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HYGIENIAOHJE KAHLUUALTAILLE 
 

Kahluualtaan ylläpitäjä on vastuussa altaan kunnossapidosta, huollosta ja puhdistuksesta 
siten, ettei sen käytöstä aiheudu terveyshaittaa. 
 
Kahluualtaan ylläpitäjän tulee olla selvillä ja tiedottaa käyttäjiä kahluuallasveden 
terveysriskeistä, käytöstä, huoltotoimenpiteistä sekä toiminnasta epäpuhtauksien esiintyessä.  
 
Jos altaan käyttäjillä esiintyy tartuntatauteja (kuten korva- tai silmätulehdus, ihosairaus, 
vatsatauti), tulee ylläpitäjän ilmoittaa asiasta viipymättä Helsingin ympäristöpalveluille. 
 
Kahluualtaan veden vaihto, puhdistus ja huolto 
 
Kahluuallasveden terveysriskejä voidaan pienentää vaihtamalla vesi riittävän usein, pitämällä 
kahluuallas kunnossa ja huolehtimalla altaan säännöllisestä puhdistamisesta. 
 

- Ylläpitäjän tulee laatia kahluualtaan huolto- ja puhdistussuunnitelma. Suunnitelmassa 
kuvataan esimerkiksi vastuutahot, puhdistuksen ajankohdat, puhdistusmenetelmät, veden 
vaihdot, kävijämäärät, mahdolliset laboratorioanalyysit tuloksineen sekä tarvittavat huollot 
ja kunnostukset.  

- Altaan vesi on vaihdettava riittävän usein. Pienissä altaissa (esim. täytettävät lasten 
altaat) on hyvä tyhjentää allas aina käytön jälkeen. Isommissa kahluualtaissa (kuten 
leikkipuistojen kahluualtaat) on vesi vaihdettava riittävän usein, vähintään kahdesti 
viikossa. Lisäksi allas tulee tyhjentää pidemmiksi ajoiksi, jolloin työntekijöitä ei ole 
paikalla, esimerkiksi viikonlopun ajaksi. 

- Vedenvaihdon yhteydessä allas tulee pestä käyttäen mekaanista pudistusta ja tarpeen 
mukaan soveltuvaa pesuainetta. Puhdistuksessa tulee kiinnittää huomiota 
työjärjestykseen, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu takaisin altaaseen esimerkiksi 
siivousvälineiden tai kenkien mukana.  

- Allas tulee tarkastaa säännöllisesti ilkivallan ja epäpuhtauksien varalta. Havaittaessa 
allasvedessä epäpuhtauksia, allas on välittömästi poistettava käytöstä, puhdistettava 
huolellisesti ja vesi on vaihdettava.  

- Altaiden rakenteet ja pintamateriaalit tulee pitää kunnossa, jotta huolellinen puhdistus on 
mahdollista. 

 
Käyttäjille annettavat ohjeet 
 
Asiakkaita on ohjeistettava hygieeniseen toimintaan. Kahluualtaan läheisyydessä tulee olla 
ohjeet altaan käyttöön. Ohjeissa tulee olla kerrottu kahluuallasveden mahdollisista 
terveysriskeistä sekä annettu tarvittavat hygieniaohjeet. Altaaseen tulee mennä puhtaana 
eikä altaaseen saa mennä sairaana tai jos on pieniäkin ihovaurioita.  
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Kunnostamiset ja uudet kahluualtaat 
 
Suunniteltaessa kahluualtaan kunnostustoimenpiteitä tai uusia kahluualtaita on huomioitava 
esimerkiksi seuraavaa: 
 
- altaan pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä 
- ympäristön valumavesien pääsy altaaseen tulee estää 
- altaan vesi tulee olla helposti vaihdettavissa 
- kahluualtaan läheisyydessä tulee olla wc-tilat, käsienpesumahdollisuus ja suihku 
- uusiin kahluualtaisiin suositellaan vedenpuhdistusjärjestelmää (veden suodatus ja 

klooraus). 
 


