
Koronaepidemian vaikutukset uimahallien käyttöön 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton -selvitys (syyskuu 2020) 

Uimahallit ja kylpylät suljettiin keväällä 2020 osana koronaepidemiaan liittyviä rajoitustoimia. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti uimahallit saivat avata ovensa yleisölle jälleen 1.6.2020 

alkaen. Hallit avautuivat vaiheittain: osa heti kesäkuun alussa, osa myöhemmin kesäkuukausien aikana.  

Uimahalleissa on tehty paljon toimia asiakkaiden ja henkilöstön turvaamiseksi, eikä uimahalleissa ole 

muutamia yksittäisiä altistumista lukuun ottamatta todettu laajempia tartuntaketjuja. Parissa kaupungissa 

uimahallit on suljettu määräajaksi syyskuussa osana laajempia koko kaupunkia koskevia rajoitustoimia. 

Epidemian siirryttyä suuressa osassa maata uudelleen kiihtymisvaiheeseen syyskuun aikana viranomaiset 

ovat päivittäneet muun muassa kasvomaskien käyttösuositusta koskemaan myös uimahalleja ja kylpylöitä 

silloin, kun lähietäisyyttä ei ole mahdollista välttää. Suositus koskee hallien yleisiä aula- ym. tiloja ja 

pukuhuoneita.  

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) selvitti syyskuun alussa 2020, miten koronaviruksen 

leviämiseksi tehdyt rajoitus- ja turvallisuustoimet ovat vaikuttaneet uimahallien käyttöön kesän ja 

alkusyksyn aikana. Selvityksellä haluttiin saada tietoa erityisesti koulujen uinninopetuksen ja uimakoulujen 

järjestämisestä, ikääntyneille asiakkaille suunnatuista palveluista ja yleisemmin uimahallien 

asiakasmääristä. Tilannekuva on siis saatu ennen epidemian laajempaa kiihtymistä.  

Kysely lähetettiin uimahallien, kylpylöiden tai vastaavien kunnan asukkaiden käytössä olevien allastilojen 

vastaaville (197 hlö), joista osalla on vastuullaan useampia halleja. Kyselyyn saatiin 119 vastausta, jotka 

pitivät sisällään vastaukset 111 kunnasta ja 135 uimahallista, kylpylästä tai allastilasta. Vastauksia saatiin 

laajasti eri kokoisista kunnista ja eri puolilta Suomea.  

 

 

Uimahallien asiakasmäärät pienentyneet keskimäärin 20 – 30 %  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan avoimella kysymyksellä, miltä hallin/hallien kävijämäärät näyttävät tällä 

hetkellä verrattuna koronavirusepidemiaa edeltävään aikaan. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että 

asiakkaiden määrä on vähentynyt. Yleisimmin arvioitiin, että asiakasmäärät ovat pudonneet edellisvuoteen 

tai aikaan ennen koronavirusepidemiaa verrattuna noin 20–30 prosenttia. Vastaajissa oli kuitenkin myös 

muutamia kuntia, jotka arvioivat, että asiakasmäärät ovat vähentyneet jopa puolella tai enemmän. Parissa 
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kunnassa asiakasmäärät ovat jo palautuneet ennalleen. Jonkin verran asiakasmääriin arvioitiin olevan 

vaikutusta elokuun lämpimillä säillä, mikä sai ihmiset ulkoilemaan sisäliikunnan sijaan. Tämä näkyi 

esimerkiksi maauimaloiden käyttöasteessa positiivisesti.  

Näyttää siltä, että etenkin ikääntyneet asiakkaat eivät ole toistaiseksi uskaltaneet palata uimahallien 

asiakkaaksi. Tämä näkyi sekä kävijämääriä koskevan avoimen kysymyksen vastauksissa että tätä erikseen 

tiedusteltaessa: 90 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ikääntyneet ovat palanneet vain osin tai ei juuri 

lainkaan käyttämään hallien palveluita. Pienemmissä kunnissa ja halleissa ikääntyneet ovat uskaltautuneet 

hallille muita enemmän.  

 

Asiakasmäärien vähenemiseen vaikuttaa osassa kunnissa myös ryhmäliikunnan ja uimakoulujen pienemmät 

ryhmäkoot. Osin myös koulujen uinninopetuksen väheneminen näkyy asiakasmäärien vähenemisenä.  

Koulujen uinninopetus syksyn 2020 aikana 

Pääosin halleissa järjestetään koulujen uinninopetusta syksyn aikana normaaliin tapaan. Noin joka neljäs 

vastaajista ilmoitti kuitenkin, että koulujen uinninopetusta järjestetään vähemmän kuin aiemmin ja 

kahdeksan prosenttia, että sitä ei järjestetä lainkaan tulevan syksyn aikana.  
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Yleisin syy siihen, että koulujen uinninopetusta järjestetään vähemmän tai ei lainkaan, oli 

koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät syyt. Muutamat ilmoittivat syyksi myös säästöpaineet 

tai sekä turvallisuuskysymykset että säästöpaineet. Muita syitä oli hallin remontti, uimaopettajan 

puuttuminen toistaiseksi tai se, että uinnit järjestetään perinteisesti kevään aikana tai että hallissa ei 

järjestetä lainkaan koulujen uinninopetusta.  

 

Lähes puolet pienimmistä alle 4000 asukkaan kunnista ilmoitti, että uintia järjestetään vähemmän tai ei 

lainkaan. Tätä suuremmissa alle 25 000 asukkaan kunnissa jopa lähes 80 prosenttia ilmoitti, että opetusta 

järjestetään normaaliin tapaan. Suhteessa eniten koronaviruksen ehkäisemiseen liittyvät turvatoimet 

vaikuttavat 25 000–99 999 asukkaan kunnissa, joista noin 40 prosenttia ilmoitti, että uinninopetusta 

järjestetään aiempaa vähemmän tai ei lainkaan. Suurimmissa yli 100 000 asukkaan kuntien halleissa 

uinninopetusta järjestetään pääsääntöisesti normaalisti, joskin muutamassa kunnassa ilmoitettiin 

opetuksen vähentyneen aiemmasta. 

Muu järjestetty toiminta uimahalleissa syksyn 2020 aikana 

Kyselyssä selvitettiin myös, miten uimahalleissa syksyn aikana järjestetään uimakouluja, ryhmäliikuntaa ja 

erityisesti ikääntyneille tai muille ns. riskiryhmille suunnattuja palveluja. Lisäksi selvitettiin, voivatko 

ulkopuoliset palveluntarjoajat (esim. vauva- ja perheuinnin järjestäjät) vuokrata allastiloja.  

Uimakoulutoimintaa järjestetään melko laajasti ympäri Suomen. Reilut 40 prosenttia halleista järjestää 

toimintaa normaaliin tapaan, noin kolmannes on pienentänyt ryhmäkokoja ja noin joka kymmenes halli on 

vähentänyt uimakoulujen määrää. Liki joka viides halli ilmoittaa, että uimakoulutoimintaa ei järjestetä 

lainkaan. Pieni osa näistä on toki halleja, joissa sitä ei ole muulloinkaan, mutta osin uimakoulut on peruttu 

turvallisuussyistä. 
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Pääosa halleista järjestää tulevana syksynä vesijumppaa tai muuta ryhmäliikuntaa vedessä. Noin kolmannes 

jatkaa normaaliin tapaan. Suurin osa (60 %) halleista on pienentänyt ryhmäkokoja. Pieni vähemmistö (5 %) 

järjestää toimintaa vähemmän kuin aiemmin ja vain muutama yksittäinen halli ei järjestä lainkaan 

ryhmäliikuntaa vedessä.  

 

 

Lähes 70 % halleista järjestää ikääntyneille tai muille riskiryhmille kohdennettuja palveluja syksyn aikana. 

Yleisimpiä ovat ikääntyneille tai muille erityisryhmille järjestettävät vesijumpat tai muu ryhmäliikunta 

altaassa. Uimahalleissa järjestetään myös paljon ohjattua kuntosalitoimintaa ikäihmisille tai muuta jumppaa 

(esim. tuolijumppa). Osa uimahalleista on pienentänyt näiden ryhmien ryhmäkokoja ja lisäksi osa halleista 

on varannut erillisen ajan, jolloin halli on auki vain ikäihmisille tai muille riskiryhmiin kuuluville.  
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Pääosa halleista vuokraa allastiloja myös ulkopuolisille palveluntarjoajille syksyn aikana. Joka viidennessä 

kunnassa on kuitenkin rajoitettu vuokraustoimintaa.  

 

Korontilanteen vaikutus uimahallien työntekijöiden määrään 

Joka viidennessä hallissa koronatilanne on vähentänyt hallin omien työntekijöiden määrää. Pääosin 

työntekijöiden määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan tai muutamilla jopa lisääntynyt. Monissa halleissa 

tosin kevään rajoitustoimien aikana henkilöstöä jouduttiin lomauttamaan, mutta työntekijöitä ei ole 

jouduttu toistaiseksi vähentämään pysyvästi.   
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Pitkän aikavälin vaikutukset 

Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi uimahallien arkeen. Kevään sulkemisten jälkeen 

uimahallit ovat avanneet ovensa, mutta kävijämäärät eivät ole toistaiseksi palanneet ennalleen. Monissa 

halleissa etenkin ikääntyneet ihmiset ovat olleet iso käyttäjäryhmä, joka ei ole toistaiseksi uskaltanut palata 

käyttämään uimahallien palveluita entiseen tapaan. Tämä on ymmärrettävää, etenkin nykyisessä 

kiihtyvässä epidemiatilanteessa, joskin samalla huolestuttavaa.  

Useille ikäihmisille tai muihin erityisryhmiin kuuluville uimahalli on niin fyysisen kuin sosiaalisen 

toimintakyvyn kannalta tärkeässä roolissa ja osalle vesiliikunta on myös käytännössä ainoa mahdollinen 

liikuntamuoto. Näin ollen uimahallivierailujen loppumisella on eittämättä vaikutuksia laajasti näiden 

ryhmien terveyteen ja hyvinvointiin. Jo nyt, ja etenkin tilanteen pitkittyessä, liikunnan ja sosiaalisten 

kontaktien väheneminen näkyy varmasti myös sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä -menojen kasvuna.  

Koronaepidemian jatkuessa on syytä löytää turvallisia keinoja ikääntyneiden tai muiden erityisryhmien 

vesiliikunnan harrastamiselle ja kuntouttavalle toiminnalle. Osa halleista onkin jo ottanut käyttöön omat 

ryhmät tai aukioloajat riskiryhmiin kuuluville ja tämä kehitys toivottavasti laajenee tulevaisuudessa yhä 

useampaan halliin.  

Toinen käyttäjäryhmä, joka osassa halleista on toistaiseksi poissa, ovat koululaiset. Koulujen uinninopetus 

jouduttiin perumaan jo keväällä ja nyt osalla myös syksyn opetus jää väliin. Koulujen uinninopetuksella on 

tutkitusti merkittävä rooli lasten uimataidon oppimisessa. Kunnissa, joissa uimaopetusta järjestetään vähän 

tai ei lainkaan, on huomattavasti enemmän heikkouimataitoisia lapsia kuin kunnissa, joissa opetusta 

järjestetään säännöllisesti kaikilla luokka-asteilla. Samanaikaisesti myös vapaa-ajalla järjestettävien 

uimakoulujen määrä on vähentynyt, mikä heikentää entisestään mahdollisuuksia uimataidon oppimiseen.  

Uimataito ja hyvät vesi- ja jääturvallisuustaidot mahdollistavat liikkumisen ja vapaa-ajanvieton vesillä, 

veden äärellä ja jäällä turvallisesti läpi elämän. Puutteet näissä taidoissa lisäävät tapaturmien ja 

hukkumisten riskiä. Uimataito ja pelastautumistaidot sisältyvät kansalliseen opetussuunnitelmaan ja myös 

näiden taitojen oppimisessa tarvitaan koronaepidemian jäljiltä paikallisia tukitoimia tulevien vuosien 
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aikana. Muuten riskinä on, että osa lapsista jää ilman näitä Suomen olosuhteissa välttämättömiä 

kansalaistaitoja.  

Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset ovat uimahalli- ja kylpyläalalla merkittävät. Kevään sulkutoimet 

ja käyttäjämäärien väheneminen näkyy muun muassa miljoonien eurojen menetettyinä lipputuloina. 

Taloudellisten vaikutusten osalta tarvitaan lisäselvityksiä ja tavoitteena on toteuttaa tarkempi kysely koko 

2020 vuoden osalta vuodenvaihteessa.  

 

 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on koonnut ohjeistusta uimahallien ja uimarantojen 

ylläpitäjille toimenpiteistä, joilla koronavirustartuntojen riskiä voidaan ehkäistä. Ohjeet löytyvät koottuna 

osoitteesta: www.suh.fi/toiminta/koronavirustartuntojen_ehkaiseminen_uimahalleissa_ja_uimarannoilla 

 

 

http://www.suh.fi/toiminta/koronavirustartuntojen_ehkaiseminen_uimahalleissa_ja_uimarannoilla

