
 

 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI     
 

Liikuntapalvelut 

      
 

 

 
 
Jyväskylän kaupunki/ Liikuntapalvelut  •  Kuntoportti 3 (2 krs.), 40700 Jyväskylä 

Verkkolaskutusosoite:  

Jyväskylän kaupungin välittäjätunnus: BAWCFI22 

Liikuntapalvelujen OVT-tunnus: 003701746664700 

Puhelin: 014 266 4257 • liikunta.info@jkl.fi   

www.jyvaskyla.fi/liikunta 

AaltoAlvarin peruskorjaus ja osallisuus 
 

Jyväskylän kaupungin vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston 

peruskorjaus ja laajennus, sekä näihin tiloihin liittyvä teknisten tilojen laajennus. Tätä varten 

Jyväskylän kaupunki on tekemässä hankesuunnitelmaa keväällä 2019 ja haluaa kuulla myös 

kuntalaisten ajatuksia suunnitelman tekovaiheessa. 

Tilasuunnittelussa huomioidaan erityisesti seuraavat toiminnalliset tavoitteet: 

 palveluita pystytään tarjoamaan kuntalaisten terveyden edistämiseen, fyysisen ja 

henkisen kunnon kehittämiseen 

 lapsiperheiden viihtyvyyttä lisätään olosuhteita parantamalla ja lapset saadaan 

oppimaan vesiliikunnan alkeita 

 Ikääntyvien esteettömien palveluiden kehittäminen (omatoimiliikkujat, ohjatut 

liikuntaryhmät jne.) 

 Ympärivuotiset palvelut 

 kansallisten kilpailujen ja tapahtumien suorituspaikka 

Taloteknisten järjestelmien suunnittelun tavoitteena ja järjestelmävalintojen lähtökohtana ovat 
käytettävyys, huollettavuus ja hoidettavuus, elinkaarikustannukset, energiatehokkuus sekä 
ympäristöystävällisyys. 
 

Kylpyläosaston peruskorjaus 

Kylpyläosasto on rakennettu vuonna 1991. AaltoAlvari on Alvar Aallon suunnittelema 
rakennus ja näin ollen kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Rakennuksen suojelupäätöksestä johtuen korjaus- ja muutostyöt on 
suunniteltava niin, että rakennuksen arkkitehtuuri, ominaisuudet ja erityispiirteet sekä 
rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön tulevat huomioiduiksi. 

Peruskorjaukseen kuuluvat kylpyläpuolella olevat lastenallas, koskiallas, poreallas ja 

aaltoallas. Näistä lastenallas on rakennettu jo vuonna 1964 ja se on suojeltu kohde monilta 

osin. Peruskorjauksen yhteydessä näitä edellä mainittuja altaita mahdollisesti muotoillaan 

uudelleen ja uusitaan tekniikkaa vastaamaan tätä päivää. Lisäksi mietinnässä ovat muun 

muassa kylpylän viihdelaitteiden, altaiden terapiahierontalaitteiden sekä yksilöllisten 

palveluiden kehittäminen. 
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AaltoAlvarin mahdollinen laajennusosa 

Jotta AaltoAlvari pystyisi palvelemaan kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, kaipaisi se 

lisää allastilaa. Tämän seurauksena suunnitelmissa on kartoittaa laajennusosan 

rakentamisen mahdollisuutta. Laajennusosa tulisi kiinteistön nykyiselle takapihalle. Altaan 

koosta tai ratojen määrästä ei ole päätöstä.  

Asukkaiden ja käyttäjien kehittämisajatukset kerätään tiedoksi ennen lopullista 

hankesuunnitelmaa  

Jyväskylän kaupunki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut tukemaan asukkaita 

osallistumisessa ja lisäämään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallistuminen on mahdollista 

myös AaltoAlvarin hankesuunnitelman kohdalla. Osallistua voi 5.-19.3.2019 välisenä aikana 

vastaamalla hankesuunnitelmaa koskevaan Maptionnaire-kyselyyn tietokoneella tai 

mobiilissa tai tekemällä oman porukan kanssa paperisen työpajapaketin ja lähettämällä 

vastaukset sähköpostilla osoitteeseen liikunta.osallisuus[a]jkl.fi. Kyselyn kehittämisajatukset 

ja hanke ovat esillä avoimessa keskustelutilaisuudessa 4.4. uimahallin kahviossa.  

Katso lisätietoja tämänhetkisistä suunnitelmista ja kerro oma mielipiteesi 
https://www.jyvaskyla.fi/aaltoalvari/peruskorjaus 
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