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Saharannan uimarannan uimakielto on purettu  

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto on 17.7.2020 purkanut Rauman kaupungin Saharannan 
uimarannalle asetetun uimakiellon. Uimavedestä 13.7. ja 16.7. otettujen näytteiden tutkimustulosten 
perusteella uimaveden laatu on korjaantunut, ja vesi täyttää jälleen sille asetetut vaatimukset.  

Uiminen kiellettiin Saharannan uimarannalla torstaina 9.7.2020. Uimakiellon syynä olivat ulosteperäistä 
saastumista osoittavien bakteerien korkeat pitoisuudet. 

Kolmella uimarannalla toimenpiderajan ylityksiä 

Lillonkarin, Mantereenpään ja Poroholman uimarannoilta alkuviikolla otetuissa vesinäytteissä 
ulosteperäistä saastutusta osoittavien suolistoperäisten enterokokkien määrä on ylittänyt selvästi 
toimenpiderajan. Näiltä uimarannoilta otetaan uusintanäytteet uimaveden laadun varmistamiseksi. 
Lillonkarin uimarannalta uusintanäyte on jo otettu, ja sen tulokset valmistuvat ensi viikon alussa. 
Mantereenpään ja Poroholman uimarannoilta otetaan uusintanäytteet 20.7., ja niiden tulokset saadaan 
loppuviikosta. Uimarannat asetetaan ensi viikolla uimakieltoon, jos suolistoperäisten enterokokkien 
pitoisuus ylittää uusintanäytteissäkin toimenpiderajan.  

Uimista Otanlahden uimarannalla suositellaan edelleen välttämään 

Terveysvalvonta suosittelee edelleen välttämään uimista Otanlahden uimarannalla koko kesän ajan, 
koska Otanlahden uimaranta on luokiteltu huonoon uimavesiluokkaan. Luokittelu on tehty neljän 
edellisen uimakauden näytetulosten perusteella. Otanlahden uimarannan uimavedestä otetaan kesän 
aikana näytteitä tavallista useammin, ja luokitus tehdään uudelleen vuoden 2020 uimakauden jälkeen. 

Uimavesien laatu on Raumalla pääsääntöisesti hyvä 

Rauman uimarantojen veden laatu on yleensä ollut hyvä. Uimarantavesien tutkimustulosten yhteenvedot 
löytyvät terveysvalvonnan nettisivuilta. Lapin uimaranta ja Bergströmin lammen uimaranta ovat 
erinomaisessa uimavesiluokassa. Saharannan uimaranta on 9.7. asetetusta uimakiellosta huolimatta 
hyvässä uimavesiluokassa, koska uimarannan veden laadussa ei ole ollut neljän edellisen uimakauden 
aikana merkittäviä ongelmia. 

Uimaveden laadun valvonnassa tutkitaan säännöllisesti suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia 
coli -bakteerin pitoisuuksia. Tutkimusten tarkoituksena on havaita mahdollinen ulosteperäinen 
uimaveden saastuminen. Ulosteperäisesti saastuneessa uimavedessä uimiseen liittyy sairastumisriski. 
Vedessä saattaa olla erilaisia tautia aiheuttavia bakteereita, viruksia ja alkueläimiä. Saastuneessa 
vedessä uiminen voi aiheuttaa vatsatautia, ihotulehduksia tai silmätulehduksia. 

 
Lisätietoja antaa 
Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuollon johtaja, puh. 044 707 2930 
 
 
 
Tämä viesti on lähetetty Rauman kaupungin Paikalliset tiedotusvälineet -jakelulla. Tietosuojaselosteen 
löydät verkkosivuiltamme rauma.fi/tietosuojaselosteet. Rauman kaupunki ei luovuta rekisterissä olevia 
yhteystietoja eteenpäin. 
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