
 TURVALLINEN AVANTOUINTIPAIKKA
ohjeita ylläpitäjille, rakentajille ja suunnittelijoille

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomion seuraavat seikat:

1. Avanto
• Avanto on riittävän suuri. Jos avanto on tarkoitettu  
 muutakin kuin kastautumista varten, sopiva koko 
 on vähintään 3 x 3 m. 
• Veden syvyydeksi portaiden kohdalla suositellaan  
 noin 1,5 m. Laiturilla tai rannalla on kyltti, joka   
 kertoo veden syvyyden avannossa.
• Avantoa pidetään auki kierrätyspumpulla tai vastaavalla.
• Jos avannossa on virtaava vesi, on pyrittävä   
 estämään uimarin joutuminen jään alle esim.   
 käyttämällä verkkoa tai muuta estettä. Verkon tai  
 muun esteen tulee olla rakenteeltaan sellainen, 
 ettei siihen ole vaaraa takertua kiinni.
• Avantoalue on merkitty esim. ympäröimällä avanto  
 aidoilla, puomeilla tai lippusiimoilla riittävän 
 etäältä avannon reunoilta. 
• Kulkuteillä, laiturilla ja avannon lähellä on riittävä  
 valaistus.
• Uimapaikka on tarkastettu sukeltamalla aina ennen  
 avantokauden alkua.
• Ei useampia avantoja lähekkäin, ettei tule houkutusta  
 sukeltaa avannosta toiseen (vaarallista).

Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan 
ja avannon. Seuraavien turvallisuusasioiden huomioon ottaminen 
parantaa avantouintipaikan turvallisuutta. Avantouintipalveluja 
tarjoava on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen (tuote-
turvallisuuslaki 914/1986). Uimarin tulee kuitenkin olla varovainen 
ja noudattaa annettuja ohjeita. Toiminnanharjoittajan on otettava 
huomioon rakenteissa ja ohjeistuksissa erilaiset käyttäjäryhmät 
ja käyttäjien lukumäärä. Toiminnanharjoittajan kannattaa huolehtia 
siitä, että tarvittavat vakuutukset ovat kunnossa. 

2. Kulkutiet, laiturit ja portaat
• Avantoon on selkeä kulkutie tai kulkuteitä. Kulku-
 tiet on puhdistettu lumesta, hiekoitettu tai suolattu  
 liukkauden vähentämiseksi.
• Laiturilla tai kulkuteillä on syksystä kevääseen   
 lämpömatto liukkautta ja jäätymistä estämään.
• Laituri on riittävän leveä ja kaiteellinen siten, 
 että kaksi ihmistä pystyy ohittamaan toisensa   
 (lisätietoa laiturien rakenteista saa esim. RT-kortista 
 RT-97-10107).
• Laiturin kunto on tarkastettu vähintään kaksi kertaa 
 vuodessa: keväällä ja syksyllä. Laituri pidetään   
 kunnossa ja rikkoutuneet tai lahonneet osat korjataan  
 välittömästi. Laiturin ja muiden rakennelmien   
 kunnossapitoon on nimetty vastuuhenkilö.
• Veteen menevät portaat ovat riittävän pitkät. Ne  
 ulottuvat noin 1 m veden pinnan alapuolelle ja 
 myös riittävästi ylöspäin siten, että avannosta   
 poispääseminen on helppoa. Portaissa on kaiteet  
 molemmilla sivuilla. Kaiteiksi suositellaan puisia 
 tai ns. lämpökaiteita, jolloin avannosta on helpompi  
 tulla pois myös kun kädet ovat märät.
• Portaiden askelmat ovat suorat ja riittävän leveät,  
 jotta jalalle saadaan hyvä tuki avantoon mennessä.

Kuluttajavirasto/Kuluttaja-asiamies 
Haapaniemenkatu 4, PL 5, 00531 Helsinki 
Puh. (09) 772 61 Fax (09) 7726 7557 
www.kuluttajavirasto.fi  

Ottamalla yhteyttä Kuluttajavirastoon, lääninhallitukseen tai oman 
kunnan terveystarkastajaan saa lisätietoja tuoteturvallisuuteen liittyvistä 
vaatimuksista ja määräyksistä.  Viranomaiset neuvovat sekä kuluttajia että 
elinkeinonharjoittajia.
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• Portaiden suositeltava kaltevuus on 20–30 astetta. 
• Turvallisessa uintipaikassa on kahdet portaat, 
 joista toisia pitkin mennään veteen ja toisia pitkin  
 tullaan ylös vedestä.
• Portaista tai laiturista on veteen köysi, jossa on   
 solmuja, jolloin tarvittaessa köydestä kiinni pitäen 
 on mahdollista tulla vedestä portaille.

3. Turvavarusteet
• Sekä laiturin päässä että rannalla on pelastusrengas  
 ja heittoliina. Isommissa avannoissa on suositeltavaa  
 olla pelastusvene.
• Ensiapukaappi on näkyvällä paikalla. Ensiapukaapin 
 tulee sisältää vähintään desinfi ointiainetta, side- 
 harsoa, laastaria, kylmäpusseja, termopeite ja   
 elvytysmaski. Pukuhuoneissa on elvytysohjeet.

4. Pukuhuone, pesuhuone ja saunatilat
• Pukuhuoneissa on lattialämmitys. Pukuhuoneet   
 siivotaan riittävän usein vähintään kolme kertaa  
 viikossa. Saunojen sekä puku- ja pesuhuoneiden  
 desinfi ointi tapahtuu kerran viikossa.
• Saunan kiukaan ympärillä on turvakaiteet siten, ettei  
 kukaan pääse loukkaantumaan saunaan mennessä /  
 saunasta tullessa.
• Pukuhuoneessa on käsisammutin (mielellään   
 vähintään 6 kg) sekä palovaroitin / -ilmaisin.

5. Opasteet 
Avannon välittömässä läheisyydessä tai pukutiloissa 
on selkeät opasteet ja ohjeet uimareille suomen- ja 
ruotsinkielellä sekä tarvittaessa muilla kielillä. Ainakin 
seuraavat tiedot ja varoitukset ovat tarpeen:
• Avantouintipaikan ylläpitäjän yhteystiedot 
 (käyttäjien yhteydenottoa varten).
• Avunhälyttämisohjeet: hätänumero 112, 
 uintipaikan osoite ja ajo-ohjeet hälytysajoneuvoille.
• ”Älä mene yksin avantoon”.
• ”Älä hyppää pää edellä avantoon”.

Kuluttajavirasto on laatinut nämä ohjeet yhdessä 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton, 
Suomen Latu ry:n ja Opetusministeriön kanssa.
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