Jyväskylän seutukunta
Kuvat: Eija Syrjälä
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Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari ja yliopiston
alvar aalto -kohteet
Opetuskäyttö
Vesiliikunta, arkkitehtuuri, rakennussuojelu.

Kuvaus
Neljässä osassa vuosina 1955-1991 rakennettu AaltoAlvari on
arkkitehti Alvar Aallon alun perin suunnittelema. Uimahalli on
osa Jyväskylän yliopiston suojeltua aluetta, joka sisältää yhdeksän seminaarirakennusta ja kuusi Alvar Aallon tai hänen toimistonsa suunnittelemaa rakennusta.
Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen seminaari 1863.
Harjunpeltoon mäntyiselle kankaalle rakennettiin 1879-83 punatiiliset seminaarirakennukset. Kuudesta alkuperäisestä tiilirakennuksesta on jäljellä viisi ja kuudesta puurakennuksesta yksi.
Seminaarialueen valinta kaupungin ulkopuolelta liikenneakselin päätteenä ja rakennusten sijoittelu maastoon arkkitehtonisena ja puutarhamaisena kokonaisuutena olivat aikanaan uutta
koko Skandinavian koulurakentamisessa.
Jyväskylän uimahalli oli valmistuessaan vuonna 1953 ensimmäinen Helsingin ulkopuolelle rakennettu yleinen uimahalli.
Uimahalliin lisättiin 1960-luvulla lasten opetusallas, joka oli ensimmäinen Suomessa vain lasten opetuskäyttöön rakennettu
uima-allas. Puolivälissä 1970-lukua rakennettiin 50 metrin allas
ja allashuonelaajennus. Kylpyläosa valmistui 1980-luvulla Alvar
Aallon toimiston johdolla, koska professori Aalto oli jo kuollut.
Suojelupäätöksessä uimahalli on jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Suojeltavia kohteita ovat rakennuksen ulkoasun jäsentely,
materiaalit ja pintojen käsittelytapa sekä 25 metrin uima-allas,
hyppytelineet ja katsomorakenteet. Ainakin osa lieriömäisistä peseytymispenkeistä tulee säilyttää. Puolipyöreä atrium on
säilytettävä ennallaan. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa siten,
että sen arkkitehtuurin arvo pysyvästi säilyy. II-vyöhykkeen sisätiloissa voidaan tehdä käytön vaatimia muutoksia, jotka eivät
saa muuttaa arkkitehtuurin alkuperäistä luonnetta.

Opasteet ja palvelut
AaltoAlvari sijaitsee osoitteessa Pitkäkatu 2. Sijaintikartta. Vesiliikuntakeskus tarjoaa mahdollisuudet kuntouintiin, ohjattuihin sali- ja vesiliikuntaryhmiin sekä nykyaikaisiin kylpylä- ja kuntosalipalveluihin. Käytössä ovat kuntosalit, 50 metrin allas, 25
metrin allas, lastenallas, aaltoallas, jossa on hauska puolen tunnin välein toimiva aaltokone, sekä porealtaat. Takkahuone tarjoaa kokoontumistilaa ryhmille. AaltoAlvarin peruskorjauksen
on arvioitu valmistuvan vuoden 2013 alussa.
Alvar Aallon elämästä on koottu nettinäyttely Aalto-museon sivuille. Arkkitehtuuriin sekä eri kohteisiin liittyvää opetusmateriaalia päiväkoti-ikäisistä 2-asteen koulutukseen sekä verkkonäyttelyjä löytyy Aalto-museon sivuilta. Kohteet löytyvät myös
Jyväskylän kaupungin arkkitehtuurikartasta.
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