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Hankemalli – Kuopion Kuntolaakso

• Kuopion kaupungin keskustan uima- ja jäähallipalveluiden järjestäminen 

yksityisrahoitteisena vuokramallina

• Hankinnassa oli kysymys uima- ja jäähallipalveluiden järjestämisestä yksityisen investorin taseeseen siten, että 

jäähalli, joka osittain perusparannetaan, myydään investorille ja uimahalli sekä pysäköintilaitos toteutetaan jäähallin 

välittömään läheisyyteen uudisrakennuksena. 

• Hanke käsittää kohteiden suunnittelun ja toteuttamisen sekä kiinteistöpalvelut, muun muassa 

siistimispalvelun, kiinteistönhoidon ja ylläpidon joilla turvataan tulevan sopimuksen mukaiset olosuhteet.

• Tarjoajakonsortio hankkii investorin ja hankerahoituksen. 

• Kuopion kaupunki sitoutuu 20v vuokrajaksoon korvatakseen pitkällä vuokrasopimuskaudella kohteiden 

pääoma- ja ylläpitokustannukset tarjoajakonsortion tarjouksen mukaisesti. 
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Uimahalli, jäähalli, pysäköintilaitos

• Konsortiolla YIT Suomi Oy ja Caverion Suomi Oy
• Kohteen suunnittelu, rakentamisen sekä ylläpitopalvelut ja rahoittajan järjestäminen

• Ylläpitosopimuksen pituus on 20 vuotta

• Kohteen omistaja SEB leasing Oy
• Kuopion kaupunki 100% vuokralainen

• KalPa Hockey Oy

• Pysäköintilaitoksessa ulkopuolinen operaattori (Kuopion Pysäköinti Oy)

• Laajuustiedot
• Uudisrakennus uimahalli n. 9 074 brm2,

• Perusparannus jäähalli nykyinen n. 8939 brm2, laajennetaan 1247 brm2

• Uudisrakennus pysäköintilaitos n. 9 615 brm2 / 358 ap.
• Pysäköintipaikkojen määrä nostettavissa 500ap.

• Urakoitsijat:
• YIT Suomi Oy (Rakennustekniikka)

• Caverion Suomi Oy (LVIAS-tekniikat)

• Suunnittelijat:
• Pääsuunnittelu ja arkkitehti ARKMill Oy

• Pysäköintilaitoksen arkkitehti ARRAK Oy

• Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto SRT Oy

• LVIAS-suunnittelu Etteplan Oy

• Vedenkäsittelyjärjestelmät Suomen Allaslaite Oy

• Geosuunnittelu Pöyry Oy

• Palosuunnittelu Kauriala Oy3 |      
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Kuntolaakso

• Jäähalli, uimahalli ja pysäköintitalo suunnitellaan niin, että ne toimivat hyvin sekä 

yhtenä kokonaisuutena, että myös erillisinä laitoksina. 

• Uimahallin normaalin toiminnan on oltava mahdollista myös jäähallin liigapelien 

aikana. Vastaavasti uimahallin toiminnot kilpailujenkaan aikana eivät saa 

aiheuttaa jäähallin käytölle kohtuutonta haittaa. 

• Jäähallissa normaali käyttö kesäkatkoja lukuun ottamatta.

• Poistumisteiden tulee toimia kaikissa käyttötilanteissa, myös silloin, kun uimahalli 

tai jäähalli on poissa käytöstä. 

• Myös pysäköintitalon tulee toimia (24/7), vaikka jäähalli tai uimahalli olisi suljettu.
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Lähtötilanne

LÄHTÖTILANNE HAVAINNEKUVA
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Ilmakuva
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Ilmakuva
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Hankeaikataulu
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JH sisäpuolen rakennuslupa 16.10.2017

Varsinainen rakennuslupa 6.6.2019

Maisematyölupa 26.3.2018

JH pohjoinen IVKH muutoslupa 3.1.2019

Kaava vahva 24.5.2019

Sopimuksen allekirjoitus 21.12.2017

K

a

a

v

o

i

t

u

s

Suunnittelun aloittaminen 10/2016

Tarjouksen jättäminen 28.2.2017
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Aluejako ja vaiheet
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Pysäköintilaitos
4/2018-8/2019

VALMIS kaudelle 

2019-2020

JH 

laajennus
4/2018-3/2019

VALMIS kaudelle 2019-

2020

Hankealueen maanrakennus  4/2018-6/2019, viimeistelyt 3-6/2020
Jäähallin kevennetty ylläpito 4/2018-8/2019

Ylläpito Caverion 1/2019-6/2040 

HK Katu käyttöön 2019 syksyllä

Aluejako ja vaiheet
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Työmaakamera 6-11-2018

10 |      



YIT   |

Ilmakamera 13-08-2018
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Case Kuntolaakso – Kilpailullinen neuvottelumenettely

1. 
Neuvottelumenettely

2. 
Varsinainen

tarjouspyyntö

3. 
Luonnosten esittely

4. 
Tarjoukset

5. 
Sopimus

• Neuvottelut

• Tilaaja pyrkii

saamaan Tarjoajilta 

ratkaisuvaihtoehtoja 

Tilaajan tarpeiden ja 

tavoitteiden mukaiset 

tilaratkaisun ja 

kiinteistö- ja 

ylläpitopalveluiden 

toteuttamiseksi.

• Tarjouspyynnön

päivitys ja 

lisäkirjeet

Tilaajalta

• Luonnosten 1. 

esittelyt

• Lisäkysymykset

• Luonnosten 2. 

esittelyt

• Tarjousten

jättäminen

• Sopimusneuvottelut



Case Kuopio Kuntolaakso - Sopimusrakenne







SOPIMUKSET

• Puitesopimus (Tilaaja – Konsortio)

• Urakkasopimukset

• Ylläpitosopimukset

• Rahoitussopimukset (Tilaaja – Rahoittaja)

• Rakennuttamissopimus

• (kaikki osapuolet)

• Maanvuokrasopimus

• Leasingsopimukset

• Jäähallin kauppa (sale and leaseback)



Tietomallintaminen erikoishankkeissa

• YIT Savo-Karjalan alueen 
pilottihanke

• Tietomalli suunnittelutyön tukena.

• Tietomalli toimii tärkeimpänä 
työkaluna suunnittelun ja tuotannon 
välisessä teknisessä tiedonkulussa. 

• Käyttäjät ovat päässeet tietomallin 
avulla paremmin ymmärtämään 
rakennuksen ominaisuuksia ja 
tekemään arvioita niiden 
soveltuvuudesta käyttöön.



Tietomallin hyödyntäminen arjessa



KUNTOLAAKSON ”punainen lanka”
Hankkeen kehittäminen – Suunnittelun johtaminen – Rakentaminen - Ylläpito

• Kick-OFF (päivät)
• tavoite ja päämäärä, matkalla varmennus

• Säännölliset käyttäjäkokoukset

• Säännölliset suunnittelukokoukset

• Viranomaisennakot  ja -neuvottelut

• BIG ROOM työskentely 
• Suunnitteluryhmä

• Urakoitsijapalaverit

• Työpajat (toista sataa pidettyä)
• Osallistuu

• Suunnittelu

• Suunnittelunjohto

• Tuotanto

• Ylläpito

• Urakoitsijapalaverit, TJ viikkopalaverit, logistiikkakalenterit, logistiikkakartta, 

viikoittainen työntekijäkatsaus, sisäiset koulutukset

• Yhteistoimintaryhmä



Kuntolaakson “tähtäyspisteet” Kick-off 15.12.2017

1. 
ASIAKASKOKEMUS

2. 
LAATU

3. 
AIKATAULU

4. 
VIESTINTÄ

5. 
TURVALLISUUS

• Kävijämäärä ja 

jatkuvat

asiakkuudet

• Toimintojen

yhteensopivuus

• Eri

käyttäjäryhmien

tarpeet

• NPS-mittaus

• 0-virhe luovutus

• Referenssiarvo

• Käytettävyys

• Suunnitteluvirheitä

ei mene

toteutukseen

• Yhteisesti laadittu

• Reagointi yhdessä

(muutos)

• Tahtotila: 

varmistetaan

käytettävyys

• Käyttöönotolla

riittävästi aikaa

• Monikanavainen

viestintä
• Viestintäsuunnitelma

ja sen toteuttaminen

• Viestitään

avoimesta ja 

ennakoiden

• Käyttäjien

yhteinen

tiedottaminen

• 0-tapaturmaa

• Ei vahinkoja

kolmansille

osapuolille



Käyttäjät ja asiakkaat

ESITTELYT, KESKUSTELUT
JA KÄYTTÄJÄKOKOUKSET

KUVA – KOHTAAMO, KUOPIO 
12.3.2018

INSTAGRAM –
KALPA_HOCKEY

KUVA – FEED 10.9.2018

HANKKEEN NETTISIVUT

KUVAKAAPPAUS 30.4.2018



Näkyvyys

• Viestintäryhmä

• Pääkäyttäjät 

• KalPa

• Kuopio – Hyvinvoinnin palvelualue

• Tilaaja

• Konsortio YIT – Caverion

• Remonttivideot osat 1-6

https://www.youtube.com/watch?v=_JvMNSxxmGs

https://www.youtube.com/watch?v=JaWVAoGXNtA

https://www.youtube.com/watch?v=pPlv5hQZoPI

https://www.youtube.com/watch?v=QS3706_1UTQ

https://www.youtube.com/watch?v=LuWD_nusfxY

https://www.youtube.com/watch?v=Be6UMrZFaw4

• Blogi

• Kaupungin tiedotteet

https://www.youtube.com/watch?v=_JvMNSxxmGs
https://www.youtube.com/watch?v=JaWVAoGXNtA
https://www.youtube.com/watch?v=pPlv5hQZoPI
https://www.youtube.com/watch?v=QS3706_1UTQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuWD_nusfxY
https://www.youtube.com/watch?v=Be6UMrZFaw4




Kuopion Kuntolaakso -
Talonrakennusalan Itä-Suomen parasyhteistyöhanke 2019

RT:n seminaari 10.4.2019



Tärkeintä on asenne ja yhteen hiileen puhaltaminen, yhteiset tavoitteet!
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Uimahalli käytössä 2020
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Uudisrakennus
Uimahalli
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Uudisrakennus

Uimahalli

• Suomen toiseksi suurin uimahalli

• Vesipinta-ala 2065,5 m2
• Turun Impivaaran uimahalli 2140m2

• HKI Mäkelänrinne 2064,5m2

• Uusi uimahalli on suunniteltu 

katsomolliseksi kansallisen 

kilpailutason uimahalliksi, jonka arvioitu 

vuosittainen kävijämäärä on 350 000 

henkilöä (+100 000). 

• Halli sisältää mm.

• 10-rataisen 50 metrin pääaltaan

• hyppyaltaan, jossa on kaikki 

kilpailuissa tarvittavat hyppytasot. 

• Lisäksi hallissa on opetus- ja 

nuorisoallas, monitoimiallas, 

kylmäallas, poreallas ja tenava-

allas.

• Tukitoimet

• Ravintola/kahvila

• Toimistotiloja

• Oheisliikuntatiloja

• Kahdessa eri pisteessä



Uimahallin pohjakuva – sisäänkäyntitaso



Uimahallin pohjakuva – sisäänkäyntitaso



Uimahallin pohjakuva – katsomotaso



Kilpailu altaat

• Pääallas 50m x 10 rataa
• (+26 - +28 ºC)

• Hyppyallas 16x25m
• Hyppytasot 10m asti

• (+28 - +30 ºC)

• Selostamo

• Uinnin valvomo

• Katsomotilat 500 hengelle



Erityisaltaat

• Monitoimiallas
• (+30 - +34 ºC)

• Kylmävesiallas
• (+4 - +8 ºC)

• Opetus- ja nuorisoallas
• (+28 - +30 ºC)

• Poreallas
• (+26 - +28 ºC)

• Tenava-allas
• (+35 - +37 ºC)

• Eriytetty monitoimiallas mahdollistaa

monimuotoiset ohjaukset

• Liikuteltavat invanostimet



Oheisliikunta

• 2.kerros:

• Oheisliikuntatilaa 281 m2

• Jaettavissa väliverholla kahdeksi tilaksi

• Liikuntalattia

• 1.kerros

• Suora yhteys jäähallista

• Sijoitus VSS-tiloissa 146 m2

• Massalattia (erilliset nostopaikat)

• Raskaat painotToiminnallinen 
harjoittelu



Uudisrakennus
Pysäköintilaitos
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Uudisrakennus

Pysäköintilaitos

• Pysäköintitalo rakennetaan 

ensivaiheessa kattamattomana noin 

360 henkilöautolle.

• (+122 kpl) autopaikkaa verrattuna 

lähtötilanteeseen tonteilla.

• Avoinautosuoja

• Pysäköintitalo suunnitellaan siten, että 

sitä on myöhemmin mahdollista 

korottaa lisäämällä pysäköintitasoja.

• Lopullinen pysäköintikapasiteetti on 

noin 500 autopaikkaa.

• Rakennus avoinna 24/7

• Operaattori

• Kuopion Kaupungin hallinnassa

• Automaatit ja opasteet

• Puomillinen järjestelmä

• Pysäköintitalo on suunnitelmissa 

sijoitettu siten, että se on yli 8 metriä 

vanhasta jäähallista, jolloin rakennukset 

eivät aiheuta paloteknisiä vaatimuksia 

toisilleen.



Perusparannus
Jäähalli
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Perusparannettu

Jäähalli

• Nykyinen jäähalli toimii liigatason 

kilpahallina. 

• Kalpan kotiluola ”Niiralan monttu”

• Hallin suurin sallittu henkilömäärä on 

muutosten jälkeen 5 535, josta yleisöä 

on 5 300 henkilöä.

• aiemmin 5064 henkilöä

• Soramonttu toiminut ulkojäänä ja

maisemakatsomoina aiemmin

• Rakennettu 1979

• Korjauksia tehty 1990- ja 2000-

luvulla.

• Kaukaloa kavennetaan 2m uusi koko

(28m x 60m)

• Ringside paikkoja ~418 kpl.

• Rakennuksessa on vuosittain 

keskimäärin 35 liigapeliä ja muita 

tapahtumia, kuten konsertteja, noin 3 

kpl. 

• Vanhan jäähallin palotekniset 

ominaisuudet eivät mahdollista kuin 

kevyen palokuorman yleisötilaisuuksia.

• Talotekniikan uusiminen osittain

• Parannetaan

• Liikuntaesteisten kulkemista

• “Ympärikierrettävä” jatkossa

• Anniskelupisteitä

• WC-tilojen lisäys

• Joukkuepukuhuoneiden lisäys

• Edustusjoukkuuen tilojen laajennus

• Pääsisäänkäynti



Jäähallin pohjakuva – jäätaso



“Niiralan Monttu”

Tehdyt muutokset kaudelle
2018-2019

2018



MEDIAKUUTIO

Yhteishankinta KalPan kanssa.

Näyttöjen pinta-ala yhteensä 64 m2.

Uusia led-pintoja hallissa yhteensä

yli 60 metriä.

PARVITASANNE

Vaihe 1

Parven kautta pääsee kävelemään

D-puolelta A-puolelle.

Parvessa uudet wc-tilat.

Yksi rivinen katsomokoroke.

RINGSIDE KATSOMO

Uusia katsomopaikkoja kentän

laidalla 418 paikkaa.

Kaukalo kavennettu 30x60 » 28x60.

WC-tiloja

Entisiä toimistoja muutettu

saniteettitiloiksi.



VALAISTUS

LED-valaistus - 196 kpl

Lux 1200 – pelitilannevalaistus (TV)

MONTTUPUBI

Alakatto ja valaistus uusittu

Uudet oviaukot b-käytävästä, sekä

vanha kabinettitila yhdistetty.

UUSI 

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

B-ovi käytössä kaudella 2018-2019 

vain hätäuloskäytävänä.

Uudet

joukkuepukuhuoneet

Vanha kuntosali muutettu kahdeksi

uudeksi joukkuepukuhuoneeksi.



Muutokset kaudelle 2019-2020

2019



RAVINTOLA

UUSI Valmistuskeittiö

Asiakaspaikkoja yhteensä ~220 

henkilölle, Hall of famen kanssa.

Yhdistetään OLVI Hall of Fameen.

Yhteys uimahalliin.

PARVITASANNE

Vaihe 2

Vanha IV-hormisto poistetaan kesällä

2019 ja parvitasanne laajennetaan

ulkoseinää myöden.

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

/AULA

Yhteensä 330 m2 uutta “lämmintä”-

tilaa.

Kioski, lipunmyyntipisteet

P-talosta kuljettavissa terassin kautta

suoraan jäähalliin, ravintolaan ja

uimahalliin.

MONTTUPUBIN 

LAAJENNUS

Monttupubi yhdistyy saumattomasti

uusilla isoilla portailla uuteen

pääsisäänkäyntiin.

10 pöytäpaikkaa ~60 henkilöä.



EDUSTUKSEN TILAT

Lisää oleskelutilaa sekä

vaatesäilytystä.

Hierojille sekä ensiavulle

toimipisteet.

Huoltotila uusittu jo 2018.

KALPASHOP

Uuden pääsisäänkäyntiaulan

yhteydessä myyntitilaa.

PYSÄKÖINTILAITOS

358 autopaikkaa

Sähköautojen lataus

Ulkopuolinen operaattori

UUSI ISTUMAKATSOMO/ 

UUSI YHDYSKÄYTÄVÄ

100 istumapaikkaa nykyiselle CD-

käytävälle.

Uusi käytävä jäähallin nykyisen

ulkoseinän toiselle puolelle. Yhdistää

C-päädyn sekä ravintolan.
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