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ALKUSANAT 
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin suunnitellaan kylpyläosaston peruskorjausta ja pientä laajennusta, jota 

varten Jyväskylän kaupunki tekee parhaillaan hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelmassa käsitellään 

pääasiassa niitä Aalto Alvarin tiloja, mitä vuosien 2011-2012 peruskorjaushanke ei koskenut. Kyselyn 

tavoitteena oli kerätä käyttäjien ajatuksia hankesuunnittelun tueksi.  

Kuntalaiset ja muut AaltoAlvarin käyttäjät pääsivät kertomaan kehitysehdotuksia Maptionnaire-kyselyn ja 

sähköpostin kautta 5.-19.3. välisenä aikana. Kyselyä pidettiin avoimena erillisellä sopimuksella vielä 24.3. 

saakka, jotta sinne saatiin syötettyä myös Conthrive –tapahtuman aikana kerätyt kommentit. Vastaajilla oli 

käytössään sähköisen alustan kautta AaltoAlvarin kahden kerroksen pohjapiirrokset, jotka toimivat 

kommenttien karttapohjana. 

Perehdytyksenä asiaan oli youtube-video, joka löytyy täältä: https://bit.ly/2VAaZ4v 

Mikään kyselyn kysymyksistä ei ollut pakollinen ja vastaaja pystyi valitsemaan sellaiset kysymykset, joihin 

hänellä oli sanottavaa. Kyselyssä vierailtiin 857 kertaa ja karttavastuksia jätettiin yhteensä 372 kappaletta. 

Raportin kyselystä kokosivat Esa Naukkarinen p. 014 266 4307 ja Tanja Räty p. 014 266 4241 

  

https://bit.ly/2VAaZ4v
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1. TÄSTÄ PIDÄN 
Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin merkitsemään karttaan sellaisia paikkoja, joista pitää 

nykyisessä Aalto Alvarissa.  

1.1 50 metrin allas 
 Pidän siitä, että voi uida 50 metrin altaalla esteettömästi niin, että volttikäännökset onnistuvat ilman 

"ukkolauman juorukerhoa" nojailemassa matalan pään seinustan koko leveydellä. Pidän myös siitä, että 

ylileveää rinta-, kylki-, ym. uivat valitsevat "kyntöurakseen" kaksi rataleveyttä olevan kaistan (radat 1-2) 

. 

 Kuntouimarin paras paikka. 

 Alvarin 50 metrin allas on riittävän pitkä aamun kuntouinteja varten. Uintiradat on myös tarpeeksi 

leveitä. Esim. Wellamossa radat niin lyhyitä ja kapeita, ettei pitkän matkan uiminen ole kovin 

mielekästä. 

 Riittävän pitkä rata uintiin sekä vesijuoksuun. Käytössä  oleva aika ei kulu altaan päädyssä tehtäviin 

käännöksiin.  

 Ihanaa että on pitkä 50 m allas, jossa on leveä tila vesijuoksuun 

 Huikeeta että meillä on 50m allas vesijuoksijoille ja uimareille. 

 Kuntouimareille varattu rata on usein hyvin täynnä kun taas vesijouksijoiden rata on mukavan väljässä 

köytössä. Toivoisin että muiden altaiden korjaus vaikuttaa positiivisesti myös ison altaan 

käyttöasteeseen. Esim niin että vesijuoksurata avataan muualle ja sen kautta saataisi tilaa hitaille 

kuntouimareille lisää. 
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1.2 25 m allas 
 Hyvä opetus allas isommille lapsille ja hyppytorni on plussaa.  

 Tämä allas toimii hyvin  

 

1.3 Opetusallas 
 Opetusallas on just sopivan syvyinen, että aikuinenkin voi siellä istua lapsen kanssa ilman, että tulee 

kylmä. Toisaalta allas on sopivan matala, että ei tule tunne, että lapsi hukkuisi.  

 Lasten opetusallas on meidän perheelle tärkeä! Toisessa päässä voisi tietysti olla hieman syvyyttä lisää - 

isommille lapsille, mutta toimii tällaisenaankin. 

 Lastenallas on mukava, veden syvyydet toimii. 

 Lastenallas on nykyisellään jo loistava, se ei ainakaan saa yhtään pienentyä! On mukavaa olla koko 

perheellä SAMASSA altaassa, jossa pienemmät lapset viihtyvät matalassa osassa ja isommat 

syvemmässä, eikä itsekään tarvitse jäätyä veden ulkopuolella. 

 Opetusallas on erittäin toimiva lasten uimaan opettamiseen jo tällä hetkellä. Täydellisen siitä tekisi 

luiskan pienimuotoinen leventäminen sekä uintiaiheiset kuvat kattoon ja pohjaan. 

 Opetusallas on kiva erilaisine tasoineen 

 Voisiko opetusallas olla syvempi syvästä päästä? 

 Tilava toimiva allas ja hyvä että saa varattuja vuoroja inhimilliseen harkka-aikaan pikkulapsille. 

 Sopiva koko ja hyvä mennä altaaseen, ainoa miinus on se kun syvenee ni huonojalkasena on aika 

arvaamatonta mennä siitä syventymä kohdasta yli 

 TÄHÄN EI SAA KOSKEA! Erittäin monikäyttöinen juuri sellaisena kuin on. Jos halutaan pienille lapsille 

matala allas, niin sellainen erikseen johonkin lähistölle. 

 Tarpeeksi iso allas uimaanopetteluun ja lasten yleiseen riehumiseen. Hyvää kun on matalampi ja 

syvempi osio. 

 

1.4 Koskiallas/ poreallas 
 Hirviötunneli on mahtava! (Tosin kovin huonokuntoinen.) Voi vain miettiä, miten se kutkuttaa lapsen 

mielikuvitusta. 

 se on mukava koska siellä on luola ja värivalot 

 Koskiallas on mielestäni hyvä, ja tilava.  

 Poreallas on hyvä, vaikka melko pieni, alaosan allas on kyllä melko synkkä, ehkä uudet valaistukset olisi 

kiva ja niiden pienien "ikkunoiden" tilalle voisi olla ihan kunnon kulkureitit, joista uida sinne 

syvennykseen ja siellä voisi olla vaikka hierovia suihkuja, allas on ehkä nykyään vähän turhan syvä, 

sellainen että normaali pituinen aikuinen pystyisi allasta kulkemaan vaikka kävellen olis hyvä syvyys, 

jolloin lapsia on helppo kantaa sylissä altaassa. 

 Altaassa porealtaan alapuolella oleva luola on ihana, etenkin lattiaporeet! Jos sinne lisäisi vielä 

musiikkia taustalle, niin se olisi varmasti yksi omista suosikkipaikoistani kylpyläosastolla. 

 Pyörre! 

 Mukava kun on kaksi eri ikäisille sopivaa liukumäkeä. 

 Ihanat, isot ikkunapinnat! Halli on ihanan valoisa ja raikkaan oloinen, vaikka onkin jo iäkäs. Aurinkoisella 

kelillä on ihan tropiikkifiilis. Ja talvella on ihana lillutella lämpimässä vedessä ja katsella lumisia puita. 

 Keväällä oli ihana olla uimassa, kun ikkunoitten läpi tulvi valoa. Tuli ajatus, että tämmöiseksi Alvar on 

sen tarkoittanut: kuin Välimerellä lilluisi auringon lämmössä. Talvella altaan ympäristö on kovin, kovin 

kylmä. " 

 Tehokkaampi poreallas, enemmän poreita ja painetta. 
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 Alastulo-alueella vaaran paikka. Myös kameravalvonta oltava.  

 Mukava valoisa rentoutumispaikka. 

 

1.5 Aaltoallas 
 En ole muissa uimahalleissa/kylpylöissä törmännyt aaltoaltaaseen. Se kannattaa pitää! 

 Aaltoallas on kiva! :) 

 Liukumäki ja aallot mahtavat. 

 Kiva kun tulee aaltoja :) ja liukumäki on plussaa 

 Vesiliukumäki ja aallot ovat lasten kanssa ihan parasta. 

 Täällä pitäisi mielestäni aallot säilyttää, en tiedä missään olevan tallaisia.  

 Aallot pitää säilyä! 

 Tykkään aaltoaltaasta mutta on yksi huono puoli 

 Iso liukumäki on lasten (10v ja 11v) mielestä ihan parasta koko hallissa. Aremmalle ei liian hurja, mutta 

vauhtihirmulle kuitenkin täysin riittävä. Tämä pidettävä ehdottomasti! 

 Pidemmät aallot, esimerkiksi 10 minuuttia kerrallaan. Lisäksi useampia vesisuihkuja altaan pohjasta 

aaltojen päätteeksi. 

 Aalto-allas on hyvin uniikki ratkaisu, joka kerää väkeä vauvasta vaariin  kellumaan lautoilla virran 

mukana. 

 Paras allas, liukumäki on hyvä ja aalot jokaisen lapsen lemppareita. 

 Iso liukumäki on kiva, älkää poistako sitä! 

 Aallot hauska lisä ja monelle tärkeä lapsuusmuisto 

 Vesijumpat mahdollisia eri aikoina päivää. Liukumäki innostava ja aallot aktivoivaa! 

 aaltoallas on ihana! aallot ovat ehkä Suomen parhaat. vesiputous on mukava, mutta olisi hyvä, jos olisi 

enemmän vesihierontalaitteita hallissa esim. sellaisia vesisuihkuja kuin Wellamossa 

 Liukumäki, kumpikin! Toivottavasti niitä löytyy myös korjausten jälkeen :) 

 Liukumäki! Vaikka onkin aika "kuppanen" kunnon mäkiin verrattuna :) 

 Monipuolinen allas missä kaikkea mukavaa ja aallot 

 

1.6 Kuntosali 
 Kuntosalille on ehdoton tarve ikäryhmissä 14-100. 

 Kuntosali on hyvä ja monipuolinen ja sinne mahtuu paljon kuntoilijoita kerralla. 

 Toimiva ja valoisa kuntosali, jossa viihtyvät eri ikäiset ihmiset sulassa sovussa! 

 Hur paineilma laitteet ovat hyviä kunnon kohentajia kun  olen pyörätuolissa. 

 Uloskäynti voisi olla merkitty, piti kysyä ekalla kerralla ohjaajalta mistä löytää oven miesten 

pukuhuoneen suuntaan. 

 Todella monipuolinen, hyvät laitteet! Tarpeeksi tilaa :) 

 

1.7 Ryhmäliikuntatila 
 Pienen "kuntosalin" rauhalliset vapaavuorot ovat sopivia kuntoilun aloittelijoille. 

 Helppo kulkea, sopiva tila 
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1.8 Kahvio 
 Kahvio on mukava ja henkilökunta hyvää sekä kohteliasta. 

 

1.9 Mahdollinen laajennusosa 
 Ulkoallas olisi kiva, mutta jos uimahalli on kesät kiinni, se olisi turha, laajennusosaan tai muualle 

toivoisin lisää hierovia suihkuja.  

 Olisipa hienoa, jos saataisiin lisää tilaa kuntouimareille. Nyt hitaiden kuntouimareiden radalla on välillä 

aika ruuhkaista.  

 On hyvä, että tämä tila otetaan käyttöön. Tähän 4-5 -ratainen 25m allas ja tila on käytetty oikein.  

 Ulkouima-allas olisi hieno, mutta ei varmasti energiatehokas. 

 Laajennusta tarvitaan. 

 Laajennus on todella tarpeen, kuitenkaan se ei voisi nostaa käyttömaksuja merkittävästi. Maksut on 

yksi merkittävin tekijä siinä, kun halutaan lisää käyttäjiä. 

 lasten uimaopetus ja erityisesti koululaisten opetus kaipaa lisää oikeaa olosuhdetta. Lisä allas 

muunneltavalla pohjan korkeudella on erittäin hyvä ja tarpeellinen resurssi koululaisten 

uimaopetukseen, sillä sopivaa syvyyttä jossa jalat ottaa vielä pohjaan mutta mahdollistaa  uinnin 

harjoittelun  tarvitaan lisää. Jos allas tila vielä jollain tavalla pystytään rajaamaan akustisesti omaksi 

yksiköksi on siinä tulevaisuuden jyväskylään onnistunut uusi resurssi 
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2. TÄMÄ HUOLETTAA MINUA 
Toisessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin merkitsemään karttaan sellaisia paikkoja, joihin liittyy jokin 

huoli nykyisessä Aalto Alvarissa. 

 

2.1 50 metrin allas 
 Tämä huolettaa jos 50 altaan puolittamisen mahdollisuus jätetään käyttämättä.  

 Minua huolettaa röyhkeiden vanhemman puoleisten setämiesten tietämättömyys kuntouinnin 

rataetiketistä. Jotkut setämiehet luulevat radalla pätevän samat säännöt kuin autoa ajaessa. 

Kuntoradalla ohitetaan radan keskeltä, koska vastaan tulee uimareita. Tällöin on tärkeää, että 

kuntoradalla uidaan lähellä rataköyttä. Ylileveät uimarit tukkivat radan. Käännöksissä on otettava 

huomioon, että takaa voi tulla nopeampi uimari: älä tuki koko päätyä ja väistä vähän. Toiseen uimariin 

EI käydä kiinni vetämällä jalasta. 

 Eri uimataitoisten uimareiden lisääntyminen samoilla radoilla voi aiheuttaa” uimaraivoa”. Ratojen 

käyttöohjeistusta selkokielisenä kuvin, kirjoitettuna ja opaskierroksin esimerkiksi videoilla näytölle eri 

kielillä. Myös perustelut ohjeistukselle ytimekkäästi. Niitä voisi olla myös kuntosalissa ja 

ryhmäliikuntatilassa. Ja pesutiloissa tietoiskussa? Nyt nauhoitteilla ohjataan ja puhutaan yleisöstä. 

Kaikkien käyttäjien tasa- arvoinen kohtaaminen ja toiminta on olennainen pitää mielessä, kun 

uudistuksia ja käyttöä sekä niiden kustannuksia pohditaan! Syrjäytymistä saadaan aikaan esimerkiksi 

rajaamalla halvin eläkeläisen rannekkeen käyttö klo 15.00. Parhaat vesiliikuntaryhmät ovat kuitenkin 

kokemukseni mukaan illalla. 

 Toivoisin vesijuoksijoille lisää tilaa. Aamuisin klo 6-10 välillä on usein paljon porukkaa juoksemassa, jopa 

30 ihmistä. Samaan aikaan taitaa tosin olla muilla radoilla seuran uimaharjoituksia, joten voi olla 

hankalaa.  
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2.2 25 m allas 
 25 m:n altaan kunto? haisee homeelle? 

 Hyppytasanteelta puuttuu kaide! 

 

2.3 Opetusallas 
 Toivottavasti opetusallas säilyisi mahdollisimman lähellä nykyistä. Kuten Esa Naukkarinen sanoo 

videolla: iso osa kuntalaisista on oppinut uimaan siinä altaassa. Huolimatta siitä, että AaltoAlvari on 

maailman luokan nähtävyys, meille Jyväskyläläisille opetusallas lienee kaikista tunnetuin.  

 Lastenaltaan vesi on todella kylmää 

 Allas on tärkeä, mutta se on myös hieman tylsä, viihtyvyyttä kaipaisi lisää.  

 Tässä matala ja syvä pää eivät ole mikään eritelty toisistaan, olisi hyvä että uimataidoton lapsi ei voisi 

eksyä syvälle, ehkä joku puomin käyttö voisi olla hyvä mm. Uimakoulussa...  

 Vauvat,lapset ja nuoret tarvitsevat uimaopetusta tulevaisuudessakin ja ryhmiä on paljon.Vain yksi 

opetusallas lapsille ja sama allas vauvoille on tosi vähän.Nuoret käyttävät taas uimaopetuksessa 50m 

allasta ja se vie välillä todella paljon tilaa uimareilta ja vesijuoksijoilta.Systeemiä olisi hyvä 

järkevöittää.Lisäallas opetuskäyttöön.... 

 Lapset tarvitsevat ja onneksi saavatkin uimaopetusta jatkuvasti ja ryhmiä on paljon.Vauvauinti mukaan 

lukien.Opetuskäytössä oleva allas on kovassa käytössä ja niitä on vain yksi.Kannattaisi kiinnittää 

huomiota opetusaltaiden määrään.Nuoret käyttävät opetukseen 50m allasta ja se vähentää taas tilaa 

kuntouimareilta ja vesijuoksijoilta.Systeemiä olisi hyvä järkevöittää.Lisä allas? 

 

2.4 Koskiallas/ poreallas 
 Tilan akustiikkaa voisi yrittää parantaa. Jos kaikki altaat ovat yhdessä avoimessa tilassa, on uimahallissa 

todella paljon hälinää. Esimerkiksi lasiseinällä voisi erottaa osan pienemmistä altaista isosta allastilasta. 

Tällöin esimerkiksi vesijumppien musiikki ei häiritsisi isossa altaassa uidessa. 

 Voisi olla hyvä, jos nykyisiä portaita saisi vähennettyä eli allasosastoa enemmän esteettömäksi. 

 Koskialla on usein ollut rauhallinen, mutta ehkä vähän tyhjäkäytöllä. Olisi kuitenkin mielekästä, jos sitä 

voisi hyödyntää esim. vastavirtauintiin ja vastavirtakävelyyn. Nyt usein ehkä tyhjkäytöllä, toisaalta 

lapset tykkäävät että on joku paikka, mutta ei heitäkään monia näy ns. matalan katon alla. 

 Liukumäen alastulon kohdalla on vaarallinen syvennys. Ihmettelen, miten tällainen voi mennä mistään 

turvatarkastuksesta läpi. Pelottaa, että lapset ajautuvat sukellellessaan ”kannen” alle, eivätkä pääse 

pois. 

 Laitoin nyt merkinnän tuohon.. mutta pitkät kävelyretket altaisiin  ja kylmyys.  

 Paremmat poreet 

 Pyörrekattilaa pitäisi pystyä ohjaamaan eli vaikka painamalla nappia käynnistää halutessa. Pyörre ollut 

liian voimakas kovin kevytpainoiselle lapselle, niin että lapsi painunut kohti pohjaa. 

 Poreallas on liian suuri ja epäkäytännöllinen. Saman asian ajaisi terapia-altaan tyyppiset hierovat 

suihkut joissakin kohtaa jotakin kylpylän allasta. Jatkaisin lasten opetusallasta porealtaan loppuun asti. 

Hierontapisteet alas jonnekin toiselle altaalle (koski- tai aaltoallas). 

 Koskiallas vaikuttaa vähän altaalta, jossa ei ole suoraan kenellekkään mitään. Allas on joka kohdasta 

melko syvä ja ahdas joka estää lasten leikkimisen. Toisaalta taas aikuisille altaassa ei ole esimerkiksi 

järkeviä poreita missään. Ylhäällä oleva poreallas on myös yksinkertaisesti huono. 

 Porealtaan kaiteet liian matalat ja luvattomia hyppypaikkoja on liikaa koskialtaalle. Porealtaalla 

istuinten alla turhaa vesitilaa. Luolat ovat huonot. 
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 Lyhyt liukumäki on kiva, mutta välillä mietin siinä turvallisuuspuolta kun joku tulee vauhdilla niin ettei 

ehdi väistää jos siinä on mäen alapuolella eikä huomaa laskijaa. 

 Koskaan en ole ketään nähnyt näiden tekokasvien ja aurinkotuolien luona. Melko hukkatilaa tällä 

hetkellä? 

 Jos oikeasti halutaan ihmisiä lekottelemaan tuoleilla, niin jonkinsortin hiekkakeidas ja lämpölamput 

(solarium) voisi tulla kyseeseen. Tietysti myös puitteiden salliessa esim sisäbeach-kenttä suihkuineen 

ym. " 

 wc-tilojen riittämättömyys. Pitäisi olla useammassa kohdassa eri altaiden läheisyydessä. 

 toivon, että korjauksessa huomioidaan, että hallissa pystytään jatkossakin järjestämään laadukkaita 

uimakilpailuja.  toivottavasti seuroja kuullaan asiassa herkällä silmällä. esim. tarvittaisiinko lisää 

katsomotilaa. 

 Niskaan tippuvat kylmät suihkut eivät ole kivoja. Altaassa voisi olla enemmän porepisteitä. 

 Viidenkymmenen metrin syvän altaan lisäksi tulisi olla 50 metriä pitkä matalan veden allas, jossa 180 

cm metriä pitkällä henkilöllä yltää jalat pohjaan, ja pää jää veden yläpuolelle. Kyseeseen voisi tulla 

laajennusosa, joka olisi myös osittain maauimala taivasalla, kuten Oulussa. Syvän veden kammoisena 

en oikein luota uintitaitoihini, joissa vielä kehittämisen varaa.  

 Aivan turhaa tyhjää tilaa. Tähän jotain hierontaa tai kuumavesiallas. 

 Onko altaille liikkuminen tarpeeksi esteetöntä erityisryhmille. 

 

2.5 Aaltoallas 
 Lasten alue ei ole kiva aaltoaltaassa 

 Aaltoaltaassa on aina niin kova meteli, että se on ollut tilana epämiellyttävä jo lapsesta asti. 

 Aaltoja ei tarvita puolen tunnin välein.  

 Tästä voisi ottaa liukumäen pois, vie turhaa tilaa ja saisi hyvän altaan vesijumppaajille 

 Monelta unohtuu säännöt tässä altaassa. Liikaa ns. uimaleluja altaassa. Liukumäki samassa altaassa, 

aiheuttaa vaaratilanteita. 

 Kaverini loukkasi varpaansa aaltoaltaan päädyssä, jossa on metalliritilöitä.  

 Liukumäki luistaa huonosti... 

 Liukumäen alla oleva "äkkisyvä" kohta on vaarallinen lasten kanssa, voisiko tätä kohtaa muuttaa 

turvallisemmaksi? 

 Pienille lapsille tarkoitettuun allas on suljettu vesiliikunnan aikana. Allas voisi olla myös hieman 

syvempi. Altaalla voisi olla  vesileluja lähettyvillä tai saatavilla helposti. 

 

2.6 Kuntosali 
 Ei perusteluja 

 

2.7 Ryhmäliikuntatila 
 Ryhmäliikuntatilan sisäilma 
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2.8 Puku-/ suihkutilat 
 naisten pukuhuoneen ovi-aukko on edelleen ja aina vaan jäätävän kylmä. Eikö siihen saisi jotain 

lämmitystä? Miehillä on kunnon ovet - saisiko naisille saman tai edes patterin siihen suihkutilan 

ulkopuolelle? 

 Pukkareissa voisi painottaa liiallisten varusteiden käytöstä koska jollain on astma 

 Miksi miesten pukuhuone on noin pieni verrattuna naisten pukuhuoneeseen. 

 Miesten puolen alakerran pukuhuoneeseen johtavien portaiden kohdalla meinaa aina pää kolahtaa 

betoniseen kattoon. ""Huonekorkeus"" on tässä kohdassa aivan liian matala. 

 Aakerran pukuhuoneen lattialaatoista useat ovat irti. Sen huomaa, kun kävelee laattyjen päällä, niin 

joidenkin kohdalla kuuluu ""kopsahdus"". Tämä kertoo, että laatan kiinnityslaasti ei  ole kunnolla 

tarttunut taikka se on ajan kuluessa irronnut. 

2.9 Mahdollinen laajennusosa 
 Toivon ettei uimahallia laajenneta kylpyläpuolen osalta, sillä Jyväskylään ei tarvita enää yhtään 

kylpylää. Ne ovat kalliita, eivätkä tue mitenkään asukkaiden hyvinvointia. 

 Uimahalliin ei kaivata ulkoallasta millää tapaa, muutenkin hallissa on kylmä ja jos kesällä haluaa uida 

ulkona, niin voi mennä järvelle. Talvisin on kylmä ja uimahallissa on jo kylmäaltaat. Lisäksi ulkotilan 

ylläpito on vaikeaa luonnon takia. Jos uimahallia laajennetaan takapihalle niin rakennetaan siihen katto 

pään päälle. Myöskään en pitäisi kauheasti ajatuksesta että ohikulkijat voisivat pällistellä uintia. 
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3. KEHITTÄMISIDEAT JA AVOIMEEN PALAUTTEESEEN TULLEET 

KOMMENTIT 
Kyselyn kolmannessa vaiheessa pyydettiin laittamaan merkintä siihen kohtaan alustaa, johon liittyi 

kehittämisajatus sekä kertomaan kehittämisajatus. Kyselyn neljännessä vaiheessa oli avoimia 

kohdennettuja kysymyksiä liittyen Aalto Alvarin erityisyyteen, palveluihin, energiankulutuksen 

vähentämiseen sekä avoin kysymys yleiselle palautteelle. Kappaleessa kolme nämä ideat on jaoteltu tilojen 

mukaan. 

 

3.1 Nykyiset tilat 

3.1.1 50m allas 

 Mielestäni olisi järkevää budjetoida isoon hankkeeseen 50 altaaseen uusi väliponttooni, jolla 3-4 rataa 

voitaisiin puolittaa 25 metrin mittaiseksi. Tämä yhdistettynä kaavoitetulle altaalle rakennettavaan 25 

metrin altaaseen toisi AaltoAlvariin yhden kokonaisen uimahallin verran lisää tilaa. 

 Tämä allas ei kaipaa remonttia mutta rataerottelu on vahvasti seurojen käytössä.  Minusta voisi olla 

tilaa hitaille uimareille, tavallisille kuntouimareille sekä nopeille uimareille ja sitten erikseen seuroille. 

Kylpylän remontti on hyvä, ja jos sinne tulee lisää kuntouinti-tilaa, niin ei vaan anneta sitä seurojen 

käyttöön koska ne vievät nyt jo paljon tilaa niin että tavallisilla uimareilla on ruuhkaista. 

 voisiko hitaat kuntouimarit ja vesijuoksijat laittaa samalle radalle, niin kuntouinti sujuisi paremmin 
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3.1.2 25m allas 

 Syvän veden ryhmäliikuntatunnit olisivat miellyttävämpiä, jos allas olisi pari astetta lämpimämpi. 

 Uimahyppääjille kunnon harjoittelumahdollisuus, hyppytorni. Ja treenien ulkopuolella muillekin 

hyppymahdollisuus. 

3.1.3 Opetusallas 

 Kaipaisin opetusaltaaseen lisää syvyyttä. Uimamerkkejä suorittaessa tulee pikaisesti vastaan 

uimasyvyyden vaatimus ja sitä ei lastenaltaassa ole ollenkaan. Lämmin vesi on kuitenkin alle 

kouluikäisille ehdoton, joten hyppyaltaalle siirtyminen ei ole vaihtoehto. (Puhun nyt seuran varatuista 

vuoroista, joita ei tällä hetkellä saa kylpyläalueelle.) 

 Kaipaisin opetusaltaaseen lisää syvyyttä. Uimamerkkejä suorittaessa tulee pikaisesti vastaan 

uimasyvyyden vaatimus ja sitä ei lastenaltaassa ole ollenkaan. Lämmin vesi on kuitenkin alle 

kouluikäisille ehdoton, joten hyppyaltaalle siirtyminen ei ole vaihtoehto. (Puhun nyt seuran varatuista 

vuoroista, joita ei tällä hetkellä saa kylpyläalueelle.) 

 Opetusallas tuntuu myös melko pieneltä perhesukellusryhmälle, jossa on parhaimmillaan 10 lasta ja 

jokaisella aikuinen pari ja puolikas allas käytössä :)  Onkohan ollenkaan mahdollinen ajatus, että 

opetusallasta suurennettaisiin vähäsen? Toki tunnistan, että se on jo nyt aika anteliaan kokoinen 

verrattuna moniin muihin, joissa olen käynyt. 

 Opetusaltaassa paistaa aurinko ikävästi silmiin kun siellä on uimakouluja. Jotain mahdollisuutta laittaa 

verhoja/muuta varjostusta ikkunoihin.  Allas on loistava kun siinä on 2 eri syvyyttä. Siinä voisi olla 

kiinteänä liukumäki tms pienemmille. Ponnahduslauta mikä on vauvauinneissa ollut on myös loistava 

jos sen voisi pitää aina paikallaan. 

 Opetusallas voisi olla vähän isompi 

 Myös opetusaltaaseen värivaloja. 

 Lastenallas käy kovin pieneksi silloin kun se jaetaan kahtia (toisella puolella on opetusta). Opetustilanne 

tuntuu myös välillä kärsivän ympäriltä tulevista häiriöistä. Voisiko opetukseen olla oma tilansa, joka ei 

olisi niin kytketty muihin altaisiin? 

 Allas on usein ilta-aikaan tyhjillään, ja mietin innostuisivatko pienet lapset enemmän jos altaassa olisi 

esim. miniliukumäki, pohjassa värivaloja, kuvioita joita voisi seurata tai jotain muuta leikkipuistoista 

haettua ideaa, joiden kautta lapset innostuisivat olemaan vedessä ja tottuisivat niihin. Pelkkä vesi ei 

välttämättä motivoi. 

 Kunnollinen lastenallas jossa voisi olla myös liukumäki. 

 Vesilentisverkko, palloja, tilaa lapsille heitellä palloa. Tila voisi olla mielenkiintoisempi. Esim. erilaiset 

vedenalaiset jutut voisi motivoida sukeltamaan. 

 Opetus- eli lastenallasta tulisi laajentaa tai tehdä kaksi allasta.  Esimerkiksi Oulun Raksilassa oli 

mielestäni mukavat lasten altaat kun niitä käytimme muutama vuosi sitten lasten ollessa pieniä 

käydessämme mummolassa. 

 Olisi kiva jos joku aivan pieni kahluu allas olisi tämän lisäksi kaikista pienimmille (1-3v. lapsille) siinä 

voisi olla vaikka suihkulähde ja ehkä pieni liukumäki, sellainen missä on noin kolme askelmaa. 

 Lasten allas on mukava siksi että se on suhteellisen tilava, lisäksi on hyvää se että siinä on kaksi syvyyttä 

samassa altaassa. Lisäyksenä siinä voisi olla jokin pieni liukumäki ihan pienille ja jotain somistusta joka 

elävöittäisi allasta: värejä ja vesisuihkupisteitä. 

 Voisiko tähän altaalle tehdä sellaisen liukumäen, joka soveltuisi lapsille, jotka eivät osaa vielä uida kovin 

hyvin. Eli siten, että alastulon kohdalla altaan syvyys olisi esim. n. 100 cm. Tällä hetkellä molempien 

liukumäkien alastulo edellyttää uimataitoa. 
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3.1.4 AaltoAllas 

 Aaltoaltaan pienten puoli on mukavasti suljettu omaksi karsinakseen, mutta ehtiväiset lapset 

karkailevat sieltä helposti. Pienten oma altaanosanen tuntuu myös olevan vajaakäytöllä.  

 Kapeat väylät ja äkkisyvänteet tuntuvat vähän vaarallisilta. Ehkä niille voisi tehdä jotain? 

 Aaltoaltaan matala pääty tuntuu olevan aika vähällä käytöllä  - meneekö neliöitä hukkaan? 

Rantamainen loivuus ei ole kovin käytännöllinen eikä karhealla pohjalla oikein voi aalloissa leikkiä. Onko 

vauva-alueella käyttöä? Voisiko altaan toistakin päätä syventää? Liukumäki on tottakai tärkeä! 

 Eli vesiliukumäen ärsyttävät tiukat hidastuskäännökset pois ja liuku voisi alkaa kauempaa altaasta ja 

jonkinmoisesta tornista tai korotusosasta. Hieman ehkä kutkuttavia pudotuksia.  Ulkona ei putken ehkä 

tarvitse kulkea peurungan tapaan. Hieronta-altaaseen sensorit tai tilausnapit. Täsmäkuohut, 

niskahieronnat voisivat olla sitten dynaamisimpa ja energiaa ei tuhlaantuisi. 

 Myös aallot tulisivat säilyttää en tiedä missään muualla niitä olevan. Lapset tykkäävät liukumäistä, ehkä 

laajennus, isompi allas ja kolmas mäki. 

 Aaltoaltaan syvää päätä ei pysty kukaan hyödyntämään vesijumppaan, kun se on niin syvä. Myös 

vesijumpat/aukioloajat pitäisi ajoittaa niin, ettei uimahalli sulkeutuisi samalla minuutilla kuin jumppa 

loppuu. Ei voi yhtään tehdä venyttelyjä tai nauttia altaista kun pitää juosta pois. 

 Lapset toivovat isompaa liukumäkeä. Voisi kulkea talon ulkopuolellakin osittain. 

 tahtoisin suurentaa isoa liukumäkeä 

 Aaltoaltaan uudelleen muotoilun yhteydessä kaikki kylpylä toiminnot kannattaisi tiivistää tähän 

kokonaisuuteen. 

 Allas vain liukumäkeä varten ja oma alla muuta peuhaamista varten. 

 Aaltoaltaassa voisi olla myös kiipeilyseinä. 

 Aaltoaltaalle uusi liukumäki, johon on turvallinen tai jopa oma laskeutumispaikka. Lipan alle valoa. 

 Aalto-altaan ja koskialtaan kehitykseen suosittelen katsomaan mallia Kokkolan uimahallista, jossa on 

erinomaisesti toteutettu jumppia varten tehty allas, jossa on myös hierontamahdollisuuksia kun 

jumppia ei ole.  Aalto-altaan voisi sitten kehittää enemmänkin lasten ehdoilla, kun jumpat ja hieronnat 

keskitettäisiin koski-altaaseen. 

3.1.5 Koskiallas / Poreallas 

 Kaipaisin alle kouluikäisten junnutoimintaa varten lämmintä uimasyvyistä allastilaa, jossa pääsisi 

harjoittelemaan sukellusta ja uintia uimasyvyydessä ohjatuilla seuran vuoroilla. Nykyisessä 

koskialtaassa ei ole siihen oikein tilaa, vaikka käynnin sinne saisikin sumplittua ohjatuissa harkoissa ja 

hyppyallas on liian kylmä. 

 Porealtaaseen lisää poreita. Nykyisessä versiossa on poresuuttimia niin harvassa, että kyseessä on 

enemmän lämminvesiallas kuin poreallas. Yhden ison altaan sijaan paikalla voisi olla pari pienempää 

poreallasta, kuten on esimerkiksi Leppävaaran uimahallissa, Espoossa. 

 Monissa uimahalleissa on terapia-altaassa hierovia vesisuihkuja. Niitä voisi lisätä tänne remontin 

yhteydessä 

 Voisiko koski-allas ja muut olla enemmän yhteydessä toisiinsa eli pääsisi uimalla/kahlaamalla altaasta 

toiseen? Se on ollut parasta toisissa kylpylöissä. Nyt tarvitsee nousta ylös ja kävellä kylmässä kun siirtyy 

toiseen altaaseen. 

 Koskialtaaseen toivoisin lämpimämpää vettä. Jos ei koko altaaseen niin ainakin porealtaaseen. Lisäksi 

toivoisin koskialtaaseen voimakkaampia poreita ja hierovia vesisuihkuja. Muuten allas on mainio 

liukumäkineen, pyörteineen ja hämärine "luolaosineen" = porealtaan alla oleva osa. Parempi kuin 

monissa kylpylöissä. Täällä viihtyy aikuinenkin. 

 Potevaltaan jakaminen osiin. Eri osiin erilaisia ja eri voimakkuuksin varustettuja poreita. 

 koski- altaan lisäksi ns. vastavirtauintiallas 
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 Koskialtaisiin lisää valoa, väriä vaihtavia valoja niin altaan sisälle kuin ympärillekin. Enemmän spa-

tunnelmaa, värit varmaan kiinnostavat käyttäjiä? 

 Jokin terapia-allas missä olisi tarpeeksi lämmin (etteivät pienet palellu) vesi ja tarpeeksi syvää missä 

voisi harjoitella sukeltamista ja hyppimistä. Nyt kaikki hyppypaikat ovat paljon kylmempiin altaisiin. 

Hyppyallas on aina varattu, sinne ei ole asiaa ja 50m altaassa taas sitten ollaan kuntouimareiden 

haitolla (+vesi on todella kylmää pienille uimareille). 

 Porealtaassa pitäisi olla selkää ja hartioita hierovia vesisuihkuja Wellamon tapaan. Nyt se on 

käyttömahdollisuuksiltaan vain iso, matala palju. 

 Koskialtaassa pitäisi olla suora vastavirtaosuus. Nyt sitä osuu seiniin tai on poikittain koko altaan 

leveydeltä jos aikoo treenata virrassa uintia. Reunatankojen pitäisi olla normaalisti altaan seinään 

kiinnitettyjä. Nyt kaikilla tankopaikoilla ei voi tehdä seinää vasten liikkeitä, kun allas jatkuu lattian alle. 

Koskiallasta ei voi myöskään hyödyntää vesijumppaan (ainoastaan vesicircuitiin), koska näkyvyys 

ohjaajan suuntaan on mahdollista vain pieneltä alueelta. 

 Isohko terapia-allas, jossa mahtuu vähän myös lapset uimaan. Lisäksi yksi tai useampi pienempi 

poreallas, joiden poreita voi itse käynnistää. Veden täytyy olla lämmintä. 

 Tähän tilaan voisi tulla vesihieronnat, terapia-altaat ja liukumäki. Liukumäen osalta kannattaa katsoa 

referenssiä esim. Keuruun hallista, jossa pieneen halliin on sovitettu kohtalaisen iso liukumäki. Erittäin 

hyvä ratkaisu, jossa tilaa käytetään käytännössä vain pystysuunnassa. 

 Koskiallas tulisi olla symmetrinen (suorakaide tai neliö).  Nostettava ja laskettava pohja, joka huomioi 

erityylisten liikuntaryhmien tarpeet. Silloin altaassa voi pitää uimakoulua tai vaikka vesispinningiä.  

 tähän lisäallas/monitoimiallas vesijumppaajille ja uimareille, porealtaat voi poitss 

 Koskialtaan tilalle voisi rakentaa vesiliikuntatilaa (6-10ratainen 25m allas) 

 vesihierontasuihkuja ja -pisteitä kuten Wellamossa. Kunnolliset porealtaat, nykyisissä ei poreita ole. 

 poreallas ei ole nykyisenä kovin hyvä: penkillä istuessa hartiat jäävät veden pinnan yläpuolelle ja 

paleltuvat. 

 Oikeita, lämpimiä porealtaita, useampi kuin yksi.  Lämpöaltaita, vrt. Laajavuoren kylpylä. 

 Porealtaaseen lisää pinta-alaa. Se on suosikkipaikkani koko hallissa, mutta saisi olla laajempi. 

Liukumäen alkaminen porealtaan reunalta hiukan rikkoo sitä ihanaa rentoutumisen tunnetta, lapset 

kun sitä pääasiassa käyttävät ja luonnollisesti heistä lähtee hiukan riemun ääniä. Ehkä mäki voisi lähteä 

jostain muusta kohdasta? 

 Porealtaasta laskeva liukumäki on huolettanut ajatellen nuorempaa väkeä. Alhaalla on on heti reunus, 

jonka alla on ihme syvenne. Pelko on ollut että jos lapsi laskee liukumäkeä alas, entaa virran viedä ja 

päätyy tuonen syvenneen reunan alla ja kovan virtauksen takia ei pääse sieltä pois ja hukkuu. 

Ehdottomasti siis tuo syvenne reunan alta pois ja vaikka laajentaa alueatta, niin laskijalle on enemmän 

tilaa "palautua" laskusta 

 Tällä alueella on paljon hierontalaiteita alhaalta päin mutta ei mitään oikein hartian alueelle. 

Ehdottaisin siin putkia tai jopa pieniä paineella tulevia vesiputouksia, jonka alle ihmiset voisi mennä 

ottamaan hyvää niska- ja hartia hierontaa. Näitä on monissa muissa kylpylöissä 

 Hartioille lisää hierovia suihkuja 

 Porealtaat eivät ole yhtään ergonomisia eli niissä ei voi rentoutua. Poreet on aseteltu huonosti ja vesi ei 

ole kauhean lämmintä.  Porealtaat on kuitenkin pidettävä isona, monissa paikoissa on semmoiset 

pienet pyöreät porealtaat, jotka ovat aina täynnä. Lisäksi porealtaiden yhteydessä oleva liukumäki on 

aivan kauhea, siinä saa mutkaan todella kovan vauhdin niin että voi loukkaantua.  Porealtaiden alla 

oleva tila on hyvä, on kiva vaihtoehto nauttia poreista myös seisten. Nämäkin poreet voisivat olla paljon 

voimakkaammat. 

 Tämä on aika tylsä alue, hyödytyn pyörre ja liukumäki ja minusta ne voitaisiin molemmat poistaa ja 

tehdä vaikka oma allas ja hyödyntää sitä ylimääräistä tilaa koskialtaan ja aalto-altaan välissä. 
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 Lisää hierovia suihkuja koskialtaaseen.Koskialtaassa aaltoaltaan päässä myös turha nilkkasyvyinen 

osio,voisko sen syventää ja lisätä hierovia suihkuja.Lisää porealtaita myös.Enemmän irti 

kylpylänomaisuutta koskialtaasta siis.Jalkapohjille myös hierovia suihkuja. 

 Aaltoallas voisi olla isompi ja enemmän lapsille suunnattu. 

 Hierontapisteitä, kunnon poreita, vesijumppanäyttöjä.. 

 Pyörre on aika turha, samoin nykyisen porealtaan poreet liian mietoja 

 Uuteen altaaseen täytyy saada useampi, kunnon vesihieromasuihkut, pohkeiden, reisien ja hartioiden 

hierontaan. Nyt niitä ei ole ja  "kylpylä" on tältä osin torso. Nykyään kaikissa paikoissa on ko. 

hierontalaitteet. Kun meillä on hyvä kuntosali, niin olisi mukava "viimeistellä" kuntosalikäynti 

vesihieronnalla. Tämä on yleinen toive ja keskustelunaihe saunassa ja salilla. Kannatan uuden- ja  

koskialtaan yhdistämistä uintikelposella väylällä.  Yrjö Vaskelainen 

 Koskitasanteella ja porealtaalla on liikaa portaita. Porealtaaseen vaikea päästä. 

3.1.6 Kylpylän tasanne 

 Tässä on ns. kuollut alue, missä ei ole toimintaa. Voisiko tässä olla kahvio tms edes viikonloppuisin? 

Muissakin kylpylöissä on kahviota tms mitä voi käyttää uimisen aikana. Nykyinen kahvio ei oikein 

palvele tässä tarkoituksessa.  En tarkoita että tästä pitäisi saada olutta tms vaan juomaa, jäätelöä, jotain 

pientä herkkua. Vanhemmillekin jotain kun valvomme pienempiä. 

 Tässä ympärillä on paljon tasanteita/portaita tms joita ei käytetä. Voisiko näistä ottaa lisää tilaa altaille? 

 Höyrysauna tai jonkilainen mietojen lämpöjen 'pikalämmittelysauna'. Nyt saunoille on pitkä matka, jos 

tässä sijaitsisi sauna, voisi siellä piipahtaa nopeasti lämmittelemässä. Höyrysauna voisi olla yhteinen 

miehille ja naisille, eräänlainen läpikuljettava sauna-suihku-maailma. 

 sopisiko tähän lämmin poreallas ikkuna näkymällä ja nykyisen porealtaan tilalle jotain muuta. 

 Tänne voisi kehitellä jonkun seikkailuradan lapsille ja nuorille 

3.1.7 Kuntosali 

 Kuntosali on jäänyt ajassa jälkeen.  Laitteet vanhoja ja huoneilma ei ole ihan parasta A-ryhmää.  

 Kuntosali on auttamatta liian pieni useiden seurojen ja ahkerien omatoimisten harrastajien käyttöön > 

voisiko tätä laajentaa? 

3.1.8 Saunat / Kylpyhuoneet 

 naisten suihkutilassa on vaan yksi wc ja se on aivan liian vähän. Ei tippuvan märkänä halua kävellä 

pukuhuoneisiin. Mielummin voisi uhrata pari suihkua kylmä-altaan vierestä että saisi 1-2 wc:tä lisää.  

 Uudenlaisia elämyssaunoja? Höyrysauna, "mökkisauna" jne. 

 höyrysauna 

 Saunoihin joku teema esim tv (myös naisten saunaan) (linnunlaulua) 

 Pukuhuoneisiin isot peilit, esim. ennen allasosastolle menoa. 

 Jalkahuuhde desinfiointi pisteitä altaille ja pesuhuoneisiin. 

 Saippuat ja laudeliinat kylpylään. 

 Miesten kuntosaliin kulku pois allastiloista. 

 Naisten sauna/suihkutilaan toinen vessa 

 En tiedä osuuko ” täppi” oikeaan kohtaan kartalla, mutta esitän ehdotukseni tässä.  

 Tällä hetkellä miehille on puulämmitteinen vastasauna. Tasa- arvon ja suomalaisen saunakulttuurin 

nimissä tuohon saunaan on saatava myös naistenvuoro. Jos esteenä on nyt rakenteelliset ratkaisut, on 

me viimeistään tässä tulevassa uudistuksessa korjattava. Naisetkin voivat maksaa euron lisämaksun 

yhtä monta vuotta eteenpäin kuin miehille on ollut tuo sauna käytössään!  

 Tämän asian ratkaisu on tärkein kylpylän uudistamisessa. Muissa kaupungeissa satsataan saunoihin, 

myös vastasaunoihin. On kulttuuri- ja tasa- arvoteko mahdollistaa vastasauna kaikille. Näen tämän 
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myös koko kaupungin ja suomalaisen tasa- arvon markkinoinnin kannalta tärkeänä myös 

kansainvälisesti.  

 Jos rahat riittää uudisrakentamiseen, niin pienimuotoinen ulkorata, uimala tähtitaivaan alla olisi kiva. 

Siellä ei veden lämpötilan tarvitsisi olla sisätilojen tasolla. Veden lämmitys voisi toimia osin tuuli-, 

aurinko-, maalämpö- ja mahdollisesti saunan kiukaiden tuottamalla lämmöllä? 

 Höyrysauna saisi VIIMEIN tulla miesten osastolle. Miksei myös naisten puolelle. Miehille on ksksi 

saunaa, ja joko kolmanneksi höyrysauna tai sitten toinen saunoista voitaisiin korvata höyrysaunalla. 

 Miesten puolen puusaunan voisi poistaa ja tehdä tilalle ulos puusauna uimapuvulliseen yhteiskäyttöön. 

Ainoa sekasauna Jyväskylässä on vain Lehtisaaressa tällä hetkellä. Perheet joutuvat erikseen 

saunomaan ja muutenkin turhaa eriyttämistä. Lisäksi pääsisi ulos jäähtymään saunasta, mikä on kovin 

harvinaista herkkua. Talvella toimisi oikein hyvin. Vaikkapa laudoitettu terassialue missä voisi olla, niin 

ei tule hirveästi roskaa sisälle. 

3.1.9 Kahvio 

 Kahvio on kiva, mutta jotenkin kolkko. Voisiko siitä tehdä viihtyisämmän? 

 kahviossa  olisi hyvä, jos joskus esim. uimakilpailuissa olisi mahdollista järjestää buffet-ruokailua 

 Kahvilaan mahdollisuus nautiskella allasalueen puolella. 

 

3.2 Uusia tiloja 

3.2.1 Uusi allas 

 Endless pool -vastavirta-allas tai vaikkapa parikin voisi sopia nykyisen tyhjän alueen kohdalle. Jos 

paikalle laitettaisiin kameroilla varustettu allas, niin sitä voisi hyödyntää kilpauimareiden tekniikan 

analysointiin ja Kihun/Yliopiston tutkimuksiin 

 Jos uimahalliin tehdään laajennusosa ja sinne esim. videolla mainittu 25m allas, niin voisiko sitä käyttää 

vesijuoksuun, jolloin 50m altaaseen saataisiin lisää tilaa kilpauimareille ja kuntouimareille? 

 Suorakaiteen muotoinen kylmävesiallas niin, että toisessa päässä on portaat ja toisessa tikkaat. 

Sellainen on paljon miellyttävämpi käyttää, kuin nykyiset kylmäaltaat. 

 ulko allas olisi todella mukava tai sitten ulko poreallas olisi kanssa kiva tai mahdollisesti molemmat. 

 olisi kiva jos tänne tulisi semmoinen trooppinen allas  ja trooppinen putous  ja akvaario allas. 

 sukellus allas 

 uutta aluetta mukaan missä voisi olla vesijumppaa - uimakouluja vähän vanhemmille jne. Jotain 

sellaista missä voisi uida altaasta toiseen - yhtenäinen allasalue. 

 Voisiko ulkona olla allas ilman kattoa eli ulkouintiallas? Ja siitä uinti/sukellusaukko sisätiloihin. Tai ulos 

kaksi allasta, toisessa lämmin vesi ja toisessa "avantouinti"vesi. 

 Tänne toivoisin ulkoallasta ympärivuotiseen käyttöön. 

 Tänne voisi rakentaa 25m pitkän altaan jossa olisi myös 40-50m syvä allas. Näin Jyväskylästä tulisi 

pohjoismaiden johtava sukelluksen ja vapaasukelluksen kehitys keskus. 

 Tarpeeksi iso ja syvä allas myös mm. vesipalloilijoiden käyttöön. 

 Ulkoilma-allas 

 25 m allas (nykyinen on  usein varattu) 

 En tiedä kuinka kallista tämä olisi toteuttaa ja ylläpitää, etteivät kylpylän hinnat nousisivat pilviin, mutta 

monissa kylpylöissä on ulkoallas, siis sisä allas josta pääsee ulos. 

 En tiedä onko tämä miten mahdollista toteuttaa etteivät pääsylippujen hinnat pomppaisivat pilviin, 

mutta monissa kylpylöissä on ulkoallas toisen altaan lisänä. Myös lapset tykkäävät mäistä, joten myös 

laajennus, eli isompi aaltoallas ja toinen mäki voisivat olla hyvä Tai laajennus osaan toinen poreallas. 

 Ulkoilma-allas, joka auki kesät talvet. 
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 Olen kotoisin Kymenlaaksosta, ja siellä yksi parhaita asioita on Kotkan maauimala Katariinan ulkoallas. 

Kesäisin se kerää ihmisiä uimaan, hyppimään ja ottamaan aurinkoa, ja se on yksi omia lempitapojani 

nauttia aurinkoisesta kesäpäivästä. Ainakaan Jyväskylän keskustan lähistöltä vastaavaa ulkoallasta ei 

tietääkseni löydy, joten siitä voisi tulla aalto-altaan lisäksi uusi valtti! 

 Takapihalle 50 metrin allas 6-8:lla radalla, jotta vesitila riittää ja seurat ym. saavat harjoitusvuoroja. 

Altaasta siirtokatettu, jotta kesällä katto voidaan siirtää ja nauttia maauimalan ihanuudesta. 

 Uudelle altaalle voisi hyvin sijoittaa moni käyttöisen altaan jota voisi käyttää erilaiset ryhmät, 

vesijumpasta, uinnin opetukseen sekä KIHU:n, yliopiston ja Likesin tutkimuksiin. Allas tulisi varustaa 

säädettävällä pohjalla, vastavirtaominaisuudella sekä kamera ym. valmiuksilla, yhteistyössä em. 

tutkimuslaitosten kanssa. 

 25 metrin perusuima-allas muutamalla radalla olisi erittäin hyvä. Toimisi esimerkiksi lämmittelyaltaana 

kisoissa tai muina aikoina vesijuoksijoille tai -jumpille tai muille uinti- ja harrasteryhmille. 

 Sukellusta harrastetaan myös täällä, olisiko uuden uimahallin mahdollisen lisäosan käyttö sukellus, ehkä 

koulutusta laitesukelluksesta voisi tarjota myös turisteille. 

 25m rata-allas tavallisille uimareille, jos mahtuu.  Pyhitetään vaikka 50m seuroille, kilpa-  ja nopeille 

uimareille. 

 Toivon tästä uudesta altaasta akustisesti rauhallista tilaa, jossa näkisi uidessaan ikkunasta ulos (ikkunat 

lattiaan asti) 

 Voisiko teknisiintiloihin rakentaa varauksen 25m ulkoaltaalle? 

 Ulkoaltaan voisi myäös sijoittaa ehkä tenniskentän paikalle tai aaltoaltaan viereen suunnittelualueelle. 

 Olisi kiva jos kylpylässä olisi myös jonkinlainen ulkoallas, kuten joissain muissakin kylpylöissä on. 

 Kokkola, Espoo, Tampere ... Kaikissa tehty maauimala hallinyhteyteen. Saisiko lisäaltaasta katetun 

maauimalan ympärivuotiseen käyttöön? 

 Takapihan kohdalle vielä isompi viihtymisallas, jossa toinen vielä isompi ja korkeampi vesiliukumäki. 

Sekä kellonajan mukainen valaistus. Aamulla ja päiväaikaan valaistus voisi olla luonnollinen, kun taas 

illasta voisi olla hieman hämärämpää, ja valaista altaita neon värisillä ledvaloilla. 

 Jos laajennetaan niin ulkoallashan olisi ihana!Tai sitten kylpyläosiota suuremmaksi ja samoin 

aaltoallasta! 

 Tähän ehdotan pari ulkoalasta: lämmin poreallas ja vieressä kunnon kylmäallas olisi kova juttu varsinkin 

talvisin. 

 ulkoallas olisi ihana!! Iso miinus Jyväskylälle on, ettei ole maauimalaa. 

 Voisiko lisäallas olla omistettu lähinnä allasjuoksuun ja erityisryhmille jolloin 50m-allas saisi lisätilaa 

uimareille. 

 Myös koululaisryhmät voisivat käyttää pääasiassa tätä allasta. 

 Ulkoallas. 

o hemmotteluallas, jossa porepaikka ja hierontalaitteet samassa (värivalot) (esim. Äänekosken 

Vesivelhossa on kiva poreallas missä on hierontapaikkoja 

o erillinen ja tasapohjainen terapia-allas vesijumppakäyttöön (esim. Wellamon terapia-allas, 

mutta hieman isompi), jossa voisi pitää myös uinninopetusta. Samaan yhteyteen mahdollisesti 

vesihierontapisteitä. Altaalle omat kiinteät äänentoistolaitteet. 

 

3.3 Ohjattu toiminta 

3.3.1 Ohjatut ryhmät ja palvelut 

 olisi mukava jos tänne tulisi semmoisia merenneidon pyrstöjä käyttöön jota saisivat kaikki käyttää  

aikuisten ja lasten kokoja. 

 rengas liukumäki 
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 Wibit-rata tai vastaava kiipeilyrata, ainakin koululaisten loma-aikojen ajaksi 

 vesijumppaa nuorempaan makuun (ei mummomusiikkia) 

 Toivoisin ohjattua vesijumppaa enemmän eri ikärymille, reipasta jumppaa ja eri vuorokaudenaikoina. 

 En tiedä minkä altaan yhteyteen toteutus olisi paras, mutta olisi hienoa kehittää jotain, joka kannustaisi 

lapsia ja nuoria uimaan matkaa, sukeltamaan ja seikkailemaan. Toteutus voisi olla esimerkiksi "rata" 

joka kulkisi jonkun altaan ympäri ja jossa olisi esimerkiksi kuukausittain vaihtuvia tehtäviä. 

 Onko olemassa jonkinlaisia vesiurheiluvempaimia? Samaan tapaan, kuin lenkkipolkujen varsille 

pystytetyt kuntoilupaikat. Ne palvelisivat kaikkia lapsista vanhuksiin. 

 hyvä tila, ryhmäliikuntaa pitäisi järjestää myös tavallisille ihmisille. liian rankat tunnit eivät kannusta 

aloittamaan säännöllistä liikuntaa 

 altailla voisi olla tabletteja tai vastaavia, missä on ohjelmia omatoimiseen vesijumppaan. tällaisia oli 

esim. Turussa joka uimahallissa 

 

3.4 Muuta esille tullutta 

3.4.1 Energiatehokkuus, ympäristö 

 Vedenkulutusta voisi hillitä siten, että uimahallin perusmaksulla saa tuhlata suihkuvettä tietyn 

litramäärän, joka ohjelmoitu kulkurannekkeeseen. Lisävedenkulutuksesta tulisi maksaa lisämaksu. 

 Uimahallin katolle voisi lisätä aurinkopaneeleita, että edes osa uimahallin tarvitsemasta energiasta 

voitaisiin tuottaa päästöttömästi. 

3.4.2 Muuta 

 tähän yhteyteen wc-tilat, niitä tarvitaan lisää joka puolelle.  

 Estäkää altaasta näkymä miesten suihkutiloihin. Tässä altaassa syvällä sukeltelemalla pääsee 

kurkkimaan miesten suihkutiloihin. Oma tyttäreni (8 v.) oli 25 m altaalla sukellellessaan joutunut 

näkemään alastomia miehiä ikkunasta, mikä on täysin käsittämätöntä. Vika ei ole uteliaassa 

sukeltelijassa ("mitäs katsoit!"), vaan suunnittelussa, joka altistaa sekä tahattomasti näkemään 

alastomia poikia ja miehiä, että tarkoituksellisesti tirkistelemään niitä altaan puolelta. 

 pefletit ja saippuat tarjolle suihkutiloihin!! 

 Katsomotilat koko altaan pituudelle. Kilpailuja on melko useasti, jolloin tilaa tarvitaan. 

 Sellaisia suihkuja jotka saa pysymään päällä olisi mukava saada lisää. Pienimmät lapset ovat sen 

tunnistimen alapuolella, eivätkä saa suihkua itse uudestaan päälle. Myös vessoja pesutiloihin 

kaivattaisiin lisää. 

 Allasosaston wc-tilat ovat kyllä todellakin päivityksen tarpeessa.  

 Yleistä viihtyvyyttä kaipaisin koko tilaan ja enemmän kylpylämäistä TUNNELMAA, ja sitä päivitystä tälle 

vuosituhannelle. Eli esim vaikka viherkasveja rutosti lisää, se on mm. halpa sijoitus joka varmasti tekee 

kylpylään trooppista kylpylämäistä tunnelmaa ja parantaa viihtyvyyttä varmasti. 

 Nyt mielestäni kylpylä on aika tylsä ulkoasultaan. 

 Allas on tärkeä, mutta myös äärettömän tylsä. Tämä ehkä tylsin tila koko kylpylässä. Tänne myös 

viherkasveja paljon niin lapsilla on viihtyisämpää, ehkä myös jotain viidakon ääniä kaiuttimista hiljalleen 

voisi tuoda viihtyvyyttä. 

 Suihkuihin saippua-automaatit ja normaalit käsisuihkut. On hankala peseytyä kunnolla vain ylhäältä 

tulevalla vedellä. 

 Ilma on paikoin kylmää kun kävelee altaasta toiseen pitkiäkin matkoja 

 Toivon että ymmärrätte meitä normaaleja käyttäjiä ja asukkaita, ei laajenneta tästä enää yhtään 

enempää kylpylää. Tarvitsemme uimahallin, jossa meillä on vara käydä. 

 Hallissa on yleensä aika viileää, lapset palelevat herkästi. Lämpöä siis lisää. 
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 Toivoisin kylpylän puolelle vähemmän hallimaista tunnelmaa ja enemmän vehreyttä ja tunnelmallisia 

paikkoja ja osioita. 

 en tiedä onkp täppä kohdallaan, mutta uimavalvojien valvontaboksit saisi olla kirkkaan keltapunaiset 

ulospäin, jotta valvojan tavoittaisi nopeammin. Viime käynnillä kaverini satutti itsensä aaltoaltaassa, 

enkä löytänyt uimavalvojia mistään. pitkän altaan päästä löysin valvontaboksin. Helpottaisi kiireellisissä 

tapauksissa avun hakua kun valvontaboksit erottuisivat selkeästi muusta sisustuksesta. 

 Altailta kuljettaessa suihkutiloihin tulee aina ihan hirveän kylmä! En tiedä, onko sallittua viedä pyyhettä 

tai kylpytakkia allasalueelle (ei niille ainakaan mitään näkyvää paikkaa siellä ole), mutta ilman pyyhettä 

olen aina aivan kananlihalla ja tärisen, kun on niin kamalan kylmä. Sitten täytyy suihkussa hölvätä 

kuumaa vettä, että lämpenee taas. Kylpyläpuolen altaissa on ihanan lämmin vesi, ehkä se vielä 

aiheuttaa lisäkontrastia viileää ilmaa kohtaan. 

 Voisiko täällä nyt hukkatilalta näyttävässä tilassa olla jokin piste, josta voisi ostaa juotavaa? Lapsille (no 

kyllä itsellekin) tulee uidessa aina jano ja pukuhuoneeseen on aika matka lähteä talsimaan. Kahvioon ei 

taida edes päästä kesken uinnin.  

 Olisi kiva saada virvokkeita (mieluiten vain holittomia) allasalueen yhteydestä. Esim smoothieita ja/tai 

mehuja. Täydellistä olisi, jos ne vielä saisi paikalla tehtynä oikeista hedelmistä. 

 Selkeät ohjeet millä radalla uidaan ja millä saa vesijuosta ja kulkusuunta näkyviin. 

 Koska tällä hetkellä en pysty  käymään Aalto alvarissa  siitä syystä että  lämpötila  muuttuu liiaksi   

pesuhuone  sauna tiloista   kylmään   jääkylmään  varsinkin talvella  olevaan  allaspuoleen  on käyntini  

jäänyt  siihen  1 krt  edellisen  remontin  jäljiltä.  Teidän tulee nyt  suunnitella  jonkun  fysioterapeutti 

asiantuntijan kanssa  miten  toteutetaan   lämmin tasalämmössä siirtyminen  lämpöaltaalle   . Veden on 

oltava vähintään  sen  30 -34 astetta  minkä se on   skandic hotellilla  laajavuoressa jossa  allasterapiani 

on ollut pakko toteuttaa  . Neurologisesti vammautuneet reagoivat ja tarvitsevat paljon enemmän  

lämpöä kuin   terve normaali  keho.  Spastisuus iski niin pahaasti päälle  että   1 avustajan ollessa vain 

matkassa  emme  meinanneet  selviytyä edes  takaisin  saunaosastolle.  se siitä uintikerrasta.   Matka   

saunasta siis jotain  lämpö käytävää pitkin suoraan  lämpimille altaille.  Näin se toimisi myös   

pakkasaikanakin.  Ja  viime vuosina  on   altaitten  lämmöt  heitelleet  myös  wellamossa  jossa pitäisi  se  

lämpöallas  pysyä  lämpimänä  koko ajan.  tätä toivottavasti  ei  tapahdu  enää  missään  pisteissänne. 

Erilaisia  pore ja hieronta pisteitä   pitkin   aalto allasta  tai  terapia altaita.   

 Olisi mahtavaa, jos tähän saataisiin vesipalloilijoille allas harjoitus- ja pelikäyttöön lapsille järkevillä 

treeniajoilla. 

 Altaan vesi on liian kylmää. Ylipäätään uimahallissa ei ole YHTÄÄN allasta, missä pystyisi 1-5-vuotiaiden 

kanssa olemaan kärsimättä jatkuvasta palelusta. Aikuinenhan ei voi paljon liikkua uimataidotonta lasta 

vahtiessaan ja altaan vesi on nykyisin niin kylmää, että uimareissut ovat minulle äitinä palelemisen via 

dolorosaa alusta loppuun asti.  

 Monissa kylpylöissä on lastenaltaita (kahluusyvyisiä), missä vesi on on 35-37 asteista. 

 Uudet föönit naisille! Nykyiset alkavat olla todella tehottomia. 

 Kylpylän puolelle siirryttäessä kävellää ritilän yli josta tulee kylmää ilmaa ja se on erittäin inhottavaa. 

 Tässä olevat vessat voitaisiin remontoida, tilat voisivat olla valoisammat ja puhtaammat ja esimerkiksi 

lattialämmitys voisi sopia, jotta vessat olisivat viihtyisämmät 

 Naisille tarkoitettuja WC tiloja uimahallin puolella on liian vähän ja tilat ovat ahtaa 

 Väliportaat tuntuvat ajoittain vaarallisen liukkailta ja suojattomilta. 

 Vessa lastenaltaan viereen. 
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4. YHTEENVETO 
Kuntalaiset ja vesiliikunnanharrastajat ovat tässä osallisuusprosessin ensimmäisessä vaiheessa vaikuttaneet 

hankesuunnitteluun maptionnaire -kyselyn ja sähköpostin kautta. Osallisuusprosessia tullaan jatkamaan 

hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Kysely oli pelkistetty kolmeen eri osaan. Vastanneet saivat antaa palautetta uimahalli AaltoAlvarista 

osioihin 1) tästä pidän, 2) tämä minua huolettaa sekä 3) kehittämisideat ja avoimet palautteet kommentit. 

 

4.1 Tästä minä pidän  
50m allas sai palautetta sen koosta. Vastanneet tykkäsivät erityisetsi pitkästä radasta (altaasta), joka 

soveltuu niin kuntoliikuntaan, kuin kilpaurheiluun.  

25m allas ja hyppytorni koettiin hyväksi opetusaltaaksi ja sen toimivuutta kiiteltiin. 

Opetusaltaan allasprofiilia kehuttiin. Allas toimii opetustilanteissa hyvin ja on riittävän laaja. 

Monikäyttöisyyttä kehuttiin altaan lämpötilan ohella.  

Koskialtaan ja porealtaan ympäristö ja sen valoisuus ja isot ikkunat nousivat esille palautteissa positiivisena 

asiana. Myös luolasto, pyörre ja liukumäki saivat kehuja. Värivalot luovat tunnelmaa altaaseen ja altaassa 

pääsee rentoutumaan. 

AaltoAltaan keskeisimmät asiat ovat aallot ja iso liukumäki. Nämä halutaan ehdottomasti säilyttää 

useamman vastaajan mukaan. Tosin uutta muotoilua ja lisää pituutta liukuun kaivataan. Vesijumpat tässä 

altaassa nähtiin myös tärkeäksi liikuntatoiminnan kannalta. 

Laajennusosaa kokonaisuudessaan nähtiin tärkeänä ja tarpeellisena. Vesipinta-alaa toivottiin lisää ja 

altaaseen toivottiin monitoimisuutta ja muunneltavuutta. Altaan pitää soveltua kuntouintiin, 

uinninopetukseen sekä ohjattuihin toimintoihin ja seuratoimintaan. Ulkoallas nousi esille yhtenä 

mahdollisuutena. 

 

4.2 Tämä minua huolettaa  
50m altaan huolenaiheet painottuivat ruuhka-aikoihin. Altaassa koettiin olevan tilan puutetta niin 

vesijuoksussa kuin kuntouinnissa. Tilaa omatoimiliikkujille koettiin olevan vähän. 50m altaan osittainen 

puolittaminen voisi antaa mahdollisuuksia tilan tehokkaampaan käyttöön. Palautteissa nousi esiin 

uimareiden rataetiketti ja uimareiden toivottiin huomioivan kanssa liikkujat. 

25m altaan huono yleiskunto ja puutteet hyppytornin turvallisuudessa nousivat esille. 

Opetusallas koettiin tärkeäksi ja toimivaksi, mutta hieman tylsänoloiseksi. Veden lämpötilan ei miellyttänyt 

kaikkia. Altaan syvää pää koettiin liian syväksi pienille lapsille. Pienten lasten uimaopetuskäytössä tämä 

allas on uimahallin ainut, jossa opetusta voi tehdä.  

Koskialtaan ja porealtaan ympäristön akustiikkaa moitittiin. Vesijumppien aikana melua on allastiloissa 

paljon. Yleisilme muovikasveineen on aikansa nähnyt. Allasryhmän (koski- ja poreallas) muotoilu koetiin 

epäkäytännölliseksi ja jopa vaaralliseksi. Mm. liukumäki ei ole turvallinen. Allas ei profiloilu oikein 

mihinkään kohderyhmään. Poreallas ei ole toimiva ja on huonosti suunniteltu. Altaasta puuttuu 

vesihierontapisteet ja virtauskin on huono. Altaan toimivuus ei vastaa nykyaikaa. Esteettömyys nousi myös 

esille.  
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Aaltoaltaan profiilista ei pidetty, yllättäviä syviä kohtia. Liukumäki vie tilaa ohjatuilta ryhmiltä. Pientenlasten 

alue on liian pieni (aallonmurtajan takana). Joidenkin mielestä liukumäki pitäisi muotoilla uudestaan. 

Laajennusosana ei kaivattu ulkoallasta. Allastiloissa koettiin muutenkin kylmyyttä. Ulkoaltaan ylläpito 

koettiin hankalaksi. Laajennus osaa ei toivottu kylpylänä vaan pikemminkin altaana, hyvinvointia tukevana. 

 

4.3 Kehittämisideat ja avoimet palautteet 
50m altaan monikäyttöisyyttä voitaisiin lisätä osittain jaettavalla hyppysillalla mm. seurakäytössä. Altaassa 

koettiin olevan vähän tilaa kuntouimareille, joten ratajakoon pitäisi kiinnittää huomiota. Vesijuoksijoiden ja 

uimareiden erittämistä kannattaa pohtia. Uutta allasta toivottiin tavallisten uimareiden käyttöön. 

25m altaan veden viileys koettiin ikäväksi ohjatuissa ryhmissä. Opetuskäytössä 25m altaan profiili ja 

kylmyys hankaloittaa uinninoppimista. Uimahyppääjille toivottiin parempia olosuhteita. 

Opetusallasta kaivattiin isommaksi. Erilaisissa toiminnoissa puolitetaan allas ja silloin on tilaa vähän niin 

ryhmille, kuin omatoimisesti liikkuville harrastajille. Mm. perhesukellusvuorolla syvyyttä voisi olla hieman 

enemmän. Opetusaltaaseen kaivataan myös virikkeitä, välineitä, liukumäkeä ja mm. Led-valoja. Pientä 

kahluuallasta toivottiin halliin, jossa olisi mm. suihkulähde. Opetusaltaaseen pitäisi saada myös 

vesisuihkupisteitä aktivoimaan lapsia. 

Koskialtaan ja porealtaan kehittämisideoita tuli runsaasti. Allasalueelle koettiin uudistamistarvetta paljon. 

Poreallasta pitää kehittää, hierontapisteitä pitää lisätä, veden pitäisi olla lämpimämpää sekä allasalueeseen 

haluttiin SPA-henkeä värein ja valoin. Lisäksi toiminnallisia ehdotuksia tuli, jossa mm. vesijumpat, 

vesispinnig nousivat esille. Altaan monikäyttöisyyttä kaivattiin. Nykyinen allasryhmä koettiin tylsäksi. 

Kylpylätasanteelle tuli myös kehittämisideoita. Alue pitää saada hyötykäyttöön.  

AaltoAllas kaipasi palautteiden perusteella muutoksia. Palautetta sai ahtaat väylät, liukumäen että altaan 

profiili, johon kaivattiin kehittämistä. Tähänkin altaaseen kaivattiin niin ikään kylpylämäisiä toimintoja. 

Liukumäen erilaisia parannusehdotuksia tuli runsaasti. 

Laajennusosa, uusi alue/allas kiinnostaa asiakkaitamme ja kuntalaisia. Palautteita tuli runsaasti ja 

lisävesipinta-ala nähtiin tärkeänä. Näissä palautteissa nousi esille erityyppiset ulkoaltaat. Uudelle altaalle 

kaivattiin myös monikäyttöisyyttä. Vesiliikuntaseuroilta uudelle alueelle tuli lajinomaisia toiveita, 

sukeltajille syvyyttä, uimareille mm. tutkimuskäyttöön soveltuvia tarpeita jne. Joissain palautteissa haluttiin 

kylpylänomaisia palveluita lisää uudelle alueelle. Palautteiden kirjo oli todella laaja. 
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