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NOKIAN UIMAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
Yleistä 

- Sisäänpääsymaksu oikeuttaa 2,5 tunnin oleskeluun uimahallin tiloissa. Sisäänpääsy
päättyy 1h 15min. ennen hallin sulkemisaikaa. Maksuun sisältyy kunto- ja
liikuntasalien käyttö (ikäraja ja varaukset huomioiden).

- Allas- ja liikuntatilat sulkeutuvat 30 minuuttia ja saunat 15 minuuttia ennen
uimahallin sulkemisaikaa.

- Alle 9- vuotiaat tai uimataidottomat lapset saavat tulla uimahallitiloihin vain täysi-
ikäisen aikuisen seurassa. Uimataidotonta lasta ei saa jättää yksin mihinkään
uimahallin tiloihin.

- Kuntosalia voivat itsenäisesti käyttää 15- vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset. Alle
15- vuotiaat pääsevät kuntosalille aikuisen seurassa.

- Kuntosalissa ja liikuntatiloissa tulee käyttää sisäliikuntakenkiä ja sisäliikunta-asua,
ei uima-asua.

- Turvallisuussyistä altaissa saa olla käyttäjiä kerrallaan enintään 120 henkilöä.
Tämän määrän tullessa täyteen asiakkaiden sisäänpääsyä rajoitetaan
henkilökunnan toimesta.

- Uiminen on sallittu vain uintiin tarkoitetussa uima-asussa. Shortsit eivät ole uima-
asu. Taskuttomat uintikäyttöön tarkoitetut uimashortsit sallitaan.

- Henkilöiltä, joilla on tarttuvia tauteja, avohaavoja tai jalkasientä, on uimahalliin
pääsy kielletty.

- Päihtyneenä esiintyminen, päihteiden hallussapito ja käyttö sekä tupakointi on
kielletty kaikissa uimahallin tiloissa.

- Uimahalli ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavaralain mukaan
vastuullinen säilyttämään alle 20 euron arvoisia löytötavaroita. Arvotavarat
toimitetaan poliisilaitokselle.

- Kuvaaminen wc-, sauna-, pesu- ja pukutiloissa on kielletty. Kuvaamista ei suositella
muissakaan uimahallin tiloissa. Lisätietoja saat henkilökunnalta.

Käyttäytyminen puku- ja pesutiloissa 
- Ennen saunaan ja altaaseen menoa on aina peseydyttävä. Saunominen ja

peseytyminen tapahtuu ilman uima-asua. Kuivien hiusten kanssa tulee käyttää
uimalakkia / myssyä. Pitkät hiukset tulee pitää sidottuina.

- Ulkokenkien ja ulkosandaalien käyttö pesu- ja allastiloissa ei ole sallittua.
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- Saunassa suositellaan käytettäväksi omaa laudeliinaa. Laudeliinan saat myös 
kassalta. 

- Ruoan, purukumin, juomien tai särkyvien esineiden tuominen altaalle tai 
pesutiloihin on kielletty. 

- Ihokarvojen ajaminen ja hiusten värjääminen on uimahallin tiloissa kielletty. 
- Kierrä uima-asusi kuivaksi ja kuivaa itsesi pesuhuoneessa, jotta pukutilojen lattioille 

ei kulkeudu ylimääräistä vettä. 
 
Käyttäytyminen altailla 

- Uimataidottomat ja kellukkeita käyttävät lapset uivat kunto- ja terapia-altaassa vain 
aikuisen välittömässä läheisyydessä. 

- Uimaräpylöiden käyttö on sallittu ainoastaan uinninvalvojan luvalla. 
- Allas- pesu- ja pukutiloissa juokseminen ja rataköysissä roikkuminen on kielletty. 
- Veteen hyppääminen on sallittu ainoastaan kuntoaltaan päädyistä. 1, 3 ja 5 metrin 

hyppytelineiltä saa hypätä ainoastaan uinninvalvojan luvalla. 
- Kunto- ja nopeiden uimareiden radoilla rinnakkain uinti ja vesijuoksu on kielletty. 

 
Muuta 

- Henkilökunnalla on oikeus varoittaa asiakasta huonon käytöksen tai sääntöjen 
noudattamatta jättämisen takia. Henkilö, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai ei 
noudata henkilökunnan ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan 
uimahallista tai häneltä voidaan kieltää uimahallin käyttö määräajaksi. 

- Henkilökunta on vastuussa järjestyssääntöjen noudattamisen valvonnasta. Sääntöjä 
valvotaan jotta kaikkien uimahallin asiakkaiden turvallisuus ja viihtyvyys voidaan 
taata. 

- Henkilökunnalta voitte kysyä lisää ohjeita uimahallissa ja hallin tiloissa 
toimimisesta. 

 
  




