
    

 

 

 

 

 

Muistio 4.4.2019 

Työpajojen muistiinpanot / hankesuunnittelija Esa Naukkarinen 

 

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin osallisuusfoorumi to 4.4.2019 

 

Jyväskylän kaupunki järjesti kaikille kuntalaisille avoimen osallisuusfoorumin torstaina 4.4. 

vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmia AaltoAlvarin tulevasta 

kylpyläosaston peruskorjauksesta sekä mahdollisesta laajennusosasta. Valmistelussa olevan 

hankesuunnitelman osa-alueista oli kertomassa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari 

Karimäki, rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö tilapalveluista sekä ja asemakaava-arkkitehti Nana Pentti 

kaupunkirakenteen toimialalta. 

Suunnitelmista käytiin keskustelua ja kehitysehdotuksia kerättiin työpajamenettelyllä. 

Työpajamenettelyllä kerätyt kehityspalautteet on esitelty seuraavaksi teemoittain: 

1. Uimahallin ja vesiliikunnan merkitys jyväskyläläisille 

- Kilpauinti (uinti, vesipallo, hypyt jne) 

- Liikuntatieteellinen – uimaopetus. Asiantutkijat, tutkijat, hyvä että uimahalli on lähellä. 

- Vesiterveys (terve vesi vrt. avovesi) 

- Vetovoimatekijä (turismi) 

- Uimakoulut 

- Vesiliikuntamahdollisuudet (monipuolisuus), avaa monelle henkilölle mahdollisuuden 

liikuntaan (ikääntyneet, kuntoutus, yms.). Kansanterveydelliset näkökulmat. 

- Saunat, pesutilat – hygieniataso nousee 

- Ihmiset tarvitsevat sisäliikuntapaikkoja. 

- Sosiaalinen näkökulma 

- Virkistys 

- Mielenterveys 

 

2. Yhteinen AaltoAlvari - millä keinoin kaikki mahtuvat toimimaan? 

- Näkövammaisten näkökulmasta (värikontrastit). Esimerkiksi pukusuojien valaistus on 

huono. Myös portaissa ongelmallinen. 

- Pistekirjoituksella numerot kaikkiin kaappeihin ja käytännössä kaikkiin tiloihin. 

- Opasteraidat lattiassa / maassa. 

- Tilakysymys: Kaikki mahtuvat vain allastilaa lisäämällä. Altaan oltava riittävän syvä. 

- 25m altaan ongelma: Hyppyaikoja ei ole muiden käytettävissä. 

- Pysäköintitilojen puute vaikuttaa uimahalliin tulemiseen. 

- Allastiloissa paljon portaita ja tilat eivät ole esteettömät. 

- Hyvien ja selkeiden opasteiden merkitys. 

- Uimahallissa on positiivinen henki – kaiken ikäiset, tasoiset ja kokoiset mahtuvat halliin 

sekaisin. 

- ”Tarinat suomalaisesta saunasta” näytille ja katsottavaksi. 

- Ohjeet peseytymiseen, allaskulttuuriin jne. videoina – positiivisesti ja huumorinkautta. 

Videoilla uinnin tekniikkavinkkejä. 

- Keskustelua hallin kanssa, että onko vapaita aikoja seuroille ihan viikon ympäri. 

- 50m altaan jakaminen toisi lisätilaa. Olisi vaikka pari viikkoa kerrallaan (ainakin lyhyen 

radan aikana) 

- Vesiliukumäki hyvä, ei saisi paljon muuttaa. 
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Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 

3. AaltoAlvari - elinikäisen liikunnan mahdollistaja 

- Hinnoittelussa huomioidaan matalakynnys 

o Maltilliset maksut 

 

o Voidaanko maksaa vain niistä palveluista, mitä käyttää. 

o Kampanjat 

- Kaukaa kulkevien huomioiminen 

o Parkkipaikat 

o Julkisenliikenteen suunnittelu 

o Pyöräparkit 

- Matalankynnyksen liikuntaryhmät 

o Eri ikäisten huomioiminen 

o On hienoa, että samoissa tiloissa liikkuu eri ikäiset, eri toimintakykyiset asiakkaat 

- Liikuntapalvelujen henkilöstö 

o Jalkautuminen asiakkaiden pariin 

o ”Saunakeskustelut”. 

- Nuorten houkuttelu liikkumaan / ”hengailemaan” halliin. Illat käyttöön – merkityksellinen 

tekeminen 

- Seniorikortilla mahdollistetaan liikkuminen vuorokauden eri aikoina, aamusta iltaan. 

- Kiinnitetään enemmän huomiota opastuksiin, näytöt käyttöön, tekstit ha kuvat/Videot. 

- Selkeät ja tarpeeksi suuret tilat / altaat. 

o Ratojen jakaminen 

- Esteetön liikkuminen 

o Eri altaisiin siirtyminen 

- Voisiko urheiluseuroille olla käytössä omia pukuhuoneita. 

 

4. Vesiliikunnan esteitä ja ratkaisuja 

- Parkkipaikkojen vähyys 

- Välimatkat pesuhuoneista altaille, terapia-altaat lähemmäksi pesuhuoneita. 

- Iltaisin ja viikonloppuisin uimahallilla ruuhkaa altailla 

- Kertamaksu on korkea, jos haluaa käydä uimassa tai kuntosalilla. 

- Valaistus heikkoa – lisää valoja. 

- Kontrastit altailla ja portaissa., Opasteraidat värikontrastit. 

- Sarjakorttien hintaa voisi tarkastaa. 

- Kuljetuksia liian vähän – enemmän bussikuljetuksia 

- Kulku kuntosalille altaan kautta miehillä. 

- Lämpötila matala / alhainen 50m altaan reunalla. 

- Pesuaineet puuttuvat, jalkojen desinfiointi. 

- Liian pienet parkkitilat takseille etupihalla, isommat tilat.  

 

5. Muita vinkkejä hankesuunnitelman valmistajille 

- Vesiliikuntaseurojen tilantarve 

- Toive, että liukumäet eivät veisi tilaa altaasta 

- Vesikävely ja vesikävelysauvat 

- Nykyinen lastenallas on hyvä. 

- Ihan pienille lapsille soveltuva opetusallas 

- Piha-alue nykyisellään ihana. Siihen penkkejä ja muuta oleskelua mahdollistavaa. 

- Puulämmitteinen vastasauna myös naisille. 

- Kiipeilyseinä. 

- Köysirata. 

- Vastavirta on kiva. 

- 50m altaassa ilmanvaihto heikkeni remontin jälkeen. Enää ei vesi poistu laidoilta, kun 

päätyritilät laitettiin umpeen, voisiko tämä olla syy? 

- Polkupyörien runkolukitusmahdollisuus. 

- Erityisryhmille tärkeää taksitilat, eli helppo tuoda ja noutaa asiakas. 


