.3.1 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen 

Sinilevät viihtyvät erityisesti lämpimässä ja ravinteikkaassa vedessä, mutta niitä esiin-

tyy myös vähäravinteisessa vedessä. Suurin syy sinilevien esiintymiselle on vesistöjen 

rehevöityminen, mikä johtuu haja- ja pistekuormituksen aiheuttamasta fosfori- ja typ-

pikuormituksesta. (Hellsten 2007, 13.) Sinilevien määrä saattaa kesällä kasvaa nopea-

stikin, jos levien saatavilla on tarpeeksi ravinteita sekä valoa. Näissä tapauksissa voi 

syntyä sinilevien massaesiintymiä, silloin kun sää on tyyni ja lämmin. Tuulinen sää 

sekoittaa sinileväkukinnot pintavesikerrokseen. (Itämeriportaali 2010.) Sinileväkukin-

tojen esiintyminen Hietamaan uimarannalla ei vaikuta kovin todennäköiseltä. Riski 

sinilevän kasvuun suurenee, mikäli veden ravinnepitoisuus kasvaa. 

5.4 Makrolevän ja/tai kasviplanktonin nopean lisääntymisen todennäköisyys 

Levien nopean lisääntymisen edellytyksenä on fosforin ja typen saanti. Fosforin ja 

typen keskinäinen pitoisuussuhde tulee kuitenkin olla oikea, sillä levät tarvitsevat seit-

semän kertaa enemmän typpeä kuin fosforia. Ravinteiden tulee myös olla tietyssä ke-

miallisessa olomuodossa, jotta levien optimaalinen kasvu on mahdollista. Jos jotain 
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ravinnetta on liian vähän, se toimii silloin kasvua rajoittavana tekijänä. Ja jos jotain 

ravinnetta ei ole lainkaan, levien kasvu loppuu, vaikka muita ravinteita olisi paljonkin 

saatavilla. (Sedin 2002, 15.) 

Hietamaan uimarannalla ei ole todettu makrolevän tai kasviplanktonin nopeaa lisään-

tymistä. Todennäköisyys makrolevien ja kasviplanktonin nopeaan kasvuun kasvaa, 

mikäli ravinteita, valoa ja lämpöä on levien optimaalisen kasvun kannalta riittävästi. 

Hietamaan kasviplanktontilanteen arviointi on vaikeaa, sillä vedestä ei ole määritetty 

klorofyllipitoisuuksia, eikä muitakaan selvityksiä ole tehty.  

5.5 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun 

Sateet ja kovat tuulet voivat huonontaa uimaveden laatua maaperästä huuhtoutuvien 

mikrobien ja haitallisten aineiden vuoksi. Ilmastonmuutoksella tulee luultavasti ole-

maan vaikutusta veden laatuun. Ilmastonmuutos aiheuttaa lämpötilan kohoamista ja 

rankkasateiden todennäköisyyden lisääntymistä, mikä vaikuttaa kielteisesti veden laa-

tuun. Kohonnut lämpötila ja rankkasateet lisäävät paikoittain ravinteiden ja saasteiden 

huuhtoutumista vesistöihin. Vesistöjen kohonneet lämpötilat lisäävät erityisesti levien 

ja bakteerien määrää.(Ilmatieteen laitos 2010.) 

6 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN JA TARKISTAMISEN 

AJANKOHTA 

Ensimmäisen uimavesiprofiilin on täytynyt olla valmis viimeistään 1.3.2011. Tarkis-

tamisen ajankohta määräytyy sen myötä, mihin luokkaan uimavesi on luokiteltu vuo-

den 2011 uimakauden päätyttyä tehtävän laskelmamenettelyn mukaan. Mikäli uima-

vesi on luokiteltu luokkaan hyvä, tyydyttävä tai huono, uimavesiprofiili on tarkistetta-

va säännöllisesti ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Jos uimavesi on luokiteltu hy-

vään luokkaan, uimavesiprofiili on tarkistettava vähintään neljän vuoden välein. Tyy-

dyttävässä luokassa tarkistus on kolmen vuoden välein ja huonossa kahden vuoden 

välein. Jos uimavesi on luokiteltu erinomaiseen luokkaan, uimavesiprofiili tulee tar-

kistaa ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. 

(STM 2008, liite IV.) 
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7 YHTEYSTIEDOT 

7.1 Uimarannan omistaja 

Uimarannan omistaja:  

Siikajoen kunta 

7.2 Uimarannan hoito ja kunnossapito 

Päävastuullinen hoitaja ja kunnossa pidosta vastaava: 

Jyrki Raatikainen, Tekninen toimisto, Siikajoen kunta (puh. 040 315 6492, os. Sii-

kasavontie 1 A, 92400 RUUKKI) 

7.3 Uimarantaa valvova viranomainen 

Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta (puh. 08 46 911, os. Kalajoentie 5, 85100 

KALAJOKI) 

7.4 Uimaveden laadun valvonta 

Kalajoen kaupungin perusturvapalvelut/ympäristöterveydenhuolto, Raahen toimipiste 

(puh. 08 46 911, os. Rantakatu 4, 92100 RAAHE) 

Yhteyshenkilöt: 

Terveystarkastaja Aimo Korpela (puh. 044 4691 465) 

Terveystarkastaja Reijo Pelkonen (puh. 044 4691 466) 

Terveystarkastaja (puh. 044 4691 467) 

Terveystarkastaja Anu Räsänen (puh. 044 4691 468) 

7.5 Vesinäytteet tutkiva laboratorio 

Maintpartner Oy laboratorio- ja ympäristöpalvelut (puh. 050 466 9986, os. Kemirantie 

1, 67100 KOKKOLA) 

Yhteyshenkilö: 

Virve Heikkinen, (puh. 050 466 9986) 
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7.6 Vesi- ja viemärilaitos 

Paavolan Vesi Oy (puh. 08 270 8200, os. Kyyräntie 33 92400 RUUKKI) 
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LIITE 1. Uimavesitulokset  

  
Koliformiset baktee-

rit[pmy/mpn/100 ml] 

Fekaaliset kolifor-
miset baktee-

rit[pmy/mpn/100 ml] 

Fekaaliset streptoko-
kit[pmy/mpn/100 ml] 

pH 
Lämpötila 

[ºC] 

11.5.2004 1 1 1 7,2   

1.6.2004 2 1 1 7,3   

14.6.2004 14 1 4 7,3   

5.7.2004 20 1 40 8,6   

19.7.2004 13 12 4 8,4   

3.8.2004 35 17 1 7,7   

16.8.2004 12 5 1 8,5   

11.5.2005 24 1 2 7,1   

6.6.2005 50 1 1 7,2   

13.6.2005 450 1 1 7,2   

5.7.2005 10 12 21 6,9   

19.7.2005 330 110 220 7,9   

22.7.2005 8400 1 1 7,4   

2.8.2005 10 11 1 7,9   

16.8.2005 500 1 1 7,4   

13.5.2006 0 0 0 7,6   

30.5.2006 3 2 0 7,6   

14.6.2006 29 10 0 7,7   

5.7.2006 130 66 20 7,9   

19.7.2006 400 0 4 8,1   

2.8.2006 300 14 7 8   

15.8.2006 2800 0 1 7,9   

14.5.2007 1 0 1 7,5 9,1 

4.6.2007 20 0 0 7,6 18,8 

18.6.2076 29 0 3 8 18,9 

2.7.2007 17 2 0 8,1 20,4 

16.7.2007 3500 0 3 7,8 19,4 

6.8.2007 3 1 1 8,5 19,5 

20.8.2007 3 20 2 8,4 18,7 

 

  
Suolistoperäiset entero-

kokit [pmy/mpn/100 ml] 
Escherichia coli 
[pmy/mpn/100 ml] 

Lämpötila [ C] 

2.6.2008 5 10 6 

16.6.2008 0 1 16,2 

14.7.2008 0 1 17,3 

11.8.2008 1 0 17,4 

1.6.2009 0 12 17,1 

15.6.2009 0 1 16,9 

13.7.2009 0 0 19 

10.8.2009 0 9 22 

1.6.2010 0 0 16,2 

15.6.2010 0 2 16,3 

13.7.2010 4 0 23,6 

10.8.2010 11 15 22,1 
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Suolistoperäiset entero-

kokit [pmy/mpn/100 ml] 
Escherichia coli 
[pmy/mpn/100 ml] Lämpötila [°C] 

31.5.2011 1 0 14 

15.6.2011 0 3 19 

13.7.2011 40 50 21 

10.8.2011 4 1 17,5 

4.6.2012 7 11 12 

18.6.2012 2 1 18 

16.7.2012 49 15 20,5 

13.8.2012 <1 1 17,5 

3.6.2013 1 <1 22 

17.6.2013 11 10 18 

15.7.2013 1 3 18,5 

12.8.2013 <1 1 19 

 

 


