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Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee uimahallien aukioloaikojen pidentämistä:

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta, sillä uimahallien aukioloaikojen pi-
dentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla toisi huomattavia lisäkustan-
nuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei ole varauduttu käytettävissä 
olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahalli-
kävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Liikuntaviraston uimahallit

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki tiis-
taista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä harjoi-
tella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja seura-
vuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika on klo 
9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.
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Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itäkes-
kuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Itäkeskuksen uimahallin 
uudet aukioloajat ovat viikonloppuisin klo 7.00 - 22.00. Edelliset aukio-
loajat olivat klo 8.00 - 22.00. Yrjönkadun uimahalli aukeaa lauantaisin 
klo 7.00, kun se ennen aukesi klo 8.00. Lisäksi sunnuntain erityisryh-
mille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pääsevät 
nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain yleisöuintiai-
kaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit Oy:n Vuosaaren uimahalli

Vuosaaren Urheilutalo on Urheiluhallit Oy:n hallinnoima uimahalli. Ur-
heiluhallit Oy:ltä pyydetyn lausunnon mukaan aukioloaikojen pidentämi-
nen puoleen yöhön ei käytännössä ole mahdollista nykyisillä resursseil-
la eikä tämän hetkisen laitosavustuksen puitteissa.

Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. Lisäksi julkinen liikenne esim. metro ei kulje tuohon ai-
kaan, joten myös henkilökunnan työmatkat muodostuisivat järjestelyn 
esteeksi.

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi 
klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mu-
kaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomat-
tavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varau-
duttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.
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