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Velvollisuus 

 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukaan eräitä kuluttajapalveluja 

tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva 

turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja 

riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa 

mukana oleville. Turvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon palvelun 

luonne ja toiminnan laajuus ja se on pidettävä ajan tasalla. 

Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain 

nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 

annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). 

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen 

aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain 

voimaantuloa (1.1.2012), lain 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja tulee 

siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään 1.7.2012.  

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, 

jotka tarjoavat lain 6.1 §:n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja:  

1. huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus; 

2. kuntosali; 

3. laskettelukeskus ja muu rinnekeskus; 

4. leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka; 

5. rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka; 

6. seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, 

jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi; 

7. kiipeilykeskus; 

8. ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu; 

9. kartingrata; 

10. uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä; 

11. uimaranta ja talviuintipaikka; 

12. tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu; 

13. turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu; 

14. tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua 

vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 

muun erityisen syyn vuoksi. 

 

Tämä turvallisuusasiakirja koskee Tornion kaupungin ylläpitämiä yleisiä 

uimarantoja.  
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1 Palvelujen tarjoaja 

 

Tornion kaupunki  

Suensaarenkatu 4 

95400 Tornio 

Vaihde (klo 8-16) +358 16 432 11 

Fax: +358 16 481 909 

Sähköposti kaupunginkanslian kirjaamo kirjaamo@tornio.fi tai 

etunimi.sukunimi@tornio.fi 

Tornion kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden uida kuudella eri 

uimarannalla kesäkaudella. Uimarannat kuuluvat 

kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. 

Uimarannat: 

• Kaakamonniemen uimaranta 

• Kirkkoputaan uimaranta 

• Kivirannan EU-uimaranta 

• Laiskanlahden uimaranta 

• Pikisaaren uimaranta 

• Uitonrannan EU-uimaranta 

 

 

  

mailto:kirjaamo@tornio.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tornio.fi
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2 Turvallisuusvastaavat 

 

       

Turvallisuusvastaava: Puistomestari Henna Lauhikari 

 

Osoite:  Tornion kaupunki/ Tekniset palvelut 

Verkkotehtaankatu 8, 95420 Tornio 

Puhelin:  0406213338 

Tehtävä:  Turvallisuuden suunnittelu ja ohjeistus 

 

Turvallisuusvastaavan sijainen: Kunnossapitomestari Juha Virta  

Osoite:  Tornion kaupunki/ Tekniset palvelut  

Puhelin:  0408475722 
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3 Kaakamonniemen uimaranta 

 

Uimarannan sijainti:   Kaakamonniementie 180 

    94430, Kaakamo 

 

Koordinaatit:   24.4290  65.7714 

Kävijämäärä:   30-50/päivä 

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi 

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

3.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

 

Pohja on kovahkoa hieman kertynyttä mutaa, pieni kiinnijäämisen 

mahdollisuus. Yksittäisiä pienehköjä kiviä veden alla vesirajassa. Tuulista 

aiheutuvaa meriveden korkeuden vaihtelua. Mereltä tulee rantaan 

kasvinjätteitä ja roskaa, myös rannan käyttäjät roskaavat rantaa. 

3.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

 

Rannan siisteys ja rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan 

(Liite1) viikoittain. Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja 

turvallisuusohjeita (Liite2). 

3.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

3.4 Käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 
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4 Kirkkoputaan uimaranta 

 

Uimarannan sijainti:   Pirkkiöntie 12 

   95450, Tornio 

 

Koordinaatit:   24.1756  65.8286 

Kävijämäärä:   30-50/päivä 

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi  

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

4.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

Rannassa on isohkoja kiviä harvakseltaan. Hieman etäämmällä rannasta 

vedessä on kova virtaus, joka voi viedä uimarin mukanaan. Veden korkeus 

vaihtelee jokiveden korkeuden mukaan. Joki ja rannan käyttäjät tuovat rantaan 

roskaa.  

4.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

Uintialue rajataan ja merkitään virtauksen vuoksi poijuilla. Rannan siisteys ja 

rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan (Liite1) viikoittain. 

Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja turvallisuusohjeita 

(Liite2). 

4.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

4.4 Käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 

   Poijut 
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5 Kivirannan EU-uimaranta 

 

Uimarannan sijainti:   Kivirannantie 12 

   95410, Tornio 

 

Koordinaatit:   24.1621  65.8575 

Kävijämäärä:   100/päivä  

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi 

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

5.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

Pohja hiekkaa n. 5 metriä rannasta, jonka jälkeen pohja on mutainen, 

kiinnijäämisen mahdollisuus. Hieman etäämmällä rannasta vedessä on kova 

virtaus, joka voi viedä uimarin mukanaan. Vähäistä pienveneliikennettä n. 50-

60 metriä rannasta. Joki ja rannan käyttäjät tuovat rantaan roskaa. 

5.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

Uintialue rajataan ja merkitään virtauksen vuoksi poijuilla. Rannan siisteys ja 

rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan (Liite1) viikoittain. 

Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja turvallisuusohjeita 

(Liite2). 

5.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

5.4 Käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 

   Poijut 
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6 Laiskanlahden uimaranta 

 

Uimarannan sijainti:   Näätsaarentie 165 

   95450, Tornio 

 

Koordinaatit:   24.1612  65.8150 

Kävijämäärä:   30-50/päivä 

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi 

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

6.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

Ranta-alue on rajattu kivin. Kivillä hyppiminen voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

Joki ja rannan käyttäjät tuovat rantaan roskaa. 

6.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

Rannan siisteys ja rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan 

(Liite1) viikoittain. Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja 

turvallisuusohjeita (Liite2). 

6.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

 

6.4 Käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 
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7 Pikisaaren uimaranta 

 

Uimarannan sijainti:   Itäranta 15 

   95400, Tornio 

 

Koordinaatit:   24.1565  65.8499 

Kävijämäärä:   n. 50/päivä 

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi 

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

7.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

Veden syvyys laiturin kohdalla 2-3 metriä. Vedessä on kova virtaus, joka voi 

viedä uimarin mukanaan. Veneliikennettä 40-50 metrin päässä rannasta. Joki 

ja rannan käyttäjät tuovat rantaan roskaa. 

7.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

Uintialue rajataan ja merkitään virtauksen vuoksi poijuilla. Rannan siisteys ja 

rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan (Liite1) viikoittain. 

Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja turvallisuusohjeita 

(Liite2). 

7.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

7.4 Käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

 

Laituri:  Pitkä ponttoonilaituri 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 

   Poijut  
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8 Uitonrannan EU-uimaranta 

Uimarannan sijainti:   Pirkankatu 45 

   95430, Tornio 

 

Koordinaatit:   24.1461  65.8614 

Kävijämäärä:   100/päivä 

Pelastustoimien haasteellisuus: Vesi 

Muuta:   Uimarannalla ei ole rantavalvojaa 

 

8.1 Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset  

Pohja on kova rannassa, muuttuu etäämmällä mutaiseksi, missä pieni 

kiinnijäämisen mahdollisuus. Rannalla on kiviä harvassa. Veden korkeus 

vaihtelee runsaasti vuodenajasta riippuen, matalan veden aikaan kivet 

näkyvissä, tulva-aikana kivet veden alla. Hieman etäämmällä rannasta 

vedessä on kova virtaus, joka voi viedä uimarin mukanaan. Joki ja rannan 

käyttäjät tuovat rantaan roskaa. 

8.2 Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi 

Uintialue rajataan ja merkitään virtauksen vuoksi poijuilla. Rannan siisteys ja 

rakenteiden kunto tarkistetaan ja kirjataan huoltokirjaan (Liite1) viikoittain. 

Rannan infotaululla on uimarannan käyttöön liittyviä lisä- ja turvallisuusohjeita 

(Liite2). Rannan kiviä seurataan vuosittain ja poistetaan tarvittaessa. 

8.3 Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 

Rannalla on infotaulu, jossa ilmenee paikan nimi, osoite, koordinaatit ja 

rannan ylläpitäjä. Onnettomuuden sattuessa tulee soittaa viipymättä 

numeroon 112. Soittajan tulee kertoa seuraavat tiedot; kuka olet, mitä on 

tapahtunut ja missä. Soittajan on noudatettava annettuja lisäohjeita, eikä 

puhelinta saa sulkea ennen siihen annettua lupaa.  

8.4 Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet ja välineet 

Kiinteistöt:  Pukukopit ja WC 

Ensiapuvälineet:  Pelastusrengas 

Muut varusteet:  Roska-astia 

   Poijut 
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LIITTEET 

Liite 1 

HUOLTOKIRJA        

         

        UIMARANTA         

           
                  

         

      TARKASTETUT ASIAT       

           

                  

           
                  

         
TARKASTETTAVA     KYLLÄ EI HUOMAUTUS   

Ohjeellinen tarkastustiheys 2 viikkoa. Tarvittaessa useammin.     

Uimarannan puhtaus.           

                  

Roskien ja muun ylimääräisen tavaran           

poistaminen. Roska-astioiden tyhjennys.           

Rakenteiden kuten laiturin/laiturien 
kunto.          

                  

Ovatko pelastusrengas, ensiapuvälineet 
ja           
infotaulu kunnossa?             

         

      KORJATTAVAT ASIAT       

           

                  

           
                  

         
Tarkastuspäivämäärä:             

                  

Tarkastajan allekirjoitus:        

                  

Nimenselvennys:          

                  

Tarkastajan puhelinnumero:        
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Liite 2. 

 

 

 

 


