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Siilinjärven uimarantavedet 
 

Siilinjärven uimarantojen veden laatua seurataan kesän aikana ottamalla vesinäytteet kerran 
kuukaudessa kuudelta suurimmalta uimarannalta (Siilinlahti, Simppa, Kunnonpaikka, 
Ahmonlampi, Toivala ja Kuuslahti). Juhannusviikolla otetuissa uimavesinäytteissä veden laatu 
oli hyvä. Pintavesien lämpötila on tällä hetkellä 17-20 astetta. Uimavesien laatua seurataan 
kesäkuulta elokuulle ja vesinäytteiden tulokset ovat nähtävissä uimarannoilla ja 
terveysvalvonnan internet-sivuilla (https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparistoterveys/uimavesi/siilinjarvi/). 
 
Kesäkuussa ei vesissä vielä ollut havaittavissa sinilevää. Uimavesien sinilevätilannetta 
seurataan aina näytteenoton yhteydessä sekä tarvittaessa yhteydenottojen perusteella. 
Sinilevien runsastuessa jätetään uimarannalle tiedote asiasta. Ympäristönsuojeluyksikkö 
seuraa levätilannetta viikoittain neljällä uimarannalla (Siilinlahti, Ahmonlampi, Pöljä, Kevätön), 
jotka ovat valtakunnallisen leväseurannan havainnointipaikat. Näiden lisäksi leväseurantaa on 
myös Toivalan ja Simpan uimarannoilla. Leväseuranta aloitettiin viime vuoden tavoin 
kesäkuun alussa (vko 23) ja se jatkuu syyskuun loppuun saakka. Uimarantojen levätilannetta 
voi seurata JärviWiki-palvelussa (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Savon_elinkeino-
,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne). 
Ympäristönsuojeluyksikkö seuraa havaintopaikoilla sinilevien mahdollista esiintymistä kerran 
viikossa joko tiistaina tai keskiviikkona. 
 
Sinilevän esiintymisen aikana 
- Älä käytä järvivettä juomavetenä, ruuanlaittoon, astioiden tiskaukseen tai sellaisenaan 

syötävien kasvinosien suoraan kasteluun. 
- Älä käytä järvivettä pesu- tai löylyvetenä. Varsinkin löylyvetenä käyttäminen voi olla hyvin 

haitallista. 
- Älä ui, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Vähäiseenkin levän määrään tulee suhtautua 

varovaisuudella ja uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa. 
- Sinileväisestä vedestä pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä tulisi 

välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä  
- https://www.valvira.fi/documents/14444/250164/Sinilev%C3%A4info_2015/10eb2b57-

13a2-4ecc-b9e6-13a61b4e0cc2 
 

Useimpien Siilinjärven uimarantojen ylläpidosta vastaa liikuntatoimi. Ylläpitäjän yhteystiedot 
löytyvät uimarannan ilmoitustaululta. Uimarantojen käyttäjien toivotaan huolehtivan omalta 
osaltaan rantojen säilymisestä siisteinä ja turvallisina. Kaikilla uimarannoilla on jäteastiat 
roskia varten. On myös hyvä muistaa, että koiria ei saa tuoda yleisille uimarannoille, mikä 
koskee myös uimarannan hiekka- ja nurmialuetta. 
 

 
Lisätietoja terveystarkastajilta, Eetu Rahkonen, puhelin 044 740 1468 ja Antti Hartikainen, 
puhelin 044 740 1434 
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