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Uimahallin rakentaminen alkaa. 

Teuvan uimahallin rakentaminen aloitettiin elokuussa 1968 ja se kesti aina 1970 kevääseen 

saakka.  

Arkkitehtitoimisto Usko Ahdin suunnitelmia alettiin toteuttaa elokuussa 1968. Uimahallin LVI-

suunnittelun teki insinööritoimisto Veikko Tuutti Seinäjoelta. Rakennussuunnittelun taas teki insinööri 

Kalevi Pohto Lapualta ja sähköteknilliset työt suunnitteli sähköteknikko Tahvo Seppänen Teuvalta. 

Rakentaminen suoritettiin kunnan omana työnä ja työnjohtajana toimi rakennusinsinööri Raimo 

Karino. Rakennuksen tilavuus oli 2900m3 ja se jakautui kahteen kerrokseen. Pääkerroksessa oli 

uimahalli, jonka altaan mitat olivat 8*16,67m. Syvyys matalassa päässä 85cm ja syvemmässä päässä 

180cm. Altaan kuutiotilavuus oli 180m3. 

Teuvalainen Erkki Törmä oli yksi monista uimahallin rakentamisessa mukana olleista työmiehistä. 

– Olin silloin 26 vuotias, kun olin rakentamassa uimahallia. Toimin lähinnä apumiehenä. En ollut aivan 

alusta lähtien mukana, vaan siitä saakka, kun montut oli jo kaivettu ja paalutettu. Tein muun muassa 

salaojaputkitusta. Mielestäni rakentaminen sujui aika pitkälti suunnitelmien mukaan. Se meni niin, että 

talvet rakennettiin ja kesät pidettiin taukoa. Uimahallin tarpeellisuudesta oltiin montaa mieltä. Minä en 

ollut oikein vastaan, mutta en puolestakaan. Mielestäni olisi ollut paljon muutakin, mihin olisi tarvittu 

rahaa. Sairaala puuttui ja työttömyyttä oli paljon. Sittenhän sairaalaa alettiinkin tehdä. Luulen, että 

uimahalliprojekti auttoi sairaalan saamisessa ja nosti asian framille, koska se herätti niin suuren hälyn. 

Jos jonkun hauskan muiston kertoisin, niin työmaalla oli yksi mies, jolla ei oikein ollut ruokaan rahaa. 

Silloin testattiin allasta, että pitääkö se vettä. Kellarissa kulki käytävä altaan ympäri, että vuodot 

huomattaisiin. No kuitenkin, tämä mies sanoi, että paljonko maksatte, jos hän hyppää altaaseen. 

Kerättiin kolehti ja mies pulahti veteen. Siinä oli sellainen juttu, että mies asui lähellä uimahallia, joten 

suurta haittaa kastumisesta ei ollut, koska oli helppo käydä kotona vaihtamassa kuivat vaatteet päälle.  

Vielä yhden asian Törmä paljastaa. 

– Kun uimahalli tuli valmiiksi ja koitti päivä, kun lehdistö saapui kokeilemaan allasta, sanoin 

työkaverilleni Olavi Harjulle, että nyt kokeillaan, kun on vielä puhdasta vettä. Niin me menimme 

saunaan ja uimaan ennen kuin toimittajat tulivat. Taisimme olla ensimmäiset, jotka uivat Teuvan 

uimahallissa. 

Veikkausvaroja saatiin rakentamiseen, kuten oltiin osattu odottaakin, yhteensä 175500 mk. Hallin 

valmistuskustannuksien oli laskettu olevan 380000mk, mutta laskelma oli tehty ennen devalvaatiota, 
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joka tuli voimaan 1967. Jo rakennusvaiheessa oli luultavaa, että kustannukset nousisivat yli puoleen 

miljoonaan markkaan.  

Uimahalli saavutti harjakorkeutensa 14. toukokuuta 1969. Silloin halli ei tokikaan vielä ollut valmis, vaan 

vielä paljon oli tehtävänä. 

Lähteet: Teuvan kunnan urheilulautakunnan pöytäkirjat, lehtileikkeleet, historioitsija Kalervo Niemelän arkisto ja 

Erkki Törmän muistelut. 

 


