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PRIDno-2022-3198
Terveydensuojelulain 29 § mukaisen uimarannan käyttökiellon purkaminen, Kaasmarkun 
uimaranta

 

Terveysinsinööri on 27.6.2022 § 2 tekemällään 
viranhaltijapäätöksellä asettanut  Ulvilan 
kaupungin Kaasmarkun uimarannan uimakieltoon korkean enterokokki-
pitoisuuden vuoksi 20.6.2022 ja 22.6.2022 otettujen uimavesinäytteiden perusteella. 

 

Päätöksen peruste
 

Ulvilan kaupungin 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. Elokuun valvontasuunnitelman 
mukaisella näytteenotolla 15.8.2.22 enterokokkien määrä oli laskenut tasolla 100 pmy
/100 ml  ja 17.8.2022 tehdyssä uusintanäytteenotossa enterokokkien määrä 
oli  110 pmy/100 ml . STM:n asetus 354/2008 määrittelee toimenpiderajaksi 
suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml. Ulosteperäisten enterokokkien 
määrä on laskenut otettujen vesinäytteiden perusteeella vedessä alle toimenpiderajan 
eikä pitoisuuksien katsota enää aiheuttavan terveyshaittaa.

Päätös
Terveydensuojelulain 29 § mukainen uimakielto Ulvilan 
kaupungin Kaasmarkun uimarannalta puretaan 22.8.2022 lähtien.

Tiedoksi
Ulvilan kaupunki

Allekirjoitus

Heidi Rosenblad, terveysinsinööri, ympäristö- ja lupapalvelut, ympäristö- ja 
terveysvalvontayksikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 22.8.2022
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Hallintovalitus
§ 4

Hallintovalitus
Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 
Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, 
sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai 
juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat 
tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole 
valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, 
haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-
oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat
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Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
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