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TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUKSEN 
RESTAUROINTI- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA  

Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden neljännen 
vuoden Restaurointi-kurssin kohteena oli kevätlukukaudella 
2020 arkkitehti Arne Nevanlinnan (1925-2016) suunnittelema 
vuonna 1975 valmistunut Tahkokankaan kehitysvammaisten 
palvelukeskus (Kiilakiventie 5, 90250 Oulu). Nevanlinna voitti 
kohteen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1966.

Tahkokankaan monessa vaiheessa rakentunut 
kokonaisuus edustaa parhaimmillaan aikansa vallitsevan 
arkkitehtuurisuunnan ja silloisen laitosasumisen ideologiaa. 
Lisäksi kohde on arkkitehti Nevanlinnan suunnittelijanuran 
laajin kokonaisuus, jota hän suunnitteli noin 10 vuotta. Hän 
kehitti suunnitelmissaan tehokkaita ja innovatiivisia hoito-
osastoja, jotka muodostuivat yhdisteltävistä asuntosoluista.

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun aineryhmä on 
keskittynyt maisteriopinnoissa modernin rakennusperinnön 
inventointiin, rakennussuojeluun ja restaurointiin.  
Opiskelijoiden harjoitustöiden kohteina on ollut mm. Alvar 
Aallon, Aarne Ervin, Viljo Revelin, Gustaf Strandbergin ja 
Yrjö Lindegrenin suunnittelemia rakennuksia ja alueita. 
Tahkokankaan palvelukeskus on tähän asti tutkituista kohteista 
nuorin. Se on yhtenäinen moderni rakennuskokonaisuus, 
modulaarista suunnitteluperiaatetta edustavaa arkkitehtuuria, 
jonka suojelu- ja restaurointiperiaatteet eivät ole vielä 
vakiintuneet.

Maisterivaiheen laajaan syventymiskurssiin (15 op) liittyy 
olennaisesti sekä perehtyminen todelliseen kohteeseen että 
vuorovaikutteisuus ja yhteistyö paikallisten viranomaisten, 
kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa. Opiskelijat ovat 
laatineet ajan tasalla olevat mittauspiirustukset, inventoineet ja 
analysoineet kohteen arvoja sekä hahmottaneet tilaohjelmaa. 
Harjoitustyön tuloksena kukin opiskelija on tehnyt luonnokset 
kohteen restaurointi- tai korjaussuunnitelmaksi.  Tahkokankaan 
palvelukeskus oli tälle harjoitustyölle erinomainen kohde, 
sillä rakennusten alkuperäinen toiminta on siirtynyt 
muualle ja kaikki rakennukset ovat lähes tyhjillään. Uusien 
käyttömahdollisuuksien löytäminen on ajankohtaista ja elinehto 
tämän rakennuskokonaisuuden säilymiselle.

Restaurointisuunnitelmien ja käyttötarkoituksen erilaisten 

vaihtoehtojen pohtimisen tarkoituksena on tarjota taustatietoa 
kohteen rakennustaiteellista arvoista ja nykytilanteen 
analysointiin pohjautuvia uusia, ehkä odottamattomiakin 
visioita kiinteistön jatkokehittämisen, päätöksenteon ja 
suunnittelun tueksi. 

Tahkokankaan palvelukeskus oli restaurointikurssin kohteena 
kiinnostava, koska se edustaa ehyttä 1970-luvun modernin 
modulaarisen arkkitehtuurin perintöä.  Tätä puhdaslinjaista 
eheyttä on pyritty vaalimaan myös tässä restaurointikurssin 
harjoitustyössä. 

Lämpimät kiitokset Oulun kaupungille siitä, että saimme tutkia 
kohdetta, kiitokset avusta ja hyvästä yhteistyöstä.

Oulussa 15.6.2020                                                                       

Özlem Özer-Kemppainen, yliopisto-opettaja
Kari Niskasaari, TkL arkkitehti
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Kuva vasemmalla: Özlem Özer-Kemppainen 2020



4

Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020



451515S RESTAUROINTI | TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS | OULU | 2020 5

TARKISTUSMITTAUKSET,  VAURIOT,  ANALYYSIT 

Kenttäkäynneillä tehtyjen havaintojen, dokumentoinnin ja inventoinnin 
sekä olemassa olevien piirustusten perusteella rakennuksesta tarkistetaan 
ajantasapiirustukset sähköiseen muotoon (dwg-formaatti). Lisäksi tehdään 
kunkin määritellyn osa-alueen silmämääräinen vauriokartoitus.
 
SÄILYNEISYYS, VAURIOKARTOITUS, VÄRITUTKIMUS

Ryhmä I OS 19, Spastikko-osasto

Ryhmä II OS 20, Lasten osasto

Ryhmä III TY 37, Työpajarakennus

Ryhmä IV KO36 + TE38, Koulu- ja terapiarakennuksen 

  luentosali, liikuntasali ja uimahalli, sauna

Ryhmä V Koko rakennuskompleksin julkisivut ja sisäpiha-alueet

VAIHE II  Yksilötyö:  Analyysit ja restaurointisuunnitelma

Selvitystöiden rinnalla ja omien havaintojen perusteella laaditaan valitun 
kohdealueen ja teeman rakennustaiteellinen analyysi, säilyneisyystarkastelu 
ja arvottaminen. 
Lisäksi esitetään alueen ja rakennuksen käyttö- ja restaurointisuunnitelma 
sekä tilojen käyttö kaaviomaisesti.

Toisessa vaiheessa laaditaan uudelleenkäyttö- ja 
restaurointisuunnitelmaluonnokset (pohjat, leikkaukset, julkisivut, 
asemapiirros) 1:10/1:50/1:200/1:500-mittakaavassa. Suunnitelmat 
vastaavat L2-tason luonnossuunnittelua. Mikäli rakennuksiin ehdotetaan 
muutoksia, erityisesti tulee pohtia mahdollisia palauttavia muutoksia 
ja ottaa kantaa myöhemmin tehtyihin lisäyksiin. Esitetään havaintoja 
rakenteista ja materiaaleista. 

Kukin opiskelija tarkentaa työtään painottuen valitsemaansa 
kohdealueeseen tai teemaan, esim. jonkin osion tarkempi suunnitelma; 
tilojen/fasadien rekonstruktiot, toiminnallinen parantaminen/
arkkitehtoninen kvaliteetti, ulko- tai sisävärityssuunnitelma, toimistotilat, 
laajennukset, yhteydet pysäköintiin, porrashuoneet, aulatilat tai 
rakennuksen lähiympäristö. 
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Resta-kurssin harjoitustyö etenee prosessinomaisesti muun 
kurssisisällön rinnalla. Tehtävä jakautuu selvitysvaiheeseen, analyyseihin 
ja itse restaurointi- ja käyttösuunnitelmaan. Näistä selvitystyö etenee 
koko ajan prosessin rinnalla ryhmätyönä (4-5 henkilöä), analyysit ja 
restaurointisuunnitelma laaditaan yksilötyönä.
Resta-kurssin harjoitustyönä tutkitaan rakennusta, sen suhdetta 
ympäristöön, analysoidaan sen säilyneisyyttä ja käyttömahdollisuuksia 
sekä laaditaan rakennukselle restaurointisuunnitelma valittuun käyttöön. 
Lisäksi kurssin erityisteemana on 1970-luvun arkkitehtuuri sekä Arne 
Nevanlinnan arkkitehtuuri. 

Tehtävänä on laatia Tahkokankaan palvelukeskuksen restaurointi- ja 
käyttösuunnitelma. Asemapiirroksessa tulee ratkaista myös liittyminen 
lähiympäristöön, ympäröiviin muihin rakennuksiin (suunnitteilla oleviin 
rakennuksiin), piha-alueen käyttö ja saapuminen rakennukselle, pysäköinti 
ja huolto. Rakennukseen ja ympäristöön sopivia käyttötarkoituksia/
täydennysrakentamista ideoidaan kurssin aikana ja kukin opiskelija valitsee 
oman lähestymistapansa restaurointisuunnitelman pohjaksi. (Vaihe 2). 
Varsinaista tilaohjelmaa ei anneta, vaan jokainen laatii sen pääpiirteissään 
oman käyttöideansa pohjalta. 

Tehtävässä perehdytään rakennukseen ja sen ympäristön problematiikkaan 
monella tasolla. Rakennuksen osalta keskitytään sen historian ja 
nykytilanteen kartoittamiseen ja analysointiin, vaurioiden kartoittamiseen 
sekä restaurointitöiden suunnitteluun. Rakennuksesta laaditaan 
ajantasapiirustukset hyödyntäen olemassa olevia dwg-piirustuksia ja 
tehdään sen vaatimia tarkistusmittauksia paikan päällä.  Suunnitellut tilat 
sijoitetaan rakennuksiin niiden ominaispiirteitä tukevalla tavalla ottaen 
huomioon myös lähiympäristön suunnittelu ja pysäköintijärjestelyt.

Harjoitustyön kohteena on arkkitehti Arne Nevanlinnan (1925-2016) 
arkkitehtuurikilpailun voittanut (1966) Tahkokankaan kehitysvammaisten 
palvelukeskus (Kiilakiventie 5, 90250 Oulu), joka valmistui v. 1975.

Palvelukeskuksen kiinteistön omistus siirtyi Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiriltä Oulun kaupunkiin joulukuussa 2019. Uuden Oulun 
yleiskaavassa alue on merkitty kaupunkirakenteen tiivistämisalueeksi. 
Alueelle kaavaillaan monipuolista asuntorakentamista. Kurssin kohteena 
oleva koulu-, terapia- ja toimintatalo kuitenkin tullaan suojelemaan 
asemakaavassa Sr-20 merkinnällä.

Tahkokankaan uudistuvassa kaavassa palvelukeskustoiminnan muualle 
siirtymisen myötä palvelukeskusrakennuskompleksi on jäänyt vaille 
toimintaa.  On tarvetta etsiä rakennukselle uutta käyttöä. 
Restaurointikurssin harjoitustyönä rakennuskompleksia tutkitaan 
Nevanlinnan alkuperäissuunnitelman ja muutosvaiheiden pohjalta; sen 
historiaa, suhdetta ympäristöön, analysoidaan kohteen säilyneisyyttä 
ja käyttömahdollisuuksia sekä laaditaan tälle rakennukselle 
restaurointisuunnitelma valitulle osa-alueelle valittuun käyttöön. 

HARJOITUSTYÖN  VAIHEET

Harjoitustyö tehdään kahdessa vaiheessa seuraavasti:

VAIHE I  Ryhmätyö: Tutkimus- ja selvitystyöt

Ryhmä I  Tahkokankaan historia ja rakentamisen vaiheet sekä IV. 
vaiheen rakennushistoria
Ryhmä II Nykytilanne ja tulevaisuus (kaavamuutosalueen kehitys) ja 
suojelutilanne
Ryhmä III  Kehitysvammaisten palvelukeskuksien) historia, 
arkkitehtuurikilpailuehdotusten tarkastelu 
Ryhmä IV  Arne Nevanlinna, kirjailija ja professori, arkkitehti 

Ryhmä  V      70-luvun arkkitehtuurisuuntaukset ja 
Tahkokankaan arkkitehtuuri suhteessa ajan henkeen. 

Aikalaisvertaukset (Linnanmaan kampus, Raksilan uimahalli jne.) sekä 
70-luvun arkkitehtuurin suojelukysymykset 
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TAHKOKANKAAN VAPAA-AIKAKESKUS

ARVOTTAMINEN

Tahkokankaan palvelukeskus on hyvin säilynyt melko alkuperäisessä ulko-
asussaan. Sisätiloihin ja vesikattoihin on tehty muutoksia, ikkunoita ja ovia 
vaihdettu. Suurin muutos on ollut vesikattojen vaihtaminen tasakatosta au-
makattoon. Muutoksista huolimatta palvelukeskus on säilyttänyt ainutlaa-
tuisen ja eheän kokonaisuutensa sekä paikan alkuperäinen henki on jäänyt 
elämään. 

Tahkokankaan palvelukeskuksesta löytyy ajalleen tyypillisiä piirteitä, kuten 
moduulimitoitus, materiaalit ja rakenteet. Moduulimitoituksen myötä to-
teutuu myös rakenteelle tyypillinen muunneltavuus. 

Keskuksen suunnittelu on perustunut käyttäjälähtöisyyteen, mikä näkyy 
yksikerroksisuutena ja esteettömyytenä. Yksikerroksisuus on tarkoittanut 
kokonaisuuden muodostumista laajaksi. Laajuudesta huolimatta kohteesta 
tekee mielekkään sen yhdistyminen luontoon. Näin palvelukeskuksen ra-
kennukset ja ympäröivä luonto yhdistyvät suureksi kokonaisuudeksi. 

Vapaa-aikakeskus tarjoaa tekemistä kaikenikäisille. Kursseja ja pajoja löytyy 
niin kielten opiskelusta uimiseen kuin käsitöistä polkupyörien korjaamiseen. 

Vapaa-aikakeskuksen kurssit ajoitetaan kohderyhmien mukaisesti. Aamu-
päivien kurssit ovat tarkoitettu pääsääntöisesti eläkeläisille tai iltatöissä-
käyville. Iltapäivien kurssit on suunnattu kouluikäisille. Iltojen kurssit on 
tarkoitettu työssäkäyville.

Palvelukeskus palvelee esteettömyytensä ja väljyytensä puolesta kaikkia ikä-
ryhmiä. Vapaa-aikakeskuksen toiminnot on sovitettu tiloihin mahdollisim-
man pienin muutoksin alkuperäistä ideaa ja henkeä kunnioittaen. 

Materiaalit pysyvät alkuperäisten kaltaisina. Vaurioituneet pinnat ja raken-
teet korvataan uusilla, mutta alkuperäisten materiaalien kaltaisina.

Tahkokankaan vapaa-aikakeskuksen sisään-
käynti taide- ja käsityöyksikköön. 

Taide- ja käsityöyksikön edestä löytyy polku-
pyöräparkki. Entisten autotallien tilalla on pol-
kupyörä- ja mopopajat, joissa on mahdollista 
korjata ja viritellä pyöriä.
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LIIKUNTA- JA OPETUSYKSIKKÖ

TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ

Asemapiirros 1:500
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TAHKOKANKAAN VAPAA-AIKAKESKUS
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KURSSITARJONTA

TAIDE:
Keramiikkakurssit
Valokuvauskurssit

Maalauskurssit

TEKSTIILITYÖ:
Kudontakurssit
Vaatetuskurssit

TEKNINENTYÖ:
Puupajakurssit

Metallityökurssit

KOTITALOUS:
Ruuanlaittokurssit

LIIKUNTA:
Kuntosalikurssit

Ryhmäliikuntakurssit
Uimakoulu

Voimistelukurssit

OPETUS:
Kielikurssit

Näytelmäkurssit

PAJAT:
Pyörien korjaus ja 

huolto
Mopojen korjaus ja 

huolto

Taide- ja käsityöyksikkö

Liikunta- ja opetusyksikkö

Iltapäiväkerhotoiminta

Iltapäiväkerhotoiminta
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KOULU- JA TERAPIARAKENNUS:  
LIIKUNTA- JA OPETUSYKSIKKÖ

Pohjapiirustus 1:200

Puretut osat merkitty pisteviivoin.

A A

B C

B C

henkilökunta vuokrattava tila

yleinen tila liikunta

opetus tavara-/huoltoliikenne
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LIIKUNTA- JA OPETUSYKSIKKÖ - 
JULKISIVUT POHJOISEEN JA LÄNTEEN

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivuihin ei tehdä muutoksia.

Julkisivu länteen 1:200
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LIIKUNTA- JA OPETUSYKSIKKÖ - 
JULKISIVUT ETELÄÄN JA ITÄÄN

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu itään1:200

Julkisivuihin ei tehdä muutoksia.
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LIIKUNTA- JA OPETUSYKSIKKÖ - 
LEIKKAUKSET

Leikkaus A-A 1:250

Kahvio
Aula

WC

Auditorio

Luokkahuone

Välinevarasto Voimistelu- ja 
juhlasali

WC Vuokrattava 
tila

Käytävä Käytävä
Auditorio

Opetuskeittiö

Voimistelu- ja 
juhlasali Näyttämö

Sauna- ja 
pesutilat

Allasosasto

Leikkaus B-B 1:250

Leikkaus C-C 1:250
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TYÖPAJARAKENNUS:     
TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ

Pohjapiirustus 1:200

käsityö, tekstiili

taide

käsityö, tekninen

yleinen tila

henkilökunta

vuokrattava tila

huoltopaja tavara-/huoltoliikenne

Puretut osat merkitty pisteviivoin.

D

E

E

D
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - JULKISIVUT

Julkisivuihin ei tehdä muutoksia.

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu itään 1:200

Julkisivu länteen 1:200
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
LEIKKAUKSET

Leikkaus D-D 1:200 Käytävä

Käytävä

Välinevarasto
Kanslia

Varasto

WC

Ovi puutyö-
pajalle

Ovi 
maalaamoon

Ovi hlö.kunnan 
taukotilaan

Ovi valokuvaus-
studioon

Ovi keramiikka-
huoneeseen

Ovi kutomoon

Eteinen
Aula

Eteinen

Aulakahvio

Ovi kahvion 
keittiöön

Vuokrattava tila

Aulakahvio Siivoushuone

Kanslia

Leikkaus E-E 1:200
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
AULAKAHVIO

MUUTOKSET

Tilojen muutokset toteutetaan säilyttävällä otteella, mutta samalla tiloja rai-
kastetaan vaihtamalla materiaalien väritystä. Kuitenkin niin, että alkuperäi-
nen paikan henki ja tunnelma säilyy. Suurin muutos on kanslian purkaminen, 
jotta aulakahviosta saadaan yhtenäinen ja avara tila oivalliseksi kohtaamis-
paikaksi. 

Mustavalohuoneeseen johtava ovi oli kokenut pieniä vaurioita. Tila muute-
taan pimiöksi, joten kahvion puoleinen ovi puretaan. Näin saadaan yhtenäi-
nen seinä, eikä pimiöön joudu kulkemaan kahvion kautta.

Lattiapinnoissa on käytetty muoviamattoa, jossa on kahvion kohdalla lieviä 
vaurioita. Muovimatossa on paikoittain reikiä. Vanha muovimatto korvataan 
uudella ja väri vaihdetaan. Vanhan kanslian muovimatto poistetaan ja vaih-
detaan yhtenäiseksi kahvion kanssa. Myyntitiskin muovimatto poistetaan ja 
vaihdetaan yhtenäiseksi muun kahvion lattian kanssa. Aulassa ja käytävissä 
on alunperin jatkunut sama lattiamateriaali, joten käytäviin ja aulaan vaihde-
taan uusi yhtenäinen muovimatto aulakahvion kanssa.

Seinäpinnoissa on lieviä vaurioita. Maalipinnat lohkeilevat paikoittain. Maali-
pinnat uusitaan nykyisellä värityksellä.

Alakaton akustiikkalevyissä on reikiä, joten alakaton pinnat uusitaan nykyi-
sen kaltaisiksi.

Kahvion myyntitiskin kiintokalusteet ovat saaneet käytössä kulumaa, joten 
kaikki kiintokalusteet uusitaan. Myyntitiskin väritystä muutetaan. Keittiön 
kiintokalusteet uusitaan vastaavannäköisiksi kuin nykyisellään ne ovat.

Ote vauriokartoituksesta.Ote nykyisistä lattiamateriaaleista.

TÄMÄN HETKISET MATERIAALIT JA VÄRITYS

1. Seinät: Kahitiili, votsilimitys, maalattu valkoiseksi (NCS 0500-N)

2. Jalkalista: Muovi, harmaa (NCS S 5005-G50Y)

3. Lattia: Muovimatto, turkoosinsininen (NCS S 3050-B10G)

4. Kahvion tiski: Puu, maalatti vihreäksi (NCS 4050-G209)

5. Kattolevyt: Akustiikkalevyt, harmaa kasetointi

6. Kahvion myyntipisteen lattia: Muovimatto, harmaa

7. Keittiön taustaseinä: Keraaminen laatta, valkoinen

8. Kynnyslista: Muovi, harmaa

9. Keittiön lattia: Muovimatto, sininen
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
AULAKAVHIO UUSI VÄRITYSSUUNNITELMA

Aulakahvion pohjapiitustus 1:50

1. Keittiön lattia: Muovimatto, sininen

2. Uusi lattia: Muovimatto, harmaa, 
(Nora norament 926 Arago, väri: 5179)

LATTIAMATERIAALIT JA VÄRIT

Kahvion keittiön lattiamateriaali säilytetään ennallaan.

Kahvion, aulan, käytävien, vanhan kanslian ja kahvion myyntitiskin kohdalta 
poistetaan vanha pieniä vaurioita saanut muovimatto. Muovimatto vaihde-
taan uuteen ja yhtenäiseen harmaaseen muovimattoon. Uusi lattian harmaa 
ja betonia muistuttava pinta rauhoittaa tilan värimaailmaa ja aulakahvion 
vihreät elementit korostuvat. Samalla muovimatto muistuttaa lattian beto-
nirakenteista.

2.

2.

2.

1.

AULAKAHVION UUSI VÄRITYSSUUNNITELMA
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MAALAAMO

RUISKUMAAL.

MAALIVAR.
FYSIOAKUST.
HUONE

TOIMISTO
TOIMISTO

ET KAHVIO

KEITTIÖ

PUKUH.

PUKUH.

SH.

SH.

POLTTOH.

AULA

NAULAKKOWC
TAUKOTILA/
KOKOUSTILA

KANSLIA

AULAKAHVIO UUSI VÄRITYS-
SUUNNITELMA JA MYYNTITISKI

SEINÄMATERIAALIT, VÄRIT JA KIINTOKALUSTEET

Seinäpinnoissa maali on lohkeillut, joten seinät maalataan uudel-
leen nykyistö tilannetta vaalien.

Kahvion keittiön kiintokalusteet ovat saaneet kulumaa, joten ne 
uusitaan muistuttamaan nykytilannetta. Keittiön väritys säilyy 
ennallaan.

Suurimmat muutokset koskevat myyntitiskiä. Vihreiden ja kulu-
neiden kiintokalusteiden tilalle vaihdetaan valkoiset kalusteet 
vihreällä tasolla. Tiskin pitkille sivuille lisätään syvemmät tasot, 
mikä mahdollistaa paremman linjaston ja istumapaikkoja. Lin-
jaston vitriini uusitaan. Linjaston viereen lisätään vihreät hyllyt 
astioille ja tarjottimille. 

Myyntitiskin yläpuolelle pitkille sivuille lisätään KAHVIO -kirjai-
met.

KAHVIO

KAHVIO

KAHVIO

KAHVIO

Projektio 1 myyntitiskistä 1:50

3. 3.
4.

4.

4. 4.
4.

4.

4.
4.

4.

5.

5.

3. 3. 3. 3.

3.

5.

5.

5.

5.
5.

Projektio 2 myyntitiskistä 1:50

Pr
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tio

 1

Projektio 2

3. Kahitiili, votsilimitys, 
maalattu valkoiseksi 
(NCS 0500-N)

3. 5.

4. Maali, vihreä 
(NCS 4050-G209)

5. Maali, valkoinen 
(NCS 0500-N)

4.4.

4.

4. 4.

4.

4.
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AULAKAVHIO UUSI VÄRITYS-
SUUNNITELMA JA MYYNTITISKI

KAHVIO

KAHVIO

KAHVIO

KAHVIO

FYSIOAKUST.
HUONE

TOIMISTO
TOIMISTO

ET KAHVIO

KEITTIÖ

PUKUH.

PUKUH.

SH.

SH.

POLTTOH.

AULA

NAULAKKOWC
TAUKOTILA/
KOKOUSTILA

KANSLIA

Pr
oj

ek
tio

 3

Projektio 4

Projektio 3 myyntitiskistä 1:50

KAHVIO -kirjainten mitoitus.

1060 mm

220 mm

Projektio 4 myyntitiskistä 1:50

3. Kahitiili, votsilimitys, 
maalattu valkoiseksi 
(NCS 0500-N)

3. 5.

4. Maali, vihreä 
(NCS 4050-G209)

5. Maali, valkoinen 
(NCS 0500-N)

KAHVIO

3.

3.

4. 4.

4.4.

4.

4. 4.

4.

5.

5.

5.
5.

5.

4.

4.

4.

3. 3.3.

3.

AULAKAHVION UUSI VÄRITYS -
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
AULAKAHVIO

Aulakahviosta Tahkokankaan vapaa-aikakeskuksen taide- ja käsityöyksikön kohtaamispaikka.
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
AULAKAHVIO UUSI MYYNTITISKI
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Leikkaus F-F 1:10
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TAIDE- JA KÄSITYÖYKSIKKÖ - 
AULAKAHVIO

Taide- ja käsityöyksikön aulakahvio.



26

Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020
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LASTENOSASTON MUUTOS TAHKOKANKAAN KYLÄKESKUKSEN PÄIVÄKODIKSI

SUUNNITTELUKOHTEEN ANALYYSI JA 
ARVOTTAMINEN

Tahkokankaan palvelukeskus on valmistunut neljässä vaiheessa vuosien 
1970-luvun vaihteen molemmin puolin. Arkkitehti Aarne Nevanlinna sai 
Tahkokankaan työn toteutettavakseen kilpailuvoiton seurauksena, ja Tah-
kokankaasta muodostuikin Nevanlinnan arkkitehdin uran päätyö. Aarne 
Nevanlinna teki suunnitelmansa taustaksi perusteellista selvitystyötä 
kehittäen tutkimustensa perusteella uudenlaisen pieniin hoito-osastoihin 
ja monistettaviin tiloihin perustuvan hoitolaitosmallin. Nevanlinna huomioi 
suunnitelmassaan myös tulevien käyttäjien toiveita tilojen suhteen, mikä 
oli tuohon aikaan uutta ja edistyksellistä. Rakennuskokonaisuuden arvona 
voidaan näin ollen nähdä sen oman aikansa innovatiivisuus. Vaikka palve-
lukeskuksia rakennettiin ympäri maata, edusti Nevanlinnan suunnitelma 
uutta hoitolaitosmallia, joka toimi esikuvana myös muille hoitolaitoksille.

Tankokankaan palvelukeskus sijaitsee Oulun Tahkokankaalla luonnonlä-
heisellä paikalla kangasmetsäalueen reunalla.  Alueen nykyisin jo varsin 
korkeiksi kasvaneet komeat männyt muodostavat hienon vertikaalisen 
vastaparin matalalle horisontaaliselle rakennuskokonaisuudelle, ja koko-
naisuutta voidaan pitää maisemallisesti arvokkaana. Palvelukeskuskokonai-
suus koostuu useista rakennuksista. Alueen reunalta on purettu muutamia 
alkuperäisiä henkilökunnan asuinrakennuksia ja yksi hoito-osastoraken-
nuksista on tuhoutunut tulipalossa 2000-luvulla, mutta muutoin alueen 
rakennusten muodostama kokonaisuus on säilyttänyt yhtenäisyytensä ja 
alkuperäisen henkensä. 

Rakentamisen viimeisessä vaiheessa toteutettuun toimintakeskukseen 
kuuluu koulu- ja terapiarakennus, spastikko-osaston rakennus, lastenosas-
ton rakennus sekä työpajarakennus. Kokonaisuudessa voidaan nähdä 
monia arkkitehtonisia ja rakennushistoriallisia arvoja.  Toimintakeskuksen 
kokonaisuus edustaa muiden Tahkokankaan rakennusvaiheiden tavoin 
tyyliltään rakentamisajalleen tyypillistä 1970-luvun arkkitehtuuria. Toimin-
takeskuksen rakennuksissa tämä näkyy selkeissä linjoissa ja voimakkaissa 
väreissä. Toimintakeskuksen kaikkien rakennusten ulkoarkkitehtuurissa 
toistuu valkoisen rinnalla voimakas sininen väri. Rakennusajalle tyypilliset 

tasakatot on muutettu myöhemmin aumakatoiksi, mutta rakennusten ylei-
silme on muutoksesta huolimatta säilynyt matalalinjaisena. Toimintakeskus-
kokonaisuuteen kuuluu rakennusten lisäksi olennaisena osana niiden väliin 
jäävät suojaisat sisäpihat, joita osittain reunustavat rakennusten seinustoilla 
kaunislinjaiset pilareiden reunustamat linjakkaat käytävämäiset katokset.

Sisäarkkitehtuurissa toimintakeskuksen eri rakennuksilla näyttää olevan 
omat väriteemansa, jotka toistuvat sisätiloissa johdonmukaisesti. Spas-
tikko-osaston rakennuksessa on punaiset, lastenosaston rakennuksessa 
oranssit ja työpajarakennuksessa sinivihreät sisätilat. Koulu- ja terapiara-
kennuksessa väriteema ei erotu yhtä selvästi, mikä voi johtua osittain siitä, 
että koulu- ja terapiarakennuksessa on viime vuosina tehty muita raken-
nuksia enemmän tilojen ja sisäpintojen uudistamista. 

Rakennuksiin on sijoitettu kattoikkunoita tuomaan epäsuoraa valoa 
tiloihin. Työpajarakennuksessa kattoikkunat on peitetty kattomuutoksen 
myötä, mutta muissa rakennuksissa ne on pääosin säilytetty kattojen muu-
tostöistä huolimatta. Kokonaisuudessaan arkkitehtuurissa on nähtävissä 
suunnittelijan tarkkaan miettimiä hienoja ja kekseliäitä yksityiskohtia, jotka 
tekevät tiloista toimivia ja viihtyisiä. Lisäksi käyttötarkoituksestaan johtuen 
rakennukset on jo alun perin suunniteltu esteettömiksi, mikä on merkittä-
vä arvo rakennusten tulevan käytön näkökulmasta.  

Tahkokankaan palvelukeskus on tärkeä osa kehitysvammaisten hoidon his-
toriaa. Se on tarkkaan suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi rakennus-
ajankohtansa vallitsevien käsitysten mukaan, ja se edustaa ja kuvastaa näin 
ollen sen aikaista ajatusmaailmaa kehitysvammahuollon alueellisen keskit-
tämisen ideasta. Lisäksi rakennuksen merkittävänä historiallisisena arvona 
voidaan nähdä palvelukeskuksen tärkeä rooli alueella. Palvelukeskus on 
keskeinen osa Tahkokankaan alueen historiaa ja identiteettiä. Palvelukeskus 
oli merkittävä ja haluttu työpaikka, ja alueen kaikki toiminta oli rakentunut 
palvelukeskuksen arjen ympärille. Tahkokankaasta ei voida puhua mainitse-
matta palvelukeskusta osana sen historiaa. 

TOIMENPIDE-EHDOTUS JA 
RESTAUROINTIPERIAATTEET 

Tahkokankaalle on tulevaisuudessa rakentumassa uusi asuinalue, ja toimin-
takeskuksen kokonaisuus sopisi alueen asukkaiden yhteiseen käyttöön. 
Tällöin se säilyttäisi edelleen keskeisen roolinsa Tahkokankaalla. Siksi olen 
suunnitellut toimintakeskuksen kokonaisuudesta eräänlaisen Tahkokan-
kaan kylätalon, joka tarjoaa monenlaisia palveluja eri-ikäisille asukkaille. 
Suunnitelmassani lastenosaston rakennukseen sijoitetaan päiväkoti, spas-
tikko-osaston rakennukseen vanhusten palvelutalo ja koulu- ja terapiara-
kennukseen sekä työpajarakennukseen sijoitetaan iltaharrastus- ja päivä-
toimintatiloja alueen asukkaille sekä päiväkodin ja palvelutalon tarpeisiin. 
Koulu- ja terapiarakennuksen liikuntasali ja uima-allastilat ovat päivisin 
vanhusten ja lasten opetus- ja kuntoutuskäytössä ja iltaisin asukkaiden va-
paa-ajan liikuntaharrastuspaikkana. Auditorio toimii kulttuuriharrastusten 
tilana esimerkiksi elokuvateatteri- ja konserttisalikäytössä. Työpajaraken-
nuksen työpajat ovat niin ikään Tahkokankaan väen yhteisessä harrastus-
käytössä. 

Edellä esittelemieni Tahkokankaan arvojen perusteella pidän tärkeänä 
toimintakeskuksen säilyttämisen kokonaisuutena niin, että kaikki toiminta-
keskuksen rakennukset säilyvät. Tällöin säilyy paitsi arvokas kokonaisuus, 
myös niiden väliin jäävät hienot arkadikäytävien reunustamat sisäpihat. 
Toimintakeskuksen rakennukset on esitetty suojeltavaksi sr-20-merkinnäl-
lä, ja niiden ulkoarkkitehtuuri säilytetään ennallaan. 

Vaikka suunnitelmani koskee kokonaisvaltaisesti koko toimintakeskuksen 
kokonaisuuden muutosta Tahkokankaan kylätaloksi, olen keskittynyt työs-
säni entisen lastenosastorakennuksen restaurointiin ja käyttötarkoituksen 
muutokseen päiväkodiksi.  Uusien tilajärjestelyjen myötä julkisivuihin sijoi-
tetaan hienovaraisesti kaksi uutta sisäänkäyntiä niin, että ulkoarkkitehtuuri 
säilyy. Restaurointiperiaatteenani on säilyttävä ote, kuitenkin niin, että 
tiloista tulee nykytarpeita ja -vaatimuksia vastaavat sekä käyttötarkoituk-
seensa sopivat. Tällä perusteella olen tehnyt suunnitelmassani sisätiloihin 
joitakin muutoksia väliseinien sijoittamisen osalta, mutta muutoksista huo-
limatta olen pyrkinyt säilyttämään tilojen jäsentelyn pääosin entisellään. Si-
säarkkitehtuurissa olen halunnut säilyttää rakennuksessa sen alkuperäisen 
tunnistettavan ilmeen värimaailman osalta, mutta tuoda sisätilat kuitenkin 
tälle vuosikymmenelle niin, että alkuperäinen tunnelma säilyy. Rakennusta 
kunnostettaessa rakenteet tutkitaan ja niitä uusitaan korjaamistarpeiden 
mukaan. Sisätiloissa pinnat uusitaan. Säilyvät tiiliväliseinät kunnostetaan ja 
maalataan alkuperäiseen tyyliin valkoisiksi. Lattian kolhuinen muovimatto 
vaihdetaan uuteen. Väliovet uusitaan, mutta niissä säilytetään alkuperäinen 
oranssi väritys.  

Pyrin säilyttämään rakennuskokonaisuuden suhteen alueen puustoon ja 
läheiseen luontoon mahdollisuuksien mukaan. Alueelle kaavoitetun tulevan 
asuinalueen myötä alueen puusto tulee väistämättä vähenemään, joten 
haluan säilyttää suunnitelmassani olemassa olevaa puustoa alkuperäisen 
tunnelman ja luontoyhteyden säilyttämiseksi. 

Kuva 1. Lastenosaston rakennus työpajarakennuksen 
suunnasta. Kuva: Anna Haapanen 2020.
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Päiväkodin toiminnot

Suunnitelmassani lastenosastorakennukseen sijoitetaan pieni, kahden 
ryhmän päiväkoti yhteensä 28-32 lapselle. Saattoliikenne ja käynti päivä-
kotiin tapahtuu rakennuksen lounais-eteläpuolella sijaitsevan leikkipihan 
kautta. Molemmilla ryhmillä on omat sisäänkäyntinsä, ja ryhmien käytössä 
olevat tilat ovat lähes peilikuvia keskenään. Ryhmien yhteistiloja hallitsee 
keskelle sijoittuvat avoimet leikki- ja ryhmätoimintatilat, joista on kulku 
rakennuksen päädyissä sijaitseviin pienempiin lepo- ja pienryhmätiloihin. 
Ryhmien yhteistilassa sijaitsee ruokailutila ja kotikeittiönurkkaus. Kotikeit-
tiössä lapset voivat harjoitella helppoja kodin keittiöaskareita. Ryhmätilaa 
on mahdollista käyttää suurempana salina, kun ruokailutilan pöytäryhmät 
ja leikkitilan kalusteet siirretään sivuun. Suurempia salitilaisuuksia varten 
päiväkodin käytössä on kuitenkin entisessä koulu- ja terapiarakennuksessa 
sijaitsevat liikuntasali ja auditorio.

Sisäänkäynnin yhteydessä on kuraeteinen, josta on kulku eteistilaan ja 
naulakoille. Eteisestä on kulku keskellä sijaitseviin wc-tiloihin. Keskellä 
aiemmin sijainneen pienen keittiön olen sijoittanut rakennuksen idänpuo-
leiseen takanurkkaan, jonne on sujuva kulkuyhteys ulkoa huoltopihalta 
sekä viereisestä palvelutalorakennuksesta, jonka suuremmassa valmistus-
keittiössä valmistetaan myös päiväkodin ruoat. Päiväkodin oma keittiö 
sopii pienempimuotoisten aterioiden ja välipalojen valmistamiseen. Keitti-
östä ruoka kuljetetaan tarjoilukärryllä takakäytävää pitkin ryhmien ruokai-
lutiloihin, ja keittiöhenkilökunta voi tarjoilla aterian käytävälle rajautuvan 
tarjoilutiskin kautta. Tiskien kohdalla on siirrettävät seinät, jotka ovat 
normaalisti suljettuina, mutta voidaan avata ruokatarjoilun ajaksi. Keittiön 
ohella rakennuksen pohjoisseinälle sijoittuu muita aputiloja, kuten henkilö-
kunnan puku- ja taukotilat sekä siivouksen ja pyykinhuollon tilat. 

Päiväkodin leikkipihalla on eri-ikäisille sopivia leikkivälineitä sekä leikkeihin 
ja mäenlaskuun sopivia kumpuja ja luonnonläheistä alkuperäisen Tahkokan-
kaan tunnelmaa. Alkuperäiset muurin seinämaalaukset säilytetään ja kun-
nostetaan. Leikkipihan alueella ja ympäristössä säilytetään osa männyistä 
ja muista puista. Metsän läheisyyttä ja luonnon tunnelmaa luodaan päällys-
tämällä piha osittain kuntalla. Lisäksi toivon, että kaavamuutoksen jälkeen 
päiväkodin lähietäisyydellä säilyy edelleen lähimetsä, jossa ryhmät voivat 
käydä päivittäin retkeilemässä ja ulkoilemassa. Rakennuksen pohjois-koil-
lispuolella olevalle palvelukeskuksen ja päiväkodin yhteiselle sisäpihalle 
sijoitetaan viljelylaatikoita, joissa palvelukeskuksen ja päiväkodin väki voivat 
kasvattaa kesäisin kukkia ja vihanneksia, ja eri sukupolvet pääsevät viettä-
mään aikaa yhdessä. 
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GSEducationalVersion

Julkisivu lounaaseen 1:200

Julkisivu luoteeseen 1:200

Julkisivu lounaaseen 1:200

Julkisivu kaakkoon 1:200

Leikkaus A-A 1:200

1. PVDF-pinnoitettu pelti, sininen NCS 5133-R98B
2. kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili vaalea NCS S 1000-N, saumalaasti harmaa NCS S 3005-Y2OR
3. betoni, maalattu valkoinen NCS 0601-G43Y
4. teräs, polttomaalattu, punainen NCS 5533-Y85R
5. kattohuopa, musta
6. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 8106-G85Y
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Havainnekuva leikkipihalta
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Havainnekuva ryhmätilasta
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Päiväkodin tilat sisutetaan lastenosaston alkuperäiseen tyyliin sopivin 
värein. Oranssi muovimatto ja oranssit sisäovet luovat mielikuvallisesti 
yhteyden vanhan lastenosaston tunnelmaan. Väliseinät maalataan alku-
peräiseen tapaan valkoisiksi. Muina väreinä tilan kalustuksessa käytetään 
voimakkaita 70-luvun värejä. 

Merkittävin muutos  ja uudistus alkuperäiseen sisustukseen on alakaton 
puurimoitus sekä yhteistilan ja apukäytävän väliset mäntypuiset seinäkkeet 
ja liukuseinät.  Vaikka Tahkokankaalla ei alunperin ole ollut puupintoja, on 
mäntypanelointi tyypillinen osa 70-luvun kotien sisustusta. Siksi koen sen 
sopivan myös Tahkokankaalle. Puulla on monia hyviä ominaisuuksia, jotka 
tekevät siitä toimivan ratkaisun Tahkokankaan uuteen päiväkotiin. Puupin-
nat koetaan lämpimiksi ja miellyttäviksi, ja ne tuovat kodikkuutta alunperin 
hieman laitosmaiseen ympäristöön. Puupinnat ovat myös hygienian kannal-
ta käytännöllisiä, sillä puulla on luonnostaan antibakteerisia ominaisuuksia. 
Lisäksi puu parantaa tilan akustiikkaa, mikä on tärkeää erityisesti päiväko-
deissa, joissa lasten leikeistä syntyy helposti paljon ääntä. Seinille sijoite-
taan ryijyjä niin ikään pehmentämään tilan akustiikkaa. Myös ryijyt luovat 
yhteyden 70-luvun sisutukseen.

Leikki- ja ruokailutilan sisustus- ja värityssuunnitelma
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Ruokailutilan tarjoilutiski

Ruokailutilan tarjoilutiski toimii tilanjakajana käytävän suuntaan sekä 
tarjoilupöytänä ruokailutilanteissa. Osa pöytätasosta on madallettu lasten 
mittakaavaan sopivaksi. Tiski toimii myös lautasten säilytyskalusteena. Ovet 
avautuvat apukäytävän suuntaan, jolloin keittiön henkilökunta voi ruokaa 
tarjoillessaan nostaa lautaset helposti käyttöön käytävän puolelta. 

Havainnekuva ruokailutilasta. 
Tarjoilutiski oikealla.

Tarjoilutiskin suunnitelma 1:20

1. luonnonvärinen mänty

1.

1.
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Ryhmätilaan sijoitetaan lapsille leikkikaluste, joka koostuu erikokoisista 
laatikoista. Niiden läpi voi kulkea ja niiden päällä voi kiipeillä. Laatikot sopi-
vat monenlaisiin leikkeihin, kuten majan tekoon. Laatikoiden alla on pyörät, 
joten ne ovat helposti siirreltävissä. Pyörät lukitaan käytön ajaksi. Kaluste 
toimii samalla tilanjakajana.

Leikkikaluste

Havainnekuva leikkitilas-
ta. Leikkikaluste oikealla.

Leikkikalusteen suunnitelma 1:20



ANNA HAAPANEN36
ANNA HAAPANEN10

Havainnekuva palvelutalon suunnasta yhteispihalta.
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ARVOTTAMINEN

RAKENNUSTAITEELLISET ARVOT

Tahkokankaan palvelukeskus on vuonna 1975 valmistunut Arne Nevan-
linnan suunnittelema neliosainen rakennuskompleksi, joka on osa Nevan-
linnan suunnittelemaa arkkitehtuurikilpailun voittanutta Tahkokankaan 
kokonaisuutta. Tahkokangas on rakennettu nykyiseen Hiirosen kaupun-
ginosaan, suojaisan männikön keskelle. Palvelukeskus koostuu neljästä 
rakennuksesta; koulu- ja terapiarakennus, työpajarakennus, lastenosasto ja 
spastikko-osasto.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennukset muodostavat yhdessä nii-
den lomaan jäävien piha-alueiden kanssa tilasarjan, joka luo rakennuksista 
kiinnostavan ja vaihtelevan kokonaisuuden. Palvelukeskus on rakennettu 
pilari-palkkirunkoisena, seinät muurattuna votsiin. Rakennuksien massat 
ovat matalia ja leveitä.  Julkisivuissa on käytetty muusta Tahkokankaan 
alueesta poiketen tehostevärinä sinistä. 

Työpajarakennuksen sisätiloissa jatkuu rohkea värien käyttö, yhdistellen 
vihreää ja julkisivujen sinistä, erityisesti detaljikassa. Seinät ovat julkisivujen 
tapaan votsiin muurattuja ja valkoiseksi maalattuja. Leveästä rungosta huo-
limatta tilat ovat valoisia lukuisten ikkunoiden vuoksi. Keskikäytävää ovat 
alun perin valaisseet kattoikkunat, jotka ovat kuitenkin peitetty vuoden 
2006 kattoremontin yhteydessä. 

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennustaiteellisiksi arvoiksi voidaankin 
lukea palvelukeskuksen muodostama kokonaisuus, lähes autenttinen ulko- 
ja sisäarkkitehtuuri alkuperäisine materiaaleineen ja värityksineen sekä 
huolella suunniteltu detaljikka. Detaljikassa mainitsemisen arvoista ovat 
erityisesti seinien pyöristetyt kulmat, rohkeat värit ja rakennuksen esteet-
tömyys.

HISTORIALLISET ARVOT

Tahkokankaan palvelukeskuksella ja sitä ympäröivällä Tahkokankaan alueel-
la on merkittävä rooli kehitysvammaisten hoidon kehityksen historiassa. 
Tahkokangas oli yksi Suomeen rakennetuista vajaamieliskeskuslaitoksista, 
joka rakennettiin vuoden 1958 vajaamielislain seurauksena. Laki jakoi 
maan vajaamielispiireihin, joihin jokaiseen tuli sijoittaa oma vajaamielisten 
keskuslaitos. Pohjois-pohjanmaan piirissä laitoksen suunnittelusta järjes-
tettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 1966. Arne Nevanlinnan ehdotus voitti 
kilpailun, erityisen sen ansiokkaasti suunnitellun hoito-osaston vuoksi. 

Arne Nevanlinna oli ammatiltaan kirjailija, professori ja osa-aikainen arkki-
tehti. Tahkokankaan palvelukeskus on yksi Nevanlinnan suurimmista

SÄILYNEISYYS

Palvelukeskuksen rakennukset ovat säilyneet kokonaisuutena lähes alku-
peräisinä, suurimpana muutoksena ollen kompleksin katon muuttaminen 
tasakatosta aumakatoksi. Julkisivuiltaan rakennukset ovat säilyneet erittäin 
hyvin, työpajarakennuksen kohdalla muutoksia ollen vain myöhemmin 
lisättyjen autotallien ja pihavaraston kohdalla. Lisäykset kuitenkin sopivat 
yhteen kompleksin arkkitehtuurin kanssa, sulautuen kokonaisuuteen lähes 
saumattomasti. 

Työpajarakennuksen sisätiloissa muutoksia on ulkotiloihin verrattuna 
huomattavasti enemmän. Tilojen pintamateriaaleja on uusittu ja seiniä on 
maalattu uudelleen. Vuonna 2006 tiloihin tehtiin suurempi remontti, jossa 
esimerkiksi toiset wc-tilat käytävän varrelta purettiin ja tilalle rakennettiin 
uusi esteetön wc. Muutoksista huolimatta rakennus on tilallisesti palautet-
tavissa alkuperäiseen muotoonsa. Autenttisessa asussaan työpajarakennuk-
sessa ovat säilyneet erityisesti vanhat wc-tilat aulan käytävän varrella ja 
henkilökunnan pukuhuoneet.  

Palvelukeskus ja erityisesti työpajarakennus ovat säilyneet alkuperäisessä 
asussaan erittäin hyvin, jonka yhtenä merkittävimpänä tekijänä voidaan 
pitää alueen käyttötarkoituksen säilymistä samana. Säilyneisyyden takaami-
seksi jatkossa tulisi rakennuksen jatkokäytön ja korjauksen suunnitteluissa 
huomioida erityisesti alkuperäisenä säilyneet tilat, autenttiset materiaalit ja 
kiintokalusteet, sekä rakennuksen julkisivut.

suunnittelemista rakennuskomplekseista. Tahkokankaan ohella Nevanlinna 
on suunnitellut muita pienempiä töitä, kuten esimerkiksi ATOY:n toimita-
lon Lauttasaareen ja pientalokohteita.

Kaiken kaikkiaan palvelukeskuksen historiallisiin arvoihin voidaan lukea 
rakennuksen merkittävä rooli vajaamielislaitoksien historiassa, erityisesti 
sen edistyksellisen pohjaratkaisun vuoksi. Tämän lisäksi palvelukeskuk-
sen asema Nevanlinnan arkkitehtuurin elämäntyönä tuo kohteelle oman 
arvonsa.

YMPÄRISTÖLLISET ARVOT

Tahkokankaan palvelukeskus kaavoitettiin alun perin suhteellisen syrjään 
kaupungista. Ajan saatossa kaupunki on kuitenkin laajentunut ja yhdistä-
nyt Tahkokankaan muuhun kaupunkirakenteeseen. Tahkokangas sijaitsee 
edelleen hieman piilossa metsän keskellä, tuoden alueelle rauhallisen 
tunnelman.

Tahkokankaan ympäristö ja sen suhde alueen rakennuksiin on säilynyt 
erittäin hyvin ajan saatossa. Palvelukeskusta ympäröivä korkea mäntymet-
sä pitkine runkoineen tuo kontrastia rakennusten mataliin massoihin ja 
vaakasuuntaisiin linjoihin. Tahkokankaan palvelukeskuksen ympäristöllisiin 
arvoihin voidaankin lukea sen suojaisa sijainti ja ympäröivä metsämaisema. 

Kuva 1. Työpajarakennuksen kahvio. Kuva: Johanna Hietala 2020. Kuva 2. Valokuva Tahkokankaan alueesta. Kuva: Johanna Hietala 2020.
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Suunnitelmani lähtökohtana oli sijoittaa Tahkokankaan palvelukeskuksen 
tiloihin niihin luontevasti sopivia toimintoja ja säilyttää rakennuksille omi-
nainen arkkitehtuuri ja väritys. Pyrin säilyttämään rakennusten muodosta-
man kokonaisuuden ja merkityksen alueen keskuksena.

Keskityn toimenpide-ehdotuksessani lastenosaston (OS-20) kehittämi-
seen, johon sijoitin kahden osaston päiväkodin. Lastenosaston rakennus 
on säilynyt lähes autenttisena, erityisesti julkisivuiltaan. Tämän vuoksi 
säilytin julkisivut suunnitelmassani lähes muutoksitta. Sisätiloissa puoles-
taan halusin korostaa osastolle ominaista kirkasta lattian väriä ja valkoista 
votsilimitystä.

Muihin palvelukeskuksen rakennuksiin sijoitin kirjaston, urheiluhallin ja 
kansanopiston, joiden tilat toimivat myös päiväkodin lasten sekä spastik-
ko-osastoon (OS-19) sijoitetun palvelukodin käytössä.

Kuva 3. Lastenosaston pohjoisnurkka. Kuva: Anna Haapanen 2020.

RESTAUROINNIN PERIAATTEET
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ULKOTILAT

Lastenosaston pihan vanha aita puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, päivä-
kodin vaatimukset täyttävä kiipeämisen estävä aita. Pihalla sijaitseva varas-
torakennus säilytetään ja otetaan käyttöön pihavarusteiden säilytykseen. 
Piha-alueelle sijoitetaan leikkialue lasten ulkoilua varten.

Päiväkodille tuodaan uusi parkkipaikka sen eteläpuolelle ja sen yhteyteen 
sijoitetaan pyöräkatos ja vaunuvarasto. Pihalla sijaitsevaa puustoa ja muuta 
kasvustoa harvennetaan avaramman tilan luomiseksi, säilyttäen kuitenkin 
muutama suurempi puu rajaamaan piha-aluetta. Pihan nurmikko korva-
taan osittain kumiasfaltilla leikkivälineiden lähistöllä, lasten turvallisuuden 
takaamiseksi.

Kulku päiväkodin pihalle siirretään pihan eteläsivulta sen länsi- ja itäsivuille. 
Pääsisäänkäynti säilyy päiväkodin pihan puolella ja huollon ja henkilökun-
nan kulku tapahtuu rakennuksen pohjoispuolelta. 

Rakennuksen julkisivut säilyvät alkuperäisinä, ainoana muutoksena ollen 
rakennuksen pihaa reunustavien muurien purkaminen pihan kulkuyhteyk-
sien parantamiseksi.

Pohjapiirustus 1:200
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SISÄTILAT

Sisätiloissa muutokset kohdistuvat enimmäkseen myöhemmin tehtyihin 
lisäyksiin, mutta myös rakennuksen alkuperäisiin osiin. Suurimmat muu-
tokset tapahtuvat rakennuksen takaseinustalla, jossa vanhat suihkutilat 
muunnetaan päiväkodin wc- ja varastotiloiksi, sekä uudeksi toimistoksi. 
Kulku varastotiloihin siirretään wc-tiloista pienryhmähuoneiden puolelle, 
helpottamaan tilojen käytettävyyttä. Muita takasivun tiloja yhdistellään ja 
muunnetaan henkilökunnan tiloiksi, kuten uudeksi naisten pukuhuoneeksi 
ja yhteiseksi taukotilaksi.

Rakennuksen sivuilla huoneiden sisäisiä väliseiniä puretaan, jotta huoneis-
ta saadaan suurempia. Lasten lepotilat sijoitetaan rakennuksen etuosaan, 
kaappisänkyinä.

Rakennuksen keskiosassa vanhat toimistotilat yhdistetään, ja muodos-
tuneeseen tilaan sijoitetaan sali päiväkodin käyttöön. Vanhoja eteistiloja 
laajennetaan niiden sivuille kuivalla eteisellä ja vanhojen eteisten tiloihin 
sijoitetaan märkä eteinen. Osastoja erottavat seinät käytävillä puretaan.

Keskellä sijaitseva keittiö säilytetään jakelukeittiönä, josta ruoka jaetaan 
sen molemmin puolin sijaitseviin osastojen ruokailutiloihin. Keittiöön lisä-
tään kulku tilan pohjoisseinustalle, helpottamaan tilan käyttöä. 
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Sisustussuunnitelma 1:50, ruokailutila

MATERIAALIT

Tilojen pintamateriaalit säilytetään mahdollisuuksien mukaan muuttumat-
tomina, kuitenkin korjaten vauriot. 

Seinien tiilimuurauksen vauriot korjataan ja pinnat maalataan valkoiseksi. 
Jalkalistoina säilytetään alkuperäisen kaltaiset harmaat muovilistat.

Lattian muovimatot uusitaan nykyisen värin kaltaisena, säilyttäen nykyinen 
oranssi muovimatto mahdollisuuksien mukaan. Eteisessä vanhaa laattalat-
tiaa laajennetaan koko uuden eteisen alueelle.

Uutena materiaalina rakennukseen tuodaan vaaleaa puuta uusissa irto- ja 
kiintokalusteissa.
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RUOKAILUTILA

Päiväkodin ruokailutila toimii ruokailun ohella myös tilana lasten askarte-
lulle ja muulle yhteiselle toiminnalle. Tilaa rajaa yhdeltä seinustalta kaapis-
tot, jotka avautuvat käytävän puolelle. Tämä antaa ruokailutilalle taustasei-
nän, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi lasten piirustuksien ja maalauksien 
esittelyssä.

Keittiön puoleiselle seinustalle on sijoitettuna työtilaa ruuan jakamiseen 
ja lisäämään säilytystilaa. Työtasot ovat valkoista laminaattia ja kaapin ovet 
lakattua tammiviilua.

Tilassa käytettyjen irtokalusteiden muodoissa suositaan kaarevia muotoja 
ja materiaalina käytetään vaaleaa puuta.
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ARVOTTAMINEN

Tahkokankaan palvelukeskuksen alue on arkkitehtikilpailun tuloksena syn-
tynyt yhden suunnittelijan luoma kokonaisuus, jota voidaan pitää arkkitehti 
Aarne Nevanlinnan päätyönä. Kohde on säilynyt hyvin kokonaisuutena ja 
se ilmentää ajalleen tyypillistä arkkitehtuuria sekä aikansa uusia innovaa-
tioita tilasuunnittelussa. Neljännen rakennusvaiheen toimintatalossa ovat 
esillä tiivistyneenä ja jalostuneena koko alueella käytetyt suunnitteluperi-
aatteet ja ideat. Rakennukset edustavat 1970-luvun arkista rationaaliark-
kitehtuuria, ja niiden rakenteiden ja tilojen modulaarisuus mahdollistavat 
tulevaisuuden muuntojoustavat tilaratkaisut.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakenne ja suhde ympäristöönsä ovat säi-
lyneet hyvin alkuperäisen kaltaisina. Rakennusmassoissa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia ja alueen rakennusten muodostama kokonaisuus 
on säilynyt miltei ennallaan. Alun perin alue kaavoitettiin kauas kaupun-
gista, mutta nykyaikaan tultaessa kaupunki on kasvanut alueeseen kiinni. 
Alueen matalat, paviljonkimaiset rakennukset sijoittuvat kuitenkin edelleen 
metsäiseen maisemaan, jossa rakennusten julkisivujen voimakkaat hori-
sontaaliset aiheet muodostavat alkuperäisen suunnitteluidean mukaisen 
mielenkiintoisen vuoropuhelun korkeiden männynrunkojen vertikaalilin-
jojen kanssa. Näiden ominaisuuksiensa perusteella rakennuksissa voidaan 
nähdä maisema- ja ympäristöhistoriallisia arvoja.

Rakennuksissa on käytetty 1970-luvulle tyypillisiä rakennejärjestelmiä, 
materiaaleja ja värisävyjä. Alkuperäisiä pintamateriaaleja on jäljellä runsaas-
ti. Ulkotiloissa myöhemmät muutostoimenpiteet on pyritty sopeuttamaan 
vanhaan rakennuskantaan. Sisätilojen myöhemmät muutosvaiheet erottu-
vat väritykseltään, tunnelmaltaan ja materiaaleiltaan, jolloin alkuperäiset 
tilat ja materiaalit ovat selkeästi tunnistettavissa. Edellä mainittujen omi-
naisuuksiensa perusteella kohteen rakennusten voidaan ajatella sisältävän 
rakennushistoriallisia- ja säilyneisyysarvoja.

Tahkokankaan palvelukeskus on Pohjois-Suomen ensimmäinen kehitys-
vammaisten hoitoon tarkoitettu rakennus- ja aluekokonaisuus. Arkkitehti 
Aarne Nevanlinna kehitti kohteen suunnittelussa esimerkiksi soluasumi-
sen periaatteita ja teki käyttäjälähtöistä suunnittelua, mikä oli ajalleen uusi 
tapa lähestyä suunnittelutehtävää. Ajalleen uusien innovaatioiden kehittä-
misen voidaan ajatella vahvistavan kohteen rakennushistoriallisia arvoja.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennukset kertovat kehitysvammahuol-
lon historiasta, kehittymisestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä Suomessa 
viime vuosikymmenten aikana. Täten rakennuksissa voidaan nähdä myös 
historiallisia arvoja. Rakennukset ovat osaltaan auttaneet tunnistamaan 
kehitysvammaisten hoitoon liittyviä epäkohtia, herättäneet yhteiskunnal-
lista keskustelua esimerkiksi laitosasumisen ongelmista ja vaikuttaneet 
ilmapiiriin aiheen ympärillä. Alun perin alue kaavoitettiin kauas kaupungista 
aivan kaupungin rajan tuntumaan. Nykytilanteessa alueen toiminnot ovat 
siirtyneet toisaalle ja kaupunki on laajentunut alueeseen kiinni.

Aikalaiskertomusten mukaan Tahkokankaan palvelukeskus oli viihtyisä ja 
iloinen paikka. Keskuksessa oli aktiivinen ja toimiva yhteisö, ja se oli halut-
tu työpaikka. Palvelukeskuksessa perheet saivat vertaistukea, mikä auttoi 
poistamaan häpeää aiheen ympäriltä.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuksissa on edellä mainituin perus-
tein tunnistettavissa historiallisia, maisema- ja ympäristöhistoriallisia sekä 
rakennushistoriallisia- ja säilyneisyysarvoja.

Oulun kaupungin kasvun myötä kaupunkirakenne on vuosikymmenten 
kuluessa saavuttanut Tahkokankaan alueen. Tahkokankaan alue on säilynyt 
tähän saakka yhtenäisenä, lähes muuttumattomana kokonaisuutena. Alueen 
kokonaisuus ja sen suhde ympäristöönsä tulevat kuitenkin muuttumaan 
tulevaisuudessa, kun alueelle kaavoitetaan uusi asuinalue ja Tahkokankaan 
palvelukeskuksen rakennuksista tulisi säilymään todennäköisesti vain toi-
mintatalon kokonaisuus.

Restaurointisuunnitelmassani käsittelen toimintatalon kokonaisuutta 
omana yksikkönään suhtautuen neutraalisti rakennuksen ympäristöön, 
sillä meneillään olevan kaavaprosessin myötä rakennuksen tuleva miljöö ja 
konteksti ovat vielä tätä työtä suunnitellessa epävarmat. Otan kuitenkin 
työssäni kantaa toimintatalon keskeisimpiin lähestymissuuntiin ja lähiym-
päristöön toimenpide-ehdotuksen mukaisessa tilanteessa. Olen myös 
pyrkinyt esittämään toimintatalon rakennuksiin sellaisia toimintoja, jotka 
laajentavat suunnitteilla olevan asuinalueen palvelutarjontaa ja elävöittävät 
lähialueen katukuvaa, mistä olisi hyötyä tulevan alueen asukkaille.

Toimenpide-ehdotuksessani olen pyrkinyt osoittamaan rakennuksiin 
sellaisia toimintoja, jotka sopivat luontevasti olemassa olevien raken-
nusten tiloihin ja teknisiin ominaisuuksiin sekä hyödyntävät rakennusten 
tarjoamia mahdollisuuksia mahdollisimman laajasti. Toimintoja on suunni-
teltu laaja-alaisesti siten, että ne tukevat toisiaan ja niistä hyötyvät useat 
eri toimijat. Toimintojen suunnittelussa olen myös pyrkinyt sijoittamaan 
rakennuksiin ajasta riippumatonta toimintaa, jolloin rakennukset olisivat 
käytössä mahdollisimman monipuolisesti kaikkina vuorokaudenaikoina, 
eivätkä olisi pitkiä aikoja tyhjillään. Uusia toimintoja on suunniteltu myös 
siitä näkökulmasta, että rakennusten kunnostamista ja ylläpitoa kohtaan 
heräisi kaupallista kiinnostusta.

Toimintatalon kokonaisuus on suurimmilta osin säilynyt hyvin autenttise-
na sekä sisä- että ulkotiloiltaan ja materiaaleiltaan. Sen ansiosta varsinkin 
spastikko- ja lastenosastoilla rakennusten aluperäinen luonne ja tunnelma 
ovat helposti havaittavissa. Myös atriumpihoilla alkuperäiset tilasarjat ovat 
selkeästi hahmotettavissa.

Haluan suunnitelmassani myötäillä rakennusten alkuperäistä arkkiteh-
tuuria ja tilaratkaisuja sekä vahvistaa autenttisena säilynyttä tunnelmaa 
ja kunnioittaa rakennusten tunnistettuja arvoja. Haluan ehdotuksessani 
hyödyntää mahdollisimman paljon alkuperäistä vastaavia sekä muita ai-
kakaudelle tyypillisiä pintamateriaaleja ja värisävyjä, jotta kokonaisuus ja 
tilojen tunnelma säilyisivät eheinä. Tavoitteenani on kehittää rakennusten 
toimintoja ja ominaisuuksia siten, että rakennusten keskeisimmät tun-
nistetut arvot säilyisivät ja vahvistuisivat samalla, kun rakennukset saavat 
uudenlaista käyttöarvoa.

Toimenpide-ehdotuksessani keskityn erityisesti toimintatalon spastik-
ko-osaston rakennukseen (OS 19). Suunnitelmassani osoitetaan kuitenkin 
toisiaan tukevia ja täydentäviä toimintoja myös toimintatalon muihin osiin.Arvottamisen kriteerit

Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 - päivitysinventointi, Inventoin-
tikertomus 11.4.2016, päivitetty 18.11.2016, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kuva 1. Näkymä Tahkokankaan palvelukeskuksen neljännen rakennusvaiheen toimintatalon sisäpihalta. Kuva: Meri-Tuuli Hietala 2020.
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RESTAUROINTISUUNNITELMA: YRITYSTILAT TAHKOKANKAALLE

Yritystilat: monitilatoimisto

Tulevaisuuden yritystilat tarjoavat yrityksille monipuolisen ja nykyaikaisen 
toimintaympäristön. Yritystilat soveltuvat laajasti eri alojen suunnittelu- ja 
toimistotyöskentelyyn sekä esimerkiksi tuotekehitykseen ja tuotteiden 
valmistukseen. Yritystiloista löytyy monipuolisia ja muunneltavia työym-
päristöjä sekä mahdollisuuksia eri alojen yritysten väliseen yhteistyöhön, 
henkilökunnan kouluttamiseen sekä aktiiviseen virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintaan ja yhteisöllisyyteen.

Rakennuksessa OS 19 sijaitsi ennen spastikko-osas-
to. Uudessa ehdotuksessa rakennukseen sijoitetaan 
monitilatoimisto. Rakennuksesta löytyvät moni-
puoliset toimistotilat, laboratorio, arkisto, erilaisia 
ryhmätyö- ja neuvottelutiloja sekä henkilökunnan 
tilat. Rakennuksen solut ovat jaettavissa myös usean 
pienemmän yrityksen toimitiloiksi, jolloin henkilö-
kunnan tilat olisivat eri toimijoiden yhteiskäytössä.

Rakennuksessa OS 20 sijaitsi ennen las-
tenosasto. Uudessa ehdotuksessa rakennuk-
seen sijoitetaan yrityksen johdon ja hallinnon 
tilat. Rakennuksen avaria keskeistiloja voidaan 
käyttää vierailu- ja edustustiloina. Raken-
nuksessa voisi sijaita myös yrityksen oma 
kirjanpito ja postitoimisto. Vaihtoehtoisesti 
rakennukseen voidaan sijoittaa esimerkiksi 
päiväkoti, josta hyötyisivät sekä perheelliset 
työntekijät että alueen asukkaat.

Rakennuksessa TY 37 sijaitsivat ennen työpajatilat. 
Uudessa ehdotuksessa tiloissa voisi sijaita yrityk-
sen toimintaa tukevaa pienteollisuutta esimerkiksi 
tuotteiden valmistukseen liittyen. Osaa pajatiloista 
voitaisiin käyttää harrastustiloina tai esimerkiksi 
opistotoimintaan.

Rakennuksessa KO 36 sijaitsi ennen koulu. Van-
hoja opetustiloja ja luentosalia voidaan käyttää 
yritysten koulutustapahtumiin ja esimerkiksi 
opistojen järjestämään kurssi- ja opetustoimin-
taan.

Rakennuksessa TE 38 sijaitsi ennen liikunta- ja terapiatiloja 
sekä uima-allasosasto. Liikuntasalia, lääkintävoimistelu- ja 
muita terapiatiloja sekä allasosastoa voidaan käyttää työyh-
teisöjen virkistäytymiseen ja harrastustoimintaan.
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vierailu- ja edustustilat
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Harrastustilat, yritysten ja ryhmien 
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Avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke

MONITILATOIMISTON VYÖHYKKEET

MONITILATOIMISTO SPASTIKKO-
OSASTON RAKENNUKSEEN
Vanhaan spastikko-osaston rakennukseen sijoitetaan uuden suunnitelman 
mukaisesti monitilatoimisto. Spastikko-osaston tilat ovat säilyneet melko 
hyvin alkuperäisen kaltaisina. Suunnitelmassa rakennuksen alkuperäisiä ti-
laratkaisuja ja olemassa olevien tilojen ominaisuuksia on pyritty hyödyntä-
mään mahdollisimman tehokkaasti ja merkittäviä tilamuutoksia on pyritty 
välttämään. Sisätilojen pintaratkaisuissa pyritään hyödyntämään laajasti 
tietoa alkuperäisistä väreistä ja materiaaleista. Uuden käyttötarkoituksen 
mukaiset tilat ja toiminnot voidaan melko vaivattomasti sijoittaa raken-
nuksen olemassa olevaan tilaratkaisuun.

Rakennus muodostuu kolmesta keskenään samanlaisesta solusta. Ensim-
mäisessä solussa sijaitsevat henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat, sekä 
ryhmätyö- ja neuvottelutilat. Toisessa ja kolmannessa solussa sijaitsevat 
työskentelytilat.

Solussa 1 sijaitsevat henkilökunnan pukuhuoneet, saunaosasto, taukotila, 
wc-tilat, erilliset ryhmätyötilat sekä neuvotteluhuone.

Solussa 2 sijaitsevat avoin toimistotila, hiljaisen työskentelyn huoneet, ryh-
mätyötila, puhelinkoppi ja laboratoriotilat. Laboratoriotilat sijaitsevat solun 
vanhassa pesutilassa, joten tiloihin voidaan tarpeen mukaan sijoittaa sellai-
sia toimintoja, jotka vaativat tilalta erityisiä ominaisuuksia tai olosuhteita.

Solussa 3 sijaitsevat avoin toimistotila, hiljaisen työskentelyn huoneet, 
puhelinkoppi, vaihtoehtoinen henkilökunnan sisäänkäynti ja arkisto. Ar-
kisto sijaitsee solun vanhassa pesutilassa, joten tilaan voidaan tarvittaessa 
toteuttaa erityiset olosuhteet. Vanhan pesutilan aputiloihin on järjestetty 
vaihtoehtoinen henkilökunnan sisäänkäynti wc-tiloineen.

Käytävien varsilla sijaitsevat naulakkotilat, odotusalueet, tulostuskoppi, 
varasto- ja aputilat sekä huoltoreitit.

Vaihtoehtoisesti soluissa 2 ja 3 voi toimia kaksi erillistä, pienempää yritys-
tä, jotka jakavat solussa 1 ja käytävien varsilla sijaitsevat tilat.

Intensiivisen yhteistyön vyöhyke

Intensiivisen yksilötyön vyöhyke

Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhyke

Monitilatoimiston vyöhykkeet Työterveyslaitos
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(Työterveyslaitos)

Solu 3: 
Monitilatoimisto

Tauko- ja virkistyspiha

Solu 2: 
Monitilatoimisto

Solu 1: 
Henkilökunnan tilat 
ja ryhmätyötilat

Pohjapiirustus 1:200
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Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu itään 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu länteen 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT JA 
KÄSITTELYT

1 PVDF-pinnoitettu pelti, sininen 
2 Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu   
votsilimitys 
3 Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu valkoi-
nen 
4 Huopakate 
5 Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu 
valkoinen 
6 Betoni, maalattu valkoinen 
7 PVDF-pinnoitettu pelti, tummanruskea 
8 Teräs, polttomaalattu, tummanpunainen 
9 Metalliritilä, ruskea 
10 Alumiini, polttomaalattu tummanruskea
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Perspektiivinäkymä sisäpihalta
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SISUSTUS- JA VÄRITYSSUUNNITELMA

SISÄPINTOJEN VÄRIT JA MATERIAALITSISUSTUKSEN TUNNELMA VÄRIMAAILMA

Materiaali- ja värivalintojen lähtökohtana on spastikko-osaston raken-
nuksen autenttisena säilynyt tunnelma ja runsaasti näkyvillä olevat alku-
peräiset väri- ja materiaaliratkaisut. Sisätilojen pinnat ja kalustus uusitaan 
kauttaaltaan, mutta ratkaisuissa suositaan alkuperäistä vastaavia sekä muita 
aikakaudelle tyypillisiä värejä ja materiaaleja.

Solun keskellä sijaitsevaan avoimeen työskentelytilaan on haettu rentoa 
olohuonemaista tunnelmaa. Kodikkaan tunnelman luomiseksi tilan kalus-
tuksessa on käytetty runsaasti puuta ja tekstiilipintoja. 1970-luvun kodin-
sisustuksessa puupinnat olivat usein sävyltään tummia, joten ehdotuksen 
kalustuksessa esiintyvät puupinnat on petsattu tummanruskealla sävyllä. 
Tilan kalusteiden tekstiilit ovat lämpimän keltaisen sävyisiä.

Esimerkkikalustuksessa on hyödynnetty Iskun toimistokalustemallistossa 
esiintyviä kalusteita, jotta kokonaisuus olisi nykyaikainen ja toteuttamiskel-
poinen toimistoympäristöön.

Lähes koko rakennuksen kattava punainen muovimatto on saanut sävynsä 
alkuperäisen punaisen muovimaton mukaan. Uudet ikkunat ovat kauttaal-
taan tummanruskeat. Punaiset väliovet ovat saaneet sävynsä rakennuksen 
alkuperäisistä väliovista. Myös lasiväliseinät, ovien levikkeet ja väliseinien 
ikkunoiden karmit saavat punaisen sävyn.

Kalusteiden puupinnat on petsattu tummanruskealla sävyllä, ja kalusteiden 
metalliosat ovat mustat. Tekstiileissä käytetään tehosteena lämmintä, kir-
kasta keltaisen sävyä. Valkoiseksi maalatut tiiliseinät ja sisäkattojen valkoi-
set pinnat tasapainottavat ja raikastavat värikästä kokonaisuutta.

1 Muovimatto punainen, sävy alkuperäisen mukainen 
2 Tiilipintaiset seinät maalattu valkoinen 
3 Lasiväliseinän puuosat maalattu punainen, sävy alkuperäisen mukainen 
4 Väliovet maalattu punainen, sävy alkuperäisen mukainen 
5 Väliseinien ikkunoiden puuosat maalattu punainen 
6 Ikkunoiden puuosat maalattu tummanruskea, sävy alkuperäisen mukai-
nen 
Sisäkattopinnat alkuperäinen betonipinta, maalattu valkoinen 
Sisäkattopinnoissa valkoinen akustiikkalevyverhous alkuperäistä vastaavilla 
alueilla

KALUSTEIDEN VÄRIT JA MATERIAALIT

A Puu, petsattu tummanruskea 
B Metalli, musta 
C Tekstiili, keltainen

Ote pohjapiirustuksesta 1:50
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Ikkunapenkin kannen periaate yhden ikkunan leveydeltä 1:10

DETALJI: IKKUNAPENKKI

Solujen keskeistilojen ikkunaseinille lisätään ikkunoiden alle kotelot. Ko-
telon ilme on kalustemainen, ja se tulee osaksi kiinteää sisustusta. Ikku-
napenkki toimii tilassa samanaikaisesti sekä sisustuksellisena elementtinä 
että teknisenä kotelona.

Ikkunapenkin kansi on 30 millimetriä paksua massiivipuulevyä. Etulevy on 
20 millimetriä paksua massiivipuulevyä. Levyt on petsattu tummanruskeal-
la sävyllä. Ikkunapenkin runko on rakennettu 50 x 50 millimetrin puutava-
rasta.

Vanhojen ikkunoiden paikalle asennetaan uudet ikkunat. Ikkunapenkin ylä-
reuna linjataan ikkunoiden alareunaan siten, että kansilevy sulkee samalla 
ikkunan asennusvaran. Ikkuna mahtuu kuitenkin avautumaan sisälle.

Ikkunapenkin sisään voidaan piilottaa uudet lämpöpatterit ja sähkövedot, 
joita toimistotilassa tarvitaan runsaasti. Kansilevyssä on ilma-aukot läm-
pöpatterin päällä. Pistorasiat on kätketty luukkujen alle, ja luukuissa on 
pienet lovet, joiden kautta johdot voidaan tuoda ulos siististi.

Ikkunapenkin päälle voidaan sijoittaa kasveja tai valaisimia luomaan tun-
nelmaa. Ikkunapenkki voi myös toimia puhelimien lataushyllynä tai se voi 
soveltua nojailuun kun halutaan keskustella ikkunan ääressä. Ikkunapenkin 
päälle voidaan myös esimerkiksi asettaa näytille yrityksestä kertovia esit-
teitä tai muuta materiaalia.

Tila lämpöpatterille

Ilma-aukot patterin
yläpuolellaSähkövedot kannen

ja etulevyn alla,
pistorasiat kätketty
luukkujen alle

Kansi 30 mm massiivipuulevyä, pinta
petsattu tummanruskealla sävyllä

Etulevy 20 mm
massiivipuulevyä, pinta petsattu
tummanruskealla sävyllä

Runko 50 x 50 mm puuta

Irrotettavat
etulevyt

Tila lämpöpatterille

Ilma-aukot patterin
yläpuolellaSähkövedot kannen

ja etulevyn alla,
pistorasiat kätketty
luukkujen alle

Kansi 30 mm massiivipuulevyä, pinta
petsattu tummanruskealla sävyllä

Etulevy 20 mm
massiivipuulevyä, pinta petsattu
tummanruskealla sävyllä

Runko 50 x 50 mm puuta

Ikkunapenkin detalji 1:10

Tila lämpöpatterille

Ilma-aukot patterin
yläpuolellaSähkövedot kannen

ja etulevyn alla,
pistorasiat kätketty
luukkujen alle

Kansi 30 mm massiivipuulevyä, pinta
petsattu tummanruskealla sävyllä

Etulevy 20 mm
massiivipuulevyä, pinta petsattu
tummanruskealla sävyllä

Runko 50 x 50 mm puuta

Irrotettavat
etulevyt

Ikkunapenkin periaate, projektio yhden ikkunan leveydeltä 1:20
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Perspektiivinäkymä solun keskeistilasta
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PÄÄOTSIKKO(16pt) 

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin 
kuntayhtymä, Tahkokankaan palvelukeskus. 

Toimintakeskus, koulu, spastikko- ja lastenosasto. 

Käyttötarkoituksen muutos.

Arvottaminen

Aarne Nevanlinnan suunnittelema Oulun Tahkokankaan ”Tahkiksen” 
palvelukeskus on rakennettu 1960-luvulla pidetyn arkkitehtuurikilpailun 
voittajatyön pohjalta. Tahkokankaan alue rakentui paikalleen umpimetsään 
vuosina 1968-1975 neljässä eri rakentamisvaiheessa.  Palvelukeskus raken-
tui viimeisessä neljännessä vaiheessa. Vammaislainsäädännön muutokset ja 
suhtautuminen vammaisten hoitoon ensin konkretisoituvat suunnitelmaksi 

ja sitten suunnittelun edetessä, supistetuksi suunnitelmaksi. Pohjois-poh-
janmaalla oli tarve saada vammaisten hoitolaitos, oman aikansa sote näkyi 
ja toteutui vammaistenhoidon osalta Oulussa Tahkokankaan palvelukes-
kuksena.

Rakennukset edustavat aikakaudelleen uusinta ajattelua hoivarakentami-
sessa, niin arkkitehtonisesti kuin toiminnallisesti ajatellen. Hoitopiirissä 
alueellisesti ja Oulussa paikallisesti ajatellen rakennukset ovat arvokkaita, 
niihin liittyy myös voimakas tunnelataus.  Teknisesti ajatellen pilari-laat-
ta rakennejärjestelmäiset rakennukset olivat yksinkertaiset eivätkä niin 
ihmeelliset rakennusteknisesti. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen 
ulkoseinät oli muurattu puolen kiven limityksellä mutta neljäs vaihe sai 
pintaansa votsilimitykseen muuratut tiiliseinät, tämä antoi viimeisen vai-
heen rakennuksille toisista poikkeavan ulkoasun. Rakennukset suunniteltiin 
järjestelmällisesti erilaisten käyttötarkoituksien mukaan, hoivaosastot, 
hallinto, toiminta ja henkilökunnan asunnot.  Rakennusten käyttötarkoituk-
sen voi ’lukea’ niiden pohjapiirroksista. Rakennuksissa näkee Nevanlinnan 
pyrkimyksen kehittää moduulirakennetta ja -ajattelua. Hoito osastot olivat 
palvelukeskuksessa turvallisuutta tuova, kodinomainen kokonaisuus. Arkki-
tehtuuri on selkeää, toiminnallisuuden sanelemaa karua yksinkertaisuutta, 
joka kuitenkin piilottaa sisälleen monivivahteisen moduuliajattelun.

Tahkokankaan palvelukeskus on kokonaisuutena harvinainen. Sen suun-
nitelmat ovat tulleet yhdeltä suunnittelijalta, joten paikan ainutlaatuisuus 
korostuu sitäkin kautta. Alueen rakennukset ovat säilyneet rakenteiltaan 
pääosin alkuperäisinä ja julkisivuihinkin tehdyt muutokset noudattavat 
enimmäkseen alkuperäistä suunnitelmaa, poislukien 1980-luvulla alka-
nut vesikattojen muutos aumakatoiksi, joka korottaa rakennuksia jonkin 
verran ja muuttaa julkisivua. Ulkoseinien ikkunat ja ovet on lähes kaikki 
uusittu, sisätiloissa muutokset eivät ole niin silmäänpistäviä, muovilattioi-
ta paikattu, pinnat saaneet uutta maalia. Ajallisia kerrostumia on helposti 
havaittavissa vain vähän. Koska pintoja ja materiaaleja ei ole uusittu tai 
muutettu joka paikassa yhtenäisesti, on yleisilme koko toimintakeskuksen 
rakennuksissa kulunut, loisto on himmentynyt. Kuitenkin toiminnallisesti 
aktiivisimmissa tiloissa on tehty ahkerammin pintojen ja laitteiden päivit-
tämistä. Tämän lisäksi Spastikko- ja lastenosasto on jätetty kylmilleen, kuin 
odottamaan viimeistä siunausta. Koska viimeksi mainitut osastot olivat 
varsin huonokuntoisia, ei voi välttyä ajattelemasta, että kylmilleen jättämi-
nen on ollut tarkoituksellista.

Tahkokankaan palvelukeskuksen toimintakeskus on alueen arkkitehtoni-
sesti ehein kokonaisuus. Toimintakeskuksen suunnittelussa otettiin mukaan 
myös tahkokankaan työntekijöitä, osallistaminen suunnitteluun toi koko-
naisuuteen lisäarvoa toimijoiden ammatillisen käytännön palautteen ja 
toiveiden ja myötä. 

Kuva 1. Käynti pihalle. 

Kuva 2. Käytävä toimintakeskuksessa.

H
A

R
R

I K
A

H
E

LI
N

 



HARRI KAHELIN58451515S RESTAUROINTI | TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS | OULU | 2020 3/16HARRI KAHELIN 

Restaurointiperiaate

Periaatteena on ”pääasiassa säilyttävä”. Rakennusten rungot ovat verrat-
tain hyvässä kunnossa, suurin ongelma onkin perustusten ja niihin kiinni 
olevien rakennusosien kosteudenhallinta. Seuraavaksi tärkein asia on 
poistaa rakennusmateriaaleihin ja pintoihin jo iskostunut mikrobikasvusto, 
siellä missä sitä tavataan. Lattiapintoihin on kiinnitettävä huomiota erityi-
sesti käyttötarkoituksen muuttuessa. Rakenteiden turvallisuuteen, toimi-
vuuteen, eheyteen, tiiviyteen, lämmitykseen ja ilmanvaihdon suunnitteluun 
tulee panostaa merkittävästi enemmän kuin uudisrakennuksissa, koska osa 
osastoista ja rakennuksista on jätetty kylmilleen useaksi vuodeksi. Osas-
sa toimintakeskuksen lattioita on havaittu halkeamia ja painumia. Onkin 
syytä tutkia kuinka pahasti ne ovat vaurioituneet. Lattiarakenteet uusitaan 
tarvittaessa. Haasteena on säilyttää kerroksellisuus ja näyttää se sen sijaan, 
että kaikki pinnat ja irtoavat osat revittäisiin irti ja vaihdettaisiin uuteen. 
Brutalismilta ei kuitenkaan voi välttyä, mitä tulee spastikko-osaston ja 
lastenosaston restaurointiin. Niiden kylmillään olo usean vuoden ajan on 
altistanut niiden rakenteet ja materiaalit liiallisesti kosteudelle ja hallitse-
mattomille lämpötilan vaihteluille antaen mahdollisuuden mikrobikasvus-
tojen kehittymiselle. Niissä tiloissa tehdään ne tarvittavat toimenpiteet, 
että rakennuksesta tulee terveellinen käyttää. Tarvittaessa myös rakenteita 
uusitaan.

Toimintakeskus, koulu ja terapiarakennus ovat parempikuntoisia, niissä on 
mahdollista jättää näkyviin alkuperäistä rakennetta. Alkuperäisen idean 
mukainen kontrastinen värimaailma pyritään säilyttämään koko toiminta-
keskuksen rakennuksissa mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen kaltaise-
na. 

Julkisivut saavat säilyttää alkuperäisen tummansinisen ja valkoisen värityk-
sensä. Ainoa lisäys tulee katolle mahdollisesti lisättävistä ilmastointilaittei-
den laitteistoista ja portin ylle tulevasta toimintaa osoittavasta valaistusta 
nimiöstä.  Ovi- ja ikkunadetaljiikkaan tulee joitain muutoksia niitä vaih-
dettaessa toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Rakennusten alkuperäisessä 
ulkoasussa kuitenkin pyritään pysymään mahdollisuuksien mukaan. 

Toimintakeskuksen sisäpiha huolletaan ja tehdään koulupihamaiseksi. Kes-
kuksen kaakkoispuolen metsästä otetaan koulun ja päiväkodin tarvitsema 

Kuva 3. Sisäpiha talvella 2020. 

Alueen saavutettavuus

Nykyään alueelle tullaan joko omalla autolla tai linja-autolla. Tulevaisuu-
dessa alue on rakennettu ja yhteydet alueen sisällä tapahtuvat pääasiassa 
jalkaisin tai kevyen liikenteen keinoin. Tämä asettaa omat käytänteensä 
päiväkoti-koulun pihan sisäänkäynnille. Sen tulee olla kaikkina vuodenai-
koina turvallinen ja esteetön. Pelkästään talviaikainen hiekoitus ei ratkaise 
liikkumisen pulmia. Kulkuväylien loivasti kohottaminen kohti sisäänkäyntiä 
auttaa alueella kulkijoita. Jalankulkuväylän jatkaminen omana osanaan tietä, 
aidalla erotettuna ajoväylästä, kohti Kiilakiventietä tuo turvaa pienillekin 
liikkujille. Alueella tulee olla myös rajoitettu ajonopeus sekä hidasteet 
suojateiden kohdalla. Pysäköinti alueella toteutetaan nykyisen pysäköinti-
kentän alueella. Ajoväylän reittiä voi myös muuttaa nykyisestään niin, että 
kouluun liittyvä pysäköintialue ei jää tien toiselle puolelle vaan on parem-
min yhteydessä rakennuksiin. Alueelle kaavoitettavan uudisrakentamisen 
tulee ottaa tämä huomioon.

Jokaisella rakennuksella on oma pääsisäänkäyntinsä. Erityisesti spastik-
ko-osasto on soveliain päiväkodiksi, koska sen kolme sisäänkäyntiä pihalle 
antavat mahdollisuuden eri-ikäisten lapsiryhmien järjestämisen toisistaan 
erilleen. Seimi, taaperot ja leikki-ikäiset saavat jokainen omat tilansa.

Kuva 5, Tahkokankaan sijainti.   

Kuva 4, Oulun joukkoliikenne
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Alueen kaavoitus

Tahkokankaalle on suunniteltu uutta asuinakentamista, sitä on ideoinut 
Oulun kaupungille Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, joka teki kaksi 
erilaista ehdotusta alueen kehittämiseksi. Ehdotusten nimet ovat Bastille ja 
Raitti. 

Maankäyttövaihtoehdoissa alueelle on kaavailtu noin 2600-2900 asukasta. 
On siis perusteltua saada alueelle alakoulu ja päiväkoti. Koska Tahkokan-
kaan palvelukeskuksen toiminnot on siirretty toisaalle, on rakennusten 
säilymisen kannalta tärkeää, että niitä käytetään aktiivisesti ja hoidetaan 
niiden arvolle kuuluvalla tavalla. 

Tahkokankaan palvelukeskuksen koulu- ja terapiarakennusta, toimintakes-
kusta, lastenosastoa ja spastikko-osastoa on esitetty suojeltavaksi. Suoje-
lun kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää niille järkevä jatkokäyttö, jolla 
voidaan myös varmistaa niiden jatkuva ylläpito. 

Ehdotuksessani luonnostelen kolmen päiväkotiryhmän ja yhteensä kah-
deksan alakoululuokan sijoittamista suojeltavaksi esitettyihin rakennuksiin. 
Koulu- ja päiväkotitoiminnan tarpeiden vuoksi niissä kuitenkin pitää tehdä 
muutoksia koulu- ja päiväkotitoiminnan vaatimusten mukaisesti. Spastikko- 
ja lastenosasto ovat kärsineet myös lämmityksen sulkemisesta. Home on 
päässyt pesiytymään viileissä oloissa ja ilmankosteuden vaikutuksesta sisä-
tiloihin. Sen vuoksi niiden korjaus- ja muutostöissä on erityisesti otettava 
huomioon mikrobikasvustojen poistaminen ja niiden uudelleenilmaantumi-
sen estäminen.

Kuva 7, Digikaavassa 3D visualisoituna nähtävissä ehdosus Bastille, 

Kuva 8, Digikaavassa 3D visualisoituna nähtävissä ehdosus Raitti, 

Kuva 6, Valintavaihtoehdot digikaava- palvelussa.
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Nykyhetki

Ajantasaisesta pohjapiirroksesta nähdään, että tarpeeelliset muutostyöt voidaan suorittaa kohtuullisella vanhojen rakenteiden purkamisella. Varsinkin tilat vanhassa koulu- ja terapiarakennuksessa ovat varsin käyttökelpoisia lähes sel-
laisenaan. Kuitenkin lvi-tekniikan uusiminen ja tarvittavat pintaremontit modernisoivat sisätilojen ilmettä. Uima-allasosaston käyttöön kunnostaminen on koululaisista varmasti mieluista. Alkeisuimaopetus ja lähiön asukkaille tarjotta-
vat vauva-, terapia- ja kuntoustusuinnit järjestyisivät siellä mainiosti. Nykyinen liikuntasali on juuri sopivan kokoinen lasten liikuntakäyttöön ja vanhoista luokkatiloista voisi muokata erilaisia ryhmätyötiloja. Spastikko-osaston muoto 
antaa hyvän pohjan tehdä toimiva päiväkoti. Lastenosastosta ja toimintatalosta on väliseinämuutoksin ja tilajärjestelyin muokattavissa tilat alakoulun tarpeisiin.

Kuva 9 Ajantasapohjapiirros, koostanut Harri Kahelin, 2020.
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Purkutilanne

Tilannepiirroksesta nähdään, mitä kaikkea olisi purettu, että halutut toiminnot voitaisiin saada aikaiseksi. Piirroksessa esitän spastikko- ja lastenosaston kaikkien väliseinien purkamista. Spastikko osaston ulkoseinille tulisi tehdä tar-
kemmat tutkimukset, jotta selviäisi tarvitseeko niitä purkaa. Molempien rakennusten ja luultavasti koko rakennusryhmän salaojitus uusittaisiin ja perustuksien kosteus- ja lämmöneristys uusittaisiin. Tällä tavoin luotaisiin edellytykset 
maanvastaisten rakenteiden terveenä pysymiselle. Maanalaisisten rakenteiden korjaamisesta ei ole haittaa rakennusten ulkonäölle. Ikkunat vaihdettaisiin ulkonäöltään alkuperäisen näköisiksi, energiatehokkuudeltaan paremmiksi ny-
kyaikaisiksi monilasi-ikkunoiksi ja ovet vaihdettaisiin vastaavalla tavalla uudenaikaisiksi. Koska spastikko-osasto ja lastenosasto ovat olleet kylmillään on niiden lämpöpattereihin jäänyt lämmitysvesi päässyt jäätymään ja vaurioittamaan 
niin lämpöpatterien kuin lämitysputkistojen rakennetta. Tämän vuoksi olisi näissä osastoissa tehtävä täydellinen putkistoremontti, jonka yhteydessä lattioihin asennettaisiin vesikiertoinen lattialämmitys. Lattialämmityksen käyttö 
edesauttaisi rakenteiden kuivana pysymistä ja siten edistäisi rakennuksen säilymistä terveenä. 
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Kuva 10,  Pohjapiirros, purettu tilanne, Harri Kahelin, 2020.

Korjaaminen

Halkeilleet ja painuneet alapohjalaatat 
korjhataan joko kokonaan uusimalla tai 
kohottamalla laatta alkuperäiseen tasoonsa, 
jonka jälkeen halkeamat paikataan. Ulkoseinät 
kunnostetaan vioittuneilta osin, lämmöneristystä 
parannetaan, ikkunat ja ulko-ovet uusitaan 
energiatehokaammiksi. Ikkunoissa ja ovissa 
noudatetaan alkuperäistä ulkonäköä ja väritystä. 
Yläpohjien lämmöneristystä parannetaan joko 
vaihtamalla vanha eriste tai lisäämällä eristettä. 
Ulkoiset metalliosat maalataan alkuperäisellä 
värillä, vioittuneet osat uusitaan. Salaojituksen 
olemassaolo tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan 
tai rakennetaan puuttuva uutena. Ulkoseinien 
maanvaraiset osat kosteus- ja lämmöneristetään. 
Sokkeli kosteus- ja lämmöneristetään 
nykytietämyksen mukaiseksi.

Sisätiloissa lattiapinnat uusitaan ääneneristävällä 
muovimatolla. Jäävät väliseinät kunnostetaan 
ja maalataan värisuunnitelman mukaisesti. 
Ulkoseinien sisäpinnat kunnostetaan ja 
vaurioituneet uusitaan tarvittaessa. Kaikki 
mikrobivaurioituneet rakenteet puretaan ja 
uusitaan. Ilmanvaihtojärjestelmä kunnostetaan 
tai uusitaan. Vesi ja viemäriputket kunnostetaan 
tai uusitaan. Sähköjärjestelmät uusitaan. 
Rakennukset  varustetaan lattialämmityksellä 
kosteusriskialttiissa paikoissa, kuten sisäänkäynnit 
ja pesu- ja wc-tilat sekä keittiöt.
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Tilasuunnitelma

Suunnitelmassani keskityn konseptinomaiseen esitykseen koulun ja päiväkodin toiminnoissa. Tarkempi perehtyminen koulun toiminnallisuuteen ja hyvien sisäisten yhteyksien järjestämiseen ei ole tämän työn tavoitteena. Lähestyn 
ehdotuksessani aihetta luonnosmaisesti, enkä keskity työni esittämisessä yksityiskohtiin.  

Kuva 11,  Tilojen käytön suunnitelma, Harri Kahelin, 2020.

Vanha koulu ja terapiatalo:
Sisätilojen järjestely säilyy ennallaan.

Vanha Toimintakeskus:
Sisätiloihin järjestelty neljä opetus-
luokkaa, tekniset tilat, ruokailu, keittiö, 
opettajainhuone, varastotilaa.

Vanhat Spastikko- ja Lastenosasto:
Spastikko-osastoon luotu päiväkotia
varten huonejako, ja lastenosastoon
sijoitetaan neljä opetusluokkaa sekä
tilaa henkilökunnalle.
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Asemapiirros

Asemapiirros alueen nykyisen rakennuskannan mukaisesti.

Päiväkoti-Koulun rakennukset

1.  Liikunta- ja juhlasali, ryhmätoimintatilat, uima-altaat ja auditorio.

2. Toiset luokat ja ruokailu

3. Ensimmäiset luokat.

4. Päiväkoti ja ruokailu

Kuva 12,  Asemapiirros, rakennusten ajatellut toiminnot.
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Kuva 13. Julkisivukuvat, yhdistelty ryhmätöiden ajantasapiirroksista.
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Kuva 14, Leikkaukset
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Kulku - aluekartta

Tahkokankaan palvelukeskuksen alue vaikuttaisi olevan vielä hiukan eristyksissä mitä tulee kjulkisen liikenteen saatavuuteen ja kevyen liikenteen väyliin. Tämä seikka kuitenkin toivottavasti muuttuu alueen kehittymisen myötä. Yksityi-
sen autoilun lisääntyminen tuo myös paineita kaupungille kehittää tieverkostoa. Alueen kehittämisestä on vastuussa muös aluetta rakentavat yhtiöt, mitä toimintoja he suunnittelevat tukemaan asumista. Tahkokankaan palvelukeskuk-
sen suurimman osan purkaminen ja niiden tilalle asuinrakennusten ja liiketilojen rakentaminen on avainasemassa alueen elinvoimaa ajatellen. Ehdotukseni alakoulusta ja päiväkodista tukee alueen tulevia toimintoja, eikä rasita ra-
kentajayrityksiä sitomalla resursseja sen suunnitteluun. Toimintakeskuksen, vanhan koulu-rterapiarakennuksen, lastenosaston ja spastikko-osaston muokkaaminen alakouluksi ja päiväkodiksi lopullisine suunnitelmineen jää kaupungin 
vastuulle.

Kuva 15,  Alueella kulkeminen:  yleinen-, kevyt- ja jalankulku alueella.
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Kuva 16,  Kulkukaavio koulun tiloihin

Kulku

Pääasialliset kulkureitit koulun pihaan ja rakennusten ulko-ovet.

Kuva 13,  Pääasialliset kulkureitit
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Havainnekuva asuinalueen kulkureiteistä kouluun ja päiväkotiin.

Uuden Tahkokankaan alueen kaavaehdotukset ”Bastille” ja ”Raitti” hahmottelun pohjana. 

Siniset nuolet, alueelle kulkeminen koulu- ja päiväkotipäivän aikana. Vihreät nuolet päiväaikainen hulto ja henkilökuntaliikenne sekä harrastekäyttö ilta-aikaan. Punaisella merkitty saapumisreittejä asuinalueelta. 

Kuva 15, Saapumisreitit, pohjana ehdotus “Bastille”.

Kuva 16, Saapumisreitit, pohjana ehdotus “Raitti”.
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Väri- ja materiaalisuunnitelma

Koulurakennuksen ulkoväritys seuraa alkuperäistä värimaailmaa. Valkoinen 
tiili ja maalaus seinissä, tummansininen maalaus peltiosissa. Ovilehdissä 
tummanpunainen sävy. Värimaailma on tarkoituksellisen kontrastinen.

Sisätiloissa väriskaala ei enää seuraa niin kontrastisesti yksinkertaista linjaa 
vaan tuo tiloihin värityksen, joka on edelleen selkeä mutta samalla näkö-
vammaisille esteettömän kulun mahdollistava. 

Ensimmäisen ja toisen luokan rakennuksissa seinät ja katto ovat valkoiset, 
lattia punertavan ruskea ja pilarit vaaleansiniset. Pintamateriaaleina seinissä 
on maalattu ja tasoitettu kipsilevy tai malattu tiili. Lattiassa äänieristävä 
muovimatto. Katoissa seinien sävystä hieman poikkeava valkoinen akustiik-
kalevy, johon on upotettu valaisu ja äänitekniikka. Paloturvallisuuden vuok-
si kaikki rakennukset sprinklataan. Päiväkodissa pintamateriaalit muutoin 
samat, mutta väritys pilareissa selkeästi tummempi sininen ja lattian rus-
kean sävy vaaleampi. Erivärisiä tehosteseiniä sisustussuunnitelman mukaan.

Koulurakennusten pilarit 
Vaalea sininen

Koulurakennusten lattiat:  
Tumma ruskea,

Koulurakennusten seinät: 
Valkoinen

Koulurakennusten alakatot:
Harmaanvalkoinen

Päiväkodin pilarit : 
Tumma sininen

Päiväkodin lattiat: 
Vaalea ruskea

Päiväkodin seinät:
Valkoinen

Päiväkodin alakatto:
Harmaa beige

Kuva 17, Työpajarakennuksen värimaailmaa.

Kuva 18, Spastikko-osaston värimaailmaa.



451515S RESTAUROINTI | TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS | OULU | 2020 69HARRI KAHELIN HARRI KAHELIN14/16

Havainnekuvat

Näkymä kouluksi muutetun Toimintakeskuksen aulasta.
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Kuva 19, Havainnekuva koulun sisätiloista.
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Näkymä päiväkodiksi muutetun Spastikko-osaston päivätilasta.
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Kuva 20, Havainnekuva koulun sisätiloista.
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ARVOTTAMINEN
Tahkokankaan palvelukeskus on monessa suhteessa hyvin ainutker-
tainen rakennuskokonaisuus. Laitoksen suunnittelu oli professori 
Aarne Nevanlinnan arkkitehtiuran päätyö, jota hän hioi vuosien ajan.
Laitos kuvastaa käännekohtaa kehitysvammaisten ihmisten hoidossa,
ja oli hetken kansainvälisesti merkittävä kohde, vaikkei ehtinytkään
ratsastaa kehityskaaren huipulla kauan.  
Suhtautuminen kehitysvammaisten hoitokeinoihin muuttui pian sen 
jälkeen, kun palvelukeskus oli aloittanut toimintansa. Kehityksen 
uudet tuulet puhalsivat poispäin laitosasumisesta.

Vastatuulesta huolimatta on Nevanlinnan piirua myöten hioma
kokonaisuus säilynyt tähän päivään asti olosuhteisiin nähden hyvin.
Sen suunnittelukohtien perustana olevasta käytännöllisydestä ker-
too jo sekin, ettei kompleksiin ole ollut tarvetta tehdä suuria muu-
toksia; ohikulkijalle muutoksesta kertoo vain tasakaton korvannut
aumakatto.

Tahkokankaan palvelukeskuksessa tärkeä arvottamiskriteeri on sen 
edustama innovatiivisuus ja edelläkävijän asema. Palvelukeskus toimi 
esikuvana uusille hoitolaitoksille ja niihin liittyville rakennustyypeille.
Samanlaisia laitoksia ei rakennusajankohtana ollut Suomessa 
monta. Niinpä se onkin herättänyt paljon aikalais arvostusta niin 
työpaikkana, kuin asuinpaikkanakin; Tahkiksen paikat olivat haluttuja.

Jasmin Koistinen

Tahkokankaan toimintakeskus; koulu, työpajarakennus, lasten osasto
ja spastikko-osasto muodostavat yhdessä eheän ja hyvin  
autenttisena säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa edelleen  
professori Nevanlinnan suunnittelutyön suurta ideaa.
Paikan ominaisluonne on vielä voimakkaasti läsnä. Vanhassa
ja arvokkaan näköisessä mäntymetsässä avautuvat siistit sisäpi-
hapuutarhat paviljonkeineen ja vahvoine sinisine vaakalinjoineen 
luovat uniikin ja rauhoittavan tunnelman.

Luonnon helmassa olevaan palvelukeskukseen sisältyy myös henkisiä
arvoja liittyen esimerkiksi terveyden hoitoon, yhteisöllisyyteen, ja 
mahdollistamiseen. Siksi päätin jatkaa samalla lijalla, laatien oman 
restaurointiehdotukseni siitä lähtökohdasta, että keskukseen esit-
tämäni hyvinvointipalvelut ovat kaikkien ihmisryhmien käytettävissä.

Restaurointiperiaatteena on alkuperäisen suunnitelman kunnioit-
taminen ja materiaalien uusiminen tarpeen mukaisesti. Uudet, saman
laatuiset ja väriset pinnat tuovat aikansa arkkitehtuurin esiin 
uudessa valossa, antaen sille sen ansaitseman arvon. Elämän 
kolhujen korjaannuttua on palvelukeskuksesta saatava vaikutelma 
jälleen moderni ja raikas kirkkaineen väreineen, jotka
nykypäivän arkkitehtuurissa turhan usein loistavat vain 
poissaolollaan.
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TAHKOKANKAAN TERVEYSKESKUS

Kuva 4
Toimintakaavio 1:1000

1 : 1000
Level 1
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Terveyskeskus

Kuntoutuskeskus

Tahkokankaan palvelukeskus siirtyy uudessa suunnitelmassa 
palvelemaan laajemman ilmisryhmän tarpeita, muuntuessaan  
moderniksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi terveyskeskukseksi. 
Terveyskeskuksen päätilat sijoitetaan entisen spastikko-osaston 
rakennukseen. Rakennuksen jo valmiiksi osastomaisen rakenteen 
ansiosta taipuu se uuteen tehtäväänsä ilman suuria rakenteellisia 
muutoksia.  Ainut katukuvassa näkyvämuutos; pääsisäänkäynnin uusi 
katos, toivottaa kävijän tervetulleeksi rakennuskompleksiin.

Lastenosaston tiloihin avautuu pieni kuntoutuskeskus majoitust-
iloineen, jonka yksityinen suojaisa takapiha mahdollistaa toiminnan 
ulottumisen ulos asti. Kuntoutuskeskus ja vanha koulurakennus 
toimivat yhtenä kokonaisuutena. Kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat 
voivat käyttää koulutuskeskuksen kuntosalia, uimalaa, kirjastoa ja 
liikuntasalia, jotta hoitomahdollisuudet olisivat mahdollisimman 
monipuoliset.

Työpajarakennuksesta muovautuu lyhyiden kirurgisten  
operaatioiden osasto: LYHKI. Osastolla voi suorittaa lyhyitä:  
maksimissaan yhden päivän kestäviä kirurgisia toimenpiteitä. 
Rakennuksen yhteydessä oleva autohalli mahdollistaa oman 
potilaskuljetuksen, joka palvelee koko kompleksia.

Koulurakennus, joka muuntautuu koulutuskeskukseksi, on uusilta 
käyttötavoiltaan monipuolisin. Sen toimintaan sisältyy rakennuksen 
perinnön jatkeena itse koulutuskeskus, jossa voi järjestää  
esimerkiksi seminaareja tai koulutustilaisuuksia hyvinvointiin liittyen.  
Koulutuskeskuksella on suora yhteys kirjastoon, joka on tullut 
kotitalousluokkien paikalle. Liikuntasali tarjoaa nykytilassaankin jo 
loistavat liikuntamahdollisuudet, välinevaraston paikka siirtyy tilaa 
jakavasta kaapistosta omaan tilaansa, vanhan kuntosalin paikalle. 

Uusi, suurempi kuntosali jakaa sisäänkäyntinsä kirjaston kanssa.  
Avara sali palvelee varustuksellaan myös liikuntarajoitteisia  
henkilöitä ja kuntoutuskeskuksen asiakkaita. 

Uimala säilyttää kaikki ne ominaisuutensa, jotka mahdollistavat sen 
käyttämisen kaikille. Rampit ja tukitelineet säilytettään koko  
rakennuskokonaisuudessa. Näin ollen keskus voi tarjota kuntou-
tustoimintaa sekä muita terveyspalvelja mahdollisimman laajalle 
asiakaskunnalle.

Autohalli
Asiakas
pysäköinti

Henkilökunan
pysäköinti
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OTahkokankaan terveyskeskus jakautuu kolmeen osastoon:  

perusterveydenhuoltoon, hammashoitoon ja laboratorioon.

Uudesta pääsisäänkäynnistä saavuttaessa, huomataan välittömästi 
rakennuksen kokema muutos.  Ahtaiden käytävien tilalla on uusi 
pääaula, josta aukeaa suora näkymä sisäpuutarhaan. 
Avara lasiseinä antaa luonnolle täyden valokeilan tilassa.  
Tämä aula on suunniteltu kahvitteluun ja rauhalliseen odotteluun.

Laboratorio-osastolla on yksi kompakti laboratoriotila, kaksi  
näytteenottotilaa, sekä aputila näytteiden postitusta varten.  
Samaan aulaan kytkeytyvät myös välinehuollon ja varastoinnin tilat.

Hammashoidolle on varattu neljä toimenpidehuonetta sekä  
kaksiosainen tila röntgenkuvantamiseen. Tilaan sopii myös  
kuvantamispöytä, joten sen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu  
ainoastaan hammashoitoon.

Perusterveydenhuollolla on myös neljä vastaanottotilaa, sekä EKG 
kuvantamishuone.

Rakennuksen taitekohdassa sijainneen askarteluhuoneen tilalla on 
lasten oma odotushuone, perinnettä jatkaen.

Henkilökunnan tilat pysyvät liki ennallaan. Niiden välittömään lähe-
isyyteen sijoittuu pysäköintipaikka vain henkilökuntaa varten.
Asiakaspysäköinti sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle, jossa se 
palvelee myös kuntoutuskeskuksen asiakaskuntaa.

TOIMINNOT

Kuva 5
Terveyskeskuksen toiminnot
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Kuva 6
Leikkaus

Kuva 7
Julkisivu itään

Kuva 8
Julkisivu länteen

Rakennuksen ulkonäkö pyritään säilyttämään alkuperäisen 
mukaisena. Julkisivuihin ei tule muita muutoksia, kuin sisäänkäyntika-
toksen uusi hahmo, ja pää aulan avara lasiseinä.

JULKISIVUT
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Kuva 9
Sisänäkymä pääaulasta
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Odotusaloissa vallitsevat samat voimakkaat värisävyt kuin ennenkin,
pinnat ovat kuitenkin kaikki uusittu tarpeen mukaan. Läpi rakennuk-
sen vallitsee lähiväriharmonia, joka luo sille ainutlaatuisen tunnel-
man. Energiset punaisen ja oranssin sävyt ovat vallassa, niiden parina 
on kalustuksessa vain puhdas valkoinen. 

Valkoinen väri tuo tilaan puhtauden tunnetta ja keventää vaikutel-
maa. Jokaisesta odotusaulasta aukeaa rauhallinen näkymä sisäpihalle, 
jonka runsaat istutukset kunnioittavat alkuperäistä järjestelmää.

SISUSTUSSUUNNITELMA

Kuva 10
Näkymäkuva hammashoidon odotusaulasta
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UUSI SISÄÄNKÄYNTIKATOS

Uusi teräsbetonirakenteinen sisäänkäyntikatos ei yritä imitoida jo 
olemassaolevaa, vaan tuo rakennukseen oman modernin lisänsä. 
Minimalistisilla piirteillään se antaa lisää painoarvoa rakennuksen 
ominaispiirteille. 

Katoksen rakenne luo odotuksen täytteiseen tilaan alati muuttuvat 
valaistusolosuhteet auringon kierron mukaisesti.
Katoksen alta kulkeva yksisuuntainen ajoväylä kiertää läheisen 
parkkipaikan kautta takaisin tielle. Näin ollen on Tahkokankaan  
Terveyskeskukseen saapuminen vaivatonta ja turvallista.

Tila valaistaan avauskohtiin liittyvillä ledkiskoilla. Sateensuojana 
aukoissa toimii karkaistu itsepuhdistuva lasi, joka kuljettaa veden 
huomaamattomasti maanalaiseen vesikouruun asti, luoden samalla 
mielenkiintoisia valoefektejä.

Veden poisto

Ritilä

Karkaistu, itsepundistuva lasi

Lautamuottia vasten valettu,
säänkestävä teräsbetoni 
300mm

Kuva 11
Näkymäkuva sisääntulokatoksesta luonnonvalossa

Kuva 12
Leikkaus 1:100 sisääntulokatoksen kohdalta

Kuva 13
Detalji
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Kuva 14
Näkymäkuva sisääntulokatoksen ulkopuolelta

Kuva 15
Sisääntulokatoksen pohjakuva

Kuva 16
Sisääntulokatoksen julkisivu

Mahdollisuus istutusaltaalle
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RAKENNUS MUUTTUVASSA 
YMPÄRISTÖSSÄ 

Analyysi

Tahkokankaan palvelukeskus perustettiin vaiheittain vuosien 1969-1974 aikana. Keskuslaitoksen 
perustamisen taustalla oli vuonna 1958 voimaantullut vajaamielislaki, jolla kehitysvammaisten 
oikeuksia ja huoltoa pyrittiin parantamaan. Laitos oli ensimmäinen Pohjois-Suomessa sijainnut 
kehitysvammaisille suunnattu hoitolaitos. 

Tahkokankaan on suunnitellut kirjailijana ja professorinakin tunnettu arkkitehti Arne Nevanlinna. 
Tahkokangas oli Arne Nevanlinnan päätyö arkkitehtinä ja hän kehitteli alueelle hoitosoluista muo-
dostuvan järjestelmän, johon koko alueen yksiköt pohjaavat. 

Kokonaisuus pohjaa tiukkaan moduulilinjastoon, joka jatkuu niin sisä- kuin ulkotiloissa.  Raken-
nusmassat ovat suurilta osin neutraalin värisiä, mutta niille tuo ajanhengenmukaisen ilmeen niiden 
kirkkaat värit. Julkisivuissa on tehosteena käytössä tummansininen väri  ja jokaisella rakennuksella 
on oma kirkas sisävärinsä. Spastikko-osastolla on päävärinä punainen, jota löytyy lattiapinnoista ja 
ovista.

Palvelukeskuksen ytimessä, alueelle johtavan Kiilakiventien juuressa sijaitsee toimintatalo. Toimin-
tatalo koostuu neljästä rakennusmassasta, jotka yhdessä muodostavat keskusrakennuksen alueelle. 
Massat kytkeytyvät toisiinsa katosrakentein ja luovat kahdesta atriumpihasta pylväsarkadien ra-
jaaman sisäpihamaailman, joka avautuu ja kytkeytyy ympäristöönsä.. Toimintatalon alueella maasto 
kohoaa hieman. Puustoa on ympärillä paljon ja toimintakeskus jää niiden suojaan. 

Tahkokankaan toimintatalo on perustettu alun perin melko koskemattomalle maaperälle. Alueen 
hengelle oleellinen elementti on rakennuksen sijoittuminen villin ja vapaan luonnon keskelle, johon 
rakennukset ovat ikään kuin ripoteltu järjestelmälliseksi kompositioksi. Luonnon ja rakennuskannan 
yhdistelmä luovat alueelle horisontaali- ja vertikaalilinjojen muodostaman kokonaisuuden. 

Rakennuskokonaisuus on pysynyt alkuperäisen kaltaisessa käytössä ja sen toiminta on lakkautettu 
vaiheittain. Toimintakeskus on alueen rakennuksista parhaiten säilytyt. Merkittävin muutos on ollut 
alkuperäisten tasakattojen vaihtaminen loivaan aumakattoon. Aumakatto on muuttanut kokonai-
suuden yleisilmettä ja sillä on ollut vaikutuksia myös sisäarkkitehtuuriin. Rakennusmassat ovat syviä 
ja luonnonvaloa alunperin tuotu tiloihin kattoikkunoiden kautta. Kattoikkunat ovat kattoremontin 
yhteydessä poistuneet. Rakennuksista lastenosasto ja spastikko-osasto on kokenut vähiten muu-
toksia.

Jonna Koivuranta

Kuva 1. Ilmakuva alueelta 1975
Kuva: Tahkokankaan arkisto
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Restaurointiperiaate

Alueen luonne ja olemus kokonaisuutena tulee muuttumaan, kun alue ra-
kentuu kaavamuutoksen myötä rakennetummaksi ja ympäristön valtaavat 
havumetsän sijaan uudet asuinrakennukset toimintoineen. Näkymät raken-
nuksesta muuttuvat ja myös rakennuksen suhde ympäristöönsä. Kulkureitit, 
sisäänkäynnit ja näkymät niin ulkoa kuin sisältä ulos tulevat uudelleen arvi-
oitaviksi. 

Ehdotuksessani pyrin vastaamaan rakennuksen ympäristössä muuttuviin 
olosuhteisiin, niin että rakennus toimisi osana ehyttä kaupunkirakennetta 
kuitenkin säilyttäen sen arvoihin kuuluvia peruselementtejä. Pyrin ehdotuk-
sessani pohtimaan rakennuksen suhdetta ympäristöönsä ja kuinka raken-
nuksen olemus voidaan säilyttää. Suunnitelma ottaa kantaa ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin ja lähiympäristön muokkaaminen on pyritty suun-
nittelemaan sisältä ulos, rakennuksen toimiessa suunnittelun lähtökohtana. 

Nykytilassa rakennuksen ympärille avautuu paljon luonnontilaista metsää 
ja tulevaisuudessa tulee ympäristö muuttumaan uuden asuinalueen myö-
tä radikaalisti. Suunnitelmassa pyritään sitomaan rakennus kiinteäksi osaksi 
muodostuvaa asuinaluetta, säilyttäen madollisimman paljon autenttisia nä-
kymiä ja yhteyksiä, kuitenkin niin, että se ei jäisi irralliseksi osaksi aluetta. Ra-
kennuksen linkittyminen tulevaan rakentamiseen sen säilyvyyden kannalta 
myös tulevaisuudessa on suotavaa. Rakennus tuo koko alueelle koko aluetta 
leimaavan identiteetin.

Koulu- ja pajatiloissa on helposti tulevalle asuinalueelle ja koko toiminta-
keskuksen tulevaa käyttöä palvelevia mahdollisuuksia, jotka valjastetaan 
suunnitelmassa. Koulurakennuksena toiminut rakennus osoitetaan erilaisile 
harraste- ja liikuntapalveluille.  Aarne Nevanlinnan alkuperäistä suunnitel-
maa kunnioittaen toimintakeskuksen yhteyteen osoitetaan urheilukenttä. 
Urheilukentän lisäksi liikuntakeskusta täydennetään koripallokentällä ja ul-
koilmasalilla. Alueen keskiöön jäteään metsää lähivirkistymistarkoitukseen.

Perusideana on muuttaa rakennuskokonaisuus eläväksi ja yhteisölliseksi, 
koko aluetta palvelevaksi toimintakeskukseksi, joka sisältää harrastetoimin-
toja, päiväkodin ja ”mummolan”, jossa lähialueen perheiden isovanhemmat 
voivat asua tuetuissa asumisen yksiköissä. Tavoitteena on luoda Tahkokan-
kaan toimintakeskukseen kokonaiskonsepti, jossa toiminnot limittyvät toi-
siinsa. Toimintakeskuksesta tulee koko alueen sydän, joka palvelee koko 
asuinaluetta vauvasta vaariin. 

Ympäristöön istutetaan Arne Nevanlinnan alkuperäisestä kilpailuehdo-
tuksesta ammennettuja elementtejä. Viheryhteys pyritään säilyttämään ja 
rakennuksen läheisyyteen sijoitettu rakennuskanta suunnitellaan tulevia 
toimintoja tukevaksi. Aluetta tarkastellaan korttelikokonaisuutena irroit-
tamatta sitä kontekstistaan. Asemakaavaluonnoksissa alueen keskiöön on 
ehdotettu yhteistä viheraluetta, johon sijoittuisi erilaisia koko aluetta palve-
levia toimintoja kuten urheilukenttä ja leikkipuisto. Nevanlinnan kilpailueh-
dotusta mukaillen ehdotuksessa viher- ja virkistysyhteys siirretään keskus-
rakennuksen oheen niin, että molempien toiminnot tukisivat toisiaan.

Tarkempi toimenpide-ehdotus toteutetaan entisen spastikko-osaston ra-
kennukseen. Rakennuksista spastikko-osasto ja lastenosasto ovat niiden 
tämän hetkisen kunnon vuoksi haavoittuvimmat ja niiden säilyminen tulisi 
varmistaa. Keskusrakennus koostuu neljän erillisen rakennuksen muodosta-
masta kokonaisuudesta ja kokonaisuuden säilyminen tukee arkkitehtonisen 
idean säilymistä.  Tahkokankaan keskuslaitoksen rakennuksia ei voida katsoa 
ainoastaan erillisinä rakennuksina vaan ne muodostavat yhdessä ehyen yh-
tenäisen rakenteen ja vahvan sisäpihamaailman. Rakennus tulisi korjata tai 
rakentaa vastaavan massainen tilalle. 

Kuva 2:  Kuva Spastikko-osastolla sijainneesta peilistä
Kuva:  Jonna Koivuranta, 2020
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ARVOT JA LÄHTÖKOHDAT

KOKONAISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

4 rakennusmassaa kiertyvät suuren 
yhteispihan ympärille, joka tuo kohteelle 
olemuksen ja sen luonteen 
 
Tilantuntu ja tilallisuus sisäpihalla 
 
Toimintakeskuksen rakennukset koko-
naisuutena vaativat toinen toisiaan 
jotta sen olemus ja luonne säilyisivät 
 
Kytkeytyminen luontoon ja ympäristöön, 
näkymät rakennuksesta

AIKANSA KUVA JA INNOVATIIVISUUS

Solukot olivat arkkitehtuurikilpailussa ja koko 
alueen rakentumisen kannalta tärkeä ratkaisu  
 
Nevanlinnan kehittämä ratkaisu on  
ollut aikanaan edelläkävijä ja antanut mallin 
koko terveydenhuollon piirissä 
asumisen ratkaisuja kehiteltäessä.  

Alkuperäisen ja ainutlaatuisen sovelluksen 
säilyminen  
 
Moduulilinjasto, järjestelmällisyys ja aikakautta 
kuvaava värimaailma

KYTKEYTYMINEN  UUTEEN

Työpaja ja koulurakennus ovat sellaisenaan jo 
sellaisinaan hyvin sovellettavissa uuteen käyttöön. 
Rakennukset ovat hyvässä kunnossa, mikä edes-
auttaa niiden säilymistä muuttuvassa ympäristös-
sä. 
 
Lastenosasto ja spastikko-osasto ovat uhanalai-
sia niiden kunnon ja sovellettavuuden vuoksi.       
Kuitenkin kokonaisuus vaatii niiden olemassa  
olon, jotta massoittelulla luotu tilallisuus ja näky-
mät säilyisivät.

Kytkettävä rakennus tulevaan ja tuleva             
rakennukseen 



JONNA KOIVURANTA84

JONNA KOIVURANTA4

LIIKUNTA

PÄIVÄKOTI

POP-UP/
OLOHUONE

SENIORI-
ASUMINEN

TOIMENPIDE-EHDOTUS
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Koulurakennus: Liikuntakeskus
                   Uimala, liikuntasali, kuntosali

Terapiarakennus: 
Ravintola ja harrastetiloja
Pop-up toiminta

Lastenosasto:  ”Mummola” :
tuettu yhteisöllinen asumisyksikkö 
ikääntyville

+ tuetut itsenäisen asumisen yksiköt 
etelässä

Ensisijalla asumisyksikön asukasva-
linnassa ovat ne, joilla on läheisiä tai 
perhettä tulevalla asuinaleella tai sen 
läheisyydessä

Spastikko-osasto: Päiväkoti

Viljelylaatikot

Pergola

Kukkaistutukset
Leikkipiha
-keinut
-kiipeily
-hyppely

Hiekkalaatikko

Parkkipaikka

Pohjoisessa liikuntakeskus linkittyy koko aluetta palvelviin 
liikuntapalveluihin. Koko alueen keskiöön jätettyyn virkistys-
kaistaleeseen on jätetty paljon luonnonmukaista metsää ja 
tuotu urheilukenttiä ja ulkoilmasali.

Alueen ydin on toteutettu niin, että kulkeminen ja liikkumi-
nen toimintojen välillä on turvallista. Autoliikenne kiertää 
keskiosan ulkopuolella ja kevyt liikenne on tuotu keskiöön.

Huolto

Pääsisäänkäynti

Roskakatos

Yhteys liikuntatoi-
mintoihin ja eska-
reiden sisäänkäynti

Koripallokenttä

Ulkoliikuntasali

Urheilukenttä

Toimintakeskus nivoutuu tulevaan rakenteeseen ja toimii 
koko aluetta palvelevana ja identiteettiä alueelle luovana 
sydämenä.  Rakennus on kytketty tulevaan rakenteeseen ra-
kennuksen tilamaailmaa ja linjastoa toistamalla. Tahkokan-
kaan alkuperäistä kipailuehdotusta on mukailtu tuomalla 
totautumatotan urheilukenttä toimintakeskuksen lomaan.

Metsäpolut

ASEMAPIIRROS 1:600

20 pp

10 pp

Huolto
10 pp

10 pp
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Päiväkoti

Päiväkodin massa ja tilanjako nojautuu alkuperäiseen spastikko-osastoon 
ja muutoksia on pyritty tekemään toiminnallisin ja kaupunkikuvallisin 
perustein. Sisäänkäynnit avautuvat molemmille ulkojulkisivuille keskite-
tysti. Sisäänkäyntien yhteyteen on tuotu katokset, joiden malli pohjautuu 
toimintakeskuksessa olemassa oleviin katoksiin. Sisäänkäynnit on katettu 
värikkäillä lasituksilla.

Ulkojulkisivuun on tuotu väriä vertikaaleilla rimoituksilla, jotka tuovat 
päiväkodin yhteistiloihin yksityisyyttä ja toisaalta ulkoarkkitehtuuriin värik-
kään ulkoilmeen. Ulkoilmeessä on päiväkotiin sopivaa leikkisyyttä. Rimoi-
tus on kiinnitetty olemassa olevan rakenteen päälle ikään kuin kotelona, 
säilyttäen alkuperäisen massan ja ikkunajaon. Sisäpihan puolella ulkoark-
kitehtuuri on toteutettu alkuperäistä kunnioittaen. Suurin muutos ovat 
uusitut sisäänkäynnit, joita aiemman kolmen sijasta on kaksi. 

Pihojen tilanmuodostuksessa ja kulkuväylissä napataan vahvasti rakennuk-
sissa esiintyvään moduulilinjastoon ja sitä mukaillen on pihoille sijoitettu 
toimintoja. Rakennusmassojen muodostamat väylät on korostettuna ja 
väyliä mukaillen avattu näkymiä ympäristöön. Väylät johdattavat kulkijan 
läpi sisäpihan yhdistyen sen toimintoihin.

Pienempi sisäpiha on päiväkodin käytössä ja sitä rajaa puusäleaita. Aita on 
maalattu kirkkailla värisävyillä, jotka toistavat alueen rakennuksissa alun 
perin käytettyjä värejä. Päiväkodin sisäpihalle on kaksi porttia rakennus-
massojen kulmauksista. Pihantoimintoja on rytmitetty moduulilinjaston 
mukaisilla 3m x 3m alueilla, jotka jakautuvat ja kertaantuvat toimintojen 
mukaisesti. 

Sisätiloissa on pyritty säilyttämään Aarne Nevanlinnan kehittämää soluis-
ta muodostuvaa rakennetta niissä määrin kuin se on toiminnan kannalta 
mahdollista. Päivähuoneet toimivat päiväkodin yhteistiloina ja samalla 
ruokailusaleina. Suuriin salimaisiin yhteistiloihin on tuotu siirrettäviä seiniä, 
joilla tilaa voidaan rajata tarpeen mukaan. Siirtoseinien materiaalina on 

käytetty puuta. Asuinhuoneisiin on sijoitettu pienryhmähuoneita ja lepo-
tilat. Värimaailma on raikas ja väririkas, lattia on päällystetty alkuperäisen 
mukaisesti muovimatolla. Matto on kuvioitu värikkäästi orgaanisen muo-
toisella leikkisällä kuvioinnilla, joka johdattelee ympäri rakennuksen. Pai-
koittain lattia matto nousee kaartuvana myös rakennuksien seinille (pesu-
tilat). Seinäpinnat ovat valkoista maalattua tiiltä ja alkuperäinen votsilimitys 
on nähtävillä.  Alaslaskettu katto on reikäkuvioitua valkeaa akustiikkalevyä. 
Pienempää, päiväkotiin sopivaa mittakaavaa on tuotu alasripustetuilla 
valaisimilla.  IV-putkisto on uudistettu ja suunniteltu kulkemaan alakaton 
yläpuolella. 

Kalusteissa on käytetty paljon puuta ja ne ovat muodoiltaan graafisia. 
Yhteistilojen kalusteet ovat liikuteltavissa ja järjesteltävissä uudestaan 
tilanteen mukaan. Punaisten laakaovien sijaan entisissä asukashuonessa on 
käytetty puisia vaaleita ovia.Pesutilat on muokattu päiväkotiin sopiviksi 
ja niihin on sijoitettu wc-kopit sekä pieni suihkutila, jota voidaan käyttää 
vahingon sattuessa. 

Suurin muutos rakennuksessa on sisäänkäynnit. Sisäänkäyntejä on ra-
kennukseen ulkopuolelta kaksi ja ne on sijoitettu niin että ne ovat hyvin 
saavutettavissa. Sisäänkäyntien yhteyteen on tuotu pukeutumistilat lapsille, 
joissa myös mahdollisuus vaatekuivaukselle sekä kuratilat. Sisäänkäynnit lä-
päisevät rakennusmassan niin, että sisäänkäynnin yhdessä olevasta pukeu-
tumistilasta päästään helposti päiväkodin arjessa ulkoilemaan sisäpihalla. 

Päiväkodin massa on avattu pohjoiskulmasta koulurakennuksesta, tuoden 
tarpeellisen esteettömän kulkuväylän toimintakeskuksen eteläosaan ja 
helpottamaan myös päiväkodin toimintaa ja liikkumistä lähiympäristöön. 

Ryhmätilat on jaoteltu ikäryhmittäin. Eteläisimmissä tiloissa on 0-3 vuo-
tiaiden ryhmä, keskellä 3-5 ja pohjoispäädyssä esikouluikäisille suunnatut 
tilat. Toiminnot sisäpihalla ovat yhteiset, mutta niiden välineistö on pyritty 
sijoittamaan ikäperusteisesti.

Päiväkoti toimii omana yksikkönään toimintakeskuksen kokonaisuudessa, 
mutta hyödyntää tiiviisti sen tarjoamia puitteita, kuten liikuntakeskus-
ta. Korttelissa asuville senioreille ja päiväkodin lapsille voidaan järjestää 
yhteisiä tapahtumia tai toimintaa esimerkiksi pienviljelyn tai luonnossa 
liikkumisen parissa. Lähimetsät toimivat päiväkodin arjessa osana luontoon 
ja sen mahdollisuuksiin, kuten marjastukseen tai kasvien tunnistukseen, 
tutustumisessa.

Värimaailma nappaa Tahkokankaalta tuttuja sävyjä, joita on raikastettu 
nykyaikaisilla värisävyillä.   
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POHJAPIIRROS 1:200

Päiväkotiin muodostuu kolmelle päiväkotiryhmälle tilat.  Tilat 
ovat jaoteltu ikäprusteisesti. Ryhmät 1 ja 2 sijoittuvat pääsisään-
käynnin yhteyteen. Ryhmät ovat suunnattu alle 5 vuotiaille lap-
sille. Ryhmä 3 on esikouluryhmä.

Olemassa olevaa rakennetta on hyödynnetty niin, että päivähuo-
neina toimineet huoneet on muutettu päiväkotiryhmien ryhmä-
tilaksi, jossa tapahtuvat niin ruokailu kuin yhteisleikit. Kalusteet 
ovat liikuteltavia ja kasattavia, joten tiloja voidaan käyttää myös 
liikuntahetkissä.

Aikaisemmin asukashuoneina toimineet huoneet ovat käytös-
sä rahallisempina pienryhmätiloina, joissa voidaan järjestää 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pienryhmätoimintaa. 
Toiminnan ulkopuolella tiloja voidaan käyttää leikkihuoneina. 
Ryhmissä 1 ja 2 osa asukashuoneista on muutettu lepotilaksi.

Pääsisäänkäynti sijoittuu rakennuksen itäiselle puolelle. Sisään-
käynnin yhteyteen on tuotu katos, jolla osoitetaan sisäänkäynnin 
paikka. Rakentamistavaltaan ja ulkomuodostaan kate mukailee 
sisäpihan katoksia. Sisäänkäynnin yhteyteen on avattu valoisa 
aulatila, josta on kulku ryhmätiloihin.

Rakennusmassan pohjoispääty on irroitettu liikuntakeskuksesta 
ja tuotu tilalle katettu yhteys sisäpihalle. Yhteyttä voidaan käyt-
tää esikoululaisten sisäänkäyntinä lähestymissuunnasta riipppu-
en. Lisäksi yhteys helpottaa korttelin välisiä yhteyksiä ja avaa 
esteettömän kulun liikunta- ja virkistystoimintojen pariin.

Ryhmä 1
!-3 vuotiaat

Ryhmä 2
3-5 vuotiaat

Ryhmä 3
6 vuotiaat, esikouluryhmä

Henkilökunnan 
sisäänkäynti

Pukeutumistilat,
henkilökunta

Katettu pyöräpaikoitus

Ka
te

ttu
 p

yö
rä

pa
ik

oi
tu

s

Ulkoiluväline-
varasto

Varasto

WC
-tilat

Pienryhmätila

Pienryhmätila

Pienryhmätila

Pienryhmätila

Ryhmätila

- ruokailu
- yhteistoiminta

Taukotilat,
henkilökunta

Pienryhmätila

Ryhmätila

- ruokailu
- yhteistoiminta

Pienryhmä
-tilaWC-tilat

Vaatesäilytys-
ja kuivaus

Lepohuone

Pienryhmä
-tilaWC-tilat

Vaatesäilytys-
ja kuivaus

Ryhmätila

- ruokailu
- yhteistoiminta

PienryhmätilaLepohuone

AULA Pääsisäänkäynti
Taukotilat,
henkilökunta

Ryhmä 3, pukeutumistila Käytävä

Kä
yt

äv
ä

Ku
ra

Ku
ra

Kä
yt

äv
ä

Va
ra

sto

U
lk

oi
lu

vä
lin

e-
va

ra
sto

Käynti pihalle,
Ryhmä 2

Käynti pihalle,
Ryhmä 1

Sisäänkäynti 2
Ryhmä 3

Portti

Portti

Lastenvaunut

Sisäpiha on päiväkodin käytössä ja sitä 
rajaa 1,2 m puusäleaita. Aita on maalat-
tu kirkkailla värisävyillä, jotka toistavat 
alueen rakennuksissa käytettyjä värejä. 
Päiväkodin sisäpihalle on kaksi porttia 
rakennusmassojen kulmauksista. Pihan-
toimintoja on rytmitetty moduulilinjas-
ton mukaisilla 3m x 3m alueilla, jotka 
jakautuvat ja kertaantuvat toimintojen 
mukaisesti. 



JONNA KOIVURANTA88
JONNA KOIVURANTA8

JULKISIVUT 1:200

Materiaalit:

1 Kalkkihiekkatiiili, votsilimitys
2 Betoni, maalattu valkoinen
3 Huopakate
4 Teräspelti, sininen
5 Teräspelti, valkoinen
6 Alumiini, ruskea
7 Pelti, ruskea
8 Teräs, tummanpunainen

Julkisivut on toteutettu alkuperäistä kunnioittaen. Vaurioitu-
neet osat on korjattu ja pinnat on puhdistettu. 
Muutoksia julkivuihin tuovat sisäänkäyntien osalta tehdyt 
muutokset.

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
6 7

6 7

6 7

6
7

8

8

8

8
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PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
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PÄÄSISÄÄNKÄYNTI  1:50

Pääsisäänkäynnin yhteyteen on tuotu alkuperäisiä katosraken-
teita kunnioittava katos. Se on toteutettu seuraamalla moduu-
lilinjastoa ja sen rakennustapa on sisäpihan katosrakenteita 
mukaileva. 

Kate on rakennettu betonista pilari-palkki rungolla ja pilareiden 
yhteyteen on piilotettu sadevesiputket. Kate on kallistettu hieno-
varaisesti kohti pohjoiskulmaa (5%)  Sadevedet hyödynnetään 
sisäänkäyntiä ympäröivässä sadevesipuutarhassa. 

Valokatteen materiaalina on käytetty sävytettyä itsepuhdistuvaa 
lasia. Sävyissä toistuvat päiväkodissa käytetyt värit. Katoksen ylä-
osan reunukset on suojattu valkoiseksi maalatulla peltikatteella.

Pyöreät betonipilarit ø 300 mm
Betonipalkit 300 mm
Maalattu valkoinen peltikate, muotoiltu
Sävytetty itsepuhdistuva lasi 4000 mm x 4000 mm

POHJA 1:50

LEIKKAUS 1:50

P - lastenvaunutPääovi
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PÄIVÄKODIN RYHMÄTILA
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SISUSTUSSUUNNITELMA 1:50

Sisustus on toteutettu alkuperäistä sisustusta kunnioitta-
en, kuitenkin niin, että se soveltuu uuteen käyttötarkoituk-
seensa. 

Seinäpinnat ovat alkuperäisen mukaista votsilimityksellä 
muurattua tiiltä, jotka ovat kauttaaltaan maalattu val-
koiseksi. Paikoissa, joissa muurattua seinä pintää ei ole, 
on seinä maalattu valkoiseksi. Saniteettitilojen seinäpin-
nat ovat mattapintaista 10x10 laattaa, saumat valkoiset. 
Väriä seinäpintoihin on tuotu värikkäillä kalusteilla, kuten 
naulakoilla ja taideteoksilla.

Lattiapinnoissa on käytetty punaista muovimattoa, johon 
on napattu alkuperäisessä matossa käytetty värisävy. Li-
säksi mattoa on sävytetty keltaisen ja turkoosin sävysillä 
leikkauksilla, jotka toimivat liikettä ohjaavina väylinä.

Sisäovet ovat vaihdettu koivuviilutettuihin laakaoviin. 

Saumat ja liitokset on toteutettu siististi ilman listoja ja ka-
ton osalta on käytetty piilolistaa. Pesutiloissa muovimatto 
on nostettu  seinälle, mukaillen lattiassa käytettyjä muo-
toja.

Lämpöä ja kodinomaisuutta sisätiloihin tuo kalusteissa 
paljon käytetty puu. Kalusteissa on suosittu rakennuksen 
henkeen sopivia klassikkokalusteita.  

WC-tilat

Vaatesäilytys-
ja kuivaus

Ryhmätila
- ruokailu
- yhteistoiminta

Pienryhmätila

Lepohuone

Pienryhmätila

Pienryhmätila

Kaapisto k. 900 mm

Kaapisto k. 2100 mm

Kaapisto k. 900 mm

Kuivauskaapit

Kaapisto + penkki

Kaapisto + penkki

Pesutorni + 
kaappi
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TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS

ARVOTTAMINEN

Tahkokankaan palvelukeskus on aikansa arkkitehtuurille 
tyypillinen kokonaisuus. Vastaavia kohteita on harvassa, mikä 
tekee kohteesta arvokkaan. 

Keskus on autenttinen ja sen alkuperäinen arkkitehtuuri 
on säilynyt pitkälti muuttumattomana. Myös materiaalit ja 
tehostevärit, joita keskuksessa on käytetty ovat säilyneet 
hyvin, joten rakennuksen erityispiirteet ja ominaisluonne 
on selkeästi yhä nähtävissä. Rakennuksessa on käytetty 
rakentamisajankohdalleen tyypillisiä ratkaisuja niin arkkitehtuurin 
kuin teknistenjärjestelmien suhteen.

Sisätilat ovat suurimmalta osin säilyneet alkuperäisinä.  Joitakin 
muutoksia rakennuksien sisätiloihin on tehty, mutta yleisesti 
tehdyt muutokset ovat olleet maltillisia ja monin paikoin palautus 
alkuperäiseenasuun onnistuisi pienin toimenpitein.

Tahkokankaan palvelukeskuksen kokonaisuus on Arne 
Nevanlinnan suunnittelema. Hän kehitti keskuksen 
suunnittelutyöllä kehitysvammaisten palveluasumista. Keskus 
oli lisäksi aikanaan merkittävä kehitysvammaisten aseman 
parantamiselle ja vaikka ideologia vanheni nopeasti eikä keskus 
enää valmistuttuaan edustanut vallitsevia asenteita, voidaan 
kokonaisuudella katsoa olevan historiallista todistusvoimaa. 
Keskus on ollut käyttäjilleen merkityksellinen ja tärkeä sekä 
luonut ympärilleen oman yhteisönsä, vaikkei ”kauas kaikesta” 
sijoitettu kehitysvammaisten palvelukoti enää nykypäivän 
ajatusmalleihin istuisikaan. 

Nykyisellään keskuskokonaisuus on osin tyhjillään ja odottelee 
tulevaa käyttöä. Tyhjillä olo heikentää kohteen kuntoa ja arvoa. 

TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS

SUUNNITELMA: KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA
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LÄHTÖKOHDAT JA TYÖNKUVAUS

Tahkokankaan palvelukeskus sijaitsee rauhallisella paikalla 
luonnon helmassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Oulun 
keskusta ja lentokenttä sijaitsevat vain lyhyen matkan päässä. 
Isot ajoväylät sijaitsevat lähellä, joten Oulun ulkopuoleltakin 
keskukselle on helppo saapua. 

Keskus sijaitsee nykyisellään laajojen mäntymetsien keskellä. Se 
tuntuu olevan hieman piilossa ulkopuolisilta ja siksi tunnelma 
piha-alueella ja keskuksen ympäristössä on rauhallinen. Sijainti ja 
paikan arkkitehtuuri yhdessä muodostavat ympäristön, jossa aika 
on liki pysähtynyt. Tämän rauhallisen tunnelman halutaan säilyvän, 
vaikka uudet käyttötarkoitukset tuovatkin paikkaan uusien 
käyttäjien myötä eloa. 

Keskus ja sen tilat on aikanaan suunniteltu ja rakennettu 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka myötä aikanaan 
palvelukeskuksen käyttäjillä - niin asukkailla kuin työntekijöillä oli 
oma tiivis yhteisönsä. Yhteisöllisyys onkin yksi asia, joka halutaan 
tässä suunnitelmassa tuoda takaisin keskukseen ja sen käyttäjille. 

Keskuksen rakennukset on suunniteltu alunperin tiettyihin 
käyttötarkoituksiin ja niiden sisätilat poikkeavat toisistaan 
huomattavasti. Tämä on myös asia, johon tässä työssä on haluttu 
kiinnittää huomiota. Pyrkiä sijoittamaan rakennuksiin sellaista 
toimintaa, joka tukee rakennuksen nykyistä tilarakennetta 
niin, että vältytään tarpeettomilta muutoksilta. Tietysti uusi 
käyttötarkoitus tuo vääjämättä joitakin tilallisia muutoksia, mutta 
pyrkimys on luoda mahdollisuudet uusille käyttötarkoituksille 
maltillisin muutoksin. 

Tässä työssä keskuskokonaisuuteen laaditaan konseptitasoinen 
suunnitelma uusista käyttötarkoituksista kuhunkin rakennukseen 
ja piha-alueille. Varsinainen restaurointisuunnitelma toteutetaan 
nykyiseen lastenosastorakennukseen ja sen aidatulle piha-alueelle.

Työssä keskus kokonaisuuteen suunnitellaan konsepti: Keidas, 
joka toimii arjen pako paikkana käyttäjilleen. Tarkemmin tämä 
tarkoittaa kokonaisuutta, joka koostuu hyvinvointi-, liikunta- 
ja majoituspalveluista. Tarkoitus on, että Keidas soveltuu niin 
etätyöläisille ja työmatkailijoille kuin lomailijoillekin. Se on paikka, 
jonne voi tulla piipahtamaan kiireisen työviikon keskellä tai 
viihtymään pidemmäksi aikaa. Palvelutarjonta on myös sellaista, 
jossa on jokaiselle jotain.  
Taustalla tälle idealle on keskuksen sijainti ja soveltuvat tilat sekä 
nykyisin vallitseva hyvinvoivien elämäntapojen ja lähimatkailun 
suosion kasvu.

Asemakaavoituksen olessa kesken tässä suunnitelmassa nojataan 
visioon, jossa myös tuleva asemakaava säilyttäisi metsäyhteyden 
suoraa keskukselle tarjoten näin Keitaan käyttäjille suorat 
yhteydet ympäröiviin ulkoilumaastoihin. 

RESTAUROINTISUUNNITELMA - KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA

Tahkokankaan palvelukeskus sijaitsee laajojen mäntymetsien välittömässä läheisyydessä. Tässä Suunnitelmassa nojataan siihen, että 
tulevissa kaavoituksissa suora yhteys näihin metsiin ja ulkoilumaastoihin säilyy. Kuva: Oulun kaupunki. 
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KONSEPTISUUNNITELMA

Koulu- ja terapiarakennus (KO36+TE38)

Nykyiseen koulu- ja terapiarakennukseen on mahdollista sijoittaa 
liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluja. Tällaisia voisi olla esimerkiksi 
erilaiset ryhmäliikuntatunnit, fysioterapia, hieronta ja erilaiset 
kauneudenhoitopalvelut. Palvelut olisivat eteenkin keskuksen käyttäjille 
mutta yrittäjät voisivat myydä palvelujaan myös asiakkaille, jotka tulevat 
keskukseen vain kyseistä palvelua varten. Näiden ohella rakennuksessa 
sijaitsevaa liikuntasalia voidaan hyödyntää järjestämällä siellä erilaisia 
ryhmäliikunta tunteja. Eritoimijat voisivat järjestää siellä kaikille avoimia 
tai vain keskuksen käyttäjille suunnattua toimintaa. Lisäksi rakennuksessa 
sijaitsevat allas- ja saunaosastot kunnostettaisiin asukkaiden käyttöön.

Työpajarakennus (TY37)

Työpajarakennukseen sijoittuisi keskuksen infopiste, josta palveluja 
voi varata. Lisäksi työpajarakennuksessa sijaitsee ravintola, jossa olisi 
mahdollisuus järjestää myös pienimuotoisia musiikkiesityksiä Keitaan 
käyttäjille. Tarkoitus on, että Keitaan käyttäjillä olisi mahdollista ostaa 
päivän kaikki ateriat paikanpäältä. Lisäksi työpajarakennuksessa olevia 
pajatiloja voisi jatkossa hyödyntää erilaisten kurssien käytössä ja 
etätyötiloina.

Lastenosasto (OS20)

Lastenosastolle sijoittuisi majoitustilat, jossa käyttäjät voivat yöpyä. 
Tarkoitus olisi myös sijoittaa rakennukseen toimiva keittiö ja 
ruokailutilat, jotta asukkailla olisi myös mahdollisuus omatoimiseen 
ruokailuun. Lastenosaston oma oleskelupiha kunnostetaan niin, että se 
on viihtyisä oleskelu ja ajanvietto paikka kävijöille. Lisäksi rakennuksen 
molemmat sauna- ja pesutilat kunnostetaan toimimaan paremmin uuden 
käyttötarkoituksen tarpeisiin.

Spastikko-osasto (OS19)

Spastikko-osastolle sijoittuisi työskentely- ja palvelutiloja. Lisäksi näihin 
tiloihin tulisi isompia majoitusyksiköitä suurempien ryhmien käyttöön. 
Keitaassa olisi siis mahdollista vierailla myös isompien ryhmien kuten 
urheiluseurojen, koululais- ja työpaikkojen virkistysryhmien.

Piha-alueet

Keskuksen piha-alueet suunnitellaan tukemaan keskuksen 
tarjoamia toimintoja. Ympäröiviin metsiin ja ulkoilumaastoihin 
on suora yhteys joten ne tarjoavat hyvät lenkkeily, pyöräily ja 
hiihtomaastot. Tarkoitus on, että Keidas tarjoaisi käyttäjilleen 
monipuoliset palvelut ympärivuode ja, että kävijät voivat vuokrata 
välineitä, esimerkiksi pyöriä, suoraa paikanpäältä.

 KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA

KO36+TE38

TY37

Ravintola

Liikuntasali ja allasosasto

kauneudenhoitopalvelut

Etätyöskentelypiste

Majoitus

Ulko-oleskelu

Hyvinvointipalvelut

Ruuanlaitto mahdollisuus

OS19

OS20
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LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Lastenosasto on nykyisellään säilynyt pääasiassa alkuperäisessä 
asussaan. Joitakin kevyitä väliseiniä ja käyttötarkoituksen 
muutoksia on tehty vuosien varrella. Tehdyt muutokset ovat 
kuitenkin sellaisia, että ne voidaan pienin toimenpitein palauttaa 
alkuperäiseen asuun. Tässä työssä lähtökohtana on ollut 
tarkastella alkuperäistä tilajakoa ja pohtia millaista toimintaa se 
palauttamalla voitaisiin mahdollistaa. 

Tilallisesti suunnitelmassa suurimmat muutokset ovat palauttavia 
toimenpiteitä. Alkuperäiseen huonejakoon tehdyt väliseinät 
halutaan purkaa ja palauttaa huoneet niiltä osin entiselleen. 
Tämän lisäksi uusi käyttötarkoitus edellyttää paikoin tilojen 
avartamista väliseiniä purkamalla, jotta uudet toiminnot ovat 
mahdollisimman käytännölliset. Esimerkiksi wc- ja pesuhuonetilat 
on järjestetty tilallisesti uudelleen.

Nykyisellään lastenosaston materiaalit ovat liki kauttaaltaan 
kuluneet ja kaipaavat uusimista, tässä suunnitelmassa ajatuksena 
on, että pinnoitteet ja kalustus uusitaan vastaamaan uutta 
käyttötarkoitusta paremmaksi. Majoitustilat ovat keskeinen osa 
Keitaan -konseptia ja siksi myös niihin halutaan tuoda esille 
keskuksen rakennus- ja suunnitteluajankohta. Materiaaleissa, 
väreissä ja sisustuksen ratkaisuissa pyritään yhdistämään 
nykypäivä ja 50-70-luvun sisustukselle tyypillisiä elementtejä. 
Tarkoitus on että kävijälle yksi kokemus on myös nykyajasta 
sisustuksellisesti poikkeavat tilat.

Asemapiirros1:500

P

OS20

OS19

TY37

KO36+TE38
AUTOPAIKAT

Kiilakiventie

KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA
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käytävä oleskelutilaeteinen

+0.15
+0.00

-0.30

KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Leikkaus A-A 1:100
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KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Pohjapiirros 1:200
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KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Havainnekuva majoitusyksikön pihalta.

Lastenosastolla on kohtalaisen iso 
oma oleskelupiha. Nykyisellään se 
on kuitenkin päässyt rappeutumaan. 
Tässä suunnitelmassa piha-alueen 
toiminnot on suunniteltu tukemaan 
majoituskäyttötarkoitusta. Pihalle on 
sijoitettu oleskelutilaa, jossa käyttäjien 
on mahdollista mm. ruokailla, grillata tai 
muuten viettää aikaa. 
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KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu itään 1:200
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KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu länteen 1:200
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MAJOITUSYKSIKÖN OLESKELUTILAT

KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

Keskuskokonaisuuden rakentamiselle lähtölaukauksena 
toimi vuonna 1958 säädetty vajaamielislaki. Sen seurauksena 
perustettiin Pohjois-Suomen vajaamielilaitoksen kuntaliitto, 
joka järjesti arkkitehtuurikilpailun tahkokankaalle sijoitettavasta 
palvelukeskuksesta. Kilpailun ratkettua varsinainen keskus 
rakentui 70-luvulla. 1950-70 -luvut ovat siis olleet keskeisessä 
asemassa tahkokankaan palvelukeskuksen muodostumiselle, siksi 
sen ajan designia ja tyyliä halutaan säilyttää ja tuoda esille tässä 
suunnitelmassa. Tuona aikana merkittäviä muotoilijoita suomessa 
olivat mm. Yrjö Kukkapuro, Eero Aarnio ja Yki Nummi. heidän 
kädenjälkeä halutaan tuoda sisustuksessa esille. 

Keitaan konseptissa ei pyritä saavuttamaan modernia ja kliinistä 
ilmettä, vaan tarkoituksena on, että kävijä ymmärtää rakennuksen 
iän ja arvon. Tämän vuoksi sisätilat halutaan uudistaa siten, että 
käyttäjille välittyy yhä henkäys keskuksen rakentamisajankohdasta. 
Lastenosastolle suunniteltu majoitusyksikkö on Keitaan käyttäjille 
keskeinen tila, minkä vuoksi eteenkin sen sisustuksessa ja 
materiaaliratkaisuissa näkyy menneiden vuosikymmenien henki.

Tässä restaurointisuunnitelmassa oleskelutilat sijoittuvat 
keskeiseen osaan majoitusyksikköä, nykyisen lastenosaston 
ruokailu- ja päivähuonetiloihin. Saavuttaessa majoitustiloihin 
eteisestä aukeaa suora näkymä oleskelutiloihin. Samoin suurin 
osa majoitustilojen yöpymiseen tarkoitetuista huoneista 
avautuu niihin. Niiden halki tapahtuu myös kulku keittiöön ja 
ruokailutiloihin, sekä eteisten kautta takapihan oleskelualueelle.

Käytännössä keskuksen suunnittelu- ja rakentamisajankohta 
tuodaan esille oleskelutiloissa kiinnittämällä erityistä huomiota 
materiaaleihin, väreihin ja huonekaluihin.  Alkuperäisen 
lastenosaston henkeä halutaan myös säilyttää. Rakennuksen 
ovien alkuperäinen oranssin sävy pidetään ennallaan ja se on siksi 
keskeinen elementti oleskelutilojen värimaalimassa. Oranssisävy 
lastenosaston lattiassa on turhan voimakas säilytettäväksi 
uudessa käyttötarkoituksessa. Sen materiaali muovi katsotaan 
olevan keskeinen osa rakennuksen henkeä ja siksi siitä halutaan 
pitää kiinni ja vaihtaa vain sävy uuteen käyttötarkoitukseen 
soveltuvaksi. 
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MAJOITUSYKSIKÖN OLESKELUTILAT

KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

1 2 3

1. Muovimatto, vaalea harmaa

1. 

1. 

SOHVARYHMÄ TV, KIRJOJA, OLESKELU

OLESKELU, KUPLATUOLIT

2.

2.

3.

3.
4. 4. 4.

5.

5.
6.6.6.

2. Muovimatto, tumma harmaa

3. Valkoiseksi maalattu tiili,
   alkuperäisen

4. Oranssi, sävy sama kuin 
   alkuperäisissä ovissa

5. Maalattu valkoinen

6. Lasi

Ote oleskelutiloista, 1:100. Nuolet osoittaa kulkemisen tilassa.  Vasemmalla rakennuksen toinen oleskelutila, joka on mitoiltaan ja materiaaleiltaan identtien oikealla olevan pohjan kanssa.

Leikkausprojektio B-B oleskelutilasta 1:50.

Rakenteellisesti oleskelutiloihin kohdistuu maltillisia muutoksia. 
Keskeisempänä on, muuallakin majoitusykikössä käytössä ollut 
palauttava toimenpide, uudempien väliseinien purkaminen. 
Puretun seinän tilalle on sijoitetu osin alkuperäisten piirustuksien 
pohjalta kaappirivistö rajaamaan tilaa peruhuonetilojen edustalta. 
Tämän lisäksi avara oleskelutilaa on jäsennelty pienen tasoeron 
avulla. Ikkunan edustalle jäävä alue on korotettu hieman muusta 
osasta. Myös lattiamateriaalien avulla on pyritty rajaamaan tilaa. 

B

B
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KEIDAS - ARJEN PAKOPAIKKA - LASTENOSASTON MAJOITUSYKSIKKÖ

MAJOITUSYKSIKÖN OLESKELUTILAT
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NÄKYMÄ PÄIVÄKODIN PIHALTA
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ANNI MUSTONEN

TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUKSEN ARVOT JA RESTAUROINTIPERIAATTEET

Tahkokankaan palvelukeskuksen arkkitehtuuri on selkeää ja 
järjestelmällistä. Moduulimitoitusta noudattava rationaalinen 
kokonaisuus on onnistuttu luomaan mielenkiintoiseksi ja 
mittakaavaltaan miellyttäväksi. Palvelukeskus edustaa 
70-luvun tyypillistä julkista arkiarkkitehtuuria. Suunnittelu 
on ollut käyttäjälähtöistä detaljeihin asti ja rakennukset ovat 
nykymääräystenkin mukaan melko esteettömät, minkä arvo 
nähdään nykyään yhä tärkeämpänä. 

Ulkoarkkitehtuuriin kuuluvien ominaispiirteiden säilyttäminen tulisi 
olla lähtökohtana Tahkokankaan palvelukeskusta uudistaessa ja 
korjattaessa. Autenttisuuteen tai konservointiin ei tarvitse ryhtyä, 
sillä rakennuksesta on jo poistunut huomattava osa alkuperäisiä 
rakenteita ja rakennusosia. Uudistuksissa sopii mielestäni näkyä 
ajallinen kerrostuminen, mutta olevia rakenteita ei silti pitäisi turhaan 
korjata tai vaihtaa. Olevia rakenteita ja rakennusosia tulisikin huoltaa 
ja ylläpitää riittävästi, mikä usein myös säästää kustannuksia.

Tahkokankaan palvelukeskuksen sisätilat poikkeavat myös 
monessa kohtaa alkuperäisestä. Palauttamiseen ei kannata 
ryhtyä, vaan sisätilat tulisi valjastaa uusiin käyttötarkoituksiin 
sopiviksi. Uudet käyttötarkoitukset tulisi kuitenkin valita siten, että 
alkuperäisen arkkitehtuurin onnistuneita ominaispiirteitä säilyisi ja 
turhalta purkamiselta vältyttäisiin. Sisätiloja suunniteltaessa tulisi 
muistaa myös yhtenäisen kokonaisuuden ylläpitäminen. Sisätilojen 
ja varsinkin ulkotilojen alkuperäinen väripaletti on harkittu 
kokonaisuus ja siitä poikkeamista tulisi harkita tilanteen mukaan.

Ympäröivä metsä on myös olennainen osa kokonaistunnelmaa, 
mikä on nyt tulevan asemakaavan mahdollistamana uhkaavasti 
katoamassa. Pihan rooli tulee siis muuttumaan yhä tärkeämmäksi 
metsäisen tunnelman säilyttämiseksi. Viereisen pysäköintialueen 
poistaminen ei saa tarkoittaa sitä, että palvelukeskuksen pihat 
täytetään autoilla, vaan pysäköinti tulisi sijaita pääosin muualla. 
Uuden joukkoliikennereitin avaaminen ja hyvien kevyen liikenteen 
väylien lisääminen vähentäisi myös autoliikennettä alueelle.

Tahkokankaan palvelukeskukseen kuuluvissa rakennuksissa 
on myös tyypillisiä arkkitehtuurillisiin aikalaispiirteisiin liitettäviä 
ongelmakohtia. Esimerkiksi tasakattojen vedenpoisto ei ole toiminut 
alkuunkaan ja kaikki vesikatot ovat siksi muutettu aumakatoiksi. 
Tahkokankaan palvelukeskuksen, kuten myös muiden aikalaisten, 
arkkitehtuurin tyyliin kuulu uutuuden tuntu, mikä menetetään 
vuosien saatossa syntyvään kulumiseen ja patinoitumiseen. 
70-luvulla monet rakennusosat pääsivät ensi kertaa testiin, joista 
osa todettiin pian toimimattomiksi tai hyvin lyhytikäisiksi ratkaisuiksi. 
Tahkokankaan palvelukeskusta huoltaessa ja korjattaessa tulisikin 
välttää ongelmallisten rakennusosien toistaminen, mikä saattaa 
toki muuttaa arkkitehtuuria, mutta tekee siitä pitkäikäisempää 
ja kestävämpää. Aumakatot voidaan nähdä raskaana muuhun 
tyyliin sopimattomana elementtinä tai rakennusta rikastavana 
ajallisena kerrostumana. Itse olen jälkimmäisen ajattelun kannalla. 
Tahkokankaan palvelukeskus tulee varmasti rikastumaan 
entisestään kun uudet käyttäjät toimintoineen muokkaavat 
rakennuksia sopimaan niiden uusiin käyttötarkoituksiin.
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TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Tahkokankaan palvelukeskus koostuu neljästä rakennuksesta, 
jotka kiinnittyvät toisiinsa katoksilla. Katoksien sisälle puolestaan 
muodostuu kaksiosainen atriumpiha. Rakennusten käyttäjiä 
yhteen tuo arkkitehtuurin lisäksi myös uudet toiminnot. Niin pihalla 
kuin sisätiloissakin  kaiken ikäiset ihmiset kohtaavat päivittäin 
Tahkokankaan palvelukeskuksen uuden käyttösuunnitelman 
myötä. 

Entisestä Koulu- ja terapiarakennuksesta tulisi Toimintakeskus, 
joka palvelisi kätevästi päiväkodin ja vanhusten palvelukodin 
asiakkaiden lisäksi lähialueen muita asukkaita. Olevat uima-
altaat saunaosastoineen, liikuntasali ja auditorio säilytettäisiin. 
Liikuntasalin yhteyteen lisättäisiin pukuhuoneita ja allasosaston 
viereen myyntipiste. Uusista toiminnoista isoimmat muutokset 
vaatisi rakennuksen pohjoispuolelle tuleva lounasravintola ja siihen 
liittyvä keittiö. Huoltoreitti kulkisi rakennuksen koillispuolelta, jonne 
rakennettaisiin jätepiste syväkeräyssäiliöillä. Muita tiloja voitaisiin 
valjastaa yrityksille, esimerkiki fysioterapiatiloja allasosaston 
läheisyyteen. Luokkamaiset tilat voitaisiin vuokrata myös erilaisten 
harrastusryhmien ja -seurojen käyttöön.

Entisestä Työpajarakennuksesta tulisi Käsityötalo. Olevat puu-, 
metalli-, ompelu-, keramiikka- ja muut käsityötilat valjastettaisiin 
tämän päivän vaatimuksien mukaisiksi palvelemaan niin päiväkodin 
ja vanhusten palvelukodin asiakkaita kuin myös muualta tulevia 
harrastelijoita. Aulatilaan tulisi myös kahvio, jota harrastusseurat 
voisivat käyttää käsityötilojen ohessa ja näyttelyitä tai myyjäisiä 
pitäessä.

Entisestä Spastikko-osastosta tulisi vanhusten palvelutalo. 
Rakennukseen tulisi oma keittiö, mutta pääateriat voitaisiin järjestää 
viereisen Toimintatalon uudessa lounasravintolassa. Jokaisella 
asiakkaalla olisi oma huone wc-tiloineen, mutta oleskelutilat olisivat 
yhteisiä. Uudet tilat pyrittäisiin sovittamaan mahdollisimman hyvin 
jo oleviin tiloihin. Huoltoreitti tulisi rakennuksen kaakkoispuolelta, 
jossa sijaitsee yhteinen jätepiste päiväkodin kanssa. Työntekijöiden 
ja vieraiden pysäköintipaikat sijaitsevat koillis- ja kaakkoispuolella 
rakennusta.

Entisestä Lasten osastosta tulisi päiväkoti. Tilaohjelmaltaan 
päiväkoti sopii hyvin rakennukseen. Päiväkodille löytyy myös paljon 
pihatilaa rakennuksen eteläpuolelta. Työntekijöiden pysäköinti ja 
saattoliikennepaikat ovat rakennuksen kaakkoispuolella. Olen 
valinnun päiväkodin tämän kurssin syventymisalueekseni.

Piha
Olevan pihan minimaalisuutta ja rationaalisuutta pyritään 
tulkitsemaan pihasuunnitelmassa uudella tavalla. Ympäröivää 
metsää ja sen tunnelmaa tuodaan lähemmäs rakennuksia. 
Istutuksia lisätään ja muun muassa kunttaa tuodaan sisäpihalle. 
Pihan toiminnallisuutta pyritään lisäämään, ettei piha jää pelkäksi 
ohikulkupaikaksi. Uusia oleskelualueita lisätään, jotta pihalla viihtyisi 
pidempiä aikoja. Päiväkodin pihalle sijoitetaan paljon leikkivälineitä, 
mutta myös metsää jätetään mahdollisimman paljon. Vanhusten 
palvelutalon asiakkaille luodaan myös omia oleskelualueita pihalle. 
Sisäpihalle tulee myös kuntoilualue. Pysäköintiä sijoitetaan pihalle 
mahdollisimman vähän ja sisäpihan autoliikenne minimoidaan. 
Pyöräpaikkoja sijoitetaan lisää sisäänkäyntien yhteyteen.

Kuva: Özlem Özer-Kemppainen 2020
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Piha on jaettu kahteen osaan: nuoremmille 
ja vanhemmille lapsille. Pihan puita pyritään 
säästämään mahdollisimman paljon metsäisen 
tunnelman saamiseksi. Leikkivälineet tarjoavat 
paljon hupia lapsille, mutta myös metsä toimii oivana 
leikkipaikkana. Piha laajenee alkuperäisestä itään 
päin ja vanha huonokuntoinen aita korvataan uudella. 
Päiväkodin pihalle sijoitetaan paljon pöytäryhmiä, 
jotka mahdollistavat esimerkiksi ulkona ruokailun. 
Lapset voivat myös oppia viljelemään hyötykasveja 
pihalle sijoitetuissa istutusaltaissa. Betonikivetys 
ja terassilaudoitus noudattavat materiaaleina 
alkuperäistä suunnitelmaa. Päiväkodin saattoliikenne 
tapahtuu pihan kautta.

PÄIVÄKODIN PIHAPIIRROS
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Päiväkodin toiminnot sopivat olevaan symmetriseen pohjaratkaisuun melko sujuvasti. Päiväkoti on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan 
samaan tapaan kuin pihakin: nuoremmille ja vanhemmille lapsille. Kotipesien alkuperäisestä poikkeavat väliseinärakenteen puretaan, 
jotta saadaan monikäyttöisempiä tiloja. Lapset saapuvat päiväkotiin pääsääntöisesti pihan puolelta, joten kuraeteisten jatkoksi on 
sijoitettu eteiset naulakkokaapeilla. Keittiötä suurennetaan hieman, mutta se sijoittuu edelleen keskelle päiväkotia. Yhteinen ruokasali 
on sijoitettu keittiön läheisyyteen valoisaan pihalle päin avautuvaan entisten kansilan ja hoitohuoneen tilalle. Henkilökunnan taukotilat, 
työhuone ja pukuhuoneet sijoittuvat nyt kaikki koillissivulle. Pesutilat säilyvät paikoillaan. Salien kiintokaapit vaihdetaan uusiin, joista osa 
huomattavasti matalemmiksi. Tämän lisäksi myös väliseinäkkeiden purkaminen lisää salien valoisuutta.

PÄIVÄKODIN POHJAPIIRROS

Päiväkoti yht.
n. 580 kem²
n. 22 tilapaikkaa

ANNI MUSTONEN
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PÄIVÄKODIN JULKISIVUT
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JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIVU KAAKKOON
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2. PVDF-pinnoitettu 
pelti, sininen

1. Kalkkihiekkatiili, 
puhtaaksimuurattu 
votsilimitys, valkoinen

3. Betoni, puhtaak-
sivalettu, maalattu 
valkoinen

4. Huopakate, tumma 5. Betoni, maalattu 
valkoinen

6. PVDF-pinnoitettu 
pelti, ruskea

7. Teräs, polttomaa-
lattu punainen

8. Julkisivulevy 9. Vaneri, kuultokäsi-
telty punainen

ANNI MUSTONEN

PÄIVÄKODIN JULKISIVUMATERIAALIT

PÄIVÄKODIN JULKISIVUT

Tahkokankaan palvelukeskuksen julkisivuarkkitehtuuri pyritään säilyttämään niin 
materiaaleiltaan, muodoiltaan kuin väreiltäänkin mahdollisimman ennallaan. Kaik-
kia keskuksen julkisivuja on kuitenkin jo muutettu, esimerkiksi tasakatot ovat nyt 
aumakattoja ja suurin osa ikkunoista ja ovista ovat vaihdettu. Vaikka tasakatto sopisi 
palvelukeskuksen arkkitehtuuriin paremmin kuin raskahko aumakatto, en ehdota 
sen palauttamista. Tasakatot ja niiden vedenpoistojärjestelmä vaihdettiin 2000-lu-
vun alussa, koska ne vuosivat eivätkä toimineet rakenneteknisesti oikein. Mikäli au-
makatot vaatisivat tulevaisuudessa suuria korjauksia, voisi tasakaton palauttamista 
harkita. Lähtökohtana on kuitenkin huoltaa ja ylläpitää nykyisiä aumatkattoja niin, 
etteivät ne joudu purkukuntoon. Sama pätee myös muihin rakennusosiin.

Kaikki palvelukeskuksen julkisivut vaativat huoltoa ja korjauksia. Esimerkiksi ikku-
noiden ja katoksien vesipellitykset pitäisi kunnostaa ja samalla parantaa niiden ra-
kenneteknisiä ratkaisuja. Tummuneet tiilet, rapautuneet sokkelit, katoksien alakatot 
ja pilarit vaativat kaikki korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi toteuttaa niin, että 
alkuperäiset ominaispiirteet ja pääideat säilyisivät. 

Päiväkodin julkisivujen kaikki ikkunat ja ovet ovat vaihdettu 2000-luvun alussa. 
Nykyiset ikkunat ovat melko samankaltaisia kuin alkuperäiset. Lounainen julkisivu 
poikkeaa eniten alkuperäisestä, sillä seinän korkuiset ikkunat ovat vaihdettu mata-
lempiin. Isommat ikkunat antaisivat tiloihin enemmän luonnonvaloa ja pienemmät 
lapset näkisivät paremmin ulos pihalle, mikä lisäisi viihtyisyyttä. Myös eteisessä 
on alun perin ollut enemmän ikkunoita. Ikkunat voitaisiinkin seuraavan vaihdon tai 
mahdollisen isomman julkisivuremontin yhteydessä vaihtaa alkuperäisen kokoisiin 
ja näköisiin ikkunoihin. Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä heti, mikäli uudehkot ikku-
nat toimivat vielä hyvin.

 LUOTEESEEN

LOUNAASEEN

KOILLISEEN

KAAKKOON

ALKUPERÄISET LASTEN OSASTON JULKISIVUT
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Väri- kaluste- ja materiaalivalintoja tehtäessä on tarkoitus hyödyntää al-
kuperäisen suunnitelman ominaispiirteitä nykyaikaiseen tyyliin. Valintojen 
tulee olla myös tarpeeksi kestäviä ja ajattomia.

Monet pintamateriaalit, kuten lattiat, ovat huonon kunnon vuoksi vaihdet-
tava uusiin. Tiiliseinissä on puolestaan paljon paikkattavia kohtia. Kalustus 
uusitaan kokonaan päiväkodin muuntuvaan toimintaan sopivaksi, sillä kaik-
kia vanhoja kalusteita ei enää ole tai ne ovat todella huonossa kunnossa.

Katseenvangitsevaa kirkkaan oranssia lattiaa 
tasapainottaa puhtaaksi muuratut ja valkoi-
seksi maalatut tiiliseinäpinnat sekä vaalea ala-
kattopinta. Uudet keittiön seinät jätetään myös 
valkoisiksi. Pehmeyttä, eloa ja väriä tuodaan 
puupintaisilla kalusteilla, erivärisillä tekstiileillä 
ja viherkasveilla. Seinille jätetään tilaa ripustaa 
lasten omia piirustuksia.
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NÄKYMÄ PÄIVÄKODIN SALISTA
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NÄKYMÄ PÄIVÄKODIN SALISTA
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PÄIVÄKODIN LEIKKAUS A - A
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DET 1

5 m0

PÄIVÄKODIN LEIKKAUS A - A
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KOIVUVANERI
VALKOVAHATTU
kiintokaapin ovet

MATERIAALIT

MDF PUUKUITU-
LEVY
MAALATTU
VALKOINEN
kiintokaapin runko 
ja hyllyt

SALIN KIINTOKAAPIN DETALJIPIIRROS

pyöreät 
avainpesät  
satiinikromia

ANNI MUSTONEN
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NÄKYMÄ PÄIVÄKODIN PIHALTA
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Historialliset arvot

Tahkokankaan palvelukeskus Hiirosen alueelle alkoi rakentua vajaamie-
lislain ja sitä seuranneen arkkitehtuurikilpailun tuloksena vuonna 1968. 
Rakentaminen jakaantui neljään vaiheeseen alueen suuren koon ja raken-
nusten lukumäärän vuoksi. Laajuudessaan ja ehkäpä ajan hengen mukaan 
rakennus oli sijoitettava kuuden kilometrin päähän Oulun keskustasta 
etäälle muusta rakennuskannasta.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakentuminen oli historiallisesti merkit-
tävä: vajaamielislain astuessa voimaan Suomi jakaantui vajaamielispiireihin, 
joissa kuhunkin piiriin tuli rakentaa oma palveluyksikkönsä. Lain myötä 
kukin rakennus, myös Tahkokangas, edusti sosiaalista muutosta yhteiskun-
nassamme kehitysvammaishuollon osalta. 

Rakennuksen moduuliajattelu ja käyttötarkoitus kehitysvammaishuollon 
kannalta ovat suurin osa rakennuksen historiallista arvoa. Arkkitehtuurikil-
pailun ensimmäinen osa oli juurikin ”aatekilpailu”, jossa tuli löytää hoi-
to-osastoille sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu.  Tahkokankaan 
palvelukeskus ja vastaavat muut kehitysvammaishuollon keskukset antoi-
vat oman alkunsa sosiaaliselle arkkitehtuurille, jossa otetaan yhteiskunnan 
heikoimmat huomioon. Nykyaikaan nähden ajatus heikompien eriyttämi-
nen tuntuu raadolliselta eikä juuri siksi tällaisia eriytettyjä palvelukeskuk-
sia synny. Rakennuksen toimivuutta hoidon kannalta tuki tuohon aikaan 
syntynyt moduuliarkkitehtuuri, joka takasi tehokkaat ja tarpeeksi väljät 
tilat, jossa on varsin esteetöntä toteuttaa hoitotyötä.

ARVOTTAMINEN

Rakennustaiteelliset arvot

Tahkokankaan palvelukeskuksen tilat ulkoa sisälle saakka ovat säilyneet 
melko autenttisina. Suurimmat muutokset ovat kohdentuneet rakennus-
teknisesti tärkeisiin osiin, kuten kattoon ja ikkunoihin. Julkisivujen pinnat ja 
värit ovat aikakaudelleen tyypillisiä eikä niissä ole nähtävästi suuria vauri-
oita. Rakennuksen vahva horisontaalinen ulkomuoto ja yksikerroksisuus 
korostuu mäntymetsäisessä ympäristössään edelleen, vaikka metsä ympä-
rillä on pusikoitunut.

Sisätilojen värimaailma ja materiaalit ovat säilyneet muuttumattomina. 
Esiin nousevat erityisesti näyttävät tehostevärit lattiapinnoissa spastik-
ko- ja lastenosastolla. Sisätilojen sarjat muodostuvat tismalleen moduu-
liajattelun mukaisesti, eikä väliseiniä tai moduulia katkovia elementtejä 
juuri havaita. Modulaarisuus esiintyy selkeimmin spastikko-osastolla, jossa 
tilat päivähuoneet pesu- ja asiakashuoneineen toistuvat soluina kolmeen 
kertaan. Tilojen valoisuus ja runsas värienkäyttö takaavat potilaan viihty-
vyyden hoidon keskellä.

Palvelukeskuksen käyttötarkoitus säilyi samanlaisena alusta tähän päivään 
saakka useassa rakennuksen osassa. Muista poiketen spastikko-osasto on 
ollut poissa käytöstä ja lämmittämättömänä usean vuoden ajan. Käyttä-
mättömyys johtaa rakennuksen entistä huonompaan kuntoon ja arvon 
heikkenemiseen monilta osin. Tahkokankaan palvelukeskus on rakennustai-
teelliselta arvoiltaan merkittävä esimerkki 70-luvun arkkitehtuurista sen 
rakennustavan ja ajan estetiikkaa mukailevan tyylinsä vuoksi. 

Maisemalliset arvot

Sijaintinsa puolesta Tahkokankaan palvelukeskus hallintorakennuksineen 
ja asuintaloineen muodostaa täysin muusta rakennuskannasta erottuvan 
alueensa. Kuten tiedämme, luonto mäntypuineen ja rauhallisine ympäris-
töineen luovat ihmiselle kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siksi sen merkitys 
on suuri  Tahkokankaan kaltaisessa keskuksessa. Potilaat saattoivat asua 
pitkiä aikoja tai kokopäiväisesti keskuksella, jolloin ympäristön tuli olla 
kodinomainen ja turvalliseksi luotu. Sisäpihat loivat turvallisen ympäristön 
viihtymiseen ja leikkimiseen. Arkadien ja katokset ohjaavat selkeän reitin 
rakennuksesta toiseen.  

Vaikka kehitysvammaisten eriyttäminen muista ihmisistä tuntui ristiriitai-
selta, loi Tahkokankaan palvelukeskus asukkailleen täysin oman mikroyhtei-
sön. Maisemallista arvoa lisää se, että Tahkokangas on rakentunut omaksi 
alueekseen palvelukeskuksen myötä.

Kuva 1. Työpajarakennuksen aulan värimaailma ja pyöristetty kulma. Kuva: Ella Pitkä-
koski, 2020.

Kuva 2. Näkymä spastikko-osaston päivähuoneeseen.  Kuva: Ella Pitkäkoski, 2020. Kuva 3. Palvelukeskuksen sisäpiha. Arkadit ja katokset johdattavat rakennuksesta toi-
seen. Kuva: Meri-Tuuli Hietala, 2020.

TAHKOKANKAAN KUNTOUTUSKESKUS - HYVINVOINTIA KEHOLLE JA MIELELLE 

ARVOTTAMINEN
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RESTAUROINTIPERIAATE JA TOIMENPIDE-EHDOTUS

Tahkokankaan palvelukeskus on toimintansa päättymiseen asti palvellut 
kiitettävästi käyttäjiänsä. Rakennus on säilynyt pitkään tyylinsä mukaise-
na eikä suurempia vaurioita tällä hetkellä ole. Kiireellisin tilanne lienee 
spastikko-osaston tiloissa; osasto on tyhjillään eikä sitä ole lämmitetty, 
mikä edesauttaa olemassa olevien vaurioiden syventymistä. Restauroinnin 
haasteena ovat tilojen uusi käyttötarkoitus ja koko alueen säilyttäminen 
sellaisenaan.  

Alue itsessään on ideaali suunnitelmieni kannalta: etäällä keskustan vi-
linästä, mäntymetsäisen luonnon helmassa on paikka jossa rauhoittua. 
Jo vuosisadan ajan ihmisiä on hoidettu parantoloissa, jotka sijoittuvat 
raikkaamman ilman alueelle kauaksi terveistä. Voisiko puhdas ilma tehdä 
hyvää perusterveellekin? Voisimmeko hoitaa mieltä ja hyvinvointiamme 
toistemme kanssa samassa paikassa tai oppia yhteisöllisyyteen erilaisten 
tai eri ikäisten ihmisten kanssa? Ajatuksieni pohjalta suunnittelen alueelle 
nykyaikaisen parantolan, jossa hyvinvointia edistävät kaikenlaiset ihmiset 
terveistä sairaisiin ja vauvasta vaariin. 

Toimenpide-ehdotukseni tarkempana osana on koulu- ja terapiarakennus, 
johon sijoitan hyvinvointikeskuksen. Huonetilat seinineen pysyvät samoina, 
kuten ne ovat nykyisin, mutta huoneiden käyttötarkoitukset muuntuvat 
hyvinvointikeskuksen palveluihin sopiviksi. Olemassa olevat vauriot korja-
taan vanhaa kunnioittaen ja paikkoja siistitään. 

”Tahkiksen” hengen ja yhteisöllisyyden säilyttäminen on yksi tärkeimmistä 
periaatteistani, siksi suunnittelen keskuksen muihin tiloihin hyvinvointikes-
kusta tukevia palveluita. Tällaisia palveluita ovat päiväkoti, vanhusten palve-
lutalo ja kansalaisopisto kahviloineen. 

Restaurointiperiaatteeni on ennen kaikkea vanhaa säilyttävä. Värit, mate-
riaalit, detaljit ja tilajaot säilytetään ja korjataan, jotta ne tulisivat entistä 
kauniimmin esiin. Myös rakennuksen ulkomuodon huomattava horison-
taalisuus tulee tuoda näyttävästi esiin esimerkiksi ympäröivän metsän 
raivaamisella siistimmäksi. Selkeämmässä viherympäristössä vertikaaliset 
männyt luovat dynamiikkaa horisontaalisen rakennuksen kanssa. Metsän 
raivaaminen auttaa myös valon pääsyä niin rakennukseen kuin sisäpihan 
sopukoihin.

Kuva 4. Saapuminen spastikko-osastolle. Kuva: Meri-Tuuli Hietala, 2020.
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TAHKOKANKAAN KUNTOUTUSKESKUS – HYVINVOINTIA KEHOLLE JA MIELELLE

Asemapiirustus 1:500
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JULKISIVUT

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu länteen 1:200

Julkisivut

Julkisivut ovat säilyneet muuttumattomina kattoa ja ikkunoita lukuunotta-
matta. Suunnitelmissani ne pysyvät samanlaisina, kuten ennenkin. Rikkou-
tuneet osat korjataan ja likaiset osat puhdistetaan. Selkeitä vaurioita oli 
julkisivujen kahitiilissä, jotka olivat saattaneet haljeta. Sokkelin alapinnassa 
oli tummentumia vedestä tai kasvustoa. Myös rapautuneet peltiosat vaih-
detaan uusiin vastaaviin. 
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Julkisivu itään 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivumateriaalit

1. PVDF-pinnoitettu pelti

2. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys

3. Betoni, puhtaaksi valettu

4. Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu

5. Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu

6. Betoni, maalattu

7. PVDF-pinnoitettu pelti

8. RST

9. Profiilipelti

10. Vaneri, kuultokäsitelty

11. Teräs, polttomaalattu

6. 1. 2.
11. 7.

4. 9.

2. 11.
1. 6.

3.
7.

7.

8. 11. 5.
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leikkaus A - A 1:200

leikkaus B - B 1:200

leikkaus C - C 1:200

LEIKKAUKSET JA POHJAPIIRUSTUS
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Pohjapiirustus 1:200

A A

P

B C

B C

Pohjapiirustus

Pohjassa on säilyneet tilat suurimmaksi osaksi samanlaisina. Pääaulasta on 
poistettu muutama väliseinä entisen kaltaiseksi. Eräissä hoito-osastojen 
huoneissa vanhojen ovien paikkaa on vaihdettu. Oikealle laidalle sijoittuvat 
saunatilat ja uima-allashuone. Lisäksi kylpyhoitohuoneiden paikat on valittu 
niin, että niistä on helppo jatkaa halutessaan märkätiloihin. Aulan läheisyy-
dessä ovat mahdolliset hallintotilat. Tilan pohjois- ja itäreunoihin sijoittuvat 
hierontahoidot ja voimistelusalit. 

spa- ja märkätilatvoimistelu- ja kuntoutustilat
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Näkymä sisäpihalle ja arkadiin.

HAVAINNEKUVAT
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Näkymä uima-allashuoneesta.
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Uima-allashuoneen pohjapiirustus 1:100

SISUSTUSSUUNNITELMA JA DETALJI

Materiaalit

Uima-allashuoneen materiaalit säilyvät pääosin samankaltaisina. Ainoastaan 
tilan lattia vaihdetaan kokonaan laattalattiaksi ja sauman väriksi valitaan 
tumma saumaväri. Uima-altaan vaurioituneet laatat ja saumat uusitaan. 
Uima-altaan reunan puisen osan rakenne muutetaan materiaaliltaan läm-
pökäsiteltyyn haapaan. Huonekalujen materiaalit valitaan märkätilaan 
sopivuuden mukaan.

Värit

Värimaailma pintamateriaaleissa pidetään samana. Väriä tuodaan lisää tilaan 
huonekaluilla 70-luvun tyylin mukaisesti. Kirkkaan punaiset ja keltaiset sä-
vyt piristävät muuten valkeaa tilaa. Altaan reunan puinen istuinosa ja katon 
liimapuupalkki tuovat lämpöä märkätilaan.

Huonekalut

Huonekalut täydentävät väreillään ja materiaaleillaan melko hankalasti 
sisustettavaa uima-allashuonetta. Muovituolit sopivat altaan lähellä oles-
keluun ja tuovat retroa henkeä. Allashuonetta piristetään märkätilaan 
sopivilla trooppisilla kasveilla, joita sijoitellaan oleskelualueiden ja altaan 
läheisyyteen. 
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Uima-allashuoneen penkkidetaljin leikkauskuva 1:10

Allaspenkki

Sisustusta täydentävä allaspenkki luo huoletonta henkeä allasosastolle. 
Penkki on sopivasti istuttavalla korkeudella, jolloin siinä on helppo hengäh-
tää tai vanhemmat voivat tarkkailla uivien lastensa menoa. Penkki on kään-
nettävissä pystyasentoon kuivumaan kiinnitystappiensa ansiosta. Kään-
nettävyyden avulla altaan laattareunaa on helppo puhdistaa ja desinfioida 
tarpeen tullen. Osat nousevat 2 metrin pätkissä, jolloin ritilää on helppo 
kääntää. Puinen osa on toteuttettu sirosti ja alla oleva altaan reunan pääly-
puoli kallistettu 1:40 kulmalla altaaseen päin veden seisomisen estämiseksi.

Haapa, lämpökäsitelty

LPC Miralta lasitettu klinkkeri 10X10, 
tasapintainen matta
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Kuva:  Özlem Özer-Kemppainen 2020
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SENIORIKOTI JA TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA

Restaurointisuunnitelma, Tahkokankaan palvelukeskus

Havainnekuva palvelukodin sisäpihalta
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HOITOLAITOKSESTA PALVELUKODIKSI

Arvottaminen 

Tahkokankaan keskuslaitos oli aikanaan paljon puhuttu ja uutisoi-
tu rakennusprojekti, haluttu ja arvostettu työpaikka sekä koti sadoil-
le kehitysvammaisille asukkaille. Vuonna 1975 valmistunut laitosko-
konaisuus on paitsi professori Arne Nevanlinnan arkkitehdin uran 
laajin ja merkittävin suunnittelutyö, myös hänen ainoa vastaava suunni-
telmansa, jonka parissa hän työskenteli vuosikymmenen ajan. Tehtäväl-
leen omistautuneen arkkitehdin innovatiivinen suunnitteluote ansait-
see painotuksensa rakennuskokonaisuuden ja alueen arvottamisessa.

Päätös keskuksen rakentamisesta peilautuu suoraan sen taustalla vaikut-
taneisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, mikä antaa rakennukselle merkit-
tävyyttä. Suhtautuminen yhteiskunnan heikompiosaisiin alkoi vähitellen 
kehittyä kohti tasa-arvoisempaa, humaanimpaa ajattelutapaa. Tämä avasi 
täysin uudenlaisen suunnitteluhaasteen, johon arkkitehti tarttui; kuin-
ka luoda pienoisyhdyskunta, joka tarjoaisi kokonaisen elämän asumisesta 
koulutukseen ja vapaa-aikaan. Tässä suhteessa keskus oli varsin innova-
tiivinen ja esikuvallinen, Pohjois-Suomen ensimmäinen kehitysvammaisil-
le suunnattu rakennus- ja aluekokonaisuus, jolle Nevanlinna filosofisena 
ajattelijana antoi paljon ajatusta. Huomionarvoista on myös aikanaan uu-
denlainen, käyttäjälähtöinen suunnitteluote siinä mittakaavassa, mitä ark-
kitehti suunnitteluprosessissaan toteutti. Käyttäjien kuunteleminen vai-
kutti positiivisella tavalla esimerkiksi detaljisuunnitteluun, jossa sisätilojen 
kulmia pyöristettiin käyttäjäryhmille turvallisemmiksi. Muutoinkin tilat 
ovat esimerkillisen toiminnalliset, tarkoitustaan palvelevia ja myös täy-
sin esteettömiä uimahalliosaston uima- ja kahluualtaita myöten. Suun-
nittelutyössään Arne kehitti myös hoito-osastojen soluasumisen peri-
aatetta, joissa kodinomaisuuden tunnun saavuttaminen oli ansiokasta.

Arkkitehtuuriltaan keskuslaitos heijastaa tyypillistä 70-luvun henkeä nyt 
jo aumakatoiksi päivitettyine tasakattoineen ja horisontaalilinjoja koros-
tavine piirteineen. Laitoskokonaisuuden suunnittelu ajoittuu rakentamisen 
standardisoinnin alkuajoille, mikä on todennäköisesti vaikuttanut suunnit-
teluun ainakin järjestelmällisen modulaarijärjestelmän osalta. Vaikka alueen 
rakennukset eivät kenties edustakaan erityisen ainutlaatuista 70-luvun 
arkkitehtuuria tai niiden rakennustaiteellinen arvo ei yllä korkealle, tulisi 
arvottamisessa ottaa huomioon vahvuudet muuntojoustavuudessa, jonka 
rakenteellinen palkki-pilari -järjestelmä mahdollistaa. Toisaalta Arnen huo-
lellisuus tilojen suunnittelussa kullekin käyttäjäryhmälle soveltuvaksi on jo 
itsessään arvo, joka tekee rakennuksista erityisiä ja tarkoituksiaan palvelevia.

Toiminallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisäksi Tahkokankaan palve-
lukeskuksen arvot ovat mielestäni vahvimmin nähtävissä koulu- ja tera-
piarakennuksen, spastikko-osaston, lasten osaston ja työpajarakennuksen 
eheässä kokonaisuudessa sekä tilojen ja rakennusmassojen vuorovaikutuk-
sessa. Kokonaisuus on yhden suunnittelijan ansiosta säilynyt yhtenäisenä. 
Rakennusten massoittelu kehysmäiseksi tilojen sarjaksi on saanut aikaan 
suojaisia atriumpihoja ja mielenkiintoisia näkymäakseleita ja näin nosta-
nut myös sisäpihat merkityksellisiksi alueen tunnelman vaikuttajiksi. Ehyt-

Jenni Saarikoski

tä yleisvaikutelmaa edesauttavat osiltaan myös arkadikäytävät, jotka sito-
vat osastot yhteen ja vahvistavat keskuksen arkkitehtonista identiteettiä.

Palvelukeskuksen arkkitehtoninen idea on säilynyt ja edelleen havaitta-
vissa, joskin kattojen muutostoimenpide on vaikuttanut ilmeeseen hei-
kentävästi. Suurin osa muutoksista ja vaurioista kohdistuu kuitenkin pin-
toihin. Kaikki rakennuksiin kohdistuneet muutokset ovat tarvittaessa 
palautettavissa ennalleen ja kokonaisuus enimmäkseen kohtuullisin kor-
jaustoimenpitein säilytettävissä, mikä tulee huomioida kohteen säilyttä-
mistä käsittelevässä keskustelussa. Keskus on arvokas erityisesti kokonai-
suutena, sen sisä- ja ulkotilasarjat mahdollisimman autenttisiksi jätettyinä.

Restaurointiperiaate ja toimenpide-ehdotus

Tahkokankaan IV-vaiheessa rakennettu toimintakeskus on ollut spas-
tikko- ja lastenosaston osalta käyttämättömänä ja kylmillään vuoden 
2018 helmikuusta lähtien, mikä luo haastetta niiden säilyttämiselle. 
Keskus on kuitenkin arvokkain kokonaisuutena, joten on syytä tut-
kia tulevaisuusnäkymiä näille autenttisuuttaan säilyttäneille osastoille.

Mielenkiintoni kohdistuu erityisesti Nevanlinnan soluasumisperiaattee-
seen, jota spastikko-osastolla on noudatettu. Suunnitelmassani aion-
kin keskittyä ratkaisemaan, kuinka osasto voidaan ottaa uudelleen käyt-
töön siten, että Nevanlinnan arkkitehtoninen idea soluasumisesta säilyy 
mahdollisimman alkuperäisenä lopputuloksessa.  Osasto on edelleen 
varsin autenttinen sekä tilallisesti, että suurelta osin myös värimaailmal-

Kuva 1. Akvarelliluonnos 
spastikko- ja lastenosaston 
sisäpihalta. Kuva: Jenni 
Saarikoski 2020.

taan. Osastoa leimaava punainen sävy on voimakas ja antaa sille vahvaa 
luonnetta. Tavoitteenani ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti entisöidä vä-
rimaailmaa täysin, vaan pikemminkin ajanmukaistaa se alkuperäistä kun-
nioittaen ja tuleva käyttäjäryhmä huomioiden. Suurimmat haasteet koh-
teen restauroinnissa liittyvät ei niinkään palauttaviin toimenpiteisiin, 
vaan kylmillään pidettyjen tilojen saattamisessa turvallisiksi asua ja työs-
kennellä rakenteita ja pintamateriaaleja vaihtamalla ja puhdistamalla.

Suunnitteluehdotukseni on sijoittaa spastikko-osastolle vanhusten pal-
veluasumista omatoimisemmille asukkaille, sekä tehostettua palveluasu-
mista jo heikkokuntoisemmille vanhuksille. Nykyinen tilajärjestely so-
veltuu parhaiten alkuperäistä käyttötarkoitusta mukailevaan toimintaan 
ja palvelukotina sen historia saisi jatkua viihtyisänä pienenä hoivayksik-
könä.  Ajatuksenani on yhdistää toimintakeskukseen palveluasumisen li-
säksi päiväkoti (lastenosasto), kansalaisopistoa/yrityksiä palvelevia paja-
tiloja kahvioineen (työpajarakennus) ja koko aluetta palveleva kylätalo 
tapahtumien ja juhlien järjestämiseen sekä harrastus-, liikunta- ja iltapäi-
väkerhotoimintaan (koulu- ja terapiarakennus). Nämä toiminnot tuke-
vat toinen toistaan luoden keskuksesta eri ikäryhmien kokoontumispai-
kan. Päiväkoti palvelutalon välittömässä läheisyydessä rikastuttaa sen 
asukkaiden elämää ja pajarakennuksen kahvio ja sen kesäterassi aktivoi 
omatoimisimpia vanhuksia ja lisää sosiaalisuutta eri ikäryhmien välillä.
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ALUESUUNNITELMA

Restauroitu rakennuskokonaisuus tulee olemaan osa Tahko-
kankaan uutta kaavoitettavaa asuinaluetta asukkaiden toiminta-
keskuksena, jossa järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäk-
si kokonaisuuteen on sisällytetty harrastus- ja työskentelytiloja sekä 
palvelukoti ja päiväkoti alueen iäkkäimmille ja nuorimmille asukkaille.

Pieni atriumpiha on pääasiallisesti palvelukodin asukkaiden käytössä. Suu-
rempi atriumpiha muutetaan oleskelu- ja tapahtumapihaksi, jossa kahvion 
terassi toimii kesäisin. Sisäpihan pysäköintipaikoitukset poistetaan. Ky-
lätaloa ja pajarakennusta palvelevat autopaikat siirtyvät keskuksen vie-
reen rakennettavaan parkkitaloon, johon se kaavaluonnos Bastillessa on 
ehdotettu sijoitettavaksi. Palvelukodin ja päiväkodin henkilökunnan, vie-
raiden ja saattajien pysäköinti tapahtuu keskusta kiertävän tien varrella.

Asemapiirustus
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Pihan materiaalisuus

1. Asfaltti

2. Kivituhka

3. Betonikiveys 300 mm x 300 mm

4. Nurmi

TILAOHJELMA 

Sisätilat

Spastikko-osaston nykyinen solumainen tilan jäsennys oli uuden käyttötarkoi-
tuksen lähtökohtana, jotta uudet toiminnot saadaan istutettua mahdollisim-
man vaivattomasti olemassa olevaan tilajakoon. Periaate asumisyksiköiden si-
joittamisesta kolmeen eri siipeen säilyy palvelukotisuunnitelmassa ja solujen 
asuntojen avautuminen yksiköiden omiin yhteistiloihin säilyttää Nevanlinnan 
ajatuksen tilan hengestä. Solut on mahdollista toteuttaa omatoimisempien 
asukkaiden kodiksi asuinhuoneiden minikeittiöineen, tai vaihtoehtoisesti 
tehostetun palveluasumisen yksikkönä, jolloin asuinhuoneet ovat hieman 
pienempiä. Suunnitelmassa olen yhdistellyt molempia muotoja kokeilevasti. 
 
Aputilat sijaitsevat ikkunattomissa kohdissa rakennusta ja avautuvat 
pääasiassa pääkäytäville, jotta oleskelutilat säilyvät rauhallisina. Sauna-
tiloja ei ole sisällytetty uuteen tilaohjelmaan. Esitän, että koulu- ja te-
rapiarakennuksen sauna- ja allasosastot tulevat palvelemaan palvelu-
kodin tarpeita. Näin ollen suora sisäyhteys allasosastolle säilytetään. 
 
Valoisat ja tilavat käytävätilat eivät nykyisellään tarjoa mahdollisuutta oles-
keluun. Toiminnallisena muutoksena käytäville, nykyisten kiintokaappisyven-
nysten tilalle, rakennetaan viihtyisät, kiinteät istuimet seurustelua ja pihan 
tapahtumien seuraamista varten. Ikkunoiden alle rakennettaville ikkuna-
penkeille voidaan sijoittaa huonekasveja. Kasveille on myös oma viherhuo-
neensa nykyisen kanslian tilassa jakelukeittiötä vastapäätä. Tila on suunni-
teltu erityisesti omaisten ja muiden asukkaiden kanssa seurusteluun. Tila 
varustetaan pöytäryhmällä, minijääkaapilla ja kahvin- ja vedenkeittimellä.

Piha

Palvelukodin oleskelupihana toimii toinen rakennuskokonaisuuden 
suojaisista atriumpihoista. Sisäpihan kautta toimii myös omaisten 
saapuminen vierailulle. Pihasuunnitelman lähtökohtana oli Nevanlinnan 
alkuperäiseen asemapiirustukseen suunnittelema istutusallas ja sitä 
kiertävä penkki. Allas toteutettiin aikanaan kevytrakenteisena ja matalana, 
mutta restauroinnin yhteydessä rakenne toteutetaan muurikivistä 
korkeampana ja penkki uusitaan. Pihareitin varrelle rakennetaan myös 
toinen istutusallas, joka rajaa laatoitetun oleskelualueen kulkureitistä. 
 
Pihan eteläpuolelle on sjoitettuna kanila. Kanilan tarkoituksena on 
paitsi aktivoida ja tuoda iloa palvelukodin asukkaille, myös lisätä yhteistä 
sosiaalista toimintaa asukkaiden ja viereisen päiväkodin lasten välillä. Myös 
istutuslaatikoiden kasvien hoito voi toimia siltana vanhusten ja lasten välillä.

Huolto- ja saattoliikennöinti, sekä henkilökunnan kulkeminen tapahtuu 
rakennuksen ulkokautta.
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Leikkaus A-A 1:150

Julkisivumateriaalit

1. PVDF-pinnoitettu pelti     NCS 5133-R98B 
2. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili  NCS S 1000-N  
   sauma-laasti       NCS S 3005-Y20R 
3. Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu   NCS 0601-G43Y 
4. Huopakate 
5. Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu    NCS 0502-Y07R 
6. Betoni, maalattu     NCS 0601-G43Y 
7. PVDF-pinnoitettu pelti    NCS 8106-G85Y 
8. Teräs, polttomaalattu     NCS 5533-Y85R 
9. Metalliritilä       NCS 5431-Y60R 
10. Alumiini, polttomaalattu    NCS 6212-Y43R

2.

5. 6. 7.

1. 3.

8. 9. 10.

MUUTOSTOIMENPITEET 

Rakenteet

Suurin rakenteellinen muutostoimenpide kohdistuu alapohjiin, 
jotka uusitaan kauttaaltaan. Eristepaksuutta lisätään ja samalla 
vaihdetaan uudet pintamateriaalit. Näkyvimmät muutokset ovat 
lisätyt valoaukot ulkoseinärakenteisiin neljää asuinhuonetta varten.  
 
Osa alkuperäisistä tiiliseinistä joudutaan restauroinnin 
yhteydessä purkamaan asuinhuoneiden ja niiden kylpyhuoneiden 
sovittamiseksi nykyiseen tilaohjelmaan. Uudet väliseinärakenteet 
toteutetaan rankarakenteisina. Asuinhuoneiden eteistiloihin 
ja kylpyhuoneisiin asennetaan alakatot ilmanvaihtolaitteiden 
vientejä varten. Myös muiden tilojen alakatot vaihdetaan uusiin.

Julkisivut

Julkisivuihin ei kohdistu laajia muutoksia tai lisäyksiä. Pääasiallisena 
toimenpiteenä julkisivupinnat kunnostetaan puhdistamalla, suorittamalla 
pintavaurioihin korjaustoimenpiteitä ja käsittelemällä pinnat uudelleen. 
 
Näkyvimmät muutokset ovat lisätyt valoaukot ulkoseinärakenteisiin neljää 
asuinhuonetta varten. Muutos näkyy vain luoteen suuntaan avautuvassa 
julkisivussa kahden ikkunan lisäyksenä, sillä loput ikkunat sijaitsevat 
kaakon puolella sijaitsevassa sisennyksessä. Näissä asuinhuoneissa 
ikkunat ovat kooltaan ja alareunan koroltaan kuten jakelukeittiössä. 
 
Lisäksi sisäpihan puoleiset heikkokuntoiset vaneripintaiset ovet uusitaan 
alumiinioviksi. Värinä on sama punainen kuin henkilökunnan teräsovissa.
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Julkisivu kaakkoon 1:150
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Julkisivu lounaaseen 1:150

1.
2.

3.

7.6.

5.5. 8.

Julkisivu luoteeseen 1:150
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Julkisivu koilliseen 1:150
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70-LUVUN SISUSTUSVÄRIT JA -TYYLIT

70-luvulla suomalainen pelkistetty sisustustyyli väistyi hetkellisesti ulkomail-
ta omaksuttujen vaikutteiden tieltä. Huonekalut olivat massiivisia ja muh-
keita ja värit kylläisiä. Värejä käytettiin rohkeasti niin tekstiileissä, kalusteissa 
kuin seinä- ja lattiapinnoissakin ja väripinnat toteutettiin suurina. Lisääntynyt 
ympäristötietoisuus sekä rauhan ja tyyneyden kaipuu heijastuivat lämpimän 
maanläheiseen väripalettiin, jonka rinnalla kulkivat kirkkaammat, etenkin 
futuristisemmassa sisustustyylissä suositut sävyt.  Tehosteseinät toteutet-
tiin sekä maalattuina että tapetoituina. Ornamentti- ja kukkakuviot sekä 
erilaiset abstraktit ja geometriset kuva-aiheet olivat yleisiä tapettien lisäksi 
sisustustekstiileissä, kuten verhoissa, vuodevaatteissa ja tyynynpäällisissä.

Materiaaleista punatiilen ohella puu oli yleinen materiaali 70-luvulla. Erityi-
sesti tumma puu oli suosittua. Huonekalumuotoilussa 60-luvulla alkanut 
trendi muovin käytöstä jatkui läpi 70-luvun. Uudenlaiseen muotoiluun ja 
sisustukseen vaikutti todennäköisesti ajatus siitä, ettei tuotteen tarvinnut 
enää kestää sukupolvelta toiselle.  Yhdistettynä pääväreihin muoviset ka-
lusteet loivat ajalle tyypillistä leikkisyyttä ja futuristisuutta sisustukseen.  

Pohjaote sisustussuunnittelualueestaKollaasi 1970-luvulla käytetyistä väreistä

Oleskelutila
36,0 m2
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Lähteet
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/11/20/koti-ja-sisustus-1950-1970
https://www.teknos.com/fi-FI/kuluttajat-ja-ammattilaiset/ideat/vuosikymment-

en-varit/
https://www.teknos.com/fi-FI/ammattilaisille/varit/70-luvun-sisavarit/
https://yle.fi/uutiset/3-7179998
https://lvetoretiart.tumblr.com/post/133460367271/ba3a-research-a-visual-rep-

resentation-of-the
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OLESKELUTILAN 
SISUSTUSSUUNNITELMA 

Materiaalit ja värit

Suunnitelma mukailee 70-luvulle tyypillisiä sisustusrat-
kaisuja ja värimaailmaa nykyaikaisella otteella. Väripalet-
tia on kylmennetty hieman modernin ilmeen aikaansaamiseksi. 

Oleskelu- ja asuinhuoneiden väliset tiiliseinät säilytetään ja niiden pin-
nat käsitellään kauttaaltaan raikkaan maalarinvalkoisiksi. Spastikko-osas-
toa alun perin hallinnut punainen väri on näkyvissä käytävälle johtavas-
sa räikeän punaisessa metalliliukuovijärjestelmässä. Ovet säilytetään, 
mutta ne ruiskumaalataan syvän punaisella sävyllä. Muutoin punainen 
väri jatkaa elämäänsä lähinnä pienemmissä yksityiskohdissa, kuten va-
laisimissa, ja antaa näin tilaa rauhallisemmalle ja maanläheisemmälle 
sävymaailmalle. Punainen saa parikseen vihreän, ja vastavärikontras-
tistaan huolimatta lopputulos on tyyni ja rauhallinen vaalean sävyn an-
siosta. Vihreä toimii maalattuna tehosteseinänä viherseinän jatkeena.

Rauhallisuutta ja maanläheisyyttä osaltaan lisää runsas puun käyttö. Hallitseva 
puun sävy on valkolakattu tammi, jota esiintyy kalanruotoparketissa, säleikkö-
seinässä ja huonekaluissa. Vaalean sävyn vuoksi kokonaisuus ei jää tummaksi, 
vaikka osassa kalustusta ja seinien pintamateriaaleja käytetäänkin aikakaudel-
le tyypillisesti tummaksi kuultokäsiteltyä puuta pähkinän sävyssä. Kiinteä kir-
ja-/lehti-/tv-hylly, viherallas käsitellään samalla sävyllä. Myös asuinhuoneiden 
ovet mukailevat samaa pähkinän sävyä viilutettuina tai laminaattipintaisina.

Huonekalut

Tilan huonekaluissa niin ikään näkyvät 70-luvun vaikutteet, mutta nii-
den muotokieli on ajankohtainen myös tällä vuosikymmenellä. Esimer-
kiksi Adean Fay -tuolin nahkaiset punokset ovat saaneet inspiraation-
sa 70-luvun nahkaisista käsilaukuista ja vöistä. Puiset kalusteet antavat 
tilalle kodinomaisen tunnun, niiden sävy on vaaleaa ja pähkinän ruskeaa.

Etenkin valaisimissa voidaan käyttää myös joitakin klassikkoja, kuten Ver-
ner Pantonin Flowerpot-sarjan valaisimia vuodelta 1968, joiden pyöreät 
muodot antavat pehmeyttä. Pyöreitä muotoja valitaan myös katon yleis-
valoiksi. Tasainen yleisvalo luodaan alakaton alapuolelle ripustettavilla 
erikokoisilla ympyrän muotoisilla valaisimilla, jotka luovat turvallisen toi-
mintaympäristön. Niiden ansiosta kohdevalaisinten rooli on lähinnä ko-
risteellinen; niihin voidaan valita himmeä valo häikäisyn ehkäisemiseksi.

Huonekasveilla on oleskelutilassa suuri rooli. Osa kasveista istute-
taan objektimaiseen kasvialtaaseen, joka toimii tilaa jakavana element-
tinä. Vertikaalinen kasviseinä puolestaan ilahduttaa seinään upotettuna.
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SISÄHAVAINNEKUVA

Havainnekuva palvelukodin oleskelualueesta
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DET-periaateleikkaus viheraltaan ja -seinän 
toteutuksesta 1:10
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Viherallas ja -seinä tilanjakajana

Palvelukotisolujen yhteistiloja pieniksi huoneenomaisiksi tiloiksi ja-
kavina elementteinä toimivat viheraltaat ja -seinät. Toisiinsa sulavas-
ti yhdistyvät vehreät horisontaali- ja vertikaalivyöhykkeet lisäävät 
oleskelutilojen viihtyisyyttä ja parantavat samalla huoneilman laatua.  
 
Ratkaisu on suunniteltu helppohoitoiseksi ylläpitäjilleen; altaaseen istu-
tettujen kasvien kastelutarve on altakasteluperiaatteen ansiosta vähäinen 
ja viherseinä ei vaadi lainkaan aktiivista hoitoa. Kasviseinä liitetään vesi-
johtoverkostoon, jolloin ajastin ohjaa kasveille vettä. Myös kasvien ravin-
teiden saanti tapahtuu automaattisesti annostelijalla. Ylimääräinen kas-
teluvesi johdetaan kerääjän avulla altaan pohjalla alla olevaan viemäriin, 
jonne myös mahdolliset altakasteluruukun ylimääräiset vedet kulkeutuvat. 
 
Altaan rakenne toteutetaan betonista paikallavalettuna. Tausta-
seinän puoleiseen reunaan jätetään alareunaan rako, josta ve-
det saadaan ohjattua viemäriin. Altaan pohjalla on painekyllästetys-
tä puusta ritilä, jonka päällä altakasteluruukku lepää irti pohjasta.  
 
Rakenteen ulkoverhous toteutetaan koivuvanerista, joka on pintamateriaa-
lina myös osassa asuinhuoneista ulostyöntyvien märkätilojen yhteistilojen 
puoleisilla seinissä sekä kiinteäksi rakennetulla kirja-/lehti-/tv-hyllyssä.  Vaneri 
kuultokäsitellään pähkinänruskeaksi. Viheraltaassa vaneri kiinnitetään beto-
niin kosteudenkestävällä liimausmassalla, jolloin kiinnitysjälkiä ei jää näkyville.

altakasteluruukku

viherseinän ja ympäröivien 
pintojen tarkempi käsittely 
valmistajakohtaisesti

rako ylimääräisen veden 
poisjohtamiseksi

viemäriliitäntä Lähteet
https://innogreen.fi/vihersisustus/viherseina/
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KANSALAISOPISTO

Arvottaminen

Tahkokankaan toimintatalo on lähes autenttisessa asussaan säilynyt 70-lu-
vun järjestelmäarkkitehtuuria edustava rakennuskokonaisuus. Käytetyt 
värit, materiaalit sekä rakenteet ovat ajalle tyypillisiä. Rakennuskokonai-
suuden suunnittelua varten järjestettiin arkkitehtuurikilpailu ja se on 
ensimmäisiä kehitysvammaisten hoitoon tarkoitettuja rakennuksia Poh-
jois-Suomessa. 

Merkittävimmät julkiset tilat sekä rakennusten julkisivut ovat säilyneet 
melko autenttisina. Poikkeuksena kuitenkin kattojen muutos tasakatoista 
aumakatoiksi sekä useimpien ikkunoiden sekä ovien uusiminen. Erityisesti 
katon muuttaminen on vaikuttanut rakennuksen ulkoasuun huomattavasti. 
Sisätiloissa pintoja on uusittu, kuitenkin siten, että ne ovat erotettavissa 
alkuperäisistä. 

Arkkitehtuurin kannalta merkittävinä elementteinä voidaan nähdä toimin-
tatalon atriumpihat sekä niitä ympäröivät katokset. Jotta atriumpihojen 
yhtenäinen ilme säilyisi on niitä ympäröivien rakennusmassojen vältyttävä 
purkamiselta. 

Erika Salomäki
Rakennuksissa oleellista on niiden käyttäjälähtöisyys, suunnittelussa on 
otettu huomioon käyttäjien tarpeet. Merkittävää on myös Arne Neva-
linnan Tahkokankaalle kehittelemä ratkaisu, jossa hoito-osastot oli jaettu 
pienempiin yksiköihin. 

Rakennusten säilymisen turvaamiseksi on vaurioita korjattava ja rakennuk-
sille löydettävä uusi käyttötarkoitus. Rakennuksiin tehtävien muutosten 
tulisi kuitenkin olla mahdollisimman säilyttäviä, jotta eheä kokonaisuus 
säilyisi.

Uusi käyttötarkoitus

Työpajarakennuksen sekä koulurakennuksen tiloihin sijoitettaisiin kansalai-
sopisto. Se käsittäisi tiloja harrastajien käyttöön, kurssien pitämiseen sekä 
tiloja, joissa olisi mahdollista järjestää päivätoimintaa vanhuksille tai iltapäi-
väkerhoja koululaisille. Oleellista olisi saada tilat monipuolisesti käyttöön 
niin päivä- kuin ilta-aikaan. 

Työpajarakennuksen tiloissa järjestettävät kurssit voisivat liittyä toimin-
toihin, joille rakennuksesta löytyy jo niihin soveltuvia tiloja. Näitä olisivat 
keramiikka, tekstiilityö, puutyö sekä metallityö. Rakennuksen keskelle 
sijoittuvat monitoimitilat taas mahdollistaisivat toimintoja, jotka eivät ole 
tilan suhteen niin vaativia. Näihin tiloihin siis soveltuisivat esimerkiksi 
kukkiensidonta- tai maalauskurssit. Kahvio pysyy rakennuksen keskeisenä 
tilana, kohtaamispaikkana.

Lähteet:
Krogius, Pia. Tahkokankaan palvelukeskus, rakennushistoriaselvitys, Oulun kaupun-

ki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus 2018. 

Metalli-, puu ja tekstiilityötilat vastaavat tarpeeseen harrastetiloista. Har-
valla on nykyään kodissaan tilaa esimerkiksi kangaspuille tai mahdollisuutta 
puutöiden tekemiseen. Kansalaisopiston tilat siis mahdollistavat esimer-
kiksi vaatteiden tai kalusteiden korjaamisen tai kokonaan uusien taitojen 
oppimisen erilaisilla kursseilla. 

Useisiin rakennuksen tiloista ei tarvitse uuden käytön vuoksi tehdä suu-
riakaan muutoksia, sillä uusi käyttötarkoitus on samankaltainen kuin edel-
linen. Rakennus on jo ennestään esteetön, joten siihen ei tarvitse tehdä 
parannuksia. 

Tiloihin tehtävien muutosten tarkoituksena on parantaa rakennuksen 
käytettävyyttä aiempaa julkisemmassa käytössä. Se toteutetaan esimerkik-
si lisäämällä tila vierailijoiden vaatesäilytykselle.  Heti sisääntulon vieressä 
sijaitsevasta infosta taas saa tarvittavan ohjeistuksen tilojen käytöstä tai 
vaikka oikean huoneen löytämisestä. Kahvion toiminta voi apukeittiön 
myötä laajentua vastaamaan lisääntynyttä asiakaskuntaa. 

Vierailijoiden kulku rakennukseen tapahtuu atriumpihan kautta. eli raken-
nuksen koillis-sivulta. Huoltoliikenne taas toteutetaan pääasiassa raken-
nuksen lounais-sivulta. Pysäköintiä varten on rakennuskompleksin ympäril-
lä yksittäisiä kadunvarsipaikkoja ja hieman suurempi pysäköintialue alueen 
kaakkois-laidalla

Julkisivuihin ei uuden käyttötarkoituksen myötä tule muutoksia.  Julkisivui-
hin kuitenkin toteutetaan tarvittavat korjaukset mahdollisimman säilyt-
täen. 

KANSALAISOPISTO TAHKOKANKAALLE
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KANSALAISOPISTO  
-kahvio    
-tekstiili/keramiikka   
-metalli-/puutyö   
-taide   

Asemapiirros

huolto

päiväkodin piha

päiväkodin piha

1:500

KANSALAISOPISTO  
-liikunta    
-kielet

PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKOTI

paikoitus
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JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU KAAKKOON

SISÄPIHA KOILLISEEN

JULKISIVU LUOTEESEEN
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julkisivu lounaaseen 1:200

julkisivu kaakkoon 1:200

julkisivu kaakkoon 1:200

julkisivu koilliseen 1:200

Materiaalit:
1. 1. PVDF-pinnoitettu pelti, sininen
2. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksi-              
   muurattu votsilimitys

3. Huopakate
5. Betoni, maalattu
6. PVDF-pinnoitettu pelti, ruskea 
7. RST     
8. Metalli, maalattu   
9. Lautaverhous, maalattu   
10. Vaneri, maalattu ja         
metalli, polttomaalattu8. 

3. 

2. 

1. 7.

9.

10.

6. 5.
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Pohjapiirustus

Henkilökunnan tilat

Puu/metallityö

Monitoimitilat

Tekstiilityö/keramiikka

1:200
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1:200
Muutokset
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Lattian korjaus/uusiminen

Uudet rakenteet/kiintokalusteet

Puretut rakenteet
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Sisätilojen muutokset

Työpajarakennuksen käyttötarkoitus pysyy hyvin samankaltaisena alku-
peräiseen nähden, joten kovinkaan paljoa muutoksia ei pelkästään uuden 
käyttötarkoituksen vuoksi jouduta tekemään.  Alkuperäisen vaalimiseen 
pyritään niin pitkälti kuin se on mahdollista. Uusi inva-WC sekä apukeittiö 
ovat suurimpia muutoksia. Korjaukset pyritään tekemään mahdollisimman 
säilyttävästi eli korjataan uusimisen sijaan mikäli mahdollista. Materiaaleja 
uusittaessa pyritään pääosin löytämään alkuperäistä vastaava materiaali ja 
sävy. 

PUUTYÖPAJA (01)       
Työpajarakennuksen lattiapinnoitteissa ei kuntotarkastuksessa havaittu 
vaurioita, jotka olisivat aiheutuneet kosteusrasituksen seurauksena.  Be-
tonilattioissa kuitenkin esiintyy paikoitellen halkeilua ja maalin hilseilyä, 
joten lattian lakkamaali uusitaan samalla harmaan sävyllä kuin siinä on ollut 
aikaisemmin. Myös pintakäsittelemättömät alueet käsitellään muuta lattiaa 
vastaavalla tavalla. 

IV-KONEHUONE (01.1)      
Huoneeseen ei muutoksia.

MAALAAMO (02)       
Lattia käsitellään samoin kuin puutyöpajassa (01).

KANSLIA (05)        
Huoneeseen ei muutoksia.

KOMPR.H. (06)        
Huoneeseen ei muutoksia. 

SIIVOUSHUONEET (07 & 39)      
Huoneisiin ei muutoksia.

KÄYTÄVÄT (08 & 38)       
Huoneisiin ei muutoksia. 

PUUTYÖPAJA & METALLIPAJA (09 & 10)    
Lattialle tehdään samat korjaukset kuin puutyöpajassa. Poikkeuksena huo-
neen 09 nurkassa kohta, johon kertyy vettä. Sen osalta tehtävä korjauksia, 
niin että veden kertyminen lattialle estyy vastaisuudessa. Silppurihuone 
huoneen 09 nurkassa laajennetaan hieman ja muutetaan varastoksi.

TOIMISTO (11)        
Uuden oven puhkaiseminen toimiston ja huoneen 12 välille. Uusi ovilehti 
sävytetään huoneen toista ovea vastaavaksi.

INFO (11.1)        
Huoneeseen ei muutoksia.

APUKEITTIÖ (12)       
Tilaan tuodaan apukeittiön vaatimat kiintokalusteet. Tarvittavat viemäröin-
nit toteutetaan vesipisteitä varten. 

WC (13) & WC (14)       
Huoneisiin ei muutoksia.

ETEINEN (15)        
Huoneeseen ei muutoksia.

PUKUHUONEET (16 & 18)      
Huoneisiin ei muutoksia.

SUIHKUHUONEET (17 & 19)      
Huoneisiin ei muutoksia.

KEITTIÖ (21)        
Huoneeseen ei muutoksia.

AULA (22) & KAHVIO (23)      
Johtohj. kanslian kahviosta erottavat seinät puretaan, jotta kahviolle saa-
daan lisää tilaa. Seiniin tehdään tarvittavat korjaukset purettujen seinien 
liitoskohtiin.  Johtoohj. kanslian ja kahvion osalta muovimatto puretaan ja 
tuodaan kohtaan uusi muovimatto. Uusi muovimatto tulee myös kohtaan 
tarjoilutiskiä ympäröivään kohtaan jossa on tällä hetkellä vaalea muovimat-
to. Kahvion ilmoitustaulu poistetaan. Seinät maalataan uudelleen aikaisem-
malla sävyllä niiltä seinäpinnoilta joilta se on tarpeen.

TARJOILU (24)         
Kiintokalusteiden kunnostus ja vitriinien muutokset. Muovimaton uusimi-
nen kahvion (23) kanssa yhtenevästi. 

INVA-WC (25)         
Uuden WC-tilan materiaaleissa käytetään muutenkin rakennuksessa 
käytettyjä materiaaleja. Lattiaan vaihdetaan tilaan soveltuva muovimatto, 
joka sävyltään kahviossa käytetyn kanssa yhtenäinen. Kahvioon johtava ovi 
täytetään ja uusi ovi puhkaistaan huoneeseen 26. 

VAATESÄILYTYS (26)       
Uusi ovi huoneeseen 25. Muovimaton uusiminen yhteneväksi kahviossa 
käytetyn kanssa. 

INVA-WC (27)        
Huoneeseen ei muutoksia.

TAUKOTILA (29)        
Huoneeseen ei muutoksia.

VARASTOT (33)       
Huoneeseen ei muutoksia. 

MONITOIMITILAT (31 & 32)      
Huoneisiin ei muutoksia.     

KANSLIAT (30 & 34)       
Huoneen 30 valumajälkien syy selvitettävä ja tarvittavat korjaukset sen 
suhteen tehtävä. Muuten huoneisiin ei muutoksia. 

VARASTO 35        
Huoneeseen ei muutoksia.

TYÖNOPETUSHUONE (36) & OMPELIMO (37)    
Lohkeilevien maalipintojen uusiminen samalla sävyllä kuin aikaisemmin. 

KANSLIA (40)        
Huoneeseen ei muutoksia.

KERAMIIKKAHUONE (41)       
Huoneeseen ei muutoksia.

KUTOMO (47)        
Huoneeseen ei muutoksia.
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Uusi vinyylilattia,  
Forbo, sävy 40712 Pale  
(NCS S 2010-B50G)   
tai vastaava

Kahvio

Kahvio toimii keskeisenä tilana työpajarakennuksessa. Se on paikka koh-
data ihmisiä tai kuluttaa aikaa odotellessa. Lisää avaruutta tilaan saadaan 
johtohj. kansliasta, joka puretaan kahvion laajentamisen mahdollistami-
seksi. Kahvion yleisilmeeseen vaikuttaa suuresti muovimaton uusiminen.  
Vanha muovimatto korvataan aikaisempaa vaaleamman sävyisellä.  Uusi 
sävy valitaan johtoohj. kanslian täytepalan mukaan. Vaaleampi sävy avartaa 
tilaa ja tuo tiskiä näyttävämmin esille. 

Kahvion tiskiä uudistetaan maltillisesti.  Aulan puolen vitriini sekä tolpat 
poistetaan. Kahvion puoleinen vitriini uusitaan kylmävitriiniksi, jotta tuot-
teiden säilytys onnistuisi oikeassa lämpötilassa. 

Tilan loisteputkivalaisimet korvataan LED-valaisimilla. Pöytien yläpuolelle 
sijoitetaan riippuvalaisimia. ja tarjoilutiskin valaistusta parannetaan. 

Ikkunoiden eteen sijoitetaan koko seinän mittainen moduulisohva, joka 
toistaa tilan vihreää väriä hieman tummempana sävynä.  Pöydät on pinnoi-
tettu tammiviilulla. Tuolien verhoilu valitaan läheltä vanhan muovimatton 
sävyä, kuitenkin hieman tummempana. Tilaan tuodaan viihtyisyyttä huone-
kasveilla. 

Tarjoilutiski ja vitriini

Tarjoilutiskiä korjataan tarvittavilta osin käyttämällä samaa sävyä kuin 
tarjoilutiskissä on ennestään käytetty.  Lippaa vahvistetaan, mikäli toiseen 
vitriiniin liittyvien tolppien poistamisen seurauksena se sitä vaatii. 

Kahvion vitriini uusitaan, jotta tuotteiden sopiva säilytyslämpötila saadaan 
järjestettyä.  Vitriini toteutetaan vanhan paikalle suurinpiirtein saman ko-
koisena kuin aikaisempi. Hyllyjen kannatus muuttuu minimalistisemmaksi. 
Kylmälaiteosuus piiloutuu tarjoilutiskin sisään. Hieman muita hyllyjä kor-
keampi alataso mahdollistaa esimerkiksi limujen säilytyksen. 

Vitriini valmistetaan karkaistusta turvalasista, jonka reunat on hiottu. Lasin 
paksuus on 5mm. Hyllyjen kannatus tapahtuu lasisilla soiroilla, jotka ovat 
mitoiltaan 15mmx15mm. Vitriinin tarjoilutiskin sisään jäävä osuus toteute-
taan ruostumattomasta teräksestä.Kahitiili, votsilimitys,  

maalattu valkoinen  
(NCS S D500-N)

Vanha muovimatto,  
turkoosinsininen 
(NCS S 3050-B10G)

Ovi/tarjoilutaso,  
puu, maalattu vihreä  
(NCS S 3560-G40Y)
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Lastenosastosta päiväkodiksiENTINEN LASTENOSASTO PÄIVÄKODIKSI
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Tässä työssä tutkin Tahkokankaan palvelukeskuksen lastenosaston muun-
tamista pieneksi päiväkodiksi.  Alueen muuntuessa tulevaisuudessa asuin- 
alueeksi päiväkodille on alueella todennäköisesti tarvetta. Koen myös 
kohteen historian vuoksi perusteltuna ja houkuttelevana jatkaa entisen 
lastenosaston historiaa lapsien toimintaympäristönä. 

Tahkokankaan palvelukeskuksen arvot

Toimintakeskus on selkeä oma kokonaisuutensa suojaisan atriumpihan 
ympärillä. Neljästä rakennuksesta koostuva kokonaisuus rajaa sisäänsä 
arkadikäytävien reunustaman pihan ja muodostaa onnistuneen ja vihreän 
tilasarjan. Sisätiloiltaan tämän kokonaisuuden eri rakennukset ovat hyvin 
vaihtelevassa kunnossa. Osa on edelleen käytössä (koulu- ja terapiaraken-
nus) ja osa huonokuntoisena kylmillään (spastikko- ja lastenosasto). 

Kilpailuvoiton kautta toteutuskehitykseen valitun työn ansioiksi nähtiin 
erityisesti hoito-osastojen järjestely kodinomaisiin yksiköihin. Niitä pidet-
tiin onnistuneina niin arkkitehtonisesti, että lääketieteelliseltä ja sosiaalisel-
ta kannalta.1 Oli edistyksellistä, että oli pyritty luomaan kokonaisuus, mikä 
pyrki vastaamaan tavallista asumista ja lähtökohtana oli nähty normaa-
liasunto. Erityisesti skandinaviassa tätä pidettiin edistyksellisenä2.

Toimintakeskuksen kokonaisuudessa tätä hoito-yksiköiden periaatetta on 
sovellettu lastenosastolla ja spastikko-osastolla. Myös näissä osastoissa 
asuttiin ja ne olivat asukkaiden koteja. Tätä sovellettua pohjaratkaisua 
kuvataan Pia Krogiuksen laatimassa RHS:ssä munuaisperiaatteeksi. Siinä 
eri toiminnot kiertyvät oleskelutilojen ympärille.3 Nähtävissä voi olla 
yhtäläisyyksiä myös atriumpihan kanssa, jonka ympärille eri rakennuksen ja 
toiminnot kiertyvät. Spastikko- ja lastenosasto voidaan nähdä harvinaisena 
ja alkuperäisenä toiminnallisena mallina kehitysvammaisille suunniteltujen 
asuttavien hoito-osastojen osalta. Niiden historiallinen ja kulttuurinen 
merkitys on huomattava. Nämä osastot ovat kylminä ja huonoimmassa 
kunnossa, mutta toisaalta niistä on edelleen nähtävissä selkeästi alkupe-
räiset värit ja materiaalit sekä tilojen yhtenäisyys ja ominaisluonne. Tilojen 
pohjaratkaisu on säilynyt kevyitä uudisseiniä lukuunottamatta ja edelleen 
toimiva.

Kokonaisuutena toimintakeskuksen rakennusryhmä on sommitelmana 
yhtenäinen, eheä kokonaisuus ja se on säilyttänyt alkuperäisen ominais-
luonteensa. Arkkitehtoninen idea on säilynyt, vaikka erityisesti ulkoark-
kitehtuurin osalta aumakatot ovat muuttaneet ilmettä raskaammaksi ja 
häivyttäen selkeää horisontaalisten ja vertikaalisten linjojen sarjaa. Ko-
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Kuva 1 (viereinen sivu): Ulkonäkymä päiväkodin pihalla keväällä
Kuva 2 (yllä): Alkuperäinen lastenosaston pohjapiirustus 1:200, Arne Nevanlinna 1974
Kuva 3 (alla): Kaavio tilajärjestelyistä uudessa käytössä päiväkotina 1:200

Viitteet

1 Pia Krogius, Rakennushistoriaselvitys. Tahkokankaan palvelukeskus. Oulun 
  kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus 2018. [pdf] 
2 Arne Nevanlinna. Valistuksen paikka: Noin kaksi vuosikymmentä muodon 
  vuoksi, WSOY, Helsinki 1996, s. 322.
3 P. Krogius, 2018.
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konaisuus on harvinainen ja sillä on selkeä historiallinen ja kulttuurinen 
merkitys kehitysvammaisten historiassa. Se voidaan nähdä myös yhteis-
kunnallisten ilmiöiden kannalta merkittävänä. Se vastasi uusiin toiminnal-
lisiin vaateisiin ja kehitti kehitysvammaisten asemaa. Harvinaista kokonai-
suudessa on myös mahdollisen uuden käytön kannalta kokonaisvaltainen 
esteettömyys, jolloin rakennukseen ei tarvitsisi tehdä suuria muutoksia 
esteettömyyden kannalta.

Näen toimintakeskuksen kokonaisuudessa erityisesti arvokkaana toimin-
nallisuuden kautta: tilajärjestelyt ja toiminta ovat keskiössä. Arkkitehtuuri 
ei ole ensisijaisesti esteettistä, vaan palvelee toimintoja. RHS:ssäkin mai-
nittu järjestelmällisyys ja moduuliratkaisu on aikansa tuotos, mutta myös 
ideana mahdollistaa muunneltavuuden. 

Arvottamiskriteerit

Tässä suunnitelmassa arvotan erityisesti toiminnallisuutta, alkuperäisyyttä, 
rakenteellista säilyneisyyttä sekä pitkää historiaa.

Restaurointiperiaatteet

Restauroinnin lähtökohdaksi otin tilojen muuntamisen päiväkodiksi mah-
dollisimman vähin rakenteellisin muutoksin ja mahdollisuuksien mukaan 
alkuperäisen tilajaon palauttamisen sekä olemassaolevien alkuperäisten 
materiaalien säilyttämisen. 

Tarkoituksena on osoittaa, että pienin muutoksin ja lähinnä kiintokalus-
teellisin ratkaisuin tilat soveltyvat päiväkodin käyttöön. Tärkeänä restau-
rointisuunnitelmassa on lisäksi tilojen palautettavuus alkuperäiseen tilaan. 
Tilojen uutta käyttöä vaativat erilaiset ratkaisut on pyritty suunnittele-
maan niin, että ne voidaan tarvittaessa poistaa. 

Käytännön toiminnallisuuden vuoksi muutamia rakenteellisia muutoksia 
on jouduttu tekemään, kuten oviaukot kenkäeteisistä vaatesäilytystiloihin. 
Tiloihin on tuotu uusia materiaaleja käytännön mukavuuden ja/tai raken-
teellisen toimivuuden vuoksi sekä erottamaan uutta vanhasta.

Entinen lastenosasto päiväkodiksi

Sijoitan suunnitelmassani entiselle lastenosastolle pienen yksityisen päi-
väkodin noin 32 lapselle. Mitoituksen apuna on käytetty päiväkodin suun-
nittelun RT-korttia. Päiväkoti perustuu isoihin yhteistiloihin ja pienempiin 
kotipesiin, joissa tapahtuu myös päivälepo. Päiväkodissa ei ole isoa keittiö-
tä, vaan lämpimät ruoat tuodaan muualta keskuskeittiöstä ja tilojen keittiö 
on aamiais- ja välipälakäytössä. Ruokailu tapahtuu ryhmätilassa.

Tilat on jaettu kahtia ikäryhmittäin 1-3-vuotiaisiin ja 3-5-vuotiaisiin. Kum-
mallakin puolella on kaksi kappaletta kotipesää, joissa vuoteet yhteensä 
kahdeksalle (8) lapselle. Ajatuksena on, että varsinaisen päiväkodin tilojen 
lisäksi päiväkoti käyttää nykyisen pajarakennuksen (kuva 6, rakennus ”B”) 
ja nykyisen koulurakennuksen (kuva 6, rakennus ”A”) tiloja. 

Tilaohjelma

Iso ryhmähuone  a’ 83,3 m2 x2 
Pienryhmähuone  a’ 12,6 m2 x2 
Kotipesä   a’ ~22 m2 x4 
Kenkäeteinen   a’ ~8 m2 x2 
Vaatesäilytys   29 m2 

Keittiö    15,2 m2 

Henkilökunnan tilat  yht. 26,6 m2 

 työtilat   a’ ~9 m2 x2 
 sos. tilat   8,6 m2 

Varastot   yht. ~15 m2 

Siivous    a’ 2,4 m2 x2 
Märkätilat   
 PH + WC:t  a’ 17,6 m2 x2 
 esteetön WC  6,6 m2 

Jätetila    a’ 1,7 m2 x2 
Eteinen + huolto ET  a’ ~7 m2 x2 
Käytävä    yht. 73 m2  
  
 yht.   ~523 m2 

GSEducationalVersion

Kuva 4 (alla): leikkaus A-A “isojenpuolen” yhteistilan kohdalta, 1:100
Kuva 5 (viereinen sivu): Päiväkodin pohjapiirustus 1:100
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Kuva 6: Asemapiirustus 1:500
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Toimenpide-ehdotus

Ratkaisu sisältää muutamia rakenteellisia muutoksia. Kaikki rakennetut 
kevyet seinät puretaan ja palautatetaan tilajärjestelyt alkuperäiseen tilaan. 
Kenkäeteisistä (kuva 5: tilat 26 ja 34) avataan oviaukot vaatesäilykseen 
(kuva 5: tila 30-31). Lisäksi pesuhuone/wc -tilat (kuva 5: tilat 02-04 ja 17-
19) jäsennellään uudestaan sisältämään tarvittavat toiminnot ja vesileik-
kialueen. Jäljelläoleva sauna muutetaan esteettömäksi WC:ksi (kuva 5: tila 
20). käytäville keittiön molemmin puolin rakennetaan yläikkuna korkoon 
2100 mm ja sen alapuolelle asennetaan huopapintainen paljeovi (kuva 11 
ja 13).

Jäljelle jäävät alkuperäiset seinärakenteet kunnostetaan, puhdistetaan ja 
maalataan sekä vauriot korjataan.  Osaan seinistä asennetaan tekstiili-
mattoa. Olemassa olevat sisäovet kunnostetaan. Alakattopinnat riisutaan 
mahdollisista uudemmista alakattorakenteista, alakattopinnat maalataan 
ja pintaan asennetaan liimaamalla puumagnesiittiakustiikkalevyt, poikke-
uksena pienryhmätilat, joiden alakattoon asennetaan tekstiilimattolaattaa. 
Mahdolliset lvi-järjestelmät saavat jäädä näkyviin maalattuina. Märkätilojen 
pinnat uusitaan uusin vedeneristein ja kaakelein. 

Alapohjan tilasta riippuen se joko joko puretaan ja rakennetaan täysin 
uudelleen tai riisutaan nykyisistä pintamateriaaleista, esiintuleva betonilaat-
ta hiotaan, puhdistetaan ja tehdään yksi seuraavista vaihtoehdoista. Tilat 
yleisesti: hiotun betonilaatan (hionta väh. 30mm) päälle asennetaan savi-
lattia, jonka pintaan pellavaöljykäsittely. Märkätilat (pesuhuone/WC -tilat): 
hiotun betonilaatan päälle uusi pintavalu ja vedeneristeet sekä kaakelointi. 
Pienryhmätilat sekä kotipesät: hiotun betonilaatan päälle uusi pintavalu, 
jonka päälle asennetaan tekstiilimattolaattaa.

Ulkoseinärakenteen kunto tarkastetaan ja tehdään tarvittavat korjaus-
toimenpiteet. Yläpohja ja vesikatto säilytetään ja niihin tehdään tarkempi 
kuntoarvio ja mahdolliset vauriot korjataan. Olemassaolevat ikkunat 
säilytetään ja kunnostetaan. Vaihtoehtona on myös palauttaa alkuperäisiä 
ikkunoita vastaavat uudet ikkunat.

Isoihin ryhmätiloihin, pientyhmätiloihin ja kotipesiin rakennetaan uudet 
kiintokalusteet. Niistä tarkemmin esiteltyinä KKA 1 (kuva 12) ja KKA 2 
(kuvat 15 ja 16). Keittiön kiintokalusteet uusitaan vastaamaan nykyistä 
vaatimustasoa, kaappien ulkonäkö muutetaan vastamaan mahdollisimman 
hyvin alkuperäisiä.

Pihoissa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa 
puustoa. Tila jäsennellään terassin, kasvillisuuden ja eriväristen turva-alus-
tojen avulla uudelleen. Pihalle muotoillaan turva-alustalla päällystettyjä 
kumpuja, jotka houkuttelevat leikkiin. Pihavaraston ja varsinaisen raken-
nuksen väliin jäävään tilaan rakennetaan ”köysiviidakko”, joka tukeutuu 
olemassa oleviin palkkeihin. Lisäksi pihalle tuodaan leikkivälineitä, kuten 
keinuja ja kiipeilyvälineitä.
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Kuva 7 (ylin): julkisivu kaakkoon, 1:200
Kuva 8: julkisivu lounaaseen, 1:200
Kuva 9: julkisivu luoteeseen, 1:200
Kuva 10 (alin): julkisivu koilliseen, 1:200
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Värityssuunnitelma ja kiintokalustetarkennukset

Värityssuunitelma tilojen pinnoista yleensä. Kuvassa 11 esimerkkinä ryh-
mähuone (tila 33, 35). Rakennuksen pääasiallinen värimaailma on alkupe-
räisen värimaailman mukaan oranssi ja valkoinen. Väripalettiin olen tuonut 
lisäksi lämpöä uusilla puupinnoilla.  Alkuperäinen oranssi on esillä sisäovis-
sa ja oranssia tuodaan esiin myös uusin materiaalein. Kotipesiin valitaan 
oma värinsä, jonka mukaan lattiat ja yksi seinäpinta toteutetaan tekstiili-
matolla.

Valkoinen NCS S 0500-N laminaatti, 
sävy Formica F2962, Clementine 
(NCS - S 1080-Y70R, RAL - 2009)

Laattapiste Polichrome Solid tekstiililaatta, 
4266022 Carrot 50X50

Heradesign,  puumagnesiittiakustiikkalevy, 
superfine, valkoinen

kalustelaatuinen massiivipuu, mänty, 
väritön uv-suoja mattalakka

Savilattia, Uku, Saviukumaja, punainen
(Savilattia tasaa kosteusvaihteluita, tuo 
positiivisia vaikutuksia myös huoneen 
akustiikkaan ja luonnostaan antibakteeris-
ena aineena saven uskotaan luonnostaan 
ennalta ehkäisevän mikrobien toimintaa.)
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KKA 1: ison ryhmähuoneen tilaa jakava

kiintokaluste

Kalusteovet:

- laminaatti, ovien kokonaispaksuus 18mm

- sävy Formica F2962, Clementine

(NCS - S 1080-Y70R, RAL - 2009)

Yleistä:

- Kalusteen syvyys 600mm + taustalevy

- Rungot melamiinipäällystettyä lastulevyä

16mm, sävy kuten kalusteovissa

- Kalusteryhmän reunassa olevan

komeron näkyviin jäävä kylki pinnoitetaan

kuten kalusteovissa

- Hyllyt melamiinipinnoitettua lastulevyä

20 mm, ABS reunanauha, sävy kuten

kalusteovissa, täyskorkeassa kaapissa 6kpl

hyllyjä, hyllyt siirreltävissä

- Yhtenäinen sokkelilevy h=100mm, pinta

kuten kalusteovissa

- Mikäli kalusteiden ja sivuseinien väliin

jää yli 10mm sovitusvaraa, rakoon

asennetaan peitelevy tai lista. Materiaali,

pintakäsittely

ja sävy kuten kalusteovissa

- kalusteen taakse yhtenäinen taustalevy,

18 mm, sävy kuten kalusteovissa

Helat:

- Saranat 170 astetta aukeavat, esim. Blum

Clip Top

- Vetolaatikkomekanismit Hahle Tandembox

- Vetimet Pisla kalustevedin 10106730

(lankavedin), kromi, Ø 5 x 80 mm

Syvennys ja aukko:

- syvennystä ja aukkoa kiertää kalusteen

syvyinen kalustelaatuinen massiivipuinen

levy, paksuus 18 mm, mänty, väritön uv-

suoja mattalakka

- syvennyksen perällä massiivipuinen

taustalevy, mänty, käsittely kuten kehyksessä

20,501:50 1 m
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Kuva 11 (viereinen sivu): näkymäkuva ryhmähuoneesta, tila 33, 35
Kuva 12 (yllä): Kiintokaluste ryhnähuoneessa KKA 1, 1:50
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Kuva 13 (yllä): näkymäkuva ryhmähuoneesta, tila 24-25
Kuva 14 (vasemmalla): perpektiivileikkaus pienryhmätilasta pienempien 
puolella, tila 22
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Kuva 15: perpektiivileikkaus pienryhmätilasta isompien
puolella, tila 37

2 895

300 500 895 600 600

1 
30

0
1 

40
0

80
0

200 200

70
0

40
0

10
0

60
0

100 300

30
0

30
0

30
0

15
0

300 150

- kaluste koostuu kalustelaatuisesta

massiivipuisesta etu- ja väliseinästä,

massiivipuisesta tasosta sekä tason päälle

johtavasta rampista, kaikki 50mm, mänty,

väritön uv-suoja mattalakka

- etuseinässä aukotukset

- tason päälle tarrakiinnitteiset

tekstiilimattolaatat, tuftattu, aukileikattu

nukka, Laattapiste Polichrome Solid

tekstiililaatta 4266022 Carrot 50X50

1:20

 - tason päälle johtavalle rampille

kiinnitetään askelmalaudat, kk 366mm,

kalustelaatuinen mänty, väritön uv-suoja

mattalakka

- tason reunalle, rampin reunaan sekä

ikkunan kohdalla olevaan aukkoon

luonnonkuituinen vaalea solmittu

köysiverkko, aukon koko 90x90 mm,

kantokyky 400kg, kiinnitetään kalusteeseen

ja kattoon

- kaluste vapaasti seisova, ulkoseinän

puoleiset nurkat tuetaan seinäkiinnikkein

KKA 2: pienryhmätilan kiintokaluste

- kaikki seinä-, lattia ja kattopinnat

tarrakiinnitteiset tekstiilimattolaatat, tuftattu,

aukileikattu nukka, Laattapiste Polichrome

Solid tekstiililaatta 4266022 Carrot 50X50,

seiniin ja kattoon kiinnitys liimaamaalla,

- alapohjan vanhat muovimatot poistetaan,

alla oleva betonivalu hiotaan ja

puhdistetaan, seinä- ja kattopinnat

puhdistetaan

- ikkunan kohdalle asennetaan kirkas pleksi,

joka tulee n. 5 cm yli ikkunan aukkojen

Pienryhmätilan muut pinnat
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- kaluste koostuu kalustelaatuisesta

massiivipuisesta etu- ja väliseinästä,

massiivipuisesta tasosta sekä tason päälle

johtavasta rampista, kaikki 50mm, mänty,

väritön uv-suoja mattalakka

- etuseinässä aukotukset

- tason päälle tarrakiinnitteiset

tekstiilimattolaatat, tuftattu, aukileikattu

nukka, Laattapiste Polichrome Solid

tekstiililaatta 4266022 Carrot 50X50
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 - tason päälle johtavalle rampille

kiinnitetään askelmalaudat, kk 366mm,

kalustelaatuinen mänty, väritön uv-suoja

mattalakka

- tason reunalle, rampin reunaan sekä

ikkunan kohdalla olevaan aukkoon

luonnonkuituinen vaalea solmittu

köysiverkko, aukon koko 90x90 mm,

kantokyky 400kg, kiinnitetään kalusteeseen

ja kattoon

- kaluste vapaasti seisova, ulkoseinän

puoleiset nurkat tuetaan seinäkiinnikkein

KKA 2: pienryhmätilan kiintokaluste

- kaikki seinä-, lattia ja kattopinnat

tarrakiinnitteiset tekstiilimattolaatat, tuftattu,

aukileikattu nukka, Laattapiste Polichrome

Solid tekstiililaatta 4266022 Carrot 50X50,

seiniin ja kattoon kiinnitys liimaamaalla,

- alapohjan vanhat muovimatot poistetaan,

alla oleva betonivalu hiotaan ja

puhdistetaan, seinä- ja kattopinnat

puhdistetaan

- ikkunan kohdalle asennetaan kirkas pleksi,

joka tulee n. 5 cm yli ikkunan aukkojen

Pienryhmätilan muut pinnat

GSEducationalVersion

1 
23

0
70

1 
40

0

200

50 1 210 500

1 760

1 757

2 180

20,50 1 m

Kuva 16: julkisivuote ja leikkaus kalusteesta KKA 2 pienryhmätilassa 37, 1:25
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Palvelu- ja päiväkoti – Moderni 
kohtaaminen
Miettiessäni uudelleenkäyttö- ja restaurointi suunnitelmaa Arne Nevan-
linnan suunnittelemaan Tahkokankaan palvelukeskukseen, oli minulle ensi 
näkemältä selvää, että suunnitelmani noudattaisi ulkopuolisesti konser-
voivaa korjausperiaatetta, mutta muuten rakennukset kävisivät läpi perus-
korjauksen. Suunnitelmani ei tavoittele Arnen alkuperäisen kokonaisuuden 
entistämistä, vaan se keskittyy alueen ilmeen sekä rakennusten rakenne-
teknisten että modulaaristen ratkaisuiden konservointiin. Tarkoitukseni on 
kunnioittaa rakennusten modulaarista rakennetta, elvyttämällä rakennuk-
set ja tilat uuteen käyttöön, ja täten ylläpitää niiden elinkaarta.

Jotkin rakennuksista ovat kokeneet jo jonkinasteisia arvoa heikentäviä 
muutoksia ja osittaista autenttisuuden kadotusta. Näen kohteen tärkeim-
pänä arvona modernien rakennusten muuntojoustavuuden, jota mielestäni 
on kunnioitettava uudelleenkäyttösuunnitelmassa. Rakennuksen ulkomuo-
to tulee säilyttää esitetyn suojelustatuksen sr-20 johdosta.

Rakennukset peruskorjataan ja tarpeellinen tekniikka päivitetään, lisäksi 
kosteustekniset riskitekijät paikannetaan ja korjataan sekä vauriokartoi-
tuksen mukaiset toimenpiteet suoritetaan.

Arvottaminen

Tahkokankaan alue on säilyttänyt alkuperäisen metsäisyyden, idean ja iden-
titeetin hyvin, minkä takia Tahkokankaan palvelukeskuksen kokonaisuutta 
voidaan luonnehtia paikallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohteeksi. Alue on Arne Nevanlinnan uran suurin suunnittelutyö, ja se 
tulisi huomioida arvottaessa alueen kaavaa ja kokonaisuutta. Rakennusten 
aikakaudelle ominainen modulaarisuus on edelleen edukseen korostuva ja 
hyvin säilynyt piirre, joka mahdollistaa rakennusten monialaisen muunto-
joustavan jatkokehittämisen ja -käyttämisen.

Rakennusten alkuperäinen idea on selkeä ja alkuperäinen ulkomuoto 
palautettavissa. Alueen rakennusten jatkumo on järjestelmällistä ja syste-
maattista. Jokainen alueen rakennuksista on joko kokenut muutoksia tai 
jonkin asteista heitteillejättöä, mikä vaatii rakennuksen kattavaa analysoin-
tia sekä korjaamista. 

Neljännessä rakennusvaiheessa toteutettu koulu- ja terapiatalo, työpa-
jarakennus sekä spastikko- ja lastenosasto edustavat aikakautensa jär-
jestelmällistä moduulirakentamista tiivistetysti. Rakennuksissa korostuu 
Tahkokankaan kurinalainen henki yhdessä kokonaisuudessa. Rakennusten 

suunnittelu on edistyksellisesti toteutettu yhteistyössä käyttäjien kanssa, 
mikä on johtanut esimerkiksi toiminnalle tärkeiden yksityiskohtien kuten 
sisätilojen pyöristettyjen kulmien toteuttamiseen. Rakennuskokonaisuuden 
piha-alueen viihtyvyyteen on panostettu ja se on tärkeä osa tätä järjestel-
mällistä kokonaisuutta.

Esimerkiksi lastenosasto on kokenut ajansaatossa lukuisia pieniä ja suuria 
muutoksia. Suurimpana muutoksena pidettäköön vesikaton muutosta ta-
sakattoisesta aumakatoksi, mikä on kuitenkin onnistuttu suorittamaan me-
nettämättä kattoikkunoita. Ikkunoita ja ovia on vaihdettu sekä lattiapintoja 
uusittu. Alkuperäisyys on aistittavissa rakennuksessa kauttaaltaan, mutta 
paljon jää myös arvailujen varaan. Vaihdettujen muovimattojen alkuperästä 
ja muutosajankohdasta ei ole varmuutta, ja joissakin tiloissa muutos voi 
olla hyvinkin hienovarainen, kun taas toisissa varsin näkyvä. Tilojen pintoja 
on maalattu ja materiaaleja on sekä poistettu että lisätty. Tilamuutoksia on 
myös suoritettu, mutta nämä muutokset ovat palautettavissa.

Alkuperäiset kalusteet ovat joko huonokuntoisia tai osittain hävitetty. 
Suuri osa sisätilojen varusteista on vaihtunut ja poikkeaa alkuperäisestä 
kokonaisuudesta, mikä luo tiloihin sekavuutta. 

Lastenosaston arvoja ovat modulaarinen ja muuntojoustava rakenne de-
taljeineen, aikakauden mukainen järjestelmällinen ja peilaava pohjaratkaisu 
sekä välitön yhteys ympäröivään luontoon ja piha-alueeseen. Rakennuksen 
julkisivut ovat varsin hyväkuntoiset ja alueelle yhteiset sekä ominaiset.

Uudelleenkäyttösuunnitelman pohjustaminen

Suunnittelutyössäni olen huomioinut Oulun kaupungin 2026 kaupun-
kistrategian, jonka mukaan Tahkokankaan alueen rakentaminen tiivistyy ja 
täten myös alueen aluesuunnittelu ja infrastruktuuri kehittyy tiivistämisen 
mahdollistavaksi. 

Aluetta kaavoitetaan asuntotuotantoa priorisoiden, joten suunnitelmani 
tulee palvelemaan alueen perheitä: niin nuoria kuin vanhojakin. Suunnitel-
massani palvelukeskus muuntautuu monikäyttöiseksi harraste- ja palve-
lukokonaisuudeksi, ja uudelleenkäyttösuunnitelma perustuu yhteisöllisyy-
teen sekä yksilön tarpeisiin. 

Suunnitelman tärkeimmät aspektit ovat palvelu- sekä päiväkoti, joita 
yhdistää julkinen kahvila-ravintola, johon suunnitelmani tarkentuu. Näissä 
tiloissa koetaan suurimmat muutokset, eikä tarkoitukseni ole entisöidä 
sisätiloja, vaan selkeästi luoda uusille toiminnoille soveltuvat tilakokonai-
suudet, jotka erottuvat entisestä.

Spastikko- ja lastenosaston yhteinen sisäpiha muuntautuu palvelukodin sydämmeksi. Viereisen pihan äänet piristävät päivää, kun päiväkodin pienet lapset leikkivät iloiten.
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Aluesuunnitelma

Tahkokankaan palvelukeskus sijatisee Oulussa, 
Hiirosen kaupunginosassa. 

Asemapiirroksessa on huomioitu kasvavat liiken-
nemäärät, lisäämällä ”suunniteltu joukkoliikenne-
reitti”  alueen eteläpuolella sijatsevan Kiilakiven-
tien varteen. Käynti ajoneuvolla palvelukeskukseen 
tapahtuu tämän joukkoliikennereitin varrelta.

Kevyenliikenteen väylät kulkevat palvelukeskuksen 
etelä-, itä- sekä pohjoisreunalla. Joukkoliikennerei-
tin varrella on myös uusi kevyenliikenteen väylä.

Pääasiallinen julkinen liikennöinti palvelukeskuk-
sen rakennuksiin tapahtuu alueen etelä-, länsi- ja 
pohjoispuolelta. Sisäpihojen käynti on tarkoitet-
tu lähinnä keskuksen työntekijöille, asukkaille ja 
päiväkodin väelle. Keskuksen huolto suoritetaan 
levennettyjen kevyenliikenteen väylien kautta.

Sisäpihat ovat rauhoitettu ja suljettu ulkopuolisille 
keskuksen aukioloajan ulkopuolella. Palvelukodin 
sisäpiha on avoin asukkaiden tapahtumille.

Palvelukeskuksen toiminnot ja tarkempi suunnittelu

Koulu- ja terapiarakennus on toimintojen ydin, josta entisistä spastikko- ja 
lastenosastoista muodostuva palvelukoti haarautuu. Etelälaidalla sijaitseva 
työpajarakennus on toiminnoiltaa ympärivuorokautinen, minkä seuraukse-
na sen toiminnot on tarkoituksellisesti eristetty rauhoitetuista sisäpihois-
ta. 

Palvelukodista on katettu kulkuväylä entisen koulu- ja terapiarakennuk-
sen tiloihin. Rakennukset ovat myös yhdistetty keskenään, mahdollistaen 
ympärivuotisen vaivattoman kulku- ja huoltoyhteyden sekä palvelukodin 
saumattoman kahvila-ravintolan käytön. Suunnittelutyö kohdistuu tarkem-
min koulu- ja terapiarakennuksen muutoksiin, sillä siihen kohdistuu laajim-
mat muutokset.

Koulu- ja terapiarakennuksen tiloihin on suunniteltu seuraavia toimintoja: 
päiväkoti, sisäleikkipiha (, jossa alueen lapset voivat vapaasti leikkiä, kun 
palvelukeskus on auki), palvelukodin henkilöstön tiloja ja alueen asukkaille 
etätyölounge, sisäpuutarha sekä kahvila-ravintola valmistuskeittiöineen.

Koulu- ja terapiatalo eli toimintakeskus (KO36/TE38), 
työpajarakennus (TY37), spastikko-osasto (OS19) ja las-
tenosasto (OS20).
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Julkisivu pohjoiseen 1:300

Julkisivu etelään 1:300

Julkisivu länteen 1:300

Julkisivu itään 1:300

Julkisivut

Rakennusten julkisivut eivät koe suuria muutoksia. Vauriot ja ongelmakoh-
dat korjataan peruskorjauksen yhteydessä. Muutoksissa käytetään alkupe-
räisiä tai alkuperäisen kaltaisia materiaaleja ja värejä julkisivujen yhtenäi-
syyden takaamiseksi.

Rakennukset yhdistävä uusi lasitettu kulkuväylä, joka 
kulkee arkadin alla. Käytävä yhdistää palvekodit toisiinsa 
sekä ravintola-kahvilan tiloihi, jotta ympärivuotinen kulku 
ja huolto on mahdollista.
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Nykytilanne koulu- ja terapiarakennus 1:200

Tarkemmat suunnitelmat kohdistuvat nykyisen koulu- ja terapiarakennuk-
sen yllä näkyviin tiloihin. Muutossuunnittelun painotus kohdistuu uima-al-
lashuoneeseen.
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Purettavat ja uudet rakenteet 1:200

Rakennuksen purettavat rakenteet on esitetty purkuviivalla (pisteviiva), 
uudet rakenteet on korostettu ja säilytettävät rakenteen korostamatta.
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Uudelleenkäyttösuunnitelma / muutospiirustus 1:200
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Päiväkoti 1:100

Koulu- ja terapiatalo päiväkodiksi

Oulun kaupungille tehdyn maankäyttösuunnitelman yhtenä osa-alueena 
on tarve päiväkotitoiminnalle, mikä tulee tarpeeseen Tahkokankaan uuden 
kaavan pohjautuessa alueelle lisättyyn ja tiivistettyyn asuinrakentamiseen.

Koulu- ja terapiatalon sijainti tontilla, mitat ja moduuli on alueen raken-
nuksista yksi parhaiten päiväkotitoimintaan soveltuvista. Uusi päiväkoti on 
vähintään kolmeryhmäinen ja se kattaa noin 750 kem2.

Päiväkodin sijainti koulu- ja terapiatalossa mahdollistaa minimaaliset ulkoi-
set muutokset, sillä esimerkiksi ikkunakorkeus on hyvin päiväkotitoimin-
taan soveltuva.
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Uima-allasosaston muutos kahvilaksi

Noin 15 vuotta käyttämättömänä ollut ja huonokuntoinen uima-allas 
muutetaan suureksi istutusaltaaksi. Istutusallas tulee virkistämään kahvilan 
ilmapiiriä tuomalla kasvien positiiviset hyödyt ympärivuotiseen käyttöön 
laajemmassa mittakaavassa. Kahvilan asiakkaiden ja palvelukodin vieraiden 
on myös mahdollista nauttia kahvilan yhteydessä sijaitsevasta sisäpuutar-
hasta, joka ilahduttaa palvelukodin asukkaita vihreydellään myös talvella.

Istutusaltaan kansi, samoin kuin muut yleiset tilat päälystetään kulutusta 
kestävällä laatoituksella. Uima-altaan reunarakenteet hyödynnetään kiintei-
nä penkkiriveinä sekä niiden yhteydessä sijaitsevina istutusaltaina.

Leikkaus E-E 1:100
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Kahvila 1:100
TUOMAS TEPPOLA10

Kahvila 1:100
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Materiaalit

Säilyvät rakenteet ja pinnat pysyvät alkuperäisen kaltaisina. Uudet 
kiinto- ja irtokalusteet koostuvat koivuviilusta sekä paikoittain puna-
tiilestä/-laatasta. Puupinta yhtyy tilassa katon liimapuupalkkeihin sekä 
tuo mieleen tilassa olleen uima-altaan istuintason. Lattiapinnat julki-
sissa tiloissa ovat laatoitettuja, ja punainen väri luo kontrastia sekä 
selkeyttää uuden materiaalin olevasta ja vanhasta. Tarkoitus ei ole 
entisöidä tilaa. Kahvila-ravintolaan avautuvat tilat on erotettu lasisei-
nillä, mikä avartaa tiloja lisää niiden valoisuutta.

Julkisivumateriaalit noudattavat nykytilannetta, ja uudet lisäykset 
toteutetaan alkuperäisen kaltaisina tai niitä muistuttavina.

Leikkaus A-A 1:50
Olevan rakenteen ja uuden lasitetun arkadin 
jatkumo itäisellä julkisivulla.
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Uima-allasosasto on muuttunut virkistäväksi päiväkahvilaksi, jossa voi nauttia virvokkeita runsaan aterian jälkeen. Uudet pinnat erottuvat selkeästi entisestä rakenteesta.
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Kahvilasta on käynti palvelukotien yhteiselle piha-alueelle. Sisäpihalta on myös käynti rakennuksiin lastitettujen arkadikäytävien kautta.
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Kuva:  Özlem Özer-Kemppainen 2020
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ARVOTTAMINEN

Tahkokankaan palvelukeskus Oulussa on toiminut kehitysvammaisten 
palvelukeskuksena 1970-luvulta vuoden 2019 loppuun. Tahkokankaan 
palvelukeskus jäi vaille käyttötarkoitusta toimintojen siirryttyä Peltolaan. 
Oulun kaupunki kaavoittaa läheiselle Hiirosen alueelle uutta asuinaluetta, 
ja tämän yhteydessä etsii Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuskoko-
naisuudelle uutta käyttötarkoitusta.

Arvottaminen ja arkkitehtuuri

Tahkokankaan palvelukeskus edustaa modernia, 1970-luvun rationaa-
lista moduuliarkkitehtuuria. Rakennuskokonaisuudessa on monia tälle 
tyylisuunnalle tyypillisiä piirteitä: tiukkaan moduulikoordinaatistoon 
toteutettu pilari-palkki -rakennejärjestelmä, ajalle tyypilliset materiaalit, 
vahvojen värien käyttö sekä arkkitehtuurin ”niukkuus”, eli rakennuksen 
täydellinen koruttomuus. Muutostöissä 2000-luvun alussa rakennuksen 
alkuperäinen ja ajalleen tyypillnen tasakatto muutettiin aumakatoksi.

Rakennuksessa käytetyt materiaalit olivat arkisia. Siinä missä esimerkiksi 
samaan aikaan rakennettu ja samaa tyylisuuntaa edustava Oulun kau-
punginteatteri sai pesubetonijulkisivut, Tahkokankaan palvelukeskuksen 
julkisivut koostuvat votsiin muuratuista kahi-tiilistä, jotka täyttävät metal-
liputkimuottiin valettujen pilareiden välit. Halvat rakennusmateriaalit eivät 
tee arkkitehtuurista sinänsä huonoa, vaan se kertoo rakennusajankohdan 
ja rakennuttajan tavoitteista ja rajoitteista: lopputulos oli varsin hyvää 
aikansa arkiarkkitehtuuria.

Kimi Toivola Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuskokonaisuus on säilynyt mel-
ko hyvin. Palvelukeskusta on korjattu useaan otteeseen, merkittävimpä-
nä arkkitehtonisena muutoksena tasakaton muutos aumakatoksi. Tämä 
toimenpide vei rakennuksen ulkoasua kauemman 1970-luvun tyypillisestä 
arkkitehtuurista, ja valitettavasti tässä yhteydessä poistettiin monia hienoja 
kattoikkunoita. Toisaalta tämän lisäksi suurempia muutostöitä ei rakennuk-
sissa ole tehty, vaan ne rajoittuvat esimerkiksi ikkunoiden ja ovien vaihta-
miseen ja vähäisiin tilamuutoksiin. Rakennuskokonaisuus on kohtalaises-
sa kunnossa: kohtuullisilla kunnostustoimenpiteillä rakennuskokonaisuus 
voidaan ottaa takaisin käyttöön.

Tahkokankaan palvelukeskus oli arkkitehti Arne Nevanlinnan merkit-
tävin työ, jonka suunnittelutyö kesti vuosia.

Arvottaminen ja käyttötarkoitus

Tahkokankaan palvelukeskus suunniteltiin kehitysvammaisten palvelukes-
kukseksi, aikansa termein ”vajaamielislaitokseksi”. Vajaamielislaitoksen 
rakentamistarve juonsi juurensa vuonna 1958 säädettyyn vajaamielisla-
kiin, jossa kehitysvammaisuuden hoitoon haluttiin järjestelmällisyyttä ja 
kehitysvammaisten oloihin parannusta. Maa jaettiin vajaamielispiireihin, ja 
jokaiseen piiriin piti rakentaa keskuslaitos, ja täten syntyi tarve Tahkokan-
kaan palvelukeskukselle.

Kuitenkin nykysuhtautuminen kehitysvammaisten hoitoon poikkeaa tästä 
merkittävästi: yksilön vapautta ja mahdollisuutta asua kotona arvostetaan 
korkealle ja ”laitoksellisuutta” kartetaan, sama pätee esimerkiksi vanhus-
ten hoitoon. Osasyynä tämä ajoi tarvetta uuden tyyppiselle palvelukeskuk-
selle, joka sittemmin perustettiin Peltolaan, ja Tahkokankaan palvelukeskus 
jäi vanhanaikaiseksi.

Edellä esitellyistä syistä Tahkokankaan palvelukeskus on käynyt läpi mer-
kittävän osan kehitysvammaisten hoidon vaiheista. Lisäksi mer-
kittävää on, että palvelukeskusella on ollut historiansa aikan vain yksi ja 
sama käyttötarkoitus. Tämä heijastuu myös siihen, että tilamuutoksia ei 
ole juurikaan ollut tarpeen tehdä.

Edellisen käyttötarkoituksen jäädessä vanhanaikaiseksi on rakennuksen 
säilymisen kannalta oleellista löytää sille uusi käyttötarkoitus. Oulun 
kaupungin kaavoittaessa palvelukeskuksen välittömään läheisyyteen uutta 
asuinaluetta, on luontevaa hyödyntää rakennuskokonaisuutta uuden 
asuinalueen käyttöön.

Lähteet

Krogius, Pia: Tahkokankaan palvelukeskus, rakennushistoriaselvitys. Oulun kaupun-
ki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus 2018.Kuva 1. Tahkokankaan te-

rapia- ja koulurakennusta. 
Kuva: Kimi Toivola 2020.
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RESTAUROINTI

Restaurointisuunnitelma: Päiväkoti

Hiirosen asuinalueen asemakaavaluonnoksissa Tahkokankaan palvelukes-
kuksen uusi käyttötarkoitus on annettu nimikkeellä ”kylätalo / päiväkoti”. 
Kun uutta, erityisesti pientalovaltaista asuinaluetta lähdetään suunnit-
telemaan, yksi aivan ensimmäisistä julkisista toiminnoista alueella on oltava 
päiväkoti. Tämän tarve on oletettavasti nuorten lapsiperheiden tuleval-
le asuinalueelle alkuvaiheissa suurempi kuin esimerkiksi peruskoulun tai 
jopa vähittäiskaupan. Mielestäni on siksi luontevaa osoittaa Tahkokankaan 
palvelukeskuksen tiloihin päiväkoti.

Toisekseen Tahkokankaan palvelukeskus on toiminut jo ennestään lai-
tosrakennuksena, joten se lienee muutettavissa helpohkosti päiväkodin 
tarpeita vastaavaksi. Lisäksi erityisesti sisäpihan mittakaava on miellyttävä 
ja lapsille sopiva.

Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuskokonaisuuden ollessa pinta-alal-
lisesti liian laaja pelkän päiväkodin tarpeisiin, on syytä tutkia rakennuksiin 
mahdollisesti lisäksi sijoitettavia käyttötarkoituksia sekä eri rakennusten 
osoittamista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sijoitan päiväkodin nykyisen 
lastenosaston sekä spastikko-osaston tiloihin. Koulu- ja terapi-
arakennusta käyttävät nykyisellään erilaiset harrastajaryhmät, 
esimerkiksi jousiampujat ja käsityökerho, ja tämän käyttötarkoituksen 
tulen säilyttämään ja sitä korostamaan. Lisäksi työpajarakennuksen tiloihin 
suunnittelen tiloja lasten iltapäiväkerholle.

Päiväkodista tehdään 8 ryhmälle soveltuva, joka koostuu neljästä 2 ryh-
män yksiköstä (2 ryhmän yhteinen toimitila pl. kotipesät). Jokainen yk-
sikkö koostuu seuraavista tiloista: 1 tori, 2 kotipesää, 1 pienryhmähuone, 
1 eteinen, 1 märkäeteinen, 1 WC- ja pesuhuonetila. Lisäksi varataan tilaa 
henkilökunnalle, ruokalalle, keittiölle ja huoltotiloille. Lapsia mahtuu 
päiväkotiin 190.

Restauroinnin periaatteet

Pyrin säilyttämään rakennuksen ulkokuoren lähtötilannetta vastaa-
vana mahdollisimman hyvin. Julkisivuihin ei ole välttämätöntä tehdä suuria 
muutoksia käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi, vaan niihin kohdistuvat 
muutokset tehdään lähinnä välttämättömien yhteyksien ja tilojen luomi-
seksi sekä havaittujen vaurioiden korjaamiseksi.

Lastenosastoon lisätään rungon ulkopuoliset märkäeteiset sisäpihan 
puolelle. Lisäksi seinustalle täydennetään muiden sisäpihan seinustojen 
tapainen arkadikäytävä. Märkäeteisen julkisivujen materiaalina käytetään 
olemassa olevien kahi-tiiliseinien väristä kuitusementtilevyä: valittu materi-
aali on yleisesti nykypäivänä käytössä esimerkiksi oppilaitosten julkisivuis-
sa, eli se ei vääristä historiallista kerroksisuutta; toisaalta kuitusementtilevy 
on vaatimaton materiaali, joten se ei ota liikaa huomiota olemassa olevilta 
julkisivuilta.

Lastenosaton ja spastikko-osaston välille tehdään yhdyskäytävä 
sisäyhteyden luomiseksi rakennusten välille. Se toteutetaan aineettomilla 

Harrasteryhmät

Iltapäiväkerho

Päiväkoti

Leikkipiha

asuminen  126 900 k-m2
josta pientalomaista asumista n. 23 000 k-m2

ajolitsiethy iskäsil + 

kaupalliset palvelut  3000 k-m2

Julkiset palvelut 4900 k-m2
 (säilytettävä rakennus/kylätalo, 

päiväkoti)

Kuva 2 (yllä). Asemakaa-
valuonnos Bastille, Tahko-
kankaan palvelukeskus 
punaisella.Kuva: Arkki-
tehtitoimisto Harris-Kjisik 
2019.

Oppimispiha
Märkäeteinen

Eteinen

Kotipesä Tori

Pienryhmätila

WC / pesu-
huone

←→
←→

←→

←→

←→←→ Kotipesä

Kuva 3 (alla vasemmalla). 
Uuden päiväkotilaitoksen 
toimintojen sijoittuminen.

Kuva 4 (alla oikealla). 
Päiväkodin monistettavan 
toimitilamodulin periaate-
kaavio.

lasijulkisivujärjestelmillä: tällä halutaan säilyttää olemassa ollutta läpinäky-
vää (ja -kuljettavaa) ilmettä rakennusten välillä, jossa siis sijaitsi kulkureitti 
sisäpihalta rakennuskompleksin ulkopuolelle. Lasikäytävä osaltaan sulkee 
myös päiväkodin sisäpihan, mikä on välttämätöntä lasten turvallisuuden 
kannalta.

Lisäksi lastenosaston ja spastikko-osaston aukotuksiin tehdään pieniä 
muutoksia: vanhat tuulikaapit poistetaan, tilalle lisätään olemassa ole-
vien ikkunoiden kaltaisia ikkunoita. Lisäksi julkisivuihin lisätään joitain ovia 
tarvittavien kulkuyhteyksien luomiseksi.

Sisätiloihin tehdään muutoksia päiväkodin tarpeiden mukaan. Kan-
tavaan pilari-palkki -järjestelmään ei tehdä muutoksia, vaan tarvittaessa 
vanhoja muurattuja väliseiniä puretaan ja uusia väliseiniä tehdään kevyt-
rakenteisina. Muutokset kohdistuvat nykyiseen lastenosastoon ja spastik-
ko-osastoon. Olemassa olevia sisäseiniä ja -tiloja voidaan säästää erityises-
ti spastikko-osaston puolella, lastenosastoon toteutetaan samantapaisia 
solumaisia tiloja.

Lastenosaston, spastikko-osaston ja koulu- ja terapiarakennuksen muo-
dostamasta sisäpihasta tehdään lasten leikkipiha. Pihan aiheena on 
rakennuskompleksin moduulijärjestelmä: pihalle toteutetaan pienimitta-
kaavainen moduulijärjestelmällinen leikkikatos.

KIMI TOIVOLA2
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GSEducationalVersion

Hlökunta
8 ap.

Lasten saatto
4 ap.

II

I
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V
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V
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III

V

IV

IV

III

III

II
IV

Iltapäiväkerho

Harrasteryhmät

Iltapäiväkerhon
piha

Päiväkoti
(isojen puoli)

Päiväkoti
(pienten puoli)

Oppimispiha

Leikkipiha

Hlökunnan
sisäänkäynti

Huoltopiha

Lasten saatto
kadunvarsipysäköinti

Lasten saatto
kevyt liikenne

Asemapiirustus 1:500

451515S RESTAUROINTI | TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS | OULU | 2020 3KIMI TOIVOLA



KIMI TOIVOLA182
GSEducationalVersion

Lasikäytävä

Leikkipiha

Ruokala

Kotipesä Kotipesä

Kotipesä

Kotipesä

Tori

Tori

Märkäeteinen

Märkäeteinen

Märkäeteinen

Eteinen

WC-

pesuhuone

Pienryhmätila

Pienryhmätila

Eteinen

WC-

pesuhuone

LE-WC

Keittiö

Neuvotteluh. /

taukotila

Siivous ja

vaatehuolto

Märkäeteinen

ToimistoPKH N

PKH M

WC+suihku

UVV

Var.

valmistus

astianpesu

Siiv. WC

Kylmiö

Kuivavar.

jätteiden keräys

linjasto

Pienten puoli

(1-3 vuotiaat)

kiipeilytelineet

kiipeilyseinät

köydet

aita

istutusaltaat

Pohjapiirustus A 1:200
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GSEducationalVersion

Lasikäytävä

Oppimispiha

Ruokala

Kotipesä Kotipesä Kotipesä Kotipesä

Märkäeteinen

Tori Tori

LE-WC

Eteinen Eteinen

WC-

pesuhuone

WC-

pesuhuone

Keittiö

Neuvotteluh. /

taukotila

Pienryhmätila Pienryhmätila

Märkäeteinen

ToimistoPKH N

PKH M

WC+suihku

UVV

valmistus

astianpesu

Siiv. WC

Kylmiö

Kuivavar.

jätteiden keräys

linjasto

Varasto

Isojen puoli

(4-6 vuotiaat)

kiipeilytelineet

kiipeilyseinät

köydet

Ulkoluokka

aita

Pohjapiirustus B 1:200
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1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B (nyk.)
1.1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B
2. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili NCS S 1000-N ja  
 saumalaasti NCS S 3005-Y20R (nyk.)

2.1. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili NCS S 
 1000-N ja saumalaasti NCS S 3005-Y20R (nyk.)
3. Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu, NCS 0601-G43Y (nyk.)
3.1. Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu, NCS 0601-G43Y
4. Huopakate (nyk.)
4.1. Huopakate
5. Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu, NCS 0502-Y07R (nyk.)
6. Betoni, maalattu, NCS 0601-G43Y (nyk.)
6. Betoni, maalattu, NCS 0601-G43Y
7. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 8106-G85Y (nyk.)
7.1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 8106-G85Y
8. Teräs, polttomaalattu, NCS 5533-Y85R (nyk.)
8.1. Teräs, polttomaalattu, NCS 5533-Y85R
9. Levy (nyk.)
10. Metalliritilä, NCS 5431-Y60R (nyk.)
11.  Alumiini, polttomaalattu, NCS 6212-Y43R (nyk.)
12. Lasi, kirkas
13. Kuitusementtilevy, NCS S 0502-Y

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Julkisivu itään 1:200

Julkisivu etelään 1:200
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4
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1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B (nyk.)
1.1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B
2. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili NCS S 1000-N ja  
 saumalaasti NCS S 3005-Y20R (nyk.)

2.1. Kalkkihiekkatiili, puhtaaksimuurattu votsilimitys, tiili NCS S 
 1000-N ja saumalaasti NCS S 3005-Y20R (nyk.)
3. Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu, NCS 0601-G43Y (nyk.)
3.1. Betoni, puhtaaksivalettu, maalattu, NCS 0601-G43Y
4. Huopakate (nyk.)
4.1. Huopakate
5. Muotoiltu teräspelti, polttomaalattu, NCS 0502-Y07R (nyk.)
6. Betoni, maalattu, NCS 0601-G43Y (nyk.)
6. Betoni, maalattu, NCS 0601-G43Y
7. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 8106-G85Y (nyk.)
7.1. PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 8106-G85Y
8. Teräs, polttomaalattu, NCS 5533-Y85R (nyk.)
8.1. Teräs, polttomaalattu, NCS 5533-Y85R
9. Levy (nyk.)
10. Metalliritilä, NCS 5431-Y60R (nyk.)
11.  Alumiini, polttomaalattu, NCS 6212-Y43R (nyk.)
12. Lasi, kirkas
13. Kuitusementtilevy, NCS S 0502-Y

Julkisivu etelään (sisäpiha) 1:200

Julkisivu länteen (sisäpiha) 1:200

Julkisivu pohjoiseen (sisäpiha) 1:200

1
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Olemassa oleva palkki, PVDF-pinnoitettu pelti,

NCS 5133-R98B (sininen)

PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B

(sininen)

Pintalistaton lasijulkisivujärjestelmä, esim.

Purso P50S, alumiiniosat NCS 5133-R98B

(sininen)

Reunavahvistettu alapohjalaatta

sokkelihalkaisulla, sokkeli maalattu NCS

0601-G43Y (harmaa)

Kumibitumikermi

Raakaponttilaudoitus 22mm

Kattoristikko, kaltevuus 1:8

Tuulensuojamineraalivilla 50mm

Mineraalivilla 300mm + kantava palkisto

250mm k900

Eristeen ripustus 22x100mm k150

Koolaus (tila sähköasennuksille) 50mm

Akustiikkakattolevy 30mm

PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B

(sininen)

Kumibitumikermin nosto

Olemassa oleva katosrakenne

Kumibitumikermi

Valkoinen pelti

Viilupuupalkki 100x300mm, alapinta

valkoinen pelti olemassa olevan pellin

sävyyn

Pintalistaton lasijulkisivujärjestelmä, esim.
Purso P50S, alumiiniosat polttomaalattu

NCS 5133-R98B

Sokkeli maalattu NCS 0601-G43Y

Lasijulkisivujärjestelmän ovi, polttomaalattu
NCS 5133-R98B

PVDF-pinnoitettu pelti, NCS 5133-R98B

Kumibitumikermi, kattokaltevuus 1:8

Lasijulkisivujärjestelmän vaakajaot olemassa
olevien ikkunoiden jakojen mukaan

Tuuletusputki, RR23

GSEducationalVersion

Leikkaus 1:200

Julkisivuote lasikäytävästä 1:50 Detaljipiirustus lasikäytävästä 1:20

KIMI TOIVOLA8
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Sisävärisuunnitelma

Tiili maalattu, väri NCS S 0502-Y (nyk.) Ovi, väri NCS S 0580-Y80R (nyk.) Lasiväliseinä, väri NCS S 1060-Y90R (nyk.)

Laminaatti, kalusteoveti; väri NCS S 1040-G50YKumimatto, toimitilat; väri NCS S 1040-Y10RAkryylimassalattia, käytävät; väri NCS S 1040-Y10R

Akustiikkakattolevy; väri NCS S 0500-N

451515S RESTAUROINTI | TAHKOKANKAAN PALVELUKESKUS | OULU | 2020 KIMI TOIVOLA



190

Kuva:  Özlem Özer-Kemppainen 2020
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KANSALAISOPISTO

Arvottaminen

Tahkokankaan alue on rakentunut vaiheittain Oulun vajaamielilaitoksen 
suunnittelukilpailun voiton myötä. Kilpailu oli ensimmäinen tällaisia laitok-
sia koskenut kilpailu, joten Tahkokankaalla on ollut esikuvallinen ja symbo-
linen asema muiden kehitysvammahuollon laitosten suunnittelussa. Tahko-
kangas kuvastaa yhteiskunnallista muutosta siitä, miten kehitysvammaisten 
asema on nähty.

Tahkokankaan muodostama kokonaisuus on hyvä esimerkki 1970-luvun 
moduulirakentamisesta, joka henkii ajalle tyypillistä rationaalisuutta. Pila-
ri-palkkijärjestelmä noudattaa moduulimitoitusta, joka puolestaan mahdol-
listaa muunneltavuuden. Lisäksi tilojen väljyys ja esteettömyys tuovat niille 
käyttöarvoa. Ulkotilojen arkadit ovat viehättäviä ja sisäpihat ovat varsinkin 
loppuvaiheen rakennuskokonaisuuksissa mittakaavaltaan hienostuneita.

Rakennuksien sisäosien detaljit ovat vaatimattomia, ja esimerkiksi sisätilo-
jen pyöristetyt kulmat ovat luonteeltaan hienovaraisia. Alun perin kattoik-
kunat ovat tuoneet rakennuksiin luonnonvaloa, mutta niitä on jo monin 
paikoin purettu muutostöiden myötä. Kattojen muuttaminen tasakatoista 
aumakatoiksi on tuonut rakennuksien ulkoiseen olemukseen raskautta.

Kohteen arvoihin lukeutuu myös vahva värimaailma niin sisä- kuin ulko-
tiloissakin, ja se voisi toimia pohjana kaavamuutoksen myötä Hiiroseen 
rakentuvan asuinalueen väritykselle. Tahkokankaalla on myös maisemallisia 
arvoja, sillä vertikaalinen mäntymetsä luo tasapainoittavan elementin hori-
sontaalisille rakennusmassoille. Luonnonläheisyys ja ulkoilumahdollisuudet 
eivät ole itsestäänselvyyksiä, joten niitä on syytä vaalia, sillä ne ovat tun-
nusomaisia Tahkokankaan alueelle.

Tahkokangas on suunniteltu huolella, sillä se on arkkitehti Aarne Nevan-
linnan elämäntyö. Uuden rakennustyypin suunnittelu johti innovatiiviseen 
hoidokkiosaston soluratkaisuun. Suunnittelu on ollut käyttäjälähtöistä, ja 
ratkaisuista välittyy kodinomaisuus. Tahkokankaan arkkitehtuuria voi kuva-
ta rationaalisena humanismina, jossa on huomioitu ihmisen mittakaava.

Yksi tärkeimmistä arvoista on yhteisöllisyys, joka on ollut vahvassa ase-
massa läpi Tahkokankaan toiminnan. Koska Tahkokangas on sijainnut etäällä 
Oulun kaupungin keskustasta, se on muodostanut oman kylämaisen yh-
teisönsä. Yhteenkuuluvuuden tunnetta asukkaiden keskuudessa on tuonut 
esimerkiksi disko, joka on koettu merkityksellisenä. Lisäksi yhteisöllisyyttä 
on tuonut se, että henkilökunta on asunut alueella ja siten tuntenut Tahko-
kankaan ja sen asukkaat hyvin.

Tahkokankaan arvoihin kuuluu se, että alue on säilynyt yhtenäisenä ja lähes 
alkuperäisessä asussaan. Tahkokangas on arvokas nimenomaan kokonai-
suutena. Tahkokankaalla on ollut yksi ja sama käyttötarkoitus. Siellä ei 
ole tapahtunut suuria tilamuutoksia, minkä vuoksi se onkin säilynyt hyvin. 
Tahkokankaalla arkkitehtuurilla on ollut ennen kaikkea toimintoja palvele-
va rooli. Tahkokankaan kohdalla nousee esille se, kuinka arkinenkin arkki-
tehtuuri voi olla arvokasta.

Lähtökohdat ja tavoiteet

Suunnitelmani tavoitteena on kehittää työpajarakennuksen tilat vastaa-
maan kansalaisopiston vaatimuksia. Työpajarakennus on otettavissa kan-
salaisopistokäyttöön melko maltillisin ja hienovaraisin muutoksin, minkä 
vuoksi restaurointisuunnitelmani on otteeltaan säilyttävä.  Suunnitelmani 
lähtökohdaksi nousi toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen, 
minkä vuoksi koen, että Tahkokankaalla olisi tarvetta kaikille avoimelle 
kansalaisopistolle. Se toimisi rakentuvan asuinalueen keskittymänä, jonka 
toimintaa voisi pyörittää joko kunta tai setlementti. 

Suunnitelmassani kansalaisopiston toiminta keskittyy kahteen rakennuk-
seen. Entiseen koulu- ja terapiarakennukseen sijoittuu kansalaisopiston 
vaatimat tilat kuvataidetta, musiikkia, teatteria, liikuntaa ja kotitaloutta 
varten. Toinen kansalaisopiston käytössä olevista rakennuksista on työpa-
jarakennus, jossa sijaitsee kansalaistoimiston käsityön tarpeisiin suunnatut 
pajatilat. Tarkastelenkin ehdotuksessani erityisesti työpajarakennusta ja sen 
kehittämistä opistokäyttöön.

Entinen spastikko-osasto toimii yrityskeskittymänä, jossa voivat toimia 
yksittäiset yritykset tai yrittäjät. Myös etätyöntekijät tai freelancerit voivat 
vuokrata sieltä itselleen työskentelytilaa. Entinen lastenosasto muokkau-
tuu päiväkodiksi, jossa voi olla hoidossa viereisen yrityskeskittymän työn-
tekijöiden lapsia. Myös yritykset ja päiväkodin väki voivat hyödyntää kansa-
laisopiston monipuolisia tiloja, mikä osaltaan mahdollistaa eri taustaisten ja 
ikäisten ihmisten kohtaamisen.

Näkymä sisäpihalta kansalaisopiston työpajarakennukseen

Asemapiirros

Alueen jäsentely on pysynyt pitkälti entisellään. Muutoksena on jätehuol-
lon sijoittuminen työpajarakennuksen siipiosaan. Työpajarakennuksen 
julkinen piha on tarkoitettu ennen kaikkea yhteiseen oleskeluun auto-
paikoituksen pysyessä entisellä paikallaan tien toisella puolen. Arkadien 
lippojen alle voi parkkeerata pyöriä. Kesällä pajan sisäpihalla voi viljellä 
kasveja istutuslaatikoissa. Talvella sisäpihalle on osoitettu lumenläjitys, mikä 
voi innostaa päiväkotilaisia pulkkamäkeen. Sekä yrityskeskittymän että 
päiväkodin pihat ovat puolestaan luonteeltaan yksityisiä.

Julkisivut

Ainoat muutokset julkisivuihin kohdistuvat rakennuksen siipeen eli en-
tiseen autotalliosaan. Niiden paikalla on tilat jätehuollolle sekä IV-kone-
huoneelle. Entisten autotallien nosto-ovet puretaan. Uudet seinän osat 
toteutetaan samalla vaalealla lautaverhouksella, jota on käytetty siivessä 
entuudestaan. Konehuoneen ja jätehuollon uudet ovet ovat vihreitä, koska 
se on toistuva väri pajarakennuksen ulko-ovissa. Näillä ratkaisuilla tavoit-
telen yhteneväisyyttä, jotta rakennuksen tilat huoltoa ja tekniikkaa varten 
eivät nouse liian hallitsevaan osaan.
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Asemapiirros 1:500

4.

1. 2.

3.

1. kansalaisopisto 
2. yrityskeskittymä
3. päiväkoti
4. kansalaisopisto, pajatilat
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Pohjapiirustus 1:250

Muutokset sisätiloissa

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet sisätiloissa. Aulan yhteydessä 
olevat toimistot ovat saaneet väistyä. Johtajan kanslia on purettu kahvion 
yhteydestä, ja pukuhuoneiden tilalle on tullut infopiste. Koska pajatiloissa 
pölisee työkoneiden takia, niin peseytymistilat tulevat tarpeeseen. Tämän 
takia palautin pukuhuoneet alkuperäisten suunnitelmien mukaisiksi.

Aulan ja pajojen välinen seinä puretaan, ja tilalle rakennetaan sisälasiseinä. 
Se toimii kutsuvana elementtinä, sillä se näkyy heti työpajarakennukseen 
sisälle saavuttaessa. Puutyöpaja on puolestaan saanut varaston entisistä 
konehuoneen tiloista. Rakennuksen luoteisosan työ- ja silppurihuone on 
purettu, koska lastulevyseinäisinä ne olivat luonteeltaan jäsentymättömän 
ja väliaikaisen oloisia.

Rakennuksen alkuperäiset wc-tilat on saneerattu. Pohdin, olisiko pajatilo-
jen halkeileva teräsbetonilattia pitänyt korjata. Tulin kuitenkin siihen tu-
lokseen, ettei se haittaa näiden tilojen käyttöä edelleen pajatiloina. Mikäli 
pajatiloihin olisi sijoittunut jotakin muuta toimintaa, joka vaatii eheän ja 
siistin lattian, niin silloin lattia olisi luultavasti uusittu. Muilta osin sisätilois-
sa riittää pintaremontti.

Pohdin myös, olisiko ollut tarpeen palauttaa alkuperäiset kattoikkunat. 
Tulin lopulta siihen tulokseen, että kattoikkunoiden valoaukot aumakatos-
sa olisivat olleet luonteeltaan putkimaisen syviä eivätkä siten yhtä ilmavia 
kuin alun perin tasakaton kanssa. Lisäksi uusi lasiseinä itsessään lisää aulan 
valoisuutta ja tuo omalta osaltaan rakennukseen kerroksellisuutta.

Leikkaus A-A 1:200

A

A

uudet rakenteet

puretut rakenteet
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Materiaalit:
1. huopakate, harmaa
2. kahitiili, votsilimitys, valkoinen
3. lautaverhous, maalattu, valkoinen
4. betoni, maalattu, valkoinen
5. PVDF-pinnoitettu pelti, sininen
6. PDVF-pinnoitettu pelti, ruskea
7. lasi, kirkas
8. metalli, tummanvihreä

Julkisivut 1:200

1.

3.

7.

8.

4. 6.

5.

2.
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Näkymä kahvioon
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Kahvion sisustussuunnitelma

Työpajarakennuksen sydämenä toimii kahvio, jossa eri kurssilaiset voivat 
ostaa pientä purtavaa kanttiinista sekä vaihtaa kurssikokemuksia kuuman 
kahvikupposen äärellä. Kahvion viereinen johtajan kanslia puretaan, jolloin 
kahvilan ilme on avarampi ja yhtenäisempi. Kahvila toimii myös oppilastöi-
den näyttelytilana. Viihtyisyyttä sohvilla kalustettuun lounge-kulmaukseen 
tuo viherseinä.

Kahvion värimaailma on saanut innoitusta alkuperäisestä 1970-luvun 
värimaailmasta. Lattiamateriaaliksi valikoitui sininen kumilaattamatto sen 
hyvän kulutuksenkeston vuoksi. Lisäksi lattiamateriaalivalinta on harmo-
niassa rakennuksen muiden lattiapintojen kanssa, joista moni on muovi-
mattopäällysteinen. Lasiseinässä on puolestaan alumiiniset profiilit, jotka 
on jauhemaalattu oranssiksi. Lasi on kirkasta karkaistua lasia.

Lasiseinän vaakaleikkaus ja liittymä pilareiden kanssa 1:5

Kahvion pohjaote 1:100Projektio B-B 1:50

lasiseinän profiili, oranssi NCS 0759-Y18R

kumilaatta, sininen NCS 1149-B08G
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kalustelaatuinen massiivipuu, mänty, 
väritön uv-suoja mattalakka

Savilattia, Uku, Saviukumaja, punainen
(Savilattia tasaa kosteusvaihteluita, tuo 
positiivisia vaikutuksia myös huoneen 
akustiikkaan ja luonnostaan antibakteeris-
ena aineena saven uskotaan luonnostaan 
ennalta ehkäisevän mikrobien toimintaa.)
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