
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TORNION UIMAHALLI 

1. Käytösohjeet 

Päihdyttävien aineiden tuonti,  käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on 

uimahallissamme kielletty. Nuuskan käyttö pesu- ja allastiloissa on myös kielletty. 

Uimavalvojan tehtävä on valvoa sääntöjen noudattamista ja hänellä on tarvittaessa lupa 

poistaa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö liikuntakeskuksen tiloista sekä antaa enintään 

kuukauden mittainen määräaikainen käyttökielto uimahalliin. Annathan kaikille 

mahdollisuuden harjoitella häiriöttä. Palauta lainatut tavarat takaisin niille kuuluville 

paikoille kun et niitä enää tarvitse. Noudata henkilökunnan antamia ohjeita. 

2.Hygienia 

Peseydy ilman uima-asua ennen saunaan ja altaaseen menoa, pese/kastele myös 

hiukset. Käytä uimalakkia mikäli et halua kastella hiuksiasi. Vesiliikunnassa voit 

käyttää myös suihku-myssyä. Sidothan pitkät hiukset kiinni. 

Saunassa ollaan ilman uima-asua. 

Ihokarvojen ajelu, hiusten värjäys tai leikkaus sekä kynsien ja jalkojenhoito ja muut 

vastaavat toimenpiteet eivät ole sallittuja tiloissamme. 

3. Uintiaika 

Maksimi uintiaika on 2 tuntia. 

Kassa suljetaan 60 min ennen uimahallin sulkeutumista, uintiaika päättyy 30 min ennen 

uimahallin sulkeutumista. 

4. Ikärajat 

Alle 7 vuotias tai uimataidoton lapsi pääsee uimaan vain vähintään 15-vuotiaan 

uimataitoisen henkilön kanssa. Yli 7-vuotiaat menevät oman sukupuolen pukuhuoneisiin. 

5. Uima-asu 

Altaaseen voit mennä vain uima-asussa (ei shortseissa). Oikeanlainen uimapuku on tehty 

uimapukukankaasta, se on ihonmyötäinen eikä sisällä taskuja. Uima-asu voi olla hihallinen 

tai lahkeellinen.  

Tarvittaessa voit vuokrata uimahallin kassalta asianmukaisen uima-asun. 

Pienille lapsille suositellaan käyttävän uimavaippaa uima-asun lisäksi. 

Vuokratut pyyhkeet sekä uimapuvut palautetaan hallin kassalle. 

6. Turvallisuus 

Altaaseen hyppääminen on sallittu vain siihen osoitetuista kohdista. 

Lattia on märkänä liukas joten liikuthan vain kävellen. 

Vapaasukellus on kielletty (yli 25 m sukellukset, pitkäkestoiset sukellusten sarjat sekä 

hengenpidättäminen vedessä) 

Liukumäessä noudatetaan liikennevaloja. Ketjussa laskeminen on kiellettyä samoin pää- 

edellä laskeminen turvallisuus-syistä. 



25m uintialtaassa sekä hyppyaltaassa uiminen edellyttää vähintään 25 m uimataitoa. Syviin 

altaisiin kellukkeilla meno kielletty. 

Muistathan, että olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. 

7. Arvoesineet ja löytötavarat 

Arvokkaimmat tavarat kannattaa jättää kotiin. Mukana olevat tavarat on hyvä säilöä niille 

varattuihin säilytyslokeroihin. Löytötavaroita voit tiedustella uimahallin kassalta. 

Palveluntuottaja ei vastaa kävijän kadonneesta omaisuudesta. 

8. Tavaroiden säilytys 

Pukukaapit ja säilytyslokerot ovat tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden 

jättäminen niihin yli yön on kiellettyä. 

9. Korvausvelvollisuus 

Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti liikuntakeskuksen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän 

on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. 

10. Valokuvaaminen 

Valokuvaaminen/ videointi tiloissamme kameralla, videokameralla tai siihen 

rinnastettavalla laitteella tai matkapuhelimen kameralla on kielletty ilman erillistä lupaa. 

Ethän ota pesu- tai allastiloihin matkapuhelinta mukaasi. 

 


