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YLEISTÄ 

• Uimahallin käyttöaika on 1h 30 min, sisältäen peseytymiset ja 
pukeutumiset 

• Allastilasta on poistuttava 30 min, ja pesutiloista 15 min ennen 
sulkemisaikaa 

• Alkoholin, tupakan, nuuskan ja muiden päihteiden käyttö uimahallin 
tiloissa on kielletty. Päihteiden vaikutuksen alaisena oleskelu uimahallin 
tiloissa on kielletty. Vältä tupakoimista uimahallin ulko-oven 
läheisyydessä 

• Elintarvikkeiden ja mm. purukumin käyttö suihku- sauna- ja allastiloissa 
on kielletty. Sallittua on pitää mukana muovista juomapulloa 

• Uimahalli ei vastaa kadonneista tavaroista. Löytötavaroita voi tiedustella 
kassalta 

• Uimahallin tiloissa on tallentava kameravalvonta 
• Valokuvaaminen uimahallin tiloissa on sallittu vain henkilökunnan luvalla 
• Kouluikäiset lapset käyttävät oman sukupuolen puku- ja pesutiloja 

 

HYGIENIA 

• Peseydy ilman uima-asua ennen saunomista ja ennen uimaan menoa 
• Pese hiuksesi tai käytä uimalakkia/-myssyä uidessasi. Pitkät hiukset on 

pidettävä kiinni  
• Sauno ilman uima-asua. Käytä henkilökohtaista laudeliinaa 
• Vältä voimakkaasti tuoksuvien tuotteiden käyttöä uimahallin tiloissa 
• Uima-asuna käy lycrasta valmistetut uima-asut. Uima-asuna ei käy 

alusasut eikä taskulliset shortsit 
• Korujen käyttöä allastilassa tulee välttää 
• Hiusten värjäys, ihokarvojen ajelu, kynsien ja jalkojen hoito sekä muu 

vastaava uimahallin tiloissa on kielletty 
• Allas- ja pesutiloihin ei saa mennä ulkojalkineissa 
• Tarttuvia ihotauteja sairastavilta pääsy uimahalliin on kielletty 
• Vuokratut uima-asut ja pyyhkeet palautetaan kassalle 

 



TURVALLISUUS 

• Alle kouluikäiset lapset saavat tulla uimaan vain aikuisen tai yli 16-
vuotiaan seurassa. Uimataidottomat lapset ovat uimahallin tiloissa aina 
aikuisen tai yli 16-vuotiaan vastuuhenkilön vastuulla 

• Isossa altaassa uimataidon edellytys on 25 m ilman apuvälinettä. Isossa 
altaassa uimataidottoman lapsen kellukkeiden käyttö on sallittu vain, jos 
aikuinen on välittömässä läheisyydessä 

• Ilmoita henkilökunnalle uintiturvallisuuteen vaikuttavista sairauksistasi 
• Yli 25 metrin pituussukellus ja useiden pitkäkestoisten 

sukellussuoritusten sarjat on kielletty 
• Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi meluaminen, juokseminen 

ja muiden uimareiden häiritseminen/epäeettinen käyttäytyminen on 
kielletty 

• Ryhmien, koulujen ja urheiluseurojen harjoitukset pidetään ainoastaan 
vastuuhenkilön valvonnassa. Vastuuhenkilön on oltava paikalla koko 
harjoituksen ajan 

• Hyppääminen on sallittu ainoastaan sille osoitetulta paikalta 
• Ison altaan poikki uiminen/sukeltaminen yleisöaikana on kielletty 
• Rataköysissä roikkuminen on kielletty 

 

Näitä sääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.  

Rikkomuksista henkilö voidaan poistaa uimahallista ja häneltä voidaan kieltää 
uimahallin käyttö määräajaksi. Ennen rajoitustoimia, osapuolia kuullaan ja asia 
selvitetään. Rajoittamistoimista päättää uimahallista vastaava viranhaltija. 
Päätös perustellaan ja siihen liitetään muutoksenhakuohjeet. 

 

TERVETULOA 


