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TANHUVAARA sport spa - uimahallin 
turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet on tehty asiakkaiden turvallisuutta ja viihtymistä silmälläpitäen. 

YLEISTÄ
•   Sisäänpääsy oikeuttaa 2 tunnin oleskeluun uimahallin tiloissa.  Allastiloista on poistuttava 30 min ja pesutiloista 15 min  
 ennen hallin sulkemista. Uimahallissa on tallentava kameravalvonta allasosastolla (myös veden alla) ja kulkuportilla.  
•   Jokainen käyttää uimahallia omalla vastuullaan ja on myös vastuussa omaisuutensa säilyttämisestä. Korut ja puhelimet  
 suositellaan jätettäväksi majoitustiloihin tai pukukaappeihin. Valokuvaaminen on kielletty uimahallissa.
•   Kouluiän saavuttaneet tytöt käyttävät naisten ja pojat miesten pukeutumis- ja peseytymistiloja. 
•   Ongelmatilanteissa ja muuten epäselvissä tilanteissa ota rohkeasti yhteyttä henkilökuntaan.

HYGIENIA  
• Ennen saunaan ja altaaseen menoa on aina peseydyttävä ja myös hiukset on kasteltava. 
• Saunominen ja peseytyminen tapahtuvat ilman uima-asuja. 
• Sido pitkät hiukset kiinni tai käytä uimalakkia.
• Suosittelemme käytettävän vain uintiin tarkoitettua ihonmyötäistä uima-asua.  
• Tarttuvia ihotauteja sairastavilta on pääsy uimahalliin kielletty. 
• Ilmoitathan uinninvalvojille, mikäli sinulla on erityisseurantaa vaativa sairaus, kuten epilepsia, sydänsairaus tai diabetes.
• Jalkineiden, rantasandaalien yms. käyttö on kielletty uimahallin märkätiloissa.
• Ruoan, purukumin, karkkien ja särkyvien esineiden tuominen altaalle tai pesutiloihin on kielletty. 

IKÄRAJAT JA UIMATAIDOTTOMAT 
• IKÄRAJA omatoimiseen uimahalliasiointiin on 10 vuotta, jonka lisäksi edellytetään kunnollista uimataitoa:
 →  25 m allas: uimataitovaatimus on vähintään 200 m (ilman apuvälineitä)
 →  Muut altaat: Uimataitovaatimus on ns. perusuimataito eli 50 metriä (ilman apuvälineitä)
 →  Vanhemmilta/huoltajilta voidaan pyytää vahvistus alaikäisen uimataidosta kirjallisena
• Alle 10 vuotiaat, uimataidottomat ja erityisryhmät ovat tervetulleita uimahalliin mukanaan täysi-ikäinen henkilö, joka 
 vastaa erityistä huolenpitoa vaativan henkilön oleilusta ja valvonnasta kaikissa uimahallin tiloissa.  Lapset ovat vanhempiensa  
 tai muun täysi-ikäisen huoltajansa vastuulla, joka ei saa jättää lasta milloinkaan yksin uimahallin tiloihin. Uimataidottomien  
 henkilöiden kanssa tulee olla vain matalissa altaissa. Kellukkeet tai muut vastaavat apuvälineet eivät koskaan korvaa uintitaitoa ja  
 eivätkä poista huoltajan valvontavastuuta lapsesta.
• Ryhmien, koulujen ja urheiluseurojen harjoitukset pidetään ainoastaan vastuuhenkilön valvonnassa. Vastuuhenkilön tulee olla koko  
 harjoituksen ajan paikalla. 

MUITA TURVALLISUUSASIOITA
• Tapaturmien välttämiseksi on uimahallin tiloissa liikkumisessa noudatettava riittävää varovaisuutta. 
• Juokseminen ja ryntäily on ehdottomasti kielletty liukastumisriskin takia. 
• Altaaseen HYPPÄÄMINEN on sallittu vain 25 m:n altaassa ja sen syvässä päässä, hyppytelineiltä muiden asiakkaiden   
 turvallisuutta vaarantamatta. Ponnahduslaudalta hyppääminen on sallittu vain uinninvalvojan luvalla.

MUITA OHJEITA
• Vesiliukumäessä ja muissa allastiloissa on noudatettava annettuja ohjeita.
• Poikkeustilanteissa (esim. palohälytys, sähkökatkos) tulee seurata henkilökunnan antamia ohjeita.
• Uimahallin tiloissa ei ole sallittua esiintyä päihtyneenä.
• Uimahalli ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavaralain mukaan vastuullinen säilyttämään alle 20 euron    
 arvoisia löytötavaroita. Arvotavarat toimitetaan poliisilaitokselle.
• Palauta uintivälineet ja muu tarvikkeet niille osoitettuun paikkaan ja avaimet lopuksi vastaanottoon. 

MUUTA
• Uimahallin henkilökunta antaa asiakasturvallisuuteen tai viihtyvyyteen liittyviäohjeita ja määräyksiä.
• henkilö, joka rikkoo annettuja ohjeita ja määräyksiä voidaan poistaa uimahallista tai häneltä voidaan kieltää uimahallin käyttö  
 määräajaksi. 
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