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Uimahallien turvallisuus koronaepidemian aikana – SUH:n 
näkemyksiä uimahallien avaamisessa huomioitavista seikoista 
Päivitetty 14.5.2020 

 
Valtioneuvosto linjasi 4.5.2020, että muun muassa uimahallit avataan 1.6. alkaen hallitusti ja 

asteittain. Linjaus on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä uimahallien ylläpitäjien ja 
asiakkaiden keskuudessa. Vastuulliset ministeriöt antavat kesän osalta ohjauskirjeet toukokuun 
aikana ja aluehallintovirastot valmistelevat päätökset sen mukaan.  

 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on koonnut tällä hetkellä saatavilla oleviin 
viranomaislähteisiin perustuen näkemyksensä huomioon otettavista seikoista sekä uimahallin 
asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden näkökulmasta.   
 
Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi uimahalleissa tarvitaan erityistoimia, joita käydään läpi 
tarkemmin alla. Uimahalleissa on kuitenkin myös koronavirusepidemian aikana noudatettava 
normaalisti kuluttajaturvallisuuden ja vedenlaadun valvonnan osalta olemassa olevia säädöksiä. 
Lisätietoja: 

- Tukesin ohjeet uimahalleille ja kylpylöille: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-
tarjottavat-palvelut/uinti-ja-muut-vesilajit/uimahallit-ja-kylpylat 

- Valviran ohjeet allasveden laadun valvonnasta: 
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/allasvesi 

 

Koronavirustartuntariskin ehkäiseminen uimahalleissa 
Ei ole näyttöä siitä, että koronavirus SARS-CoV-2 voisi levitä uima-allasvesien kautta. Uima-
allasvesissä käytetään aina desinfiointikemikaalina klooriyhdisteitä, joiden ansiosta virukset 
tuhoutuvat nopeasti uima-allasveteen joutuessaan. Ennen uimahallin avaamista on huomioitava, 
että tilojen vähentynyt käyttö, veden lämpötilan alentaminen ja vesijärjestelmien sulkeminen voi 
suurentaa legionellariskiä. Lisätietoa koronaviruksesta ja vesiturvallisuudesta sekä legionella-riskin 
torjumisesta: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/koronavirus-ja-vesiturvallisuus 
 
Koronavirustartunnan riski liittyy lähinnä uimahallin asiakkaiden tai työntekijöiden 
lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen, jos uimassa tai uimahallin tiloissa on koronavirusta 
levittävä henkilö. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai 

aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on 
esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.  Virus voi tarttua myös 
kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-

eritteitä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä.  
 
Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi uimahallin ylläpitäjän tulee huomioida toiminnassaan 

viranomaisten yleiset ohjeet turvallisuudesta ja hygieniasta:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 
 

Lähikontaktien minimointi 
Valtionneuvosto linjasi 4.5.2020, että 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten 
kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen 
sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kuten liikunta- ja urheilutapahtumissa. Sisätilojen ja 
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alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja  
elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien 
ja hygieniaohjeistuksen kautta. Toistaiseksi vastuulliset ministeriöt eivät ole antaneet 
aluehallintovirastolle ohjauskirjeitä näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi.  
 
Joka tapauksessa asiakasmäärä tulee suhteuttaa kyseessä olevan uimahallin kokoon ja uimahallin 
ylläpitäjän tekemään riskiarvioon siitä, miten on mm. mahdollista taata riittävät turvavälit puku-, 
pesu- ja allastiloissa huomioiden viranomaisten asettamat rajoitukset/suositukset. Usein erityisesti 
puku- ja pesutiloihin mahtuu kerrallaan väljästi vähemmän asiakkaita kuin allastiloihin. 

Asiakasmääriin voi vaikuttaa myös varaamalla/suosittelemalla eri käyttäjäryhmille (esim. 
kuntouimarit, perheet, vesiliikuntaseurojen ryhmät, uimakoululaiset) omia aukioloaikoja.   
 

Pukutilojen ja samalla uimahallin asiakasmäärää on mahdollista säädellä lukitsemalla/poistamalla 
käytöstä osa pukukaapeista ja jättämällä asiakkaiden käyttöön vain osa pukukaapeista, jotta 
kahden metrin turvavälit on mahdollista säilyttää. Tämä myös helpottaa käytössä olevien 

pukukaappien puhtaanapitoa. Pesutiloissa suihkujen sijoittelusta ja määrästä riippuen tulee 
tarvittaessa tehdä toimenpiteitä turvavälien varmistamiseksi. 
 
Uimahallien aula- ja muut kaikille avoimet tilat ovat paikkoja, joissa on olemassa riski 
lähikontaktien syntymiseen esimerkiksi kassalle maksamaan jonotettaessa tai sisäänpääsyä 
odottaessa. Asiakkaita voidaan ohjata pitämään riittävät turvavälit esimerkiksi lattiatarroin. 
Kassalle voidaan tarvittaessa asentaa suojapleksi. Maksutapoina on hyvä suosia kortti- ja 
lähimaksua. Kulkukortit, -rannekkeet tulee käytön jälkeen desinfioida. Mahdolliset istuinpaikat 
tulee sijoittaa siten, että turvavälit on huomioitu.  
 
Allastiloissa ohjeistetaan terveysviranomaisten toimesta pitämään kahden metrin turvaväliä myös 
altaassa ja muissa toiminnoissa, kuten hyppytorneissa ja vesiliukumäissä. Asiakkaita tulee ohjata 
tähän neuvomalla, tarvittaessa altaiden ratajärjestelyjä muokkaamalla, huomionauhoilla tai 
kyltein. Mikäli ohjaaminen ei ole käytännössä helposti toteutettavissa, voi toistaiseksi esimerkiksi 

hyppytornien ja vesiliukumäen käyttöä rajoittaa.  
 
Saunojen käyttöönottoa ei suositella toistaiseksi, koska mm. turvavälien pitäminen saunoissa on 

haastavaa.  
 

Asiakkaiden ohjeistaminen ja yleinen hygienia 
Asiakkaita tulee ohjeistaa uimahallin viestintäkanavien kautta jo ennen mahdollista vierailua ja 
uimahallissa kyltein, kuulutuksin ja henkilökohtaisella ohjauksella seuraavista 
käyttäytymissäännöistä:  

• Jää kipeänä kotiin, uimahalliin ei edes vähäisissä oireissa, uimahalliin vasta vähintään 
kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos sairastut kesken uimahallikäynnin, sinun tulee 
lähteä välittömästi kotiin. Sairastumisesta on hyvä informoida henkilökuntaa.   

• Nauti uimisesta yksin tai läheistesi kanssa, mutta pidä riittävä turvaväli muihin uimahallin 
asiakkaisiin ja työntekijöihin koko uimahallivierailun ajan.   

• Noudata uimahallin normaaleja peseytymisohjeita ja huolehdi käsihygieniasta, erityisesti 
WC-tiloissa ja ennen uima-altaalle menoa. 

• Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa tarkemmin. Noudata henkilökunnan ohjeita ja muista 
myös henkilökuntaa lähestyessäsi turvavälit.  
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Asiakkaille tulee olla tarjolla käsienpesumahdollisuus tai käsidesiä mm. aulatiloissa, 
pukuhuoneissa ja WC-tiloissa. Käsien kuivaamiseen suositellaan paperipyyhkeitä ja eri tiloihin on 
varattava riittävästi roskasäiliötä.   
 
Tartuntariski altaassa käytettävien välineiden (kuten vesijuoksuvyöt, kellukkeet, lötköpötköt) 
välityksellä voidaan arvioida olevan melko vähäinen, etenkin mikäli käsihygieniasta huolehditaan 
allastiloihin tullessa. Välineitä käytetään pääsääntöisesti altaissa, joissa on klooria, joten näillä 
tiedoin välineiden normaali puhdistus ja kuivaus riittää. Uimahalleissa mahdollisesti lainattavat 

uimalasit on syytä ottaa pois käytöstä ja isompien vesipeuhulelujen käyttöä on toistaiseksi syytä 
rajoittaa.  
 

Siivousta tulee tehostaa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. yleisten tilojen pintojen, 
käytössä olevien pukukaappien ja WC-tilojen puhdistamiseen. Lisätietoa siivouksesta 
Työterveyslaitoksen ohjeista: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen 

 

Tapahtumien ja ohjatun toiminnan järjestäminen uimahalleissa 
Valtioneuvoston linjauksen mukaan 1.6. alkaen alle 50 hengen yleisötilaisuuksia voidaan järjestää 
osallistujien turvallisuus huomioiden: mm. riittävät turvavälit ja hygieniasta huolehtiminen. 
 
Periaatteessa tämä mahdollistaa ryhmätoiminnan, esimerkiksi vesijumpan tai uimakoulun, 
järjestämisen tai seurojen harjoittelun käynnistämisen uimahallin tiloissa. Uimahallin ylläpitäjän ja 
toiminnanjärjestäjän tulee kuitenkin arvioida, onko toiminta mahdollista toteuttaa minimoiden 

osallistujien väliset kontaktit (mm. opetuksessa, pukutiloissa ja uimahallille saavuttaessa) ja 
huomioiden yleiset ohjeet turvallisuudesta ja hygieniasta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 

 
Mikäli uimakouluja järjestetään, on syytä rajata osallistujamääriä tavallista pienemmäksi ja 
suunnitella tarkasti allas- ja muiden tilojen käyttö uimakoulujen aikana sekä uimakoululaisten 
siirtymät eri tilojen välillä. Tähän on myös syytä varata normaalia enemmän aikaa, jotta siirtymät 
onnistuvat ilman tarpeettomia kohtaamisia. Uimakouluryhmät ohjaajineen on syytä pitää omina 
ryhminä koko uimakoulun ajan. Uimakouluun tulevien lasten vanhempia tulee informoida 
etukäteen, miten lasten tuominen ja haku on järjestetty esimerkiksi hallin ulkopuolelta, ettei tämä 
aiheuta turhia ruuhkia sisätiloihin. On myös tähdennettävä, että uimakouluun voi osallistua vain 
terveenä. Käytännön ohjeistusta uimakoulujen osalta tarkennetaan lähipäivinä. 
 
Tarkempia linjauksia ja tulkintoja järjestettyjen tilaisuuksien osalta odotetaan vielä vastuullisilta 
ministeriöiltä ja aluehallintovirastoilta. Lisätietoa voi tarvittaessa kysyä kunnan tartuntatautilain 
vastaavalta. 
 

Riskiryhmät ja ikääntyneet asiakkaat 
Toistaiseksi riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden suositellaan noudattamaan annettuja 
viranomaisohjeita ja välttämään uimahallissa käyntiä. Epidemiatilanteen pitkittyessä tulee 
kuitenkin miettiä mahdollisuuksia järjestää riskiryhmille tai ikääntyneille omaa toimintaa hallin 
ollessa suljettuna muilta asiakkailta. Uimahallit ja vesiliikunta ovat mm. monille ikäihmisille erittäin 
tärkeitä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. 
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Uimahalleissa työskentelevien työturvallisuus 
Työnantaja on työturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta 

ja terveydestä työssä. Uimahalleissa työskentelevien työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja työntekijöiden on pystyttävä työskentelemään ilman pelkoa tartuntavaarasta.  
 

Työntekijöitä tulee perehdyttää tartuntojen ehkäisemiseen ja itsensä suojaamiseen sekä 
viestimään turvallisuusohjeista uimahallin asiakkaille. Turvallisuusnäkökohdat tulee huomioida 
myös työntekijöiden tauotuksen ja työvuorojen vaihdon aikana. Työntekijöiden tulee välttää sekä 

keskinäisiä että asiakkaiden kanssa tapahtuvia tarpeettomia lähikontakteja. Tämä on huomioitava 
myös henkilöstön sosiaalitiloissa. Suositeltavaa on, että henkilökunnalla on käytössään oma WC-
tila. Yleisessä käytössä olevat työvälineet (esimerkiksi tietokone, puhelin, tulostin, kassakone) 
tulee puhdistaa säännöllisesti ja tähän tulee tarjota työntekijöille tarvittavat välineet.  
 
Työntekijöitä tulee ohjeistaa, että vähäisetkin hengitystieoireet ovat este tulla töihin. Töihin voi 
palata vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Työnantajan tulee myös luoda käytännöt, miten 
toimitaan työntekijän sairastuessa työvuoron aikana: eristäminen, yhteydenotto 
terveydenhuoltoon oman kunnan ohjeiden mukaan ja tarvittaessa tartuntataudeista vastaavaan. 
Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtä uimahallissa tulee arvioida 
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.    
 
Mahdollisten ensiaputilanteiden varalta tulee varmistaa, että työntekijöillä on saatavilla seuraavat 
varusteet itsensä suojaamiseksi mahdolliselta koronavirustartunnalta: 

o elvytysmaski mahdollisia elvytyksiä varten 
o kertakäyttöhansikkaita 
o hengityssuojaimia kiireettömiin ensiaputilanteisiin 

o desinfiointiaineita 
o pintojen desinfiointiainetta 

 
Työntekijät tulee perehdyttää elvytysmaskin, hengityssuojamien ja kertakäyttöhansikkaiden 
asianmukaiseen käyttöön ja hävittämiseen käytön jälkeen.  
 
Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ohjeet elvytystilanteisiin: 
https://erc.edu/sites/5714e77d5e615861f00f7d18/content_entry5ea884fa4c84867335e4d1ff/5ea886d84

c84867421e4d201/files/ERC_covid19_pages_section8.pdf?1588257430 

 
Lisätietoa työpaikkojen ja palvelualan työntekijöiden turvallisuuteen:   
 

- Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn: 
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus  

- Työterveyslaitoksen ohje työpaikoille, joissa on mahdollista kohdata COVID-19-tartunnan 
saanut henkilö: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle 
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