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PERUSKORJAUS        vai UUSI UIMAHALLI                

Orimattila

areena

liikuntahalli

ja

uimahalli



ARKKITEHDIN TEHTÄVÄKENTTÄ

UIMAHALLIN TOIMINTA
- asiakkaat

- henkilökunta

- sisäinen liikenne

- huolto

PERUSTOIMINNOT

VIIHTYMISTÄ LISÄÄVÄT TOIMINNOT

VESILIIKUNTALAJIEN OLOSUHDEVAATIMUKSET
- harrastus

- kilpailu

OLOSUHTEIDEN HUOMIOIMINEN
- korkea lämpötila

- kosteus

- klooriyhdisteet

ESTEETTÖMYYDEN HUOMIOIMINEN

TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT ALLASHUONEESSA

PUHTAANAPITOMENETELMÄT

…



Tarveselvitys
arvioitu vuotuinen kävijämäärä

tarvittavat toiminnot

allasvalikoima

kilpailuolosuhteiden asettamat vaatimukset

Hankesuunnittelu
määritetään hankkeen laajuus

huonetilaohjelma ja viitesuunnitelma

alustava kustannusarvio ja tavoitehinta

! Tavoitehinta sitoo hanketta jatkossa !

Ehdotussuunnittelu
vaihtoehtoisia sijoitus- ja tilaratkaisuja

Yleissuunnittelu
ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi

Toteutussuunnittelu
määritetään toimivat, kestävät rakenne- ja tekniikkaratkaisut, materiaalit, detaljit

kaikki vaikuttavat suoraan puhtaanapidon ja huollon kustannuksiin

Kaikissa suunnitteluvaiheissa on tärkeää

VUOROPUHELU
eri käyttäjäryhmien kanssa !

SUUNNITTELUN VAIHEET



helposti hahmotettava ja turvallinen reitti

rakenteet  - materiaalivalinnat  - tekniikka  - olosuhteiden hallinta

toiminnallisuus  - tilojen oikea sijoittelu

esteettömyys  - siivottavuus  - hygieenisyys  - huoltotarpeiden minimointi  - turvallisuus

Kuopion Kuntolaakson uimahalli

SUUNNITTELUN PERIAATTEET



tasainen, häikäisemätön valaistus

ohjaava valaistus

tummuuskontrastit

huomiovärit

käsijohteet ja tukikahvat

selkeät väljät tilat

portaat ja luiskat allashuoneen kulkureiteillä

Harjavallan liikunta- ja uimahalli

Oulaisten uimahalli

Oulaisten uimahalli, ohjaava 

valaistus



SISÄÄNTULOAULA   JA  KAHVIO

Porin uimahalli
asiakasliikenteen valvonta palvelupisteeltä !

suora näkymä ja kulku sisäänkäynniltä palvelupisteelle

näkymä palvelupisteeltä kulkuporteille

tilaa jonotukselle ja ryhmille

näkymä aula-kahviosta allashuoneeseen



Kuopion Kuntolaakson uimahalli

Kuopion Kuntolaakson uimahalli.

Ohjaava valaistus,

värikoodit pukukaappiloosseissa.

PUKUHUONEET

Oulaisten uimahalli.

Pukukaapit pyörätuoliasiakkaille.

Oulaisten uimahalli.

Ohjaava valaistus,

värikoodit pukukaappiloosseissa.



PESUHUONEET

Porin uimahalli

Kuopion Kuntolaakson uimahalli.    Ohjaava valaistus, huomiovärit

Oulaisten uimahalli,

istumapesupaikka

- tukikahvat

- huomiovärit

- jalkojenpesutaso



SAUNAT

kaksi saunaa

asiakasmäärän mukaan voidaan pitää auki molempia tai vain toista

voidaan pitää erilämpöisinä

helpottaa siivouksen järjestelyä ja huoltoa

irrotettavat riittävän kevyet laude-elementit helpottavat puhtaanapitoa

Kuopion Kuntolaakson uimahalli.

Tukitolppa lauteille nousun ja sieltä laskeutumisen avuksi.



UINNINVALVOMO

keskeinen sijainti

lähelle lasten altaita

lattia korotettu

auringon valon ja häikäisyn huomiointi

Kuopion Kuntolaakson uimahalli

Oulaisten uimahalli, näkymä uinninvalvomosta



ALTAAT
huomioidaan eri käyttäjäryhmät

kahluuallas

lastenallas

nuorisoallas

kuntouintiallas

monitoimiallas

hyppyallas

kylmäallas

poreallas

vesiliukumäki

eri ikäryhmät

virkistys

kuntoilijat

harrastajat

kilpailijat

liikkumis- ja toimimisesteiset

kunto- ja virkistysuinti  - uimaopetus  - uintitekniikkakurssit  - hengenpelastuskoulutus  - vesivoimistelu- ja juoksu  - vauva- ja perheuinti

kilpauinti  - uimahypyt  - vesipallo  - taitouinti  - urheilusukellus  - melonta

höyry- / aromasauna  - niskahierontasuihkut ja vesihieronta-asemat  - virtauskanaali  - vastavirtauinti  - vesitemppurata



Porin uimahalli, opetusallas- ja nuorisoallas

Kuopion Kuntolaakson uimahalli, lasten allas ja nuorisoallas

Kuopion Kuntolaakson uimahalli, poreallas ja kahluuallas
Porin uimahalli, kahluuallas



Kuopion Kuntolaakson uimahalli, uintiallas 50m, 10 rataa, (siirrettävä 2-osainen 

välisilta)

Oulaisten uimahalli, uintiallas 25m, 6 rataa



Harjavallan liikunta- ja uimahalli, 

monitoimiallas

Kuopion kuntolaakson uimahalli, hyppyallas (täysi 

kilpailuversio)

Hyppyaltaan mitoitusta

Kerrostasot

10m

7.5m

5m

3m

1m

Ponnahduslaudat

2 x 3m

2 x 1m

0.6m (junioriponnahduslauta)

Syvyys

5m



AKUSTIIKKA

Harjavallan liikunta- ja uimahalli

Seinän alaosa 6 astetta kalteva.

Seinien yläosissa rima + Ewona-äänenvaimennuslevy.

Katossa mikroperforoitu Barrisol + Ewona-äänenvaimennuslevy.

Kuopion Kuntolaakson uimahalli. ”sik-sak -seinä”

Oulaisten uimahalli. 

6 astetta kalteva seinä.

Silmälasilokerikko.

Vesijuoksuvöiden säilytystanko.



OPASTEET JA OHJEET

ohjaavia, informaatiota antavia, varoittavia

suuri merkitys tilojen yleisilmeeseen !



UIMAHALLIIN LIITTYVIÄ MUITA TOIMINTOJA

kahvio, lounasravintola

liikuntahalli

kuntosali

pienliikuntatilat (esim. musiikkiliikunta, tanssi)

hyvinvointipalvelut (esim. fysikaaliset hoitotilat, hieronta, kauneudenhoitopalvelut)

kokoustila (voi toimia myös kahvion kabinettina, kilpailukansliana)

urheiluseurojen toimistotilat

…

AULA

KAHVIO



KIITOS !


