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Aika 25.03.2022 klo 10:00 - 11:20 

 
Paikka Teams-etäkokous 
 
Läsnäolijat 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Kemppainen Sanni puheenjohtaja  
 Stenberg Eija varapuheenjohtaja  
 Ahonen Vesa jäsen  
 Haapasaari Ari jäsen  
 Hänninen Ritva jäsen  
 Kotsalainen Lauri jäsen  
 Lyytikäinen Henni jäsen  
 Myllys Ahti jäsen  
 Kinnunen Sampsa  terveysvalvonnan johtaja  
 Munck Tiina  terveystarkastaja, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Poissa Härkönen Reima kuntayhtymähallituksen 

puheenjohtaja 

 

 
Tavi Saara  va. kuntayhtymäjohtaja  

 
 
  



Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Sosteri OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Ympäristöterveydenhuoltojaosto § 5 25.03.2022 

 
 
 

 
Asia Liitteet Otsikko Sivu 
§ 5  Uimarantaluettelo 2022 3 

  



Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Sosteri OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Ympäristöterveydenhuoltojaosto § 5 25.03.2022 

 
 
Uimarantaluettelo 2022 
 
Ympäristöterveydenhuoltojaosto 25.03.2022 § 5    
612/11.02.02.00/2021    
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen yleisten uimarantojen uimaveden 
laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) mukaan kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista uimarannoista. Näitä ns. EU-uimarantoja ovat 
terveysvalvonnan toimialueella seuraavat neljä uimarantaa: 
 
Savonlinna: 
Heikinpohjan uimaranta 
Koulukadun uimaranta 
Punkaharjun kunnan uimalaitos 
 
Juva: 
Jukajärven uimaranta 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen pienten yleisten uimarantojen 
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008) mukaan kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista pienistä yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä 
uimarantoja ovat terveysvalvonnan toimialueella seuraavat: 
 
Savonlinna: 
Everlahden uimaranta 
Kalastajakylän uimaranta 
Karkulahden uimaranta 
Laitaatsillan uimaranta 
Savonniemen uimaranta 
Kyrönniemen uimaranta 
Majakkaniemen uimaranta 
Savonrannan kirkonkylän uimaranta, Pukkivirta 
Roppeenniemen uimaranta (Kerimäki) 
Kirkkorannan uimaranta (Kerimäki) 
Louhen uimaranta, Löksä 
Anttolan uimaranta, Tielahti 
 
Rantasalmi: 
Myllyrannan uimaranta 
Raudanveden uimaranta 
Junttilan uimaranta 
Ukonniemen uimaranta 
Rykinniemen uimaranta 
Hakojärven uimaranta 
 
Enonkoski: 
Potaattiniemen uimaranta, Enonkoski 
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Sulkava: 
Alinanniemen uimaranta 
Lohilahden uimaranta 
Kiikkurannan uimaranta 
 
Puumala: 
Sappulan uimaranta 
Weeran ranta 
 
Juva: 
Karihiekan uimaranta 
Hatsolan uimaranta 
Siikakosken uimaranta 
Tuhkalan uimaranta 
 
Uimarantaluettelo laitetaan yleisön nähtäville kuntien ja Sosterin viralliselle 
ilmoitus taululle ja internet-sivuille. Yleisöllä on mahdollisuus tehdä uima 
rantaluetteloon ehdotuksia ja huomautuksia.  
 
Näiden virallisten uimarantojen lisäksi toimialueella on pienempiä uimapaikkoja 
ja yritysten omia uimapaikkoja. Näiden uimapaikkojen turvallisuutta ja 
uimaveden laatua valvotaan kohdekohtaisen riskinarvioinnin mukaisesti. 
 

 Päätösehdotus: 
 
 Ympäristöterveydenhuoltojaosto päättää vahvistaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin 

ky./ Terveysvalvonnan toimialueen uimarantaluettelot ja asettaa ne yleisön 
nähtäville.  
 
Mikäli uimarantaluetteloista jätetään huomautuksia, 
ympäristöterveydenhuoltojaosto käsittelee asiaa nähtävilläoloajan päätyttyä. 
Mikäli muistutuksia ei jätetä, vahvistettu uimarantaluettelo uimakaudelle 2022 
on asiaselostusosan mukainen. 
 

 Päätös:  
  
 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti. 
   
 Tiedoksi: 
 Itä-Suomen aluehallintovirasto 
 Kunnat 
 
 Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijäterveysvalvonnan johtaja Sampsa 

Kinnunen, p. 044 775 4752 
   
  Otteen oikeaksi todistaa   
 29.03.2022 

 

  
 Tiina Munck 
 pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5 
 
OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 

vaikuttaa (asianosainen) 
 kuntayhtymän jäsenkunta 
 kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen 
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus. 
 
Postiosoite: PL 111, 557101 Savonlinna 
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, keskussairaala, 00. kerros 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sosteri.fi 
Puhelinnumero: 044 417 3365  
Kirjaamon aukioloaika:  arkisin 8-15 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos 
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 

ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
 


