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Johdanto

Porin ensimmäinen uimahalli valmistui vuonna 1971. Se oli valmistuessaan yksi 
moderneimmista halleista Suomessa. Vuosikymmenten saatossa uimahalli on palvellut 
tuhansia ja taas tuhansia porilaisia sekä muita satakuntalaisia uinnin ja terveysliikunnan 
ystäviä. Nyt 40 vuotta myöhemmin Porin keskustan vanha uimahalli saa väistyä Porin 
Päivänä (24.syyskuuta) avattavan Keskustan uuden uimahallin tieltä.

Syyt Keskustan uuden uimahallin rakentamiseen olivat melko yksinkertaiset: vanhan 
uimahallin tekniikka alkoi tulla tiensä päähän eikä hallin käyttökapasiteetti suhteessa 
käyttöasteeseen enää vastannut edes minimivaatimuksia. Uimahallissa oli yksinkertaisesti 
liian vähän tilaa yhä kasvavalle käyttäjäkunnalle. Tekniikan sekä käyttökapasiteetin lisäksi 
itse rakennuksessa olisi pitänyt tehdä mittava remontti, joka osaltaan vaikutti Porin kaupungin 
päätökseen rakennuttaa uusi uimahalli. Porin Kaupunginhallitus päätti uuden uimahallin 
rakentamisesta kaupungin 450-vuotisjuhlien yhteydessä Promenadikeskuksessa keväällä 
2008. Rakennustyöt aloitettiin vuoden 2009 kesällä.

Kalypsoksi nimeämämme projektityö ei keskity Keskustan uimahallin rakennusvaiheisiin 
saati sitä edeltäneisiin kunnallispoliittisiin päätöksiin, vaan Keskustan uimahallin tulevaan 
käyttöön sekä sen pohjalta suunniteltuun esittelyporttaaliin, jonka perimmäisenä tähtävänä on 
toimia opastauluna kaikille uimahallia käyttäville sidosryhmille uusia käyttäjiä unohtamatta.

Pyrimme projektityössämme keräämään saman dokumentin alle tietoa hallista sekä sen 
käyttäjistä ja luomaan itse projektille puitteet, joiden näkökulmasta Kalypso on sekä 
tarpeellinen ja jopa välttämätön laajan tiedon välittämiseksi uusille ja vanhoille käyttäjille.

Kalypso-portaalia esittävä osio on laadittu siten, että siitä voidaan halutessa muokata laajempi 
liiketoimintasuunnitelma. Siksi projektityössä on otettu huomioon kohderyhmä, budjetti, 
porttaalin tavoiteltu käyttöaste sekä sen rakentamiseen vaadittavat sisällölliset, tekniset ja 
graafiset ohjeistukset. Tukeaksemme projektityön kirjallista osuutta, tulemme laatimaan 
Kalypsosta myös graafisen käyttöliittymämallin internetiin (liite 1: www.gonzo.fi/kalypso).
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PORIN KESKUSTAN UIMAHALLIN ESITTELY

2.1 UIMAHALLI
Porin keskustan uimahallin omistaa Porin kaupunki ja se sijaitsee osoitteessa Presidentin-
puistokatu 6, 28130 Pori.

Uuteen uimahalliin suunniteltiin seuraavanlainen allasosasto:

Iso allas
- 50 m / 51,5 x 20,4 = 1051 m2 / 8 rataa / altaan syvyys; 1,35 - 2 m, keskisyvyys 1,75 m
- iso allas on kansallisen tason vaatimukset täyttävä harjoitus- ja kilpailupaikka kilpauinnille
- Ison altaan varusteena on siirrettävä kaksiosainen välisilta ratojen jakamiseksi osiin 

Hyppyallas
- 130 m2 / keskisyvyys 4,0 m
- Hyppyallas on uppopallon, vesipallon ja uimahyppyjen harjoituspaikka
- Hyppyaltaan varusteina 1 m ja 3 m ponnahduslaudat ja 3 m ja 5 m hyppytasanteet

Nuorisoallas
- 120 m2 / keskisyvyys 1,2 m

Monitoimiallas (terapia-allas)
- 125 m2 / keskisyvyys 1,3 m
- Monitoimialtaan varusteina 2 kpl niskahierontasuihkua, 2 kpl vesihieronta-asemaa ja 
siirrettävä pyörätuoliasiakkaan nostin
- Monitoimialtaassa on tarkoitus pitää vesijumppatunteja

Opetusallas
- 80 m2 / keskisyvyys 0,8 m

Tenava-allas
- 30 m2 / keskisyvyys 0,3 m

Kylmäallas
- 7 m2 / keskisyvyys 1,3 m

Poreallas
- 8 m2

Vesiliukumäki
- 50 m / jarrukouru 12 m2

Muut tilat
- Puku-, pesu- ja saunaosastot miehille ja naisille (200 + 200 m2)
- 2 kpl ryhmäpukuhuoneita
- 2 tilaussaunaosastoa liikuntaesteisille
- Kuntosali
- Hieronta- ja terapiatila
- Kahvio
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2.2 UUDEN UIMAHALLIN POHJAPIIRROS
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2.3 HENKILÖSTÖ
Porin uuden uimahallin organisaatio (käyttö- ja valvontahenkilöstö):

- työnjohtaja / 1 hlö
- laitosmies / 3 hlöä
- uimavalvoja / 2
- liikunnanohjaaja / 4 hlöä
- siivooja / 5 hlöä

2.4 RAKENNUSTEKNIIKKA
Hankkeen suunnittelussa on noudatettu ohjeellisina seuraavia asiakirjoja:

RT 97-10839: Uimahallit ja virkistyskylpylät
RT 07-10805: Terveen talon suunnitteluperiaatteet (soveltaen)
OPM Lpj 84: Uimahallien ulkovaippa ja sisäilmasto
OPM Lpj 74: Uimahallien ja kylpylöiden rakennuttaminen
OPM Lpj 63: Esteettömät liikuntatilat
Kuluttajaviraston valvontaohjeet vesiliukumäille

2.5 AUKIOLOAJAT JA HINNASTO

Aukioloajat
24.9.2011-20.5.2012:
ma, ti, ke, pe klo 6.00-20.00 / to klo 10.00-22.00 / la klo 6.00-17.00 / su klo 10.00-17.00

Kertamaksut: 
- normaali maksu (aikuiset) 4,50 € 
- alennettu maksu 2,50 € 
  (alennettu maksu: lapset 4-17 v, eläkeläiset, invalidit, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ei  
ansiosid.) 
Sotainvalideilta ei peritä maksua 

Sarjaranneke (20 kpl): 
- normaali maksu (aikuiset) 81 € 
- alennettu maksu 45 € 
  (alennettu maksu: lapset 4-17 v, eläkeläiset, invalidit, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ei  
ansiosid.) 

Tilaussauna (invasauna 1 ja 2):
- invalidit normaali maksu 5 € / tunti
- invalidit alennettu maksu 3 € / tunti 
- avustaja ilmainen (erillinen päätös)
- muut käyttäjät normaali uintimaksu + 15 € / tunti 
- varausaika enintään 2 tuntia
- 3 kaappia/pukuhuone
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2.5 KÄYTTÄJÄRYHMÄT

Porin uuden uimahallin tarve kulminoituu sen laajoihin käyttäjäryhmiin, joiden osuus on 
kiihtyvää vauhtia kasvamassa sekä terveellisempien elintapojen että väestön ikääntymisen 
johdosta. Eläkeläisten osuus uimahallin käytöstä kasvaa erilaisten vesijumppien ja muiden 
ikääntyville sopivien vesiliikuntamuotojen (mm. vesijuoksu) kasvattaessa suosiotaan. 
Vesiliikunnan monipuolistuessa yhä uudet käyttäjäryhmät ovat löytäneet vedestä oivallisen 
elementin viihtyä ja liikkua. 

Seuraavassa tarkastelemme lyhyesti Porin uuden uimahallin käyttäjäryhmiä liikuntapaikkojen 
mukaan:

Aktiiviliikkujat
Aktiiviliikkujille on uudessa uimahallissa varattu vähintään yksi 50 metrin rata, jossa nopeat 
uimarit saavat harjoitella viikon jokaisena päivänä. Sen lisäksi halliin on rakennettu kuntosali, 
jossa aktiiviliikkujat voivat yhdistää uinnin ja kuntopiirin.

Kuntoliikkujat
Kuntoliikkujille on uudessa uimahallissa varattu vähintään yksi 50 metrin rata, jossa 
kuntouimarit voivat keskittyä hieman verkkaisempaan menoon. Kuntosalista kuntoliikkuja 
saa tarvittavaa lisäpotkua liikuntaharrastukselle.

Eläkeläiset
Eläkeläisten vesijumppaa järjestetään joka maanantai,  keskiviikko ja perjantai alkaen klo 
14.00. Vesijuoksulle on varattu kaksi (2) 25 metrin rataa, jotka ovat käytössä viikon jokaisena 
päivänä uimahallin normaalin aukioloajan puitteissa. 

Aikuiset
Erikseen profiloimattomille aikuisille on varattu yksi 50 metrin pituinen rata. Sen lisäksi 
käytössä on uuden uimahallin monitoimiallas, hyppyallas, pore- ja kylmäallas.

Lapset
Nuoriso- ja tenava-allas tarjoavat paikan vesileikkeihin sekä veteen totutteluun. Em. altaiden 
lisäksi nuorison käytössä on vesiliukumäki ja hyppyallas uimataitoisille nuorille.

Vauvat
Tenava-allas toimii vauvaikäisten ensimmäisenä puuha-altaana, jossa otetaan ensimmäinen 
kosketus veden seikkailulliseen elementtiin. Vauvaikäisten ja heidän vanhempiensa käytössä 
oleva 0,30 m syvä allas on ns. kahluuallas, jonka lämpötila on aina 32 astetta.

Perheet
Perheen jokaiselle jäsenelle on uudessa uimahallissa tarjolla kattava allaskokonaisuus, jonka 
kirjo alkaa 30 centin syvyisestä kahluualtaasta ja päättyy 4 metrin syvään hyppyaltaaseen. 
Pore- ja kylmäallas täydentävät uintialtaiden tarjonnan.

Liikuntarajoitteiset
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Liikuntarajoitteiset on otettu hyvin huomioon uimahallin suunnittelussa, sillä kahden 
invasaunan lisäksi hallissa on monta inva-wc:tä. 
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Altaille liikuntarajoitteiset pääsevät kätevästi hydraulisesti laskettavien tasojen avustuksella. 
Hallissa on myös siirrettävä pyörätuoliasiakkaan nostin, jonka kanssa liikuntarajoitteisten on 
hyvä siirtyä altaan reunalta veteen.

SIDOSRYHMÄT

3.1 UIMAKOULUT

KOULUTUSVIRASTON UIMAKOULUT
Porin koulutusvirasto järjestää uinninopetusta 2, 4 ja 6-luokkalaisille. Opetuskertoja on 5. 
Erityiskouluille uintia on 10-12 tuntia viikossa. Tunnit on jaettu erityiskoulujen kesken. 
Tukitunti on joka perjantai klo 13.30 - 14.30.

Koulut saavat valmiit uintilistat, joista näkyvät
- uimaopetuspäivät
- kuljetuksen aikataulut
- uimaopetusajat

VAPAA-AIKAVIRASTON UIMAKOULUT
Vapaa-aikavirasto järjestää uimakouluja lähes koko vuoden. Lapsille järjestetään vauva- ja 
naperouintia sekä eritasoisia uimakouluja leikkiuimakoulusta jatkouimakouluun. Aikuisille on 
järjestetty uintitekniikkakursseja, jotka hoitaa Irma Helmejoki.

Vauva- ja naperouinti
Vapaa-aikavirasto järjestää vauvauintia ja naperouintia keskustan uudessa uimahallissa tiistai-
aamuisin sekä lauantai-aamuisin.

Aikuisten uintitekniikkakurssit
Kurssi kestää kaksi kertaa kaksi tuntia. Kurssilla opetellaan rinta-, selkä- ja 	
vapaauinnin 
tekniikat. Uimataitovaatimus 25 m.

3.2 ERITYISRYHMÄT

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, 
sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeus 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. Vapaa-aikavirasto tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 
uintikerhoja.

Eläkeläisten ohjattu liikunta

	
 Maanantai
	
 - Vesijuoksu, klo 18.00-18.30, Keskustan uimahalli 
	
 - Syvän veden jumppa, klo 18.30-19.00, Keskustan uimahalli 

	
 Tiistai
	
 - Vesivoimistelu, klo 14.00-14.30, Keskustan uimahalli 
	
 - Vesivoimistelu, klo 15.00-15.30, Keskustan uimahalli 

	
 Torstai
	
 - Vesijuoksu, klo 18.00-18.30, Keskustan uimahalli 
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 - Syvävesijumppa, klo 18.30-19.00, Keskustan uimahalli

	
 Perjantai
	
 - Vesivoimistelu, klo 14.00-14.30, Keskustan uimahalli 
	
 - Vesivoimistelu, klo 15.00-15.30, Keskustan uimahalli

Erityisryhmien ohjattu liikunta

	
 - Uintikerho, klo 17.30-18.30, Keskustan uimahalli, 6.10.2011 alkaen 
	
 (uimataitovaatimus 25 m itsenäisesti)
	
 - SAMMAKKO-uintikerho, klo 18.30-19.30, Keskustan uimahalli, 6.10.2011 alkaen
	
 - Kehitysvammaisten aikuisten vesivoimistelu, klo 10.15-10.45, Keskustan 
	
 uimahalli,8.10.2011 alkaen

3.3 KOULUT

Porin koululaisille järjestetään uinninopetusta 2, 4 ja 6-luokkalaisille (kts 3.1 uimakoulut).

Uimaopetuksen tavoitteet luokittain

	
 2lk.
	
 - esineen hakeminen rintasyvyisestä vedestä
	
 - x-kellunta selin
	
 - 10 m:n alkeisuinti
	
 - hyppääminen rintasyvyiseen veteen

	
 4lk.
	
 - alkeisuintia 50 metriä
	
 - liuku pinnan alle
	
 - hyppy jalat edellä uintisyvyiseen veteen
	
 - veden polkeminen uintisyvyisessä vedessä (n. 20 s)

	
 6lk
	
 - Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään 
	
 uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 m, josta 50 m selällään, ON 
	
 UIMATAITOINEN

Erityiskoulut
Porissa toimii neljä erityiskoulua (Herttua, Kallela, Koivula ja Tiilimäki), joiden oppilaille 
järjestetään säännöllistä uimaopetusta sekä muuta vesiliikuntaa. 

Yläaste ja lukiot
Lukiot sekä yläasteen opettajat varaavat myös säännöllisesti uimahallin uintiratoja sekä 
hyppyallasta. Opettajiensa johdolla halliin saapuvien ryhmien uinninopetus- tai 
kuntoliikuntasuoritteet vedetään läpi koulujen opetussuunnitelmien mukaisesti. 
Opetussuunnitelmat vaihtelevat kouluittain.

Jäntti / Koski Almeri 8 / projektityö sivu 10



3.4 URHEILUSEURAT

Porissa toimii monta urheiluseuraa, jotka käyttävät uuden uimahallin altaita sekä kuntosalia 
säännöllisesti. Vanhan uimahallin vajavaisen käyttökapasiteetin vuoksi monien uimaseurojen 
harjoitukset pidettiin vasta yleisön uintiajan päätyttyä, mutta uuden uimahallin myötä 
seurojen ongelma on väistynyt, ja syksyllä avattavan halli tarjoaa seuroille aivan uudet 
mahdollisuudet uintiharjoitusten suunnitteluun. Alla lisätietoja urheiluseuroista sekä niiden 
tilavarauksista.

PORIN UIMASEURA
Ainoa porilainen uinnin erikoisseura. Toimintaa kilpauinnissa, lasten-, masters- ja 
erityisryhmissä. Porin uimaseura järjestää uinnin opetusta lapsille, aikuisille, vesiralli-
kursseja, vesipeuhuloita ja mm. vauvauintia.

Uintiharjoitukset alkavat uudessa hallissa syyskuun lopulla. Harjoituksia on päivittäin klo 
15.00 - 20.00 sekä lauantaisin klo 09.00 - 16.30 ja sunnuntaisin klo 10.00 - 16.30.

PORIN PYRINTÖ
Porin Pyrintö on perustettu vuonna 1907 ja sen Uintijaosto vuonna 1920. Tuolloin aloitettiin 
uintiharjoitukset Kokemäenjoen uimalassa, josta siirryttiin Maauimalaan. Jaostossa toimii 
useita ryhmiä eri- ikäisille ja eritasoisille uimareille.

Kohderyhmä
3–8 –vuotiaille Vesipeuhula
6–10 –vuotiaille Vesiralli
8–25 –vuotiaille Kilpauinti
10–25 –vuotiaille Harraste/Kuntouinti
25+ Masters-uinti

Toiminta-aika
Syyskausi: syyskuun alusta vuoden loppuun 
Kevätkausi:  tammikuun alusta toukokuun loppuun

Uintiharjoitukset alkavat uudessa hallissa syyskuun lopulla. Harjoituksia on päivittäin klo 
15.00 - 20.00 sekä lauantaisin sunnuntaisin klo 10.00 - 16.00.

VESIPALLOSEURA SENTTERIT
Sentterit tarjoaa vesipalloa aloittelijoille ja jo pelanneille. Harjoituspaikkana toimii uusi 
uimahalli sekä kesäisin Porin maauimala. Uimataito on edellytys vesipallon pelaamiselle.

Toiminta-aika
Uimahallissa: syys-huhtikuu 

Harjoitukset alkavat uudessa hallissa syyskuun lopulla. Harjoituksia on tiistaisin klo 20.00 - 
21.30, keskiviikkoisin klo 20.00 - 21.30 ja perjantaisin klo 20.00 - 21.45.

Jäntti / Koski Almeri 8 / projektityö sivu 11



PORIN TARMO PYÖRÄILY- JA TRIATHLONJAOSTO
Triathlon-jaoston triathlonistien uintiharjoitukset ovat aina lauantaisin klo 15.00 - 16.30.

KOIVISTON ISKU
Koiviston Iskun kuntosalivuorot ovat torstaisin klo 17.30 - 18.30.

MELAMAJAVAT
on vuonna 1978 perustettu Porilainen, yli 200 jäsenen melontaseura. Seura järjestää melonnan 
alkeiskursseja, joiden tavoitteena on uusien jäsenten kouluttaminen ja opastaminen melontaan 
ja seuratoimintaan. Talvikaudella melonnan opastusta ja harjoittelua suoritetaan uimahallilla. 
Seuran jäsenille järjestetään osallistumisia Kanoottiliiton ja muiden järjestöjen 
koulutustapahtumiin melonnan eri osa-alueilta.

Melamajavien harjoitukset ovat maanantaisin klo 20.00 - 21.45.

DIVING TEAM PORI
Diving Team on yli kymmenen vuoden kokemuksella lasten ja nuorten vedenalaisiin 
harrastusmahdollisuuksiin tutustuttava ja valmentava nuorisoseura. Toimintamuotoja ovat 
leikkimieliset kilpailut, snorkkelisukellus, laitesukellus, vedenalainen valokuvaus, 
taitosukellus, meribiologia, ensiapu ja pelastusharjoitukset, sukelluskalastus, räpyläuinti, 
pallopelit, merenkulkutaidot ja LifeSaver-toiminta.

Diving Teamin harjoitukset ovat lauantaisin klo 15.30 - 16.30.

PORIN URHEILUSUKELTAJAT RY
Porin urheilusukeltajat on 36-vuotias urheiluseura kaikenikäisille sukelluksesta 
kiinnostuneille. Seuran tukialus Jyry, satamapaikkana Reposaari, mahdollistaa 
sukellustoiminnan Porin edustalla toukokuusta syyskuuhun. Talvella seura harjoittelee Porin 
keskustan uimahallissa.

Urheilusukeltajien harjoitukset ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 19.00 - 20.00 sekä 
lauantaisin 15.30 - 16.30.

PIHLAVAN TYÖVÄEN URHEILIJAT RY
PiTU:n uintijaosto tarjoaa harraste- ja kilpauintiryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille.

PTU:ssa ui yli sata lasta, nuorta ja aikuista. Vakituisia lasten ja nuorten ryhmiä on  
vesipedoista SM-tason kilparyhmään. Yli 25-vuotiailla mastersuimareilla on oma itsenäisesti 
harjoitteleva ryhmänsä. 

Vuosittain PiTU järjestetää myös vesipeuhuloita aivan pienille uimareille sekä aikuisten 
uimakouluja. Kilparyhmät osallistuvat alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiinkin 
kilpailuihin sekä ovat mukana erilaisilla valmennusleireillä. Harraste- ja tekniikkaryhmissä 
uimarien suuri joukko kehittää uimataitoaan innolla.

PiTU:n harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 - 21.30 ja perjantaisin klo 18.00 - 20.00 sekä 
lauantaisin 13.30 - 16.30.
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3.5 MUUT

Porin uuden uimahallin tarpeellisuudesta kertoo sen kattava käyttäjäkunta, kuten olemme jo 
edellä saaneet todeta. Em. lisäksi hallin kattavaa tarjontaa käyttävät Porin Pelastuslaitoksen 
(palomiehet, sairaankuljettajat, ym.) yksikkö, jotka käyvät sukeltamassa hallin hyppyaltaassa 
aina tilaisuuden tullen, mutta yleisimmin lauantaisin. Myös Porin naisvoimistelijoilla on oma 
vuoronsa. Tarjolla on mm. Aqua Zumbaa.®. Aqua Zumba®- tunnilla tehdään helpompia 
askeleita ja liikkeitä esimerkiksi merenguen, salsan, cumbian, reggeatonin, hiphopin ja 
bellydancen tahtiin. Uusi vesiliikuntamuoto kehittää muun muassa sydän- ja 
verenkiertoelimistöä. Lisäksi vedessä liikkuminen ei rasita niveliä ja sopii kaikenikäisille ja –
kokoisille.

ESITTELYPORTTAALIN SUUNNITTELU

4.1 PORTAALISTA LYHYESTI

Noin 17 miljoonaa euroa maksanut Porin uusi uimahalli on yksi Suomen tasokkaimmista 
uintiliikuntapaikoista, jossa on tavallisen yleisön lisäksi otettu huomioon liikuntarajoitteiset, 
urheiluseurat sekä uimakoululaiset aina vauvasta aikuisten uintitekniikkaan asti. Edellisten 
lisäksi hallissa järjestetään tulevaisuudessa kansallisen tason uintikilpailuja, joten kyseessä on 
”kaikkea kaikille” -tyylinen vapaa-ajan ratkaisu.

Kalypso-porttaali tullaan suunnittelemaan ja mahdollisesti myös rakentamaan uimahallin 
kaikkia käyttäjäryhmiä laajalti palvelevaksi tietopankiksi, josta käyttäjä löytää nopeasti 
perustietoa hallista seuraavasti:

	
 1. Hallin esittely
	
 	
 - pohjapiirustukseen perustuva käyttöliittymä
	
 	
 - kuvia hallista
	
 	
 - hallin altaiden tekniset tiedot
	
 	
 - kuntosalin ja muun oheistoiminnan esittely

	
 2. Seurojen esittelyt
	
 	
 - uimaseurat
	
 	
 - muut urheiluseurat

	
 3. Uimakoulujen ja vauvauintien lukujärjestykset yhteystietoineen
	
 	
 - vauvauinti
	
 	
 - perheuinti
	
 	
 - uimakoulut
	
 	
 - aikuisten tekniikkakurssit	


	
 4. Varattavien tilojen varausjärjestelmä
	
 	
 - tilaussauna
	
 	
 - uimaradat
	
 	
 - muut altaat
	
 	
 - kuntosali
	
 	
 - halli (koko halli / allas)

	
 5. Vesiliikuntaesittelyt
	
 	
 - vesijumpat
	
 	
 - Aquazumba
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 - Hydrobic
	
 	
 - vesijuoksu
	
 	
 - videoleikkeet

	
 	
 6. Henkilökunta
	
 	
 - uimavalvojat / liikunnaohjaajat
	
 	
 - esimiehet
	
 	
 - laitoshuoltajat
	
 	
 - muu henkilöstö
	
 	

	
 7. Yhteystiedot & sijainti
	
 	
 - valvojat
	
 	
 - kahvio
	
 	
 - kartta
	
 	
 - liikenneyhteydet

	
 7. Kahvio
	
 	
 - esittely
	
 	
 - hinnasto
	
 	
 - tuotteet
	
 	
 - synttäri- ja muut juhlavaraukset
	
 	
 - muut tapahtumapaketit

Porttaalin sisältö on jaettu neljään (4) tasoon: 1. päätaso 2. kakkostaso 3. kolmostaso ja 4. 
taso.

PÄÄTASO	

Päätasolta löytyy porttaalin sisäänkäynti sekä tärkeimmät tekijänoikeus- ja tuotantotiedot.

TASO 2	

Tasolta kaksi löytyy linkit eri osa-alueisiin, jotka on määritelty niiden luonteenpiirteen 
mukaan esim: hallin esittely, kahvio, ym.

TASO 3	

Tasolle kolme on sijoitettu kaikki se sisältö, joka kuuluu sen isännän alaisuuteen. Esimerkiksi: 
halli >> pohjapiirustus

TASO 4	

Taso neljä sisältää sisällön syvimmän osan, jossa yksilöidään isäntätasojen sisältö. 
Esimerkiksi hallin (taso2) pohjapiirustus (taso3) linkit ovat nähtävillä neljännellä tasolla. 
Toisin sanoen pohjapiirustus vie käyttäjän tutustumaan altaiden yksittäisiin ominaisuuksiin.

Periaatteessa tasoja voisi olla vieläkin enemmän, mutta Kalypson käyttöliittymän 
helppokäyttöisyyden takia sisältö on sisennetty vain edellämainituille tasoille. (liite2).

Käyttöliittymän kautta sekä uusi että vanha käyttäjä voi helposti tarkistaa tietyn altaan 
varaustilanteen, tutustua päivän tai viikon aikana yleisölle olevaan tarjontaan ja erilaisiin 
vesiliikunnan lajeihin, joista on resurssien mukaan tehty videoleikkeitä (esittelyvideot).
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4.2 TEKNISEN ALUSTAN VALINTA

Koska kyseessä on uusinta teknologiaa sisältävä projekti, teknisen alustan rakentaminen pitää 
suunnitella mahdollisimman huoltovarman ja ominaisuuksiltaan dynaamisen alustan päälle. 
Ensin on valittava resursseiltaan, teknologialtaan ja hintalaatusuhteeltaan paras mahdollinen 
palvelin, johon itse julkaisujärjestelmä sijoitetaan. Seuraavassa esimerkki palvelimen 
vaatimuksista:

	
 4.2.1. PALVELIN

	
 Palvelinjärjestelmä
	
 Tehokas ja vikasietoinen palvelinlaitteisto on sijoitettu turvalliseen 
	
 palvelinkeskukseen. Palvelin on varustettu vikasietoisella levyjärjestelmällä, joten 
	
 mahdollisessa vikatilanteessa tietoa ei katoa. Palvelinta voi hallinoida mm. 
	
 FTP-yhteyden, turvallisen SCP-yhteyden tai SSH-yhteyden avulla. Tilastopalvelun 
	
 avulla palvelun toimintaa on helppo seurata ja kehittää. (Lähde: Kotisivut.com)
	

	
 -Dedikoitu palvelinratkaisu, jossa asiakkaan käytössä puolet palvelimen 
	
 kapasiteetista
	
 -Intel Dual-core moniydinprosessori, oma prosessoriydiN
	
 -Levytilaa 40 GB kotisivuille ja sähköposteille
	
 -RAID-varmennettu levyjärjestelmä
	
 -FTP, SCP, SSH-yhteydet
	
 -Statistiikkapalvelut
	
 -100 Mbit/sek kahdennettu verkkoyhteys
	
 (Lähde: Kotisivut.com)

	
 Ohjelmointitekniikat
	
 Palvelimelta pitää löytyä monipuolinen tuki erilaisille ohjelmointitekniikoille. 
	
 Palvelimelle pitää olla mahdollista asentaa myös omia palvelinohjelmistoja.
	

	
 -Php, CGI, Perl-tuki
	
 -SSI-tuki
	
 -.htaccess-tuet
	
 -Mysql-tietokantatuki
	
 (Lähde: Kotisivut.com)

	
 4.2.2. JULKAISUJÄRJESTELMÄ

	
 Julkaisujärjestelmän tulee olla monipuolinen, selkeän editorin omaava järjestelmä, 
	
 jossa voi helposti ylläpitää käyttäjätasoja. Julkaisujärjestelmään tulee olla myös 
	
 saatavilla runsaasti moduuleja mahdollisia lisäkomponentteja silmällä pitäen. 
	
 Julkaisujärjestelmiä on monia kuten Joomla 1.5, Drupal, Congrete5 ym. seuraavassa 
	
 Joomla-julkaisujärjestelmän ominaisuuksia:

	
 - Sisältöä voi muokata, kirjoittaa ja julkaista internet-selaimen kautta
	
 - Sivuston päivitysvastuun voi hajauttaa ja myöntää sivujen päivitysoikeudet 
	
 halutuille henkilöille.
	
 - Joomla! ei rajoita julkaistavien sivujen määrää.
	

	
 - Joomla! sisältää välimuistipuskuroinnin, RSS-syötteet ja mahdollisuuden muuttaa 
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 sivuja PDF-tiedostoiksi.
	
 - Perusominaisuuksien lisäksi Joomlaan on saatavilla sekä ilmaisia että maksullisia 
	
 lisäosia, kuten keskustelualue-, kauppapaikka- ja uutiskirjekomponentit sekä 
	
 komponentit dokumenttien hallintaan.

	
 4.2.3. KÄYTTÖLIITTYMÄ

	
 Käyttöliittymä kannattaa rakentaa dynaamisen html:n pohjalta siten, että siihen 
	
 voidaan liittää Flash- ja Java-komponentteja. Käyttöliittymän CSS-tyylit 
	
 suunnitellaan kirjastoksi, josta Kalypson tyylejä voidaan manipuloida osasto 
	
 kerrallaan. Osa käyttöliittymän toiminnoista voidaan rakentaa myös AJAX:in päälle 
	
 dynaamisten elementtien korostamiseksi.

	
 4.2.4. KOSKETUSNÄYTÖT

	
 Kalypsoa voidaan selata tietokoneelta, siitä voidaan tehdä slide-show tai se voidaan 
	
 asentaa tietokoneelle, josta sitä voidaan selata kosketusnäytöllä. Kaikissa paitsi 
	
 slide-show:ssa Kalypso on koko ajan verkossa, jotta sen varausjärjestelmään tehtävät 
	
 muutokset päivittyvät reaaliajassa.

4.3 GRAAFISEN ULKOASUN MÄÄRITTELY

Kalypson graafisen ulkoasun olisi hyvä ainakin osin seurata uuden uimahallin tyyliä, jonka 
yhtenä korostettuna värinä toimii lime. Käyttöliittymässä pitää värimaailman lisäksi 
määritellä myös fontit (myös koot eri yhteyksissä), muut graafiset elementit (kuviot ym. ) 
sekä kauttaaltaan päälinjaa myötäilevä navigointi. Seuraavassa esimerkkejä 
tyylimäärittelyistä:

FONTIT: Arial, Times, Helvetica, Verdana, Georgia, Tahoma.
KIRJASINKOOT: 8-36 pikseliä / lihavoitu, kursivoitu, alleviivattu ym.
TAUSTAVÄRI: Käyttöliittymissä yleensä valkoinen, harmaa tai murretut sävyt
GRAAFISET ELEMENTIT: Valokuvat, Clip Art -kuvat, kuviot, illustraatiot

4.4 SISÄLLÖN SUUNNITTELU

Kalypson sisältö määräytyy pitkälti kohderyhmän mukaisesti eli ennen sisältöä pitää selvittää 
Kalypson käyttäjien tiedot. Tämän määrittämiseksi voidaan laatia asiakaskysely, mutta uuden 
uimahallin käyttäjäkunnan laajuuden ja tuttuuden takia sisältö voidaan suunnitella jo 
olemassaolevien tietojen pohjalta.

Sisällön pääpaino on käytännönläheisyydessä, ja sen tulee vastata peruskysymyksiin:

Mitä? / Kenelle? / Miten? / Miksi?

Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaaminen auttaa määrittelemään kalypson sisällön. 
Perusteemana on uimahallin toiminnot, joten sen pohjalta sisältöä voidaan laatia jo melko 
kattavasti. Sisällön määrittelemiseksi voidaan laatia myös MindMap (liite3), jonka versoista 
valitaan oleellisin ja lähdetään sen pohjalta laatimaan itse sisältökarttaa (kts 4.1 Porttaalista 
lyhyesti).

4.5 SISÄLLÖN TUOTTAMINEN
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Kalypson ideana on, että sisältöä tuottaa moni instanssi omista lähtökohdistaan. Tuotettua 
sisältöä (joka on luonteeltaan informatiivista) kerätään kouluilta, Vapaa-aikavirastolta, uima- 
ja urheiluseuroilta sekä kaikilta muilta hallia käyttäviltä sidosryhmiltä.

Kerätty info toimitetaan Kalypsoon sille varatulle paikalle. Päävastuu sisällön 
ajantasaisuudesta on aina projektin johdolla, joka määritellään erikseen. Vastuullinen toimija 
voi olla myös ulkopuolinen sisällöntuottaja, mutta melko yleisesti se on tehtävään erikseen 
palkattu projektityöntekijä, joka kerää, muokkaa ja julkaisee sisällön Kalypsossa. Pitää 
muistaa, että osa Kalypson sisällöstä on ”kiinteätä” (esim. altaan tekniset tiedot & 
pohjapiirustus) eli sisältöä, joka pysyy samana vuodesta toiseen.

4.6 RAHOITUS

Kalypson rahoituksen pitää tulla ensisijaisesti tilaajalta eli tässä tapauksessa Porin Vapaa-
aikavirastolta. Nykypäivän trendi kuitenkin on, että mukaan otetaan myös sidosryhmiä, 
sponsoreita sekä mainostajia. Mainostajilla ei tässä yhteydessä tarjoiteta muita kuin selkeästi 
uimahallin toimintoihin sidoksissa olevia mainostajia kuten (urheilumerkit, urheiluliikkeet 
ym). Liitteenä viitteellinen kustannusarvio (liite4).

ESITTELYPORTTAALIN KÄYTTÖTARKOITUS

5.1. KOHDERYHMÄ

Allaoleva kohderyhmämäärittely osoittaa, Porin uuden uimahallin ja Kalypson kohderyhmä 
on laajempi kuin useimmilla muilla palveluilla johtuen hallin monikäyttöisyydestä. Kalypsoa 
rakennettaessa suurin huomio kannattaakin kiinnittää käyttöliittymän helppokäyttöisyyteen 
sekä melko neutraaliin, mutta tyylikkääseen ulkoasuun. Sisältö on informatiivista, joten 
kohderyhmäanalyysi ei ole välttämätön.

	
 KALYPSON KOHDERYHMÄ

	
 - satakuntalaiset vesiliikunnan harrastajat
	
 - lapsiperheet
	
 - turistit
	
 - koululaiset
	
 - kuntouimarit
	
 - muut kuntoliikkujat
	
 - eläkeläiset
	
 - seurat ja järjestöt  

5.2. PORTTAALI MEDIOISSA

Ennen Kalypson julkaisua pitää varmistua sen näkyvyydestä medioissa. Hyvä keino on ns. 
parasiittimarkkinoinnin käyttäminen osana Kalypson markkinointiviestintää. Esimerkkinä 
voidaan ottaa vaikka Porin uimaseura, jonka sivuille tulee Kalypson banneri >> linkki. 
Vastavuoroisesti Kalypso tarjoaa Uimaseuralle näkyvyyttä porttaalista.
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Myös maakunnan päälehden Satakunnan Kansan kanssa kannattaa yrittää neuvotella 
näkyvyydestä esimerkiksi netissä.

Porttaalin julkaisusta pidetään lehdistötilaisuus, johon kutsutaan kaikki satakuntalaiset mediat. 
Tiedotustilaisuudessa esitellään porttaalin käyttöä sekä selvitetään sen tavoitteet.

LEHDISTÖTILAISUUS

	
 - Satakuntalaisille medioille (Satakunnan Kansa, Radio Pori, Porin Sanomat, 
	
    Länsi-Suomi, Radio Suomi, Satakunnan viikko, Uusi aika, YLE, maakuntalehdet, 
	
    ym.)

	
 - Tavoitteena mahdollisimman laaja näkyvyys Porttaalille

	
 - Tuodaan esille porttaalin ainutlaatuisuus ja sen hyödyt käyttäjille

	
 - Lehdistötilaisuudessa julkistetaan porttaalin brandi, joka mukailee uimahallin 
	
   olomuotoa, estetiikkaa ja värimaailmaa

	
 - Jaetaan kattava infopaketti Kalypso-porttaalista

Lehdistötilaisuus, yhteistyökumppanuudet näkyvyydessä sekä porttaalin toimivuus ja 
käytännöllisyys tositilanteessa luovat triangelin, jonka kautta käyttäjä oppii käyttämään 
Kalypsoa sekä suosittelemaan sen käyttöä myös muille. Ajantasainen sekä dynaaminen sisältö 
takaavat Kalypsolle tulevaisuudessa vakaan käyttäjäkunnan niin yleisön kuin seurojenkin 
keskuudessa.

Jäntti / Koski Almeri 8 / projektityö sivu 18



POHDINTA

Porin uuden uimahallin esittelyporttaali oli jo lähtökohtaisesti mielenkiintoinen aihe, sillä se 
mahdollisti uuden uimahallin tietojen keruun yhteen dokumenttiin. Projektityössä ei onneksi 
ollut kyse uimahallin tekniikasta, sillä se olisi ollut loputon suo jo laaja-alaisuutensa ja 
uusimpien aurinkoenergiasovellustensa takia. Nyt piti vain kerätä käyttäjätietoa, allastietoa ja 
pohtia esittelyporttaalin käyttötarkoitusta. Nyt noista asioista ainakin osa löytyy 
projektityöstä.

Projektin alkulehdillä hehkuttama liiketoimintasuunitelma ei aivan toteutunut, sillä sen monet 
luonteenpiirteet olisivat vaatineet monia kymmeniä sivuja tekstiä, kilpailuanalyysejä, 
nelikenttä- ja SWOT-malleja sun muuta nippelitietoa. Tällä kertaa emme katsoneet noita 
analyysejä tarpeellisiksi, sillä porttaalilla ei ole kilpailijoita - ei ainakaan sellaisia, joita 
kilpailulla yleensä tarkoitetaan. Porttaalin itsenäinen ja informatiivinen luonne on 
projektityössä hahmoteltu monoliitiksi, joka joko rakennetaan tai sitten ei. Kuka tahansa sen 
rakentaakin, sitä ei kannata ensimmäisen kerran jälkeen kilpailuttaa, sillä vain täydellinen 
tekninen romahtaminen vaatisi uuden kilpailuttamisen. Mitä taas tulee Kalypsoon ja sen 
pohjalta tehtyyn projektityöhön, tekijöillä on siihen automaattisesti tekijänoikeudet, eikä 
porttaali-ideaa ainakaan sellaisena tule muun tahon agendalle.

Uimahallin moniulotteisuus tuli jo tässäkin projektityössä kattavasti esille. Uimahallin 
rakentamispäätöstä edelsi poru veroeurojen kohdistamisesta liian kalliiseen hankkeeseen, 
mutta jo tässäkin dokumentissa on nähtävissä, kuinka isoa käyttäjäryhmää hallin 
rakentamispäätös koskee. Välittömiä kustannuksia aiheuttanut uimahalli tulee tulevaisuudessa 
näkymään ainakin välillisesti Porin kaupungin terveydenhoitokustannuksissa. Hallin 
sisäänpääsymaksun korottaminen vain yhdellä eurolla tullee nostamaan huimasti 
käyttöastetta, ja näin keräämään lipputuloja menojensa kattamiseksi.

Jos ja kun Kalypso-porttaali saatetaan käytännössä toimivaksi infoalustaksi, sen hyödyt 
tulevat esille välittömästi. Kalypsosta voidaan tehdä kaikille verkossa asioiville kuluttajille 
saavutettavissa oleva paketti. Kalypson informaatio osaltaan alentaa kynnystä lähteä 
harrastamaan vesilikuntaa - yhtä monipuolisimmista liikuntamuodoista.
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LÄHTEET

Porin Vapaa-ajanvirasto

Nuori Pori -lehti

Kotisivut-com

Joomlaportal.fi

Koviston Isku

Melamajavat Ry

PiTU

Vesipalloseura Sentterit Ry

Porin Pyrintö

Porin Tarmo

Diving Team Pori

Porin urheilusukeltajat Ry

Porin naisvoimistelijat Ry
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LIITTEET

Nettileiska

Sisältöhierarkia (tasomalli)

Mind Map

Rahoitussuunnitelma
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