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0. Alkusanat 
 

Uimahallit ovat suomalaisten kannalta merkittäviä liikuntalaitoksia. Ensinnäkin ne 

ovat uimataidon kannalta aivan olennaisessa asemassa ja suomalaisten liikuttajina 

ne toteuttavat mitä parhaiten ”vauvasta vaariin” tai ”kunnossa kaiken ikää”-ajatusta.  

 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ja Suomen Kuntoliikuntaliitto toteutti-

vat opetusministeriön tukemana ensimmäisen uimahallibarometrin. Selvityksen kes-

keisenä ajatuksena on saada uutta tietoa uimahallien toiminnasta palveluntuotannon 

ja -tarjonnan näkökulmasta. Uusi tieto on nykyaikaisen johtamisen apuväline, ja us-

komme tästä olevan apua myös vastaajille itselleen eli uimahallijohdolle. Barometrin 

avulla oman toiminnan vertaaminen omaan viitekehykseen antaa toivottavasti aihet-

ta ilon purskahduksiin ja kehittämistoimenpiteisiin, jotta suomalaiset löytäisivät tien-

sä yhä useammin kunnan uimahalliin. 

 

Barometri oli tämän aihealueen ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimeinen. Us-

komme, että suhdannekatsauksesta saamme enemmän irti, kun toteutamme baro-

metrin parin vuoden kuluttua uudelleen. Silloin saamme nähdä ehkä jo trendejä ja 

palautetta niihin kehittämistoimiin, joita itse tavoittelemme. Turvallinen, kehittyvä ja 

kiinnostava uimahalli on aito elämän keidas. 

 

Haluamme kiittää tutkimuksen teknisestä toteutuksesta ja raportoinnista Juhani 

Pehkosta TNS Gallupista, Risto Järvelää ja Seppo Paavolaa opetusministeriöstä 

sekä luonnollisesti kaikkia kyselyyn vastanneita, jotka antoivat omalla näkemyksel-

lään merkittävän panoksen tälle selvitykselle. Barometrin toteutukseen osallistuivat 

Juhani Pehkosen ohella Janne Ollikainen ja Ilpo Johansson Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitosta ja Jorma Savola, Sinikka Wallén ja Mika Heino Suomen Kun-

toliikuntaliitosta. 

 

Työryhmä 
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1. Johdanto 
 

Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa on selvitetty ui-

mahallien toiminnasta vastaavien johtajien arvioita ja käsityksiä oman uimahallin 

palveluista ja kehittämistarpeista. Kysymyksen asettelu kattaa useita teemakokonai-

suuksia. Tutkimusongelmaa hahmotetaan paitsi uimahallin toteutunutta toimintaa 

koskevina luonnehdintoina ja arviointeina, myös käsityksinä hallin menestymismah-

dollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin Internetin kautta kesä-elokuun aikana. Tutkimuksessa 

haastateltiin kaikkiaan 106 uimahallia ja niiden edustajaa. Tutkimuskutsu lähetettiin 

kaikkiaan 199 maamme uimahalliin. Vastausprosentti kyselyyn oli 52 %.  

 

Tutkimus on toteutettu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ja Suomen 

Kuntoliikuntaliiton yhteishankkeena Opetusministeriön Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitolle myöntämän avustuksen turvin. 
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2. Näkemykset uima-altaiden käyttöasteesta 
 

Uimahallitoiminnoista vastaavilta tiedusteltiin aluksi näkemyksiä hallin uima-altaiden 

käyttöasteesta. 

 

Enemmistö uimahalleista arvioi, että altaiden käyttöaste kasvaa lähitulevai-

suudessa 

 

Lähes kaikissa uimahalleissa arvioidaan käyttöaste vähintäänkin melko hyväksi. 

Erittäin hyväksi käyttöasteen näkee kaksi viidestä uimahallien edustajista. Sellaisia, 

joiden mielestä hallin altaiden käyttöaste on huono, ei ilmene lainkaan. 
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MIKÄ ON UIMAHALLIN ALTAIDEN 
KÄYTTÖASTE (%).

Kuvio 4.

 

Kuva 1. Uimahallien altaiden käyttöaste 

 

Arviot käyttöasteesta ovat yhteydessä hallin vaikutusalueen asukasmäärään ja vuo-

tuiseen kävijämäärään. Suuri asukasmäärä johtaa suurempaan kävijämäärään, joka 

heijastuu tyytyväisyytenä käyttöasteeseen. Uimahallin allaspinta-alalla ei ole aivan 

yhtä selkeää yhteyttä näkemyksiin käyttöasteesta. Kuitenkin allaspinta-alan suuren-

tuessa lisääntyy taipumus antaa hyvä arvio altaiden käyttöasteesta. 

 

Uimahallit, jotka ovat tyytymättömiä asiakkaiden vapaassa käytössä olevaan osuu-

teen hallin tilakapasiteetista, kokevat uimahallin käyttöasteen paremmaksi kuin ne, 

joissa asiakkaiden vapaassa käytössä olevaa osuutta pidetään sopivana. Tulos kielii 

epäsuorasti siitä, että vapaita uintivuoroja on vaikeata lisätä, jos käyttöaste on kovin 

korkea. 

 

Enemmistö uimahallien edustajista on vakuuttunut siitä, että hallin altaiden käyttöas-

te tulee kasvamaan seuraavan 3-4 vuoden aikana. Niitä, jotka arvioivat käyttöasteen 

alentumista löytyy vain yksi halli kahdestakymmenestä. 



Uimahallibarometri 2008 

 6 Copyright 2008 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry & Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 

 

 

56

6

35

4

Kasvaa

Vähentyy

Pysyy ennallaan

Ei osaa sanoa

0 20 40 60 80

TNS Gallup Oy  2008 / PGraphics

Uimahallibarometri 2008

MITEN UIMAHALLIN ALTAIDEN KÄYT-
TÖASTE TULEE MUUTTUMAAN SEU-
RAAVAN 3 - 4 VUODEN AIKANA (%).

Kuvio 5.

 

Kuva 2. Uimahallien käyttöasteen muutosarvio seuraavien 3-4 vuoden aikana 

 

Käyttöasteen kohentumista odottavat etenkin ne hallit, joiden vaikutusalueen väki-

määrä on suuri sekä kävijämäärä ja allaspinta-ala ovat niin ikään suuria. Tämä ei 

tarkoita sitä, että pienillä paikkakunnilla oletettaisiin käyttöasteen heikentymistä, pi-

kemminkin ajatellaan pysyteltävän lähinnä nykyisellä tasolla käyttöasteessa. 

 

Asiakkaiden vapaiden uintimahdollisuuksien lisäämistä haluavat uskovat siihen, että 

uimahallin käyttöaste kasvaa vastaisuudessa. Myös ne, jotka sanovat uimaseurojen 

käytössä olevan liian kanssa tilakapasiteettia, arvioivat käyttöasteen kasvua seuraa-

van 3-4 vuoden aikana. 
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3. Näkemykset eri käyttäjäryhmien osuuksista uimahallin 

tilakapasiteetista 
 

Uimahallivastaavilta tiedusteltiin näkemyksiä eri käyttäjäryhmien osuuksista uima-

hallin tilakapasiteetista nykyisin. 

 

Tasapainoilua asiakkaiden vapaan käytön ja uimaseurojen käytön välillä 

 

Tulokset painottuvat suuntaan, jossa kaikkien käyttäjäryhmien osuus uimahallin tila-

kapasiteetista on sopivalla tasolla. 

 

Kuitenkin yli kolmannes uimahalleista ilmoittaa, että asiakkaiden vapaassa käytössä 

on liian vähän tilaa. Näiden uimahallien vaikutusalueen asukasmäärä ja kävijämäärä 

on suuri, mutta allaspinta-ala on keskimäärää pienempi. 
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Kuva 3. Uimahallin tilakapasiteetin osuudet eri käyttäjäryhmillä 

 

Vajaa kolmannes uimahalleista sanoo, että uimaseurojen osuus uimahallin tilakapa-

siteetista on liian vähäinen. Samaan hengenvetoon yli kymmenesosa arvioi uima-

seurojen vievän liikaa hallin tilakapasiteetista. Uimahallin suuri kävijämäärä ja iso al-

laspinta-ala johtavat siihen, että on taipumusta arvioida uimaseurojen käytössä ole-

van liikaakin tilakapasiteetista. Monissa allaspinta-alaltaan pienissä halleissa annet-

taisiin lisää tilaa uimaseuroille. Sama koskee halleja, joiden kävijämäärä ja vaikutus-

alueen asukasmäärä ovat keskimäärää alhaisempia. 

Näkemykset asiakkaiden vapaassa käytössä ja uimaseurojen käytöstä olevasta tila-

kapasiteetista ovat toisiinsa sidoksissa. Halleissa, joissa koetaan uimaseurojen vie-

vän liiankin kanssa tilaa, ollaan vakuuttuneita siitä, että asiakkaiden vapaalle käytöl-

le jää liian  
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vähän sijaa. Sama yhteys ei toimi toisinpäin. Jos asiakkaiden vapaassa käytössä on 

liian vähän tilaa, niin myös uimaseurojen ja muidenkin ryhmien käytössä on liian vä-

hän tilaa. 

 

Kokonaisuudessaan kaikkein tyytyväisimpiä ollaan erityisryhmien ja muiden järjestö-

jen kuin uimaseurojen käytössä olevaan osuuteen hallien tilakapasiteetista. 

 

Ovatko ikääntyneet täyttämässä uimahallit? 

 

Vastaajat arvioivat tutkimuksessa myös sitä, minkä eri käyttäjäryhmien osuus tulee 

lisääntymään seuraavan kolmen neljän vuoden aikana hallissa. 

 

Melkein kaikki uimahallit arvioivat, että ikääntyneiden ja vanhusten osuus tulee li-

sääntymään lähitulevaisuudessa. Kaksi viidestä näkee myös, että erityisryhmien, 

lasten ja aikuisten osuus kasvaa nykyisestä tasosta.  
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Kuvio 7. MINKÄ KÄYTTÄJÄRYHMIEN OSUUS TULEE 
LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVAN KOLMEN-NEL-
JÄN VUODEN AIKANA (%).

 

Kuva 4. Seuraavien 3-4 vuoden aikana kasvavat käyttäjäryhmät 

 

Tuloksista käy ilmi myös se, että allaspinta-alaltaan isoissa halleissa, joiden kävijä-

määrä on jo nykyään suuri, ollaan taipuvaisia arvioimaan, että kaikkien kävijäryhmi-

en osuus lisääntyy lähitulevaisuudessa. 

 

Näkemys, onko asiakkaiden vapaassa käytössä liian vähän vai sopivasti tilaa, ei ole 

yhteydessä arvioihin eri käyttäjäryhmien osuuden lisääntymisestä. Asiakkaiden va-

paita uintimahdollisuuksia sopivana ja liian vähäisenä pitävät näkevät kehityksen 

jokseenkin samankaltaisena. 
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4. Vapaiden uimamahdollisuuksien tarjonta ja kysyntä 
 

Uimahallivastaavilta tiedusteltiin näkemyksiä vapaiden uimamahdollisuuksien tar-

jonnasta ja kysynnästä. 

 

Vapaaharrasteiselle vesijuoksulle kysyntää vastaisuudessa 

 

Käytännössä kaikissa halleissa on vapaita mahdollisuuksia harrastaa kuntouintia ja 

vesijuoksua. Kaksi kolmesta hallista tarjoaa vapaita mahdollisuuksia myös leikkitoi-

minnoille, kilpauinnin harjoittelulle sekä perheuinnille. Reilussa kolmanneksessa hal-

leista on hyppylaudat tai -tornit vapaasti käytettävissä. 

 

Kolmessa hallissa neljästä arvioidaan, että vapaaharrasteisen vesijuoksun kysyntä 

tulee lisääntymään lähivuosina. Myös vapaiden kuntouintimahdollisuuksien kysyn-

nän otaksutaan olevan kasvu-uralla. Enemmistö hallien edustajista ennakoi lisäksi 

sitä, että seuraavan kolmen neljän vuoden aikana kysyntä vapaista erityisuintimah-

dollisuuksista tulisi lisääntymään. 
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Kuvio 9. MINKÄ KAIKKIEN VAPAIDEN UIMAMAHDOL-
LISUUKSIEN KYSYNTÄ TULEE LISÄÄNTY-
MÄÄN SEURAAVAN KOLMEN-NELJÄN VUO-
DEN AIKANA (%).

 

Kuva 5. Vapaiden uimamahdollisuuksien kysynnän lisääntyminen 3-4 vuoden aikana 

 

Erityyppisissä halleissa nähdään vapaiden uimamahdollisuuksien kysyntä hyvin pit-

källe samalla tavoin. Kävijämäärältään isoissa halleissa kuitenkin odotetaan muita 

enemmän sitä, että vapaat mahdollisuudet harrastaa kuntouintia ja vesijuoksua li-

sääntyvät. Näissä halleissa arvioidaan myös kysynnän lisääntyvän kilpauintia ja 

hyppymahdollisuuksia ajatellen. 
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5. Ohjatun toiminnan tarjonta ja kysyntä 
 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin ohjatun toiminnan ja palveluiden tarjontaa uima-

hallissa. Tämän jälkeen he arvioivat, minkä kaikkien palveluiden kysyntä tulee kas-

vamaan seuraavan kolmen neljän vuoden aikana. 

 

Ohjattu vesijuoksu on yhtä yleistä kuin uimaopetus 

 

Likimain kaikissa halleissa tarjotaan ohjattua vesijumppaa, koulujen uimaopetusta, 

lasten uimakouluja että vesijuoksua. Esimerkiksi vesijuoksun osalta vain yksi halli 

kymmenestä ei anna ohjausta. 

 

Muut palvelut ovat sitten jo harvemmassa hallissa tarjolla. Noin kolme hallia neljästä 

tarjoaa ohjattuja uintipalveluja erityisryhmille ja järjestää aikuisten uimakouluja. Vau-

vauinti kuuluu vajaan kahden kolmasosan hallien repertuaariin. Kuntouttavia palve-

luita on tarjolla kahdessa uimahallissa viidestä ja sukelluskouluja järjestetään va-

jaassa kolmasosassa halleista. 
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Kuvio 10. MITÄ KAIKKEA OHJATTUA TOIMINTAA JA PALVELUI-
TA UIMAHALLISSA ON TARJOLLA (%).

 

Kuva 6. Uimahalleissa tarjolla olevia muita toimintoja ja palveluita 
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Jos ei oteta lukuun uimahallin ns. peruspalveluita (vesijumppa, koulujen uimaopetus, 

lasten uimakoulut ja vesijuoksu), niin erilaiset muut palvelut ja ohjatun toiminnan 

muodot ovat yleisempiä halleissa, joiden kävijämäärä ja -potentiaali on suurta ja al-

laspinta-ala on iso. 

 

Ohjatun vesijumpan, vesijuoksun ja erityisryhmien uintipalveluiden kysynnän 

arvioidaan lisääntyvän 

 

Kysyttäessä, minkä kaikkien palveluiden kysyntä lisääntyy seuraavan kolmen neljän 

vuoden aikana, nousee kolme palvelumuotoa muiden edelle. Nämä ovat vesijump-

pa, vesijuoksu sekä erityisryhmien uintipalvelut. 

 

Vesijumpan kysynnän arvioidaan lisääntyvän kaikentyyppisissä halleissa. Ohjatun 

vesijuoksun kysyntä lisääntyisi tutkimuksen mukaan halleissa, jotka ovat keskimää-

rää suurempia ja joiden nykyisetkin kävijämäärät ovat suuria. 
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Kuvio 11. MINKÄ KAIKKIEN ERI PALVELUIDEN KYSYNTÄ 
TULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVAN KOLMEN
NELJÄN VUODEN AIKANA (%).

 

Kuva 7. Eri palveluiden lisääntyvä kysyntä seuraavien 3-4 vuoden aikana 

 

Pienet uimahallit ennakoivat kysynnän lisääntymistä ja mahdollisuuksia muita use-

ammin koulujen uimaopetuksessa.  
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6. Ketkä tarjoavat palveluita? 
 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitkä kaikki tahot tarjoavat uimahallissa palvelui-

ta. Tämä tehtiin kaikkien tarjottujen palveluiden osalta erikseen. 

 

Uimaseurat merkittävässä asemassa uimaopetuksessa 

 

Tulokset kielivät, että uimahalli itse on pääasiallinen ohjatun toiminnan ja palvelui-

den tarjoaja kaikissa muissa toiminnoissa paitsi hyppy- ja sukelluskoulujen, hengen-

pelastuskoulutuksen sekä erityisryhmien uintipalveluiden osalta. 

 

Uimaseurat hoitavat pitkälle hyppy- ja sukelluskoulut uimahalleissa. Hengenpelas-

tuskerhot organisoidaan uimaseurojen ja uimahallien yhteistyönä. Erityisryhmien 

uintipalveluja tarjoaa ja organisoi uimahallien rinnalla kunnan muu liikuntatoimi. 

 

Uimaseurojen merkitys palvelutarjonnassa on huomattava sikäli, että seurat järjes-

tävät kahdessa uimahallissa viidestä lasten uimakouluja ja joka neljännessä hallissa 

aikuisten uimaopetusta. Koulujen uimaopetukseen seurat eivät kuitenkaan osallistu 

vaan tarjonta tapahtuu joko uimahallin, kunnan muun liikuntatoimen tai opetustoi-

men organisoimana. 

 

Tuloksia on mahdollista tarkastella myös siten, että katsotaan, mitä palveluita ei ui-

mahalleissa saa lainkaan. Enemmän kuin neljä hallia viidestä on sellaisia, joissa ei 

ole tarjolla hengenpelastuskoulutusta. Samansuuntainen tulos saadaan, kun tarkas-

tellaan hyppykoulutusta. Sukelluskouluja ei ole lainkaan kahdessa hallissa kolmesta. 

Kaksi hallia viidestä on sellaisia, joissa kukaan ei järjestä vauvauintia. Vajaassa 

kolmanneksessa halleista ei ole tarjolla aikuisten uimaopetusta.  



Uimahallibarometri 2008 

Copyright 2008 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry & Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 13 

 

7. Mikä on eri tahojen tarjoamien palveluiden laatutaso 

uimahallissa? 
 

Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin näkemystä siitä, mikä on eri tahojen tarjoami-

en palveluiden laatutaso uimahallissa. Tämän lisäksi pyydettiin antamaan yleisarvio 

hallin palveluille. Yleisarvio toimii mittakeppinä, kun tehdään johtopäätöksiä eri ta-

hoihin kohdistuneista arvosanoista. Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon se, 

että kyse ei ole palveluiden käyttäjien arvioista vaan yhden palveluntarjoajan näke-

mykset omasta ja muiden toiminnasta. 

 

Uimahallien edustajat suitsuttavat omien palveluiden laatua 

 

Uimahallien edustajat arvioivat uimahallin palvelut yleensä joko erittäin hyviksi tai 

melko hyviksi. Kolmannes intoutuu äärimmäisen hyviin arvosanoihin uimahallin pal-

velutasoa arvioidessaan. Koska vastaajat ovat ”asianosaisia” on ymmärrettävää, et-

tä nimenomaan uimahallin omia toimintoja ja palveluita kiitellään. 

 

Uimaseurat, muut järjestöt ja yritykset saavat vaatimattomamman palautteen, mikä 

osaksi johtuu siitä, että vastaajat eivät kykene arvioimaan muiden tahojen palveluita. 

Vaikka tämä seikka otettaisiin huomioon, niin silti on havaittavissa ”kotiinpäin” vetoa. 

Uimaseurojen, järjestöjen ja yritysten palveluja ei suitsuteta samalla tavoin kuin hal-

lin omia palveluja. 
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Uimahallin omat palvelut

Uimaseurat

Muut järjestöt

Yritykset

0 25 50 75 100

30

27

9

2

7

61

61

43

48

36

4

9

21

22

16

0

0

23

24

37

5

2

4

4

5

0

0

0

1

0

Uimahallibarometri 2008

Kuvio 16. MILLAISEKSI ARVIOI ERI TAHOJEN TARJOAMIEN PALVE-
LUIDEN LAATUTASON (%).
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Kuva 8. Eri tahojen tarjoamien palveluiden laatutason arviot 
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Kuvio 14ta.
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Kuva 9.a. Ohjattujen palveluiden tarjoajat uimahalleissa 
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Kuva 9.b. Ohjattujen palveluiden tarjoajat uimahalleissa 
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KETKÄ TARJOAVAT OHJATTUJA PALVELUITA UIMA-
HALLISSA (tarjoajat palveluittain,%).

Kuvio 14tc.

HYPPYKOULU

SUKELLUSKOULU

ERI TYYPP. KUNTOUT-
TAVAT PALVELUT

HEMMOTTELU

 

Kuva 9.c. Ohjattujen palveluiden tarjoajat uimahalleissa 
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8. Uimahallissa työskentelevien henkilöiden osaamisen 

taso ja turvallisuusjärjestelyt uimahallissa 
 

Tutkimuksessa vastaajilta pyydettiin arviota uimahallissa työskentelevien osaamisen 

tasosta ja pätevyydestä eri tehtävissä. Tuloksia tulkittaessa on pidettävä jälleen mie-

lessä se, että kyse on oman työyhteisön sisäisestä arvioinnista. 

 

Markkinointi, turvallisuus ja asiakaspalvelu ovat ensisijaisia osaamisen kehit-

tämiskohteita 

 

Henkilöstön osaamisen taso ja pätevyys arvioidaan vähintään melko hyväksi kaikis-

sa tehtävissä lukuun ottamatta uimahallin markkinointia ja tuotekehittelyä. Parhaat 

arvosanat henkilöstö saa asiakaspalveluosaamisesta, opetuksesta ja ohjauksesta 

sekä teknisistä taidoista. 

 

Mikäli tavoitteena pidetään erinomaisuutta, niin tähän ei ylletä yhdessäkään tehtävä-

lajissa. Puolet uimahalleista arvioi, että henkilöstön osaaminen ja pätevyys on ope-

tuksessa ja ohjaamisessa erittäin hyvää tasoa. 
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MILLAINEN ON UIMAHALLISSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMIS-
TASO JA PÄTEVYYS ERI TEHTÄVISSÄ (%).

 

Kuva 10. Uimahalleissa työskentelevien henkilöiden osaamistaso ja pätevyys 

 

Kun sitten tiedustellaan, mitä kaikkea osaamista tarvitaan tulevaisuudessa lisää, niin 

nousee kolme osaamisaluetta ylitse muiden. Nämä ovat markkinointi ja tuotekehitte-

ly, turvallisuus sekä asiakaspalvelu. Uimahallin johtamiseen, ohjaukseen ja tekni-

seen osaamiseen ei kohdennu samassa määrin toiveita. 

 

Allaspinta-alaltaan isot uimahallit peräänkuuluttavat asiakaspalvelun kehittämistä. 

Pienissä uimahalleissa koetaan keskimäärää useammin tarvetta parantaa osaamis-

ta uimahallin johtamisessa yleensä. 
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Kuvio 21. MITÄ KAIKKEA OSAAMISTA UIMAHALLEISSA TULEVAI-
SUUDESSA TARVITAAN LISÄÄ (%).

 

Kuva 11. Tulevaisuuden lisäosaamistarve uimahalleissa 

 

Turvallisuuden kannalta rakenteet huonommassa kunnossa kuin henkilöstön 

osaaminen 

 

Hallin turvallisuusjärjestelyt arvioidaan vähintäänkin melko hyväksi silloin kun kyse 

on henkilöstön osaamisesta. Likimain kaikki ilmoittavat, että uinninvalvonta on erit-

täin hyvällä tai melko hyvällä tasolla uimahallissa. Valtaosa arvioi myös, että pelas-

tus- ja ensiapuvälineet ovat kunnossa. Asteen huonomman arvosanan saavat halli-

en rakenteet ja kameravalvonta asiakkaiden turvallisuuden kannalta. Mikäli tavoit-

teena on se, että turvallisuusjärjestelyjen tulisi saada erittäin hyvä arvosana, niin yk-

sikään asia ei ole täysin kunnossa. 
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Kuvio 23. MILLAISEKSI KOKEE KÄYTÄNNÖN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
HALLISSA TÄLLÄ HETKELLÄ ERI ASIOISSA (%).

ERITTÄIN 
HYVÄ

MELKO
 HYVÄ

EI HYVÄ
EIKÄ H.

EI KOK./
EOS

MELKO
HUONO

ERITTÄIN
HUONO

 

Kuva 12. Eri ammattikuntien kokemus turvallisuusjärjestelyistä uimahallissa 
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Pääsääntöisesti allaspinta-alaltaan isoissa halleissa koetaan turvallisuusjärjestelyt 

paremmiksi kuin pienemmissä halleissa. Ero on isojen hallien suuntaan suuri eten-

kin kun tarkastellaan hallin rakenteita ja kameravalvontaa. Henkilökunnan turvalli-

suusosaamisessa sekä pelastus- ja ensiapuvälineissä ero ei ole aivan yhtä suuri. 

 

Turvallisuusasiakirjoilla ja -suunnitelmilla on merkitystä käytännössä 

 

Uimahallien turvallisuuteen liittyen vastaajilta tiedusteltiin näkemystä eri turvallisuus-

asiakirjojen ja -suunnitelmien merkityksestä uimahallin käytännön toiminnan kannal-

ta. Arviointikohteena olivat turvallisuusasiakirja, valvontatutkimusohjelma sekä pe-

lastussuunnitelma.  

 

Käytännössä kaikkien asiakirjojen ja suunnitelmien merkitys koetaan käytännön toi-

minnan kannalta vähintäänkin melko suureksi. Merkityksellisistä merkityksellisim-

mäksi nähdään turvallisuusasiakirja. Lähes joka toinen kokee turvallisuusasiakirjan 

merkityksen erittäin suureksi. Noin kolmannes vastaajista kokee myös valvontatut-

kimusohjelman ja pelastussuunnitelman merkityksen erittäin suureksi. 

 

Turvallisuusasiakirja (tuoteturvall.valvontaviranom.)

Valvontatutkimusohjelma (terveysviranomainen)
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Kuva 13. Eri turvallisuusasiakirjojen/ -suunnitelmien merkitys hallin toiminnan kan-

nalta 

 

Uimahallin koko on yhteydessä siihen, miten turvallisuusasiakirjoja ja -suunnitelmia 

arvotetaan. Niiden merkitys koetaan suuremmaksi pienemmissä uimahalleissa ja 

sellaisissa, joiden kävijämäärä on pienempi. Lähinnä kyse on kuitenkin aste-eroista 

näkemyksissä, siis siitä onko asiakirjojen merkitys toiminnan kannalta erittäin tai 

melko suuri. 

 

SUH:n tarjoama koulutus vastaa uimahallien tarpeisiin etenkin uimavalvonnan 

ja uimaopetuksen osalta 

 

Tutkimuksessa vastaajat arvioivat sitä, kuinka hyvin tai huonosti Suomen Uimaope-

tus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) tarjoama koulutus vastaa uimahallin nykyisiin 

tarpeisiin. Arvioitavia asioita oli kuusi. Valtaosa uimahallien edustajista arvioi, että 

SUH:n tarjoama koulutus vastaa tarpeisiin erittäin tai melko hyvin, kun on kyse ui-

mavalvonnasta ja uimaopetuksesta. Myös täydennyskoulutuksen osalta selvä 

enemmistö antaa tunnustusta SUH:n palveluille.  
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Kuva 14. SUHn tarjoaman koulutuksen vastaavuus uimahallin nykytarpeisiin eri asi-

oissa 

 

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että avoimesti tyytymättömiä ei löydy nimeksi-

kään, ei yhdessäkään kysytyssä asiassa. Pientä epäröintiä ilmenee, kun kysytään 

vesitreeniä ja erityisuintia koskevasta koulutuksesta. Näiltä osin erinomaisten arvo-

sanojen osuus jää pienemmäksi. Kuitenkaan varsinaisesta tyytymättömyydestä ei 

voida puhua. 

 

Uimahallin koko ja asiakasmäärä eivät näytä olevan johdonmukaisesti yhteydessä 

siihen, miten SUH:n palveluihin suhtaudutaan. Ainoa merkillepantava riippuvuus on 

se, että pienet hallit ilmoittavat keskimäärää useammin, että heillä ei ole kokemuksia 

SUH:n palveluista. 
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9. Mitä erilaisia hyvinvointipalveluja tulisi olla tarjolla ui-

mahallissa tai sen välittömässä läheisyydessä? 
 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia muita kuin uimiseen liittyviä palvelui-

ta on tarjolla uimahallissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Tämän jälkeen he ar-

vioivat, mitä kaikkia tällaisia palveluita tarvitaan hallissa tai sen läheisyydessä. 

 

Uimahallien läheisyydessä tulisi olla tarjolla fysioterapia- ja kuntosalipalvelui-

ta sekä liikuntaneuvontaa 

 

Valtaosa uimahalleista ilmoittaa, että hallissa tai sen välittömässä läheisyydessä on 

kuntosalipalvelut, juoksu- ja lenkkeilyreitit, ulkopelikentät, liikuntaryhmiä sekä sisä-

pelikenttiä. Kirjasto- tai terveyspalveluita löytyy noin neljänneksen uimahallien lähei-

syydestä. Ravintolapalveluita on tarjolla reilussa kahdessa viidesosassa halleja tai 

sitten ne löytyvät läheltä. 

 

Tulosten mukaan enemmistö uimahallien edustajista kaipaa uimahallin välittömään 

läheisyyteen neljää erityyppistä palvelua. Nämä tärkeistä tärkeimmät palvelut ovat 

liikuntaneuvonta, fysioterapiapalvelut, kuntosalipalvelut sekä liikuntaryhmät. Näiden 

lisäksi kaksi viidestä haluaisi hallin läheisyyteen toimivat ravintolapalvelut sekä juok-

su- ja lenkkeilyreitit. Vähemmässä määrin odotuksia kohdentuu siihen, että uimahal-

lien välittömässä läheisyydessä olisi kirjastopalveluja, ulkopeli- tai nurmikenttiä. 

 

Kävijämäärältään isoissa halleissa pidetään muita useammin hyvänä sitä, että hallin 

läheisyydessä on erilaisia muita palveluita. Näissä uimahalleissa nähtäisiin hyvänä 

myös se, että hallien läheisyydessä olisi tarjolla mm. terveyspalveluita. 

 

Kävijämäärältään pienissä halleissa odotukset muiden hyvinvointipalveluiden sijain-

nista hallin läheisyydessä ovat selvästi vaatimattomampia. Kaikentyyppisiin palve-

luihin kohdentuu keskimäärää vähemmän odotuksia. 

 

Monipuoliset palvelut uimahallin läheisyydessä synnyttävät palvelujen lisätar-

vetta 

 

Tuloksista käy ilmi se, että erilaisten hyvinvointipalveluiden sijainti uimahallin lähei-

syydessä johtaa siihen, että niitä koetaan tarvittavan myös tulevaisuudessa. Mitä 

monipuolisempi ns. oheispalveluiden kirjo on sitä enemmän näitä muita palveluita, 

joita ei ole vielä uimahallin läheisyydessä, haluttaisiin. 

 

Toisaalta kaikki uimahallit, joissa on esim. kuntosalipalveluja, eivät mainitse näitä 

palveluja tarvittavan myös tulevaisuudessa. Tätä kummallisuutta voi selittää sillä, et-

tä ao. palvelut otetaan ikään kuin itsestään selvyytenä. Kun ne ovat olemassa, ei nii-

tä voida ottaa pois eikä siis tarvita enää lisää. 

 

Halleissa, joiden läheisyydessä ei ole juurikaan muita palveluita, eivät osaa tai pysty 

arvioimaan, mitä palveluita hallin läheisyydessä tarvittaisiin. Odotukset ovat vaati-

mattomia. Jos hallin läheisyydessä ei ole mitään palveluita, nurmikenttiä tai ulkopeli-

kenttiä lukuun ottamatta, katsotaan niiden riittävän. Ei pidetä realistisena sitä, että 

hallin läheisyyteen tarvittaisiin erilaisia muita palveluita. 
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Kuvio 12. MITÄ KAIKKIA MUITA PALVELUITA ON UIMA-
HALLISSA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEI-
SYYDESSÄ TARJOLLA (%).

 

Kuva 15.a. Tarjolla olevat eri palvelut uimahallissa tai välittömässä läheisyydessä 

tällä hetkellä  
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Kuvio 13. MITÄ KAIKKIA MUITA PALVELUITA TARVI-
TAAN TULEVAISUUDESSA UIMAHALLISSA
TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (%).

 

Kuva 15.b. Palvelut, joita tarvitaan uimahallissa tai sen välittömässä läheisyydessä 

tulevaisuudessa 
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10. Auttaako ulkoistaminen? 
 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, tulisiko uimahallin palveluja ja toimintoja vastai-

suudessa ulkoistaa nykyistä enemmän.  

 

Varauksellista suhtautumista uimahallin toimintojen ulkoistamiseen 

 

Uimahalleista saatu vastaus on aika selkeä. Enemmistö ei halua, että uimahallin 

palveluja ja toimintoja ulkoistetaan. Noin neljännes kannattaa ulkoistamisen edistä-

mistä. 

 

Tuloksista käy ilmi myös se, että halleissa, joissa työskentelee ulkoistettua henkilös-

töä, ollaan varauksellisia palveluiden ulkoistamisen jatkamisen osalta. Myös tässä 

ryhmässä enemmistö suhtautuu toimintojen ja palveluiden nykyistä laaja-

alaisempaan ulkoistamiseen kielteisesti. 

 

Tulosta voi selittää ehkä sillä, että ulkoistamisesta ei aina koeta aiheutuvan hyötyä 

ainakaan palveluiden laadun osalta. Ulkoistamiskokemuksia omaavissa halleissa ol-

laan hieman vähemmän tyytyväisiä uimahallin palveluihin kuin halleissa, joilla ei ole 

kokemusta ulkoistetusta henkilökunnasta. 
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Kuvio 18. TULISIKO UIMAHALLIN PALVELUJA 
JA TOIMINTOJA VASTAISUUDESSA 
ULKOISTAA NYKYISTÄ ENEMMÄN (%).

 

Kuva 16. Pitäisikö uimahallin palveluita ja toimintoja ulkoistaa enemmän 
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11. Avoimet kysymykset 
 

Uimahallien ongelmia 

 

Tutkimuksessa vastaajille annettiin mahdollisuus myös avoimeen palautteeseen. 

Heille esitettiin viisi avointa kysymystä. Kysymykset kuuluivat seuraavasti. 

 

”Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat ilman ja veden laadun suh-

teen?” 

 

”Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat palveluiden kehittämisen 

kannalta?” 

 

”Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat kävijämäärien kasvattami-

sen kannalta?” 

 

”Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat taloudelliselta kannalta?” 

 

”Mitkä ovat mielestänne uimahallin pahimmat ongelmat turvallisuuden kannalta?” 

 

Huono ilmastointi ja ilmankosteus ongelma joka toisessa hallissa 

 

Pahimmat uimahallien ongelmat ilman ja veden laadun suhteen on jaettavissa kah-

teen pääluokkaan. Iso osa maininnoista liittyi ilmastointiin, ilman kosteuteen, van-

hentuneeseen laitteistoon ja tekniikkaan. Lähes joka toinen hallivastaava koki suu-

reksi ongelmaksi ilman kosteuden ja ilmastoinnin puutteellisuudet. Toinen näkyvä 

ongelma ilman ja veden laadun osalta liittyi asiakkaisiin. Lähes viidenneksessä hal-

leista koetaan asiakkaiden huonon hygienian aiheuttavan ongelmia (peseytymättö-

myys, epäkelvot uima-asut). 

 

Suurimmat ilman ja veden laadun ongelmat: 

 Huono ilmastointi, ilman kosteus, vanhentunut laitteisto ja tekniikka 

 Asiakkaiden huono hygienia 

 

Pahimmat ongelmat palveluiden kehittämisen kannalta ovat hieman kirjavampia. Ne 

liittyvät liian pieniin hallin tiloihin, rakenteiden vanhakantaisuuteen, henkilöstöpulaan 

sekä etenkin kunnan talouden niukkuuteen. Kunnan taloudelliset tekijät sanelevat 

hallien vastaavien mielestä pitkälle sen, että hallia ei voida rakenteellisesti uudistaa 

ja henkilöstöä palkata lisää. 

 

Suurimmat ongelmat palveluiden kehittämisen kannalta: 

 Kunnan taloustilanne 

 Allastila, pienet tilat 

 Rakenteiden vanhanaikaisuus, yksipuolisuus 

 Henkilöstöpula, henkilöstön vaihtuvuus 
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Pelkkä uima-allas ei riitä kävijämäärien kasvattamiseen 

 

Pahimmat ongelmat kävijämäärien kasvattamisen kannalta liittyvät uimahallin rajalli-

seen kapasiteettiin ja tiloihin sekä väestöpohjan riittämättömyyteen. Huomattava osa 

katsoo, että kävijämäärän kasvattaminen on hankalaa, koska naapurikunnissa tai 

vaikutusalueella on monia uudenaikaisia halleja ja kylpylöitä. Pelkkä uima-allas ei 

nykypäivänä riitä, jos tavoite on kävijämäärien lisääminen. Muutama uimahallien 

edustaja sanoo, että ainoa ongelma on hallin palveluiden riittämätön täsmämarkki-

nointi. 

 

Suurimmat ongelmat kävijämäärien kasvattamisen kannalta: 

 Rajallinen tilakapasiteetti 

 Vanhentuneet rakenteet 

 Väestöpohjan riittämättömyys 

 Vaikutusalueella kilpailevaa laadukkaampaa tarjontaa 

 Markkinoinnin riittämättömyys 

 

Uimahallien suurimmat ongelmat talouden kannalta ovat pitkälle samoja kuin esteet 

palveluiden kehittämisessä. Kuntien heikko taloudellinen tilanne heijastuu uimahalli-

en talouteen. Muita ongelmia, jotka nousivat esiin, olivat energiakustannusten nousu 

sekä hinnoittelu. Lähes joka toinen vastaaja kauhisteli energiakustannusten kasvu-

vauhtia. Hinnoitteluongelma liittyy tarpeeseen nostaa asiakasmaksuja. Tätä ei kui-

tenkaan useinkaan voida tai uskalleta tehdä.  

 

Suurimmat ongelmat talouden kannalta: 

 Energiakustannukset 

 Kuntien taloustilanne ja säästövimma 

 Hinnoitteluongelma (asiakasmaksut vs. vanhentuneet rakenteet) 

 

Turvallisuusongelma: Ruuhkahuippuna liian vähän henkilökuntaa 

 

Turvallisuuden kannalta isoimmat ongelmat liittyvät jo aiemmin kertautuneisiin asioi-

hin. Rakenteet koetaan monissa halleissa epätarkoituksenmukaisiksi ja vanhentu-

neiksi. Osa halleista arvioi kuluneiden, vanhentuneiden ja ahtaiden tilojen muodos-

tavan turvallisuusongelman. Osassa halleista koetaan kävijämäärien ruuhkahuipuis-

sa muodostavan ongelman turvallisuuden kannalta. Henkilökunnan niukkuudesta 

johtuen ei pystytä valvomaan turvallisuutta optimaalisesti. Joissakin halleissa koe-

taan osan asiakkaista aiheuttavan vaaratilanteita käyttäytymisellään. 

 

Suurimmat ongelmat turvallisuuden kannalta: 

 Rakenteiden epätarkoituksenmukaisuus: Tilanahtaus, rappuset, korokkeet, 

liukkaat lattiapinta-alat, pintojen kuluneisuus 

 Kävijämäärät ruuhkahuipuissa 

 Iäkkäiden lisääntyvä kävijämäärä 

 Henkilöstön/valvojien rekrytointiongelmat 

 Asiakkaiden piittaamattomuus 
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12. Uintikampanjan kehittäminen 
 

Kuntoliikuntaliiton tavoitteena on kehittää liikuntapaikkoja ja aktivoida kansalaisia lii-

kunnallisen elämäntapaan mm. liikuntakampanjoiden avulla. Liiton joka keväinen 

uintikampanja saavuttaa puolet maamme uimahalleista ja siihen osallistuu lähes 

40000 vesiliikkujaa.  

 

Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä näkemystä Ui Kesäksi Kuntoon - kam-

panjan kehittämiseksi. Kysymys kuului seuraavasti. 

 

”Suomen Kuntoliikuntaliitto on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestänyt 

Ui Kesäksi Kuntoon - kampanjan vuodesta 1992. Mikä on mielestänne keskeisintä 

kampanjan jatkuvan kehittämisen kannalta? 

 

Saadut kehittämisehdotukset olivat kirjavia. Mitään muita selvästi yleisemmin mainit-

tua ehdotusta ei tullut. Melko useasti mainitut kehittämisajatukset sivusivat yleisesti 

kampanjan markkinoinnin ja tiedotuksen tehostamista sekä erilaisiin kohderyhmiin 

kuten nuoriin panostamista. Osa vastaajista piti tärkeänä sitä, että kampanjaan liite-

tään houkuttelevampia palkintoja. 
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Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry  

Kirvesmiehenkatu 4A6, 00880 Helsinki 

Puh. 09-343 6560 

ilpo.johansson@suh.fi, www.suh.fi 

Suomen Kuntoliikuntaliitto 

Arabiankatu 12, 00560 Helsinki 

Puh. 0207 964 430/Uimahallibarometri 

info@kunto.fi, www.kunto.fi 

SUOMEN UIMAOPETUS- JA  

HENGENPELASTULIITTO 

Suomen Uimaopetus- ja Hengen-

pelastusliitto on koulutus- ja valis-

tusjärjestö, jonka missiona on ui-

mataidon ja muun vesiturvallisuu-

den edistäminen niin, että jokai-

nen suomalainen osaa uida ja pe-

lastaa veden varaan joutuneen 

eikä kukaan huku uimataidon 

puutteen johdosta. SUH ohjaa 

valtakunnallisesti yleistä uimaope-

tus- ja hengenpelastustyötä, tekee 

siihen liittyvää koulutusta, neu-

vontaa ja valistusta sekä kehittää 

uinnin olosuhteita, erityisesti ui-

mahallien ja uimarantojen turvalli-

suutta. 

 

SUOMEN  

KUNTOLIIKUNTALIITTO 

Suomen Kuntoliikuntaliitto on ter-

veyttä edistävän liikunnan asian-

tuntijajärjestö, joka edistää kansa-

laisten liikunnallisesti aktiivista 

elämäntapaa ja sen kautta saavu-

tettavaa hyvinvointia ja terveyttä. 

Muut liiton julkaisemat tutkimuk-

set ovat Työpaikkaliikuntabaro-

metri, Urheiluseurat ja kunnat 

kunto- ja terveysliikunnan tuotta-

jina, Kansallinen liikuntatutkimus, 

aikuisliikuntaosa. 


