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1 LEIRINTÄALUEEN UIMARANTA 

1.1 Maantieteellinen sijainti 

Leirintäalueen uimaranta sijaitsee Kalajoen kaupungin keskustasta noin 7 kilometriä 

etelään, leirintäalue Top Camping Hiekkasärkkien alueella. Hiekkasärkkien alue on 

aivan valtatie 8:n varrella. Uimarannan osoite on Tuomipakkaintie 87, 85100 Kalajoki 

ja koordinaatit ovat lon23.7984 lat64.2363. Kuvassa 1 on Hiekkasärkkien alueen kart-

ta. Uimarannan ID -tunnus on FI151208001. 

 

KUVA 1. Kartta, Hiekkasärkät (Kalajoen kaupunki 2010) 



2 

1.2 Uimarannan ja lähialueen kuvaus 

Leirintäalueen uimaranta on matalapohjainen hiekkaranta ja uimavesi tyypiltään vähä-

suolaista merivettä. Uimarannan pohjan laatu on hiekkapohja. Uimaranta on asetuksen 

177/2008 mukainen yleinen uimaranta, jonka kävijämäärä hyvänä kesäpäivänä on yli 

100 henkilöä. Uimaranta on suosittu, joten kävijämäärä ylittää reilusti 100 uimarin 

rajan. Hiekkaranta on noin 700 metriä pitkä ja alueella on dyynimuodostumia. Uima-

rannan pohjaan on muodostunut hiekkakerrostumia, joita näkyy liitteessä 1 olevassa 

ilmakuvassa. Rannan hiekka-alueella ei ole lainkaan kasvillisuutta muutaman metrin 

säteellä vesirajasta. Hieman kauempana vesirajasta kasvaa pääasiassa rantavehnää, 

mikä on alueen tärkein hiekkaa sitova kasvi, ja jonkin verran muuta kasvillisuutta sekä 

lehti- ja havupuita. 

Uimarannan syvyydet vaihtelevat huomattavasti alueen hiekkakerrostumien vuoksi. 

Uimavesiprofiilia varten tehtiin syvyyden mittauksia uimarannan keskiosasta kesällä 

2010 Kalajoen ympäristöterveydenhuollon toimesta. Mitatut syvyydet 0-440 metrin 

etäisyydellä rannasta on esitetty kuvassa 2. Mitatut syvyydet eivät kerro koko rannan 

syvyyksistä, sillä syvyydet vaihtelevat uimarannan eri kohdissa. Hiekkakerrostumat 

siirtyvät hiljalleen eri kohtiin, joten mitatut syvyydet eivät myöskään välttämättä pidä 

täysin paikkaansa enää seuraavina kesinä. 
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KUVA 2. Uimarannan syvyydet 

Uimarannalla on kolme pukukoppia (kuva 3) ja rannan läheisyydessä on useita roska-

astioita ja EKO -lajittelupisteitä. Hätätilanteita varten on pelastusvene ja neljä pelas-

tusrengasta (kuva 4)asetettuna tasaisesti uimarannan alueelle. Uimaranta sijaitsee lei-

rintäalueella, joten rannan läheisyydestä on kaikki leirintäalueen palvelut. Leirintäalu-
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eelta löytyy muun muassa ravintola, kaksi lasten leikkipaikkaa, grillauspaikkoja sekä 

sauna-, suihku- ja WC-rakennuksia (kuva 5). Uimarannalla on beach volley-, rantafu-

tis- ja sulkapallokenttiä sekä leirintäalueelta voi vuokrata muun muassa vesiskootterei-

ta ja mönkijöitä. Leirintäalueella on kaksi ilmoitustaulua, joissa on yhteystiedot, sekä 

ohjeet hätätilanteita varten. Ilmoitustaululla on myös viimeisimmät uimavesitulokset. 

Rannan hiekka-alue puhdistetaan useasti kesässä Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan 

toimesta. Puhdistusta varten on hankittu Beachtech 2000 rantojenpuhdistuslaite, joka 

seuloo hiekan 20 cm:n syvyydeltä (Vasankari 2010). Uimarannan alueella tehdään 

ajoittain ilkivaltaa, esimerkiksi pelastusrenkaita on varastettu usein (Vasankari 2010). 

  

KUVA 3. Pukukoppi        KUVA 4. Pelastusvene ja -rengas 

  

KUVA 5. Suihku- ja saunarakennukset KUVA 6. Leirintäalue 

Leirintäalueella käy useita tuhansia lomailijoita kesän aikana. Lisäksi alueella järjeste-

tään 3-päiväinen Kalajoen Juhannus -festivaali, jonka kävijämäärä on yli 40 000 hen-

keä. Leirintäalueella on noin 1200 vaunupaikkaa, joista 800 sähköpaikoilla ja 76 lei-

rintämökkiä, 2 merenrantahuoneistoa. Kuvassa 6 on leirintäalueen pohjoisosan vaunu-

paikka-alue. Hiekkasärkkien alueella, leirintäalueen ulkopuolella, on lisäksi muun 

muassa hotelleja, lomamökkejä ja kylpylä. 



4 

2 UIMARANNAN SIJAINTIVESISTÖ 

Leirintäalueen uimaranta sijaitsee Perämeren rannikolla. Perämeri on Itämeren poh-

joinen lahdenpohjukka. Uimarannan sijaintivesistö on Kalajoen-Pyhäjoen rannikko-

alue99.41, joka kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Uimaranta kuuluu Rah-

ja-Kalajoki-Yppäri vesimuodostumaan. (Valtion ympäristöhallinto 2010a.) Kalajoki 

laskee Perämereen Kalajoen kunnan alueella, noin 10 kilometrin etäisyydellä uima-

rannasta. Kalajoen suurimmasta sivuhaarasta, Vääräjoesta, erkaneva Siiponjoki laskee 

mereen Rahjan kalasataman lähistöllä, noin 6 kilometrin päässä uimarannan eteläpuo-

lella.(Valtion ympäristöhallinto 2010b.) Uimarannan eteläpuolelle laskevat muun mu-

assa Himanganjoki, Pöntiönjoki ja Lestijoki. Lestijoen etäisyys uimarannasta on yli 20 

kilometriä. Uimarannan pohjoispuolelle laskevia jokia Kalajoen lisäksi ovat muun 

muassa Yppärinjoki ja Pyhäjoki. Nämä joet laskevat mereen kuitenkin yli 25 kilomet-

rin päässä Leirintäalueen uimarannasta. 

Perämeri on pinta-alaltaan 36 800 km
2
:ä, sen keskisyvyys on 40 metriä ja suurin sy-

vyys 148 metriä (Laine, ym. 2009, 29). Maa kohoaa Perämeren rannikolla 7,5‒ 9 mm 

vuodessa. Maan kohoaminen on voimakkainta juuri Suomen puolen rannikolla, mata-

lilla rannoilla. Kohoaminen on kuitenkin lähivuosina hidastunut, sillä vuodesta 2006 

alkaen Pietarsaaren havaintoasemalla maa on kohonnut vain 4,28 mm vuodessa ja 

Raahen havaintoasemalla 4,21 mm vuodessa (Vesikolmio Oy 2009, 37). Rannikko on 

Suomen puolella alavaa ja tasaista, minkä vuoksi maankohoamisen vaikutukset ovat 

selvästi nähtävissä. Maakasvit siirtyvät uusille alueille ja lahdet kuroutuvat umpeen 

muodostaen järviä, jotka myöhemmin saattavat muuttua soiksi. Saaret kiinnittyvät 

rannikkoon.(Valtion ympäristöhallinto 2009a.) 

Perämeren valuma-alue on 260 000 km
2
:n suuruinen. Perämereen laskee useita jokia 

ja se on matala meri, joten veden vaihtuvuus on nopeaa. Veden viipymä on noin 5,3 

vuotta. Perämereen tulee vuosittain noin 7 prosenttia jokivesiä koko Perämeren vesiti-

lavuudesta. Makean veden osuus saattaa kuitenkin olla jopa 40 prosenttia koko vesiti-

lavuudesta, koska suolaista vettä tulee vain Merenkurkun läpi rajoitetusti. Suuri make-

an veden lisäys aiheuttaa merialueen murtovesiluonteen. Kuten koko Itämerellä myös 

Perämerellä suolapitoisuus pienenee pohjoista kohti. Pintaveden suolapitoisuus on 

pohjoisessa 2 promillea. Jokien suualueilla suolapitoisuudet ovat lähes makean veden 

arvoissa. (Valtion ympäristöhallinto 2009a.) 
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3 VEDEN LAATUUN VAIKUTTAVAT OMINAISUUDET 

3.1 Vesistön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet 

Leirintäalueen uimaranta kuuluu vesimuodostumaan Rahja-Kalajoki-Yppäri, jonka 

ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi vuosien 2000–2007veden laadun seuranta-

aineistojen perusteella. Vesimuodostuman fysikaalis-kemiallinen luokka on arvioitu 

välttäväksi. (Näpänkangas 2010.) Jokivedet vaikuttavat talvella voimakkaasti pinta-

veden laatuun rannikon läheisyydessä. Myös kesällä jokivesien vaikutus on havaitta-

vissa Kalajoen edustalla. Kesäajan keskimääräisten ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien 

perusteella Kalajoen edustan merialue on karu. (Pohjois-Suomen Ympäristölupaviras-

to 2008a, 22.)Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa veden laatua vuosittain Kalajo-

en suulla. Seuranta kuuluu Kalajoen yhteistarkkailuun. Lähialueilla on myös muita 

seurantapisteitä, kuten esimerkiksi Rahjan edustan seurantapiste, josta Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus on seurannut veden laatua vuosina 2009 ja 2010. (Valtion 

ympäristöhallinto 2010a.) 

Johtopäätökset vesistön rehevyystasosta tehdään yleensä leväbiomassan ja ravinnepi-

toisuuksien perusteella. Kalajoen edusta kuuluu alueeseen, jossa rehevöitymisriski ei 

ole erityisen suuri. Merialueen rannikon geomorfologia on suotuisa ja tämän vuoksi 

alue onkin Suomen vähä-ravinteisin rannikkoalue (Pohjois-Suomen Ympäristölupavi-

rasto 2008, 21). Kalajoesta kulkeutuu kuitenkin ravinteita myös merialueelle ja ravin-

nepitoisuudet ovatkin korkeampia Kalajoen suulla. 

Kalajoen edustalla on kaksi veden laadun seurantapistettä, KA-1 ja KA-2, joissa seu-

ranta on jatkuvaa. Seurantapiste Ka-1 on Kalajokisuulla ja Ka-2 hieman pohjoisempa-

na ja ulompana merellä. Rahjan edustalla on seurantapiste P2. (Valtion ympäristöhal-

linto 2010a) Uimarannan alueella ei suoriteta veden laadun seurantaa muuten kuin 

uimavesinäytteiden osalta. Hiekkasärkkien edustalla on yksi seurantapiste, mutta pis-

teestä on seurattu veden laatua viimeksi vuonna 1995, joten tulokset eivät anna kuvaa 

nykyhetkestä. Kuvassa 7 on esitetty Kalajoen edustalla sijaitsevat seurantapisteet. 
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KUVA 7. Veden laadunseurantapaikat. (Valtion ympäristöhallinto 2010a) 

3.1.1 Näkösyvyys 

Näkösyvyys on yksi mitatuimmista suureista rannikkovesissä. Se vaihtelee veden hu-

muksen, savipartikkeleiden ja levien määrän mukaan. Näkösyvyys voi olla yli 10 met-

riä vähäravinteisissa vesissä ja alle metrin sameissa sekä voimakkaasti humuksen vär-

jäämissä vesissä. Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaisen veden nä-

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

ympäristöhallinto 2010d.)Ekologisen laatuluokituksen mukaan Perämeren sisemmissä 

rannikkovesissä erinomaisen/hyvän laadun luokkaraja näkösyvyydelle on 3,8 metriä, 

hyvän/tyydyttävän luokan raja on 2,5 metriä, tyydyttävän/välttävän 0,9 metriä sekä 

välttävän/huonon 0,5 metriä (Vuori, ym. 2009, liite 3/5). 

Näkösyvyydellä on oleellinen merkitys levien ja vesikasvien lajistoon ja määrään, 

sillä se kertoo valaistun vesikerroksen paksuudesta. Näkösyvyys vaihtelee eri vuoden-

aikoina, riippuen valumavesistä ja levien runsaudesta. Se pienenee rehevöitymisen 
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sekä maanmuokkauksen yhteydessä lisääntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen 

huuhtoutumisen seurauksena.(Valtion ympäristöhallinto 2010b.) 

Kalajoen edustan havaintopisteiltä Ka-1 ja Ka-2 elokuussa, vuosina 2009–2010 mita-

tut näkösyvyydet ovat ekologisen laatuluokituksen mukaan vaihdelleet tyydyttävästä 

erinomaiseen. Pisteestä Ka-1 mitatut näkösyvyydet ovat vaihdelleet välillä 0,8–4,0 

metriä ja havaintopisteessä Ka-2 välillä 2,0–6,0 metriä. Havaintopaikoilta Ka-1 ja Ka-

2 vuosina 2009–2013 elokuussa mitatut näkösyvyydet on esitetty kuvassa 8.(Valtion 

ympäristöhallinto 2013.) 
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KUVA 8. Näkösyvyydet 

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 

parhaiten. Heterotrofisten mikrobien ja taudinaiheuttajamikrobien välillä on kilpailuti-

lanne, mikä voi heikentää taudinaiheuttajien säilyvyyttä vedessä. Suolistoperäiset tau-

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

Veden lämpötila mitataan vesinäytteiden oton yhteydessä. Veden lämpötilalla on vai-

kutusta veden laatuun. Esimerkiksi levien määrä lisääntyy veden lämmetessä, jos 

muutkin olosuhteet ovat suotuisat. Lämpötila vaikuttaa myös mikrobien kasvuun. Lei-

rintäalueen uimarannan uimaveden lämpötilat ovat uimakauden aikana, ajanjaksolla 

2009–2010, olleet alimmillaan 9 °C ja korkeimmillaan 20 °C (Kalajoenkaupungin 

ympäristöterveydenhuolto). Kuvassa 9 on esitetty uimavesinäytteiden oton yhteydessä 

mitattuja kesä- ja heinäkuun lämpötiloja vuosina 2009–2013. 
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KUVA 9. Veden lämpötilat kesä- ja heinäkuussa vuosina 2009–2013 

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-

välle vedelle yli 10 FTU.(Valtion ympäristöhallinto 2010c.)Hyvin samea vesi on tur-

vallisuusriski erityisesti onnettomuustapauksissa, koska näkyvyys pinnan alle heikke-

nee. 

Kalajoen edustan havaintopisteeltä Ka-1 metrin syvyydeltä määritetyt sameuden arvot 

vuosina 2009–2013 elokuussa, ovat olleet alimmillaan 0,6 FTU ja korkeimmillaan 14 

FTU. Havaintopisteeltä Ka-2 elokuussa 2013 sameus on ollut 0,7 FTU. Rahjan edus-

tan havaintopisteeltä P2 määritetty sameuden arvo elokuussa 2013 on ollut 1,9 

FTU.(Valtion ympäristöhallinto 2013.) Kuvassa 10 on esitetty havaintopisteeltä Ka-

1elokuussa mitatut sameuden arvot vuosina 2009–2013. 
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KUVA 10. Sameuden arvot havaintopisteellä Ka-1 

3.1.4 pH eli happamuus 

Leirintäalueen uimarannan uimaveden pH on vuosina 2002–2007 ollut 7,1–8,2. Uima-

rannan uimavesinäytteistä ei ole enää vuoden 2007 jälkeen määritetty pH:ta. Havain-

topisteeltä Ka-1 elokuussa vuosina 2011–2013 määritetyt pH-arvot ovat olleet 6,7–7,8 

ja havaintopisteeltä Ka-2 määritetyt pH-arvot 7,5–7,7. Rahjan edustan havaintopisteel-

tä P2 kesällä määritetyt pH-arvot vuosina 2011–2013 ovat olleet 7,1–7,8. (Valtion 

ympäristöhallinto 2013.) 

Meriveden pH pysyy normaalisti melko vakiona ja se on noin 8. Perämeren pH-arvot 

voivat vaihdella erityisesti rannikolla vähäsuolaisuuden ja jokivesien vaikutuksen 

vuoksi. Leirintäalueen uimarannalta kesä- ja heinäkuussa otetuista uimavesinäytteistä 

määritetyt pH:t vuosina 2002–2007on esitetty kuvassa 11. 
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KUVA 11. Uimaveden pH leirintäalueen rannassa. 

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 

2010d.) Taulukossa 1 on esitetty Perämeren sisempien rannikkovesien klorofylli-a:n 

luokittelurajat.  
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TAULUKKO 1. Luokittelurajat, a-klorofylli 

 

Klorofylli-a-pitoisuus määritetään vain avovesiaikana. Leväbiomassa vaihtelee erityi-

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

kuusi kasvukauden aikana(Seppänen 1984, Oravainen 1999). Kalajoen edustan ha-

vaintopisteeltä Ka-1 elokuussa määritetyt klorofylli-a -pitoisuudet ovat vuosina 2010–

2013 olleet 1,7–6,6 µg/l. Havaintopisteeltä Ka-2 määritetyt pitoisuudet samana ajan-

jaksona ovat olleet 1,3–2,9 µg/l. (Valtion ympäristöhallinto 2013.) Kuvassa 12 ha-

vaintopisteiden Ka-1 ja Ka-2 elokuun klorofylli-a -pitoisuudet vuosina 2010–2013, 

0,2–0,8 metrin syvyydeltä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laskenut havaintopis-

teeltä Ka-1 määritetyistä pitoisuuksista koko jakson 2000–2007mediaaniksi 3,175 

µg/l, mikä ilmentää hyvää tilaa (Näpänkangas 2010). Klorofylli-a -tuloksien perus-

teella Kalajoen edustan vesi on melko karua, eikä suurta rehevöitymistä ole havaitta-

vissa. 

Kesäkuun korkeammat klorofyllipitoisuudet selittyvät kasviplanktonin kevätkukinnal-

la. Keväällä planktonlevien tuotanto alkaa nopeasti voimistua, koska pintaveden ra-

vinnepitoisuudet ovat korkeita ja valoa riittää jäiden sulettua. Perämerellä kevätkukin-

nan huippu on kesällä, kun taas esimerkiksi Suomenlahdella kevätkukinnan huippu 

ajoittuu toukokuulle. Kun kevätkukinta on kuluttanut kaikki meren pintakerroksen 

ravinteet, levät vajoavat pohjaan. Kasviplanktonin määrä alkaa vähetä, sillä eläin-

plankton aloittaa laidunnuksen, eli kasviplanktonin syönnin. Tästä syystä klorofyllipi-

toisuudet ovat elokuussa pienempiä kuin kesäkuussa. Myöhemmin syksyllä, syysku-

kinnan alkaessa, kasviplanktonin määrä taas kasvaa hetkellisesti. (Leinikki 2003.)  

Perämeren sisempien rannikkovesien luokittelurajat, 

klorofylli-a 

vertailuarvo 2.3 

E/H 2.7 

H/T 4.1 

T/V 11.4 

V/Hu 22.8 
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KUVA 12.Klorofylli-a -pitoisuudet havaintopaikoilla Ka-1 ja Ka-2 

3.1.6 Kokonaisfosfori 

Fosfori on yhdessä typen kanssa vesien tuotannon ja rehevöitymisen kannalta merkit-

tävin ravinne. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa veden sisältämän fosforin eri muotojen 

kokonaismäärää. Fosforia tulee vesistöihin enimmäkseen maa- ja metsätaloudesta 

sekä asutuksen jätevesistä. Myös turvetuotanto, kalankasvatus ja teollisuuden jäteve-

det ovat vesistöjen fosforikuormittajia. Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfos-

foripitoisuus on alle 10 µg/l. (Valtion ympäristöhallinto 2006.)Perämeren sisempien 

rannikkovesien fosforipitoisuuden erinomaisen/hyvän ekologisen laatuluokan luokka-

raja on 10 µg/l, hyvän/tyydyttävän 12, tyydyttävän/välttävän 24µg/l ja välttä-

vän/huonon 32µg/l. (Vuori, ym. 2009, liite 3/5.)  

Kalajoen edustan havaintopisteiltä elokuussa määritetyt kokonaisfosforipitoisuudet 

vuosina 2009–2013 ovat olleet 4-88 µg/l (kuva 13). Maaliskuussa vuosina 2009–2013 

määritetyt pitoisuudet ovat olleet 28–61 µg/l. (Valtion ympäristöhallinto 2013.) Ku-

vassa 14 on havaintopaikalta Ka-1 elo- ja maaliskuussa mitatut kokonaisfosforipitoi-

suudet. Talvella fosforipitoisuudet ovat yleensä korkeammat, koska ravinteita kulutta-

vien vesieliöiden määrä on pienempi. Myös hapen määrän väheneminen jääpeitteen 

aikaan lisää vesistön ravinnekuormaa, koska pohjan sedimenteistä vapautuu ravinteita. 

Fosforin pitoisuudet vaihtelevat valuntatilanteiden mukaan. Veden kokonaisfosforipi-

toisuudet kohoavat kevättulvien ja kesällä voimakkaiden sateiden aikana (Pohjois-

Suomen Ympäristölupavirasto 2008a, 22). 
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KUVA 13. Kokonaisfosforipitoisuudet havaintopisteillä Ka-1 ja Ka-2 
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KUVA 14. Kokonaisfosforipitoisuudet havaintopisteellä Ka-1 

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.) 

Kalajoen edustan havaintopisteeltä Ka-1 mitatut kokonaistyppipitoisuudet ovat vuosi-

na 2009–2013 olleet 290–1600 µg/l. Korkeimmat pitoisuudet on mitattu maaliskuussa 

havaintopisteeltä 2011. Kesällä pitoisuudet ovat yleensä olleet pienempiä kuin talvel-

la. Kuvassa 15 on havaintopisteen Ka-1 maalis- ja elokuun kokonaistyppipitoisuudet 

vuosina 2009–2013(Valtion ympäristöhallinto 2013). Perämeren sisemmissä rannik-

kovesissä kokonaistypen erinomaisen/hyvän ekologisen laatuluokan raja on 330 µg/l, 

hyvän/tyydyttävän laatuluokan 413 µg/l, tyydyttävän/välttävän 825 µg/l ja välttä-

vän/huonon 1100 µg/l.(Vuori, ym. 2009, liite 3.4.) 
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KUVA 15. Kokonaistyppipitoisuudet havaintopisteellä Ka-1 

3.1.8 Pohjaeläimet ja -kasvillisuus 

Koko Perämeren eliöstö on niukkaa ja aallokon muokkaamilla hiekkapohjilla tavataan 

vain vähän eliölajeja. Eliölajien vähäisyys johtuu osittain veden pienestä suolapitoi-

suudesta sekä Perämeren epävakaista oloista. Murtovesi huonontaa pohjaan kiinnitty-

vien lajien elinmahdollisuuksia Perämeren alueella. Talvikuukausina myös jäät repivät 

useimmat kesäaikaan juurtuneista kasveista etenkin ulompana saaristossa ja merellä. 

Valleiksi kasautuneet ahtojäät voivat kuluttaa pohjia lähes 30 metrin syvyyteen saak-

ka. (FCG Suunnittelukeskus Oy 2007, 25). Vesirajassa Perämeren yleisimpiä kasveja 

ovat hapsiluikka (Eleocharis acicularis) ja pikkuvita (Potamogeton berchtoldii). 

Hiekkapohjaisilla alueilla vesirajan yleisimpiä kasveja ovat näkinparrat (Chara) sekä 

merihaura (Zannichellia palustris). Syvemmissä vesissä tavataan yleisimmin ahvenvi-

taa (Potamogeton perfoliatus) ja tuppivitaa (Potamogetonvaginatus), mutta näkinpar-

toja ei enää esiinny. Pohjalla kasvavien suurempien levien tuotanto jää Perämerellä 

vain puoleen Selkämeren tuotannosta. Merenkurkun pohjoispuolella ei esiinny enää 

Rakkolevää (Fucus vesiculosus L.) ei esiinny enää Merenkurkun pohjoispuolella, mut-

ta makeanveden sammallajien ja viherlevien esiintyminen yleistyy. (Valtion ympäris-

töhallinto 2009b.) Leirintäalueen uimarannan alueella on jonkin verran pohjakasvilli-

suutta. Pohjakasvillisuutta on havaittavissa enimmäkseen yli 100 metrin päässä ran-

nasta. 

Kalajoen edustan merialueella ei suoriteta jatkuvaa pohjaeläintarkkailua. Yppärin 

edustalla tehtiin Perämeren merihiekan nosto -hankkeen ympäristövaikutusten arvi-

ointia varten vuonna 2008 MERLIN -inventointeja, jotka ovat osa meriluonnon inven-

tointiohjelmaa, eli MELVU:a. Tutkimusalue sijaitsi kuitenkin ulompana merellä, joten 

tulokset eivät anna kuvaa uimarannan pohjakasvillisuudesta ja -eläimistä. Tutkimuk-
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sessa havaittiin muutamia palleroahdinparranleväpalloja, jotka olivat peräisin mata-

limmista rantavesistä, sillä palleroahdinparta ei menesty syvässä vedessä. Yppärin 

edustan tutkimusalueen pohjaeläimistö on tutkimuksen mukaan niukkaa ja tyypillistä 

perämeren syvän hiekkapohjan lajistoa. Eliöstö muodostuu erilaisista pieneliöistä, 

joita tavattiin 10 eri taksonia. Sukkulamadot (Nematoda sp.) olivat yksilömääräisesti 

suurin taksoniryhmä. Muita tutkimusalueella tavattuja pohjaeläinlajeja olivat liejusim-

pukka, kilkki, limamato, karhunkainen, merivalkokatka, valkokatka, viherlimamato, 

vesipunkki, värysmatoja hankajalkainen. Kaloista tutkimuksessa tavattiin muuta-

masimppu ja mahdollisesti yksi kampela. (FCG Planeko Oy 2009, 33.) 

 

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 on 52 mm, heinäkuussa 68 mm ja 

elokuussa 72 mm (Hutila 2010). Kesän 2012 aikana Kalajoen alueella satoi 200-

240mm (Ilmatieteenlaitos2013a). Rankkasateet voivat tilapäisesti huonontaa uimave-

den laatua valunnan runsastumisen vuoksi ja sateisena kesänä bakteeripitoisuudet voi-

vat etenkin loppukesällä olla koholla. 

3.2.2 Virtaama 

Perämeren virtauksien suunta ja voimakkuus vaihtelee suuresti, koska tuulet aiheutta-

vat suurimman osan virtauksista. Suomen rannikolla päävirtaus kulkee rannikkoa poh-

joiseen. Lisäksi suuria määriä vettä virtaa Selkämeren ja Perämeren välillä. (Kron-

holm 2005a, 31, 35.)Virtaama Merenkurkusta Perämereen on 98 km
3
/vuosi (Perämeri 

Life, s. 31). Paikallisiin virtauksiin vaikuttavat rantavyöhykkeen morfometria, jokivir-

taamat, tuuliolosuhteet ja meriveden pinnankorkeusvaihtelut. Kesäisin etelä- ja lou-
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naistuulet ovat yleisiä Perämeren rannikolla. Matalilla alueilla virtaus on yleensä tuu-

len suuntaista ja vesialueen syvimmissä osissa virtaus on vastakkaissuuntaista.(WSP 

Environmental Oy 2010, 150.) Suomen merialueella virtaukset ovat melko heikkoja, 

alle 0,2 m/s ja kovalla tuulella kohtalaisia, alle 1,0 m/s(Vatanen, Oulasvirta 2008, 5).  

Siiponjoen keskivirtaama on 3,9 m
3
/s. Kalajoesta on luotettavia virtaamatietoja Nis-

kakoskesta, jonka pitkänajan keskivirtaama on 29,8 m
3
/s, keskialivirtaama 3,9 m

3
/s ja 

keskiylivirtaama 253 m
3
/s. Huippuvirtaamat ajoittuvat kevättulvien aikaan ja sateisena 

aikana tulee virtaamapiikkejä. Kuivana kesänä virtaamanopeudet ovat heikkoja. (Hy-

nynen, Juhani, ym. 2009, 18). Kalajokilaakson uuden keskuspuhdistamon suunnittelu-

vaiheessa on selvitetty merialueen virtaussuuntia YVA Oy:n Markku Virtasen toimes-

ta. Virtasen mukaan tyynellä säällä Kalajoen vedet pyrkivät virtaamaan pääosin poh-

joiseen. Lounaistuulella virtaukset kulkeutuvat hyvin pitkälti tuulen suuntaisesti koil-

liseen. Luoteistuulella virtaukset kääntyvät pinnalla tuulen suunnasta selvemmin oike-

alle ja syvemmällä poikkeavat monin paikoin pinnan virtaussuunnista. 

3.2.3 Vedenkorkeus 

Kalajoen edustalla ei ole merivedenkorkeuden mittausasemaa. Lähimmät mittausase-

mat sijaitsevat Raahessa ja Pietarsaaressa. Raahen mittausasemalla pienin havaittu 

vedenkorkeus on vuosina 1922–2010 ollut -129 cm (lokakuu) ja suurin +162 cm 

(tammi- ja helmikuu). Pietarsaaressa vastaavat lukemat olivat -113 cm ja +139 cm. 

Kesäkuun ääriarvot samalta aikaväliltä Raahesta ovat -65 cm ja +62 cm, heinäkuun -

55 cm ja +58 cm ja elokuun -67 cm ja +85 cm. Pietarsaaren kesäkuun ääriarvot ovat -

52 cm ja +55, heinäkuun -71 cm ja +55 cm ja elokuun -57 cm ja +61 cm. Korkeusjär-

jestelmänä on teoreettinen keskivesi. (Visa 2010.)  

Raahen mittausasemalla teoreettinen keskivesi oli vuonna 2011 korkeusjärjestelmässä 

+N60 -29,5 cm. Vuonna 2012 arvo oli samalla järjestelmällä mitattuna -29,9cm (Ilma-

tieteenlaitos2013b). Vedenkorkeus laskee vielä tulevaisuudessakin Pohjanlahdella ja 

Perämerellä maankohoamisen seurauksena. Keskimääräinen vedenkorkeus vaihtelee 

tyypillisesti siten, että se on korkeimmillaan joulukuussa ja matalimmillaan huhti-

toukokuussa, mikä johtuu tuulen ja ilmanpaineen vuotuisesta kierrosta. Vedenkorkeus 

vaihtelee eniten talvella, marras-tammikuussa, ja vähiten kesällä touko-

heinäkuussa.(Savolainen 2009, 6.) 
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3.2.4 Lumi- ja jääpeite 

Ensilumi sataa suuressa osassa Perämeren valuma-aluetta lokakuun puolivälissä tai 

marraskuun alussa ja lumipeite sulaa huhtikuun loppuun tai toukokuun alkupuolelle 

mennessä. Perämeren pohjois- ja länsiosissa lumipeite on maassa jopa 200–250 päi-

vää.  Pitkä lumipeitteen kesto ja lumen myöhäinen sulaminen aiheuttavat tulvia ke-

väällä ja alkukesällä. (Kronholm 2005a, 27.) Tulvat voivat huonontaa uimaveden laa-

tua.  

Kalajoen edustan merialueella pysyvä jääpeite muodostuu yleensä joulukuun puolivä-

liin mennessä ja kestää huhtikuun lopulle. Perämeren jäätilanne on kuitenkin lähivuo-

sina ollut huono, kuten esimerkiksi vuoden 2008 helmikuussa, jolloin alueella ei ollut 

jäätä lainkaan. (Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto 2008b, 4.)Yhtenäisen jääpeit-

teen aikana vedenkorkeuden lyhytaikaisvaihtelut ovat vähäisempiä, koska tuuli ei pää-

se vaikuttamaan veden pintaan. (Savolainen 2009, 6.) 

3.2.5 Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin 

Leirintäalueen uimaranta ei sijaitse pohjavesialueella (Laine, ym. 2009, 53). Kalajoki 

(Valuma-alue = 4260km²) laskee Perämereen Kalajoen kunnan alueella, noin 10 kilo-

metrin etäisyydellä uimarannasta. Kalajoen suurimmasta sivuhaarasta, Vääräjoesta, 

erkaneva Siiponjoki laskee mereen Rahjan kalasataman lähistöllä, noin 6 kilometrin 

päässä uimarannan eteläpuolella. (Valtion ympäristöhallinto 2010b.) Uimarannan ete-

läpuolelle laskevat muun muassa Himanganjoki (Valuma-alue = 78 km²), Pöntiönjoki 

(Valuma-alue = 207 km²) ja Lestijoki (Valuma-alue = 1404 km²). Lestijoen etäisyys 

uimarannasta on yli 20 kilometriä. Uimarannan pohjoispuolelle laskevia jokia Kalajo-

en lisäksi ovat muun muassa Yppärinjoki (Valuma-alue = 129 km²) ja Pyhäjoki (Va-

luma-alue = 2361 km²). Nämä joet laskevat mereen kuitenkin yli 25 kilometrin päässä 

Leirintäalueen uimarannasta. 
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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. Perämereen tulee hajakuormitusta erityisesti jokivesien 

mukana. (Kronholm 2005b, 60.) 

4.1.1 Viemäriverkostot ja hulevesijärjestelmä 

Kalajoen kaupungin jätevesien puhdistamisesta vastaa Vesikolmio Oy ja Kalajoen 

kaupungin viemärilaitos rakentaa ja ylläpitää viemäriverkostoa. Vuotuinen jätevesi-

määrä on 340 000 m
3
. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Etelänkylässä noin 1,5 km:n 

päässä Kalajoen kaupungin keskustasta. Puhdistamon etäisyys Kalajoen rannasta on 

noin 130 metriä ja perämerestä 2,5 kilometriä. Käsitellyt jätevedet johdetaan purku-

putkessa puhdistamon kohdalta Kalajokeen. (Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto 

2008a, 6-7.) Kalajokeen johdetaan hulevesiä Kalajoen kaupungin alueelta. Kalajoessa 

on useita hulevesien purkupisteitä. Joen varrella on myös jätevesien keräilypumppaa-

moita, joista voi poikkeustilanteissa päästä puhdistamatonta jätevettä jokeen. Kalajoen 

alitse Plassin pumppaamolta jätevedenpuhdistamolle tulevassa paineviemärissä ha-

vaittiin vuoto vuoden 2004 marraskuussa. Vuotoa yritettiin korjata, mutta korjaus ei 

onnistunut ja uusi putki rakennettiin kuukausia myöhemmin. Vuodon aikana Kalajo-

keen ja sitä kautta mereen pääsi suuria määriä puhdistamatonta jätevettä. (Ojala, 

Markku 2010.) Kalajoesta tuleva jätevesikuormitus vaikuttaa hieman myös Kalajoen 

edustan merialueen veden laatuun. Veden sekoittuminen ja laimentuminen on kuiten-

kin melko nopeaa merialueen avoimuudesta johtuen ja pääosa virtauksista suuntautuu 

pohjoiseen, eli uimarannasta poispäin.  

Vuoden 2008 velvoitetarkkailun mukaan Kalajoen jätevedenpuhdistamoon oli liittynyt  

9 500 asukasta. Puhdistamolle tuli tuolloin jätevettä keskimäärin 1830 m
3
/d. Puhdis-

tamolle tuotiin sakokaivolietettä kyseisenä vuonna 6 500 m
3
. Vuonna 2012 Kalajoella 

puhdistettiin jätevettä 345 474 m
3
. Vuonna 2011 määrä oli hieman pienempi (Vesi-

kolmio2013). Ainoa jätevettä tuottava teollisuuslaitos Kalajoella on turkiseläinten 
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ruokaa valmistava Kalajoen Jäähdyttämö Oy, jonka jätevesimäärä puhdistamolle on 

noin 20 m
3
/d. Siirtoviemäri Alavieskasta Kalajoelle on valmistunut syyskuun lopussa 

2009. Alavieskan jätevedet lisäävät Kalajoelle tulevan jäteveden määrää yli 50 000m
3
 

vuodessa. Kalajoen kaupungin jätevesiviemäriin pääsee myös hulevesiä, johtuen puut-

teellisesta sadevesiviemäröinnistä ja vanhoista kiinteistöjen sakokaivoista, joita poiste-

taan vähitellen käytöstä (Vesikolmio Oy 2009, 14).
 

 

Uimarannan läheisyydessä ei ole jäte- tai hulevesien purkupaikkoja. Alueella on sade-

vesikaivoja. Hiekkasärkkien alue on liittynyt Kalajoen kaupungin viemäriverkostoon 

ja leirintäalue on myös viemäröinnin piirissä. Alueella on 38 vapaa-ajan asuntoa, jotka 

ovat viemäröinnin ulkopuolella. Näistä 13 asunnossa on umpikaivo, 6:ssa pienpuhdis-

tamo ja 19 kuivakäymälä. Kohteissa, joissa on kuivakäymälä, vesijohtoverkoston vettä 

kulutetaan 30-35m
3
 vuodessa. Umpikaivokohteissa veden kulutus on n. 300 m

3
 vuo-

dessa. Pienpuhdistamokohteissa 41 m
3
 vuodessa (Kalajoen kaupungin ympäristöter-

veydenhuolto 2013). Hiekkasärkiltä tulevaa viemäriveden määrää ei mitata, mutta 

alueen viemärit ovat uusia tiiviitä muoviviemäreitä, joten voidaan olettaa, että viemä-

riveden määrä on lähes sama kuin vedenkulutus. (Vesikolmio 2009, 18.) Hiekkasärk-

kien alueella on useita jätevesipumppaamoja. Pumppaamoja ei ole varustettu ylivuoto-

ja mittaavilla laitteilla, mutta ylivuodot on suljettu sulkuventtiilein. Kalajoen kunta-

tekniikan päällikön, Markku Ojalan mukaan ainoastaan Ravitien pumppaamolta saat-

taa päästä puhdistamatonta jätevettä mereen poikkeustapauksissa. Muilta pumppaa-

moilta ei ole suoraa yhteyttä mereen. Ravitien pumppaamo ei kuitenkaan ole uimaran-

nan välittömässä läheisyydessä. Jätevesivuotoja voi syntyä putkien rikkoutuessa, sekä 

pumppaamojen vuotojen ja ohijuoksutusten yhteydessä, mutta mahdolliset vuodot 

eivät aiheuta erityisen suurta riskiä uimarannan uimaveden laadulle. Kuvassa 16 on 

esitetty jätevesiverkosto punaisella, pumppaamot sinisellä ja hulevesikaivot vihreällä. 
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KUVA 16. Hiekkasärkkien alueen jätevesiverkosto ja pumppaamot 

Myös Rahjan satama ja satama-alueella olevat teollisuuslaitokset on liitetty Kalajoen 

kaupungin viemäriverkostoon. Satama-alueella on myös sadevesiviemäriverkosto, 

joka purkaa vedet mereen. Sadevesiä kertyy keskimäärin 42 000 m³ vuodessa. Sade-

vesikaivojen tarkastus ja puhdistus tapahtuu vuosittain syys–lokakuussa. Satamassa ei 

käsitellä tai varastoida nestemäisiä aineita. Päällystettyjen lastauslaiturikenttien puh-

distus tapahtuu välittömästi lastaus- ja purkutyön jälkeen, joten sadevesien mukana ei 

ajoittaisen turpeen ja kiviainesten pölyämisen lisäksi huuhtoudu muita lastijäämiä 

mereen.(Pohjois-Pohjanmaan ympäristölupavirasto 2006, 9.) 

4.1.2 Muut uimaveteen vaikuttavat pintavedet 

Rannikkovesiin kohdistuva kuormitus tulee pääosin jokivesien mukana. Sadanta, va-

lunta ja tulvat vaikuttavat kuormituksen määrään merkittävästi. Suurin osa jokien ra-

vinnekuormituksesta kulkeutuu nopeasti tulvavesien mukana merelle ja aiheuttaa näin 

merialueen rehevöitymistä. Jokien kuormitus tulee pääasiassa vesistön valuma-

alueella tapahtuvasta ihmistoiminnasta. Maa- ja metsätalouden, peruskuivatusten, asu-

tuksen, teollisuuden, kaivostoiminnan, turvetuotannon, kalankasvatuksen ja turkistar-

hauksen kuormitus näkyy merialueella, jonne jokivedet kuljettavat aineksia. Kalajoen 
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edustanmerialueelle tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on suurimmalta osin peräi-

sin joista (Valtion ympäristöhallinto 2010a). Uimarannan välittömään läheisyyteen ei 

laske jokia. Kalajoki ja sen sivuhaarasta, Vääräjoesta, erkaneva Siiponjoki ovat ainoat 

joet, jotka laskevat merialueelle 10 kilometrin säteellä uimarannasta. Kalajoen veden-

laatu on välttävä. Myös Vääräjoen veden laatu on keski- ja alaosalla välttävä, mutta 

yläosalla tyydyttävä. Ravinnetasoltaan Kalajoki on hyvin rehevä. Kalajoella on toteu-

tettu laajamittaisia ja pitkäkestoisia vesistöhankkeita, jotka ovat ajoittain lisänneet 

joen kiintoainepitoisuuksia. (Kippola, ym. 2005, 2.) Uimarannan lähistölle laskee 

myös pieniä puroja ja ojia, kuten Keihäsoja. Virtaama Keihäsojasta mereen on melko 

pientä ja etäisyys uimarannasta on muutamia kilometrejä, joten sillä ei ole erityisen 

suurta vaikutusta uimarannan uimaveden laatuun. 

4.1.3 Golf-kenttä 

Golf-kenttä käyttää alueelta purkautuvaa pohjavettä 300–500 m
3
/d. Kastelua varten 

alueella on pohjavesilammikko ja allasjärjestelmä, josta ylimääräinen vesi virtaa ke-

räilylammikkoon. Altaan vedenlaatua ja pohjaveden korkeuksia tarkkaillaan yhtiön 

toimesta erillisen tarkkailuohjelman mukaan. Altaasta otetaan näytteitä ja golf-kentän 

kasteluvesillä ei ole havaittu olevan vaikutusta uimarannan veden laatuun. 

 

4.1.4 Maa- ja metsätalous, turkistarhaus 

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 mereen tulevan kuormituksen määrään. Tilakokojen kasvu ja karja-

talouden alueellinen keskittymä aiheuttavat ongelmia lannan loppusijoitukselle, jolloin 

ravinnepäästöt vesiin voivat kasvaa. (Valtion ympäristöhallinto 2008.) 

Leirintäalueen uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole peltoja tai kotieläintuo-

tantoa. Maatalous vaikuttaa uimarannan uimaveden laatuun lähinnä jokien mukana 

tulevan kuormituksen sekä rannikon peltoviljelyn kautta. Kalajoen vesistöalueen suu-

rin ravinnekuormittaja on peltoviljely. Maataloudessa käytettävien ulosteperäisten 

lannoitteiden pääsy vesistöön valunnan mukana voi huonontaa uimaveden laatua. Lei-
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rintäalueen uimarannan uimaveteen voi jossain määrin kulkeutua lannoitteista peräisin 

olevia taudinaiheuttajia. Kalajoen edustan merialue on kuitenkin avoin, joten vesien 

sekoittuminen on nopeaa. Karjatalous ja turvetuotanto kuormittavat myös Kalajoen 

vesistöaluetta ja sitä kautta myös Kalajoen edustan merialuetta. Kalajoen vesistöalu-

eella oli vuonna 2007 tuotannossa olevia turvetuotantoalueita yhteensä noin 1250 ha. 

(Hynynen, ym. 2009, 19.) 

 

Noin 200 000 km
2
 Perämeren valuma-alueesta on metsän peitossa. Metsien osuus ko-

ko valuma-alueen pinta-alasta on noin 70 %. Tuottavasta metsämaasta yli 90 % on 

hyödynnetty metsätalouteen, usein laajamittaisesti ja voimaperäisesti. Metsämaalta ei 

tule kovinkaan suurta luontaista eri aineiden huuhtoumaa, mutta ojitukset, avohakkuut 

ja metsänlannoitus kuitenkin lisäävät huomattavasti vesistöihin kohdistuvaa kuormi-

tusta, sillä esimerkiksi avohakkuualueiden huuhtouma voi olla jopa kolminkertainen 

verrattuna luonnontilaisiin alueisiin. Syy tähän on se, että aineksia sitovan puuston 

häviämisen myötä valunta maaperästä lisääntyy. (Kronholm 2005b, 

60.)Metsätaloudella on vaikutusta Kalajoen edustan merialueen tilaan erityisesti lähis-

tölle laskevien jokien varsilla suoritettujen metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi. Metsis-

tä tulevalla huuhtoumalla ei ole juurikaan suoraa vaikutusta Leirintäalueen uimaveden 

laatuun, sillä lähialueella ei tehdä suuria metsänhoitotoimia. Metsistä tuleva huuh-

touma voi aiheuttaa tilapäistä veden laadun heikkenemistä rankkasateiden aikaan. 

Turkistarhauksesta aiheutuu etenkin typpi- ja fosforikuormitusta vesistöihin. Kalajoen 

kaupungin alueella on noin 65 turkistarhaa. Turkistarhoilta tuleva kuormitus muodos-

tuu pääasiassa päästöistä maaperään ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. Osa sade- ja 

sulamisvesistä, virtsasta ja juottolaitteista valuvasta vesistä huuhtoo varjotalojen lanta-

alustoja, jolloin lannan sisältämiä ravinteita huuhtoutuu tarha-alueen maaperään. (Ka-

lajoen kaupunki 2009.) 

4.1.5 Teollisuus 

Leirintäalueen uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole uimaveden laadun kan-

nalta merkittäviä teollisuuskuormittajia, eikä Kalajoen edustan merialueelle tule eri-

tyisen suurta kuormitusta teollisuuden jätevesistä. Kalajoen jäähdyttämö Oy on ainoa 

prosessijätevesiä tuottava teollisuuslaitos Kalajoen kaupungissa. Teollisuuslaitos ai-

heuttaa orgaanista kuormaa jätevedenpuhdistamolle. Jäähdyttamöltä jätevedenpuhdis-



22 

tamolle tulevan jäteveden määrän on arvioitu olevan noin 4000 kuutiota vuodessa. 

Jätevesiä syntyy tehtaan tilojen ja laitteiden pesusta sekä kuljetusautojen pesusta. Pe-

suvedet menevät Cleaner kuiva-aine-erottimen kautta sakokaivoihin ja rasvanerotus-

kaivoon. Tehdas aiheuttaa ajoittain pääosan jätevedenpuhdistamolle tulevasta orgaani-

sesta kuormasta.(Vesikolmio oy 2009,16.) Kalajoen puhdistamolle ei tule muita mer-

kittäviä teollisuusjätevesiä, jotka poikkeaisivat normaalista yhdyskuntajätevedes-

tä.(Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto 2008a, 9.) 

Kalajokeen tulee kuormitusta teollisuuden jätevesistä. Osa kuormituksesta kulkeutuu 

jokiveden mukana Perämereen ja huonontaa myös rannikon veden laatua. Esimerkiksi 

Nivalassa sijaitsevan Värisävy Oy:n jätevesimäärä on melko suuri. Nivalassa on myös 

Mecapinta Oy ja Nordic Aluminium Oyj, joista aiheutuu jonkin verran kuormitusta 

Kalajokeen.(Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto 2008a, 9.) 

Kalajokeen aiheutuu kuormitusta myös kaivosteollisuudesta. Nivalassa sijaitsevalta 

Outokumpu Mining Oy:n omistamalta Hituran kaivokselta johdetaan Kalajoen vesis-

töalueelle prosessijäte- ja kuivatusvesiä viidestä eri pisteestä. Hituran kaivos on ollut 

suljettuna Nikkelin huonon maailmanmarkkinahinnanvuoksi. Kaivoksen kuivanapito-

vesien juoksutus Kalajokeen on kuitenkin jatkunut. Tarkastelujaksolla 2006–2008 

kuivanapitoveden pumppausmäärä on vuosittain vaihdellut 1 358 000 m
3
 - 1 767 248 

m
3
. Lisäksi rikastehiekka-alueelta on Kalajokeen kohdistunut vuosittain 56 000 m

3
-

149 792 m
3
 suuruinen juoksutus. Muut alueelta tulevat jätevedet on kierrätetty proses-

sissa. (Hynynen, Juhani, ym. 2009, 21.) Hituran kaivoksen on määrä käynnistyä uu-

delleen elokuussa 2010. 

 
4.1.6 Satama- vene- maantie- ja raideliikenne 

Kalajoen Rahjan satama sijaitsee alle 5 kilometrin päässä Leirintäalueen uimarannas-

ta. Sataman vuotuinen kokonaisliikenne on noin 350 000 tonnia ja satamassa käy kes-

kimäärin noin 100 laivaa vuodessa. Satama on Perämeren suurimpia sahatavaran vien-

tisatamia. Kalajoen kautta viedään vuodessa noin 400 000 m³ sahattua puutavaraa. 

Sahatavaran lisäksi Kalajoelta viedään myös vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, 

kasvuturvetta, viljaa ja puupellettiä. Sataman välittömässä läheisyydessä toimii teräs-

rakenteita valmistavia ja kierrätysliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Satamaan johtaa 

kulkusyvyydeltään 8,5 metrin väylä ja satama- ja kääntöaltaan syvyys on vähintään 

9,5 metriä. (Laine, ym. 2009, 10.) 
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Alukset tyhjentävät painolastitankkinsa mereen sataman edustalle tai satama-

altaaseen. Painolastivesistä ei ole todettu aiheutuneen haittaa. Maaleja, liimoja, lakko-

ja ja liuottimia varten on oma jätesäiliö lukittavassa ongelmajäte-osastossa samoin 

kuin voitelu- ja jäteöljyjä varten. Satamassa käyvät alukset voivat jättää ongelmajättei-

tään satamaan, mutta siitä on ilmoitettava satamahenkilökunnalle. Pumpattavien öl-

jyisten jätteiden vastaanotto tapahtuu jätehuoltourakoitsijan toimesta. Sataman jäte-

huollosta vastaavalla urakoitsijalla on valmiudet hoitaa valtioneuvoston asetuksen 

435/2000 mukaiset alusten käymäläjätevedet.  Pumpattavien alusperäisten öljyisten 

jätteiden ja käymäläjätevesien jättämiseksi satamaan on alukselta otettava yhteyttä 

satamaan, joka tilaa noudon jätteelle. Jäteurakoitsijat kuljettavat jätteet määräysten 

mukaiseen jatkokäsittelyyn. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristölupavirasto 2006, 12.) 

 

Kalajoen Rahjan satama toimii ympärivuotisesti ja alusten lastaus ja purku tapahtuu 

arkipäivisin kello 7-24 ja tarvittaessa lauantaisin yhden vuoron ajan. Sataman päästöt 

mereen syntyvät pääasiassa lastien käsittelystä. Sataman laivaliikenteestä voi aiheutua 

paikallisia virtauksia merialueella. Virtaukset voivat irrottaa pohjasedimenttiä ja se-

koittaa vettä rantojen läheisyydessä. Satama-alueella voi myös syntyä poikkeuksellisia 

päästöjä veteen ja maahan sekä tulipaloja ja muita onnettomuuksia. Sataman kautta ei 

kuljeteta vaarallisia aineita. Todennäköisin päästöriski aiheutuu alusten polttoaine-

tankkauksesta ja jäteöljyn pumppauksesta, joiden yhteydessä voi syntyä öljypäästöjä 

mereen. Öljypäästöjen torjuntaan satamassa on käytettävissä hyvä öljyntorjuntakalus-

to. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristölupavirasto 2006, 8, 15-16.) 

 

Meriliikenteeseen liittyy öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riski. Talvella vaikeat 

jääolosuhteet hankaloittavat öljyntorjuntaa ja kylmässä vedessä öljy hajoaa hitaasti. 

(Laine, ym. 2009, 10). Kalajoen edustalla on järjestetty öljyntorjuntaharjoitus vuoden 

2009 syksyllä. Kalajoella on valmistumassa öljyntorjuntavarasto, joka parantaa öljyn-

torjunnan materiaalista valmiutta. Perämerellä pyritään myös aloittamaan valtion vi-

ranomaisten ja pelastuslaitosten yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on suuren öljy-

vahingon torjuntasuunnitelmien tarkentaminen. (Valtion ympäristöhallinto 2009c.) 

Kalajoen edustan merialueella on useita venesatamia. Lähimpänä uimarantaa on Kes-

kuskarin venesatama. Muita lähialueella olevia venesatamia ovat muun muassa Puo-

jinniemen ja Konikarvon vene- ja kalasatamat Rahjankylässä sekä Äijän ja Ämmän 

venesatamat kalajokisuulla. Uimarannan edustalla on jonkin verran veneliikennettä. 
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Pienveneistä voi aiheutua vähäisiä päästöjä veteen tuki- ja huoltotoimintojen yhtey-

dessä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa pilssivesien ja käymäläjätevesien tyh-

jennys, polttoaineen tankkaus, korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä veneen pesu. Pääs-

töt keskittyvät enimmäkseen juuri venesataman alueelle. (Räsänen 2005, 51.) 

Leirintäalueen uimarannan lähialueen tieliikenne on pääosin henkilöautoliikennettä. 

Valtatie 8:lla kulkee myös melko paljon raskasta liikennettä. Valtatie 8:n ja Leirintä-

alueen uimarannan välinen etäisyys on noin 1 kilometri. Kalajoen sataman raskaan 

maantieliikenteen määrä on vuosittain useita tuhansia rekkakuormia. Määrä oli 2000-

luvun alkupuolella keskimäärin 9050 rekkakuormaa (Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-

lupavirasto 2006, 6). Valtatie 8:lla mahdollisesti tapahtuvat öljy- ja kemikaalikuljetus-

ten onnettomuudet eivät todennäköisesti aiheuta välitöntä riskiä uimarannan uimave-

den laadulle. Rahjan Sataman alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuuksissa 

haitta-aineita voi päästä kulkeutumaan mereen.  

Leirintäalueen uimarannan lähialueella ei ole raideliikennettä. Lähin junanrata kulkee 

Kokkolasta Ylivieskaan ja tämän radan ja Leirintäalueen uimarannan välinen etäisyys 

on lähes 40 kilometriä. Näin ollen raideliikenteellä tai raideliikenteessä sattuvilla on-

nettomuuksilla ei ole käytännössä katsoen merkitystä uimarannan uimaveden laadun 

kannalta. 

4.1.7 Haja-asutus 

Yleensä ottaen meren rannalla sijaitseva haja-asutuksen kuormitus suoraan mereen on 

hyvin vähäistä, mutta jokivesien mukana tulee haja-asutuksesta peräisin olevaa kuor-

mitusta (Laine, ym. 2009, 21). Haja-asutus kuuluu Kalajoen vesistöalueen suurimpiin 

kuormittajiin fosforin ja typen osalta. Näin ollen haja-asutuksella on myös vaikutusta 

Kalajoen edustan merialueen kuormitukseen. Leirintäalueen uimarannan lähialueella 

on muutamia kesämökkejä, jotka eivät ole liittyneet kunnan viemäriverkkoon. Vapaa-

ajan asumisen ei kuitenkaan ole todettu vaikuttavan merkittävästi Leirintäalueen ui-

marannan uimaveden laatuun.  

4.1.8 Uimareista aiheutuva kuormitus 

Haitallisia bakteereja kulkeutuu uimaveteen myös uimareista itsestään. Uimarit voivat 

aiheuttaa esimerkiksi uimaveden ulosteperäistä saastumista. Tutkimusten mukaan 
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mikrobipitoisuuksien on havaittu kasvavan uimarantojen uimavesissä päivän aikana 

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.) Leirintäalueen uimarannalla käy hyvänä kesäpäivänä paljon uimareita, 

joten haitallisten mikrobien määrät voivat näinä päivinä olla koholla. 

4.1.9 Eläimet, vesilinnut 

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. Taajamien hulevedet sisältävät usein eläinten 

ulosteista peräisin olevia mikrobeja. Uimarannan kosteassa rantahiekassa voi myös 

olla ulosteperäisiä taudinaiheuttajia. Eläimistä aiheutuva mikrobikuormitus on yleensä 

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

Leirintäalueen läheisyydessä sijaitsevalla Keskuskarilla on pesinyt viime vuosina ja 

erityisesti kesällä 2013 suuri määrä lokkeja. Lokkien määrä on kasvanut viime vuosi-

en aikana merkittävästi, mikä on aiheuttanut mikrobiologisen kuormituksen ja ravin-

nekuormituksen voimakasta lisääntymistä alueella. Keskuskarin lähellä sijaitseva kos-

teikko on toiminut lokkiyhdyskunnan pesimäpaikkana. Kosteikon vesi purkautuu me-

reen ja lokkien pesimäkaudella purkautuva vesi on hyvin ravinne- ja bakteeririkasta. 

Länsi- ja lounaistuulien aikaan alueen mikrobirikas vesi virtaa leirintäalueen rantaan 

aiheuttaen näin veden laadun huononemista. Merihiekka kasautuu ranta-alueelle dyy-

neiksi ja näin edesauttaa mikrobirikkaan veden virtausta leirintäalueen rantaan. Tästä 

syystä veden laatu on viime vuosina huonontunut ja kesän 2013 aikana uimaveden 

laatu on ollut huono(Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto 2013). 

Etelänkylän alueella, reilun kahden kilometrin päässä uimarannasta, sijaitsee valta-

kunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura-2000 verkostoon kuuluva Vihas-

Keihäslahti. Alue on lintujen pesimäaluetta ja alueen vesi- ja rantalinnusto on runsas-

lajinen (Valtion ympäristöhallinto 2003). 
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Uimarannan lähialueella ei luultavasti ole erityisen paljoa luonnoneläimiä, lukuun 

ottamatta lintuja, sillä alueella on paljon ihmisiä. Lemmikkieläinten uittaminen uima-

rannalla on kielletty, kuten kaikilla yleisillä uimarannoilla. 

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

uimarinkutkan. Imumatoja esiintyy etenkin loppukesällä järvissä ja Itämeren ranta-

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

4.1.10 Ruoppaukset 

Satama-alueita ja väyliä joudutaan ajoittain ruoppaamaan syvemmäksi maan kohoa-

misen vuoksi. Esimerkiksi kesän 2010 aikana toteutetaan venereitin ruoppaus Kalajo-

kisuulla mereltä Plassin laiturille. Venereitin pituus on noin 2,8 kilometriä. Ruop-

pausmassojen läjityspaikka on 5,5 kilometrin päässä merellä oleva syvänne sekä osa 

massoista läjitetään maalle.(Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto 2008c, 4.) Uima-

rannan kannalta merkittävämpää on luultavasti Rahjan väylällä ja satama-alueella teh-

tävät ruoppaukset.  

Ruoppaustöiden huomattavin vaikutus merialueeseen on veden samentuminen, jota 

tapahtuu jossain määrin kaikissa ruoppauksissa ruoppauspaikalla ja massojen läjityk-

sessä (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2005, 28). Ruoppausten yhteydessä poh-

jaan sitoutuneita ravinteita ja muita aineita liukenee veteen, joka voi aiheuttaa esimer-

kiksi sinilevien esiintymistä ja lisätä haitallisten mikrobien elinmahdollisuuksia vedes-

sä. 

4.2 Lyhytkestoiset saastumisriskit 

Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan normaalitilanteesta poikkeavaa suolistope-

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

mea vuorokautta. Lyhytkestoinen saastuminen on Leirintäalueen uimarannalla mah-

dollista, jos esimerkiksi jätevettä pääsee uimaveteen. Riski ei kuitenkaan ole suuri, 

sillä alueen jätevesiputket ovat uusia muoviputkia. Putket eivät myöskään kulje aivan 

rannassa. Jätevettä voi myös päästä Ravitien pumppaamon vuotojen/ohijuoksutuksien 

yhteydessä. Pumppaamolta on kuitenkin matkaa uimarannalle, joten jäteveden sisäl-

tämät bakteeripitoisuudet ehtivät laimenemaan matkalla ja virtaukset suuntautuvat 

usein pohjoiseen päin. Veden bakteerimäärät voivat kohota myös rankkasateiden ja 



27 

kovien tuulien seurauksena, koska mikrobit kulkeutuvat maalta mereen pintavalunnan 

mukana. Leirintäalueen uimarannan bakteerimäärät ovat olleet viimevuosina koholla 

erityisesti kesä-, heinäkuussa, kun lokit ovat asuttaneet rannan lähistön. Heinäkuun 

lopulla, kun lokit ovat aloittaneet muuttonsa, uimarannan vesi on palautunut hyväksi. 

(Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto 2013). 

 

Jos Leirintäalueen 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 LEIRINTÄALUEEN UIMARANNAN UIMAVEDEN LAATU 

5.1 Uimavesinäytteet 

Uimakauden aikana otettavat uimavesinäytteet otetaan Leirintäalueen uimarannalta 

ohjeiden mukaisesti metrin syvyisestä rantavedestä, 30 senttimetrin syvyydeltä sellai-

sesta kohdasta, jossa suurin osa uimareista käy uimassa tai kohdasta, jossa on oletetta-

vasti suurin uimaveden saastumisriski. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan myös 

uimaveden aistinvarainen laatu sekä jätteiden esiintyminen ja seurataan kasviplankto-

nin sekä makrolevien esiintymistä. Näytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti 

vähintään neljästi kesän aikana, ensimmäinen näyte kaksi viikkoa ennen uimakauden 

alkua ja seuraavat uimakauden aikana niin, ettei näytteidenoton välinen aika ylitä yhtä 

kuukautta. Näytteiden otosta huolehtii Kalajoenkaupungin ympäristöterveydenhuolto, 

Kalajoen toimipiste. 

5.2 Uimaveden laatu 

Uimavesistä otetuista vesinäytteistä määritetään ulosteperäisen saastumisen indikaat-

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

pideraja rannikon uimavesissä on 500 pmy/mpn/100 ml ja suolistoperäsillä enteroko-

keilla toimenpideraja on200 pmy/mpn/100 ml (STTV 2008, 30). Leirintäalueen uima-

rannalta otetut uimavesinäytteet eivät ole aina täyttäneet uimavedelle asetettuja laatu-
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vaatimuksia. Uimavesinäytteistä määritetyt E.coli- ja enterokokki-pitoisuudet ovat 

ylittäneet toimenpiderajan useamman kerran viime vuosina. Kesällä 2013 rannalla ei 

suositeltu uimista heinäkuun aikana. Vuosien 2010–2013 uimavesitulokset on esitetty 

taulukossa 2. Liitteessä 2. on uimavesitulokset 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 

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. 3 10 39 64 130 300 550 2400 

2. 99 180 6 22 230 260 15 73 

3. 200 580 310 770 220 390 13 140 

4. 680 1200 14 210 3 29 140 290 

5. 63 330 42 82 49 490 270 920 

6. 23 19     1 13 71 390 

7.             95 730 

8.             25 220 

9.             26 310 

10.             210 1100 

11.             110 460 

12.             100 440 

13.             470 1000 

14.             5600 >2400 

15.             1 14 

16.             <1 9 

17.             41 32 

 

5.3 Syanobakteerien esiintyminen 

Leirintäalueen uimarannalla ei ole havaittu syanobakteereja eli sinilevää. Syanobak-

teereja ei esiinny Perämerellä kovin runsaasti, koska Perämeressä on loppukesällä 



29 

suhteellisen korkea epäorgaanisen typen pitoisuus ja alhainen fosfaattipitoisuus. Nämä 

olosuhteet eivät suosi sinileviä, sillä niiden kyky sitoa typpeä ilmasta ei näissä elin-

oloissa toimi kilpailuetuna. Itämeren eteläisemmissä osissa tavataan myrkyllisiä kas-

viplanktonlajeja huomattavasti useammin kuin Perämeressä. (Kronholm 2005a, 44.) 

Rannikkoalueiden rehevöityminen on kuitenkin lisännyt sinileväesiintymiä myös Pe-

rämerellä. Koillisen Perämeren rannikon läheisyydessä on 1990-luvulta lähtien havait-

tu paikallisia sinilevien massaesiintymiä ja avomerellä havaittiin laaja sinileväkukinto 

syyskuussa 2003. (Kronholm 2005c, 27.)Kalajoen edustan merialueella sinileväesiin-

tymät ovat ainakin vielä tällä hetkellä harvinaisia. 

5.3.1 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen 

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

tyy myös vähäravinteikkaassa vedessä. Suurin syy sinilevien esiintymiselle on vesistö-

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

typpikuormituksesta. (Hellsten 2007, 13.) Sinilevien määrä saattaa kesällä kasvaa no-

peastikin, 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.) Sinilevä-

kukintojen esiintyminen on mahdollista Leirintäalueenkin uimarannalla, jos merialu-

een rehevyystaso kasvaa. Todennäköisintä se on lämpimänä kesänä, kun veden lämpö-

tila on korkea. Myös lähialueella tehtävät ruoppaukset voivat lisätä sinileväesiintymi-

en riskiä, sillä merenpohjasta vapautuu tuolloin ravinteita. 

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 

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.) 

Perämeren olosuhteet eivät ole suotuisia makrolevien ja kasviplanktonin optimaalisel-

le kasvulle. Kalajoen edustalla ei ole kasviplanktontarkkailua, muuten kuin klorofylli-
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a:n osalta. Klorofyllipitoisuudet ovat yleensä olleet melko alhaisia, vaikka toinen ha-

vaintopiste sijaitsee aivan kalajoen suulla, johon tulee runsaasti ravinteita jokiveden 

mukana. Leirintäalueen uimarannalla ei ole uimavesinäytteiden oton yhteydessä ha-

vaittu makrolevien tai kasviplanktonin runsasta lisääntymistä. Veden syvyyksien mit-

tauksen yhteydessä havaittiin pieniä määriä rihmamaista leväkasvustoa. Makrolevien 

ja kasviplanktonin nopean lisääntymisen riski kasvaa, mikäli olosuhteet muuttuvat 

kasvulle optimaalisiksi.  

5.5 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun 

Tuulilla on oleellinen vaikutus Kalajoen edustan merialueen veden laatuun ja jäteve-

sistä aiheutuvien vaikutusten havaitsemiseen. Tuulet sekoittavat avovesiaikana vesi-

massoja ja niillä on osaltaan vaikutusta meriveden pinnankorkeuden vaihteluun ja 

virtausolojen muutoksiin. Matalilla alueilla virtaus kulkee yleensä tuulen suuntaisesti, 

mutta coriolis-voiman vaikutuksesta suuremmissa syvyyksissä virtaus on tuulen suun-

taan nähden päinvastaiseen suuntaan. (Savolainen 2009, 5.) 

Etelä- ja lounaistuulet ovat yleisiä Perämeren rannikolla. Etelä-, länsi-, lounais-, ja 

koillistuulet painavat vesiä rantaan päin (Vesikolmio 2009, s.41). Tuulet ovat jakautu-

neet Ulkokallan säähavaintoasemalla tehtyjen havaintojen mukaan vuosina 1986–

2007 seuraavasti: pohjoinen 13 %, koillinen 9 %, itä 8 %, kaakko 12 %, etelä 18 %, 

lounas 19 %, länsi 10 %, luode 9 % ja tyyntä 2 % (Pohjois-Suomen Ympäristölupavi-

rasto 2008b, 5). 

Länsi- ja lounaistuulten aikaan on kesällä 2013 saatu huonoja tuloksia uimaveden laa-

dun suhteen. Tällöin lokkien ulosteiden rikastuttama vesi virtaa meren rannassa olevi-

en hiekkadyynien ohjaamana leirintäalueen rantaan (Kalajoen kaupungin ympäristö-

terveydenhuolto 2013). 

Ilmastonmuutoksellakin tulee luultavasti olemaan vaikutusta veden laatuun. Ilmas-

tonmuutos aiheuttaa lämpötilan kohoamista ja rankkasateiden todennäköisyyden li-

sääntymistä, mikä vaikuttaa kielteisesti veden laatuun. Kohonnut lämpötila ja rankka-

sateet lisäävät paikoittain ravinteiden ja saasteiden huuhtoutumista vesistöihin. Vesis-

töjen kohonneet lämpötilat lisäävät erityisesti levien ja bakteerien määrän kas-

vua.(Ilmatieteen laitos 2010.) 
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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.) 

7 YHTEYSTIEDOT 

7.1 Uimarannan omistaja 

Uimarannan omistaja:  

Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta (os. Yrityskalliontie 1 85100 

KALAJOKI) 

Yhteyshenkilöt: 

Perttu Rahkola, puheenjohtaja (puh. 040 5858477) 

Jukka Vasankari, varapuheenjohtaja (puh. 0400 543 223) 

 

7.2 Uimarannan hoito ja kunnossapito 

Päävastuulliset hoitajat ja kunnossa pidosta vastaavat: 

Perttu Rahkola, puheenjohtaja (puh. 040 585 8477) 

Jukka Vasankari, varapuheenjohtaja (puh. 0400 543 223) 
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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, Kalajoen toimipis-

te (puh. 08 46 911, os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI) 

Yhteyshenkilöt: 

Terveysvalvonnan johtaja Inkeri Eronen (puh. 044 4691 460) 

Terveystarkastaja Riitta Fors (puh. 044 4691 274) 

7.5 Vesinäytteet tutkiva laboratorio 

Maintpartner Oy, laboratorio- ja ympäristöpalvelut (os. Kemirantie 1, 67100 

KOKKOLA) 

 

Yhteyshenkilö: 

Virve Heikkinen, (puh. 050 466 9986) 

7.6 Vesilaitos 

Talousvedenjakelu: 

Osuuskunta Valkeavesi (puh. 08 469 6400, os. Heinistönkuja 1 85100 KALAJOKI) 

Talousveden hankinta, jäteveden puhdistus: 

Vesikolmio Oy (puh. 08 440 266, os. Vesitie 7 85500 NIVALA) 

7.7 Viemärilaitos 

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

KALAJOKI) 
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LIITE 1. Ilmakuva leirintäalueesta ja uimarannasta 
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LIITE 2. Uimavesitulokset 

 

  
Suolistoperäiset 

enterokokit 
[pmy/mpn/100 ml] 

Escherichia coli 
[pmy/mpn/100 ml] 

Lämpötila 
[ C] 

pH 

4.6.2008 12 22   

17.6.2008 7 41   

2.7.2008 15 48   

15.7.2008 340 290   

23.7.2008 210     

30.7.2008 1 5   

12.8.2008 1 8   

20.8.2008 2 3   

1.6.2009 50 280 13  

17.6.2009 80 2000   

22.6.2009 2 3 14  

13.7.2009 1 6 13  

10.8.2009 67 120   

 2.6.2010 3 10 13  

 15.6.2010 99  180 9  

 13.7.2010 200  580 19  

 19.7.2010 680  1200 16,9  

20.7.2010 63 330 22  

10.8.2010 23 19 19,8  

  
 
 
 
 

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] 

19.5.2004 90 120 85 7,8 6 

17.6.2004 20 16 0 7,9 10 

6.7.2004 410 140 52 7,8 13 

10.8.2004 20 10 0 8,2 19 

16.8.2004 730 34 24 7,6 12 

19.5.2005 8 8 4 7,7   

8.6.2005 70 24 12 7,8 7 

16.6.2005 24 12 4 8 10 

7.7.2005 90 2 2 8,1 16 

21.7.2005 150 10 6 8 19 

3.8.2005 30 4 8 8,2 17 

18.8.2005 220 150 34 7,7 13 

18.5.2006 8 5 1 7,9 7 

15.6.2006 36 20 4 7,8 14 

6.7.2006 580 92 20 7,9 18 

17.7.2006 800 12 2 7,8 14 

11.8.2006 360 56 10 8,2 19 

17.8.2006 280 50 16 7,6 14 

30.5.2007 26 16 4 7,1 9 

27.6.2007 25 7 4 7,8 11 

12.7.2007 490 460 190 8 14 

31.7.2007 140 90 63 7,6 16 

22.8.2007 1 1 1 8,2   
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Suolistoperäiset 
enterokokit 

[pmy/mpn/100 ml] 

Escherichia 
coli 

[pmy/mpn/100 
ml] 

Lämpötila 
[°C]   

1.6.2011 39 64 10   

15.6.2011 6 22 16   

13.7.2011 310 770 17   

14.7.2011 14 210    

10.8.2011 42 82 10   

4.6.2012 130 300 10   

18.6.2012 230 260 15   

21.6.2012 220 390 14   

4.7.2012 3 29 15   

16.7.2012 49 490 15   

13.8.2012 1 13 15   

4.6.2013 550 2400 16   

6.6.2013 15 73    

6.6.2013 13 140    

17.6.2013 140 290 15   

3.7.2013 270 920    

4.7.2013 71 390    

4.7.2013 95 730    

4.7.2013 25 220  Rantakallan edusta 

4.7.2013 26 310  Lokkilinnan edusta 

8.7.2013 210 1100    

8.7.2013 110 460    

10.7.2013 100 440 18   

15.7.2013 470 1000 16   

17.7.2013 5600 >2400 16   

24.7.2013 1 14 16   

29.7.2013 <1 9 15   

12.8.2013 41 32 16   
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