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Erityisuimakortin hakuohjeet ja myöntämiskriteerit

Erityisuimakortti myönnetään helsinkiläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille 

omaehtoiseen uintiin. Uimakortti on voimassa kaikissa Helsingin uimahalleissa ja 

maauimaloissa vuoden ostopäivästä lukien.  Erityisuimakortilla voi käyttää myös 

Itäkeskuksen, Jakomäen ja Pirkkolan uimahallien kuntosaleja. Kortin hinta on 60 € + 

henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 €.  Kortin käyttö on rajattu 

enintään yhteen kertaan päivässä (1krt/pv). Korttia lunastettaessa henkilön tulee esittää 

perusteet kortin myöntämiseksi sekä henkilöllisyystodistus. Käyttämättä jäänyttä korttia ei 

lunasteta takaisin, eikä aikaa voida hyvittää. Kortin väärinkäyttö johtaa erityisuimakortin 

mitätöimiseen.

Erityisuimakorttia voi hakea kahdella tavalla

Tapa 1: Erityisuimakortin 1 voi ostaa Helsingin kaupungin uimahalleista ja Töölön 

kisahallin valvomosta näyttämällä kassalla henkilöllisyystodistuksen ja 

1. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen tai vammaisen pysäköintiluvan TAI

2. Kaupunkikortin, joka on myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua 

varten TAI

3. Näkövammaiskortin TAI

4. KELA – kortin, jossa on jokin seuraavista tunnuksista:
    Astma, keuhkoahtaumatauti - KELA - kortin tunnus 203

    Diabetes KELA - kortin tunnus 103

    Lihastauti KELA - kortin tunnus 108

    MS-tauti KELA - kortin tunnus 109 tai 303

    Parkinsonin tauti KELA - kortin tunnus 110

    Psykiatriset sairaudet KELA - kortin tunnus 112 tai 188

    Reuma  KELA - kortin tunnus 202

    Sepelvaltimotauti KELA - kortin tunnus 206

    Sydämen vajaatoiminta KELA - kortin tunnus 201



                       
                      Helsingin kaupunki      
                      Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
                      Liikuntapalvelut                                                                                                     

Erityisuimakortteja myyvät seuraavat toimipisteet:

 Itäkeskuksen uimahalli

 Jakomäen uimahalli

 Pirkkolan uimahalli

 Yrjönkadun uimahalli

 Töölön kisahallin valvomo

 Uimastadion

 Kumpulan maauimala

Tapa 2: Tietyille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille voidaan myöntää 

erityisuimakortti lääketieteellisen selvityksen perusteella, mihin diagnoosi, haitta-aste tai 

haittaluokka on selvästi kirjattu. Erityisuimakorttiin ovat oikeutettuja seuraavat vammaiset 

ja pitkäaikaissairaat henkilöt:

 Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja erityistä tukea tarvitsevat alle 18-vuotiaat lapset ja 

nuoret

- lääketieteellinen selvitys

 CP-vamma (diagnoosi G80)

- kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys

 Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)

- lääketieteellinen selvitys

 Kehitysvamma    

- kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös, josta ilmenee tieto 

kehitysvammasta tai muu lääketieteellinen selvitys

 Lihastaudit (diagnoosi G70-G73)

- lääketieteellinen selvitys

 MS-tauti (diagnoosi G35)  

- lääketieteellinen selvitys

 Polion jälkitilat   

- lääketieteellinen selvitys

 Psykiatriset sairaudet (diagnoosi F32.2, F33.2)

- lääketieteellinen selvitys
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 Pysyvä sairaudesta tai vammasta  johtuva liikkumista haittaava 55%:n haitta-aste tai 

haittaluokka 11

- lääketieteellinen selvitys, haittaluokka selkeästi määritelty

 Rintasyöpä (rintasyöpäleikatut)

- lääketieteellinen selvitys

Erityisuimakorttia voi hakea vapaamuotoisesti. Hakemuksessa tulee olla asiakkaan nimi ja 

kotipostiosoite, sekä liitteenä lääketieteellisen selvitys, johon diagnoosi, haitta-aste tai 

haittaluokka on selvästi kirjattu. Hakemuksen käsittelyaika on 2-3 viikkoa. Asiakkaalle 

lähetetään postissa kotiin vastaus, joka asiakkaan tulee esittää kaupungin uimahallin 

kassalla erityisuimakorttia lunastaessaan. (Kassoilla ei käsitellä lääketieteellisiä 

lausuntoja.) Asiakkaan tulee hakea lääketieteellisen lausunnon perusteella myönnettyä 

erityisuimakorttia uudestaan viiden vuoden välein. 

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen
Helsingin kaupunki, Liikuntapalvelut, erityisuimakorttihakemus

PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki 

tai sähköisesti erityisuimakortti@hel.fi 

Avustajan tarve

Asiakkaalle voidaan myöntää harkinnan mukaan kortti 2. Se oikeuttaa yhden aikuisen 

avustajan sisäänpääsyyn. Jos asiakas tarvitsee kaksi avustajaa, hänelle voidaan myöntää 

kortti 3, joka oikeuttaa kahteen avustajaan. Avustajakortit haetaan tavalla 2. 

Avustajan/avustajien tarve tulee ilmetä lääketieteellisestä selvityksestä. Avustajan tulee 

olla mukana uimahallissa aina erityisuimakorttia käytettäessä sekä avustaa 

uimahallitiloissa tarpeen vaatimalla tavalla. 

Avustajan tarpeen voi osoittaa uimahallin kassalla myös vammaiskortin A-tunnuksella.

Kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla asiakkailla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin 

kortinhaltija, jos uimahallilla ei ole käytössä unisex-pukuhuonetta (=sama pukutila eri 

sukupuolille).

Avustaja saa uimahallin kassalta kertakäyntiin oikeuttavan kulkuoikeuden. 

mailto:erityisuimakortti@hel.fi
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Seuraavissa uimahalleissa on unisex-pukuhuone: (=sama pukutila eri sukupuolille) 
- Itäkeskuksen uimahalli (ei saunaa)

- Pirkkolan uimahalli (vain yhdelle asiakkaalle + avustajalle kerrallaan) 

- Töölön uimahalli (ei saunaa)

- Mäkelänrinteen uimahalli (ei saunaa) 

- Vuosaaren uimahalli (varattava erikseen)

Liikuntapaikkojen esteettömyystiedot löytyvät verkkosivulta: palvelukartta.hel.fi/.

Esteettömyystietoja voi kysyä myös suoraan uimahallilta.

Lisätietoja erityisuimakortista löytyy verkkosivulta: www.hel.fi/erityisuimakortti tai 

liikunnansuunnittelija puh: (09) 310 87509

https://palvelukartta.hel.fi/fi/
http://www.hel.fi/erityisuimakortti

