
Poikkeustilanteet  /  Käyttöhäiriöt  

Selvitä  aina  ennen  harjoituksia/  turnausta  että  varaulostiet  ovat  vapaat  varsinkin  talvella.  

Käyttöhäiriöt  johtuvat  pääsääntöisesti  sähkökatkoksesta  tai  ihmisperäisistä  eritteistä  allasveteen.  

3.3.1.  Sähkökatkos  

Lyhyitä  katkoksia  tapahtuu  vähintään  kerran  vuodessa,  pidempiä  harvemmin.  

-   Suurin  osa  valaistuksesta  sammuu  sekä  ilmastointi  ja  vedenkierto  pysähtyvät.    

-   Selvitä  laitosmieheltä  katkoksen  pituus.  Alle  viiden  minuutin  katkoksessa  ei  toimenpiteitä.  

-   Varavalaistus  toimii  minimissään  20  min  maksimissaan  60  min,  joten  asiakkaat  on  saatava  

ulos  mahdollisimman  nopeasti.  

3.3.2.  Uloste  /  oksennus  altaassa  

Tällaisia  tapauksia  tapahtuu  viikoittain.  

-   Kun  altaassa  havaitaan  oksennusta  tai  ulostetta;  tai  edes  epäillään  kyseistä;  asiakkaat  

viipymättä  poistettava  altaasta  ja  kehotettava  suihkuun.  Allas  suljetaan  käytöltä  STOP  

kyltein.  

-   Asiasta  ilmoitetaan  kassalle  ja  laitosmiehelle,  sekä  yleiskuulutuksella  altaan  sulkemisesta  

asiakkaille.  

-   Poista  altaasta  sinne  kuulumaton  erite,  käytä  siivoukseen  desinfioivaa  pesuainetta  ja  anna  

altaan  kiertää  sille  määrätyn  kiertoajan  ajan.  

3.3.3.  Kemikaalien  vaaratilanne    

Kemikaalien  vaaratilanteen  riski  on  suuri,  mutta  ei  todennäköinen.  

-   Uimahallin  teknisissä  tiloissa  voi  sattua  käyttövirheestä  tai  laiteviasta  johtuva  kaasu-‐  tai  

kloorivuoto.  

-   Mikäli  havaitaan  kaasun  tai  voimakkaan  kemikaalin  hajua  allastiloissa,  otetaan  välittömästi  

yhteyttä  huoltomieheen  hajun  selvittämiseksi.  

-   Tällöin  toimitaan  ”  Tehtävä  1”-‐  ohjeiden  mukaan  ja  ohjataan  asiakkaat  kassalle,  josta  kassa  

ohjaa  heidät  tarvittaessa  lämpimiin  jäähallin  pukutiloihin.  (kts.  kohta  5.1.)  



  

  

  

3.3.4.  Tulipalo  

Tulipalo  on  mahdollinen  vaaratekijä,  joka  riippuu  ihmisistä  ja  koneista.  

-   Toimi  ”Tehtävä  1”  ohjeiden  mukaisesti.  (kts.  kohta  5.1.)  

-   Varoita  asiakkaita  ja  pelasta  vaarassa  olevat.  

-   Soita  tai  järjestä  soittaminen,  112.  

Pyri  sammuttamaan  tulipalo,  kuitenkaan  itseäsi  vaarantamatta,  käytä:  

-   jauhesammutinta  

-   vesiletkua  tai  ämpäriä  yms.  

-   sammutuspeitettä  

(Jokaisen  valvojan  tulee  tietää  mistä  löytyy  ja  miten  käytetään.)  

Pyri  rajoittamaan  palon  leviäminen  

-   Sulje  ovet  ja  ikkunat  poistuessasi  tilasta  

-   Ilmoita  kassaan,  jotta  hän  sammuttaa  ilmastoinnin  

Pommiuhka  

Todellinen  pommiuhka  on  epätodennäköinen.  

-   Säilytä  rauhallisuus  ja  ole  asiallinen.  

-   Kuuntele  keskistyneesti  ja  toista  keskeisiä  asioita.    

-   Ylläpidä  puhelua  ja  tee  tarkentavia  kysymyksiä.  

-   Kirjaa  ylös  sukupuoli,  ääni  puhetapa,  murre,  tausta  äänet.  

-   Onko  muuta  huomioitavaa.  

-   Soita  pommiuhasta  heti  112  ja  toimi  ”Tehtävä  1”  ohjeiden  mukaan.  (kts.  kohta  5.1.)  

  



  

Rikollisuus  

Uimahallin  ympäristössä  liikkuu  paljon  ihmisiä  ja  joukossa  kulkee  myös  epärehellisiä.  Rikollisuutta  

esiintyy  niin  murtojen/varastamisen  kuin  seksuaalisuusrikosten  muodossa.  

  

Pedofilia/julkisen  seksuaalisiveyden  loukkaaminen  

Tällaista  häiritsevää  käytöstä  tapahtuu  noin  kerran  kaudessa,  yleisimmin  päivän  vilkkaimpaan  

aikaan.  

Kun  havaitset  poikkeavaa  käytöstä,  kuten:    

-   Pedofilia:  Asiasta  huomautetaan.  Mikäli  on  tapahtunut  jo  kosketusta,  soitetaan  

vuoronvanhimman  kanssa  poliisille  (112).  Tällöin  yritetään  saada  mahdollisimman  hyvät  

tuntomerkit,  kuten  arvet  sekä  tatuoinnit.    

-   Masturbointi:  Otetaan  yhteys  vuoronvanhimpaan  ja  soitetaan  asiasta  poliisille,  sekä  

yritetään  saada  tuntomerkit  ylös  jos  asiakas  yrittää  poistua.  Henkilöä  pidätellään  vain  

sanallisesti.  Tapahtuneesta  ilmoitetaan  aina  vuoronvanhimmalle.  

  Varkaus/murto  

Varkauksia  ja  murtoja  tapahtuu  satunnaisesti,  yleisimmin  hiljaisimpaan  aikaan.  

-   Selvitä,  milloin  asiakas  on  viimeksi  käynyt  pukutilassa  ja  onko  avain  ollut  hukassa  jossain  

vaiheessa  uintia.    

-   Mikäli  kaapissa  näkyy  murtojälkiä,  soitetaan  poliisille  (112)  ja  laitosmiehelle    

(050-‐5675883).    

-   Oveen  tai  sen  ympäristöön  ei  ole  hyvä  koskea.    

-   Nauhalta  katsotaan  laitosmiehen  ja  poliisin  kanssa  mahdollisesti  näkyvät  varkaat.  

Kierreltäessä  tehdään  havaintoja  pukutiloihin  unohtuneista  avaimista  ja  harhailevista,  

epäilyttävästi  käyttäytyvistä  henkilöistä.  

  


