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Uimarannan asettaminen käyttökieltoon

 

Kaasmarkun uimarannalta otetuissa vesinäytteissä todettiin 
suolistoperäisten enterokokki-bakteerien pitoisuuden olevan koholla,mikä saattaa 
aiheuttaa terveyshaittaa uimareille. Tästä syystä ranta asetetaan uimakieltoon kunnes 
veden laatu on uusintanäyttein todettu normaaliksi kahdessa perättäisessä 
näytteessä. Tämä päätös korvaa päätöksen  terveysinsinöörin viranhaltijapäätöksen 
§2 (27.6.2022), jossa enterokokkien raja-arvona oli käytetty merivesille tarkoitettu raja-
arvoa.

 

Päätöksen peruste
Kaasmarkun uimarannalta 20.6.2022 otetussa vesinäytteessä 
todettiin suolistoperäisiä enterokokkeja 1500 pesäkettä muodostavaa yksikköä/100 ml 
vettä. Rannalta otettiin uusintanäyte 22.6.2022,jolloin suolistoperäisten 
enterokokkien määräksi todettiin 1900 pmy/100 ml. STM:n asetus 354/2008 
määrittelee toimenpiderajaksi suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml. 
Ulosteperäisten enterokokkien määrä vedessä viittaa veden saastumiseen ulosteella 
ja uiminen tällaisessa vedessä voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Päätös
 

Ulvilan kaupungin Kaasmarkun uimaranta asetetaan uimakieltoon 27.6.2022 
alkaen toistaiseksi.

 

Tiedoksi
Ulvilan kaupunki

Allekirjoitus

Heidi Rosenblad, terveysinsinööri, Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 27.6.2022
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1.  

Hallintovalitus
§ 3

Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.    
    
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka 
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta 
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan 
yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen 
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
    
Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite:        PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite:        Sairashuoneenkatu 2-4

Sähköpostiosoite:    turku.hao@oikeus.fi

Faksinumero:        029 56 42414

Puhelinnumero:     029 56 42400
    
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
    
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut;
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, 
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin 
kirjaamosta. 

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                10 - 16
tiistai-torstai               8 - 16
perjantai                    8 - 15
    
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän 
aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty 
lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä. 
 


