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Tietoja uima-altaan kaivamisesta maahan  

     
Terässeinäaltaamme on alun perin suunniteltu käytettäväksi vapaasti seisovina altaina puutarhoissa. Siksi  
on huomattava, että tuotetakuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai  
altaan käyttämisestä maahan kaivettuna. Jos allas halutaan kaivaa maahan, pyydämme ottamaan yhteyden  
ammattihenkilöön ja antamaan työn hänen tehtäväkseen.   
Jos haluat kaivaa altaan maahan itse, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:  
  

Sijoittaminen:   
Tiedustele paikallisilta viranomaisilta, tarvitaanko altaan sijoittamiselle halutulle paikalle mahdollinen  
lupa.  Lisäksi on suositeltavaa ottaa aina yhteys vakuutusyhtiöön ennen uima-altaan rakentamista  
ja kaivamista maahan. Altaan omistajana velvollisuutenasi on ilmoittaa vakuutusyhtiölle, että tontillasi   
on uima-allas.  
  

Valmistelut:    
Merkitse alue, johon uima-allas asennetaan.   
Pyöreille altaille halkaisijaksi merkitään 1 m itse allasta suurempi alue.  Soikeille  
altaille alue merkitään 1 metriä altaan pituutta pidemmäksi ja 2 metriä sen leveyttä  
leveämmäksi.  
  

Alusta:   
Altaan sijoituspaikan alustan on oltava täysin tasainen ja 100 % kova ja kiinteä. Älä koskaan  
asenna allasta pehmeälle tai joustavalle alustalle, jossa veden paino voi saada altaan  
asettumaan paikoilleen. Muista, että 1000 l => 1 m3=> 1000 kg! Alustassa ei saa olla reikiä, kiviä, kasveja  
tai juuria, jotka voivat puhkaista verhouksen.  
Suosittelemme 15 cm paksun raudoitetun betonialustan valamista. Alustan on oltava täysin tasainen  
ja 100 % vaakasuorassa.  
Verhouksen suojaamiseksi alustan päälle on aina asetettava suojamatto. Pohjalle  
voidaan asettaa myös ylimääräinen 50 mm:n kerros kovia eristäviä styroliittilevyjä.   
  
Valitse altaalle aurinkoinen paikka, joka on lähellä vesijohtoa, viemäriä ja pistorasiaa.  
Älä aseta allasta sähkökaapelien tai kaasujohtojen päälle tai alueille, joissa pohjavesi on korkealla. 
 
Älä sijoita allasta virtaa johtavien ilmajohtojen alle.  
Valitse suojaisa paikka, jonka välittömässä läheisyydessä ei ole puita, koska muuten  
lehtiä putoaa jatkuvasti altaaseen. Aseta uima-altaan vaahdonpoistaja niin, että tuuli puhaltaa normaalisti sitä  
kohti.  
Muista, että altaan suodatin ja pumppu on asennettava aina niin, että ne ovat samalla tasolla altaan pohjan kanssa.  
  

Kaivanto:   
Huomioi myös vaahdonpoistajan, paluuputken ja portaiden sijainti. Kaivannon on oltava 15 cm  
altaan korkeutta syvempi.  Jos allas on 120 cm korkea, kaivannon on oltava 135 cm syvä.  
  

 Asennus –  Vaihtoehto 1: Puisella allaskannella    

Kun alusta on valmis, allas pystytetään samalla tavalla kuin se olisi vapaasti maan pinnalla. On  
aina suositeltavaa antaa altaan olla täysin vapaasti kaivannossa ilman kosketusta muihin rakenteisiin.   
Siksi maa on tasoitettava pohjalevyn kohdalta ja vinosti ulospäin niin, ettei maata ja soraa pääse  
altaan seiniä vasten esim. rankkasateella. Uima-altaan on siis oltava ”suppilomaisessa” reiässä,  
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jossa on vaakatasossa oleva pohjalevy. Maaseinämät voi halutessaan tukea eri tavoin. Esimerkiksi   
muuraamalla tai muulla tavalla voidaan varmistaa, että allas seisoo aina vapaasti  
kaivannossa. Kysy tarvittaessa rakennusalan ammattilaiselta, miten tämä kannattaa tehdä omalla rakennuspaikallasi.    
”Kaivanto” suositellaan viimeisteltäväksi puisella allaskannella allasta kohti. Tämä  
allaskansi tuetaan altaan läheltä tolpilla, jotka asetetaan kehään noin 20-30 cm päähän altaan reunasta. Näin  
”maanalainen” allas saadaan maanpinnan tasolle ja altaan ympärille muodostuu allaskansi, jolla  
on miellyttävä liikkua ja ottaa aurinkoa.  
  

Vaihtoehto 2: Ilman puista allaskantta  
  
Monet valitsevat altaan kaivamisen maahan perinteisemmällä tavalla.  Tällöin allas pystytetään  
edellä mainitulle pohjalevylle ja allas ja suodatinjärjestelmä yhdistetään vahvistetulla joustoletkulla tai 
vaihtoehtoisesti  
kovalla putkella. Suodatin ja pumppu asennetaan erikseen kaivettuun kuiluun, jossa on oltava riittävästi tilaa niiden  
vaivatonta käsittelyä varten.  Huomioi myös vaahdonpoistajan, paluuputken ja portaiden  
sijainti.   
  

Asennus:  
  
Noudata käsikirjan ohjeita niin, että uima-allas asennetaan samalla tavalla kuin se asennetaan  
vapaasti maanpinnalle. Allas yhdistetään suodatinjärjestelmään kovalla pvc-letkulla tai vahvistetulla allasletkulla.  
Täytä allas vedellä. Kun allas täytetään vedellä, se on tehtävä aina vesiletkulla niin, että  
altaan kangas levittyy oikein paikalleen. HUOM! Allas ei saa koskaan täyttää paloautosta, sillä sen  
liian voimakas paine voi vahingoittaa allasta.  
  
Verhoile allas usealla 20 mm:n eristemateriaalikerroksella (frigoliitti) koko matkalta altaan seinämän ympäri.  
Eristys kiinnitetään teipillä. Verhouksen on eristettävä altaan seinämä täydellisesti suorasta kosketuksesta   
hiekkaan, betoniin tai vastaavaan materiaaliin.  
Kaivannon reunan ja altaan seinämän välinen tila on täytettävä kuivabetonilla, jossa on  
1/5 sementtiä ja 4/5 hienoa soraa. Muista, että altaan on aina ennen tätä oltava täynnä vettä. Tämä työ  
tehtävä vaiheittain niin, että altaan ympärille koko matkalle täytetään kerralla noin 30 cm materiaalia. Älä  
tiivistä materiaalia tarpeettomasti, ettei se paina altaan seinämää ja aiheuta lommoja.  
Jos tällä menetelmällä on tarkoitus kaivaa maahan soikeita altaita, tarvitaan aina   
tukimuuri altaan molemmille pitkille sivuille maaperän aiheuttaman ulkoisen paineen  
vuoksi.   
  
Altaan huolto:  
  
Tarkasta säännöllisesti, että allas on virheettömässä kunnossa. Verhouksen on oltava puhdas, allasletkujen oikein 
liitettynä,  
portaiden oikein asennettuina ja suodatinjärjestelmän on toimittava kunnolla.  
Muista tarkastaa, että veden pH- ja klooriarvot on säädetty oikein niin, että vesi pysyy raikkaana ja desinfioituna.  
  

 Lisätietoja suodatuksesta, vedenhoidosta, talvehtimisesta, lisävarusteista jne. 
saat altaan jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.swim-fun.com 

Swim & Fun Scandinavia ApS -Hotline 
Sweden- +46 771 188819 

Denmark - +45 7022 6856  
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