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JOHDANTO

Uimavesiprofiilin tekeminen perustuu vuonna 2006 annettuun ns. uimavesidirektiiviin 2006/7/EY.
Uimavesidirektiivin pohjalta on Suomessa laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
(177/2008 ja sen muutos 711/2014) yleisten uimarantojen laatuvaatimuksista ja valvonnasta.
Näiden säädösten soveltamisalaan kuuluvat yleiset uimarannat, joilla terveydensuojeluviranomai-
nen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan. Aiemmin asetusta on sovellettu siten, että mi-
käli oletetaan lämpimän päivän aikana 100 uimarin rajan ylittyvän, on kyseessä näiden säädös-
ten piiriin kuuluva uimaranta. Lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994) annetaan yleisiä tervey-
densuojeluun liittyviä määräyksiä.

Uimavesidirektiivissä ja STM:n asetuksessa on määrätty uimavesiprofiilin tekemisestä. Säädösten
mukaan uimavesiprofiilin laatii uimarannan omistaja tai haltija yhteistyössä kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen kanssa. Hollolan yleisten ns. EU-uimarantojen Vähä-Tiilijärven ja Messilän
uimavesiprofiilit on tilannut Hollolan kunta ja ne on laatinut Ramboll Finland Oy yhteistyössä kun-
nan ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Uimavesiprofiilit on laadittu alun perin 28.2.2011. Vähä-Tiilijärven ja Messilän uimavesiluokka on
ollut erinomainen, mutta vuonna 2017 Vähä-Tiilijärven luokka muuttui hyväksi, minkä vuoksi ui-
mavesiprofiili on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle. Samassa yhteydessä päivitetään myös
Messilän uimavesiprofiili, vaikka sen luokitus on säilynyt erinomaisena.

Uimavesiprofiilissa tulee käsitellä uimarannan uimaveden ja muiden lähialueen pintavesien ku-
vaus (fysikaaliset, maantieteelliset ja hydrologiset ominaisuudet), mahdollisten saastumisten syi-
den määrittely ja arviointi, sinilevien, makrolevien/ kasviplanktonin esiintymisen todennäköisyy-
den arviointi, lyhytkestoisen saastumisen todennäköisyyden arviointi ja syiden selvittäminen sekä
uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.

Hollolassa yleisten uimarantojen uimavesiprofiileissa on tietoa lisäksi mm. uimarannan varustuk-
sesta, palveluista, kunnossapidosta ja käytöstä sekä uimareille annettavista ohjeista ja tiedotuk-
sesta, koska nämä tiedot ovat sellaisia, joista käyttäjät ovat todennäköisesti kiinnostuneet. Ui-
mavesiprofiileissa on otettu huomioon veden aistinvarainen ja mikrobiologinen laatu sekä sinile-
vähavainnot viimeisen neljän vuoden ajalta.
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1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yh-
teystiedot

Hollolan kunta
Virastotie 3 / PL 66, 15871 Hollola
puh. (03) 880 111
fax. (03) 880 3474
www.hollola.fi
kirjaamo@hollola.fi
etunimi.sukunimi@hollola.fi

1.2 Uimarannan päävastuulli-
nen hoitaja ja yhteystiedot

Hollolan kunta
Varikkotyönjohtaja Esa Auranen
044 780 1286
esa.auranen@hollola.fi

1.3 Uimarantaa valvova viran-
omainen ja yhteystiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveyskeskus
Virastotie 3 C (PL 1100) 15871 Hollola
Toimisto 044 729 7902, 044 729 7475, vaihde (03) 81 911
terveysvalvonta@phhyky.fi

Terveydensuojeluinsinööri Jaana Pyykölä, puh. 044 729 7900
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio
ja yhteystiedot

Terveysvalvonnan uimavesinäytteet tutkitaan Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymän kulloisessakin sopimuslaboratoriossa, mikä on tällä
hetkellä:

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
puh 040 356 7895
ask@eurofins.fi
www.eurofins.fi

1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yh-
teystiedot

Hollolan vesihuoltolaitos, Virastotie 3 / PL 66, 15871 Hollola
Vesihuoltopäällikkö (1.8.2018 alkaen) Riikka Johansson
puh. 044 7801610

Hollolan vesihuoltolaitoksen vesihuoltopalvelut hoitaa Aqua Palvelu
Oy, Satamakatu 4 /PL 247, 15141 Lahti
Vaihde (03) 851 590, vaihde palvelee 8-16
päivystysnumero 0800 3 0808 (24h)
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2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan
nimi

Vähä-Tiilijärvi

2.2 Uimarannan ly-
hyt nimi

Vähä-Tiilijärvi

2.3 Uimarannan ID-
tunnus

FI125098004

2.4 Osoitetiedot Vähä-Tiilijärven uimaranta, Vähä-Tiilijärvenkuja, 15870 Hollola

2.5 Koordinaatit KKJ/YK 6765636 - 3419214

KKJ/MK 60,99158 - 25,50732

ETRS-TM35FIN 6762798 - 419077

EUREF-FIN/WGS84 60,99180 - 25,50409

2.6 Kartta

2.7 Valokuvat
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3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

3.2 Rantatyyppi Uimaranta on asetuksen 177/2008, muutos 711/2014 mukainen yleinen uima-
ranta (ns. EU-uimaranta). Vähä-Tiilijärven uimaranta on loiva hiekkaranta.

3.3 Rantavyöhyk-
keen ja lähiympä-
ristön kuvaus

Vähä-Tiilijärven uimaranta on noin 70 m pitkä hiekkaranta, joka sijaitsee järven
itärannalla. Uimarantaan kuuluu hyvin hoidettu isohko nurmialue. Järvi lähiympä-
ristöineen muodostaa kauniin maiseman ja sitä kiertää suosittu metsäpolku.

Järven itärannalla on kuusi loma-asuntoa. Etelä- ja itärantojen läheisyydessä har-
jujen päällä sijaitsee useita Tiilijärven ja Tiilipuiston asuinalueisiin kuuluvia rivita-
loja. Salpakangas, Hollolan kuntakeskus sijaitsee harjun päällä järveltä itään. Jär-
ven länsirannalta alkaa soinen kosteikkoalue, jossa rantapolku kulkee osin pitkos-
puilla ja jonka takana on Tiilikankaan koulu. Pohjoisessa on harjuista metsäaluetta
polkuineen ja laskuoja Keski-Tiilijärveen. Vähä-Tiilijärvellä on pari epävirallista
pienempää uimapaikkaa etelä- ja pohjoisrannoilla.

3.4 Veden syvyyden
vaihtelut

Ranta syvenee uimarannalla loivasti ja suurimmalta osin tasaisesti.  Laitureiden
väliin on viritetty metrin syvyyden kohdalle merkkipuomi. Veden syvyys laiturien
päässä 150 cm ja 200 cm, laiturien korkeus veden pinnasta 50 cm (veden korkeu-
den vaihtelu 0- 20 cm). Järven syvin kohta on 8 m.

Vedessä ei ole turvallisuuteen vaikuttavia virtauksia. Järvi on harjujen ja metsän
ympäröimänä suojaisa eikä siinä pääse muodostumaan suuria aaltoja.

3.5 Uimarannan
pohjan laatu

Uintialueen pohja on hiekkaa muuttuen humusta sisältäväksi savihiekaksi syvem-
mälle mentäessä.

Uintialueen pohjan tarkastetaan kahlaamalla ja sukeltamalla vuosittain ennen ui-
makauden alkua ja tarvittaessa.

3.6 Uimarannan va-
rustelutaso

Uimarannalla on kaksi laituria, lapsille tarkoitettu erillinen uima-alue poijuin mer-
kittynä, kuusi yhden hengen uimakoppia, neljä keinua, beach-volley -kenttä, yksi
kemiallinen WC (siirrettävä, vain uimakaudella), jäteastiat ja rantapenkit.

Talvella on lisäksi avantouintimahdollisuus. Avantouimareille on uudistettu ja lu-
kittu tila, jossa naisten ja miesten pukuhuoneet, suihkut ja wc:t. Kiinteistössä on
lisäksi lukittu kolmas wc, johon sisäänkäynti on takapuolelta. Kiinteistö on vesi- ja
viemäriverkoston piirissä.

Rannalla on info-piste, jonka ilmoitustaululla on esitetty vedenlaatu, turvallisuus-
ja hätätilanneohjeet. Rannalla on kolme pelastusrengasta sekä paikoitusalue.

Kesäaikaan rannalla on ollut toisinaan yksityisyrittäjän jäätelökioski.

Uimakauden aikana ranta siivotaan ja kunto tarkastetaan arkipäivittäin. Uimakau-
den ulkopuolisina aikoina huoltokäynti tehdään vähintään kaksi kertaa viikossa ja
talvella noin kaksi kertaa kuussa.

3.7 Uimareiden
määrä (arvio)

Uimareiden määrä vaihtelee 0 – 1000 päivässä riippuen säästä. Hellepäivinä ui-
mareita arvioidaan olevan 500…1000.

3.8 Uimavalvonta Ei ole uimavalvontaa.

Rannan siivouksista vastaavilla rantatyöntekijöillä ei ole rantapelastajan taitoja
eikä vastuuta.

3.9 Pelastustoimet Hätätilanteessa on soitettava 112

Ohjeet avun hälyttämiseksi ovat ilmoitustaululla. Ilmoitustaulussa ilmoitetaan
suomen kielellä seuraavat tiedot:

· uimarannan nimi ja osoite
· turvallisuusohjeet uimarannan käyttäjille
· hätätilanneohjeet ja hätänumerot
· ylläpidosta ja huollosta vastaavan yhteystiedot
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· veden laatua koskevat tiedotteet
· muut mahdolliset ohjeet, opasteet, varoitukset ja kiellot
· muut tiedotteet

Avun saaminen uimarannalle kestää noin 10 minuuttia.

Rannalla tai sen lähistöllä ei ole käytettävissä yleispuhelinta.

Uimarannalla on kaksi heittonaruin varustettua pelastusrengasta (toinen laiturilla,
toinen avantouinti kopin seinässä). Rannalla on lukitussa avantouintimökissä en-
siapuvälineitä, mutta ne eivät ole yleisesti käytettävissä.

Rannan etäisyys päätiestä eli Tiilijärventieltä on 250 m. Pelastusajoneuvolle so-
piva pelastustie johtaa rannalle asti ja se on merkitty "moottoriajoneuvolla ajo
kielletty"- merkillä.

Pelastustoimia voi hankaloittaa veden sameus ruuhka-aikana.

4. SIJAINTIVESISTÖ

4.1 Järven / joen
nimi

14.244.1.004_001  Vähä Tiilijärvi

4.2 Vesistöalue 14.244 Kotojärven va (bif.)

4.3 Vesienhoitoalue VHA2 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

4.4 Pintaveden omi-
naisuudet

Vähä-Tiilijärvi on eteläisin kolmesta Tiilijärvestä. Salpausselän reunamuodostu-
man hiekkamaaperä johtaa sadeveden helposti pohjavedeksi, ja tästä syystä joh-
tuen järven valuma-alue on hyvin pieni. Järvi saa siten vetensä pääasiassa sade-
vedestä ja järveen purkautuvasta pohjavedestä. Vähä-Tiilijärven pohjoisreunalta
lähtee laskuoja kohti Keski-Tiilijärveä ja sieltä edelleen Iso-Tiilijärveen. Vähä-Tiili-
järven pinta-ala on 9,5 ha, syvin kohta noin 8 metriä ja kokonaisrantaviivaa on
1,3 km. Järven tilavuudeksi on arvioitu 10 m³.

Vähä-Tiilijärven veden laatua tutkitaan joka toinen vuosi ympäristönsuojeluviran-
omaisten toimesta jäiden lähdön aikoihin maalis- huhtikuussa että loppukesästä
elo-syyskuussa, viimeksi vuosina 2015 ja 2017.

Päällysveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut 11-17 µg P/l välillä sekä sy-
vänteen alusvedessä 11-15 µg P/l. Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut päällysve-
dessä 340-540 µ g N/l välillä ja syvänteen alusvedessä 330-540 µ g N/l.  Ravinne-
pitoisuudet vastaavat karun vesistön tasoa ja voivat vaihdella pienelle järvelle
tyypillisesti hyvin paljon.

Vähä-Tiilijärven vesi on melko kirkasta. Päällysveden väriluku on vaihdellut 20-30
mg Pt/l välillä ja alusveden 25-30 mg Pt/l välillä ja näkösyvyys 2,3-4 m. Orgaani-
sen aineen määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutus COD on ollut tasolla 5,6-
7,2. Em. arvot kuvastavat pääosin vähähumuksisen järven tasoa.

Vähä-Tiilijärven veden pH on vaihdellut päällysvedessä 6,1-6,8 välillä ja alusve-
dessä 5,9-6,5 välillä. Hapen kyllästysprosentti on ollut alusvedessä 17-59 %, jol-
loin se on luokitukseltaan pääosin heikko. Järven syvänteessä on todettu happika-
toa.

Sähkönjohtavuus on ollut välillä 2,6-4,7, mikä on hyvällä alhaisella tasolla, eikä
ilmennä esim. jätevesivaikutuksia.

Järvellä on suuri virkistyskäyttöarvo sekä ulkoilijoiden että uimareiden kannalta,
koska se sijaitsee kuntakeskuksen ja asuinalueiden läheisyydessä.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2017 tutkimustulokset:
Ottopäivä 22.3. 22.3. 8.8. 8.8
Näytteenottosyvyys m 1 3 1 4
Näkösyvyys m 2,7 2,9
Maksimisyvyys m 4,5 8
Ulkonäkö k k k k
Haju h h h h
Lämpötila °C 1,2 2,3 19,4 17,3
Väriluku mgPt/l 25 25 20 25
pH 6,2 6,1 6,8 6,5
Sähkönjohtavuus mS/m 4,7 4,5 3,6 3,8
Happipitoisuus (O2) mg/l 6,7 3,5 8,6 5,7
Hapen kyllästysprosentti % 48 26 93 59
CODMn mg/l 6,5 5,9 5,7 5,6
Typpi (N), kokonais- µg/l 510 530 340 330
Fosfori (P), kokonais- µg/l 14 15 17 13
Klorofylli-a* µg/l 6,2

(Lähde: Hollolan kunta/Lahden ympäristöpalvelut) *näytteenottosyvyys 0-2 m

Vähä-Tiilijärven vesipinnan korkeus on N60+144.2 ja vaihteluväli n. 20 cm.

Virtaama vaihtelee tuulen mukaan, mutta suojaisena järvenä vesi on usein seiso-
vaa. Yleisin tuulen suunta on lounaasta eli osittain rantaan päin. Vähä-Tiilijärven
vesitilavuus on melko pieni ja veden vaihtuvuus melko hidasta. Vähä-Tiilijärveltä
vesi virtaa laskuojan kautta Keski-Tiilijärveen. Laskuojan virtaama on runsainta
keväällä lumien sulamisvesien aikana, mutta muuten melko vähäistä. Lämpiminä
kesinä oja voi olla täysin kuiva.

Vuoden 2017 sademäärä Lahdessa oli 700 mm. Edellisten viiden vuoden aikana
vuotuinen sademäärä on vaihdellut välillä 522-815 mm. Seuraavassa kuvassa on
esitetty vuosien 2015-3/2018 kuukausittaiset sademäärät ja keskilämpötilat
(lähde: Ilmatieteenlaitos, Lahden Launeen havaintoasema).

Vähä-Tiilijärvi sisältyy Salpakankaan pohjavesialueeseen (0409852), joka on ve-
denhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Vähä-Tiilijärveen purkautuu luontai-
sesti pohjavettä, mutta merkittäviä lähteitä ei ole tiedossa. Pohjavettä pumpataan
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Hollolan Salpa-Mattilan varavedenottamosta ja käytetään Palveluasumisyksikkö
Onnenkodon jäähdytys- ja lämmitysvetenä, minkä jälkeen vesi pumpataan Vähä-
Tiilijärven uimarannan laiturin alta järveen. Järveen johdettavan veden lämpötila
on jäähdytyksen aikana noin +11 °C ja lämmityksen aikana noin +2 °C. Veden
määrä on enintään 480 m³/vrk. Veden johtamisella on arvioitu olevan positiivinen
vaikutus Vähä-Tiilijärven veden laatuun ja Tiilijärvien vesitalouteen. Jäähdytysve-
den purkuputki on suunniteltu siten, ettei veden johtaminen aiheuta eroosiota
eikä sedimentin sekoittumista veteen. Vähä-Tiilijärveen johdettavan jäähdytys- ja
lämmitysveden happipitoisuudesta on tehty tutkimuksia vuonna 2014. Tutkimus-
kerroilla jäähdytysveden hapen kyllästysprosentti oli 73-95 %, kun sen olisi toi-
vottavaa olla lähellä 100 %. Järven hapen kyllästysprosentti oli vastaavina mit-
tauspäivinä hyvällä 97-100 % tasolla 1 m näytteenottosyvyydellä. Jäähdytysve-
den lämpötila vaihteli välillä 7,3-10,8 °C, mikä oli selvästi kylmempää kuin järvi-
veden lämpötila. Jäähdytysveden järveen johtamisella on aluehallintoviraston ve-
silain mukainen lupa, jota valvoo Hämeen ELY-keskus.

4.5 Pintaveden laadun tila Ekologinen luokittelu puuttuu (ei kuulu seurantaohjelmaan)

Muu asiantuntija-arvio tilasta hyvä, happitilanteen osalta tyydyttävä

Kemiallinen tila Hyvä

Tavoitetila Hyvä

5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden
laadun seuran-
takohdan si-
jainti

Uimarannan uimaveden laadun seurantakohtana toimivat uimalaiturit (kohta, jossa
suurin määrä uimareita käyttää). Vesinäytteet otetaan vähintään 1 metrin syvyisestä
paikasta, 30-50 cm syvyydeltä. Viite: Viite: Terveydensuojelun valvontaohjeisto NO 2:
Uimavesinäytteenotto.

5.2 Näytteen-
ottotiheys

Nykyisen lainsäädännön mukainen vesinäytteiden vähimmäismäärä on neljä näytettä
kesässä. Näytteistä yksi otetaan noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua eli touko-
kuun lopussa tai kesäkuun alussa ja loput jaetaan tasaisesti uimakaudelle (15.6. –
31.8.).

Vähä-Tiilijärven uimarannalta on otettu näytteitä 4-5 kertaa kesässä. Uusintanäytteitä
on otettu/otetaan, jos veden laatu on huono.

Lisäksi avantouintikaudella on otettu 2 näytettä vuosittain.
5.3 Uimaveden
laadun aistin-
varainen arvi-
ointi

Uimaveden laatua seurataan aistinvaraisesti terveydensuojeluviranomaisen näytteen-
ottojen yhteydessä sekä mahdollisten valitusten perusteella. Terveydensuojeluviran-
omaisen tekemä aistinvarainen laadun seuranta käsittää mm. syanobakteerien (sinile-
vien), levien ja jätteiden (kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materi-
aalit) esiintymisen seurannan.

Lisäksi uimarannan huollosta vastaava tarkastaa veden laadun silmämääräisesti huol-
tokäyntien yhteydessä ja ilmoittaa tarvittaessa havainnoista terveydensuojeluviran-
omaiselle.
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5.4 Edellisten
uimakausien
tulokset

Uimaveden mikrobiologista laatua on seurattu vuodesta 2008 lähtien määrittämällä ve-
destä ulosteperäisiä bakteereita (suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli).

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2014-2017 Vähä-Tiilijärven uimarannan ui-
maveden mikrobiologisten määritysten tulokset (pmy/100 ml) vähän ennen uima-
kautta ja uimakautena (15.6.-31.8.):

Näyte

v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017

E.coli
Ente-
rok. E.coli

Ente-
rok. E.coli

Ente-
rok. E.coli

Ente-
rok.

1. avanto 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ennen ui-

makautta 120 10 3 2 73 2 4 0
3. kesäkuu 7 1 11 7 460 130 6 0
4. heinäkuu 11 12 150 1 11 6 100 64
5. elokuu 1300/24 25/10 32 2 9 19 20 2
6. avanto 2 2 3 0 0 0 2 1

Lähde: Hollolan kunta/Eurofins Environment Testing Finland Oy
5.4.1 Edellisten
uimakausien
uimaveden laa-
tuluokat

Uimaveden laatu luokitellaan erinomaiseksi, kun suolistoperäisten enterokokkien
määrä alittaa 200 pmy/100 ml ja Echerichia colin (E. coli) 500 pmy/100 ml.

Viimeisen neljän vuoden arviointijaksolla Vähä-Tiilijärven uimaveden laatu on ollut yk-
sittäisinä tutkimuskerroilla erinomainen vuosina 2014-2017 lukuun ottamatta
4.8.2014, jolloin E. coli-pitoisuus oli 1300 pmy/100 ml. Seuraavana päivänä, 5.8.2014
otetussa lisänäytteessä E. coli-pitoisuus oli erinomaisella tasolla 24 pmy/100 ml.

Uimaveden laatua tulee tarkastella kuitenkin neljän viimeisimmän uimakauden tulos-
ten, asetuksen STMa 177/2008 mukaisten 90. ja 95. prosenttipistelaskentojen perus-
teella, jolloin uimaveden laatu on ollut hyvä vuosina 2014-2017. E. coli-pitoisuuden
laskennallinen tulos (546) ylitti erinomaisen luokituksen raja-arvon (500) 4.8.2014 to-
detun korkean pitoisuuden vuoksi. Mikäli 4.8.2014 todettu korkea E. coli-pitoisuus olisi
mahdollista korvata 5.8.2014 otetun lisänäytteen tuloksella, uimaveden laatuluokitus
olisi erinomainen. Enterokokkien osalta luokitus olisi erinomainen.

Laatuluokka on määritetty vuosien 2014-2017 seurantakalenterin mukaan (ennen ui-
makautta ja uimakauden 15.6.-31.8. aikana) otettujen valvontatutkimustulosten ente-
rokokki- ja E. coli-pitoisuuksien ja lainsäädännön (STMa 177/2008, liite I) laskentape-
rusteiden mukaisesti.

5.4.2 Edellisten
uimakausien
aikana tehdyt
havainnot ja
toteutetut
hallintatoimen-
piteet

Kansallisessa lainsäädännössä (STMa 177/2008) määritetty toimenpiderajat yksittäisen
valvontatutkimustuloksen enterokokki- (400 pmy/100 ml) ja Escherichia coli-pitoisuuk-
sille (1000 pmy/100 ml), joiden ylittyessä viranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin.
Samoin toimenpiteisiin tulee ryhtyä, mikäli uimavedessä tai uimarannalla havaitaan
syanobakteereja. Käytännössä ensimmäinen toimenpide on uusintanäytteen ottaminen
mahdollisimman pian tutkimustuloksen varmentamiseksi

Uimaveden mikrobiologinen laatu on pääosin vuosina 2014-2017 alittanut toimenpide-
rajat. Ainoastaan 4.8.2014 otetussa näytteessä toimenpideraja ylittyi, jolloin E. coli-
pitoisuus oli 1300 pmy/100 ml. Seuraavana päivänä, 5.8.2014 otetussa lisänäytteessä
E. coli-pitoisuus oli erinomaisella tasolla 24 pmy/100 ml.

Vähä-Tiilijärven uimarannalle ei ole tehty muita hallintatoimenpiteitä viime vuosien ui-
makausina.
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5.5 Syanobak-
teerien (sini-
levä)
esiintyminen

Terveydensuojeluviranomainen sekä uimarannan huollosta vastaava hoitaja seuraavat
uimarannan sinilevätilannetta rannalla ollessaan. Mahdollisista levähavainnoista ilmoi-
tetaan terveydensuojeluviranomaiselle. Sinilevähavainnoista tulisi ilmoittaa myös kun-
nalliselle ympäristöviranomaiselle ja alueelliseen ELY-keskukseen.

Vähä-Tiilijärvessä on havaittu syanobakteereja käytettävissä olevan tiedon mukaan
vuosina 2011 ja 2016 uimakauden loputtua syyskuussa. Näytteet on otettu (2.9.2011
ja 27.9.2016) kunnallisen ympäristöviranomaisen toimesta ja lähetetty tutkittavaksi.
Molempina vuosina sinilevää kukinnan runsaus on luokiteltu havaittavaksi, ei run-
saaksi. Myös muina vuosina on lähetetty epäiltyjä sinilevänäytteitä tutkittavaksi, mutta
ne eivät ole olleet syanobakteereja, vaan mikro- ja kultaleviä.

5.5.1 Esiinty-
misen havain-
not edeltävinä
uimakausina ja
toteutetut
hallintatoimen-
piteet

Terveydensuojeluviranomaisen tarkastuksissa Vähä-Tiilijärven uimarannalla ei ole ha-
vaittu vuosina 2007-2017 syanobakteereja uimakausina.

Hallintatoimenpiteenä on vuosina 2011 ja 2016 talviuintipaikan käyttäjiä tiedotettu ui-
misen välttämisestä, jos levien massaesiintymää on havaittavissa. Syanobakteeriti-
lanne saattaa vaihdella nopeasti, joten uimareiden oma arvio on välttämätön.

Yleisiä ohjeita syanobakteeriesiintymän varalta:

· Älä juo syanobakteereja sisältävää vettä.
· Älä päästä lapsia syanobakteerien tahraamaan rantaan tai uimaan.
· Älä ui runsaasti syanobakteereja sisältävässä vedessä, käy ainakin suihkussa uinnin

jälkeen.

Rannalle ajautunut syanobakteerien muodostama massa voi aiheuttaa joillekin uima-
reille iho-, silmä-, hengitystie- tai suolisto-oireita. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät
pestään huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. Myrkytystietokeskus antaa tarvitta-
essa lisäohjeita.
Myrkytystietokeskus , puh. 09 471 977
Sinileväinfo  (STM, Valvira, THL, Evira ja SYKE)

5 5.5.2 Arvio olo-
suhteista
syanobaktee-
rien esiintymi-
seen

Yleisesti syanobakteerin eli sinilevän runsaat esiintymät ovat yleisiä keski- ja loppu-
kesällä sekä alkusyksystä. Tällöin puhutaan leväkukinnasta. Sinilevien esiintymiseen
vaikuttavat valo-, lämpötila- ja ravinneolosuhteiden lisäksi tuulen ja virtausten sinile-
vämassaa liikuttelevat voimat, joten uimaveden sinilevän määrä voi vaihdella nopeasti.
Esiintymien runsaus ja laajuus vaihtelee vuosittain ravinne- ja sääolojen mukaan. Re-
hevöityminen edistää etenkin myrkyllisten sinileväkukintojen syntyä.

Sinileväkukinnat osuvat usein parhaisiin uimakeleihin: tyyniin ja lämpimiin sääjaksoi-
hin. Tyynellä säällä vanhaa, kuolevaa sinilevää pääsee kohoamaan pintaan ja tuuli ke-
rää sen jossain vaiheessa rantaan. Levien kasvuun vaikuttaa myös ravinteiden saata-
vuus. Veden sekoittuminen ja ravinteiden kulkeutuminen kerroksesta toiseen sekä run-
sassateinen kausi, jonka aikana ravinteita huuhtoutuu vesistöihin levien käyttöön, voi
lisätä levien kasvua.

5.5.3 Lajisto-
tutkimukset ja
5.5.4 Toksiini-
tutkimukset

Vuoden 2011 syanobakteerihavainnon tutkitussa näytteessä todettiin olevan runsaasti
Dolichospermum (Anabaena) lemmermannii -sinilevää, joka on yksi tavallisimpia ku-
kintaa aiheuttavista sinilevistä. Lisäksi todettiin Nostoc spp.-sinilevää. Molemmat lajit
voivat olla myrkyllisiä, mutta toksisuustestejä ei tehty.

Vuoden 2016 syanobakteerihavainnon tutkitussa näytteessä todettiin olevan Dolichos-
permum sigmoideum -sinilevää. Mahdollisesta myrskyllisyydestä ei ole tietoa, eikä tok-
sisuustestiä ole tehty.
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5.6 Makrole-
vien ja/tai kas-
viplanktonin
haitallisen li-
sääntymisen
todennäköisyys

Makrolevien tai kasviplanktonin haitallinen lisääntyminen ei ole Vähä-Tiilijärvellä toden-
näköistä. Makrolevien tai kasviplanktonin haitallista lisääntymistä ei ole uimarannalla
havaittu viime vuosina uimakaudella. Vuosina 2000 ja 2004 uimarannalle on kertynyt
runsaasti mikro- eli planktonlevää sekä makrolevää huhti-toukokuun vaihteessa.

5.7 Sääilmiöi-
den vaikutuk-
set uimaveden
laatuun

Sateisuus vaikuttaa bakteereiden, ravinteiden ja muiden lika-aineiden valumiseen ve-
sistöihin.

Avoveden aikana tuuli on yleensä merkittävin virtauksia aiheuttava tekijä, joka sekoit-
taa vettä. Kovan uimarantaan päin puhaltavan tuulen jälkeen uimavesi voi olla sa-
meampaa kuin yleensä ja sisältää enemmän lika-aineita.

Lämpötila vaikuttaa mm. mikrobien kasvuun. Tauteja aiheuttavat mikrobit kykenevät
kasvamaan parhaiten lämpötilan ollessa 30 – 40oC, mutta ne voivat selviytyä myös
matalimmissa lämpötiloissa (+ 4 - + 20 °C). Suolistoperäiset taudinaiheuttajamikrobit
eivät yleensä pysty lisääntymään vedessä. Toisaalta vesistössä luontaisesti elävien he-
terotrofisten mikrobien kasvu ja siitä aiheutuva kilpailutilanne voi vaikuttaa suolistope-
räisten mikrobien säilyvyyteen vedessä heikentävästi. Lämpiminä aurinkoisina päivinä
UV-säteily tuhoaa mikrobeja tehokkaasti. Kylmemmässä vedessä ja pilvisinä jaksoina
mikrobit voivat säilyä paremmin.

Sinilevä- tai muiden levien kerääntyminen rantaan on hyvin riippuvainen vallitsevasta
säästä (kohta 5.5.2).

5.8 Hallintatoi-
menpiteet

Uimaveden laadun ollessa huono tai muissa häiriötilanteissa terveydensuojeluviran-
omaisen tulee arvioida, voiko tilanteeseen liittyä terveyshaittoja ja toteuttaa näytteen-
otto ja tiedottaminen (internet, rannan ilmoitustaululla ja symboliopastein) tilanteesta
riippuen asetuksen 177/2008 edellyttämällä tavalla. Mikäli viranomainen arvioi, että
terveyshaitta on mahdollinen, voidaan uimarannan haltijalle antaa määräys korjaaviin
toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäise-
miseksi. Tällainen määräys voi olla esimerkiksi uintikielto.

Mikäli suolistoperäisten enterokokkien tai E. coli -bakteerien pitoisuus ylittää toimenpi-
derajan, pitoisuuksia seurataan lisänäytteiden avulla niin pitkään, kunnes uimaveden
laatu on palautunut normaalille tasolle ja mahdollinen uimisen välttämistä koskeva
ohje tai määräys voidaan purkaa.

Mahdollisten syanobakteerien esiintymistä seurataan aistinvaraisin havainnoin. Jos ais-
tinvaraisen havainnon perusteella syanobakteereja uimavedessä havaitaan, edellyttää
havainto uimaveden laadun tihennettyä seuraamista ja tarvittaessa ohjeiden ja mää-
räysten antamista terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
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6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jätevesi-
verkostot

Jätevesipäästöjä voivat aiheuttaa putkien rikkoutumiset, pumppaamojen vuodot tai
ohijuoksutukset. Jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, tauteja aiheuttavia mikro-
organismeja ja muita lika-aineita, jotka voivat päätyä vesistöön.

Seuraavassa kuvassa on esitetty vesihuoltokartta Vähä-Tiilijärven ympäristöstä (pu-
nainen ympyrä = jätevesipumppaamo, punainen linja = jätevesiputki, vihreä linja =
hulevesiputki, sininen viiva = järven arvioitu valuma-alue)

Lähinnä uimarantaa sijaitseva asuinrakennus (n. 50 m uimarannasta) on liitetty vie-
märiin syksyllä 2010. Myös muut rantakiinteistöt on velvoitettu liittymään yleiseen vie-
märiverkostoon vuoden 2011 aikana. Jätevedet pumpataan kiinteistökohtaisilla pump-
paamoilla yleiseen viemäriverkostoon. Muutoin Vähä-Tiilijärven ympäristön asutuksen
ja Hollolan kuntakeskuksen viettoviemärilinjat kulkevat vesistöstä poispäin harjun
päällä lähimmillään noin 120 metrin etäisyydellä uimarannasta ja lähimmillään 90 met-
rin päässä vesistöstä. Lähin pumppaamo, Tiilijärventie 9 JVP-6 sijaitsee yli 200 metrin
päässä uimarannasta ja vesistöstä. Sen mahdolliset vuotovedet kulkeutuvat Vähä-Tiili-
järvestä poispäin (Heinsuolle päin), jolloin uimarannalla ei ole merkittävää riskiä jäte-
vesipäästöistä.

Mahdollisen jätevesivuodon vaikutusten merkittävyys riippuu jätevesipäästön mää-
rästä, tuulista ja virtauksista. Todennäköisyys jätevesivuodolle Vähä-Tiilijärveen on
kuitenkin vähäinen ja vuodon suuruus todennäköisesti hyvin pieni. Maaperä on hiek-
kaa, jolloin mahdolliset jätevesipäästöt imeytyvät vuotopisteen maaperään. Vähä-Tiili-
järvelle ei laske ojia, joita pitkin jätevedet voisivat kulkeutua järveen. Järven pienuu-
den ja veden heikon vaihtuvuuden vuoksi jätevesistä mahdollisesti aiheutuvat vaiku-
tukset voivat kuitenkin kertaantua mikrobeille suotuisissa olosuhteissa. Jätevesillä ei
kuitenkaan arvioida olevan merkittävää riskiä uimaveden laadulle.

Salpakankaan alueen jätevedet käsitellään Lahti Aqua Oy:n Ali-Juhakkalan jäteveden-
puhdistamolla, josta puhdistetut vedet johdetaan Porvoonjokeen.
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6.2 Huleve-
sijärjestelmät

Pihoilta ja kaduilta tulevien hulevesien mukana voi mikro-organismeja ja muita lika-
aineita kulkeutua uimarannoille, jos hulevesiviemärien purkupaikat ovat rantojen lä-
hellä. Ratkaisevaa on, miten nopeasti hulevedet laimenevat ja miten pitkään niistä on
haittaa vedenlaadulle.

Lähimmät asutuksen hulevesilinjat kulkevat vesistöstä poispäin harjun päällä noin 120
metrin etäisyydellä uimarannasta ja lähimmillään 90 metrin päässä vesistöstä. Huleve-
det johdetaan maastoon, pääosin järveltä poispäin. Yksi asutuksen 100 m hulevesilinja
purkaa n. 100 m päässä rannasta järvelle päin (kohdan 6.1 kartan keltaisella ympy-
röity linja). Hulevedet johdetaan maastoon, josta ne imeytyvät hiekkaiseen maape-
rään.
Vähä-Tiilijärvelle ei laske ojia, jota pitkin hulevedet voisivat kulkeutua järveen.  Hule-
vesillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta uimaveden laadulle.

6.3 Uimave-
teen vaikutta-
vat muut pin-
tavedet

Runsaiden sateiden aiheuttaman valunnan mukana maanpinnalta pääsee vesistöihin
lika-aineita, jotka vaikuttavat välittömästi
veden laatuun. Vaikutusten voimakkuus ja kesto riippuvat sateen määrästä ja voimak-
kuudesta, sadetta edeltäneen kuivan kauden pituudesta, tuuliolosuhteista ja vesistön
virtauksista.

Vähä-Tiilijärveen ei laske ojia ja koska järven valuma-alue on muutoinkin hyvin pieni,
pintavesillä ei ole merkittävää vaikutusta uimaveden laadulle.

6.4 Maatalous Nykyisin maataloutta pidetään etenkin ravinnekuormituksen osalta vesistöjen tärkeim-
pänä kuormittajana. Myös maataloudessa käytettävät ulosteperäiset lannoitteet voivat
olla taudinaiheuttajien lähde. Vesistöihin ne päätyvät pintavalunnan myötä.
Vähä-Tiilijärven läheisyydessä (alle 500 m) ei ole maataloutta, jolla olisi merkittävää
vaikutusta uimaveden laadulle.

6.5 Teollisuus Vähä-Tiilijärven valuma-alueella ei ole teollisuutta, jolloin teollisuudesta aiheutuvaa
riskiä uimaveden saastumiselle ei ole.

6.6 Satamat,
vene-, maan-
tie- ja raidelii-
kenne

Vähä-Tiilijärven kesämökeillä voi olla soutuveneitä. Veneliikenne on erittäin vähäistä,
eikä siitä aiheudu riskiä uimaveden laadulle.

Uimarannan sorapohjainen parkkipaikka sijaitsee n. 70 metrin päässä rannasta. Liiken-
teen aiheuttamat päästöt uimaveteen esim. öljypäästöt parkkipaikan autoista arvioi-
daan erittäin vähäiseksi riskiksi. Uimarannan läheisyydessä on selkeät, rakennetut kul-
kuväylät.

Uimarannan läheisyydessä (500 m) ei ole maantietä, jossa kuljetettaisiin merkittäviä
määriä kemikaaleja ja öljytuotteita. Riskiä öljy- tai kemikaalipäästölle Vähä-Tiilijärveen
mahdollisessa onnettomuustilanteessa ei arvioida olevan.

6.7 Eläimet,
vesilinnut

Luonnoneläinten, kuten esimerkiksi lintujen, ulosteet ovat yksi tärkeä taudinaiheutta-
jien lähde luonnossa. Vähä-Tiilijärvellä esiintyy säännöllisesti jonkin verran lintuja, esi-
merkiksi sorsia, joita on tullut myös uimarannalle.

Lintujen ulosteiden vaikutuksen veden laatuun arvioidaan normaalitilanteessa olevan
pieni, mutta hanhiparven oleilu rantavedessä voi aiheuttaa uimavesituloksiin poik-
keamia. Hanhiparvien ei ole todettu laskeutuvan Vähä-Tiilijärvelle tai sen uimaran-
nalle.

Lintujen ruokkiminen uimarannalla on yleisesti kielletty (ei erillistä kieltokylttiä). Tiet-
tävästi lintuja kuitenkin ruokitaan järven rannoilla.

Myös lemmikkieläinten ulosteiden mukana taudinaiheuttajat voivat päätyä esimerkiksi
uimarantojen kosteaan rantahiekkaan, missä ne aiheuttavat terveysriskin uimarannan
käyttäjille. Lemmikkien uittaminen ja uimarannalle tuonti on kielletty. Vähä-Tiilijärven
muita rantoja käytetään kuitenkin jonkin verran koirien uittamiseen. Vähä-Tiilijärven
ympäristö on suosittua koirien ulkoilutusaluetta ja käytetyt polut kulkevat aivan länsi-
ja pohjoisrannoilla.
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6.8 Muut läh-
teet

Ihmiset, jotka käyttävät luonnonvesiä virkistyskäyttöön, kuten uimiseen, saattavat itse
saastuttaa veden esimerkiksi ulosteella. Uimareiden vaikutuksen veteen voi havaita ui-
makaudella selvänä mikrobipitoisuuksien kasvuna päivän aikana. Saastumisen merkit-
tävyyteen vaikuttaa lähinnä uimareiden määrä sekä veden sekoittuminen ja siten
mahdollinen taudinaiheuttajapitoisuuksien laimentuminen. Voimakkaiden sateiden li-
säksi myös uimarit voivat pohjassa liikkuessaan saada sedimentteihin varastoituneet
taudinaiheuttajamikrobit vapautumaan takaisin vesiympäristöön.

Uimarannalla on pyykin, mattojen ja autojen pesu kielletty. Myös muutoin pesuvesien,
jätevesien tai jätteiden johtaminen vesistöön on kiellettyä (Hollolan kunnan ympäris-
tönsuojelumääräykset 15.11.2017).

Rannalla voi esiintyä ilkivallan vuoksi esim. rikottuja lasipulloja ym. jätteitä. Jätteet
pyritään korjaamaan pois uimarannan normaalin kunnossapidon yhteydessä sekä tar-
vittaessa kahlaamalla/sukeltamalla. Lasinpalat ym. terävät jätteet eivät kuitenkaan ai-
heuta vedenlaadun heikkenemistä, mutta voivat aiheuttaa haavoja.

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan
lyhytkestoisen saastumisen luon-
teesta, syistä, esiintymistihey-
destä ja kestosta

Lyhytkestoinen saastumistilanne on mahdollinen Vähä-Tiilijärven
uimarannalla liittyen lähinnä

- ihmisten hygieniaan ja käyttäytymiseen
- eläinten ulosteisiin
- runsaiden sateiden tai tulvien maaperästä huuhtomiin

epäpuhtauksiin
- sinilevään

Todennäköisin saastumistilanne voi aiheutua ihmisten huonosta
hygieniasta ja ulosteiden esim. ripulin ja oksennuksen joutumi-
sesta veteen.  Mahdollisen saastumistilanteen merkittävyyteen ja
kestoon vaikuttaa uimareiden määrä sekä veden sekoittuminen ja
siten mahdollinen taudinaiheuttajapitoisuuksien laimentuminen.

Vähä-Tiilijärven ympäristön runsas virkistyskäyttö koirien ulkoilu-
tusalueena sekä lintujen jätökset sekä muut epäpuhtaudet voivat
kulkeutua esim. runsaiden sateiden huuhtomana uimarannalle.
Mahdollisen saastumistilanteen merkittävyyteen ja kestoon vai-
kuttaa ulosteiden ja epäpuhtauksien määrä ja laatu sekä veden
sekoittuminen ja siten mahdollinen taudinaiheuttajapitoisuuksien
laimentuminen.

Syanobakteerit eli sinilevät voivat runsaana esiintymisenä ja ran-
nalle kerääntyneenä aiheuttaa uimaveden saastumistilanteen.
Keskeinen tekijä on veden ravinnepitoisuus sekä sääolosuhteet.
Sinilevän esiintymistä on vaikea ennustaa ja hallita ja sen esiinty-
minen voi vaihdella nopeasti. Vähä-Tiilijärven uimarannalla on ai-
kaisempien vuosien perusteella mahdollista esiintyä sinilevää eri-
tyisesti syksyllä uimakauden loputtua.

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen
aikana toteutetut hallintatoimen-
piteet ja aikataulu syiden poista-
miseksi

Lyhytkestoisen saastumisen ajan seurantakalenterin mukaiset
näytteet jätetään ottamatta ja nämä näytteet korvataan myö-
hemmin otettavilla näytteillä. Lyhytkestoisen saastumisen seu-
rantaa tehdään ylimääräisten näytteiden avulla, jotka aloitetaan
välittömästi, kun tieto saastumisesta on saatu.

Mikäli terveyshaitta on mahdollinen ja asian hoitamiseksi on tar-
peen, voi terveydensuojeluviranomainen antaa uimarannan halti-
jalle määräyksen ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin
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sekä ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Täl-
lainen määräys voi olla esimerkiksi uintikielto tai rajoitus.

Kun lyhytkestoisesta saastumisesta saadaan tieto, terveydensuo-
jeluviranomainen tiedottaa asiasta välittömästi yhteistyössä kun-
nan kanssa uimarannalle vietävällä tiedotteella.  Mahdollisesta
saastumisesta ilmoitetaan myös kunnan internet-sivuilla
(www.hollola.fi), paikallislehdissä ja –radiossa.

7.3 Toimenpiteistä vastaavat vi-
ranomaiset ja yhteystiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveyskeskus
Virastotie 3 C (PL 1100) 15871 Hollola
Toimisto 044 729 7902, 044 729 7475, vaihde (03) 81 911
terveysvalvonta@phhyky.fi
Terveydensuojeluinsinööri Jaana Pyykölä, puh. 044 729 7900

Hollolan kunta
Virastotie 3/PL 66, 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 1111

Varikkotyönjohtaja Esa Auranen
044 780 1286
esa.auranen@hollola.fi

Hollolan ympäristönsuojelu ja -valvonta
Ympäristösihteeri Kirsi Järvinen puh . 044 780 1439
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan vesihuoltolaitos
Vesihuoltopäällikkö (1.8.2018 alkaen) Riikka Johansson
puh. 044 7801610

Hollolan vesihuoltolaitoksen vesihuoltopalvelut hoitaa
Aqua Palvelu Oy, Satamakatu 4 /PL 247, 15141 Lahti
Vaihde (03) 851 590, vaihde palvelee 8-16
päivystysnumero 0800 3 0808 (24h)

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hollolan toimipaikka
Paassillantie 5, 15880 HOLLOLA
Päivystävän palomestari puh. 044 077 3222
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8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TAR-
KISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen
ajankohta

Valmistunut helmikuussa 2011 ja sitä on päivitetty yhteystietojen
osalta 26.5.2016. Laajemmin uimavesiprofiilia on päivitetty
21.5.2018. Uimavesiprofiili löytyy osoitteesta www.hollola.fi/ui-
marannat-ja-uimavesitulokset

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistami-
sen ajankohta

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyvä, tyydyttävä tai huono,
uimavesiprofiili on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa saa-
tettava ajan tasalle. Tarkistusten vähimmäistiheys määräytyy
seuraavasti:
uimavesiluokka Hyvä Tyydyttävä Huono
Tarkastusten vä-
himmäistiheys

neljän vuo-
den välein

kolmen vuo-
den välein

kahden vuo-
den välein

Jos uimarannalla tai sen läheisyydessä tehdään uimaveteen mer-
kittävästi vaikuttavia rakennus- tai muutostöitä, uimavesiprofiili
on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan uimakauden alkua.

Vähä-Tiilijärven uimavesi on luokiteltu asetuksen STMa 177/2008
mukaisten 90. ja 95. prosenttipistelaskentojen perusteella vuo-
sina 2014-2017 luokkaan hyvä. Mikäli luokitus säilyy hyvänä,
profiili on päivitettävä seuraavan kerran vuonna 2022. Mikäli
Vähä-Tiilijärven luokitus nousee takaisin tasoon erinomainen, ui-
mavesiprofiili on päivitettävä ajan tasalle ainoastaan silloin, jos
luokka muuttuu hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.
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Yleiskuvaus Vähä-Tiilijärven uimarannasta

Osoite: Vähä-Tiilijärven uimaranta, Vähä-Tiilijärvenkuja, 15870 Hollola
Koordinaatit: 60,99180 - 25,50409 (EUREF-FIN/WGS84)

Uimarannan kuvaus

Uimaranta on asetuksen 177/2008 mukainen yleinen uimaranta (ns. EU-uimaranta), jossa uimareiden
määrä vaihtelee 0 – 1000 päivässä riippuen säästä.

Vähä-Tiilijärven uimaranta on loiva hiekkaranta, joka syvenee pääosin tasaisesti. Laitureiden väliin on
viritetty metrin syvyyden kohdalle merkkipuomi. Veden syvyys laiturien päässä 150 cm ja 200 cm, lai-
turien korkeus veden pinnasta 50 cm (veden korkeuden vaihtelu 0- 20 cm). Järven syvin kohta on 8 m.

Vedessä ei ole turvallisuuteen vaikuttavia virtauksia, eikä siinä pääse muodostumaan suuria aaltoja.

Uintialueen pohja on hiekkaa muuttuen humusta sisältäväksi savihiekaksi syvemmälle mentäessä. Uin-
tialueen pohjan tarkastetaan kahlaamalla ja sukeltamalla vuosittain ennen uimakauden alkua ja tarvit-
taessa.

Uimarannan varustelutaso ja kunnossapito

Uimarannalla on kaksi laituria, lapsille tarkoitettu erillinen uima-alue poijuin merkittynä, kuusi yhden
hengen uimakoppia, neljä keinua, beach-volley -kenttä, yksi kemiallinen WC (siirrettävä, vain uimakau-
della), jäteastiat ja rantapenkit.

Talvella on lisäksi avantouintimahdollisuus ja avantouimareiden lukittu vaatteiden vaihtotila.

Rannalla on info-piste, jonka ilmoitustaululla on esitetty vedenlaatu, turvallisuus- ja hätätilanneohjeet.
Rannalla on kolme pelastusrengasta sekä paikoitusalue.

Uimakauden aikana ranta siivotaan ja kunto tarkastetaan arkipäivittäin. Uimakauden ulkopuolisina ai-
koina huoltokäynti tehdään vähintään kaksi kertaa viikossa ja talvella noin kaksi kertaa kuussa.

Rannalla ei ole uimavalvontaa. Rannan siivouksista vastaavilla rantatyöntekijöillä ei ole rantapelas-
tajan taitoja eikä vastuuta.

Vähä-Tiilijärven vesi on melko kirkasta. Ravinnepitoisuudet ovat viime vuosina vastanneet karun ve-
sistön tasoa ja voivat vaihdella pienelle järvelle tyypillisesti paljon. Järven tila on pääosin hyvä, happiti-
lanteen osalta hieman heikompi.

Uimaveden laatua seurataan näytteenotoin vähintään neljä kertaa kesässä ja avantouintikautena
kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä. Terveydensuojeluviranomainen sekä uima-
rannan huollosta vastaava hoitaja seuraavat uimarannan yleistä kuntoa sekä sinilevätilannetta rannalla
ollessaan. Sinilevää eli syanobakteereita ei ole havaittu viime vuosina uimakaudella (15.6.-31.8.),
mutta esim. vuosina 2011 ja 2016 sinilevää on todettu syyskuussa. Yleisesti sinilevää esiintyy yleisim-
min keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Esiintymien runsaus ja laajuus vaihtelee vuosittain ra-
vinne- ja sääolojen mukaan. Syanobakteeritilanne saattaa vaihdella nopeasti, joten uimareiden oma ar-
vio on välttämätön. Rannalle ajautunut syanobakteerien muodostama massa voi aiheuttaa joillekin ui-
mareille iho-, silmä-, hengitystie- tai suolisto-oireita. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät pestään huolelli-
sesti runsaalla puhtaalla vedellä.

Lyhytkestoinen saastumistilanne on mahdollinen Vähä-Tiilijärven uimarannalla liittyen lähinnä:

- ihmisten hygieniaan ja käyttäytymiseen esim. ripulin tai oksennuksen joutuminen uimaveteen
- eläinten esim. lintujen ja lemmikkieläinten ulosteisiin
- runsaiden sateiden tai tulvien maaperästä huuhtomiin epäpuhtauksiin
- sinilevään

Mahdollisen saastumistilanteen merkittävyyteen ja kestoon vaikuttaa uimareiden määrä sekä veden se-
koittuminen ja siten mahdollinen taudinaiheuttajapitoisuuksien laimentuminen. Mahdollisista saastumi-
sepäilyistä tulee olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen.

Lisätietoja ja uimavesiprofiili kokonaisuudessaan www.hollola.fi/uimarannat-ja-uimavesitulokset


