
 

UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
(päivitys 21.2.2018) 
 
Käyttäytyminen uimahallissa: viihdytään yhdessä 

 Ota huomioon kaikki muutkin uimahallia käyttävät asiakkaat 

 Vältä käyttämästä voimakkaita hajusteita yleisissä tiloissa 
 Muita asiakkaita häiritsevä liiallinen riehuminen tai paikkojen sotkeminen ja 

vahingoittaminen on kielletty 

 Yleinen kuvaaminen uimahallin tiloissa on kielletty ilman lupaa 
 Päihdyttävien aineiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen uimahallissa on kielletty 

 Henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa 
 Henkilökunnalla on oikeus ojentaa asiakasta sekä poistaa uimahallista ohjeita 

noudattamattomat asiakkaat  

 Alle kouluikäiset lapset ovat ensisijaisesti vanhempien/aikuisen huoltajan vastuulla 
uimahallissa 

 Oleskeluaika on 2 tuntia, mukaan lukien peseytymis- ja pukeutumisajan 
 Allasosasto sulkeutuu 30 min ja pesutilat 10 min ennen sulkeutumisaikaa 
 Ongelmatapauksissa ota rohkeasti yhteyttä henkilökuntaan 

 

Hygienia: puhtaat asiakkaat pitävät tilat ja altaat puhtaina 
 Tule uimaan terveenä, esim. silmätulehdusta, nuhaa tai jalkasientä sairastavien on 

hyvä välttää uimahallia 
 Uimahousut ja -puku puetaan päälle vasta peseytymisen jälkeen! 

 Peseytyminen > sauna > suihku > uimapuku päälle > uinti > uimapuku pois > 
suihku > sauna > suihku > huolellinen kuivaus pesutilassa 

 Peseydy huolellisesti: pese hiukset, riisu korut, pese pois meikit 
 Laita pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia. 
 Suojaa huolella värjätyt hiukset 

 Ei saunaan uimapuku päällä, uimapuvussa oleva kloori haihtuu saunan 
hengitysilmaan.  Jos ujostuttaa saunassa/pukuhuoneessa, voit kääriytyä 
pyyhkeeseen 

 Uima-asuksi kelpaa vain uimapuku tai uimahousut, muut kangasmateriaalit 

irrottavat kangaskuituja allasveteen. 
 

Turvallisuus altaissa ja liukumäessä: maltti on valttia 
 Huomioi uimahallin opasteet ja varoituskyltit 
 Ison altaan matalaan päähän sekä pieneen altaaseen saa hypätä vain jalat edellä 

 Ison altaan syvään päähän saa hypätä pää edellä, muista huomioida syvyys 1,80 
metriä 

 Hyppiminen sallittu altaiden päistä, hyppiminen altaiden reunoilta on kielletty 
 Huomioi muut altaassa olijat ennen hyppäämistä 
 Liukumäessä laskeminen: yksi henkilö kerrallaan, katse menosuuntaan, jalat edellä, 

siirtyminen heti pois liukumäen suulta seuraavan laskijan alta 
 Ethän juokse uimahallissa, liukastumisvaara 

 

 
MIELLYTTÄVIÄ UINTIHETKIÄ toivottaa uimahallin henkilökunta 


