
Vihdin uimahalli, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela  

Aukioloajat 12.8.2019 – 18.6.2020  
MA  KLO 13.00 – 20.00   
TI KLO 6.00 – 8.00 ja 11.00 – 20.00  
KE KLO 11.00 – 20.00   
TO KLO 6.00 – 8.00 ja 11.00 – 20.00 lämmin vesi  
PE KLO 13.00 – 21.00   
LA KLO 10.00 – 17.00  lämmin vesi  
SU SULJETTU 
 
 
Kassan aukioloajat 
MA KLO 13.00 – 19.00 
TI KLO 11.00 – 19.00 
KE KLO 11.00 – 19.00 
TO KLO 11.00 – 19.00 
PE KLO 13.00 – 20.00 
LA KLO 10.00 – 16.00 
___________________________________________________________________ 

 

Aamu-uinti  3.9. – 19.12.2019 ja 7.1. – 18.6.2020 

Lauantai   7.9. – 30.5.2020 
 
 

Uintiaika on 1,5h ja se päättyy 15min ennen uimahallin sulkeutumista, hallista 
tulee poistua ilmoitettuna sulkemisaikana. 
 
Uimahallin käyttö edellyttää uimataidon. Uimataidon on oltava vähintään 25m 
syvässä altaassa. Uimataidottoman lapsen tulee olla aina huoltajan valvonnassa. 
 
 

Yleisöuinnin aikana ulko-ovi sulkeutuu tuntia ennen kuin uimahalli sulkeutuu! 
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Uimahalli on suljettu 
 
6.12.2019  20.12.2019  23. – 26.12.2019  
1.1.2020  6.1.2020  10. – 13.4.2020  
1 – 3.5.2020  21.5.2020 
 
19.6.2020  alkaen uimahalli kesätauolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uimahallin poikkeusaukioloajat 
 
16.8.2019  uimahalli auki klo 16.00 – 21.00 
 
19.11.2019  uimahalli auki klo 11.00 – 17.30 aamu-uinti norm.
  miestenpäivän uintivuoro 18.00 – 20.00 
 
27. – 28.12.2019 uimahalli auki klo 11.00 – 18.00 
   
30. – 31.12.2019 uimahalli auki klo 11.00 – 18.00  
 
2. – 4.1.2020  uimahalli auki klo 11.00 – 18.00 
 
9.3.2020  uimahalli auki klo 13.00 – 17.30 
  naistenpäivän uintivuoro 18.00 – 20.00 
 
30.4.2020  uimahalli auki klo 6.00 – 8.00 & 11.00 – 18.00 
    
18.6.2020  uimahalli auki klo 11.00 – 18.00 aamu-uinti norm. 
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Veteraanit, lotat, avustajat ja < 7v. ------ 
Yli 68v.  arkisin klo 11.00/13.00-16.00 ------ uintiaika, myynti klo 15.30 asti 
 
Alennettu ryhmä  2,00€  
(alle 18v., opiskelija, eläke, työtön, omaishoitajat, potilasjärjestöt) 
 
Aikuisten uinti  5,00€ 
Arkisin klo 11.00/13.00 – 16.00 2,00€ uintiaika, myynti klo 15.30 asti 
 
Yhdistelmäliput 
Kuntosali + uinti yhdistelmä 8,00€  (käytettävä ostopäivänä) 
 
Uintikortti perheille  30,00€  
 
Uimahalliranneke, henkilökohtainen 6,00€  (sarjalatauksia varten) 
Väärinkäytöstä peritään 30,00€ sakkomaksu. 
 
Sarjalataukset uinti  10krt 20krt 50krt 
Aikuiset   47,50€ 90,00€ 200,00€ 
Aleryhmät   20,00€ 40,00€ 100,00€ 
Aamu-uinti   30,00€ 60,00€ 150,00€ 
  
12kk uintilataus  450,00€ (huomioi uimahallin aukioloajan) 
 
Sarjalataukset ovat voimassa 12kk ostopäivästä. 
 
Huomioithan: ranneke oikeuttaa  1,5h uintiaikaan! 
 
Koko hinnasto löytyy www.vihti.fi/hinnasto  
___________________________________________________________________ 
 
Uimahallin kassalta on mahdollista ostaa oma henkilökohtainen ranneke 6,00€ hintaan. 
Rannekkeelle voi ladata kerta- tai sarjalatauksia uintiin, vesiliikuntaryhmiin ja kuntosalille. 
Rannekkeen lunastushintaa ei palauteta asiakkaalle. 
 
Oma ennakkoon ladattu ranneke mahdollistaa sujuvan asioinnin ilman jonotusta kassalla 
sekä pääsyn aamu-uinteihin sekä vesiliikuntaryhmiin kassan ollessa suljettuna. 
 
Ensimmäisellä kerralla lataukset tulee tehdä kassan ollessa avoinna. Tämän jälkeen uudet 
lataukset voi tehdä myös uimahallilla olevalla latausautomaatilla. Automaatista löytyvät 
uimahallin perustuotteet (uinti ja vesijumpat). 

Uimahallimaksut 

http://www.vihti.fi/hinnasto
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Tapahtumat uimahallilla 

Tapahtumien yksityiskohtaisemman  ohjelman löydät lähempänä ajankohtaa 
www.vihti.fi/liikunta. 
 
 
Lelupäivät uimahallilla 
 
Tuo oma lelusi mukana, muista suihkuttaa lelusi ennen altaaseen menoa. Pehmolelut 
eivät ole sallittuja. 
 
7.9.2019 5.10.2019 2.11.2019 7.12.2019 
4.1.2020 1.2.2020 7.3.2020 4.4.2020 9.5.2020 
_______________________________________________________________________ 
 
9.11.2019  Vesisankarit – päivä klo 10.00 – 17.00  ei yleisöuintia 
 
19.11.2019  Hyvinvointi-ilta miehille klo 18.00 – 21.00 
  
21.12.2019  Pikkujoulu – uinti klo 12.00 – 18.00 ilmainen 
_______________________________________________________________________ 
 
9.3.2020  Hyvinvointi-ilta naisille klo 18.00 – 21.00 
   
1.– 31.3.2020 Ui Kesäksi Kuntoon – kampanja 
 
Toukokuu  Valtakunnallinen uimataitoviikko 
 
15.5.2020  Vesiliikuntamaraton klo 16.00 – 20.00 
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Huolehdithan, että uimavesi säilyy puhtaana ja miellyttävänä uida.  
• Pese itsesi huolellisesti ilman uima-asua 
• Huuhdo hiukset, pitkä hiukset tulee olla ehdottomasti kiinni tai käytä uimalakkia 
• Poista meikit ja pese hiustuotteet pois 
• Vältä voimakkaita tuoksuja 
 
 
Muista, että on tärkeää käydä suihkussa ennen ja jälkeen uimista ja saunaan menoa. 
Uimarin mukana kulkeutunut kloorivesi voi aiheuttaa saunan lämmössä ihottumaa. 
Älä mene uima-asussa saunaan. 
 
 
Allastilaan meno on EHDOTTOMASTI KIELLETTY, silloin kun pesuhuoneen ja allastilan 
kulkuaukon edessä on kieltokyltti. 
 
 
Uidessa tulee käyttää uima-asua. Myös uintiin tarkoitetut shortsit ja hyväksytyt trikoot 
käyvät. 
 
 
Uimataidotonta lasta ei saa jättää yksin altaaseen. > Vastuu on aina huoltajalla. 
 
 
Uimahallissa on  ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä juokseminen, volttien 
hyppiminen ja rataköysissä roikkuminen. 
 
 
Altaassa voi käyttää uimahallin välineitä vain uinninvalvojan luvalla. 
 
Uinninvalvoja antaa tarkemmat ohjeet uimahallilla toimimisesta, mm. ratojen käytöstä. 
 
Uintiaika on 1,5h. Pidempään viipyvältä asiakkaalta peritään toinen uintimaksu. 
 
 
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen 
uimahallissa on ehdottomasti kiellettyä. Asiakas poistetaan tilasta välittömästi. 

Uimahallin säännöt ja hygienia 

Vihdin liikuntapalvelut, PL 13, 03101 Nummela 
www.vihti.fi ja Facebook 


