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RT-ohjekortti –sarja

Laadittu kokonaisuuden työkaluksi uimahallihankkeiden 

tilaamiseen ja suunnitteluun 

Ohjesarjaan kuuluvat:

• tilaajan ohje

• tehtäväluettelot

• uimahallien tilasuunnittelun ohjekortti

• LVIA-järjestelmien  suunnittelua ohjeistavat ohjekortit

• uima-allasvesien       käsittelyn suunnittelua ohjeistavat ohjekortit
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Miksi?

uimahallin suunnittelu ja rakentaminen vaatii 

erityisosaamista

opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia mm. 

uimahallirakentamiseen ja siksi haluttiin laatia mahdollisimman 

kattava tieto uimahallisuunnittelusta ja -rakentamisesta eri toimijoille
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käyttöön

ottakaa ohjeet laajaan käyttöön

ainakin kaikkien teidän, joilla on uimahallihanke meneillään tai seuraavan 
viiden vuoden aikana tulee ajankohtaiseksi, kehotan sisällyttämään 
oheisen sarjan hankeasiakirjasalkkuunne

lisäksi OKM on rahoittanut useita uimahalleja koskevia ohjeita ja oppaita, 
mitä ovat erittäin hyödyllisiä lukea ennen hankkeeseen ryhtymistä. Ne 
löytyvät myös RT:ta OKM:n liikuntapaikkajulkaisuista

- https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/kirjat/okmliikuntapaikkajulkaisut.
html
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peruskorjauskohteet

Uimahalli-

portaali

Valtionavustus-

prosessissa
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peruskorjaushankkeen perus- ja kulutustiedot 

tulee olla uimahalliportaalissa

ainakin kolmena (3) edellisenä vuotena tulee olla 

mittaus veden, sähkön ja lämmön kulutuksista 

uimahalliportaalissa, jotta sen energiatehokkuutta 

voidaan arvioida valtionavustusprosessissa

https://www.uimahalliportaali.fi/

https://www.uimahalliportaali.fi/


valmis hanke

Uimahalli-

portaali
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Uimahallin perustiedot ilmoitetaan 

uimahalliportaaliin kun hanke otetaan käyttöön

Kulutustiedot uimahalliportaaliin, kun on 

ensimmäiset mittaustulokset käytettävissä

https://www.uimahalliportaali.fi/

https://www.uimahalliportaali.fi/


Hankkeesta liikuntapoliittinen selvitys

Tasa-arvo

Yhdenvertai-

suus

Saavutetta-

vuus

Esteettömyys
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Kuvaus hankkeen 

vaikutuksista 

liikuntaolosuhteisiin



Kestävä kehitys

noudatetaan vähähiilisen julkisen rakentamisen 

hankintakriteerejä (hiilijalanjäljen laskenta) 

ilmastoselvitys rakennushankkeesta
Rakennuksen vähähiilisyydestä olisi annettava tiedot hiilijalanjäljen muodossa 

ilmastoselvityksessä, joka olisi rakentamisluvan saannin ehtona.

rakennuksen ympäristöluokitus
rakennuksen laaja kokonaisvaikutus ympäristöön, kiinteistön ympäristöluokitus 

tarjoaa tietoa yksittäisen kiinteistön vastuullisuudesta ja ympäristötehokkuudesta. Kiinteistöjen 

ympäristöluokituksia käytetään arvottamaan kiinteistöjen ympäristösuorituskykyä, kuten 

energiatehokkuutta, materiaalivalintoja, jätehuoltoa ja ympäristöjohtamista.

kuntien hiilineutraaliustavoite tukee puurakentamista (hallitusohjelmassa)
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Kiitos!

Mielenkiintoista toimivat uimahallit -

seminaaria !

23.9.2020
Toimivat uimahallit-seminaari 23.9.2020,                  

Erja Mets’ranta
9



23.9.2020
Toimivat uimahallit-seminaari 23.9.2020,                  

Erja Mets’ranta


