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Yrityksen / organisaation tiedot 

Raision Kaupunki 

Uintikeskus Ulpukka 

Eeronkuja 5 

21200 Raisio 

palvelupiste puh. 044 797 1681 

uinninvalvonta puh. 044 797 1664 

 

Uimahalli tuottaa erilaisia liikuntapalveluita Raision ja ympäristökuntien asiakkaille  

mm. vesiliikuntaryhmiä, uimakouluja, vauvauintia, kuntosaliopastusta sekä omatoimista 

kuntouintia. 

Uimaseura vastaa kilpauinnista, tekniikkaryhmistä, lasten harrasteryhmistä.  

Kahvio vastaa lasten syntymäpäiväkutsujen järjestämisestä, vesipeuhuryhmästä sekä kesän 

uintileireistä. 

Raisiolaiset urheiluseurat vastaavat liikuntatilassa toimivista jumpparyhmistä. 

 

 
Kilpailu- ja kuntoiluallas: koko 21 x 25 m 8 rataa syvyys 1,1–1,9 m    

Harjoittelu- ja kuntoiluallas:    koko 10 x 25 m  4 rataa syvyys 1,2–2 m    

Opetusallas:     koko 10 x 5 m    

Terapia-allas:  2 hieronta-asemaa 1 niskahieronta-asemaa    

Vesiliukumäki     pituus 31 m    

Ulkoallas:  koko 7 x 10 m vesi kierrätetään, ei lämmitetä 

Kahluuallas:  koko 7 m2  Syvyys 30cm 

Katsomo:  200 istumapaikkaa 

Kuntosali  koko 100 m2 

Liikuntasali  koko 100 m2 

Ulkoilualue   



Turvallisuudesta vastaavat henkilöt 

Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Jussi Moilanen p. 0400 899 754 

Työsuojeluvaltuutettu Pekka Järvinen p. 0400 469 962 

Ulpukan toiminnasta vastaa esimies Merja Mäkipää p. 044 797 1864 

Turvallisuusvalvoja Jan Nylund p. 040 729 5344  

Turvallisuusvalvoja Piia Korpinen p. 044 797 1604. 

Alkusammutusvälineistön nimetty hoitaja Kari Kujala p. 0400 592 903 

 

 

Työvuoron turvallisuus vastaava 

Jokaisella työvuorolla on oltava nimetty turvallisuusvastaava, joka vastaa asiakkaiden ja 

työntekijöiden turvallisuudesta ko. työvuoron aikana.  

Raision Uintikeskus Ulpukassa työvuoron turvallisuusvastaavana arkisin toimii aamuvuoro 

klo 5.30-13.30 ja iltavuoro 13.30-21.30. Viikonloppuisin turvallisuusvastaavana toimii 

päivävuoro 10.30-18.30. 

 

 

Turvallisuusvastaavan tehtävät: 

Huolehtii siitä, että Raision Uintikeskus Ulpukka täyttää työsuojelulain sekä Tukesin 

vaatimat ohjeet ko. työvuoron aikana ja ilmoittaa välittömästi mahdollisista puutteista, 

mikäli niitä esiintyy, Ulpukan toiminnasta vastaavalle henkilölle.  

Johtaa annettujen ohjeiden ja harjoiteltujen tilanteiden mukaisesti mahdollisia ensiapu- tai 

hätätilanteita Raision Uintikeskus Ulpukassa. 

Huolehtii siitä, että em. tilanteet kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan ja että niistä 

informoidaan, sekä työnjohtoa että koko henkilökuntaa. 

Huolehtii sekä ensiapu- että pelastusvälineistön kunnosta ja tiedottaa puutteista 

esimiehelle. 

Viimeinen työvuorovastaava tarkistaa kaikki tilat uimahallin sulkeuduttua ettei mihinkään 

ole jäänyt ihmisiä. Uimahallissa ei saa olla minkäänlaista muuta toimintaa ilman 

henkilökunnan läsnäoloa.  

Uimaseura vastaa omista hallin aukioloajan ulkopuolella olevista harjoitusvuoroista ja 

nimeää vastuuohjaajat sekä tekee oman turvallisuusasiakirjan harjoitusvuoroista sekä 

kilpailuista.   

Työvuorovastaavan tehtäviin kuuluu kiertää uimahallin kaikki tilat asiakkaiden poistuttua ja 

kerätä löytötavarat niille erikseen varattuun paikkaan. 

 

 

Muu henkilöstö 

Työntekijät työskentelevät seuraavien hallintokuntien alaisina: 

 

 

Sivistysvirasto, Liikuntapalvelut, liikuntatoimenjohtaja Reijo Hakorinta p. 0400 723 032 

- esimies, palvelupisteen työntekijät, uinninvalvojat, uimaopettajat, tuntiohjaajat sekä 

muut tuntityöntekijät 



- Henkilökunta on koulutettua omaan työtehtävään nähden. Järjestämme kaksi kertaa 

vuodessa ensiapu- sekä pelastusharjoituskoulutusta johon koko henkilökunta 

osallistuu. Työntekijät suorittavat myös vuosittain uinninvalvojan testiuinnin. 

 

               

Tekninen virasto, kiinteistötyönjohtaja Pentti Korrento p. 0400 526 517  

- kiinteistönhoitaja Jan Nylund p. 040 729 5344 sekä muut päivystystyöntekijät  

p. 0400 543 720 

             -     Terveystarkastaja ja kiinteistönhoitaja huolehtivat  säännöllisesti otettavista 

                   allasvesinäytteistä.                             

                   Allasvesinäytteiden tulokset ovat asiakkaiden nähtävillä aulatiloissa. 

 

  

Tekninen virasto, siivouskeskus, siivoustyönjohtaja Erja Mickelsson p. 0400 477 671 

- Siivoustyöntekijät paikan päällä p. 044 797 1121 

 

 

Cafe-Ulpukka, yksityinen yrittäjä Seija Meriläinen p. 02-4385 409 

- Kahvilapalvelut, 60 asiakaspaikkaa 

 

Työterveysristeys, terveydenhuolto. Terveydenhoitaja Terhi Nurmi p. 044 797 1134 

Äkillisissä sairastapauksissa ajanvaraus arkisin klo 8-14 p. 02-4343 170 

- Sairauspoissaolot merkitään ESS-järjestelmään 

 

 

 

Riskien arviointi 

Katso liite riskipiste. 

 

 

Turvallisuusriskit henkilökunnalle 

Liukkaus: 

Asianmukaiset työjalkineet, riskipaikkojen kartoitus ja liukkauden poisto niistä joko 

liukuesteillä tai karhennuksella. 

Kuumuus: 

Ilmastoinnin lämpötilojen seuranta eri osissa hallia ja palautteen antaminen ilmastoinnista 

vastaavalle henkilölle, Reijo Vasama p. 0400 781 653. 

Työn jaksottelu, tauot työjakson aikana, erillinen ilmastoitu valvonta ja palvelupiste. 

Asianmukaiset työvaatteet 

Melu: 

Melumittaukset, työn jaksottelu, tauot työvuoron aikana, valvontakoppi, mahdollinen 

vesihierontalaitteiden ja liukumäen sammuttaminen jos ei ole käyttöä. Kuulon seuranta. 

 

 



 

Kemikaalit: 

Siivousaineet ja allasveden puhdistuskemikaalit. Kemiallisen vaaran arviointi on tehty 

siivoustyössä ja uima-allasvesien puhdistuksessa käytettävien kemikaalien osalta.  

Aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat niiden kanssa työskentelevien tiedossa. 

Suojakäsineiden käyttö kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Hengityssuojaimien käyttö 

tarvittaessa. Koulutukset erilaisia vaaratilanteita varten.  

Kaasut: 

Otsoni. 

Selkeät työohjeet ja työhön opastus. Vastuutyöntekijä Jan Nylund. 

Vetoisuus: 

Ilmavirtojen seurantatutkimuksia, vedon poistaminen mm. palvelupisteeltä yhteistyössä 

laitoksen ilmastoinnista vastaavan kanssa. Lisälämmittimien käyttö palvelupisteellä 

kylmänä aikana.  

 

 

 

Turvallisuusriskit asiakkaalle 

Liikkuminen allastiloissa ja allastilojen liukkaus sekä vaaranpaikat: 

Allastiloissa on selkeästi merkityt korkeuserot, kulmat erivärisin laatoin mm portaissa ja 

allastilan laatoituksissa.  

Altaisiin johtaa käsijohtimet jotka helpottavat veteen siirtymistä.  

Allasnostimia on 2 kpl jotka ovat eri altaissa. Altaisiin pääsee myös allasportaita pitkin. 

Altaiden ympärystä on rajattu köysin. Erillinen hyppypaikka on merkitty. 

Myös saunatiloista löytyy käsijohtimet. Puku- sekä peseytymistiloissa istumapenkkejä, 

kaappitilaa naisten puolella  210,  miesten puolella  201. 

Riskipaikkojen kartoitus ja liukkauden poisto  allasalueella mm lastan avulla.  

Allasjalkineiden käyttö estää liukastumisia.  

Juokseminen uimahallissa on ehdottomasti kielletty.  

Liukumäen säännöt ovat selkeästi nähtävillä ja niitä on noudatettava. Hierontalaitteiden 

sekä liukumäen hätäkatkaisijat ovat uinninvalvontakopissa. Uinninvalvonnassa on myös 

kameravalvonta kaikkiin altaisiin joita uinninvalvojat seuraavat. 

Allassyvyydet on erikseen merkittynä kuvin ja numeroin.  

Talviaikana kulkeminen ulkoaltaaseen on turvattu lattialämmityksen avulla. Käsijohteet 

eristetty. 

 

 

TURVALLISUUSOHJEET 

Katso liite Pelastussuunnitelma 

 

Allastiloissa on tarvittava määrä pelastusvälineitä, mm. pelastusrenkaita, pelastussauvoja,  

pelastuspatukka. Niitä on sijoiteltu ympäri altaita jotta ne ovat tarvittaessa nopeasti 

saatavilla.  



Uinninvalvonnassa on tarvittava määrä ensiaputarvikkeita, hapenantolaite sekä 

defibrillaattori. Henkilökunta on saanut koulutuksen välineiden käyttöön. 

 

Sähkökatkoksen sattuessa uinninvalvojat käyttävät käsivalaisimia ohjatakseen asiakkaat 

ylös altaista ja siirtymään pesu- ja pukutiloihin. Pilliä käytetään tarvittaessa asiakkaiden 

huomion herättämiseen. 

Uinninvalvojat tarkistavat että kaikki tilat ovat tyhjennettyjä. 

 

Tulipalon sattuessa palohälytyssummeri alkaa soida ja aiheuttaa automaattisen hälytyksen 

myös aluehälytyskeskuksessa. Turvallisuusvastaava ottaa tilanteen johdon. Koko uimahallin 

tilat tarkistetaan ja tyhjennetään. Seurataan hätäpoistumistien merkkejä. 

Pelastushenkilöiden saapuessa he ottavat tilanteen johdon.  

 

Jos uimahalliin tulee pommiuhkaus, soitetaan 112 ja kysytään toimintaohjeita ja toimitaan 

niiden mukaisesti. 

 

Sairaskohtauksissa ja tapaturmatilanteissa uinninvalvojat toimivat heille annettujen 

ohjeiden mukaisesti. Soitetaan hätäkeskus 112 ja opastetaan ensivaste paikanpäälle. 

Allasalueella on kokoajan oltava uinninvalvoja paikalla . 

 

Henkilökuntaan kohdistuva uhkailu tai kiinnikäyminen: Uhkailun kohteeksi joutunut 

poistuu uhkailijan välittömästä kontaktista ja hälyttää muun henkilökunnan avukseen.  

Jos tilanne ei ratkea, soitetaan 112 ja pyydetään virka-apua. 

Jos asiakas käy kiinni henkilökuntaan, yritetään päästä irti tilanteesta huutamalla apua.  

Jos tilanne ei ratkea, soitetaan 112 ja pyydetään virka-apua. 

 

Ulpukan evakuointipaikka: Kirjastotalo, Eeronkuja 2 

Palvelupisteellä on kassakaapissa avain kirjastotaloon. 

Palvelupisteeltä on vilttejä mahdollista evakuointia varten. 

 

Arvio Uintikeskus Ulpukassa pelastettavasta enimmäishenkilömäärästä työntekijät ja 

mahdolliset asiakkaat yhteen laskettuna on 400 henkilöä. 

 

  

 

 

Uintikeskus Ulpukan turvallisuusasiakirjan on laatinut 

 

 

 

 

Piia Korpinen 

turvallisuusvalvoja 

p. 044 797 1604 


