LIIKUNTATILAT
JA HYVINVOINTIPALVELUT
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UIMAHALLI

UIMAHALLIN TOIMINNOT
Mahdollistaa monipuolisen vesiliikunnan sekä harrastajille että kilpaurheilijoille.

• Koululaisuinnit ja

päiväkotiryhmien liikunta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleisöuinti
Vauvauinti
Vesiterapia, kuntoutus
Vesijuoksu
Vesijumppa, kuntopiiri
Kilpauinti: harjoittelu ja kilpailut
Uimahyppy
Vesipallo, uppopallo
Sukellus ja räpyläuinti
Melonta
(Taitouinti)
Yritysten tyky-päivät
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• Uimavalvonta
• Kisaselostus, kisajärjestelyt ja
•
•

valmistelut
Kisojen seuraaminen
Verryttely, venyttely,
lihaskuntoharjoittelu
Liikunnallinen leiritoiminta

•
• Hyvinvointipalvelut: fysioterapia,
hieronta, kasvohoidot,
jalkahoidot tms.
Ensiapu

•
• Seurojen kokoontumiset ja
•

koulutus
Liikunnan ja kulttuurin
tapahtumat

UIMAHALLIN TARPEITA
Top-7:
1. Riittävä allastila (ks. lihavoidut seuraavalla sivulla)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajantasainen tekniikka ja varustus tapahtumia ja kilpailija varten
Riittävät varastointi ja säilytystilat eri toimijoille
Kansallisten kisojen vaatimusten mukaiset katsomotilat
Esteettömyys, helppokulkuisuus, laadukkaat pintamateriaalit
Välitön kulkuyhteys kuntosaliin ja liikuntasaliin (verryttelytila, kokoontumistila)
WC tilat jokaisen altaan läheisyyteen
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UIMAHALLIN TARPEITA
Allastila:
• Rata-allas 10 rataa 25m (myös 50 m toivottu), tasapohja 2m. Altaan yläpuoliset
kattorakenteet altaan pituussuuntaiset (selkäuinti!)
• Opetusallas (10-15m) 0 – 1.30m portaittain syvenevä, vesirajan alapuoliset kaiteet
• Nuorisoallas 25x10m, syvyys 1 – 1.30m
• Monitoimiallas, reunakaiteilla, syv. 1.30 (1.40)
• Opetus- ja monitoimialtaat äänieristetty, veden lämpötila 32⚬C. Vesijumppa ja juoksu erillisessä allastilassa (melun torjunta).
• Hyppyallas: (12x12m, syvyys 4m) hyppytorni ja vesihieronta.
• Liukumäki nuorisoaltaan lähellä, laskee omaan vesitilaan.
• Poreamme ja kylmävesiallas (yhteys ulkoaltaalle)
• Seurojen välinesäilytys
• Valvomo. Avointa tilaa - helppo valvoa

• Erilliset WC-tilat allastiloissa
• Esteettömyys: allashissit, luiskat, keskitetty sisääntulo altaalle
• Materiaaleissa turvallisuus (liukkaus) ja puhtaanapito huomioitu
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UIMAHALLIN TARPEITA
Kilpailuolosuhteet:
• Sähköinen ajanotto, näyttötaulu, ajanottopaneelien kiinnitys
• Starttikorokkeet (Omega)
• Kilpailijoiden katsomo, keräily, odotustila (kasattavat istuinrivistöt)
• Yleisökatsomo
• Selostamo ja toimitsijoiden tilat
• AV-tekniikka
• Uimahallin läheisyydessä mahdollisuus urheilijoiden kisaruokailuun ja
väline/tarvikemyyntiin.
Tekniset vaatimukset:
• Akustiikka (erityisesti kilpailutilanteissa), vesijumppa-altaan melueristys
muusta tilasta
• Äänentoisto (taustamusiikki, yleisökuulutukset, kisaselostus)

• Valaistus säädettävissä (kilpailut ja tapahtumat).
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UIMAHALLIN TARPEITA
Saunaosasto:

• Esteettömyys ja monikulttuurisuus huomioitu: erillinen pukutila,
• Riittävä määrä suihkuja. Suihkuja myös alemmalla korkeudella
(yläsuutin ja käsisuihku) lapsille ja pyörätuoliasiakkaille

• Pesutiloissa riittävästi säilytystilaa, lokerotilaan mahtuu sampoopullo
pystyyn!

•
•
•
•

Tavalliset saunat, höyrysauna, esteetön perhesauna
Viilennetyt kaakelilauteet
Saunaosastolla riittävästi WC tiloja
Saunaosastolla (allastiloihin siirryttäessä) kokovartalopeili
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UIMAHALLIN TARPEITA
Muut tilat:

• Saattajille odotustilat (näkymä mm. lasten altaalle)
• Vauvauinnin säilytystilat (rattaat, säilytyskopat)
• Säilytystiloja uimaseuroille, melojille (kanooteille), laitesukeltajille,
kilpauimareiden omille välineille

• Pukuhuoneissa riittävästi WC tiloja
• Seuroille kokoontumistiloja uimahallin läheisyyteen (mm. koulutus,
vanhempainillat)

• Seurojen ja uimaopettajien toimistotilat
• Uimahallin välittömässä yhteydessä (esim. liikuntahallin puolella, sisäkulkuyhteys)
liikuntasali, kuntosali ja verryttelytila 10-20 henkilölle. Toimii myös
uimakilpailujen joukkueiden ja osallistujien lämmittely- ja kokoontumistilana.

• Sukellusharjoittelun mahdollistavat erikoistilat uimahalliin. Ilmatäyttö ja
varustevarasto.

• Henkilökunnan sosiaalitilat välittömässä läheisyydessä
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UIMAHALLI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja pesutilojen
yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, hinnoittelumallit? Yhdellä
rannekkeella uimaan ja kuntosalille?

• Rannekemyynti kampuksen aulassa kaikkiin liikuntatiloihin
• Uinnin kisajoukkueiden kokoontuminen ja tauot liikuntahallissa?
• Uimahallin välittömässä yhteydessä (sisäkulkuyhteys) liikuntasali, kuntosali ja

verryttelytila 10-20 henkilölle. Uintiryhmien verryttely, jumppa ja kuntoharjoittelu

•
•
•
•
•
•

Kuntosalin ja budosalin sijainti liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
Näkymä uimahalliin odotustilasta ja kahvilasta. Kisakuulutukset ja tulospalvelu
Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä
Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö
Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut
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LIIKUNTAHALLI

LIIKUNTAHALLIN TOIMINNOT
Mahdollistaa monipuolisen sisäliikunnan sekä harrastajille että kilpaurheilijoille.

• Koululaisten ja päiväkoti•
•
•
•
•
•
•
•
•

ryhmien liikunta
Palloilulajien harjoittelu ja
viralliset ottelut: salibandy,
kori- ja lentopallo
Naisvoimistelun harjoittelu ja
kilpailut
Telinevoimistelun harjoittelu
Kamppailulajien harjoittelu
Sirkustoiminta
Tanssi
Tennis, padel, squash harjoittelu
Pesäpallo, keihäänheitto, golf:
lyönti- ja heittoharjoittelu
Verryttely, venyttely, jooga,
pilates ja jumppa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuntosaliharjoittelu
Jalkapallon maaliharjoittelu
Juoksun sprinttiharjoittelu
Kisaselostus, kisajärjestelyt ja
valmistelut
Kisojen seuraaminen
Liikunnallinen leiritoiminta
”Pienille harrastajille
ja perheille tarjolla
Kuntotestaus
temppurataympäristö
Liikuntaohjaus
– aamulla ja päivällä
Liikunnan ja kulttuurin
päiväkodeille ja
tapahtumat
kouluille, illalla
seuroille ja kaikille
Yritysten tyky-päivät
kaupunkilaisille.”
Fysioterapia
Ensiapu
Seurojen kokoontumiset ja koulutus

LIIKUNTAHALLIN TARPEITA
Iso liikuntasali:

Tekniset vaatimukset:

• Iso sali jaettavissa kahdeksi. Lisäksi pienempiä

• Elävän musiikin tuonti

•

saleja ryhmäliikuntaa, budoa ja joogaa varten
Muunneltavuus. Lattiamateriaali eniten
tarvittavan mukaan. Mahdollisuus
vaihdettaviin lattiapintoihin – esim. koripalloa
varten kasattava parkettilattia?

• Salibandyn, kori- ja lentopallon virallisille
otteluille mitoitettu kenttä

• Siirrettävä katsomo laajennettavissa 2500
paikkaan (alatila varastona?)

• Selostuskoppi?
• Riittävä korkeus 10-15m: lentopallo,

naisvoimistelun kilpailulajit ja cheerleading

• Pukuhuoneet joukkueita varten: 6 isompaa,

voidaan jakaa väliseinillä 12sta pienempään

• Välinevarastot salikohtaisesti
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liikuntatapahtumiin: tila,
kalusteet, liitynnät tms.

• Valaistus – säädettävyys,
huomioi pallopelien
vaatimukset

• AV-tekniikka: AV-tila,

tapahtumien ja kisojen
taltiointi, videonäytöt,
tulostaulut

• Äänentoisto (taustamusiikki, kisaselostus, konsertit)

• Ilmastointi – huomioi myös
isot tapahtumat

• Äänieritys, erityisesti ison
salin jakavan seinän
äänieritys.

LIIKUNTAHALLIN TARPEITA
Aktiviteettipuisto:

• Jumppa/budo/jooga/tanssi -salit: peilit, tangot, säilytystilat, steplaudat,
•

kahvakuulat, käsipainot, gymstickit, budo ja joogamatot, lämmitetty lattia.
Voimistelusali: telinevoimistelu, volttimonttu, temppurata, airtrack, iso trampoliini,
kiipeilyseinä, ilma-akrobatian välineet (mm. köydet, renkaat…)
Testaustila ja fysioterapian vastaanottotila

•
• Ensiaputila
• Käytävillä juoksuratoja: kiinteät kennot juoksusuoralle, patjapehmuste radan
päädyssä, ajanotto.

•
•
•
•
•
•

Vapaa tila: "vetelypaikka”, kavereiden kanssa pelailu, verryttely
Lyöntiverkolla varustettu tila: (pesäpallo, golf, keihäänheitto)
Edustusjoukkueilla erilliset pukukopit
Luokkahuoneita ja seurahuoneita
Urheiluseurojen varastotilat
Urheiluseurojen tai tapahtumien buffet-tarjoilu ja pop-up myyntipöydät.
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LIIKUNTAHALLI
SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Eri palloilulajien ja naisvoimistelun välinen ison salin yhteiskäyttö:

kenttäpintamateriaalit vaihdettavissa? Varustelun muutokset vuorojen välillä?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjoitussalien yhteiskäyttö: esim. peilipintojen suojaus/piiloon, lattiamateriaalit?
Käytävien mitoitus hyötykäyttöä varten – esim. juoksuradat käytävillä
Kuntosali liikuntahallissa, uimahallissa vai erikseen?
Eri kulkureitti katsomoon ja harrastustiloihin (kengätön tila) ettei lika siirry
Kulunvalvonta ja kulkuoikeudet eri liikuntatilojen välillä?
Seurojen varastot: hajautetut vs. keskitetyt (painavat välineistöt)?
Seurojen kokoontumiset –> kampuksen koulutustilojen yhteiskäyttö
Henkilökunnan sosiaalitilat - yhteiskäyttö liikuntahallin ja kuntosalin kanssa?
Tilavaraukset keskitetysti: yhteinen kampusjärjestelmä.
Liikuntatiloille yhteiset fysioterapia-, ensiapu- ja lääkintätilat ja palvelut.
Uimaseurojen verryttely, kisajoukkueiden kokoontuminen liikuntahallin puolella?
Volttimontun kattaminen ja käyttö muuhun tarpeeseen?
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KUNTOSALI

KUNTOSALI – SYNERGIAN KYSYMYKSET
• Uimahallin ja kuntosalin yhteinen pukuhuone sekä sauna- ja

pesutilojen yhteiskäyttö: kulunvalvonta, kulkuoikeudet, tilojen käytön
hinnoittelumallit? Yhdellä rannekkeella uimaan ja kuntosalille?
Lisämaksut porteilla? Palveluntarjoajien yhteistyö?

• Kuntosalin ja kuntotestauksen yhteistyö
• Nuorten mahdollisuus käyttää kuntosalia ohjatusti
• Kuntosalista näkymä uimahalliin (esim: lapsi uintiharrastuksessa ja
vanhempi kuntosalilla)?
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HYVINVOINTIPALVELUT

HYVINVOINTIA ARKEEN
• Terveyspalvelut: yhteiset terveys- ja tukipalvelut kampuksen käyttäjille
• Viihtyisät taukotilat: kampuksen henkilöstölle yhteiset sosiaalitilat
•

kokoontumiseen ja virkistäytymiseen
Hyvinvointipalvelut: fysikaaliset hoidot, kampaamo, hieronta, kosmetologi,
jooga, jalkahoito
Lepohuone, perhehuone, äijäparkki, lapsi-isovanhempi askartelukerho

•
• Lapsiparkki, lasten leikkipaikka ja aikuisille oheen kuntopyöriä
• Lastenhoitohuone: imetys, ruuanlämmitys, vaipanvaihto – lämmin ja
rauhallinen tila

• Opinto-ohjaus, uraneuvonta ja hyvinvointivalmennus: ratkaisukeskeistä
•

apua ja valmennusta esim. tunne-elämään, vuorovaikutukseen,
ihmissuhteisiin, opintoihin ja työhyvinvointiin
Vierailijamajoitus: mahdollistaa Kampuksella yöpymisen edullisesti 1-2
hengelle. Leirikouluja varten koulumajoitus
Akvaario, viherkasveja, syötävä viherseinä

•
• 24/7 käyttö- ja turvapalvelut
• Lemmikkiparkki
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”Kampuksessa,
jossa on paljon
ihmisiä, vilinää ja
taustamelua, olisi
tärkeää olla jokin
rauhallinen soppi
oleskeluun (vrt.
kauppakeskusten
olohuoneet).”

