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Kuntolaakson uimahalli on Suomen toiseksi suurin
Pääoven etualalle johtaa ohjaava laatta
Parkkitalosta ja Pelimiehen kautta esteetön kulku sisälle
Pääoven vieressä penkit piilossa pyörien takana piilossa: Tytti pohtii voisiko penkit merkitä
esim. maahan maalilla, joka kertoisi pyöräilijöille, ettei penkkejä saa peittää? Penkit hyvä
olla käytettävissä, jotta itse kukin voi lepuuttaa välillä jalkojaan (erityisesti huonojalkaiset
uimarit)
Pääovella ei teräviä kynnyksiä, leveä kulku, pääsee hyvin sisälle pyörätuolillakin
Leveät kulkureitit lipunmyyntiin (huonekalujen asettelu mietitty myös kahviossa niin, että
reitit ovat leveät), kun rannekkeenvaihtopiste poistuu, niin tilaa tulee vielä lisää
Kahvilaa sekä lipunmyyntiä pyörittää Kalpa Hockey Oy
Pefleteistä kannattaa laittaa info lippukassalle (että tulee olla oma tai voi ostaa
lipunmyynnistä, jottei tarvitse puolipukeissa kääntyä takaisin pefletin takia): info hyvällä
kuvituksella, ettei ole vain suomen kielellä
Kahvilassa lasiseinää vasten oleva pelilattian ympärys pehmustetaan, jotta on turvallinen
Aulassa tilava invavessa
Pukeutumistiloihin pääsee rannekkeella aitojen läpi, valo ja ääniohjaus ok
Ranneke sopii myös muoviallergikoille
Pukeutumishuoneen kaappien käyttöohjeet kuvitettu (joskaan punainen väri ei erotu
näkövammaisille tai esim. punapunavihersokeille, joka yleisin värisokeuden muoto) ja
kerrottu suomeksi ja englanniksi: ohjeet olisi voinut kirjoittaa suoraan selkokielellä (kaikki
hyödymme selkeistä, tiiviisti ohjeista). Kaapit avautuvat ja lukkiutuvat ranneketta
näyttämällä kaapin lukijalle. Kaapeissa lukittaessa punainen valo, mutta ei ääntä? Sen
sijaan kaapin avautumisesta kertoo sekä piippaus että (sininen) valo
Kaapin numeron tarkistus suomeksi ja enkuksi: tämän voisi kuvittaa vielä siten, että on
naama, joka unohtanut/ihmettelee rannekkeen numeroa, jotta niin vieraskieliset kuin
esimerkiksi afaattiset tai vaikkapa lapset ja iäkkäät saavat helposti tiedon, mikä laite on ja
osaavat käyttää laitetta. Voisi olla kuvitettuna ohje, miten laitetta käytetään (esim. kuva
jossa ranneketta näytetään laitteeseen)
Uuden ja vanhan yhdistelmä opasteissa ja kuvituksessa ympäri hallin toimii: Tytti
kommentoi, että tykkäsi todella paljon! Victor Barsokevitschin valokuvat suurina pintoina
esimerkiksi pukeutumistilaan tai salille mennessä oli hyviä! Ja tietenkin se, että kuvissa oli
uimapuvuissa olevia henkilöitä, voimailijoita jne. eli ne olivat myös hienouden lisäksi
aidosti informatiivisia
Kuntosalille ohjaavat kyltit hyvät! Selkeät tekstit, ei liikaa selostusta, kuvapohjaisuus
(pohjaratkaisuun piirrettynä) havainnollistava
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Pukuhuoneen ovissa koko oven kokoiset hahmot (esim. naisen/tytön ääriviivat mekko
päällä tukka hulmuten) todella selkeät ja hyvän kokoiset! Ja vielä esteettiset
Esteetön pukuhuone tilava, mutta ei tällä hetkellä varattavissa etukäteen
Uimahallista löytyy 2 kpl allasalueen pyörätuolia
Tilat sellaiset, että eri sukupuolinen avustaja mahdollinen
Kolme saunaa, joista 1 liikuntaesteisille
Liikuntaesteisten sauna merkitty hyvin pyörätuolissa istuvan henkilön kuvalla (valkoisin
ääriviivoin): pohdittiin riittääkö lämpö myös lattian alaosaan
Saunojen lämpötiloja ja ilmankosteutta voidaan säätää asiakkaiden toiveiden mukaisesti:
asteita ei ole vielä lyöty lukkoon eikä niitä ole merkitty kyltein saunoihin, pohdimme, että
kyltit on tärkeää lisätä tulevaisuudessa
Pesutilojen kulkuväylät riittävän leveät
Muutoin hallissa on hyvät opasteet (opasteet tavallista informatiivisempia, kun useita
erilaisia kuvia mm. uimisesta, hyppäämisestä ym. samassa opasteessa ja ovat vieläpä
esteettisesti kivoja)
Hissistä puuttuu vielä näkövammaisohjaus (mm. pistekirjoitus kerroksista), voi lisätä
jälkikäteen teipillä
Kokoushuoneen kyltitys hyvä! Informatiivinen kuvitus suomenkielisen ja enkun kielisin
tekstin ja nuolien kera hyvä, vain pistekirjoitus uupuu
Kokoushuone: ilmastoitu ja hyvä tekniikka, varattavissa hintaan 16,90€/h, mahtuu noin 20
hlö kerralla, varattavissa Timmin kautta netistä tai soittamalla, kahviosta voi tilata
tarjottavia. Tilasta uupuu akustiikkalevyt, voisi pehmentää kaikumista
Kaksi kuntosalia, yläkerrassa laitteita ja kellarikerroksessa vapaita painoja
Yläkerran kuntosalissa uusia laitteita, numeroitu vastaavalla tavalla kuin Niiralan uimahallin
kuntosalissa, jotta järjestys olisi vanhoille asiakkaille mahdollisimman tuttu
Yläkerran kuntosalissa melko vähän lattiatilaa, jolloin lattiaa ei voi hyödyntää venyttelyyn,
vatsoihin tms.
Yläkerran kuntosali melko pieni suhteessa asiakasmääriin, jotka kaksinkertaistuneet
aiempaan nähden
Alakerran kuntosalissa korkea kynnys, sähkärillä ei pääse, mutta manuaalilla pääsee yli, jos
on käytettävissä siirrettävä liuska. Kynnys kannattaa suojata jotenkin, nyt kuntosalin matto
murtuu käytössä, jos on kynnyksen kohdalla sellaisena kuin on
Kuntosaleilla hiukkasen tila-ahtautta esteettömän kulun näkökulmasta
Niiralan uimahallin vakioasiakkaat (iäkkäät) eivät ole vielä saapuneet Kuntolaakson
uimahalliin samalla volyymilla, joka oli Niiralassa. Sen sijaan lapsiperheet ovat löytäneet
hallin, kuten toivottiinkin (tällä hetkellä 1200 asiakasta päivässä)
Jumppasalin akustiikka on kaikuisa. Tilan pitäisi olla äänieristetty, mutta kuulostaa ”vessan
akustiikalle”
Niiralan uimahallissa oli altaan reunalla katsomopaikkoja 900, jotka eivät koskaan olleet
täynnä. Nyt katsomoa hieman pienennetty
Katsomossa pyörätuolipaikat, jotka merkitty kuvituksin melko ylös: osalla voi olla
vaikeuksia nähdä noin ylhäältä pilarista, voisi olla myös alempana lisäksi. Mustakeltainen
teippi lattiassa ylimmän penkin laidassa hyvä kertomaan kaikille laskeutuvasta
katsomosta/penkkitasoista
Pyörätuolipaikkojen edessä korotettu erillinen lattiareuna, jotta tuolilla turvallista olla
paikalla
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Koko uimahallissa on nk. kylpyläilmasto (vrt. Niirala) eli vaikka altaasta nousee pois niin
kylmä ei iske, vaan seisoessa uimapuvussakin ilmasto on miellyttävän lämmin
Lapsille ja nuorille on leluja
Useita erilaisia altaita: 10-ratainen pääallas (50 m.), opetus- ja nuorisoallas, monitoimiallas,
kylmäallas, poreallas ja tenava-allas
Erillinen hyppyallas, jossa kaikki kilpailussa tarvittavat hyppytasot
Nostin mahdollinen kaikkiin muihin altaisiin paitsi hyppyaltaaseen (kolme nostinta)
Hallin lattiat karheaa kaakelia, joka ei tunnu liukkaalle

