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ILMOITUS 

terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus, uimaranta 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 

Ilmoitus koskee 
 toiminnan aloittamista   toiminnan olennaista muuttamista 

 toiminnanharjoittajan vaihtumista 

Uimaranta
Nimi Arvioitu kävijämäärä uimakauden aikana 

_______________ henkilöä/vrk 

Sijainti/osoite  järvi  lampi 

 joki  muu, mikä _______________ 

Sijaintikoordinaatit (P,I) 

Uimavesiprofiili (EU-rannat) 

 (liitteenä) valmistuu _______/_______  20_______ mennessä 

Toimija 
Nimi 

Kotikunta Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Osoite ja postitoimipaikka 

Laskutusosoite 

Yhteyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Toimijan www-sivut (uimarantaluettelo) 

Toiminnasta ja 
huollosta vastaavan 
tahon yhteystiedot 

Nimi 

Osoite ja postitoimipaikka 

Yhteyshenkilö 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Omavalvonta  Uimarannalla on kirjallinen tarkastus- ja huoltosuunnitelma. 

 Uimarannalla ei ole kirjallista tarkastus- ja huoltosuunnitelmaa. Huolto on toteutettu: 

____________________________________________________________________________________________ 

Näytteenotto 
Näytteet uimavedestä ottaa 

 terveydensuojeluviranomainen  muu, kuka__________________________________ 

Kohteen 
varustelu 

 laituri 

 hyppytorni 

 pukukopit 

 ilmoitustaulu 

 lapsille tarkoitettu rajattu uima-alue 

 pelastusvene 

 heittoliinalla varustettu pelastusrengas ________ kpl 

 ns. koirakielto-opaste 

 muu, ______________________________________ 
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Muu toiminta /
varustelu 

 talviuinti 

 leikkialue_________________________________________________________________________________ 

 liikunta-alueet: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 grillipaikka /katos   kioski    leirintäalue 

 muu, mitä ________________________________________________________________________________ 

 uimarannalle opastus päätieltä 

 huolto- ja pelastusajoneuvoille kulkureitti uimarannalle 

 pysäköintialue ajoneuvoille 

Vedenhankinta  liitetty yleiseen vesijohtoverkkoon 

 talousvesi toimitetaan  ______________________________________________________________________ 

 talousvesikaivo 

 muu, mikä________________________________________________________________________________ 

Mikäli talousvesi ei ole yleisestä vesijohtoverkostosta, tulee talousveden tutkimustulos olla liitteenä. 

Jätevedet ja 
viemäröinti 

 jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin 

 kiinteistökohtainen käsittely 

 jätevedet johdetaan muualle, minne____________________________________________________________ 

Käymälät  wc _________ kpl 

 kuivakäymälä tai kompostikäymälä _________ kpl 

Jätehuolto 
 jäteastioiden lukumäärä _________ kpl  tyhjennyksestä vastaa___________________________ 

tyhjennysväli _______________ krt/kk 

Toiminta-aika 
Toiminta-aika vuosittain, jolloin kohdetta huolletaan 

 15.6.- 31.8. 

 muu, mikä ________________________________________________________________________________ 

Toiminnasta 
ympäristöön  
aiheutuva 
mahdollinen 
terveyshaitta 

Selvitys aiheutuvasta haitasta ja toimenpiteistä sen ehkäisemiseksi 

Aloitusajankohta / Käyttöönottopäivämäärä 

__________ / __________ 20_____ 

Päiväys 
__________ / __________ 20_____ 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
puhelinnumero 

LIITTEET  asemapiirustus 

 tarkastus- ja huoltosuunnitelma 

 selvitys uimaveden laadusta (tutkimustodistus) 

 selvitys ympäristöön aiheutuvasta mahdollisesta haitasta ja toimenpiteistä sen ehkäisemiseksi 

 selvitys talousveden laadusta 

 muut liitteet __________________________________________________________________________ 

Ilmoitus liitteineen toimitettava alla olevaan osoitteeseen. 

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
PL 66 (Virastotie 3 C)
15871 Hollola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi

☐ Päijät-Hämeen ympäristöterveys
Rauhankatu 3a
18100 Heinola
Puh. (03) 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi
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