
 

 

Järvenpään uimahallin käyttösäännöt 

 

Nämä järjestyssäännöt on laadittu uimahallin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Järjestyssääntöjen ja 

turvallisuusohjeiden noudattamista valvoo uimahallin henkilökunta. Henkilökunnalla on oikeus poistaa uimahallin 

tiloista henkilö, joka ei noudata järjestyssääntöjä, turvallisuusohjeita tai käyttäytyy häiritsevästi. Henkilökunnan 

ohjeita ja määräyksiä tulee aina noudattaa, vaikka ne poikkeaisivatkin järjestyssäännöistä. 

 

Yleistä 

 Sisäänpääsymaksu oikeuttaa kahden (2) tunnin oleskeluun uimahallin sekä kuntosalin tiloissa. Ylittävältä 

ajalta peritään uusi maksu. 

 Kaikki alle 18-vuotiaat ovat uimahallissa vanhempiensa vastuulla. Uimataidottomalla tai alle 8-vuotiaalla 

lapsella tulee olla mukanaan täysi-ikäinen valvoja.  

 Ryhmien, koulujen ja urheiluseurojen harjoitukset järjestetään vastuuhenkilön valvonnassa ja hänen tulee 

olla läsnä koko harjoitusajan.  

 Uimahallin kuntosalia ei saa käyttää alle 15-vuotiaat. 

 Kaikissa uimahallin tiloissa noudatetaan turvallisuusohjekylttejä sekä henkilökunnan antamia ohjeita. 

 Päihteiden käyttö uimahallin tiloissa on kiellettyä. 

 Valokuvaaminen uimahallin tiloissa ei ole sallittua ilman erillistä lupaa. 

 Asiaton oleskelu ja häiritsevän äänekäs käyttäytyminen uimahallin tiloissa on kiellettyä. 

 

Käyttäytyminen puku- ja pesutiloissa 

 Tarttuvia tauteja sairastavilta pääsy pukeutumis-, peseytymis- ja allastiloihin on kielletty. Sama sääntö pätee 

myös, mikäli henkilöllä on verta vuotava avohaava. 

 Ennen uintia ja saunomista peseydythän huolellisesti ilman uima-asua sekä kastelet hiukset. Uimalakin 

käyttö on kuitenkin mahdollista. Pitkät hiukset on sidottava. 

 Elintarvikkeita tai ja särkyviä esineitä ei saa tuoda allas- ja pesutiloihin. 

 Saunassa ei tule käyttää uima-asua ja uima-asua ei saa viedä saunaan koska kloori höyrystyy ja voi ärsyttää 

hengitystä. Uima-asuksi ei käy muun muassa alusvaatteet tai jumppa-/pelivaatteet. 

 Hiusten värjäys, karvojen poisto, kynsien leikkaus ja jalkojen raspaus on kielletty. 

 huomioithan muut asiakkaat hajusteiden käytön suhteen ja vältät voimakkaiden hajusteiden käyttöä 

uimahallin tiloissa. 



 

 

Allaskäyttäytyminen 

 Liikuthan uimahallissa kävellen ja varoen liukastumisvaaran vuoksi. 

 Kellukkeita ja lainattavia lasten välineitä saa käyttää vain opetus-, tenava- ja nuorisoaltaassa. Lainatut 

välineet tulee palauttaa käytön jälkeen niille varattuun paikkaan. Lapsille tarkoitetut kellukepuvut on sallittu 

lasten altaiden lisäksi monitoimi-/hieronta-altaassa. Kellukepuvun tulee olla turvallinen ja kiinteästi 

puettava. Kellukepuvun käyttö ei poista aikuisen jatkuvaa valvontaa. 

 Pääaltaaseen vaaditaan 25 metrin uimataito (ilman kellukkeita). 

 Hieronta-altaassa sukeltaminen ei ole sallittua huonon näkyvyyden vuoksi. 

 Hyppääminen on sallittu pääaltaan syvässä päädyssä (2,01m) ainoastaan jalat tai pää edellä (kynttilähyppy 

tai starttihyppy). Rata 6 on virallinen hyppyrata valvojan osoittamina aikoina. 

 Vapaasukellus on sallittu ainoastaan uimavalvojan luvalla. 

 Vesiliukumäen käyttö on sallittu mäen ohjeita ja liikennevaloa noudattaen.  

 

Löytötavarat ja arvoesineet 

 Jokainen käyttää uimahallia omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteidensa ja muun 

omaisuutensa säilyttämisestä uimahallin tiloissa. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle.  

 Kaupunki ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavaralain mukaan vastuullinen säilyttämään 

alle 20 euron arvoisia löytötavaroita. Alle 20 euron arvoisia löytötavaroita säilytetään uimahallilla kolme 

kuukautta.  

 Muita kuin vähäarvoisia löytötavaroita säilytetään kolme kuukautta, jonka jälkeen ne toimitetaan poliisille. 

Arvotavarat toimitetaan poliisille viikon kuluessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallista ja puhdasta uintikertaa toivottaa Järvenpään kaupungin 

liikuntapalvelut! 



 

 

Järvenpää Swimming Hall Regulations 

 

These rules and regulations are made in order to improve the swimming centre´s safety and enjoyment. 
Regulations and safety rules will be monitored/supervised by the swimming centre´s staff at all times. The staff 
has the right to remove a person who does not follow these rules. Staff´s instructions have to be followed even 
when they differ from rules and regulations.  
 

Overall 

 The entrance fee entitles you to a two-hour stay at the swimming hall facilities and the gym. 

 Swimmers under the age of 18 are in the responsibility of their parents. A child who cannot swim/or under 

the age of eight must be accompanied by an adult supervisor. 

 Exercises for groups, schools, and sports clubs are under the supervision of a responsible person and who 

must be present throughout the training period. 

 The gym is not allowed to be used by children under 15 years of age. 

 You must follow the safety signs and instructions given by the staff. 

 The use of alcohol or other intoxicants in the swimming pool facilities is prohibited. 

 Taking photos in the pool area with is not allowed without a permission. 

 Unauthorized stay and disturbingly loud behavior in the swimming centre is forbidden. 

 

Behavior in dressing and washing facilities 

 Access to dressing, washing and pool facilities for people with infectious diseases is prohibited. The same 

rule applies if a person has an open wound. 

 Before swimming, wash your body and hair thoroughly without swimming clothes. If you don’t want to wash 

your hair you can wear a swimming cap. Long hair should be bound. 

 Food and / or fragile objects must not be brought into swimming pool and washing facilities. 

 You should not bring swimming suit in the sauna because chlorine is vaporized and may irritate the breath. 

Underwear or sportswear cannot be used as a bathing suits. 

 Hair dyeing, hair removal, nail cutting, and leg rasp is prohibited. 

 Avoid the use of strong perfumes in the dressing room. 



 

 

Behavior at the pool area 

 Move only by walking to avoid the risk of slipping. 

 Floats and borrowable childrens equipment should only be used in educational, children and youth pools. 

The borrowed equipment must be returned to its designated location after use. Children's float suits are 

permitted in addition to children's pools in the multipurpose / massage pool. The float suit should be safe 

and firmly wearable. The use of floating suit does not remove the constant supervision of an adult. 

 You must be able to swim 25 meters (without floats) in order to use the main pool. 

 Diving in the massage pool is not allowed due to poor visibility. 

 Jumping is permitted at the deep end of the main pool (2.01m) only on the legs or head above (candle or 

start jump). Track 6 is the official jumping track at times indicated by the lifeguard. 

 Free diving is allowed only with the permission of the lifeguard. 

 The use of the water slide is permitted by following instructions and traffic light on the hill. 

 

Lost and found and valuables 

 Each person uses the swimming hall at his own risk and is responsible of his clothes and other property in 

the premises of the swimming hall. Discovery items must be handed over to the staff. 

 The city of Järvenpää is not responsible for lost property and is not responsible to store discovery items 

worth less than 20 euros. Discarded items worth less than 20 euros are stored in the swimming hall for three 

months. 

 Other than low value found items are stored for three months and then delivered to the police. Valuables 

are delivered to the police within one week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järvenpää city sports sercives wishes a safe and clean swim! 


