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Tapiolan uimahalli on sr-1-merkinnälllä suojeltu 
rakennus Tapiolan keskustassa. Uimahallia on 
peruskorjattu ja laajennettu 2000-luvun alussa. 
Rakennus on ollut suljettuna vuodesta 2016 
alkaen. Syynä on allasrakenteissa pitkälle edennyt 
alkalikiviainesreaktio, joka on rapauttanut 
altaiden betonia. Joulukuussa 2021 Espoon 
kaupunki päätti peruskorjata rakennuksen jälleen 
käyttökuntoiseksi.

Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa 
Tapiolan uimahallin historiaa sen suunnittelusta 
nykyhetkeen asti, inventoida sen nykytilaa sekä 
pohtia sen arvoja uimahallina ja suomalaisena lii-
kuntaympäristönä, modernistisena rakennuksena 
sekä osana Suomen rakennushistoriaa. Tämän 
pohjalta tavoitteena on pohtia modernistisen 
arkkitehtuurin suojelun ja arvottamisen haasteita.

Työn alussa selvitän sekä uimahallin 
suunnittelijan Aarne Ervin että Tapiolan keskustan 
taustoja. Toisessa osassa tutkin itse uimahallin 
suunnittelua ja arkkitehtuuria. Sen ohella käy 
läpi rakennuksen muutoshistorian ja rakennush-
istoriallisen kerroksellisuuden. Kolmannessa 
osassa pohdin keinoja tulkita Tapiolan uimahallia 
ja mitä esimerkkejä se asettaa modernistisen 
arkkitehtuurin arvotuksen haasteista. Neljännessä 
kappaleesa käyn läpi rakennuksen arvoja eri 
näkökulmista. Lopuksi luokittelen uimahallin 
tilojen säilyneisyyttä, kuntoa ja merkittävyyttä.

Työn liitteenä on oleellisiin tiloihin keskittyvä 
rakennuksen huoneinventointi.

The Tapiola swimming hall is a building located 
in central Tapiola that is protected by an sr-1-cer-
tification. The building has been renovated and 
expanded in early 2000s. The building has been 
closed since 2016 due to alkali-silica reaction 
that has badly eroded the concrete in the pools. 
The city of Espoo decided in December 2020 to 
renovate the building once more.

The purpose of this thesis is to explore the 
history of the swimming hall from its designing 
to current day, produce an inventory of its current 
state and reflect on its values as a swimming 
hall, as a modernist building, as a Finnish sports 
environment and as part of the history of 
Finnish architecture. Based on this, the purpose 
of the thesis is to consider the dilemmas of 
the conservation and evaluation of modernist 
buildings.

At the start of the thesis I will go through the 
background of the building's designer Aarne 
Ervi and the city district Tapiola. After that I will 
go through the designing and building of he 
swimming hall as well describing its architecture. 
In the third chapter I will go through the buildings 
additions, changes and historical layers over the 
years. In the third chapter I will consider the 
viewpoints from which it can be wieved and 
the precedents it sets regarding the challenges 
in the evaluation of modernist archietcture. In 
the fourth chapter I will reflect on the different 
values the building has. Finally I will evaluate the 
preservation, condition and significance of the 
different spaces and parts within the building.

Attached to thesis there is a room inventory of the 
building focusing on the most prelevant spaces.

Key words: Tapiola swimming hall, swimming halls, Aarne Ervi, Tapiola, modernism, evaluation, 
building conservation

What Did We Learn from Tapiola Swimming Hall? – Challenges in the Conservation and Evaluation 
of Modernism

Mitä opimme Tapiolan uimahallista? – Modernismin suojelun ja arvottamisen haasteita
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Johdanto

Tapiolan uimahalli on Aarne Ervin suunnittelema 
uimahalli, joka sijaitsee Tapiolan keskusaltaan 
pohjoisreunalla. Tapiolan alue kuuluu 
Museoviraston nimeämiin valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin1 sekä Ympä-
ristöministeriön valitsemiin kansallismaisemiin2. 
Uimahalli on suojeltu kaavamerkinnällä sr-1. 
Kaavamääräyksessä todetaan: "Rakennustai-
teellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. 
MRL 57 §:n 2 momentin nojalla määrätään, että 
rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 
julkisivujen, vesikattojen tai allashallin sisätilojen 
rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.”

Tässä diplomityössä kartoitan Tapiolan uimahallin 
historiaa, inventoin sen nykytilaa sekä pohdin 
sen arvoja uimahallina ja suomalaisena liikun-
taympäristönä, modernistisena rakennuksena 
sekä osana Suomen rakennushistoriaa. 
Tekemieni havaintojen pohjalta havainnollistan 
modernistisen arkkitehtuurin suojelun ja 
arvottamisen haasteita.

Uimahallissa havaittiin 2000-luvulla pitkälle 
edennyt alkalikiviainesreaktio (AKR), joka 
on rapauttanut alkuperäisiä altaita. Altaiden 
korjaaminen on vaativa ja kallis prosessi, joten 
uimahallin kohtalosta on keskusteltu vuosia. Halli 
on ollut suljettuna vuodesta 2016, jonka jälkeen 
sekä altaiden, että perustusten ja alapohjan 
kuntoa on tutkittu laajasti. Joulukuussa 2020 
Espoon kaupunki teki päätöksen peruskorjata 
rakennus.

1. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_

ID=1359

2. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/

Kansallismaisemat

Uimahallista on olemassa Sirkka-Liisa Jetsosen 
2002 tuottama rakennushistoriallinen selvitys, 
jota tämä työ osittain täydentää. Tässä työssä on 
dokumentoitu vuoden 2005 peruskorjauksen 
aikaisia ja jälkeisiä muutoksia sekä sen vaikutuksia 
rakennuksen arkkitehtuuriin, ja sen tulkintaan 
sekä arvotukseen.

Diplomityötä varten olen tutkinut rakennuksen 
piirustuksia sekä Espoon rakennusarkistosta 
että Arkkitehtuurimuseolla, haastatellut vuoden 
2005 peruskorjauksen ja laajennuksen parissa 
työskennelleitä Kari Raimorantaa, Eeva-Liisa 
Elo-Lehtosta ja Antti Luutosta sekä tehnyt 
uimahallissa oleellisiin tiloihin kohdistuvat 
huoneinventoinnin. Tilojen inventoinnissa olen 
omien valokuvieni ohella hyödyntänyt Espoon 
kaupunginmuseon valokuvakokoelmia sekä Antti 
Luutosen ottamia valokuvia Arkkitehdit NRT:n 
suunnittelemasta uimahallin peruskorjauksesta. 
Modernismin suojelun ja arvotuksen haasteista 
olen tehnyt kirjalllisuuskatsauksen sekä 
konsultoinut Museovirastolla suomalaisia liikun-
taympäristöjä tutkinutta Hilkka Högströmiä.

Uimahalli iltavalaistuksessa 60-, 70- tai 80-luvulla.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Teuvo Kanerva
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Tapiolan uimahallin asemapiirustus 2003
1:500
Arkkitehdit NRT

50 m
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Kiitokset

Diplomityötäni varten jouduin paneutumaan 
uudenlaisiin näkökulmiin arkkitehtuurin ja 
rakennusperinnön tutkimisessa ja suojelemisessa. 
Suurkiitokset vastuuprofessorilleni Panu 
Savolaiselle ja ohjaajalleni Simo Freeselle. 
Te molemmat osasitte kiinnittää huomioni 
olennaisiin kehityskohtiin työssäni ja annoitte 
hyviä neuvoja, kun en itse ollut varma, miten 
jatkaa. Teiltä sain parasta opintoihini liittyvää 
palautetta vuosiin.

Parhaat lähteet ovat niitä, joita voit erikseen 
kiittää. Tässä tapauksessa jaan mitä nöyrimmät 
kiitokseni Kari Raimorannalle, Antti Luutoselle ja 
Eeva-Liisa Elo-Lehtiselle. Heidän kokemuksensa 
ja tietonsa Tapiolan uimahallista, sen piirteistä ja 
historiasta sekä vuoden 2005 peruskorjauksesta 
osoittautuivat korvaamattomiksi. Myös Antti 
Luutosen ottamat valokuvat peruskorjauksen 
etenemisestä ja lopputuloksesta valottivat 
uimahalliin tehtyjä muutoksian, ja ilman 
niitä uimahallin dokumentointi ennen 
kuntotutkimuksia varten tehtyjä purkutöitä olisi 
ollut paljon haasteellisempaa. Kiitos myös Hilkka 
Högströmille, jolta sain hyviä neuvoja uimahallin 
arvottamisen näkökulmiin.

Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen olivat 
jatkuvasti pöydällä olevia puheenaiheita 
opintojeni aikana. Omasta jaksamisestani kiitän 
Otaniemen opiskelijayhteisöä, jonka hellässä 
huomassa sain viettää nämä vuodet.

Kiitos Aalto-yliopiston Arkkitehtikillalle, joka 
otti minut vastaan ja tutustutti Otaniemen 
opiskelijaelämään sekä -toimintaan. Kiitos Ark-
kitehtuurinklubin Majasäätiölle, jossa sain tehdä 
arvokasta työtä Sipoossa sijaitsevan Majan, aina 
yhtä lumoavan retriittimme, ylläpitämiseksi. 
Kiitos Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle 
parhaista opiskelijatoiminnan vuosista, jotka sain 
kokea, ja muistoista, joihin palaan vielä vuosien 
päästä. Ja kiitos Otaniemen Jalostusseuralle 
lukuisista lamppuöljyn tuoksuisista, gramofonin 
säestämistä tiskausilloista.

Lopuksi, kiitos isälle ja äidille, joiden kannustava 
asenne auttoi minua hakemaan unelma-alalleni  
ja ymmärtämään, kuinka paljon haluan 
arkkitehdiksi. Vuosien ajan osoititte opintojani 
kohtaan vilpitöntä mielenkiintoa, jota ilman en 
olisi jaksanut viedä raskaita opintojani loppuun 
saakka.
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Tässä kappaleessa pohjustan Tapiolan uimahallin 
syntyyn vaikuttaneita tekijoitä. Käyn läpi 
uimahallin suunnittelijan Aarne Ervin uran sekä 
ne tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet hänen 
arkkitehtuuriinsa ja Tapiolan uimahalliin jossain 
määrin.

Aarne Ervi

Aarne Ervi syntyi Forssassa 19.5.1910. Hän sai 
kastenimekseen Aarne Adrian Elers. Hänen 
äitinsä Elisabet “Liisi” Koskenalho oli sen ajan 
yksi harvoja Polyteknillisessä Opistossa (myöh. 
Teknillinen Korkeakoulu) opiskelleita naisia. 
Ervin isän kuoltua sisällissodan jälkimainingeissa 
perhe muutti Helsinkiin, jossa Aarne aloitti 
koulunkäyntinsä. Perhettään elättääkseen Ervin 
äiti otti asuntoon alivuokralaiseksi arkkitehtuurin 
ylioppilaita. He toimivat nuorelle Aarnelle 
esikuvina, ja vuonna 1930 Ervi aloittikin opinnot 
Teknillisessä korkeakoulussa.1 Arkkitehdiksi hän 
valmistui 1935. Näihin aikoihin hän ja hänen 
veljensä vaihtoivat sukunimensä Erviksi.2

Ervin opintojen aikana suomalaisen 
arkkitehtuurin saralla käytiin kilpailua vanhan 
traditionalistisen sekä uuden funktionalistisen 
arkkitehtuurin välillä. Kiista kulminoitui 1931 
Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen 
nykyaikaisen arkkitehtuurin professuurin 
täyttämiseen. Ehdokkaina olivat funktionalismia 
edustava Alvar Aalto sekä klassista arkkitehtuuria 
edustava Johan Sigfrid Sirén. Virkaan valittiin 
Sirén, mutta modernistisen arkkitehtuurin suosio 
säilyi. Ervi työskenteli itse myöhemmin Aallon 
arkkitehtitoimistossa.3

Ervi työskenteli opintojensa aikana Helsingin 
kaupungin rakennustoimistossa vuosina 
1934–1935 sekä niiden jälkeen vuosina 

1. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 12–18

2. ibid. s. 20

3. ibid. s. 18

1937–1938. Näiden työtehtävien välillä hän ehti 
työskennellä lisäksi Alvar ja Aino Aallon sekä 
Timo Paatelan arkkitehtitoimistoissa. Aaltojen 
toimistossa Ervi muun muassa valvoi Viipurin 
kirjaston rakentamista ja avusti Pariisin maail-
mannäyttelypaviljongin suunnittelussa. Paatelan 
toimistossa hän osallistui Temppelinaukion kirkon 
ja Helsingin suojeluskuntatalon suunnittelukilpai-
luhin. Itsenäisen työskentelyn aloitettuaan Ervi 
voitti Helsingin yliopiston kirjaston laajennuskil-
pailun vuonna 1938. Sitä työstääkseen hän perusti 
samana vuonna oman arkkitehtitoimiston.4 

Valmistumisensa jälkeen Ervi toimi myös jonkin 
verran opettajana Teknillisessä korkeakoulussa. 
Hilding Ekelundin erosi arkkitehtuurin lehtorin 
virasta 1942. Ervi haki tämän pestiä, häviten 
kuitenki Olli Pöyrylle. Ervi toimi asemakaavaopin 
ja rakennusopin assistenttina sekä 1944–1946 
Jussi Paatelan sijasta rakennusopin viransijaisena 
opettajana. Paatela oli tuolloin valittu rehtoriksi 
kolmivuotiskaudeksi. Paatelan jäätyä eläkkeelle 
Ervi haki rakennusopin professorin virkaa. Myös 
tällä kertaa hän koki pettymyksen ja virkaan 
valittiin Antero Pernaja.5 Ervi jätti sen jälkeen 
opetustehtävät, mutta hän sai professorin 
arvonimen vuonna 1957. Tämän lisäksi hänet 
kutsuttiin Stuttgartin yliopiston kunniatohtoriksi 
seuraavana vuonna. Ervi kuitenkin kieltäytyi 
kunniasta.6

Ervi palveli sodassa päämajan tiedotusosastossa. 
Sotilasarvoltaan hän oli luutnantti. Huolimatta 
sota-ajan rakentamisen vähyydestä Ervin 
toimistolla oli joitain suunnittelutyötä työn alla, 
eikä toimiston työskentely lakannut sotavuosien 
aikana. Vuonna 1942 Ervi aloitti työskentelyn 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
alaisuuteen perustetussa jälleenrakentamistoi-
mistossa. Ervi johti toimiston standardisoimislai-

4. Lahti. 2006. s. 83

5. ibid. s. 17

6. ibid. s. 18, 28

Taustaa

Aarne Ervi (vas.) Tapiolan keskustan vihkiäisissä 16.11.1959 
vierellään Heikki von Hertzen, Ervin vaimo Rauni Luoma-Ervi ja 
KOPin pankinjohtaja Pekka Pesola.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, Eero Troberg

Edellinen sivu: Tapiolan uimahallin sisäänkäynti keväällä 2021.
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tosta, ja edisti sittemmin elementtirakentamista 
sekä oli luomassa Rakennustieto-kortistoa.7

Ervi teki ystävänsä Arvo Himbergin kanssa matkan 
Yhdysvaltoihin vuonna 1947. Ervi valokuvasi 
paikallisia arkkitehtuurikohteita ahkerasti. Monet 
näistä kohteista sijaitsivat kaukana toisistaan, 
joten liikkuminen tapahtui yksityisautolla, mikä 
ei Suomessa tuohon aikaan ollut vielä yleistä. 
Matka saattoi vaikuttaa Ervin pyrkimyksiin edistää 
suunnitelmissaan ihmisten vaivatonta liikkumista 
paikasta toiseen. Modernististen kohteiden lisäksi 
Ervi kuvasi myös paikallisia uima-altaita.8

Otto-Iivari Meurman aloitti asemakaavaopin 
opettamisen Teknillisessä korkeakoulussa 
samaan aikaan, kun Ervi toimi kyseisen oppituolin 
assistenttina. Kaksikko teki sittemmin paljon 
yhteistyötä kaupunkisuunnittelun alalla. He 
suunnittelivat yhdessä muun muassa Oulun 
yleiskaavaa sekä myöhemmin Tapiolan keskustaa. 
Oulun suunnittelun myötä Ervin oma toimisto 
pääsi työstämään voimalaitoksia Imatran Voimalle 
ja Oulujoki Oy:lle. Yhteistyö Meurmanin kanssa toi 
Erville arvokasta kokemusta kaupunkisuunnitte-
lusta. Ervi peri myöhemmin Tapiolan suunnittelun 
johtajuuden Meurmanilta.9 

Ervi voitti Tapiolan keskustan suunnittelukilpai-
lun 1954 ja alueen suunnittelu työllisti toimistoa 
70-luvulle saakka. Liikekeskus ja 11-kerroksinen 
keskustorni valmistuivat 50- ja 60-luvun 
vaihteessa. Samoihin aikoihin Tapiolan uimahalli 
oli vielä suunnitteluvaiheessa. Uimahallin ohella 
Tapiolan keskustasta valmistuivat samoihin 
aikoihin Heikintorin kauppakeskus sekä muut 
läntiset asuinrakennukset. Tapiola Garden -hotelli 
valmistui toimiston viimeisinä töinä vuonna 1974. 
Tapiola siis työllisti Erviä ja hänen toimistoaan yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan.

7. Lahti. 2006. s. 17

8. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 80

9. Lahti. 2006. s. 122

Tapiolan uimahalli oli Ervin suunnittelemista 
uimahalleista ensimmäinen. Sen jälkeen hänen 
toimistonsa suunnitteli uimahallin Kemiin (1967) 
ja Saloon.

Ervin suunnittelu-ura sekä uusi virka Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa päättyivät jo 
60-luvun lopulla. Ervin toisen silmän näkökyky 
alkoi heikentyä syöpäkasvaimen takia. Kasvain 
saatiin poistettua, mutta Ervin lopetti työnsä kau-
punkisuunnitteluviraston johtajana jo 1969. Ervin 
toimisto tuotti vielä viimeiset projektinsa, joihin 
lukeutuvat 70-luvun alussa valmistuneet Tapiola 
Garden -hotelli sekä Töölön kirjasto. Toimiston 
töiden määrä väheni hiljalleen ja työntekijät 
siirtyivät yksi kerrallaan muualle. Ervin toimiston 
viimeiset piirustukset on päivätty vuodelle 1974, 
jonka jälkeen Ervi siirtyi eläkepäivilleen. Syöpä 
uusiutui ja Aarne Ervi kuoli 26.9.1977.10

10. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 42

Tapiolan keskusallas noin 1960- ja 1970-luvun vaihteessa. 
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, tuntematon kuvaaja
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Tapiolan keskusta

Ensimmäiset visiot Tapiolasta ovat vuodelta 1918 
Eliel Saarisen ja Bertel Jungin Pro Helsingfors 
-suunnitelmasta. Otto-Iivari Meurman teki oman 
suunnitelmansa Tapiolasta 1945. Meurmanin 
esittämä Euroopasta tuotu asumalähiö-idea 
jäi Tapiolan suunnittelun pohjaksi. Meurmanin 
kanssa aiemmin yhteistyötä tehneen Ervin omat 
suunnitelmat tekivät pesäeroa Meurmanin kan-
sainvälisempään tyyliin.1

Kesällä 1951 Väestöliitto osti Arne Grahnilta 230 
hehtaaria Hagalundin tilan maita. Myöhemmin 
samana vuonna Väestöliitto, Mannerheimin 
lastensuojeluliitto, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö, Suomen Siviili- ja Asevelvollisuu-
sinvalidien liitto, Virkamiesliitto sekä Vuokralaisten 
Keskusliitto perustivat Asuntosäätiön. Säätiön 
tehtävänä oli toteuttaa ostetulle maalle uusi 
asuinalue. Alueen suunnittelua johtamaan 
valittiin Otto-Iivari Meurman.2

Modernismi valtasi alaa sodanjälkeisen Suomen 
kaupunkisuunnittelussa. Otto-Iivari Meurman 
kirjoitti Manner-Eurooppalaisten kaupunkisuun-
nitteluoppien pohjalta Asemakaavaopin (1947), 
josta tuli Suomen kaupunkisuunnittelukoulu-
tuksen perusta. Modernismi lupasi avoimia kort-
telisuunnitelmia ja laajoja piha-alueita, jotka 
eivät mahtuneet perinteisiin kaupunkeihin.3 
Asuntosäätiön tavoiteena oli tuottaa parempaa 
asumista. Sen keulahahmo, lakimies Heikki von 
Hertzen, vaati kirjassaan "Koti vaiko kasarmi 
lapsillemme" poleemisesti parempaa asumista. 
Hän vastusti Helsingin umpikortteleita ja esitteli 
suomalaisille englantilaisia puutarhakaupun-
keja.4 Hänen johdollaan Asuntosäätiö ryhtyi 
suunnittelemaan Tapiolaan tällaista asuinaluetta. 
Uudenlaisen asumisen lisäksi Tapiola lupasi suuria 

1. Lahti. 2008. s. 9

2. Lahti. 2006. s. 115–116

3. Lahti. 2008. s. 6

4. Hertzen. 1946. passim.

moottoriteitä, sillä suomalaisten autojen määrä 
oli säännöstelyn loppumisen myötä kasvussa. 
50-luvun alussa Suomessa oli 60 tuhatta autoa, 
mutta 60-luvun loppuun mennessä niitä oli jo 700 
tuhatta5.

Alue jaettiin neljään suunnittelukohteeseen: 
itäiseen, läntiseen ja pohjoisen lähiöön sekä 
keskustaan6, Meurmanin oppien mukaisesti. 
Koko alueen tavoitteena oli 15 000–20 000 uutta 
asukasta, saman verran kuin Espoossa silloin 
oli asukkaita.7 Asuntosäätiö järjesti keskustan 
suunnittelusta kilpailun. 1954 Ervin suunnitelma 
nostettiin keskustan kilpailun voittajaksi. Ervin 
suunnitelma oli ehdotuksista modernein, sisältäen 
yhdysvaltalaisen rakennussuunnittelun hengessä 
suunnitellun umpinaisen kauppakeskuksen. 
Hänen suunnitelmansa ammensivat paljon 
inspiraatiota myös CIAM:in8 periaatteista: autoilu 
ja jalankulku erotettiin ja asuinalueilla tonteille 
ajo oli erillään kokoavasta liikenteestä9.

Tapiolasta valmistui ensimmäisenä 1950-luvun 
puolivälissä Ervin suunnittelema itäinen lähiö. 
Samoihin aikoihin Meurman jättäytyi pois 
suunnittelun johdosta ja hänen asemansa periytyi 
Erville, jolla oli Meurmaniin läheiset suhteet.10 
Keskustan ostoskeskus ja tornitalo valmistuivat 
60-luvun alussa.

5. Lahti. 2008. s. 9

6. Lahti. 2006. s.116

7. Lahti. 2008. s. 9

8. Congrès internationaux d'architecture moderne, modernin 

arkkitehtuurin kansainvälinen kongressi

9. Lahti. 2008. s. 10

10. Lahti. 2006. s. 122

Tapiolan keskustan pienoismalli vuodelta 1964.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, tuntematon kuvaaja

Uimahallin ympäristöä kesällä 2021.
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Uimahallien historia Suomessa

Nykyaikainen suomalainen liikuntakulttuuri alkoi 
muotoutua 1800-luvun puolivälissä1. Ennen 
varsinaisia uimahalleja Suomessa oli jonkin 
verran kylpylätoimintaa. Yksityishenkilöt ja 
kaupungit rakennuttivat uimahuoneita. Suomen 
ensimmäinen uimakoulu avattiin vuonna 1880 
Turkuun. Kylpylätoiminnan tavoin uimakoulut 
olivat aluksi hyvätuloisten toimintaa. Vuosisadan 
vaihteessa hukkumiskuolemien estämiseksi 
uimataitoa ryhdyttiin opettamaan myös keski- ja 
työväenluokalle.2

Ensimmäinen ja vanhin suomalainen uimahalli 
on 4.6.1928 valmistunut Yrjönkadun uimahalli 
Helsingissä. Sen rakennutti pankinjohtaja ja 
uimahyppääjä Toivo Aro. Kilpauintitarkoikseen 
rakennetun uimahallin tavoitteena oli lisäksi 
kansan hygienian parantamiseen. Kaupungissa 
ei tuolloin ollut uimahallin kaltaisia peseytymis-
mahdollisuuksia. Altaiden ja pesutilojen lisäksi 
uimahallissa oli kylpylähoitoja, tenniskenttä, 
tanssiopisto, fysiologinen hoitola ja tanssiravintola. 
Uimahallissa uitiin alunperin yksinomaan alasti, 
minkä vuoksi sinne järjestettiin miesten ja naisten 
vuorot. Naisilla oli oma sisäänkäyntinsä sekä oma 
pienempi allasosastonsa. Isommalle osastolle he 
pääsivät vain kahdesti viikossa.3

30-luvun lopulla Santahaminan Kadettikouluun 
valmistui Suomen toinen uimahalli4. Se jäi 
kuitenkin puolustuslaitoksen käyttöön, joten 
Yrjönkadun uimahalli säilyi Suomen ainoana 
julkisena uimahallina seuraavat 26 vuotta. Toisen 
maailmansodan jälkeen Suomeen rakennettiin 
ensin useita maauimaloita. Vasta 1954 avattiin 
seuraava sisätiloihin rakennettu uimahalli, Erik 
Bryggmanin suunnittelema Turun uimahalli. Se 

1. Pyykkönen. 2013. s. 17

2. http://liikuntaymparistot.nba.fi/read/asp/r_inva_det.

aspx?INVA_ID=400004 haettu 17.4.2021

3. Hakala. 2019. s. 13–15

4. http://liikuntaymparistot.nba.fi/read/asp/r_inva_det.

aspx?INVA_ID=400004 haettu 17.4.2021

oli myös Suomen ensimmäinen julkisin varoin 
kustannettu halli.5 Helsingin uimastadion valmistui 
1952 maauimalaksi Helsingin olympialaisia 
varten. Alvar Aalto suunnitteli kotikaupunkiinsa 
Jyväskylään uimahallin vuonna 19556. 50-luvulla 
rakennettiin uimahallien lisäksi pieniä, koulujen 
yhteydessä toimivia uimahalleja.7 

Aluksi Suomessa rakennettiin samoissa määrin 
uimapaikkoja sekä sisä- että ulkotiloihin. 
Ulkouimaloissa eli maauimaloissa ihannoitiin 
maisemallisuutta sekä luonnon läheisyyttä. 
60-luvun alussa Suomessa oli 11 uimahallia 
ja pienempää kouluhallia sekä saman verran 
maauimaloita. Maauimaloita ei kuitenkaan voitu 
käyttää ympäri vuoden ja niiden rakennuskustan-
nukset olivat silti samaa luokkaa sisäuimaloiden 
kanssa, joten uimahallien suosio alkoi kasvaa.8 
Rakennustahti kiihtyi 60-luvulla, jolloin 
valmistui myös ensimmäinen 50 metrin allas 
Vantaan Tikkurilaan.  Muiden liikuntapaikkojen 
tavoin uimahallien rakentamista tuki valtio 
opetusministeriön ja läänien hallinnon kautta.
Rakennustahti säilyi korkeana vielä 70- ja 
80-luvulla. Vuonna 1987 Suomessa oli 226 
uimahallia.9 Halleja rakennettiin enimmäkseen 
Etelä- ja Länsi-Suomeen. 

Opetusministeriö julkaisi 1900-luvun 
puolivälissä oppaita eri liikuntaympäristö-
jen, kuten uimahallien, suunnitteluun. Opas 
uimaloiden ja hallien rakentamisesta julkaistiin 
1957. 1977 julkaistiin uimahallien rakentamisen 
kokemuksista koostettu selvitys, jonka pohjalta 
luotiin uusia tavoitteita uimahallirakentamiselle. 
Arkkitehtuurin esteettiseen laatuun ryhdyttiin 
kiinnittämään enemmän huomiota, samoin 

5. Högström. 2011-2012. s. 13

6. Hakala. 2019. s. 17

7. Jetsonen.2002. s. 8

8. ibid. s. 8

9. Hakala. 2019. s. 17

mitoitukseen ja sijoitukseen yhteiskunnassa, jotta 
uimahallit palvelisivat mahdollisimman montaa 
kävijää. Koululiikunnan, ikäihmisten ja liikuntara-
joitteisten vaatimukset huomioitiin paremmin ja 
miesten sekä naisten tiloja ryhdyttin mitoittamaan 
tasa-arvoisesti.10

80-luvulla uimahallien rakentamisessa tapahtui 
kaksi muutosta. Uimahalleja piti rakentamisen 
lisäksi ryhtyä myös korjaamaan, sillä ensimmäiset 
hallit olivat päässeet peruskorjausta vaativaan 
kuntoon. Uimahallien peruskorjausväli on 
keskimäärin 20–25 vuotta.11 Tämän lisäksi 
samoihin aikoihin avattiin ensimmäiset viihde-
tarkoitukseen rakennetut uimahallit. Jyväskylän 
uimahalliin avattiin liukumäki 1983.12 Tämän 
jälkeen myös pore- ja terapia-altaat sekä 
aaltokoneet ovat löytäneet tiensä suomalaisiin 
uimahalleihin.

10. Högström. 2011-2012. s. 5

11. Hakala. 2019. s. 18

12. ibid. s. 18

Kahluuallas keväällä 2021.
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Tässä kappaleessa käyn läpi Tapiolan uimahallin 
arkkitehtuurin piirteitä sekä sen suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheita. Havainnot pohjautuvat 
aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja tulkintoihin, 
eri aikakausien valokuviin, rakennnuksen 
ajantasaisiin piirustuksiin sekä keväällä 2021 
tehtyyn huoneinventointiin.

Suunnittelu ja rakentaminen

Tapiolan uimahalli on Aarne Ervin suunnittelema 
vuonna 1965 valmistunut uimahalli Tapiolan 
keskusaltaan ympäristössä. Uimahalli on 
kansallisesti merkittävä modernistinen rakennus 
ja erottamaton osa rakennushistoriallisesti 
merkittävää Tapiolan keskustaa ja Tapiolan 
keskusaltaan ympäristöä. Rakennus on suojeltu 
vuonna 2002 voimaan tulleella asemakaava-
muutoksella suojelumerkinnällä sr-1. Sitä ei 
saa merkinnän nojalla purkaa, eikä siihen saa 
tehdä muutoksia tai korjauksia, jotka turmelevat 
sen rakennustaiteellisia tai historiallisia arvoja. 
Suojelumääräyksessä mainitaan erityisesti 
säilytettävinä arvoina sen julkisivut, vesikatto ja 
(alkuperäinen) allashalli.

Uimahallin suunnittelutyö alkoi 1962 ja urakka-
piirustukset valmistuivat vuoden 1963 lopulla. 
Tontti saatiin luovutuksena Tapiolan keskustaa 
toteuttaneelta Asuntosäätiöltä. Tapiolan 
asukkaat osallistuivat uimahallin rahoittamiseen 
keräämällä varoja Uimahallin Tuki ry:lle ja 
rakennuttamisesta vastasi Espoon kauppala. 
Ensimmäisissä suunnitelmissa uimahalli oli 
sijoitettu keskusaltaasta katsottuna lounaaseen, 
ja nykyisen hallin tilalla oli kirkko- ja seurakunta-
rakennus. 50-luvun loppuun mennessä uimahalli 
oli Ervin suunnitelmissa sijoitettu nykyiselle 
paikalleen.1

Rahoitusvaikeudet pysäyttivät rakentamisen 
hetkeksi vuoden 1965 alussa, mutta itse uimahalli 
saatiin valmiiksi saman vuoden marraskuussa. 

1. Jetsonen. 2002. s. 7

Tapiolan uimahalli

Tapiolan uimahallin rakentamista 1964.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, tuntematon kuvaaja
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Uimahallin hallimestari Taisto Kasvio vuonna 1965.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, tuntematon 
kuvaaja

Pihasuunnitelman sekä kahluu- ja hyppyaltaan 
rakentaminen alkoi seuraavana vuonna. Myös 
Ulkoaltaat valmistuivat 1967 ja uimahallin kolmas 
kerros otettiin käyttöön 1968. 2 Rakennuksesta tuli 
olennainen osa reittiä Tapiolan itäisestä lähiöstä 
keskustaan. Ulkopuolen katsomopenkistö 
suunniteltiin alunperin jatkuvaksi sisälle saakka. 
Uimahallin ulkotilat suunnitteli puutarha-arkki-
tehti Jussi Jännes.3

Rakennuksen eteläjulkisivulla pääsisäänkäynnin 
alla oli alun perin erillinen sisäänkäynti, joka 
johti invalideille tarkoitettuihin pukutiloihin. 
Sekä sisäänkäyntikerroksesta, että allasosastolta 
on pääsy katsomoon. Katsomorakenteissa oli 
istuintiloja 350 henkilölle ja tiloja 500:lle.4

Alkuperäisen puhdistusjärjestelmän suunittelusta 
vastasi yli-insinööri Eino Kajaste5. Vedenkäsittely-
järjestelmä sijaitsi alun perin katsomorakenteiden 
alla sekä kellarikerroksessa.Myös rakennuksen 
akustiikkaan kiinnitettiin huomiota, tavoitteena oli 
koneiden äänien minimointi. Katossa oli akustinen 
mineraalivillarekenne. Akustisesta suunnittelusta 
vastasi yli-insinööri diplomi-insinööri T. K. Laakso.6

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat altaat, pesu- 
ja saunatilat sekä osa pukuhuoneista.Toisessa 
kerroksessa sijaitsivat lipunmyynti, katsomo 
sekä lisää pukuhuoneita. Katsomon yläosassa 
oli aikanaan pieni kuntoilutila. Rakennuksen 
kaakkoiskulmassa oli pieni asunto. Kolmannessa 
kerroksessa sijaitsi alun perin yksityispukuhuo-
neita, hierojan tilat, sekä kerhosaunatiloja.7 
Hierojan huoneen lisäksi siellä on nykyään 
toimistotiloja, yleisiä pukuhuoneita sekä ilman-
vaihtokoneistoa.

2. Jetsonen. 2002. s. 8

3. ibid. s. 12

4. ibid. s. 11

5. ibid. s. 12

6. ibid. s. 12

7. Jetsonen. 2002. s. 11

Altaiden reunaprofiili suunniteltiin sellaiseksi, 
että vedenpinta saatiin mahdollisimman 
lähelle lattiapintaa. Näin uimarit saattoivat 
nähdä altaasta ulkotilaan julkisivun suurista 
ikkunoista. Allashallin ikkunat olivat teräsrunkoon 
kiinnitettyä lämpölasia. Ikkunoiden alimmat 
puurakenteiset ruudut olivat alunperin 
laskettavissa kellarikerrokseen, jolloin allasalue 
aukesi ulkoilmaan ja keskusaltaan ympäristöön. 
Alimmat ruudut muutettiin kiinteiksi 1980-luvulla.8 
Aukeavat ikkunat olivat omaperäinen yritys 
saavuttaa sekä sisäuimahallin ympärivuotinen 
käyttömahdollisuus, että maauimaloiden 
läheisyys ulkotilaan ja ympäröivään maisemaan. 
Ervi suunnitteli uimahallin ulkotiloineen alunperin 
yleisölle avoimeksi kesäaikaan, kun julkisivut 
voitiin avata. Maksu perittäisiin ainoastaan vaate-
säilytyksestä.9 Hän käytti myöhemmin aukeavien 
julkisivujen ideaa Kemin uimahallissa10. Altaiden 
vedenalaiset ikkunat tehtiin iskunkestävästä 
erikoislasista.

Uimahallin ovet olivat puisia, ja niitä tehtiin 
männystä, tammesta sekä teakista. Ulko- ja 
tuulikaapin ovet tehtiin teakista ja lasista. Sisäovet 
olivat sileitä huullettuja kovalevypintaisia 
laakaovia. Kosteissa tiloissa ovet olivat lami-
naattipintaisia teaklistoin. Allashallin suuret 
ikkunat olivat lämpölasia teräsvahvisteisissa 
puukarmeissa. Muita julkisivuja kiertävää 
nauhaikkuna oli samoin puukarminen, mutta 
ulospäin aukeava ja yläsaranoitu. Korkeat ikkunat 
itä- ja pohjoisjulkisivulla olivat painekyllästettyä 
mäntyä ja sisäänpäin aukeavia.11 Heloitukset 
tehtiin kiillotetusta messingistä12. Saunojen 
lauteet olivat abachia.

8. ibid. s. 24

9. Ervi. 1967

10. Arkkitehti 1/1968. s. 46

11. Arkkitehtitoimisto Aarne Ervi. 1963. s. 37–38

12. ibid. s. 36

Sauna- ja peseytymistiloja tehtiin alunperin 
100 miehelle ja 50 naiselle. Hyvin pian naisten 
pesutilojen havaittiin kuitenkin hyvin pian 
olevan riittämättömät, kun naiskävijöiden määrä 
oli yhtä suuri kuin miesten.13 Nykyään tiloja on 
kahdellesadalle miehille ja sadallekahdeksalle-
kymmenelle naisille.14

Uimahalli on ilmanvaihdon kannalta vaativa 
rakennus.15 Tästä syystä hallissa oli alun alkaen 
koneellinen ilmanvaihto, jonka tavoitteena on 
pitää suhteellinen kosteus riittävän alhaisena sekä 
poistaa kloorihöyryjä. Tuloilma tuotiin ikkunoiden 
alapuolelta ja katsomon reunasta, poistoilma 
poistettiin katsomon penkkien alta sekä osittain 
hallin katosta. Altaan pinnalle puhallettiin 
raitista ilmaa kloorihöyryjen poistamiseksi. 
Kolmannen kerroksen asunnoissa oli alunperin 
painovoimainen ilmanvaihto.16

13. Jetsonen. 2002 s. 11

14. Laskettu vuoden 2003 pohjapiirustusten pukuhuoneiden 

kaappien perusteella.

15. Hakala. 2019. s. 21

16. Jetsonen. 2002. s. 21
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Uimahallin muutoshistoria 1965–2004

Tapiolan uimahalli on rakennustyyppinsä 
johdosta kovan rasitteen alla, ja siinä tehtiin jo 
ennen sulkeutumista vuosittaisia huolto- ja yllä-
pitotoimenpiteitä. 

Varhaisimmat merkittävät muutokset tehtiin 
jo 60-luvulla. Pääsisäänkäynnin tuulikaappia 
vahvistettiin 1967 ja kolmannen kerroksen tilat 
otettiin käyttöön 1968. Katon muovinen kupu 
suunniteltiin alunperin kiskoilla avattavaksi1, 
mutta suunnitelman toteutumisesta ei ole 
varmuutta. Rakennustekniikka-lehden julkaisun 
1965:12 mukaan suunnitelma ei koskaan 
toteutunut, mutta kuvun siirtokiskot ovat yhä 
nähtävissä katolla. Ne on peitetty bitumikermeillä. 
Suunnitelmat ovat saattaneeet muuttua 
rakennusvaiheessa.

70-luvulla ensimmäisen kerroksen keittiö 
muutettiin pukuhuoneiksi. Uimahallin 
pohjoissivulle rakennettiin uusi jätehuone 
ja katsomoiden alapuoliset tilat muutettin 
työntekijöiden sosiaalitiloiksi.

Suurimmat muutokset ennen peruskorjausta ovat 
1980-luvulta. Tuolloin saunatiloja laajennettiin ja 
katsomoon rakennettiin uusi allastilan valvomo. 
Pääsisäänkäynnin ulko-ovet lämpöeristettiin 
80-luvun alussa. Samalla niiden pinta vaihdettiin 
iroko-teakista tammeksi. Allastilan avautuvat 
alaikkunat muutettiin kiinteiksi.2 Lasijulkisivujen 
runko muutettiin tässä vaiheessa teräkseksi ja 
karmit yläosassa puuksi, alaosassa alumiiniksi.3 
Osa vanhasta laskevan julkisivun koneistosta 
on yhä nähtävillä pääaltaan huoltotiloissa. 
Aulan pyöreä lipunmyyntipiste purettiin ja 
lipunmyynti siirrettiin lähemmäs sisäänkäyntiä. 
Samalla uusittiin talotekniikkaa. Toisen kerroksen 

1. Jetsonen. 2002. s. 24

2. ibid. s. 24

3. Pöyry. 2003. s. 32

Kellarikerros, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

1. kerros, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

20 m
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kaakkoisnurkassa alunperin sijainnut pieni asunto 
muuttui kampaamoksi 90-luvun puolivälissä4. 
Kampaamo (Salon Jalett) oli paikallaan vuoden 
2005 peruskorjaukseen saakka. Se on nähtävissä 
JP-KAKKO Oy:n tuottaman kuntotutkimuksen 
sivulla 23.5

Ulkoaltaan reunadetalji on muutettu jo ennen 
ensimmäistä peruskorjausta6 ja lasten ulkoaltaan 
katsomorakenteet on uusittu. Lisäksi muureihin 
on lisätty kaiteita.

Vuoden 2005 peruskorjaus ja laajennus sekä 
myöhemmät muutokset

90-luvun lopulla Tapiolan uimahallin 
todettiin olevan peruskorjauksen tarpeessa. 
Peruskorjauksen suunnittelusta vastasi 
Arkkitehdit NRT (vuoteen 2006 asti Arkkitehti-
toimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy). Toimisto 
tutki mahdollisuutta pidentää uimahallia itään 
pääaltaan pidentämiseksi, mutta 25-metrinen 
allas todettiin riittäväksi. Lisää allastilaa kuitenkin 
tarvittiin, joten toimisto suunnitteli uimahallin 
pohjoispuolelle terapia-altaan, pienemmän 
lastenaltaan, kuntosalin sekä kellarikerroksessa 
uusia taloteknisiä tiloja sisältävän laajennusosan.7 
Vuonna 2008 uimahallille myönnettiin Europa 
Nostra -palkinto ansiokkaasti toteutetusta restau-
rointityöstä.

Sekä vedenkäsittelyjärjestelmä että talotekniikka 
uusittiin kokonaan. IV-koneiston toimintaperiaate 
pysyi kuitenkin samana: ilmaa puhallettiin sisään 
lasisenien kohdalta ja poistettiin katsomoiden 
alta. Suunnittelussa oli käyttäjän suunnalta 
painetta asentaa sisäänkäynnin parven ja allastilan 
välille lasiseinä. Vastaava periaate on yleisesti 
käytössä monissa muissa uimahalleissa, sillä 

4. Jetsonen. 2002. s. 24

5. Pöyry. 2003. s. 23

6. Jetsonen. 2002. s. 24

7. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021

2. kerros, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

3. kerros, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

20 m
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aulatilan yhtyminen allastilaan on ilmanvaihdon 
kannalta haasteellinen piirre. Lasiseinää ei lopulta 
rakennettu, vaan tilanne ratkaistiin ilmaverholla, 
eli voimakkaalla ilmavirralla, joka kulkee kioskin, 
lipunmyynnin ja asiakastilan välillä.8

Katsomon alle entisiin vedenkäsittelytiloihin 
sijoitettiin uusi ilmanvaihtokonehuone, kaksi 
höyrysaunaa sekä poreallasosasto. Samalla 
allastilasta puhkaistiin katsomon läpi uusi aukko 
edellämainituihin tiloihin ja katsomoon 80-luvulla 
rakennettu valvomo purettiin. Uusi valvomotila 
tehtiin pohjakerrokseen altaiden läheisyyteen. 
Kolmannen kerroksen puku- ja pesutilojen tilajako 
uusittiin täysin. Samalla katosivat yhtenäisiksi 
kootut pukuhuone-elementit9, joissa jokaisen 
huoneen seinärakenteet kalusteet ja tekniikka 
oltiin koottu yhdeksi moduuliksi.10 Alkuperäisten 
yksityispukuhuoneiden tilalle tehtiin 
invalidikäyttöön tarkoitettu pukuhuoneosasto.
Lipunmyyntpiste siirrettiin taaemmaksi aulassa 
ja kahden kierreporraskäytävän välinen seinä 
purettiin, mikä avasi keskimmäisen kierreportaan 
aulaan.11 Ratkaisu muutti jonkin verran 
rakennuksen sisäistä asiakkaiden liikkuvuutta. 
Rakennuksen kaakkoiskulman kampaamo 
muutettiin pukuhuoneeksi. Samalla uimahalliin 
rakennettiin hissi sekä kaksi uutta sisäänkäyntiä 
rakennuksen itäjulkisivulle. Kolmannen kerroksen 
muutokset tehtiin, jotta uudelle talotekniikalle 
saataisiin tilaa.12

Lähes kaikki rakennuksen pinnat uusittiin, 
mukaanlukien kaikki puukarmiset ikkunat, jotka 
korvattiin uusilla samanmallisilla. Uudet pinnat 
valittiin vastaamaan mahdollisimman hyvin 
vanhoja. Ison altaan ja lastenaltaan välinen 

8. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

9. ibid. 

10. Jetsonen. 2002. s. 14

11. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021

12. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

Julkisivu etelään, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

Julkisivu itään, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

Julkisivu länteen, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

Pitkittäisleikk§aus, 1:400
Kuva: Arkkitehdit NRT, 2003

20 m
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kapeikko katkaistiin, jotta lastenallas voitaisiin 
helpommin pitää pääallasta lämpimämpänä.13 
Samalla itse lastenallas rakennettiin kokonaan 
uudestaan alkuperäistä syvemmäksi.14 
Laajennusosaan rakennettiin uusi kahluusyvyinen 
lastenallas. Altaiden välille tehtiin uudet portaat, 
joita pitkin pääsi esteettömästi pääaltaaseen 
ja isoa allasta ympäröivä loiskekouru uusittiin. 
Altaan reunan omaperäinen profiili säilyi kuitenkin 
ennallaan ja vedenpinta pysyi mahdollisimman 
lähellä lattian tasoa. Julkisivujen edestä purettiin 
laatoituksen alla aiemmin jääneet jalkojenhuuh-
telualtaat. Allashalllin julkisivuikkunat vaihdettiin 
alumiinisista puisiksi säilyttäen teräsrungot, joihin 
ne tukeutuivat. Betonisista julkisivuelementeistä 
muutama uusittiin. Hyppytornin yläpuolinen 
muovinen kupu muutettiin samoilla mitoilla 
tehdyksi teräsrakenteiseksi kuvuksi.15,16

Molemmat ulkoaltaat uusittiin. Lasten 
kahluuallas rakennettiin kokonaan uudestaan 
turvallisemmalla profiililla. Hyppyallas 
muokattiin ympärivuotiseen käyttöön 
sopivaksi. Hyppyaltaalle johtavan allastilan 
länsipuolen uloskäynnin yhteyteen rakennettiin 
samalla tuulikaappi. Kahluualtaan yhteyteen 
rakennettiin uusi varasto. Pääsisäänkäynnille 
Tapiolan keskusaltaalta ja parkkipaikalta johtava 
ramppi sekä sen alapuoliset talotekniset tilat 
olivat päässeet niin huonoon kuntoon, että ne 
rekonstruoitiin entiseen asuunsa.

13. ibid.

14. Pöyry. 2003. s. 32

15. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021

16. Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa. 2003. s. 27–28

Allastila peruskorjauksen jälkeen vuonna 2005.
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy
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Laajennuksen ja talotekniikan uusimisen ei haluttu 
muuttavan rakennuksen yleisilmettä, etenkään 
keskusaltaalle päin. Laajennuksen haluttiin olevan 
riittävän “väistyvä”. Tästä syystä se suunniteltiin 
uimahallin pohjoispuolelle. Rakennuksen korkeus 
oli suojelumääräyksissä tarkkaan säädelty, joten 
uudet IV-tilat sijoitettiin katon sijaan kellaritiloihin 
laajennuksen alle sekä kolmanteen kerrokseen. 
Tästä syystä myös poistoilman piiput sijoitettiin 
maastoon, laajennuksen viereen. Laajennuksen 
suunnittelussa piti lisäksi huomioida rakennuksen 
pohjoispuolella kasvavien kilpikaarnamäntyjen 
sijainti.17

Laajennusosa sisälsi ensimmäisessä kerroksessa 
uuden monitoimialtaan ja lastenaltaan. 
Laajennuksen ensimmäinen kerros upposi lähes 
kokonaan maanpinnan alle. Toisessa kerroksessa 
sijaitsi kuntosali, johon oli pääsy rakennuksen 
sisäänkäynnin parvelta. Kuntosali oli ripustettu 
kattorakenteista. Sen väliseinien ja ulkoseinien 
väliin jäi kuilu, joka tuo luonnonvaloa uudelle 
altaalle. Laajennusosan kellariin sijoitettiin 
talotekniikkaa.18

Peruskorjauksen yhteydessä rakenteista purettiin 
asbestia. Asbestia havaittiin ainakin putkieristeissä, 
lattialämmityksen alla, alakatoista, hormien 
verhouksista, muovi- ja laattalattioiden alta sekä 
vanhojen julkisivuelementtien saumoista.19

Peruskorjauksen jälkeen pukuhuoneiden 
lukolliset kaapit vaihdettiin uusiin. Kuntosalin 
kalusteista iso osa oli huoneinventoinnin 
tekohetkellä varastoitu muualle.

17. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

18. ibid.

19. Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa. 2003. s. 27–28

2000-luvun alun peruskorjaus käynnissä. Uuden lastenaltaan valu on käynnissä 
etualalla.
Kuva: Arkkitehdit NRT
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Uimahallin ympäristön muutokset

Tapiolan keskustan alue on  käynyt läpi merkittäviä 
muutoksia keskustan rakentumisen jälkeen. 
Suurin osa muutoksista on kuitenkin keskittynyt 
alkuperäisen keskustan eteläpuolelle, kauas 
uimahallista ja keskustaltaasta, joten uimahallin 
ympäristö on muuttunut verrattain vähän.

Aarne Ruusuvuoren suunnittelema Tapiolan kirkko 
valmistui 1965, samoihin aikoihin uimahallin 
kanssa. Ervi suunnitteli Yhdysvaltain matkansa 
inspiroimana Heikintorin ostoskeskuksen, joka 
valmistui vuonna 1968. Keskusaltaan eteläpuolen 
Tapiola Garden -hotelli valmistui Ervin toimiston 
viimeisimpien töiden joukossa vuonna 19741.

Ervin toimiston työpanoksen jälkeen seuraavat 
merkittävät muutokset uimahallin ympäristössä 
tapahtuivat 80-luvulla, siis samoihin aikoihin 
uimahallin omien ensimmäisten muutostöiden 
aikana. Tapiolan keskustan laajeneni etelään 
ja Stockmannin tavaratalo avattiin 1981. 
Uimahallin viereistä Tapiolan koulua laajennettin 
ja peruskorjattiin vuosina 1986–88 ja Espoon 
kulttuurikeskus valmistui keskusaltaan 
länsireunalle vuonna 1989.

Tapiola Garden -hotellia peruskorjattiin ja 
laajennettiin 2007–2008. Keskusaltaassa tehtiin 
muutostöitä 2010-luvulla. Altaan länsilaidalle 
veden päälle rakennettiin kioski, josta käsin toimii 
kesäisin venevuokraamo ja talvisin luistelurata. 
Altaan päälle ulottuva vuokraamo tunkeutuu 
vaatimattomasta koostaan huolimatta muutoin 
eleettömän altaan päälle, mutta mahdollistaa 
jääradan ohella keskusaltaan uudenlaisen 
hyödyntämisen myös talvella.

Tapiolan uimahalliin kohdistuvat muutospaineet 
ovat tähän mennessä johtuneet rakennuksen 
sisäisistä tekijöistä. Lisää allastilaa, enemmän 
pukuhuonepaikkoja ja altaiden korjaustöitä on 
tarvittu, jotta rakennus voisi jatkaa toimintaansa 
mahdollisimman tehokkaasti. Sen sijaan 

1. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 42

Hotellin laajenntuminen länteen (kuvassa keskustornia päin) ja keskustan uudet asuinkerrostalot ovat 
viimeisin muutos Tapiolan uimahallilta keskusaltaalle aukevaviin näkymiin.

Uimahallin laajennusosa suunniteltiin mahdollisimman väistyväksi. Sen suunnittelussa piti 
huomioida uimahallin takana kasvavien kilpikaarnamäntyjen sijainti.

rakennuksen ympäristön muutokset ovat olleet 
vähäisempiä. Hotelli valmistui myöhemmin, 
mutta oli uimallin tavoin osa Ervin luomaa 
asemakaavaa. Kulttuurikeskus oli ensimmäinen 
selkeä lisäys altaan ympäristöön, mutta on 
sittemmin vakiintunut olennaiseksi osaksi 
ympäristöään. Hotellin laajennus ja 2010-luvun 
uudet asuinkerrostalot Tapiolan keskustassa 
ovat muokanneet altaalta aukeavia näkymiä 
merkittävästi. Vaikka ne noudattavat muun 
Tapiolan värimaailmaa ja rikkovat aiemman 
uimahallilta näkyvän kaupunkisiluetin, ne eivät 
hallitse sitä samoilla tavoin kuin keskustorni ja 
kulttuurikeskus.
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Uimahallin alue ennen 
Tapiolan rakentamista. 
Altaan kohdalla oli 
sorakuoppa.

Ervin toimiston viimeisimpinä 
töinä valmistunut hotelli on 
noussut altaan eteläreunalle.

Tilanne ennen peruskorjausta. 
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valmistunut 80-luvulla.
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Tilat

Rakennus on nykyään jaettavissa neljään 
selkeään osaan: Kaksikerroksiseen aulan, 
katsomon ja vanhan allashallin sisältävään 
osaan, kolmikerroksiseen pukuhuoneet, pesutilat 
ja kolme kierreportaikkoa sisältävään osaan, 
vuoden 2005 laajennukseen sekä kellarikerroksen 
teknisiin tiloihin. Jälkimmäiseen on pääsy vain 
henkilökunnalla.

Uimahallin sisäänkäynti on toisessa kerroksessa. 
Ulko-ovet tuovat vierailijan parvimaiseen 
aulatilaan, joka avautuu altaille. Tämä allas- ja 
aulatila hallitsee koko rakennuksen arkkitehtuuria. 
Allastila ja aula liittyvät toisiinsa saumattomasti 
katsomon kautta sekä sisäänkäynnin viereisen 
kierreportaan kautta. Aulasta aukeaa esteetön 
näkymä allastilaan ja julkisivujen suurten 
ikkunapintojen kautta ulos keskusaltaalle. 
Alkuperäinen sisä- ja ulkotilan läheisyys  on yhä 
havaittavissa. Ratkaisu on Erville tyypillinen, hän 
käytti samankaltaista ratkaisua myös kahdessa 
muussa suunnittelemassaan uimahallissa Kemissä 
ja Salossa.1 Väliseinätön yhteinen tila on kuitenkin 
ilmanvaihdon kannalta haastava, johtuen 
allastilan kosteudesta. Tällä hetkellä se on ratkaistu 
niin sanotulla ilmaverholla. Allatilan ja aulan 
välinen rajapinnalla on tehostettu ilmanvaihto, 
joka suojaa aulaa kosteudelta. Allastila avautuu 
ympäristöönsä suurten lasijulkisivujen kautta. 
Vanhat ulkotilaan aukeavat ikkunat on muutettu 
kiinteiksi, mutta niiden laskumekanismit ovat yhä 
nähtävissä kellarikerroksessa. 

Vieralijoiden liikkuminen rakennuksen sisällä 
tapahtuu kolmen kierreportaan kautta. 
Portaikoista keskimmäinen johtaa aulasta 
pukuhuoneisiin, joita on kaikissa kolmessa 
kerroksessa. Henkilökunnalla on pääsy 
keskimmäisestä portaasta (Porras 2) myös 
suoraan allastilaan sekä pohjoisesta portaasta 
(Porras 3) kellariin. Miesten puku- ja pesutilat ovat 
rakennuksen pohjois- ja naisten eteläpuolella. 
Pukuhuoneista miehille ja naisille on omat 

1. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 160

Ulkoaltaat ja -katsomo 60-, 70- tai 80-luvulla
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Teuvo Kanerva

kierreportaansa pohjakerroksen pesutiloihin. 
Ratkaisun ansiosta pukuhuoneet on voitu sijoittaa 
päällekkäin, ja ne mahtuvat näin pienemmälle 
pinta-alalle, antaen enemmän tilaa allashallille.

Vuoden 2005 laajennusosa rakennettiin 
uimahallin pohjoispuolelle. Se ei näin näy 
keskustaltaalle päin. Ratkaisu tehtiin, sillä uimahalli 
tarvitsi lisää allastilaa, mutta mahdollisten 
laajennusten haluttiin olevan mahdollisimman 
väistyviä alkuperäiseen rakennukseen nähden.2 
Laajennukseen on suora kulku aulasta sekä 
pohjakerroksen allastilasta. Kuntosaliin johtava 
silta luo luotisuoran yhteyden pääsisäänkäyn-
niltä kuntosaliin. Laajennuksesta tulee näin 
näkyvä ja olennainen osa uimahallia kuitenkaan 
muuttamatta sen ilmettä kaikkein edustavimpien 
julkisivujen suuntaan. Laajennuksessa on 
pohjakerroksessa monitoimiallas sekä 31–41 
cm syvyinen lastenallas. Monitoimialtaaseen 
on ramppi, portaat sekä allasnostin, ja se on 
varustettu kolmella vesihierontalaitteella sekä 
kolmella hierontasuihkulla. 

Laajennuksen toisessa kerroksessa on kuntosali 
sekä pieni toimistotila. Kuntosali on ripustettu 
yläpohjasta ja sinne kuljetaan aulasta siltaa 
pitkin. Silta kuntosaliin on suorassa linjassa 
pääsisäänkäyntien kanssa. Ripustuksen ansiosta 
kuntosalin ja ulkoseinien väliin on voitu jättää 
kuilu, joka tuo luonnonvaloa uudelle allasosastolle 
pitäen sen kuitenkin suojassa katseilta osittain 
maan alla.

Tekniset tilat sijaitsevat enimmäkseen kellariker-
roksessa. Maanalaisen sijaintinsa ansiosta se antaa 
pukuhuoneiden tavoin mahdollisimman paljon 
tilaa vanhalle allashallille. Myös kellaritiloja on 
laajennettu laajennustöiden yhteydessä. Teknisiin 
tiloihin kuuluvat vedenpuhdistusjärjestelmä, 
altaita ympäröivät huoltotilat, väestönsuoja, 
sähköpääkeskus sekä erilaiset varastot.

2. Raimoranta, Elo-Lehtinen, Luukkonen. 2021
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muottina on käytetty kappaletavarasta tehtyjä 
levymuotteja. Nämä betonipinnat ovat lisäksi 
maalaamattomia, mikä tekee laajennusosan 
ilmeestä täysin erilaisen. Rakennuksessa on näin 
havaittavissa kahdenlaista betonimuottipintaa, 
jotka molemmat edustavat sen eri aikakausien 
rakennustekniikoita.

Altaan laatat ovat keltaista ja valkoista porsliinia. 
Tavoitteena on alunperin ollut valoisuus ja vaaleus 
rakennuksen yleisilmeessä, mikä oli tyypillistä 
Ervin arkkitehtuurille. Vaaleiden sävyjen ohella 
oli alunperin käytetty allasalueella turkoosia ja 
merenvihreää sekä kolmannessa kerroksessa 
kellanruskeaa ja tumman sinivihreää.5 Uusittu 
laatoitus on tehty mukailemaan alkuperäistä. 

Rakenteet

Uimahalli on rakennettu maanvaraiseksi. 
Altaat ovat vesitiivistä teräsbetonia, joka on 
liikuntasaumoilla erotettu muista rakenteista. 
Altaita reunustavat kahdeksan kantavaa 
ristin muotoista pilaria. Pilarit mahdollistavat 
lasijulkisivujen keveyden.

Laajennusosan allastila on osittain maan alla, mutta 
sen ikkunat yltävät laajennuksen räystääseen asti. 
Allastilan yläpuolinen kuntosali on ripustettu 
yläpohjasta. Kuntosalia ympäröivät väliseinät 
ovat sen ulkoseinien tavoin puhtaaksivalettua 
betonia ja korkeita lasiseiniä. Ratkaisun 
ansoista sekä kuntosaliin että allastilaan pääsee 
luonnonvaloa, mutta muutoin maanalaisen ja 
huomattavasti intiimimpi allasalue pysyy piilossa 
ja yksityisempänä.

5. Jetsonen. 2002. s. 17

Altaat

Vanhassa allashallissa on kuuteen rataan jaettu 
25-metrinen allas, matalampi opetusallas, 1 
metrin ponnahduslauta sekä hyppytorni, jossa 
on 3 ja 5 metrin hyppytasot. 3 metrin tasolla 
on myös uusittu ponnahduslauta. 25 metrin 
altaan pitkillä sivuilla on altaan mittaset veteen 
laskeutuvat portaat, jotka altaan länsipäässä 
kiertyvät puolikaareksi. Portaat ja niiden kaartuva 
muoto helpottaa altaasen laskeutumista ja 
sen reunalla levähtämistä.  Altaan reunan 
profiili on ainutlaatuinen,  ja sen tarkoituksena 
on mahdollistaa vedenpinnan tuonti 
mahdollisimman lähelle lattiapintaa. Iso allas ja 
lastenallas yhdistyvät askelletun reunan kautta, 
mutta käynti niiden välillä on estetty väliseinällä3. 
Aiemmin avoin kulku on nyt katkaistu, sillä altaissa 
käytetään erilämpöistä vettä. Hyppytornin 
yläpuolella on muovista ja teräksestä tehty 
kupu. Yläpohja ja alakattorakenteet kaartuvat 
osittain ylöspäin päästämään kuvun kautta 
mahdollisimman paljon valoa allastilaan.

Pinnat ja värit

Valtaosa uimahallin pintarakenteista on 
viimeistään vuoden 2005 peruskorjauksen myötä 
uusittu. Korjauksissa on pyrittiin käyttämään 
mahdollisimman alkuperäisen mallisia ja värisiä 
materiaaleja, mutta peruskorjauksen yhteydessä 
ei tehty erillistä väritutkimusta. Vanha allasosasto 
on sileitä ja rihlattuja laattoja. Laatat ovat koko 
rakennuksessa valkoisia tai keltaisia. Ainoa 
poikkeus löytyy pohjakerroksen pesutiloista, 
joiden seinissä ja suihkuseinissä on käytetty 
vihreää ja turkoosia laataa.

Muottipinnoissa tuli alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan näkyä käsityön jälki.4 Tämä on saatu 
säilymään myös peruskorjauksen myötä. 
Uusituissa betonipinnoissa on käytetty 
samanlaista lautamuottia. Myös laajennuksen 
betonipinnat ovat muottipintaisia, mutta niiden 

3. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

4. Jetsonen. 2002. s. 16

Vanha hallitila 60- tai 70-luvulla.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, tuntematon kuvaaja
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Ovet ja ikkunat

Alkuperäiset puuikkunat on uusittu alkuperäisen 
mallisiksi. Nauhaikkunat ovat yhä yläsaranoituja 
ja ulospäin aukeavia. Toisen kerroksen 
pukuhuoneiden ikkunat ovat kiinteitä. Ikkunoiden 
lasitus on vaihdettu eristyslasiksi6.

Laajennuksessa ikkunat ovat kiinteitä 
polttomaalattuja alumiini-ikkunoita7. Vanhat 
puuovet on kunnostettu. Laajennuksen ovet 
lasilehtisiä metalliovia.8

Julkisivut ja ulkotilat

Uimahallin julkisivuja hallitsevat etelään ja 
länteen (keskusaltaan suuntaan) aukeavat korkeat 
ikkunat sekä puinen koko rakennuksen kiertävä 
räystäsrakenne. Räystäs antaa rakennukselle 
omalaatuisen profiilin. Pohjois- ja itäjulkisivuilla 
vuorottelevat kapeat karkeaksi harjatut teräs-
betonielementit. Laajennusosan julkisivut 
ovat samanhenkisiä korkeiden ikkunoiden ja 
betonielementtien vuorottelua, mutta niiden 
pinta on paljasta muottibetonia.

Uimahallin tontilla sijaitsevat pysäköintialueet 
autoille ja polkupyörille, hyppytornilla varustettu 
ulkoallas, julkinen lastenallas sekä sitä ympäroivä 
katsomo. Katsomo mukailee rinnettä johon se 
on rakennettu ja on linjassa allashallin katsomon 
kanssa. Ulkoaltaalta on oma sisäänkäyntinsä 
vanhaan allastilaan, ja altaan reunalla on 3 metrin 
hyppytorni.

Sisäänkäynnin edessä on siltamainen laatta 
ja ramppi, joka nousee keskusaltaan tasolta 
ja parkkipaikalta toiseen kerrokseen, jossa 
pääsisäänkäynti sijaitsee. Tämä mahdollistaa 
aulan parvimaisuuden ja allastilaan avautuvan 
näkymän.

6. Arkkitehdit NRT. 2003. s. 50

7. ibid. s. 52

8. ibid. s. 58–59

Allastila peruskorjauksen jälkeen.
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy
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Uimahallin nykytila

Vuosien 2004–2005 peruskorjauksen jälkeen 
rakennuksessa havaittiin yhä kosteusvaurioita 
ja uusi peruskorjaus aloitettiin vuonna 2015. 
Tämän peruskorjauksen yhteydessä huomattiin, 
että rakennuksen arvioidut vauriot olivat luultua 
laajemmat, minkä vuoksi sekä korjaukset, että 
uimahallin toiminta ovat olleet tauolla vuodesta 
2016 alkaen.1 Betonin lisäksi uimahallissa 
korjataan ilmanvaihtojärjestelmä, kiinteistön ja 
altaiden lämmitysjärjestelmä ja vedenkäsittely.2

Perimmäinen syy uimahallin kosteusvaurioihin on 
huonon vedeneristyksen synnyttämä alkalikiviai-
nesreaktio (AKR). Riittämättömän vedeneristyksen 
takia rakenteiden betoni on joutunut kosketuksiin 
lämpimän allasveden kanssa. AKR tapahtuu, 
kun betonin kiviaineksen kvartsimineraalit 
reagoivat sementin huokosveden sisältämien 
alkalien välillä. Se vaatii kolme asiaa: korkea 
alkalisuus (allasvedessä), reagoiva kiviaines ja 
sementti (betonissa) sekä kosteus (allasvedestä 
betoniin päätyvä vesi). Näistä syistä uima-altaat 
ovat optimaalisia paikkoja AKR:lle. Reaktiossa 
syntyy alkaligeeliä, joka imee itseensä vettä 
ja paisuu, mekaanisesti rapauttaen betonia. 
Betonin rapautuessa reaktio pääsee etenemään 
syvemmälle betoniin. Alkalikiviainesreakti-
ota voidaan ehkäistä kunnollisella altaiden 
vedeneristyksellä tai käyttämällä betonissa 
reagoimattomia kiviaineksia sekä matalan 
alkalitason sementtejä ja seosaineita, kuten 
lentotuhkaa, masuunikuonaa tai silikaa3. Tapiolan 
uimahallissa reaktio on vuosien aikana saanut 
betonin laajenemaan ja siten halkeilemaan. 
Haljennut betoni on lisäksi paljastanut betonin 
raudoitukset alttiiksi allasvedelle.

1. Varmavuori. 2020.

2. Taipale. 2020.

3. Hakala. 2019. s. 23

Uimahallin alapohjan alapuolinen maa-aines on 
hienojakoista, eli siitä puuttuu kapillaarikatko, 
joten se on kosteuden rasituksen alaisena. 
Alapohjan vetolujuus on alhainen, mutta se ei ole 
kantava rakenne, joten se kestää vielä käytössä, 
joskin kosteuden takia mahdolliset päällysteet 
kärsivät ennen pitkää.4

Espoon kaupunki päätti 10. joulukuuta 
2020 purkamisen ja uudelleenrakentamisen 
sijaan peruskorjata uimahallin vielä kerran. 
Pitkään huomaamatta jäänyt alkali-kiviaines-
reaktio on ehtinyt rapauttaa valtavan paljon 
betonirakenteista altaissa sekä jonkin verran 
myös pilareissa. Tästä syystä rakennuksen 
vaaditun korjausasteen on arvioitu olevan jopa 
90 %5. Altaan purkaminen saattaa johtaa myös 
ympäröivien rakenteiden purkamiseen, mikä 
nostaa korjausastetta. Suomen arkkitehtiliitto 
on vaatinut suojellun rakennuksen säilyttämistä, 
mutta on myös ehdottanut rakennuksen 
kunnostamista toisenlaiseen käyttötarkoituk-
seen.6 

Uimahallista on selvityksen kirjoittamishet-
kellä jo purettu joitan pintarakenteita. Vanhassa 
allashallissa on purettu kaikki laattapinnat sekä 
alakattorakenteet. Pohjakerroksen pukuhuoneissa 
on purettu ulkoseinien sisäpintoja. Kellariker-
roksessa on purettu alapohjaa kolmesta kohtaa 
perustusten tutkimuksia varten.

4. Lensu & Virtanen. 2018. s. 2–3

5. Taipale. 2020.

6. SAFA. 2019

Allashalli huhtikuussa 2021.

Europa Nostra -palkinto katsomon seinällä.
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Muutokset ennen vuoden 2005 peruskorjausta, kaavio 1. kerros

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku

24

Tapiolan uimahallin eri aikakausien rakenteet 
on esitetty seuraavissa kaavioissa. Vuoden 2005 
peruskorjauksessa uusittiin valtaosa sisätiloista, ja 
sen seurauksena menetettiin joitain alkuperäisiä 
rakenteita sekä historiallista kerroksellisuutta. 
Kaaviosarjat esittävät  rakennuksen historiallisen 
kerroksellisuuden ennen peruskorjaustan ja sen 
jälkeen.
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1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku

2. kerros

Vahtimestarin asunto on 1994 muutettu kampaamoksi.

Alkuperäinen pyöreä lipunmyyntipiste 
on purettu 80-luvulla.
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3. kerros

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku
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Muutokset vuoden 2005 peruskorjauksen jälkeen, kaavio Kellari

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku
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1. kerros

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku
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2. kerros

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku
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3. kerros

1970 -luku

1960 -luku

1980 -luku

2000 -luku
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Säilyneisyys

Parhaiten säilynyt

Rakenteet ja tilat ovat alkuperäiseen verrattavassa 
kunnossa.

Vähäisiä muutoksia

Rakenteissa ja tiloissa on tehty muutoksia, 
mutta niiden yleisilme on säilynyt alkuperäisen 
veroisena.

Merkittäviä muutoksia

Rakenteissa ja tiloissa on toteutettu merkittäviä 
ja/tai peruuttamattomia muutoksia.

Laajennus

Vuoden 2005 peruskorjauksen yhteydessä 
toteutettu laajennus.

Uimahallin aula vuoden 2005 peruskorjauksen jälkeen
Kuva: Arkkitehdit NRT

Valtaosa Tapiolan uimahallin tiloista ja rakenteista 
on kokenut jonkinasteisia muutoksia. Seuraavat 
värikoodatut kaaviot kuvaavat rakennuksen osien 
säilyneisyyden asteita.
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Parhaiten säilynyt

Vähäisiä muutoksia

Merkittäviä muutoksia

Laajennus
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Parhaiten säilynyt

Vähäisiä muutoksia

Merkittäviä muutoksia

Laajennus
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Parhaiten säilynyt

Vähäisiä muutoksia

Merkittäviä muutoksia

Laajennus
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Parhaiten säilynyt

Vähäisiä muutoksia

Merkittäviä muutoksia

Laajennus
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Tässä kappaleessa perustelen ja pohjustan 
niitä periaatteita, joitan avulla arvotan Tapiolan 
uimahallia. En pyri luomaan universaalia 
arkkitehtuurin tai edes modernin arkkitehtuurin 
arvottamisen pohjaa, vaan pyrin esimerkkien ja 
ajatusmallien avulla näyttämään, mitkä tekevät 
tästä kyseisestä uimahallista säilyttämisen 
arvoisen, ja mitkä sen osista, piirteistä ja 
toiminnoista ovat arvokkaita. Samalla pohdin 
Tapiolan uimahallin tulkinnan haasteita. Pohdin 
Tapiolan uimahallin korjausvaatimuksia sekä sen 
luomaa esimerkkiä modernististen rakennusten 
tulkinnasta. Näiden pohjalta tuon esiin haasteita, 
joita uimahallin peruskorjauksessa väistämättä 
joudutaan pohtimaan.

Rakennussuojelu

Suomessa yleisesti käytetty rakennussuojelun 
viitekehys löytyy Suomen laista. Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta 3§ määrää 
seuraavalla tavalla: “Rakennusperinnön 
säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, 
rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja 
alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, 
rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai 
siihen liittyvien tapahtumien kannalta.”

Saman lain 8§ määrää rakennuksen suojeluperus-
teista seuraavasti:

Rakennus voidaan suojella, jos se on valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. 
Rakennuksen merkittävyys arvioidaan seuraavilla 
perusteilla:

1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);

2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);

3) aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset 
piirteet (edustavuus);

4) alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, 
rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin 
ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys);

5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön 
todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä 
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); 
tai

6) näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, 
materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja 
jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).1

1. Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498

Tapiolan uimahalli 60-, 70- tai 80-luvulla.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Teuvo Kanerva

Tulkinta
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Inventointi

Inventointi on järjestelmällistä tiedon 
hankintaa ja tallentamista, tässä tapauksessa 
rakennetun ympäristön kohteesta. Kohteena 
voi olla kaupunki, sen osa tai laajempi alue, 
rakennuskokonaisuus, yksittäinen rakennus 
tai osa siitä, yksittäinen huone tai pieni 
osa esimerkiksi rakennuksen sisustuksesta. 
Tietoa voidaan kerätä tutkimalla arkistoja, tai 
dokumentoimalla kohdetta paikan päällä.1

1. Sahlberg. 2010. s. 13

Restaurointi

Restauroinnilla tarkoitetaan rakennukseen 
kohdistuvia korjaustoimia, joilla pyritään 
ylläpitämään ja palauttamaan rakennuksen 
antikvaarisia ja arkkitehtonisia arvoja. 
Erottamaton osa restaurointia on näiden 
arvojen määrittely, mikä ei aina ole 
yksinkertaista.1

1. Helander. 1997. s. 6–7

Konservointi

Konservoinnilla tarkoitetaan toimia, joilla 
suojataan rakennusta tai taideteosta 
tuhoutumiselta.1 Suomen kielessä konservointi 
on restauroinnin alakäsite, mutta esimerkiksi 
englannin kielessä termien suhteet ovat 
päinvastoin.2

1. Helander. 1997. s. 8

2. Kovanen & Kaila. 2014. s. 64–65

Rekonstruktio

Rekonstruoinnilla tarkoitetaan hävinneen 
tai muuttuneen rakenteen uudelleen 
rakentamista. Restauroinnissa on hankala 
välttää kokonaan pienen mittakaavan 
rekonstruktiota, sillä restauroitavissa kohteissa 
on aina vaurioituneita tai puuttuvia yksittäisiä 
rakenteita (esimerkiksi pintamateriaaleja).1

1. Helander. 1997. s. 9

Peruskorjaus

Peruskorjauksella tarkoitetaan toimia, joilla 
rakennus tai sen tila korjataan yhtä hyväksi 
kuin se oli uutena.1 

1. Tilastokeskuksen määritelmä. https://www.stat.fi/meta/

kas/peruskorjaus.html

Autenttisuus

Autenttisuus on yksi tärkeimmistä 
kulttuuriperinnön arviointikriteereistä. Se 
yhdistetään usein kohteen, tässä tapauksessa 
rakennuksen, alkuperäisyyteen, mutta myös 
myöhemmät rakennusvaiheet ovat osa sitä. 
Autenttisuutta voi vahingoittaa alkuperäisten 
tai myöhempien rakenteiden poistaminen tai 
huolimaton korvaaminen.1 

1. Kairamo. 2006. s. 10

Peruskorjausaste

Peruskorjausaste on kiinteistötalouden 
termi, jossa arvioidaan peruskorjaustyön 
että syntyvien kustannusten määrää. 
Siinä huomioidaan ainoastaan syntyneitä 
kustannuksia ja työn määrää, eikä rakennuksen 
mahdollisia käyttö- tai historiallisia arvoja.1

1. Matti Pentin ja Seppo Kivilaakson Tapiolan uimahallista 

antaman lausunnon (Pentti & Kivilaakso. 2020) sekä heidän 

kanssaan käymäni sähköpostikeskustelun pohjalta syntynyt 

määritelmä.

Määritelmiä

Allashalli vuoden 2005 peruskorjauksen jälkeen.
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy
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Peruskorjauksen keinot

Elias Härö ja Panu Kaila esittävät kirjassaan 
Pohjalainen talo : rakentajan opas neljä tapaa 
peruskorjata rakennus: hävittävä, mukaileva, 
säilyttävä ja palauttava1.

Hävittävä korjaaminen tarkoittaa rakennuksen 
tai sen osien purkamista ja uudelleenrakenta-
mista.Mukailevalla korjaamisella rakennus tai 
sen osia palautetaan aiempaan tai alkuperäiseen 
muotoon käyttäen nykyaikaisia rakennusteknii-
koita. Tällä keinolla voidaan saavuttaa alkuperäistä 
vastaava arkkitehtoninen ilme, mutta samalla 
hyödyntää tapauskohtaisesti parhaiten sopivia 
rakenteellisia ratkaisuja tai vaihtoehtoisesti 
välttää ongelmallisiksi todettujen rakennustek-
niikoiden tai materiaalien käyttö. Säilyttävässä 
korjaamisessa rakennus tai sen osa korjataan sille 
ominaisin rakennustekniikoin nykyiseen asuunsa 
säilyttäen siihen tehdyt muutokset ja historiallinen 
kerroksellisuus. Palauttavassa korjaamisessa 
rakennus tai sen osia palautetaan aiempaan tai 
alkuperäiseen muotoon käyttäen rakennuksen 
ajanjaksolle tyypillisiä rakennustekniikoita. 
Tällaisella korjaamisella voidaan hankkiutua 
eroon huonosti toteutetuista muutoksista, 
mutta samalla saatetaan tuhota rakennuksen 
kerroksellisuutta tai joitain sen kulttuurihistorial-
lisia arvoja. Härö ja Kaila kuitenkin huomauttavat, 
että antikvaarinen ja kulttuurihistoriallinen arvo ei 
ole sama asia kuin arkkitehtoninen tai rakennus-
taiteellinen arvo.2 Rakennus tai rakenne voi siis olla 
arvokas, jopa ilman historiallista autenttisuutta.

Huomioitavaa peruskorjauksessa on, että myös 
historiallinen kerrostuneisuus voi olla arvokasta. 
Kohde, jonka osat edustavat useita eri ajanjaksoja, 
on näiden ajanjaksojen suhteen autenttinen. Val-
mistumisajankohdastaan poikkeavin tekniikoin 
tai tyylisuuntauksin muutettu kohde voidaan siis 
hyvin nähdä autenttisena.

1. Härö & Kaila. 1976. s. 45–46

2. ibid. s. 46.

Tapiolan uimahallin kerroksellisuuden vertailusta 
ennen peruskorjausta ja sen jälkeen voidaan tulkita 
edellisen peruskorjauksen olleen palauttava. 
Monia rakennukseen tehtyjä muutoksia poistettiin 
ja rakennuksen ilme pyrittiin laajennuksenkin 
osalta säilyttämään mahdollisimman lähellä 
alkuperäistä suunnitelmaa. Kaikkia tiloja ei 
kuitenkaan palautettu alkuperäiseen asuunsa. 
Esimerkiksi aulan alkuperäista pyöreää lipumyyn-
tipistettä tai laskeutuvia julkisivuja ei rakennettu 
uudestaan ja joihinkin tiloihin tehtiin merkittäviä 
muutoksia. Härön ja Kailan esittämien erilaisten 
peruskorjauksen keinojen ohella voidaan siis 
hyvin nähdä myös erilaisia muutostöitä.

Tapiolan uimahallin uuden peruskorjauksen 
tapauksessa paras vaihtoehto olisi mukaileva 
korjaaminen, sillä rakennuksessa on täysin 
eri aikakausien osia, jotka kaikki ovat 
oleellisia rakennuksen odotetun toimivuuden 
ylläpitämiseksi. Rakennuksessa on sen 
toimivuuden kannalta epäonnistuneita ratkaisuja, 
jotka eivät ole korjattavissa alkuperäisin keinoin. 
Näistä merkittävimpänä mainittakoot altaiden 
riittämätön vedeneristys ja alkalikiviainesreak-
tiolle alttiit betonirakenteet. Vedeneristys on 
korjattavissa, mutta betonirakenteet ovat jo 
ehtineet vaurioitua. Niiden korjaamiseen on 
käytettävä viimeisimmän tiedon mukaan parhaita 
mahdollisita rakenteita sekä tekniikoita, säilyttäen 
samalla rakennuksen alkuperäisen suunnitelman 
mukainen ilme.

Laajennuksen allastila vuonna 2005
Kuva: Arkkitehdit NRT

Poreallasosasto vuonna 2005
Kuva: Arkkitehdit NRT
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Tapiolan uimahallin tulkinnan kehitys

Ymmärtääksemme Tapiolan uimahallin 
merkitykstä on syytä tutkia, miten rakennukseen 
on suhtauduttu eri aikoina. Tulkinnalla tarkoitan 
tässä tapauksessa sitä, miten uimahalliin on 
suhtauduttu ja mitä ominaisuuksia siinä on 
arvostettu. Tulkinnan vaiheita seuraamalla voidaan 
oppia ymmärtämään paitsi rakennuksen piirteitä 
useasta eri näkökulmasta myös sitä käyttävän 
yhteiskunnan vaatimuksia ja arvomaailmaa.

Tapiolan uimahallin historiaa ja tulkinnan vaiheita 
voidaan havainnollistaa Juan Pablo Bontàn 
kehittämällä rakennusperinnön kanonisoinnin 
vaiheittaisella mallilla. Bontà loi mallinsa Mies van 
der Rohen suunnitteleman Barcelona-paviljon-
gin innoittamana. Hän esittää, että paviljongin 
tulkinnassa on havaittavissa useita ajanjaksoja. 
Näitä ajanjaksoja voidaan hyödyntää muidenkin 
rakennusten tulkintaan ja arvottamiseen. 
Vastaavasti samaa ideaa voidaan hyödyntää 
muunkin kuin pelkästään rakennustaiteen 
tulkitsemisessa ja arvottamisessa.1

Bontàn esittämän mallin ensimmäisessä vaihe on 
huomiotta jääminen eli aika, jolloin rakennusta 
ei vielä huomioida.2 Myös negatiiviset tulkinnat 
saattavat näyttäytyä huomiotta jäämisenä.3 
Tämän jakson pituus voi vaihdella. Tapiolan 
uimahallissa tätä vaihetta voidaan tulkita 
kahdella tavalla. Ensimmäisen tulkinnan mukaan 
Tapiolan uimahalli huomioitiin välittömästi, sillä 
se oli oleellinen osa Asuntosäätiön markkinoimaa 
Tapiolan puutarhakaupunkia. Uimahallin ollessa 
vielä suhteellisen uusi rakennustyyppi Suomessa 
oli kansan mielenkiinto sitä kohtaan merkittävä. 
Toisen tulkinnan mukaan uimahallin voidaan 
katsoa tulleen huomioiduksi vasta, kun sitä on 
ryhdytty arvioimaan ja tulkitsemaan yksittäisenä 
rakennuksena, eikä pelkästään osana Tapiolan 
keskustaa. Tämän voidaan katsoa tapahtuneen  

1. Bontà, 1975. passim.

2. ibid. s. 57

3. ibid. s. 60

80-luvulla, kun uimahalliin tehtiin ensimmäisiä 
merkittäviä korjauksia ja sen rakenustaiteel-
lisia arvoja jouduttiin arvioimaan korjausten 
suunnittelussa tai vasta 2000-luvun alussa ennen 
peruskorjausta. Esimerkiksi Arkkitehti-lehdessä 
uimahallia ei siihen mennessä oltu koskaan 
esitelty.

Kanonisoinnin seuraava vaihe, esitulkinta, 
on nimensämukaisesti ensivaikutelma ja sen 
myötä tehdyt ensimmäiset tulkinnat työstä. 
Nämä tulkinnat ovat vahvasti aika- ja ilma-
piirisidonnaisia.4 Näiden ohella tai niiden 
jälkeen voidaan nähdä myös luotettavan 
auktoriteetin antamia virallisia tulkintoja.5 Tämä 
auktoriteetti voi olla rakennuksen suunnittelija 
tai muutoin luotettavaksi todettu asiantuntija. 
Luotettavin lähde rakennuksen tulkitsemiseen 
on rakennuksen suunnittelija itse. Tällaisella 
tulkinnalla on poikkeuksellisen paljon valtaa 
rakennuksen tulkinnan ohjaamisessa välittömästi 
rakennuksen valmistumisen jälkeen. Vasta 
rakennuksen käyttäjien kokemusten muokattua 
heidän näkemyksiään rakennuksesta voidaan  
niitä hyödyntää virallisten ja kanonisoitujen 
tulkintojen luomisessa.6 Suunnittelijan oma 
tulkinta ehtii muodostua suunnittelun aikana, 
käyttäjien täytyy ensin päästä käyttämään 
rakennusta.

Aarne Ervi kirjoitti Arkkitehti-lehteen Tapiolan 
keskustasta jo vuonna 1961, jotain vuosia 
ennen uimahallin valmistumista. Ervi mainitsee 
Tapiolaan jo rakenteilla olevan keskusaltaan 
ja muut vesielementit, nostaen veden yhdeksi 
alueen arkkitehtoniseksi elementiksi. Uimahalli 
täydentäisi tätä teemaa myöhemmin. Lisäksi 
Ervi nostaa esille siihen aikaan nykyaikaisen 
(modernin) elämäntavan sekä autoliikenteen.7

4. ibid. s. 58–60

5. ibid. s. 60

6. Bontà. 1975. s. 61

7. Arkkitehti. 12/1961. s. 193

Uimahallin eteläjulkisivun edustaa kesällä 2021.

Näkymä uimahallilta Tapiolan kirkolle kesällä 2021.
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Uimahallia ei aluksi juurikaan arvosteltu omana 
rakennuksenaan vaan korkeintaan mainittiin 
osana Tapiolaa. Sen piirteiksi todettiin samat 
piirteet kuin Tapiolan keskustalla yleensäkin. 
Pentti Aholan, Yrjö-Paavo Väyrysen, Jorma 
Männyn, Pertti Sollan ja Ilmo Valjakan koostama 
Raportti Rakennetusta Ympäristöstä: Aarne Ervin 
Arkkitehtuuria (1970) kuvailee Ervin lukuisten 
suunitelmien piirteitä sekä kannanottoja niistä. 
Niissä nosevat esiin Tapiolan edistyksellisyys 
ja kokeilunhaluisuus rakennustekniikassa sekä 
vastakohtaisuus ahtaalle Helsingille.8 Nämä 
piirteet kuvaavat myös uimahallia hyvin. 
Tutkimusten perusteella alueella viihdyttiin 
hyvin.9

R. S. Reynoldsin muistopalkinnon tuomaristo 
valikoi vuonna 1967 Tapiolan kahden muun 
kaupungin, Tukholman ja Cumbernauldin, 
ohella silloisen yhdyskuntasuunnittelun 
parhaimmistoon. Tuomaristo tutki kohteita sekä 
taloudellisesta, hallinnollisesta että sosiaalisesta 
näkökulmasta. Tapiolan vahvuudeksi nostettiin 
sen sosiaalinen ja taloudellinen suunnittelu 
sekä ohjelmointi.10 Tapiolan uimahallin voidaan 
katsoa edistäneen alueen sosiaalista hyvinvointia 
tarjoamalla kaikille ikäryhmille soveltuvia 
liikuntapalveluja.

Kun monta samanlaista tulkintaa ja havaintoa 
syntyy usealta taholta, voidaan puhua 
kanonisoidusta tulkinnasta. Kyseessä ei 
välttämättä ole kollektiivisesti luotu tulkinta vaan 
eri arvioijat ovat voineet tehdä tulkintansa myös 
toisistaan itsenäisesti. Koska nämä johtopäätökset 
ovat syntyneet toisistaan riippumatta, voidaan 
niitä pitää kanonisoituna ja luotettavina.11 

8. Solla. 1970. s. 114–119

9. ibid. s. 120

10. ibid. s. 120

11. Bontà. 1975. s. 61–62

Esitulkinnan tavoin myös kanoninen tulkinta on 
vahvasti riippuvainen ajasta ja ilmapiiristä. Se voi 
ilmapiirin muuttumisen myötä kehittyä. 

Rakennuksen tulkintaa voi myöhemmin auttaa 
muiden samanlaisten rakennusten arviointi.12 
Samankaltainen rakennus voi olla esimerkiksi 
saman suunnittelijan työ, samaa käyttötarkoitusta 
palveleva rakennus, samaa tyylisuuntausta 
edustava rakennus tai rakennus, jonka historiaan 
ovat vaikuttaneet samat yhteiskunnalliset tekijät 
ja muutokset. Tapiolan uimahallia voidaan 
tulkita ja arvottaa modernistisen arkkitehtuurin 
edustajana, uimahallina,  yleisemmin 
suomalaisena liikuntaympäristönä tai jopa verrata 
muihin Ervin suunnittelemiin uimahalleihin. Näitä 
näkökulmia käsittelen seuraavassa osassa.

Jossain vaiheessa rakennuksesta on tehty jo niin 
paljon tulkintoja, että yksittäisten tulkintojen 
merkitys vähenee. Tässä vaiheessa rakennuksen 
mainetta määrittää enemmän tulkintojen määrä. 
Merkittävistä rakennuksista kirjoitetaan paljon. 
Jatkuva huomio turruttaa ja johtaa ennen 
pitkää rakennuksen saaman mielenkiinnon 
vähenemiseen.13 Ellei rakennusta kyetä 
tarkastelemaan uudenlaisesta näkökulmasta on 
kanonisoitujen tulkintojen jatkuva toistaminen 
puuduttavaa. Lisäksi, mitä kanonisoidumpi 
tulkinta rakennuksesta on, sitä vaikeampaa on 
löytää uusia näkökulmia sen tulkintaan. Tämä 
saattaa johtaa mielenkiinnon katoamiseen 
rakennusta kohtaan.14 Tapiolan uimahallissa tämä 
vaihe vastaa aikaa ennen AKR:n havaitsemista.

Kun tulkinta on muuttunut riittävästi, voidaan 
rakennusta ryhtyä tulkitsemaan sen eri aikoina 
synnyttämien tulkintojen myötä. Tällainen 

12. Bontà. 1975. 67–68

13. ibid. s. 69

14. ibid. s. 71

Restauroidut pesutilat vuonna 2005.
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy
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metatason tulkinta voi edellisistä tulkinnoista 
poiketen pyrkiä jonkinlaiseen objektiivisuuteen, 
sillä se tiedostaa tulkintojen aika- ja ilmapiiri-
sidonnaisuuden. Luonnollisesti senhetkinen 
ilmapiiri ohjaa myös sitä, mihin metatason tulkinta 
kiinnittää huomiota. Mutta historian tutkimuksen 
tavoin se pyrkii samalla objektiivisuuteen.15 
Tämäkin työ on sisältää metatason tulkintaa 
Tapiolan uimahallin arvojen kehittymisestä. Se 
paneutuu syihin, joiden pohjalta uimahallia on eri 
aikakausina arvotettu.

Rakennuksen tulkinnan viimeinen vaihe 
on uusi ensimmäinen vaihe. Se alkaa, kun 
kanonisen tulkinnan ja siihen turtumisen 
jälkeen rakennusta ryhdytään tarkastelemaan 
uudesta näkökulmasta.16 Bontàn luoma malli 
toimii kierroksissa ja käynnistyy uudestaan, kun 
kohteesta ryhdytään tekemään uudenlaisia 
tulkintoja.

Uimahalli sai omakohtaista huomiota vuoden 
2005 peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen. 
Arkkitehti-lehdessä nostetaan esille laajennuksen 
välttämättömyys17, mutta samalla pyrkimykset 
säilyttää alkuperäisen uimahallin piirteet 
ennallaan18. Lehdessä nostetaan myös esille 
silloin jo kiinteiksi muutetut laskeutuvat julkisivut, 
jotka toivat aikanaan tilaan muunneltavuutta. 
Allashallin alakattojen säilyminen koettiin 
tärkeänä, samoin Ervin suunnittelemien 
detaljien.19 Nyt uimahallissa arvostettiin sen 
autenttisuutta ja alkuperäisiä piirteitä.

Tapiola alueena on yhä esillä suomalaisessa 
arkkitehtuurissa, johtuen sen keskeisestä 
sijainnista liikenteen kannalta, esimerkkinä 

15. Bontà. 1975. s. 72

16. ibid. 1975. s. 73

17. Arkkitehti. 6/2006. s. 46

18. ibid. s. 30

19. ibid. s. 48–49

puutarhakaupungin ideologiasta, vaikkei 
laajentunut keskusta enää sitä täysin palvelisi. 
Tapiolan uimahalli sen sijaan on saanut uusia 
näkökulmia omaan tulkintaansa, kun sen teknistä 
kuntoa on ryhdytty tarkastelemaan kriittisesti. 
Uimahallin rakentamisen aikaan ei Suomessa 
ollut vielä käytössä teknisen käyttöiän käsitettä20, 
joten uimahallin rakenteiden kunnon tarkastelu 
on johtanut tulkitsemaan rakennuksen ja 
sen suojelupäätöksen tilaa uudelta kannalta. 
Rakennuksen siis voidaan katsoa käyneen 
jo ainakin kertaalleen läpi Bontàn esittämän 
kanonisoinnin ja tulkinnan kierron.

Tapiolan uimahallin maine on alusta asti 
ollut vahvasti sidoksissa Tapiolan keskustan 
maineeseen. Asuntosäätiö markkinoi Tapiolaa 
tehokkaasti sen valmistumisen myötä. Uimahallin 
tulkinnassa voidaan tulee huomioida myös 
siihen tehdyt muutokset. Vaikkei 2000-luvun 
alun peruskorjaus ja laajennus vaikuttanut 
merkittävästi rakennuksen oleellisimpiin 
profiileihin, jätti se selkeästi jälkensä sisätiloihin, 
joissa poistettiin useita rakennukseen tehtyjä 
muutoksia. Laajennusta on arvotettu ja tulkittu 
myös omana kokonaisuutenaan. Vuonna 2005 
sille myönnettiin kunniamaninta Vuoden 
Betonirakenne -kilpailussa.21

Näiden havaintojen perusteella voidaan todeta 
Tapiolan uimahallin käyneen läpi jo useita 
tulkinnan vaiheita. Uusia keinoja, joilla sitä voitiin 
tulkita, on jo ilmennyt, kun sen huono tekninen 
kunto on uusien tutkimusten valossa selvinnyt. 
Uusi peruskorjaus aloittaa valmistuttuaan uuden 
tulkintojen ja kanonisoinnin kierron.

20. Pentti & Kivilaakso. 2020. s. 8

21. https://betoni.com/tapahtumat-ja-koulutukset/vuoden-be-

tonirakenne/aiemmat-kilpailut/. haettu 7.6.2021

Laajennuksen allashalli vuonna 2005.
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy
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Modernismin arvottaminen

Modernin arkkitehtuurin arvottasessa olennainen 
piirre on niiden nuori ikä. Joissain tapauksissa 
modernien rakennusten suunnittelijat saattavat 
olla yhä elossa. Modernismin arvottaminen on 
tältä osin erilaista verrattuna sitä vanhempaan 
rakennuskantaan. 1985 säädetty rakennus-
suojelulaki ja kaavoitusperiaatteiden muutos 
asettivat kaavoituksen lähtökohdaksi rakennetun 
ympäristön vanhaa ja uudempaa (tai arkista ja 
arvovaltaista) rakennuskantaa erottelematta.1 Lain 
vuonna 2010 korvannut Laki rakennusperinnön 
suojelusta toimii samoin. Rakennussuojelu ei 
siis itsessään erottele modernistisia rakennuksia 
omaan luokkaansa. Se ei myöskään arvota 
rakennuksia suoraan niiden iän perusteella, 
mikä osaltaan tasa-arvoistaa rakennushistorian 
arvottamisen periaatteita. Iäkkäämpien 
rakennusten ainoa etu rakennussuojelun 
suhteen on todennäköisempi mahdollisuus tulla 
inventoiduksi, sillä rakennusperinnön inventointi 
on välttämätöntä suojelupäätösten perusteiden 
luomiseksi.

Modernismin tuomia muutoksia arkitehtuuriin 
tulee tarkastella paitsi suoranaisen rakennusten 
suunnittelun kautta, myös yhteiskunnan 
modernisaation kautta. Modernin aikakauden 
piirteiksi on luettu vapaa-ajan kaupallistuminen, 
keskiluokkaisen kaupunkilaisuuden yleistyminen 
sekä uusien teknologioiden ja monistettavuuden 
synty.2 Suomessa modernisaatio on vahvasti 
sidoksissa siirtymisessä sodanjälkeisestä jäl-
leenrakentamisesta hyvinvointiyhteiskunnan 
luomiseen. Suomi modernisoitui verrattain 
myöhään, mutta nopeammin verrattuna 
muuhun Eurooppaan. Modernisaatio näkyi 
Suomessa kaavoituksessa tapahtuneena julkisen 
hallinnon toiminnan ja rakenteiden muutoksena. 
Kaupunkeja ja myöhemmin maaseutua ryhdyttiin 
kaavoittamaan ja vastuu kaavoittamisesta siirtyi 
vaiheittain kunnille ja valtiolle. Koska Suomen 

1. Tuominen. 1992. s. 9

2. ibid. s. 12

kaupungistuminen ja modernisaatio tapahtuivat 
niin myöhään, oli kaupunkisuunnittelu Suomessa 
täysin uusi ala, jonka tärkeimmiksi harjoittajiksi 
asettuivat aluksi arkkitehdit.3 Modernismia 
arvottaessa voidaan siis arvottaa sekä kaupunki- 
että rakennussuunnittelua, mikä Tapiolan 
keskustan ja siihen kuuluvien rakennusten 
kohdalla on oleellista. Tapiola suunniteltiin 
juuri tähän aikaan sekä asumalähiöiden että 
rakennusten tasolla arkkitehtien toimesta 
Otto-Iivari Meurmanin luoman Asemakaavaopin 
pohjalta. Tapiolan uimahallin sijoittamisessa 
uuteen esikaupunkiin on nähtävissä uudenlaisten 
vapaa-ajanviettotapojen yleistyminen sekä 
uuden (uimahallien vaatiman) teknologian 
hyodyntäminen uudenlaisten rakennusten 
(uimahallien) suunnittelussa.

Sodanjälkeinen aika toi myös suomalaiseen 
arkkitehtuuriin omat muutoksensa. Betoni ja sen 
sallimat uudenlaiset rakennustekniikat yleistyivät 
60-luvulta alkaen, autoilun määrä kasvoi vaatien 
täysin uudenlaista liikennesuunnittelua ja 
lähiöiden asukkaat alkoivat vaativat tietoa kaa-
voituspäätöksistä sekä pyrkivät osallistumaan 
itsekin kaupunkisuunnitteluun.4 Jälkimmäisestä 
on seurauksena nyt jo erottamattomaksi 
koettu osallistamisen kulttuuri suomalaisessa 
arkkitehtuurissa. Uusien innovaatioiden 
hyödyntämisten ensiyritykset eivät kuitenkaan 
aina välttämättä onnistuneet. Tästä esimerkkinä 
on Tapiolan uimahalli tällä vuosituhannella 
havaittuine teknisine vikoineen. Vaikkei se ole 
läheskään ensimmäinen rakennustyyppinsä 
edustaja Suomessa, löytyy sen arkkitehtuurista 
ainutlaatuisia ratkaisuja, joiden taustalla on sekä 
Ervin kehityksen- ja kokeilunhalu (yhtenäinen 
aula- ja hallitila sekä muovien käyttö raken-
nusmateriaalina) sekä varhaisten suomalaisten 
uimahallien rakentamisen aikakaudelle 
ominaisten rakennustyyppien kilpailu (ulkoilma- 

3. Lahti. 2006. s. 43–44

4. Solla. 1970. s. 10
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ja sisähallin yhdistäminen aukeavilla julkisivuilla 
ja kattokupolilla).

Baudelaisen määritelmän mukaan yksi 
modernistista arkkitehtuuria leimaavista 
piirteistä on väliaikaisuus. Modernismi edustaa 
paitsi vanhan myös ikuisuuden vastaisuutta.5 
Tämä piirre on ristiriidassa modernismia 
myöhemmin syntyneiden kestävän kehityksen 
aatteiden kanssa. Kestävyyden ylläpitämiseksi 
rakennuksilta tulee odottaa pitkää käyttöikää. 
Niiden purkaminen ja korvaaminen uudisra-
kennuksilla kuluttaa luonnonvaroja. Voidaanko 
väliaikaiseksi tai lyhytikäiseksi suunnitellun 
rakennuksen elinikää pidentää kunnioittaen 
samalla suunnittelijan visiota ja rakennuksen 
arvoja? Tässä tilanteessa asetetaan vastakkain 
tekijän ja käyttäjän intressit. Suunnittelijan oma 
näkemys rakennuksen elinkaaresta on syytä 
olettaa olevan perusteltu. Suunnittelija kuitenkin 
tekee päätöksensä rakennukseen liittyen niillä 
tiedoilla, jotka hänellä on suunnitteluhetkellä. 
Uusi tieto saattaa muuttaa tilannetta, eivätkä 
suunnittelijan ratkaisut ole enää perusteltuja. 
Esimerkiksi ajanjaksolleen tyypillinen rakennus 
saattaa muuttua kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaamaaksi, kun vastaavan aikakauden ja 
tyylisuuntauksen muita rakennuksia puretaan. 
Rakennusperinnön suojelun laissa mainitun 
tyypillisyysarvon lisäksi rakennukselle syntyy 
tässä tilanteessa myös ainutlaatuisuusarvo. 
Vastaavasti, jos samankaltaisia ja paremmin 
säilyneitä rakennuksia tuodaan rakennussuojelun 
tietoisuuteen, heikkenee rakennuksen ainutlaa-
tuisuusarvo. Tästä syystä, vaikka suunnittelijalla 
onkin suuri auktoriteetti rakennusta koskevissa 
päätöksissä, rakennuksen senhetkiset käyttäjät 
ovat perustellumpia tekemään päätöksiä 
rakennuksen kohtalosta.

Väliaikaiseksi tai rajallisen ajan käytössä olevaksi 
suunnitellun rakennuksen säilyttäminen vastoin 
suunnittelijan tahtoa on perusteltua kahdestakin 

5. Tuominen. 1992. s. 12

syystä. Rakennuksen arvot voivat muuttua ajan 
myötä, mikä voi tuoda uusia perusteluja sen 
säilyttämiselle. Lisäksi suunnitellun elinkaarensa 
päähän päässeen rakennuksen voidaan 
katsoa poistuneen suunnittelijansa vision 
ulottuvuudelta. Viimeistään tällöin sen voidaan 
katsoa kuuluvat täysin käyttäjilleen, jolloin heillä 
on oikeus päättää rakennuksen tulevaisuudesta. 
Sen sijaan elinkaarensa puolivälissä olevan 
rakennuksen purkaminen tai muuttaminen 
vaatii huomattavasti raskaammat perustelut. 
Määräajan jälkeen purettavaksi suunniteltujen 
tai elinkaarensa keskellä olevien rakennusten 
kohtaloa tulisi pohtia uudestaan kestävän 
kehityksen ehtojen kannalta. Rakennusten 
purkaminen on rakennusteollisuuden päästöjen 
kannalta huono ratkaisu.

Toinen kestävän kehityksen toteutumiseen 
vaikuttava rakennusperinnön ala on liiken-
nesuunnittelu. Autoilu oli erottamaton osa 
Tapiolan suunnittelua. Ervi sai mitä luultavimmin 
inspiraatiota liikennesuunnitteluunsa 
Yhdysvaltain matkaltaan. Autoilun ehdoilla 
suunniteltu maa jätti luultavasti jälkensä Ervin 
liikennesuunnitteluun, johon panostettiin 
paljon. Tämä autoilun varaan rakentuva lii-
kennesuunnittelu ei ole yhtä vahvasti esillä 
Tapiolan uimahallissa. Uimahalli sijaitsee kevyen 
liikenteen varrella keskustan ja itäisen lähiön 
välillä. Sekä keskusta että itäinen lähiö ovat 
Ervin suunnittelemia, uimahalli ja sen ympäristö 
toimivat niiden välimaastona ja kevyen liikenteen 
reitti niiden lävitse on yhä selvästi olemassa.

Modernistista rakennuskantaa on vaivannut 
niiden puutteellinen huolto. Syynä on ollut 
sodanjälkeisessä rakentamisessa ihannoitu 
huoltovapaus, kertakäyttöideologia sekä huollon 
kannalta ongelmalliset rakennusmateriaalit.6 
Jokainen rakennus tarvitsee säännöllistä huoltoa 
ja ylläpitoa. Mikäli rakennus on käyttämättä ja 
huoltamatta liian pitkään, syntyy mahdollisen 

6. Tuominen. 1992. s. 27
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Uimahallin pienoismalli vuodelta 1964.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, Eero Troberg

rapistumisen lisäksi toinen uhka, unohtuminen. 
Sukupolvet, jotka eivät pääse käyttämään 
rakennusta, voivat kokea sen arvottamisen ja 
arvostamisen hankalaksi. Tapiolan uimahalli 
on viimeksi ollut käytössä vuonna 2016, joten 
se ei ole vielä ollut vaarassa jäädä seuraavan 
käyttäjäsukupolven unohduksiin, huolimatta 
sen kohtalon ratkeamisen pitkittymisestä. 
Uimahallin tulevaisuudessa tulee silti huomioida 
sen jatkuva ja suuri huollon ja ylläpidon tarve. 
Huollettavuuden puutteellisuus suunnittelussa 
pätee osittain Tapiolan uimahalliin. Sen tilan 
voidaan kuitenkin katsoa johtuneen osittain 
ongelmallisista ratkaisuista rakenteissa (kuten 
kosteaksi jäänyt alapohja), mutta samalla 
tiedonpuutteesta. Esimerkiksi alkalikiviainesre-
aktion voidaan katsoa johtuneen samanaikaisesti 
altaiden puutteellisesta vedeneristyksestä sekä 
siitä, ettei reaktiota vielä siihen aikaan tunnettu.

Modernistisen arkkitehtuurin aikana syntyneiden 
huonojen rakenteellisten ratkaisujen poistaminen 
on ongelmatonta. Huonoissa rakenteissa 
olennaista on vain niiden dokumentointi, ja 
niiden välttäminen tulevaisuudessa. Ongelmia 
muodostuu vasta, kun näiden ongelmakohtien 
korjaaminen johtaa arvokkaaksi ja hyödyllisiksi 
koettujen rakenteiden purkamiseen. Esimerkiksi 
Tapiolan uimahallissa alapohjan ja altaiden 
rapautuneen betonin tutkimukset ovat jo 
johtaneet vanhan allashallin pintarakenteiden 
purkuun. Alapohjan korjaaminen vaatisi 
ylläolevien rakenteiden purkamista ja uudelleen-
rakentamista. Tässä tapauksessa alkuperäiset 
rakenteet menetettäisiin. Rakennussuoje-
lussa tulee kuitenkin pohtia, suojellaanko itse 
rakennusta vai arkkitehdin suunnitelmaa, jonka 
mukaan rakennus on toteutettu. Tapiolan 
uimahallin kohdalla vastaus riippuu uimahallin 
arvoista, joita tarkastellaan seuraavassa 
kappaleessa.

Tapiolan uimahallin saama suojelumerkintä on 
perusteltu sen rakennushistoriallisilla arvoilla. 
Uimahallina se on yksi Suomen vanhimpia, 
sen suunnittelija on merkittävä suomalaisen 
modernin arkkitehtuurin edistäjä ja se koetaan 
erottamattomaksi osaksi ympäristöään. Nämä 
arvot ovat suurimmaksi osaksi muuttumattomia: 
rakennus edustaa hyvin suunnittelijan tyyliä. 
Sen iän huomionarvoisuus korkeintaan kasvaa 
ajan kuluessa, ja sen arvo Tapiolan keskusaltaan 
maiseman elementtinä säilyy yhtä pitkään kuin 
muu keskusaltaan ympäristö. Rakennuksen 
käyttöarvot sen sijaan voivat yhä muuttua: 
rakenteisiin syntyneet vauriot ovat estäneet sen 
käytöstä saatavan hyödyn (uimahallikäyttö), ja 
tämän käytön palauttaminen saattaa muuttaa 
rakennuksen (rakennus)taiteellisia arvoja, 
mikäli uimahallin rakenteisiin on tavoitteen 
saavuttamiseksi tehtävä merkittäviä muutoksia. 
Uimahallin kunnostaminen yhteydessä saatetaan 
siis tietoisesti tai tiedostamatta menettää joitain 
arvokkaita ominaisuuksia uimahallista ja siten 
samalla sen ympäristöstä.

Uimahalli suojeltiin asemakaavassa suojelu-
merkinnällä sr-1 vuonna 2001.  Kivilaakson ja 
Pentin antamassa lausunnossa arvioidaan, että 
vaaditut korjaus- ja muutostyöt uimahallin 
saattamiseksi takaisin käyttökuntoon ovat 
niin mittavia, että ne vaatisivat asemakaava-
muutoksen tai poikkeusluvan muutostöiden 
tekemiseen.7 Suojelumääräyksen voidaan katsoa 
olleen jossain määrin harkitsematon, mikäli 
hallin rakenteiden kunnosta oli jo ensimmäisen 
peruskorjauksen aikaan hyvä käsitys. Näin ei 
kuitenkaan tekemieni haastattelujen perusteella 
ole.8 Suojelumääräys annettiin kuitenkin ennen 
kuin hallin allasrakenteiden vaurioituneisuus 
havaittiin kaikessa laajuudessaan. Niiden vuoksi 
osa rakennuksen arvoista muuttuu. Näin ollen 
rakennuksen tulkintaa uudistetaan ja tuleva 
peruskorjaus muutoksineen aloittaa uuden 
arvottamisen kierroksen.

7. Pentti & Kivilaakso. 2020. s. 11

8. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

Uimahalli ja keskusallas talvella 2021.
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Tapiolan uimahallin arvotus

Tässä kappaleessa käyn läpi ne piirteet ja 
ratkaisut, jotka edellisissä kappaleissa esille 
tuotujen havaintojen perusteella tekevät 
Tapiolan uimahallista merkittävän ja arvokkaan 
rakennuksen. Pohdin rakennuksen arvoja 
suomalaisen rakennushistorian näkökulmasta, 
modernistisen arkkitehtuurin edustajana, sen 
tarjoamien yhteiskuntaa hyödyttävien palvelujen 
kannalta sekä suomalaisena liikuntaympäristönä.

Rakennushistorialliset ja -taiteelliset arvot

Tapiolan uimahalli kuuluu Suomen vanhimpien 
uimahallien joukkoon. Se edustaa sekä iältään, 
että suunnittelultaan aikaa, jolloin uimahallit 
olivat Suomessa vielä uudehko rakennustyyppi. 
Sisäänkäynti toisesta kerroksesta sekä aulasta 
altaille avautuvan näkymän tarkoituksena oli 
nopeasti ja tehokkaasti esitellä tulijalle, millainen 
rakennus uimahalli on.1 Sisäänkäynniltä altaille 
aukeva näkymä ei ole poikkeuksellinen ajatus, 
mutta Ervin rakennuksesta omaperäisen tekee 
se, että allastilan ja aulan välillä ei ole rajapintaa, 
ne ovat samaa tilaa. Ervi käytti samaa ideaa 
myös Kemin uimahallissa, mutta toisin kuin 
Kemissä, Tapiolassa näkymä allastilaan aukeaa 
heti sisäänkäynnin luota. Allastilan erottaminen 
esimerkiksi lasiseinällä helpottaisi rakennuksen 
ilmanvaihdon toimintaa, mutta samalla muuttaisi 
merkittävästi sisätilojen ilmettä. Tilanne on 
ratkaistu IV-järjestelmän tuottamalla ns. 
ilmaverholla.2 Ratkaisun säilyminen on oleellista 
uimahallin sisätilojen arkkitehtuurille.

Tapiolan uimahallin arvo Aarne Ervin 
työnä palautuu lopulta rakennuksen omiin 
arvoihin. Tunnettu arkkitehti on kuuluisa 
nimenomaan työnsä puolesta. Tästä syystä 
kuuluisan arkkitehdin tyypillistä työtä edustava 
arkkitehtuuri koetaan arvokkaaksi nimenomaan 
tämän tyypillisen arkkitehtuurin omien arvojen 
takia. Ervin arkkitehtuurin ansioiksi luetaan hänen 

1. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 160

2. Raimoranta, Elo-Lehtinen & Luutonen. 2021.

suunnitelmiensa suhde luontoon ja maisemaan.3 
Tapiolan keskustan suunnitelmassa hän seurasi 
Otto-Iivari Meurmanin Asemakaavaopin mukaista 
suunnittelua osana kaavoitusta, poiketen tosin lii-
kennesuunnittelman jatkokehityksessä osittain 
Meurmanin alkuperäisestä kaavasta mallinaan 
sen sijaan yhdysvaltalainen liikennesuunnit-
telu.4 Rakentamisessa hän edisti elementtien, 
standardoinnin5 ja muovien6 käyttöä. Tapiolan 
uimahalli ei vielä hyödyntänyt Ervin standar-
dointityötä. Se ja Ervin elementtirakentaminen 
ovat paremmin havaittavissa vasta Helsingin 
yliopiston päärakennuksessa Porthaniassa. Sen 
sijaan allastilan kupoli oli alunperin kauttaaltaan 
muovia. Nykyinen kupoli on tehty samoilla 
mitoilla eikä poikkea ulkonäöltään merkittävästi 
alkuperäisestä. Paneelit ovat yhä muovia, mutta 
rungon rakenne on vaihdettu teräkseen.

Tapiolan uimahalli rakennettiin aikana, jolloin 
Suomessa rakennettiin vielä yhtä paljon 
maauimaloita sekä uimahalleja. Ulkoilmauima-
loissa ihannoitiin niiden läheisyyttä ulkoilmaan 
ja auringonvaloon. Sisähallien etuna taas oli 
ympärivuotinen käyttömahdollisuus.7 Uimahallin 
aukeavat julkisivut ja ulkoaltaat tekivät siitä 
poikkeuksellisen yhdistelmän molempia julkisia 
uimapaikkoja. Aukeavat julkisivut eivät nykyaikana 
olisi käytännöllisiä. Julkisivujen avaaminen ei 
lämmitykustannusten kannalta olisi järkevää kuin 
hyvin lyhyen aikaa vuodesta. Lisäksi ulkoaltaat 
ovat avoimessa käytössä, mutta uimahalli on 
maksullinen, joten kulkua näiden kahden välillä 
avoimista julkisivuista olisi hankalaa. Ervin 
alkuperäisissä suunnitelmissa halli olisi kesäaikaan 
toiminut avoimen uimarannan tavoin, ja maksu 

3. https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/aarne-ervi/ 

4. Lahti. 2006. s. 121

5. Museum of Finnish Architecture. 2010. s. 56

6. https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/aarne-ervi/ 

7. Jetsonen. 2002. s. 8–9

Laskeutuvan julkisivun detalji.
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olisi peritty ainoastaan vaatteiden säilytyksestä.8 
Tämä selviää Ervin allekirjoittamasta muistiosta 
sekä on havaittavissa alkuperäisen hallin pohja-
piirustuksissa, joissa aulan vaatesäilytys on rajattu 
uimahallin työntekijöiden operoitavaksi.

"Espoon uimarantojen suhteellisen vähyyden 
vuoksi Tapiolan uimala on suunniteltu kesäaikana 
toimivaksi avoimen kunnallisen uimarannan 
tapaan, jonka auringonottoterassille kaikilla on 
vapaa pääsy. Vapaa pääsy olisi samoin myös hallin 
WC-tiloihin ja kahvioon. Maksu perittäisiin yleisöltä 
vaatteiden säilytyksestä, ja sen tunnuksena kylpijä 
saisi esim. nilkassa tai ranteessa kannettavan 
kirkasvärisen kumirenkaan tunnusnumeroineen tai 
avaimineen."9

Huomionarvoista on, ettei Ervin suunnitelmiin 
kuulunut aidata aluetta, toisin kuin esimerkiksi 
maauimaloissa. Alue rajattiin piikki-istutuksin 
säilyttäen yhteys ympäristöön.10

Ikkunoiden laskurakenteiden jäänteet ovat vielä 
nähtävissä pääaltaan huoltotiloissa kellariker-
roksessa. Ne eivät tällä hetkellä tarjoa mitään 
käyttöarvoa, mutta samalla niiden poistamisesta 
ei olisi merkittävää hyötyä, joten niiden säilyminen 
muistutuksena suomalaisen rakennushistorian 
kuriositeetistä on suotavaa. Myös ulkoaltaat 
muistuttavat osaltaan uimahallin syntyyn 
vaikuttaneista tavoitteista ja suomalaisten ulkoil-
mauimaloiden historiasta.11

Siinä missä uimahallin alkuperäinen osa edustaa 
Suomen varhaista uimahallirakentamista, sen 

8. Ervi. 1967.

9. ibid.

10. ibid.

11. Allastilaan aukeavan aulan tavoin myös Ervi suunnitteli 

laskeutuvat julkisivut myös Kemin uimahalliin. Arkkitehti 1/68. 
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laajennusosa edustaa monitoimi- ja porealtaineen 
70- ja 80-luvulla alkanutta viihdeuimahallien 
aikakautta. Tapiolan uimahalli toimii näin pienenä 
läpileikkauksena suomalaisen uimahallirakenta-
misen historiaan.

Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä on 
poistettu joitain rakennukseen myöhemmin 
tehtyjä muutoksia sekä uusittu kokonaan 
esimerkiksi kolmannen kerroksen tilajako. Sen 
sijaan pinnat ja ikkunat on uusittu alkuperäisen 
mallisiksi. Uudistuksilla allashallista on pyritty 
tekemään alkuperäisen mukainen. AKR:n 
havaitsemisen myötä etenkin laatoituksen 
uusiminen on ollut perusteltua, sillä betonin 
vaurioituminen on myös irroittanut laattoja 
altaista.
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Tapiolan uimahalli modernin arkkitehtuurin 
edustajana

Vaikkei Tapiolan uimahallia löytynyt vielä 
ensimmäisistä suunnitelmista, on siitä tullut 
erottamaton osa Ervin suunnittelemaa Tapiolan 
keskustaa. Uimahalli näyttäytyy modernismin 
edustajana selkeimmin osana Tapiolaa, uudeksi 
Helsingin esikaupungiksi suunniteltua aluetta. 
Tapiola suunniteltiin autolla saavutettavaksi ja 
osittain kasvavan autoliikenteen ehdoin. 

Modernismi toimi osaltaa vastavoimana vanhoille 
suunnitteluideologioille. Se edusti uutta aikaa, 
jonka oli tarkoitus korvata vanha. Myös uimahalli 
oli Suomessa uusi ilmiö, mikä kävi hyvin yhteen 
Ervin modernismin kanssa. Ervin modernismiin on 
liitettävissä innovatiivisuus ja kokeilunhaluisuus. 
Valitettavasti tämän innovatiivisuuden ja 
kokemattomuuden voidaan myös katsoa osaltaan 
johtaneen ongelmiin rakennuksen teknisessä 
kunnossa.

Modernismi toimi myös perinteisen rakentamisen 
vastavoimana edustamalla väliaikaisuutta. 
Vanhat rakennukset edustivat pitkäikäisyyttä ja 
ikuisuutta, jonka vastapainoksi modernismi loi 
väliaikaisuuden. Syntyi väliaikaiseksi tarkoitettua 
arkkitehtuuria. Uimahallien peruskorjausväli 
on keskimäärin 20-25 vuotta.1 Tämä ideologia 
on sittemmin joutunut ristiriitaan kestävän 
kehitysten tavoitteiden kanssa. Rakennusten 
jatkuva purkaminen ja rakentaminen vaatii 

1. Hakala. 2019. s. 18

suhteettoman paljon luonnonvaroja. Siksi, 
riippumatta siitä, mikä Ervin aikomus oli Tapiolan 
uimahallin elinkaarelle, ei sen enää voida olettaa 
olevan väliaikainen rakennus. Tapiolan tarkoitus 
oli olla laajenevan Helsingin uusi lähiö. Se edusti 
uudenlaista kaupunkisuunnittelua, eikä sitä 
voida pitää myöskään pelkkkänä prototyyppi-
alueena. Tästä syystä osana Tapiolaa uimahallilla 
on myös roolinsa suomalaisen yhteiskunnan 
modernisaatiossa. Se edustaa uudenlaisten 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien aikaa. Tapiolan 
rakentamisen aikana voimaan tullut rakennuslaki 
(1959) siirsi kaavoituksessa vastuun kunnille. 
Tapiolan uimahallin suunnitelmiin se tuskin ehti 
vaikuttaa, mutta muutoksen voidaan nähdä 
tehneen Tapiolan uimahallista ennen kaikkea 
kunnallisen liikuntapalvelun.

Parhaiten modernistinen arkkitehtuuri näkyy 
Tapiolan uimahallissa Ervin kokeilunhaluisuuden 
kautta. Ervi hyödynsi uimahallissa uuden ajan 
materiaaleja, kuten esimerkiksi muovia allashallin 
kupolissa. Myös uudet rakennustekniikan kokeilut 
(tai niiden jäänteet) ovat nähtävissä aukeavissa 
julkisivuissa ja siirrettävässä kupolissa. Moderni 
arkkitehtuuri näyttäytyy myös kupolin alaosan, 
katsomon sekä hyppytornin eleettömissä 
vaaleissa betonipinnoissa sekä puulla verhoilluissa 
alakatoissa. 

Allashalli 70-luvulla.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, tuntematon kuvaaja
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Käyttöarvot

Tapiolan uimahalli on ainoa uimahalli kolmen 
kilometrin säteellä. Lähimmät uimahallit 
sijaitsevat Olarissa ja Lauttasaaressa. Näistä 
ainoastaan jälkimmäinen on metroreitin varrella 
ja sinnekin kävelymatka pysäkiltä on noin 800 
metriä.

Uimahallin suunnittelu- ja rakennusaikakau-
delta on periytynyt tähän päivään ongelmia, 
joita silloin ei osattu ennakoida sekä nykytiedon 
valossa ongelmallisia ratkaisuja. Uimahallit 
ovat etenkin talotekniikan kannalta vaativia 
kohteita. Vedenpuhdistus- ja ilmanvaihtojärjes-
telmien toimivuus asettavat omat vaatimuksensa 
rakennukselle olematta kuitenkaan visuaalisesti 
merkittävässä roolissa sen arkkitehtuurille. Tästä 
syystä talotekniikan uusimisen ja päivittämisen 
kynnys on matalampi kuin muutoin suojellun 
rakennuksen arkkitehtuuriin liittyvien 
muutostöiden. Tapiolan uimahallissa onkin 
hyvä arvioida talotekniikan toimivuutta aina 
muutostöiden yhteydessä. Näin talotekniikan 
päivittäminen on mahdollista tehdä aikana, jolloin 
rakennuksen toiminnot ovat muutenkin katkolla.

Uimahallille on asetettu vielä 50 vuoden 
käyttöaikatavoite. Tämä tekisi uimahallin 
koko elinkaaresta noin 100 vuotta, joka on 
hyväksyttävän pituinen elinkaari. Rakennuksilta 
tulee odottaa riittävän pitkää elinkaarta, sillä 
kestäväkin rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja. 
Tästä syystä uimahallin perustuksissa on ongelma. 
Kapillaarikatkon puute asettaa ne jatkuvan 
kosteusrasituksen alaiseksi, minkä takia niiden 
jäljellä olevaksi käyttöiäksi arvioidaan enää 20 
vuotta.1

1. Lensu. 2018. s. 2–3

Rakennuksen korkea korjausaste teki 
päätöksen purkamisen ja peruskorjauksen 
välillä haasteelliseksi. Uimahallin kunnosta 
lausunnon antaneiden asiantuntijoiden 
mukaan pelkästään taloudellisesta ja teknisestä 
näkökulmasta rakennuksen purkaminen on 
kannattavaa korjausasteen ylittäessä 70 %.2 
Tapiolan uimahallissa vastaava luku on yli  
90 %.3 Tapiolan uimahallin kohdalla tulee 
kuitenkin huomioida käyttöarvojen lisäksi myös 
sen rakennushistorialliset sekä -taiteelliset arvot. 

2. Lensu. 2020. s. 7

3. Pentti & Kivilaakso. 2020. s. 9

Uimahallin itäseinällä osa julkisivusta on laskettu alas. Kuva vuodelta 1968.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo
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Maisemalliset arvot

Tapiolan uimahallin maisemallisia arvoja 
arvioitaessa on pohdittava ennen kaikkea 
Tapiolan keskusaltaan säilyneisyyttä ja sieltä 
aukeavia näkymiä. Keskusaltaan suihkulähteiden 
takaa nouseva uimahalli on yksi Tapiolan 
tunnetuimpia näkymiä. Peruskorjauksen ainoa 
hallin ulkomuotoon tuoma muutos oli uusi 
määräysten mukainen sisäänkäynnin luiska. 
Keskusaltaan korjaustöiden myötä keskusaltaalla 
nähdään kesäisin SUP-lautoja ja kanootteja sekä 
talvella luistelijoita. Uusien liikuntamuotojen 
lisääminen maisemaan on soveliasta ympäristölle 
ja luo samalla uuden toiminnon keskusaltaalle.

Uimahallilta katsottuna maiseman viimeisin 
merkittävä muutos ovat Tapiolan keskustan 
uudet kerrostalot, hotellin laajennus sekä 
venevuokraamo. Kerrostalojen ylimmät 
kerrokset täyttävät horistontin hotellin ja 
keskustornin takana. Ne rikkovat alkuperäisen 
keskustan siluetin, mutteivät ole ulkoasultaan 
ristiriidassa muun keskustan kanssa. Uimahallin 
laajennuksesta avautuvat näkymät eivät ole yhtä 
merkityksellisiä. Kuntosali avautuu ulkotilaan 
kahden erillisen ikkunakerroksen kautta ja allastila 
on maanalaisen sijaintinsa vuoksi näkyvyydeltään 
estetty ympäristöön. Molemmissa tiloissa 
tavoitteena on saada tilaan luonnovaloa, mutta 
sisältä ei ole tarkoituskaan nähdä ulos.

Uimahallin ympäristön muodostavat keskusallas 
ja sitä ympäröivät rakennukset sekä luonto.
Ympäröivät rakennukset on rakennettu 
vaihtelevasti 1950-luvulta 2010-luvulle. Muiden 
kuin Ervin suunnittelemien rakennusten 
joukosta vain Arto Sipisen suunnittelema Espoon 
kulttuurikeskus käy visuaalisesti yhteen uimahallin 
muun ympäristön kanssa. Aarne Ruusuvuoren 
suunnittelema Tapiolan kirkko eroaa merkittävästi 
muusta Tapiolasta, mutta on suurimmaksi osaksi 
piilossa sitä ympäröivien mäntyjen takana. Myös 
Jorma Järven suunnittelema Tapiolan koulu on 
uimahallilta katsottuna rinteen ja metsän peitossa. 
Ainoastaan keskustaltaan venevuokraamo 
aaltopelteineen ja teräsrakenteineen on näkyvästi 
ristiriidassa Ervin suunnitelman kanssa.

Uimahallin ympäristö kesäkäytössä 2021.

Puutarhakaupungin säilyneisyys

1967 järjestettyssä SAFAn seminaarissa "Mitä 
opimme Tapiolasta" keskusteltiin kaupunginosan 
onnistuneisuudesta puutarhakaupunkina. 
Seminaarissa todettiin Tapiolan edustavan ei 
niinkään Ebenezer Howardin alunperin esittämää 
puutarhakaupungin ideologiaa, vaan sen ja 
suomalaisen funktionalistisen arkkitehtuurin 
ja kaupunkisuunnittelun välimuotoa. Samalla 
todettiin tutkimusten perusteella Tapiolan 
asukkaiden viihtyvän hyvin alueella.1 

Mikäli puutarhakaupungin luonnoläheisyydeksi 
tulkitaan luonnon välitön sijainti rakennettuun 
ympäristöön esimerkiksi ikkunoista aukeavan 
visuaalisen yhteyden kautta, ei Tapiolan uimahallia 
voida pitää luonnoläheisenä. Mutta luonnonlähei-
syyden voidaan tulkita myös tarkoittavan lyhyttä 
etäisyyttä luontoon, joka uimahallin tapauksessa 
toteutuu rakennuksen taakse jäävän Silkkiniityn 
puiston sekä itäisen lähiön metsien kautta.

Edusti uimahalli ympäristöineen sitten 
puutarhakaupunkia tai funktionalismia sen 
ympäristö puustoineen ja viheralueineen 
on säilynyt huomattavasti uskollisempana 
alkuperäisille asemakaavoille kuin tiivistynyt 
keskusta. On kuitenkin huomioitava, että 
vaikka  Tapiolan keskusta on tiivistynyt, on 
Ervin suunnitteleman alkuperäinen Heikintorin 
kauppakeskukselta uimahallille ulottuva 
liikekeskus säilynyt pitkälti alkuperäisessä 
asussaan.

1. Solla. 1970. s. 120
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Tapiolan uimahalli suomalaisena liikuntaym-
päristönä

Tapiolan uimahalli on syntynyt aikana, jolloin 
Suomea rakennettiin hyvinvointiyhteiskun-
naksi. Yksi osa kansalaisten hyvinvointia oli 
liikunta, johon suomalaisia kannustettiin. 
Liikuntapaikkojen rakentamisella pyrittiin 
kannustamaan kansalaisia terveyttä edistävään 
liikuntaan. Sen toteuttamiseksi myös kansalaisten 
mahdollisuuksia uintiin piti lisätä.

Helsingin ensimmäinen asemakaava-ark-
kitehti Bertel Jung perusteli 1910-luvulla 
liikuntapaikkojen tarvetta kaupungeissa niiden 
sosiaalipoliittisella merkittävyydellä.1 Myös 
Otto-Iivari Meurman esitti Asemakaavaopissa 
(1947), että asuttujen alueiden yhteyteen 
on rakennettava ulkoilu- ja liikuntatiloja, ja 
että liikuntatilat tulisi sijoittaa puistoalueille.2 
1900-luvun aikana liikuntapaikkojen 
rakentaminen ja ylläpitäminen siirtyi kuntien 
vastuulle. Tapiolan alullepanija oli Asuntosäätiö, 
yksityinen yhdistys, mutta hallin rakennutti 
lopulta Espoon kauppala. Meurmanin oma 
kädenjälki ei näy yhtä merkittävästi uimahallissa, 
sillä Ervi peri Tapiolan suunnitteluvastuun 
häneltä, eikä uimahallia näkynyt alkuperäisissä 
asemakaavoissa. Voi kuitenkin olla, että Ervi otti 
Meurmanin opit liikuntapaikkojen suunnittelusta 
huomioon kehittäessään Tapiolan asemakaavaa.

Liikuntalaissa on asetettu liikuntapolitii-
kan tavoitteeksi edistää liikuntaa, kilpa- ja 
huippu-urheilua sekä siihen liittyvää kansa-
laistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja 
terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua 
ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi liikun-
tarakentamisen ja -korjaamisen tavoitteissa 
korostetaan toiminnallisuutta, esteettömyyttä, 
terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä teknistä 
osaamista.3 Liikuntaan kannustamisen ohella 
on suomalaisissa uimahalleissa alusta asti ollut 

1. Högström. 2011-2012. s. 1

2. Meurman. 1947. s. 352–367

3. Pyykkönen. 2013. s. 11

tarkoitus tukea mahdollisuutta kilpauintiin. 
Suomen ensimmäinen uimahalli Yrjönkadulla 
rakennettiin osittain siihen tarkoitukseen.4   Lii-
kuntarakennuksia voidaan näin ollen tarkastella 
kilpaurheilun sekä terveysliikunnan tukemisen 
kannalta.5 Tapiolan uimahalli ulkotiloineen 
on alkuperäisellä käyttötarkoituksellaan sekä 
kannustanut suomalaisia liikuntaan, että 
mahdollistanut kilpaharjoittelun. Sen kilpa-allas 
oli vielä siihenastisten hallien tapaan 25-metrinen. 
Ensimmäinen 50-metrinen allas rakennettiin 
vain 3 vuotta Tapiolan uimahallin valmistumisen 
jälkeen Vantaan Tikkurilaan. Liikuntaan 
kannustavaa uintia uimahalli tukee lastenaltaan 
ja ulkotilan kahluualtaan muodossa. 80-luvulla 
alkanut viihdekäyttöön tarkoitettujen allastilojen 
rakentaminen näkyy laajennuksessa. Sen myötä 
rakennukseen lisättiin monitoimiallas hieronta-
suihkuineen sekä höyrysaunat ja poreammeet.

Laissa mainitaan myös liikunnan arvopohja. 
Sen tarkoituksena on liikunnan keinoin 
edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, 
kulttuurien moninaisuutta sekä ympäristön 
kestävää kehitystä. Niiltä edellytetään myös 
esteettömyyttä. Uimahalleissa tasa-arvoisuus 
toteutuu eri taitotasojen mahdollisuudella 
liikkua, ne soveltuvat niin lapsille, liikuntaes-
teisille, kuntouimareille kuin kilpaurheilijoil-
lekin. Vaikka tavoitteena oli kaikentaustaisten 
suomalaisten tasa-arvoinen tutustuttaminen 
uintiliikuntaan, ei esimerkiksi sukupuolten 
välinen tasa-arvo alunperin toteutunut Tapiolan 
uimahallissa. Uimahallissa oli alunperin enemmän 
pukuhuonetiloja miehille6, mutta viimeistään 
vuoden 2005 peruskorjauksen myötä tilojen 
määrä tasoittui. 

4. Hakala. 2019. s. 13

5. Pyykkönen. 2013. s. 17–19

6. Jetsonen. 2002. s. 11

Ulkoallas ja hyppytorni 60-, 70- tai 80-luvulla.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Teuvo Kanerva
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Liikuntapaikoilta edellytetään esteettömyyttä.7 
Tapiolan uimahallissa oli alunperin invalideille oma 
pesutila ja sisäänkäynti.8 Tämä sisäänkäynti sijaitsi 
sisäänkäynnin alapuolella samassa kerroksessa 
kuin allashalli. Uimahalliin rakennettiin hissi vasta 
vuoden 2005 peruskorjauksen yhteydessä.

Liikuntapaikkojen tulee myös olla helposti 
saavutettavissa, mikä toteutuu Tapiolan 
uimahallin kohdalla. Se sijaitsee yhdessä Espoon 
suurimmista asuinkeskuksista ja on yksi useista 
metroreitin varrelta saavutettavista uimahalleista. 
Sen sijaan uimahallin parkkipaikkojen määrä 
on säilynyt ennallaan aluekeskuksen kasvusta 
huolimatta. Joka kunnassa on ainakiin yksi liikunna 
ja urheilun käyttöön kaavoitettu liikuntapuisto. 
Niillä on tapana olla väljästi kaavoitettu, jotta 
niilla on varaa laajentua9. Tapiolan uimahallilla 
oli jo kertaalleen tilaa laajentua pohjoiseen, 
mutta tulevaisuudessa uimahallin palvelujen 
laajentaminen on hankalampaa.

Liikuntarakennusten arvottaminen onnistuu 
parhaiten liikunta- ja kulttuurisektorin 
yhteistyönä. Molempien asiantuntemus on 
välttämätöntä liikuntapaikkojen piirteiden, 
vaatimusten ja historian ymmärtämiseksi.10 
Samalla ne ovat kuitenkin osittain ristiriidassa. 
Kovan kulutuksen alaiset liikuntapaikat ovat 
suuren huollon ja ylläpidon tarpeessa ja niiden 
korjaaminen saattaa vaatia muutoksia kohteen 
arkkitehtuuriin. Tapiolan uimahallin kaltaisten 
suojeltujen rakennusten kohdalla tilanne on 
entistä kiusallisempi, sillä suojeltu rakennus on 
päässyt kuntonsa puolesta huonoon tilaan, ja 
sen toiminnan jatkuminen vaatii merkittäviä 
arkkitehtuuriin vaikuttavia purku- ja korjaustöitä. 
Liikuntatoiminnan ja rakennussuojelun välillä 
on näin ristiriita. Edellisessä peruskorjauksessa 
liikuntapalvelujen tarpeet (lisää allastilaa ja 
pukuhuonetiloja) ratkaistiin laajennuksella 
säilyttäen alkuperäisen allashallin piirteet.

7. Pyykkönen. 2013. s. 13

8. Jetsonen. 2002. s. 11, 

9. Högström. 2011-2012. s. 8

10. Pyykkönen. 2013. s. 11

Allashalli vuonna 1971.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Teuvo Kanerva
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Uimahallin korjausvaatimukset

Seppo Kivilaakso ja Matti Pentti kirjoittavat 
lausunnossaan Tapiolan uimahallin korjauskelpoi-
suudesta uimahallin rakenteiden kunnosta ennen 
päätöstä uudesta peruskorjauksesta. Lausunto 
perustuu kokonaan asiakirjoihin ja aiemmin 
suoritettuihin tutkimuksiin.1

Uimahallin kantavissa rakenteissa oli ajanjakson 
rakentamiselle tyypilliseen tapaan matalat 
varmuuskertoimet. Insinööri- ja konsulttiyhtiö 
Rambollin tuottamien FEM-laskelmien mukaan 
uimahallin jäykistys on yhä kunnossa ja sekä 
yläpohjalaatan että pilarien kapasiteetit riittävät 
kantamaan nykyisetkin lumikuormat. Lisäksi ylä-
pohjarakenteissa on merkittävästi keventämisen 
varaa. Katon vedeneristyksen alla on 40 mm 
paksuinen betonilaatta ja eristyksenä on käytetty 
raskaita puukuidusta ja sementistä valmistettuja 
Tojax-levyjä. Näiden rakenteiden vaihtaminen 
kevyempiin parantaisi rakenteiden kantavuutta ja 
loisi niille hyvän varmuuskertoimen.2

AKR on vaurioittanut alkuperäisiä altaita niin 
pahoin, että ne voidaan tulkita korjauskelvotto-
miksi. Allasrakenteet on eristetty ympäröivistä 
betonirakenteista, mutta ison altaan pahasti 
rapautuneen pohjalaatan korvaaminen uudella 
pakottaa samalla uusimaan ympäröivät 
pohjalaattaan tukeutuvat seinärakenteet.3 

Allasrakenteiden lisäksi myös altaan läheisyydessä 
olevat pilarit ovat alttiina alkalikiviainesreaktiolle. 
Niiden pinnalle roiskuu jatkuvasti kloridipitoista 
vettä. Veden haihtuessa, kloridit jäävä pilarin 
pinnalle mahdollistaen rapautumisen. Pilareista 
tosin on helpompi havaita reaktion syntyminen 
ja eteneminen. Tällöin vaurioituneet kohdat 
voidaan poistaa, mahdollisesti raudoittaa ja valaa 

1. Pentti & Kivilaakso. 2020. s. 1

2. ibid.s. 2

3. ibid. s. 6

uudestaan.4 Uusimisten ja korjaamisen jälkeenkin 
pilarien kuntoa tulee seurata säännöllisesti.

Myös uimahallin alapohja on vaurioitunut. 
Alapohja on maavarainen, eikä siinä ole 
kapillaarikatkoa, jonka seurauksena se 
on ollut jatkuvan kosteusrasituksen alla.5 
Kosteudenhallinta- ja ilmanvaihtojärjestelmä 
joudutaan nykyaikaistamaan.6 

Uimahallin kantavat rakenteet ovat pääosin 
hyvässä kunnossa, mutta alapohjan ja 
allasrakenteiden vauriot pakottavat uusimaan 
tai nykyaikaistamaan muitakin rakenteita. Lisäksi 
saattaa olla kannattavaa uusia rakenteita, joilla 
olisi vielä käyttöikää, mutta joiden korjaaminen 
myöhemmin olisi hankalaa. Tällaisia rakenteita 
ovat esimerkiksi allasrakenteiden alle piiloon 
jäävä betonirakenteet. Näistä syistä rakennuksen 
peruskorjausaste on poikkeuksellisen korkea.

Tapiolan uimahallin kuntoa on tässä vaiheessa 
tutkittu niin perusteellisesti, että lisätutkimuksien 
tuottaminen uimahallin kohtalon päätöksenteon 
tueksi ei Pentin ja Kivilaakson mukaan ole 
enää tarpeen. Sen sijaan korjauksen aikaisille 
tutkimuksille on yhä mahdollisuus, sillä aivan 
kaikkia uimahallin rakenteita ei tosin ole päästy 
tutkimaan.7 Näin ollen suunnitelmia uimahallin 
tulevaisuudesta voidaan turvallisesti jo tehdä, 
mutta niitä voidaan tarvittaessa täydentää.

Selvitys suosittaa useiden rakenteiden uusimista 
kokonaan. Uusittaviksi suositellaan alapohjara-
kenteita, osaa allasrakenteista, joitain allasvesille 
altistuneita betonirakenteita, julkisivuelemen-
tejä sekä lähes kaikkia täydentäviä rakenteita 

4. ibid. s. 4

5. ibid. s. 6

6. ibid. s. 7

7. ibid. s. 9

ja pintarakenteita.8 Peruskorjauspäätös tehtiin, 
kun selvitysten myötä selvisi, että uimahalli on 
tilastaan huolimatta kunnostettavissa.

Uimahallin korjaaminen käyttökuntoon vaatisi 
myös ehjien rakenteiden laajoja purkutöitä. 
Rakennuksessa on jo kertaalleen uusittu pintoja 
peruskorjauksessa. Tällöinkin tavoitteena oli 
alkuperäisen hallin mukainen lopputulos uusituin 
materiaalein. Vuoden 2005 peruskorjauksessa 
suojeltiin näin suunnitelmaa eikä itse rakennusta 
ja tulevassa peruskorjauksessa on täysin 
alkuperäisten rakenteiden vähyyden vuoksi syytä 
noudattaa samaa periaatetta.

8. ibid. s. 7

Vanha allashalli huhtikuussa 2021.
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Arvokas tila

Rakennushistoriallisesti arvokas tila. Korjauksissa 
ja muutoksissa on pyrittävä säilyttämään tai 
korostamaan tilan piirteitä.

Toisarvoinen tila

Tila on joko rakennushistoriallisen 
merkittävyytensä tai siihen tehtyjen muutosten 
johdosta toissijainen. Muutostyöt ovat 
mahdollisia.

Huomionarvoinen rakenne

Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti 
merkittävä yksittäinen rakenne tai detalji, joka on 
pyrittävä säilyttämään.

Tilojen arvoluokituskaaviot

Kierreporras 2 keväällä 2021.

Miesten pesutilat keväällä 2021.

Seuraavissa kaavioissa määritän, mitkä Tapiolan 
uimahallin tiloista ja rakenteista ovat arvokkaimpia 
ja säilyttämisen arvoisia.
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Arvokas tila

Toisarvoinen tila

Huomionarvoinen 
rakenne tai detalji

Julkisivujen laskurakenteet
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Arvokas tila

Toisarvoinen tila

Huomionarvoinen 
rakenne tai detalji

Ulkoseinän ja kuntosalin välinen kuilu

Alkuperäinen hyppytorni

Altaan reunaprofiili

Kierreporras aulaan ja taideteos

Lasijulkisivut etelän ja länteen

55
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Ulkoseinän ja kuntosalin välinen kuilu

Allashallin ja aulan väliseinätön rajapinta

Arvokas tila

Toisarvoinen tila

Huomionarvoinen 
rakenne tai detalji

Alkuperäinen hyppytorni

56

Kierreporras aulaan ja taideteos
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Arvokas tila

Toisarvoinen tila

Huomionarvoinen 
rakenne tai detalji

Kupoli

Räystään profiili
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Johtopäätökset

Tapiolan uimahalli on sekä rakennushistorialli-
sesti, että -taiteellisesti merkittävä rakennus, jonka 
historiaa varjostaa rakennustekninen ongelma 
(AKR). Tätä ongelmaa on vasta verrattain myöhään 
opittu ymmärtämään ja ehkäisemään, minkä 
vuoksi sen aiheuttamat vauriot ovat ehtineet 
tehdä peruttamatonta vahinkoa rakennukselle. 
Uimahallin arkkitehtoniset ja rakennustekniset 
ratkaisut on tehty suunnitteluajankohtana 
vallitsevan ymmärryksen mukaan, mikä tekee 
siitä ennen kaikkea oman aikansa tuotteen.

Uimahallin arvot liittyvät sen rooliin osana 
Tapiolan keskustaa, suomalaisen yhteiskunnnan, 
kaavoituksen ja arkkitehtuurin modernisaatiota 
sekä sen edustavuuteen rakennustyypppinsä 
varhaisena edustajana. Sen arkkitehtonisissa 
ratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa on 
havaittavissa kokemattomuutta kyseisen 
rakennustyypin suunnittelussa, mutta samalla 
myös ennakkoluulottomuutta, kokeilunha-
luisuutta sekä innovatiivisuutta. Juuri tämä 
kokemattomuus ja kokeilunhaluisuus ovat 
sen edustaman modernistisen arkkitehtuurin 
tärkeimmät piirteet. Uimahalli edustaa 
samaan aikaan tyypillistä Ervin modernistista 
arkkitehtuuria sekä ainutlaatuista uimahallisuun-
nittelua.

Suomalaisen yhteiskunnan modernisaatio 
näkyy Tapiolan uimahallissa usealla eri tavalla. 
Sen suunnittelu ja rakentaminen sijoittuvat 
suomalaisen kaavoittamisen murroskohtaan, ja 
se edustaa sekä sijainniltaan, että toiminnoiltaan 
omana aikanaan uudenlaista modernia 
elämäntapaa. Modernismi näyttätyy meille siis 
sekä arkkitehtuurin, että yhteiskunnan muutosten 
kautta.

Tapiolan uimahallin arvottamisesta ja suojelusta 
tekee haasteellisen sen tarjoamien palvelujen 
vaatimusten ja teknisen kunnon ristiriita. 
Uimahallin restaurointi sen rakennushistorialliset 
ja -taiteelliset arvot huomioiden on mahdollista, 

Kuva: Espoon kaupunginmuseo, Asuntosäätiö, 
Valokuvaamo Pietinen

mutta vaikeaa ja kallista. Liikuntarakennusten 
arvottaminen onnistuu parhaiten liikunta- ja 
kulttuurisektorin yhteistyönä, ja molempien 
asiantuntemus on välttämätöntä liikuntaym-
päristöjen piirteiden, vaatimusten ja historian 
ymmärtämiseksi.1  Tästä syystä sekä uimahallin 
että vastaavanlaisten kohteiden korjauksissa tulee 
konsultoida sekä rakennustaiteen että urheilupal-
veluiden asiantuntijoita.

Rakennukseen on tuotu uudenlaista historiallista 
kerrostuneisuutta, mutta suuri osa myöhemmistä 
lisäyksistä sekä joitain alkuperäisiä rakenteita on jo 
menetetty. Sen korjaamisessa ei voida edellyttää 
täysin sen ajanjaksolle tyypillisten rakennusteknii-
koiden tai ratkaisujen käyttöä, ottaen huomioon 
alkuperäisten ratkaisujen aiheuttamat ongelmat 
sekä rakennustyypin vaatimukset. Kapillaarikatko-
ton alapohja ja puutteellisesti suojattu allasbetoni 
ovat aiheuttaneet peruuttamatonta vahinkoa 
uimahallille. Sen sijaan joitkin menetetyt piirteet, 
kuten laskeutuvat julkisivut, ovat yhä teoriassa 
palautettavissa.

Tuleva peruskorjaus tulee toteuttaa mukailevalla 
korjaustavalla. Rakennuksen nykyiset toiminnot 
sekä osat tulee pyrkiä säilyttämään käyttäen 
parhaiten tilanteeseen sopivia arkkitehtonisia 
ja rakenteellisia ratkaisuja. Samalla parhaiten 
säilyneet ja edustavimmat tilat (kuten aula ja 
alkuperäinen allashalli) tulee pyrkiä säilyttämään 
mahdollisimman lähellä Ervin alkuperäistä 
visiota. Tärkeämpää on suojella Ervin alkuperäistä 
suunnitelmaa kuin itse fyysistä rakennusta. 
Mukaileva korjaaminen soveltuu Tapiolan 
uimahallin lisäksi muihin vastaavanlaisiin 
modernistisiin rakennuksiin, joissa paremmalla 
rakennusteknisellä ymmärtämisellä voidaan 
korjata ongelmallisia rakenteita.

1. Pyykkönen. 2013. s. 11
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Liitteet



60

Huoneinventointi

Uimahallin tilat on inventoitu keväällä 2021. 
Inventointi perustuu paikan päällä tehtyyn 
valokuvaukseen sekä kirjalliseen tietoon. 
Välittömästi peruskorjauksen jälkeisen tilanteen 
inventointi perustuu Arkkitehdit NRT:n Tapiolan 
uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 
rakennustapaselostukseen (15.09.2003) sekä 
Arkkitehdit NRT:n Tapiolan uimahallin Sisäväritys-
suunnitelmaan (5.10.2004).

Tilojen numerointi perustuu Arkkitehdit NRT:n 
peruskorjauksen myötä luotuun numerointiin, 
joka poikkeaa alkuperäisestä numeroinnista. 
Joitain vierekkäisiä tai samankaltaisia huonetiloja 
on niputettu yhteen inventointia varten. 
Yksittäiset huoneet on nimetty Arkkitehdit NRT:n 
suunnitelmien mukaan, yhdistetyt huonekoko-
naisuudet niitä mukaillen. 

Huonetilat

016, 017, 018, 019   Väestönsuoja
L030     Vedenkäsittelytila
L039     Valvomo
L040     Taukotila
L041–L046    Henkilökunnan pesutilat
104     Halli
108, 111    Pesutila
109, 110     Sauna
114      Poreallasosasto
101, 201, 301, 003, 103, 203, 303  Porras 1 ja Porras 3
102, 202, 302    Porras 2
115.2, 124     Pesutila
116, 117, 125, 126    Sauna
120, 123     Pukuhuone
L135      Allashalli
206      Katsomo
208, 214     Pukuhuone
220      Kuntosali
205, 222     Aula ja kahvio
306, 311    Pukuhuone
313     Hieroja
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Väestönsuoja 

016, 017, 018, 019

Kellari

Inventointi 04/2021

Maalattu betoni, harmaa

-

Maalattu betoni, valkoinen, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Maalattu betoni, valkoinen, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Harmaa metallinen suojaovi, 
paineventtiili 2 kpl, sulaketaulu, 
putkivalaisimet

Rakennusselostus 09/2003

-

Uudet suojaovet, puiset väliovet
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Kellari

Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Vedenkäsittelytila 

L030

Inventointi 04/2021

Pinnoitettu betoni, vihreä

Maalaus, harmaa

Maalattu betoni, valkoinen

Maalattu betoni, lautamuottiin 
sileäksi valettu, valkoinen

Pöytä, toimistotuoli

Vedenkäsittelyjärjestelmä, 
vesipiste, putkivalaisimet 
seinillä ja putkissa

Sisävärityssuunnitelma 10/20041

Pinnoite / maali vaalea harmaa 
NCS S 3502-Y

Maalaus NCS S 3502-Y, harmaa

Maalaus MC Nova F157, 
”maalarinvalk.”

Maalaus MC Nova F157, 
”maalarinvalk.”

1. Tekniset tilat yleensä
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Valvomo

L039

Inventointi 04/2021

Päällystetty betoni, harmaa

Maalattu betoni, harmaa

Maalattu betoni, valkoinen

Maalattu betoni, valkoinen, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Kassakaappi, toimistopöytä, 
tuoli, hyllyllinen kansioita

Putkivalaisin

Valkoinen laakaovi

Sisävärityssuunnitelma 10/20041

Pinnoite / maali vaalea harmaa 
NCS S 3502-Y

Maalaus NCS S 3502-Y, harmaa

Maalaus MC Nova F157, 
”maalarinvalk.”

Maalaus MC Nova F157, 
”maalarinvalk.”

1. Tekniset tilat yleensä

Kellari
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Taukotila 

L040

Inventointi 04/2021

Kumimatto

Kumimatto

Maalattu betoni, valusaumat 
näkyvissä

Maalattu betoni, talotekniikka 
näkyvissä

Jääkaappi, sohva, pöytä, 4 
tuolia, EA-kaappi, ilmoitustaulu

Vesipiste, astianpesukone, 
savunpoistojärjestelmän 
hallinta, putkivalaisimet

Lasilehtinen metalliovi 
kellaritiloihin, puiset laakaovet 
pukuhuoneisiin

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Kumimatto

Kellari
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Henkilökunnan pesutilat 

L041, L042, L043, L044, L045, L046

Inventointi 04/2021

Keramiikkalaatta, 100x100 
(osassa liukueste)

Keramiikkalaatta, valkoinen

Valkoinen maalattu tiili, 
valkoinen maalattu betoni, 
valkoinen laatta

Kipsilevy, valkoinen

Lukollinen metallikaappi (L044: 
7+4, L041: 7+2), 2 penkkiä

Suihku, WC, 2 vesipistettä, 
hätäpoistumiskuilu, 
putkivalaisin

Valkoiset puiset laakaovet

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Kellari
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Kattokupoli

Allashalli 1

104

Inventointi 04/2021

Laatta, liukuesteinen, valkoinen 
& vaaleankeltainen

Laatta, valkoinen

Virheä maalattulautamuottiin 
sileäksi valettuitu betoni

Purettu, kantavat betonipalkit ja 
yläpohjalaatta

Kierreporras aulatilaan (harmaa 
ja keltainen maalattu betoni), 
hyppytorni, hyppylauta (itse 
ponnahduslauta poistettu), 
uimakello

Lasilehtinen metalliovi 
tuulikaapissa, ulko-ovi 
lasilehtinen ja puukarminen

Puiset kiinteät karmit

Maalattu teräsrunko

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Alkuperäisen mukainen 
laatoitus, luonnonvalkoinen & 
keltainen

Alkuperäisen mukainen 
laatoitus, luonnonvalkoinen & 
keltainen

Katsomon ja pukuhuoneiden 
seinät: Maalattu muottipinta, S 
2030-B70G, turkoosi

Käsittelemätön lauta, 
paikkaukset petsattu

Maalattu teräsrunko

Huom.

Altaan laatoitus purettu

Alakattorakenteet purettu

Ikkunaruudut peitetty pahvilla

1. kerros
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Allashalli

104
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111

111

111

Pesu/naiset, Pesu/miehet

108, 111

Inventointi 04/2021

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Laatta, valkoinen ja lasitiili

Saumattu muovilevy

Suihku 2 kpl, pyöreät valaisimet

Lastulevyovi käytävään, lasiovi 
(110) ja lautaovi (109) saunaan

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

1. kerros

111 108

Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Höyrysauna/naiset, Höyrysauna/miehet

109, 110

Inventointi 04/2021

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Laatta, valkoinen ja lasitiili

Saumattu muovilevy

Kiinteät laattalauteet, ei 
valaisimia

Lasiovi (110) ja lautaovi (109) 
saunaan

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

1. kerros

110

109

110 109
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Poreallasosasto

114

Inventointi 04/2021

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Laatta, liukuesteinen, valkoinen

Harma maalattu betoni ja 
harmaa maalattu tiili

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettuitu

Poreallas 2 kpl

Harmaa metalliovi 
IV-huoneeseen

Maalattu, valkoinen

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Laatta, 917 harmaa
Maalaus, MC Nova J157, harmaa

Maalaus, MC Nova J157, harmaa

Maalattu, 0502-G50Y, taitettu 
valkoinen / puolikiiltävä

1. kerros
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Inventointi 04/2021

Kumimatto

Beige ja valkoinen laatta

Valkoinen maalattu betoni

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Portaissa kitkateppaus, lieriön 
muotoiset valaisimet

Porras 1, Porras 3

101, 201, 301, 003, 103, 203, 303

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Kumimatto (tasanne), Artigo 
Multifloor U27, beige 

Tasanne: maalattu, Monicolor 
Nova S103, beige
Porrassyöksy: maalattu, 
Monicolor Nova S103, beige

Rappaus ja maalaus, 0502-G50Y, 
taitettu valkoinen / himmeä

Muottipintainen betoni, 
maalattu, 0502-G50Y, taitettu 
valkoinen / himmeä

Askelkulmalistat, Artigo G804, 
harmaa

1., 2. ja 3. kerros (Porras 3 myös kellari)

201

303

203

Porras 3

Porras 1
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Inventointi 04/2021

102: Valkoinen laatta
202, 203: Vinyylilaatta

Vaaleankeltainen ja valkoinen 
laatta

Valkoinen maalattu betoni

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Portaissa kitkateppaus, lieriön 
muotoiset valaisimet

Porras 2

102, 202, 302

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Tasanne 102: Laatta, Buchtal 926 
Alabasterweiss
Tasanne 202, 203: vinyylilaatta,  
Upofloor 6020, beige
Porrassyöksy: kumilattia, Artigo 
Multifloor U27, beige

Askelkulmalistat, Artigo G804, 
harmaa

Askelkulmalistat, Artigo G804, 
harmaa

Porrastila 202 vuonna 2005
Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

102202

1., 2. ja 3. kerros
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Pesu/miehet, Pesu/naiset

115.2, 124

Inventointi 04/2021

Valkoinen liukuesteinen laatta

Valkoinen laatta

Sininen, sinivihreä ja valkoinen 
laatta, katonrajassa teksturoitu 
ikkuna

Lämpökäsitelty puulaudoitus

Hyllyt uima-asuille, ripustimet 
seinillä

Suihkut 12 kpl (Oras, miesten 
puolella yksi invasuihku), 
putkivalaisimet 6 kpl

Laakaovet vessoihin ja 
porraskäytävään, lasiovet 
saunoihin ja pukuhuoneisiin

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, Buchtal 926 
Alabasterweiss

Laatta, Buchtal 926 
Alabasterweiss

Laatta, Buchtal 700 valkoinen 
(kiiltävä)
Allashallin puoleiset: Laatta, 
Buchtal 522 turkoosi (kiiltävä)
Suihkuseinä: Laatta
Suihkuseinä (päädyt): Laatta

AK 5 lämpökäs.mäntylauta 
(puun väri)
AK 1 maalattu kipsilevy, NCS 
1000-N, valkoinen

1. kerros

115.2

124

115.2

115.2

124



74

Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Sauna

116, 117, 125, 126

Inventointi 04/2021

Valkoinen liukuesteinen laatta

Valkoinen laatta

Laudoitus, tummansininen 
laatta

Laudoitus

Lauteet teakia, sähkökiuas, 
LED-valot

Lasiovi

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Abachi-pystypaneeli
Kiukaan sivuseinät: laatta, 716 
Schwarz matt

Abachi-paneeli

Lauteet: teak1

1. Suunnittelussa mukana olleen 

Eeva-Liisa Elo-Lehtisen mukaan uudet 

lauteet piti alunperin tehdä abachista, 

mutta hallipäällikon pyynnöstä ne tehtiin 

teakista.

Sauna 125 vuonna 2005 

Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

1. kerros

116

117

126
125

116
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Sauna

116, 117, 125, 126

Pesu/miehet, Pesu/naiset

115.2, 124

124125

116 124
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Pukuhuone

120, 123

Inventointi 04/2021

Valkoinen laatta

Valkoinen laatta

Päällystetty betoni, ulkoseinät 
punatiiltä

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettu

Metalliset pukukaapit, 
äänentoisto

Lasinen väliseinä 
porraskäytävän oven edessä, 
lieriövalaisimet

Valkoinen laakaovi 
portaikkoihin, pesutilaan lasiovi

Katonrajassa nauhaikkunat 
koverretulla tekstuurilla

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Laatta, 926 Alabasterweiss

Tasoitus ja maalaus, 0502-G50Y, 
taitettu valkoinen / himmeä
Pilarit: muottipinta, maalaus, 
0502-G50Y, taitettu valkoinen / 
himmeä

Käsijohteet: maalaus, valkoinen
Kaapit: maalattu, rei’itetty pelti, 
valkoinen
Penkit: lakattu mänty

Pukuhuone 120 vuonna 2005. 

Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

04/2021: Kaapit on vaihdettu peruskorjauksen jälkeen.

1. kerros

120

123
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Allashalli 2

L135

Inventointi 04/2021

Kermanvalkoinen liukusuojattu 
laatta

Kermanvalkoinen liukusuojattu 
laatta

Puhtaaksi valettu betoni, 
harmaa laatta

Kuntosalin kohdalla alakatto 
metalliritilää,  yläpohjan 
alla betonipalkit, rappaus 
tai maalattu betoni, 
kermanvalkoinen

Roskakori

Hissi, 3 hierontasuihkua altaan 
yllä ja toiset 3 altaassa, katossa 
(ylhäällä) lieriön muotoiset 
valaisimet, altaan sivuilla 
vedenalaiset valaisimet, 2 
lämpöpatteria

Lasilehtinen metalliovi

Metalli

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Laatta, 926 Alabasterweiss

Pilasterit: puhtaaksi valettu 
betoni harmaa
Pilasterien välissä: Laatta, 917 
harmaa
Muurattu tasoitettu seinä: 
puuhierretty pinta, väritön 
suojakäsittely

Decocoat-reunapelti, NCS 
S1502-Y, MALLI RAL 9002
Alakatto: ruuturitilä AK 
valkoinen (Muotolevy Oy)

Altaat: laatta, Buchtal Chroma 
700 valkoinen (kiiltävä) & 
Buchtal Chroma 701 valkoinen 
(matta)
Niskahierontaputket RAL 9002

Ulkoikkunat: Polttomaalattu 
alumiini, RAL 9002, taitettu 
valkoinen & RAL 7030, harmaa
Sisäikkunat: polttomaalattu 
alumiini RAL 9002, taitettu 
valkoinen

1. kerros
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Allashalli 2

L135
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Katsomo

206

Inventointi 04/2021

Muovilaatta, pinnoitettu betoni

Puurima, lakattu

Maalattu lastulevy, vihreä, 
nauhaikkunat katonrajassa

Betoni, lautamuottiin sileäksi 
valettuitu, alakattorakenteet 
purettu

Kaiteet, metalli harmaa, penkit, 
puu metallikannattimilla

Vihreät lämpöpatterit

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Elastomeeripinnoite

Kuitulevy, maalaus, MC 600, 
6318, vihreä / himmeä

Allashallin vanha säilytetty 
alakatto, uusia huoltoluukkuja1

Pilarit ja kaide, muottipinta, 
maalaus 0502-G50Y, taitettu 
valkoinen / himmeä

Patterit takaseinällä, MC 600, 
6318, vihreä / himmeä

1. RSL. 2003.

2. kerros

Huom.

Alakattorakenteet purettu
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Katsomo

206

Katsomo vuonna 2005
Kuvat: Arkkitehdit NRT Oy

Katsomo vuonna 2005
Kuvat: Arkkitehdit NRT Oy
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Puku/miehet, Puku/naiset

208, 214

Inventointi 04/2021

Valkoinen laatta

Valkoinen laatta

Valkoinen maalattu betoni

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettuitu

Lukolliset valkoiset metalliset 
pukukaapit (ovi lastulevyä), 
kaapeissa metalliset vihreät 
kiinteät penkit, äänentoisto, 
hiustekuivain, kello, lieriön 
muotoiset valaisimet

Lasilehtinen metalliovi 
porraskäytävään, laakaovi 
aulaan päin

Huoneenkorkuiset ikkunat 
koverretulla tekstuurilla

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Laatta, 926 Alabasterweiss

Tasoitus ja maalaus, 0502-G50Y, 
taitettu valkoinen / himmeä
Pilarit: muottipinta, maalaus, 
0502-G50Y, taitettu valkoinen / 
himmeä

Käsijohteet: maalaus, valkoinen
Kaapit: maalattu, rei’itetty pelti, 
valkoinen
Penkit: lakattu mänty

208

208

208

214

214

2. kerros
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Kuntosali

220

Inventointi 04/2021

Kumia

Puhtaaksivalettu betoni

Metalliritilä, jonka takana 
valaisimet

Peilit 5 kpl, pystysoutulaite, 
vaakasoutulaite, pöytä 3 kpl (2  
kpl neliö, 1 kpl pyöreä), tuolit, 
kumimattoja, polkupyoriä, 
äänentoisto

Hissi, äänentoisto, 
kohdevalaisimet alakaton ritilän 
takana

Lasilehtiset metalliovet

Metalli

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Kumimatto Upofloor Pulastic 
2000 205, beige

Puhtaaksivalettu betoni

Ruuturitilä AK 4, valkoinen 
(Muotolevy Oy)

Polttomaalattu alumiini RAL 
9002, taitettu valkoinen

Huom.

Valtaosa kuntosalilaitteista 
poistettu

2. kerros
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Aula ja Kahvio

205, 222

Inventointi 04/2021

Vaaleankeltainen laatta

Vaaleankeltainen laatta

Valkoinen maalattu betoni, 
huoneenkorkuiset ikkunat

Lautamuottiin sileäksi valettuitu 
betoni, 3. kerroksen alla 
valkoinen lautamuottiin sileäksi 
valettu betoni

Pyöreät penkit ja tuolit, 
lieriön muotoiset valaisimet, 
astianpalautuspiste, kahvion 
vitriinit, portti pukutiloihin, 
jääkaappi, astianräkkiteline 2 
kpl

Kaide, maalattu

Ulko-ovet tammilautaa, 
ovi kuntosaliin lasilehtinen 
metalliovi, vessoihin valkoiset 
laakaovet

Rakennusselostus 09/2003

Vinyylilaatta, beige Upofloor 
6020

Muovilista 40 mm, beige 
Upofloor 6020

Maalattu levy, 0502-G50Y, 
taitettu valkoinen / himmeä

Maalaus + karhennus RAL 7035 
(Light Grey)

Kaide, maalattu, S 4502-G, 
harmaa

Tammilauta, petsaus+lakkaus

Aula vuonna 2005, Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

Allashalli ja aula vuonna 2005, Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

2. kerros

Huom.

Altaan puoleiset 
lakattorakenteet purettu
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Aula ja Kahvio

205, 222
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Pukuhuone 

306, 311

Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Inventointi 04/2021

Valkoinen laatta

Valkoinen laatta

Valkoinen maalattu betoni, lasi, 
puurima, metallipilari, matalat 
kuvioidut ikkunat

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettuitu

Lukolliset valkoiset metalliset 
pukukaapit (ovi lastulevyä), 
valkoinen, kaapeissa kiinteät 
penkit (311: sininen, 306: 
violetti), puiset penkit

Lieriön muotoiset valaisimet, 
äänentoisto

Lasilehtinen metalliovi

Sisävärityssuunnitelma 10/2004

Laatta, 926 Alabasterweiss

Laatta, 926 Alabasterweiss

Tasoitus ja maalaus, 0502-G50Y, 
taitettu valkoinen / himmeä
Pilarit: muottipinta, maalaus, 
0502-G50Y, taitettu valkoinen / 
himmeä

Käsijohteet: maalaus, valkoinen
Kaapit: maalattu, rei’itetty pelti, 
valkoinen
Penkit: lakattu mänty
Kiinteät penkit: laatta, 926 
Alabasterweiss

3. kerros

306

306

306

311

311
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Lattia

Jalkalistat

Seinät

Katto

Kalusteet

Varusteet

Ovet

Ikkunat

Hieroja

313

Inventointi 04/2021

Valkoinen laatta

Valkoinen laatta

Valkoinen maalattu betoni, 
valkoinen laatta

Valkoinen maalattu betoni, 
lautamuottiin sileäksi valettuitu

Peili, naulakko, seinälle 
ripustetut kaapit

Vesipiste, tiskiallas

Valkoinen laakaovi

Matala koverrettu nauhaikkuna

Sisävärityssuunnitelma 10/2004
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