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• Puhelin: 014 266 2372  •  Vaihde: 014 266 0000  

• terveysvalvonta(at)jyvaskyla.fi   

•  www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys/uimavesi/uima-altaat 

Altaat, joita ympäristöterveydenhuolto ei valvo säännöllisesti 
 
Allasvesiasetusta ei sovelleta seuraaviin kohteisiin, joten ne eivät kuulu ympäristöterveyden-
huollon suunnitelmallisen valvonnan piiriin: 
• sellaiset taloyhtiöiden altaat, jotka on tarkoitettu vain taloyhtiön 
asukkaille, 
• altaat, joihin vesi vaihdetaan jokaisen käyttökerran jälkeen, 
• hotellihuoneiden porealtaat ja vastaavat, joissa käyttäjä itse täyttää 
ja tyhjentää altaan, 
• kahluualtaat, joissa ei ole jatkuvaa vedenkäsittelyä, 
• siirrettävät altaat, kuten asiakkaan omaan käyttöön vuokrattavat 
kylpytynnyrit. 
 

 
Puhtaanapito - kemikaalit ja suodatus 
 
Altaan puhtaudesta ja hygieniasta on huolehdittava – allas on pestävä ja kuivattava riittävän 
usein. Pesuun voi käyttää yleispuhdistusainetta ja pesuharjaa. Jos samaa vettä halutaan 
käyttää pidempään, on altaassa syytä käyttää kemikaaleja, suodatinta sekä mahdollisia 
muita puhdistuslaitteita ja peitettä/kantta altaan päällä. Vain näin voidaan varmistaa veden 
pysyminen puhtaana ja hygieenisenä. 
 
Veden puhdistuskemikaalien valintaan vaikuttaa altaan materiaali sekä käyttäjämäärä. 
Julkiseen käyttöön suositellaan käytettäväksi klooria, kotikäytössä voi käyttää happipohjaisia 
kemikaaleja. Käytettäessä erilaisia kemikaaleja on niiden annosteluohjeita noudatettava, 
koska esimerkiksi ylisuuret annokset saattavat aiheuttaa altaan osien syöpymistä. Myös 
veden pH-arvoa on seurattava, suositeltava pH-arvo on 7 - 7,2. Kemikaaleja käytettäessä 
pH-arvo yleensä putoaa, mikä voi aiheuttaa altaan osien syöpymistä. 
 
Valittaessa altaalle sopivaa kemikaalia ja suodatusjärjestelmää on syytä noudattaa 
laitteen myyjän/valmistajan ohjeita ja suosituksia. 
 
 

Asiakkaille vuokrattavat porealtaat, kylpytynnyrit ja muut vastaavat 
 
Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että luovutettava poreallas, kylpytynnyri tai muu vastaava 
on asiakkaalle luovutettaessa puhdas. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa 
vuokrattavien altaiden puhdistamisesta ja desinfioimisesta. Toiminnanharjoittajan on annet-
tava asiakkaille ohje vuokratun altaan hygieenisestä käyttämisestä, jota noudattamalla asiak-
kaalle ei aiheudu terveyshaittaa. 
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Majoitushuoneistossa  
 
Majoitushuoneiston esimerkiksi lomakylän yhteydessä olevat kylpytynnyrit/paljut/muut vas-
taavat on mainittava terveydensuojelulain 13 §:n mukaisessa ilmoituksessa oheistoimintana.  
 
Ilmoituksessa on oltava liitteenä kylpytynnyrin/paljun/muun vastaavan omavalvontasuunni-
telma, josta on hyvä käydä 
ilmi seuraavat asiat: 
1. Altaan hoito-ohjeet (sis. puhdistus, laitteiston huolto) 
2. Altaan koko 
3. käytetty vesi (vesijohtovesi/luonnonvesi) 
4. mahdollinen desinfiointi (aineen annosteluohje, yliannostuksen välttäminen) 
5. käyttötarkkailupäiväkirja (esim. veden vaihtoväli, käyttäjämäärä), mahdolliset vedenlaadun-
tarkkailutulokset 
6. altaan käyttäjien ohjeistus (esim. peseytyminen) 
 
Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on osoittaa terveydensuojeluviranomaiselle, että kylpy-
tynnyrin/paljun/muun vastaavan hoito (esim. veden vaihtoväli, altaan pesu, kloorin käyttö) on 
asianmukaista eikä käytöstä aiheudu terveyshaittaa.  

 
 

Terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja 
 
Kuumavesialtaissa ja kylpytynnyreissä voi esiintyä samoja tauteja aiheuttavia mikrobeja kuin 
allasvesissä, kuten esimerkiksi iho-, silmä- ja korvatulehdusta aiheuttavaa Pseudomonas 
aeruginosa -bakteeria sekä ihotulehdusta aiheuttavia Staphylococcus aureus -bakteeria. Al-
kueläimetkin voivat aiheuttaa silmätulehduksia suoran vesikontaktin kautta. Veden nielemi-
nen voi aiheuttaa suolistoinfektioita, jos vedessä on ulosteperäisiä mikrobeja.  
 
Hengityksen kautta elimistöön voi kulkeutua legionelloja, jotka aiheuttava legionelloosia. Le-
gionellariski huomioitava erityisesti porealtaiden suhteen.  
 
Pinnoilta tarttuvia taudinaiheuttajia ovat mm. virukset, jotka voivat aiheuttaa suolistoinfekti-
oita, näppylöitä ja ihotulehduksia sekä sienet, jotka aiheuttavat erilaisia jalka- ja kynsituleh-
duksia. 
 


