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Tavoitteena kaupunkiyhteisö - Ålesundin 
paikalliset hyväntekijät ovat rakentaneet 
teknisesti vaativan kylpylän 

Kiinteistökehityksen kanssa on pystyttävä käyttämään monia hattuja. On tärkeää tietää vähän kaikesta, koska 
liiketoiminnassa ei ole kyse pelkästään rakennuksesta – kyse on koko sen ympärillä kehittyvästä yhteisöstä. 
Tässä liiketoiminnassa on ajateltava sijaintia, tarkoitusta eikä koskaan vähiten kestävyyttä. Olemme olleet 
onnekkaita saadessamme olla tekemisissä paikallisten pioneerien kanssa toimittaessamme tuotteita uuteen 
kylpylään Ålesundissa. Vaikka se saattaa tuntua hyvin tavalliselta rakennusprojektilta, tarinasta on paljon 
enemmän kerrottavaa. 

Kuvaus Kristoffer Antonsen 



Ålesund Bathhouse ei ole vain tavallinen kylpylä, vaan strateginen päätös kaupunkiyhteisöä kohtaan. 
Hankkeen paikalliset edelläkävijät visualisoivat Ålesundin houkuttelevaksi tulevaisuuden matkakohteeksi, 
ja heidän tavoitteenaan on, että Ålesundissa olisi vähintään 10 tällaista nähtävyyttä lisää. Sen lisäksi, että 
kylpylä on osa tulevaisuuden pyrkimyksiä, se on myös kirjaimellisesti osa paikallista rakennuskantaa. 
Rakennus on yhdistetty keskustan putkiverkostoon, jotka keräävät muuntajilta ylimääräistä lämpöä ja 
tarjoavat myös jäähdytystä.  

"Projekti on ollut teknisesti vaativa useista syistä, rakennuksen geometria on suhteessa kaltevan pinnan, 
katon ja seinän käyttöön. Sisäänkäynnissä esimerkiksi on 40 asteen kulmaan valettu sisäseinä, ja itäpuolen 
sisäänpäin olevat seinäkaulukset ovat rinnakkain kaltevan kadun kanssa. On materiaalisesti ja teknisesti 
hyvin monimutkaista valaa seiniä, jotka ovat kaltevat kahteen eri suuntaan", sanoo Veidekke Entreprenør 
AS:n projektipäällikkö Hans-Petter Brandal. 

Kaupungin kylpylään mahtuu 50 metrin allas, sukellustorni ja kaksi vesiliukumäkeä. Uima-altaassa on 
kokonainen kerros, joka on omistettu teknisille laitteille. Esimerkiksi uima-altaassa on moderni 
hukkumisenestojärjestelmä, jota kuvataan yksinkertaisesti järjestelmäksi, jossa uima-altaan pohjaan on 
asennettu kameroita ja ne huomaavat, jos joku makaa liikkumattomana pohjassa – se antaa hälytyksen. 
Kaikkien teknisten näkökohtien lisäksi tämän kylpylän suunnittelu on jotain poikkeuksellista. Laattoja on 
kaikilla alueilla uima-altaassa ja pukuhuoneissa ja niiden ympärillä, sekä käytävien lattiat on valmistettu 
betonista. Katto on osittain valmistettu puusta, ja kovien äänien aiheuttamiin haasteisiin vastatakseen 
hankkeessa on käytetty puusta ja nokkalevyistä valmistettuja ääntä vaimentavia materiaaleja. Ulkopinta on 
kauniisti yhdistetty graniittiin sekä lasi- ja alumiinijulkisivuun.  

Arkkitehti: Invit Arkitekter AS og Kosberg Arkitektkontor AS (Norconsult AS) 
Metallinrakentaja: H-fasader AS 
Sijoittaja: Veidekke Entreprenör AS 
SAPA Solutions: SAPA 4150 Facade, SAPA 2050 Door, SAPA 2086 Door och SAPA 1086 window 
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