
Usein kysytyt kysymykset uimarannoista 
 
Miten uimarantojen turvallisuudesta huolehditaan?  
Valvontaa rannoilla on kuluvalle kesälle lisätty ja rantapelastajia on enemmän kuin koskaan. Helsingissä on 
kaikkiaan 12 valvottua rantaa ja 39 rantapelastajaa. Rantapelastajat ovat paikalla ehkäisemässä 
onnettomuuksia sekä puuttumassa häiriökäyttäytymiseen ja tilanteisiin, joista voi syntyä vaaratilanteita. 
Tärkein viesti kaikille uimarantojen käyttäjille kuitenkin on, että vastuu turvallisuudesta on jokaisella 
itsellään ja vanhemmilla lapsistaan. Erityisesti lapsia tulee valvoa tarkasti. 
 
Miksi läheltä piti -tilanteita on ollut tavanomaista enemmän? 
Rantojen suuret kävijämäärät ovat kasvattaneet myös vaaratilanteiden määrää. Lisäksi vaaratilanteiden 
määrän kasvuun näyttäisivät vaikuttavan uimataidottomuuden lisääntyminen sekä se, että lapset jätetään 
liian herkästi veden läheisyyteen ilman aikuisten valvontaa. Lapsia tulee valvoa riittävän lähellä – mielellään 
käsivarren mitan päässä. Vanhemman on pakko olla lähellä, koska hukkuminen tapahtuu hiljaa ja nopeasti. 
 
Mikä on rantapelastajien rooli uimarannoilla?  
Rantapelastajien rooli rannoilla on ehkäistä vaaratilanteita, puuttua häiriötilanteisiin sekä hätätilanteissa 
toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Uimarantojen turvallisuudesta puhuttaessa yksilön vastuuta ei voi 
korostaa liikaa. Hätätilanteessa rantapelastajat ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeässä asemassa, koska he 
tietävät, miten toimia ja missä järjestyksessä. 
 
Miten uimarantojen valvottu alue on merkitty?  
Helsingin valvotuilla uimarannoilla valvottu uintialue on merkitty punakeltaisilla lipuilla, joiden väli kertoo 
valvotusta alueesta. Helsingissä on kaikkiaan 12 valvottua rantaa ja 39 rantapelastajaa. Isoilla uimarannoilla 
rantapelastajia on noin 5 ja pienemmillä 2. Kaikki rantapelastajat on koulutettu tehtävää varten. Kaikilla 
valvotuilla uimarannoilla on esillä myös yleiset turvallisuusohjeet.  
 
Kuinka usein uimarantoja siivotaan?  
Kaikki Helsingin 26 uimarantaa (12 valvottua) siivotaan päivittäin. Isoimmat uimarannat puhdistetaan 
hiekanseulontakoneella 2 krt. viikossa, jonka lisäksi rannat siivotaan aamuisin. Myös uimavalvojat 
huolehtivat mahdollisuuksien mukaan rantojen siisteydestä.  
 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vinkit vesiturvallisen kesän viettoon 
 

• Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä. 
• Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa. 
• Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti. 
• Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan. 
• Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan. 
• Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan. 
• Muista terve järki ja selkeä arviointikyky - oikea asenne luo turvaa. 
• Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi. 
• Muista, että alkoholi ei kuulu vesille. 
• Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus. 

 


