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VIRKITYSUIMALA NEIDONKEIDAS

Taustaa

• Lohjan kaupungin rakennuttama ja
omistama

• Lohjan Liikuntakeskus Oy operaattorina

• Avattu 1970

• Perusparannus ja laajennus 1998



VIRKISTYSUIMALA NEIDONKEIDAS

• Yhteensä 7 allasta

(650 m2, 1000 m3)

• 6 sauna + höyrysauna

• 4 pukuhuonetta + 2 ryhmäpukuhuonetta
+ 1 inva-pukuhuone



VIRKISTYSUIMALA NEIDONKEIDAS

• 280 000 – 300 000

kävijää vuodessa

• Vuodesta 1998 yhteensä

runsaat 5,8 miljoonaa kävijää



VIRKITYSUIMALA NEIDONKEIDAS

Taustaa

• Toimintakulut n. 1,65 m € / vuosi

• henkilöstökulut 800 000 €

• hoitokulut 550 000 € (vuosihuolto < 10%)

• vuokrat 150 000 €

• muut kulut 150 000 €

• Tulot n. 1,05 m €

• Oma henkilöstö

• LLK Oy vastaa kunnossapidosta (pl.kiinteistö)

• LIPOVA -omavalvontajärjestelmä



KUNNALLINEN UIMAHALLI

Uimahallit ovat merkittäviä verorahoin tehtäviä investointeja.



KUNNALLINEN UIMAHALLI

Operaattorin vastuulla

• Pitää huolta ja ylläpitää vastuullisesti

• Ennen kaikkea huolehtia siitä, että
uimahallilla on käyttöä



HUOLTOTAUKO

Uimahallin huoltotauolla tarkoitetaan, että suunniteltuja huolto- ja

korjaustoimenpiteitä tehdään uimahallin ollessa suljettuna.

Näiden toimenpiteiden avulla varmistetaan asiakkaiden turvallinen
ja viihtyisä uimahallin käyttö, ja samalla pidennetään hallin
elinkaarta.

Huoltotauosta käytetään myös nimitystä vuosihuolto.



HUOLTOTAUON AJANKOHTA

“Juhannuksena laitetaan kiinni ja
elokuun alussa avataan.”

– Laitosmestari Timo Ekström, Virkistysuimala

Neidonkeidas, Lohja

• Yleensä kesäaikaan. Uimahallit harvoin auki

heinäkuussa.

• Kesto: 4-6 viikkoa

• Uimahallin 25 vuoden elinkaaren aikana halli
on pois asiakaskäytöstä keskimäärin 2 ½ 
vuotta



HUOLTOTAUON PERUSTEET

• Tekniset perusteet

Teknisesti haastellista uimahalli-kokonaisuutta tulee hoitaa ja huoltaa jatkuvasti. Osaa
toimenpiteistä ei voida tehdä hallin aukioloaikoina/asiakkaiden läsnäollessa

• Kulttuuriset perusteet

Suomalaisessa uimahallikulttuurissa on vallitsevana piirteenä se, että uimahalleille ei

ole kesäaikaan käyttöä. “Ihmiset ovat mökeillään ja uivat järvissä.”

• Henkilöstön lomaperusteet

Henkilöstö haluaa lomailla juhannuksen jälkeen. Lomajärjestelyt sujuvat kivuttomasti

myös työnantajan näkökulmasta.



HUOLTOTAUON SUUNNITTELU

• Pitkän tähtäimen suunnittelu, 
viisivuotissuunitelma, mm.:

• Suodattimien massojen vaihdot

• Kiukaiden uusimiset

• Allastilojen loistevalaisimien uusiminen

• Vuosisuunnittelu

• Pyritään samaan valmiiksi viimeistään
maaliskuussa

• Aukioloaikojen päättäminen

• Lomasuunnittelut

• Urakoitsijoiden kilpailuttaminen

• Materiaalien tilaaminen



HUOLTOTAUON SUUNNITTELU

• Reagointivalmius (sää ym.) perinteisesti melko
heikkoa

• Koronakeväällä 2020 spontaani vuosihuolto
onnistui

• höyrypuolen saunojen panelointi ja lasiovien
vaihto

• allastilojen ilmanvaihtokoneen kanavien puhdistus

• aktiivihiilisuodattimen massan vaihto

• allastilojen ja altaiden pesut

• tasausaltaiden pesu

• Nyt on tarkoitus kokeilla kahden vuoden

yhtämittaista aukioloa



NEIDONKEITAAN HUOLTOTAUOT

• Kesto: 4-6 viikkoa (kerran 3 viikkoa)

• Jokavuotisia hommia:

• kaksi saunaa paneloidaan (vuorottelu)

• kaikkien saunojen lauteet uusitaan

• kiukaiden huolto kivet + vastukset (joka
3.vuosi)

• IV-koneiden hihnojen ja suodattimien
vaihto

• IV-kanavien puhdistus (5 vuoden välein)

• Valaisimien vaihdot

• Laatoituskorjaukset



NEIDONKEITAAN HUOLTOTAUOT

• Allasvesijärjestelmän huollot (altaiden
tyhjennys):

• tasausaltaan kunnon tarkastus

• kemikaalisyöttöyhteiden tarkastus/uusiminen

• kemikaaliletkujen uusiminen (5 v:n välein)

• allassuuttimien tarkastus

• allasvalaisimien huolto ja tarkastus

• pumppujen huolto/vaihto

• läppäventtiilien tarkistus/vaihto

• karkeasuodattimien puhdistus

• altaiden laatoitusten ym.tarkistus

• suodattimien massojen vaihdot (tarvittaessa)

• otsonaattorin vuosihuolto

• KESTO (altaiden tyhjennys 4 vrk ilman
uppopumppuja, työt 2-3 vkoa, 3-4 miestä, 
altaiden täyttö&lämmitys 1 viikko



NEIDONKEITAAN HUOLTOTAUOT

• Maalaustyöt

• Silikoonisaumaukset

• Siivous

• Altaiden pesu 7-8 työpäivää

• Kaikkien tilojen peruspesut



HUOLTOTAUKO OPERAATTORIN NÄKÖKULMASTA

JOHTOPÄÄTÖKSET

• Uimahallien tulee olla ympärivuotisia vapaa-ajan viettopaikkoja (esim. Tampereen uintikeskus, 
Leppävaaran uimahalli ja maauimala)

 Parempi suunnittelu, kulttuurin / ajattelun muutos

• Uimahallien suunnittelu niin, että vuosihuollot onnistuvat ilman huoltotaukoa (lohkominen)

• Tehokkaammat työtavat / suunnittelu
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