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UIMAVEDEN LAATU UIMAKAUDELLA 2022 
 
Uimakausi alkaa 15.6 ja päättyy 31.8. Uimavesinäytteitä otetaan kolme kertaa uimakauden 
aikana ja vesinäytteistä tutkitaan suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. 
Uimavesi on hyvää uimavettä, kun suolistoperäisten enterokokkien määrä on enintään 400 
pmy/mpn/100 ml ja Escherichia coli-bakteerien määrä enintään 1000 pmy/mpn/100 ml. 
 
 

Viikolla 31 otettiin näytteet Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren 
yleisiltä uimarannoilta. Uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset täyttyivät kai-
killa rannoilla, joilta otettiin näytteet. 
 
Näytteenottokierroksella rannoilla havaittiin pieniä määriä sinilevää. Sinilevän määrä vedessä 
voi kuitenkin vaihdella nopeasi muun muassa tuulen suunnasta tai sateesta johtuen. Sinilevä-
tilanne voi siis muuttua moneen otteeseen saman päivän aikana. Tästä syystä uima-
rin on syytä tarkistaa veden sinilevätilanne itse ennen uimaan menoa. 

 

Lappeenranta 

Uimarannan nimi näytteen- 
ottopäivä 

veden 
lämpötila 

suolistoperäi-
set enterokokit 
pmy/100 ml 

Escherichia 
coli mpn/100 
ml 

sinilevät 

Sammonlahti ur 2.8. 18 °C  40 46 
havaittu  
hieman 

Mattilanlampi 2.8. 20 °C 1 0 ei havaittu 

Myllysaari 1.8. 19 °C 2 7 
havaittu  
hieman 

Voisalmen ur 1.8. 20 °C 0 1 
havaittu  
hieman 

Murheistenranta 3.8. 20 °C 1 0 
havaittu  
hieman 

Ahvenlampi (Jno) 3.8. 20 °C  0 1 
havaittu  
hieman 

Sappula (Jno) 3.8. 19 °C  2 2 
havaittu  
hieman 

Lohonjärven ur (Ylämaa) 2.8. 21 °C  1 3 
havaittu  
hieman 

Rauhan ur 3.8. 20 °C  12 12 
havaittu  
hieman 

Korkkitehtaanranta 1.8. 20 °C 5 11 
havaittu  
hieman 

Kivisalmi 1.8. 20 °C 0 3 
havaittu  
hieman 

Tyysterniemi 1.8. 20 °C 1 7 
havaittu  
hieman 

Kuusimäki 2.8. 19 °C 12 34 
havaittu  
hieman 

 

Lemi 

Uimarannan nimi näytteen- 
ottopäivä 

veden 
lämpötila 

suolistoperäi-
set enterokokit 
pmy/100 ml 

Escherichia 
coli mpn/100 
ml 

sinilevät 



Kirkonkylän ur 1.8. 20 °C 7 9 havaittu hie-
man 

Kuukanniemen ur 1.8. 21 °C 2 2 ei havaittu 

 

 

 

 

 

 

Luumäki 

Uimarannan nimi näytteen- 
ottopäivä 

veden 
lämpötila 

suolistoperäi-
set enterokokit 
pmy/100 ml 

Escherichia 
coli mpn/100 
ml 

sinilevät 

Lepolan uimaranta 2.8. 20  °C 2 9 ei havaittu 

Taavetin uimaranta 2.8.  21°C 1 1 ei havaittu 

Kannuskosken uimaranta 2.8. 21 °C 3 5 ei havaittu 

 

Savitaipale  

Uimarannan nimi näytteen- 
ottopäivä 

veden 
lämpötila 

suolistoperäi-
set enterokokit 
pmy/100 ml 

Escherichia 
coli mpn/100 
ml 

sinilevät 

Olkkolan ur 1.8. 19 °C 21 9 ei havaittu 

Salmensillan ur 1.8. 20 °C 8 6 ei havaittu 

 
 
Taipalsaari 

Uimarannan nimi näytteen- 
ottopäivä 

veden 
lämpötila 

suolistoperäi-
set enterokokit 
pmy/100 ml 

Escherichia 
coli mpn/100 
ml 

sinilevät 

Konstun ur 3.8. 20 °C 0 4 ei havaittu 

Huhmarkallion ur 3.8. 21 °C 0 2 ei havaittu 

Kirkkoranta 3.8. 21 °C 2 0 ei havaittu 

 
 


