Linikkalanlammi (Forssa)
Forssan keskustan tuntumassa, Lamminrannan kaupunginosassa sijaitseva
Linikkalanlammi on pinta-alaltaan 4,6 hehtaaria ja rantaviivaa puistomaisemissa
kertyy noin yhden kilometrin verran.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t, saunatilat, kioski, hyppytorni ja ponnahduslauta,
suuret nurmi- ja lentopallokentät sekä pienemmille lapsille tarkoitettu
hiekkapohjainen lastenallas.
Lammen välittömässä läheisyydessä sijaitsee ulkokuntoilulaitteita, urheilukentällä
uusi crossfit-alue, tenniskentät, koripallotelineet ja jäähalli.
Uimarannan turvallisuudesta vastaavat uimavalvojat ovat paikalla 15.6-31.8 kello
10-18.
Saunat avoinna ti,to,pe klo 14-18
Osoite: Nummilähteenkatu 8, 30100 Forssa

Mäkilammi (Forssa)
Mäkilammi on suhteellisen nopeasti syvenevä, hiekkapohjainen uimaranta Forssan
Vieremän kaupunginosassa. Alle kilometrin mittainen rantaviiva sijoittuu pääosin
kangasmetsään, sekä pellonreunaan.
Varustetaso: pukuhuoneet ja wc:t, beach volley-kenttä, laavu ja laituri. Samassa
ympäristössä sijaitsee keväällä 2016 avattu haastava 18 väyläinen frisbeegolfkenttä,
sekä kolme viitoitettua ulkoilureittiä upeissa harjumaisemissa.
Osoite: Eliaksentie 3, 30100 Forssa

Koivistonlammi (Humppila)
Humppilan keskustassa sijaitseva Koivistonlammi on 2,5 hehtaaria suuri,
hiekkarantainen uimapaikka. Lammin ympärille kertyy 0,68 kilometriä rantaviivaa,
joka on pääosin harjuun liittyvää kangasmetsää.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc, beach volley –kenttä, lastenallas, laituri ja
hyppyteline.
Osoite: Iisakinkuja 4, 31640 Humppila

Rehtijärven uimaranta (Jokioinen)
Lähes 40 hehtaaria suuren Rehtijärven uimaranta on rakennettua, melko loivasti
syvenevää hiekkarantaa. Uimarantaa ympäröivät pensasistutukset, sekä
nurmikentät. 4,6 kilometrin mittainen rantaviiva koostuu pääosin harju-, sekä
peltomaisemasta.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t, laituri, lasten keinuteline, lentopallokenttä ja
grillikatos.
Osoite: Uimarannantie 64, 31600 Jokioinen

Pikku-Liesjärven leirikeskus (Jokioinen)
Pikku-Liesjärven leirikeskuksessa sijaitseva uimaranta on melko kirkasvesinen,
loivasti syvenevä, sekä hiekka-/sorapohjainen. Rannassa on hoidettua nurmikkoa.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t, saunatilat sekä lasten leikkipaikka, pelikentät,
grilli- ja nuotiopaikka. Lähiympäristössä ovat leirikeskuksen palvelut käytettävissä.
Osoite: Opaalikuja 51, 31230 Susikas

Manttaali (Tammela)
Manttaali sijaitsee kunnan keskustan tuntumassa matalan Pyhäjärven (suurin syvyys
4m) rannalla. Uimaranta on siis erittäin loivasti syvenevä, matala hiekkaranta.
Uimapaikan ympäristössä on nurmipohjainen niemeke, jonka vesirajassa on kiviä.
Varustetaso: pukuhuoneet, wc:t ja laituri
Osoite: Rantatie 4, 31300 Tammela

Saaren kansanpuisto (Tammela)
Saaren kansanpuistossa on mittavilla palveluilla varustetut uimapaikat: Suujärvi ja
Kuivajärvi. Suujärvi on suhteellisen kirkasvesinen, jyrkkärantainen ja
hiekkapohjainen uimapaikka. Kuivajärvi on matala, loivasti syvenevä hiekkaranta,
jossa saattaa olla vesikasvillisuutta.
Varustetaso: molemmilta uimarannoilla pukuhuoneet, lasten leikkipaikka, kesäkioski
ja perinne- ja lounasravintola Lounais-Hämeen Pirtti sekä edempänä nuotiopaikka.
Suujärveltä löytyy myös hyppylaituri. Kuivajärvi on varustettu lisäksi koirien
uittoalueella, pöytä-penkkiryhmillä, venelaiturilla sekä beach volley-kentällä.
Sekä Suu-, että myös Kuivajärven ympäristö koostuu hiekkaisesta ja mäntyjä
kasvavasta harjumaastosta, jossa on retkeilypolkuja. Alueen läheisyydessä sijaitsee
myös Kaukolanharjun näkötorni.
Osoite: Portaantie 478, 31300 Tammela

Vekkilän uimaranta (Tammela)
Vekkilän uimaranta on hiekkapohjainen, loivasti syvenevä, mutta kuitenkin kokoajan
suhteellisen matala uimapaikka Tammelassa. Uimarannalla ei ole vesikasvillisuutta.
Vekkilän uimaranta sijaitsee asuinalueen laidalla ja lähiympäristö on osittain
hiekkapintaista, osittain nurmipintaista.
Varustetaso: pukuhuoneet ja wc
Osoite: Vekkiläntie 3, 31300 Tammela.

Murskan uimaranta (Ypäjä)
Murskan uimapaikka on kirkasvesinen, pieni pohjavesilampi valtatie 10:n
läheisyydessä Ypäjällä. Murskan uimarannalla on lapsille tarkoitettu matala, loivasti
syvenevä hiekkapohjainen ranta, sekä vähän isommille uimareille sopiva jyrkästi
syvenevä ranta. Lasten uimarannan osalta lähiympäristö on hiekka- sekä
nurmialuetta, muualta kalliota.
Varustetaso: pukuhuoneet, leikkipaikka, lentopallokenttä, hyppylaituri ja kesäkioski.
Osoite: Turuntie 387, 32100 Ypäjä

Ypäjänkylän uimaranta (Ypäjä)
Ypäjänkylän uimaranta on pieni pohjavesilampi, joka syvenee loivasti ja on
hiekkapohjainen. Ranta-alue on avointa maastoa. Lammen lähistöltä löytyy
nuorisoseurojen talo.
Varustetaso: pukuhuoneet, lasten leikkipaikka ja lentopallokenttä.
Osoite: Ypäjänkyläntie 868, 32140 Ypäjä

