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TIIVISTELMÄ

Diplomityö “Pudasjärven hirsinen monitoimitalo” on
suunnitelmapainotteinen työ, jonka tarkoituksena on
ollut tehdä noin 8 500 asukkaan Pudasjärven kaupungille viitesuunnitelma hirsistä monitoimitaloa varten.
Se on suunnittelututkimuksena osa Oulun yliopiston
arkkitehtuurin tiedekunnan Moderni hirsikaupunki –
tutkimushanketta. Työ alkoi joulukuussa 2016 Moderni
hirsikaupunki –tutkimushankkeen esiselvitysraporttiin sekä yleisesti hirsirakentamiseen tutustumalla.
Tammi-huhtikuun ajan työ on ollut palkallista osana
tutkimushanketta. Työtä on ohjannut Moderni hirsikaupunki –tutkimushankkeen johtaja, rakennusopin
professori Janne Pihlajaniemi. Monitoimitalo on jatkumoa Pudasjärven julkisille hirsirakennuskohteille,
kuten päiväkodille, koulukampukselle sekä vanhusten palvelutalolle. Suunnitelmaa on tarkoitus käyttää
suunnittelualueen kaavoituksen sekä monitoimitalon
jatkosuunnittelun tukena.
Monitoimitalon suunnittelua varten perustettiin
monitoimitalotyöryhmä, joka kokoontui kevään 2017
aikana kolmesti Pudasjärven kaupungintalolla. Työryhmään ovat kuuluneet itseni ja Janne Pihlajaniemen
lisäksi Pudasjärven kaupungin sekä rakennukseen
sijoittuvien eri toimintojen edustajia. Työn edetessä
olemme käyneet Pudasjärvellä esittelemässä suunnitelmia monitoimitalotyöryhmälle. Esittelyjen jälkeen
käydyt keskustelut ovat ohjanneet suunnittelua.

Suunnittelukohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa Pudasjärven kaupungin keskustaajamassa. Monitoimitalon suunnittelualue sijoittuu
Pudasjärven keskustan länsipuolelle nykyisen Kurenalan koulun tontille. 50-luvun koulurakennus on
laajalti homeessa ja ollaan aikeissa purkaa. Kortteli
rajoittuu lännessä valtatie 20:een (Oulu-Kuusamontie), etelässä ja idässä uuteen suunniteltuun valtatieltä Pudasjärven keskustaan vievään liittymään ja
pohjoisessa Rimmintiehen. Rakennus sijoittuu tontin
lounaislaidalle valtatien ja uuden liittymän muodostamaan kulmaukseen toimien kaupungin uutena
maamerkkinä.
Monitoimitalon arkkitehtoninen ratkaisu on innoittunut perinteisten hirsikehikoiden selkeydestä ja
suorakulmaisuudesta, mikä on hirren käytölle ominaista. Rakennuksessa on hirsisen sisääntulokerroksen lisäksi betoninen, osittain maanpäällinen kellarikerros. Hirsi materiaalina saa näkyä vahvasti sekä
ulko- että sisätiloissa. Talon erityispiirteisiin kuuluvat
leikatun pyramidin malliset katot sekä kattoikkunoiden runsas käyttö. Poikkeava kattomuoto pienentää rakennuksen koettua mittakaavaa ja vähentää
rakennuksen varjostavuutta, kun katon räystäät
laskeutuvat matalalle. Rakennus on pilkottu neljään
suorakulmaiseen osaan, mikä osaltaan muuttaa
laajan rakennuksen koettua mittakaavaa inhimillisem-

mäksi. Kattomuoto näkyy voimakkaasti sisätiloissa.
Rakennuksen päätila on avara kirjastosali, jonka yllä
oleva suuri kattoikkuna tekee tilasta erittäin valoisan.
Rakennuksen keskelle sijoittuu pieni sadepiha, joka
kattoikkunoiden kanssa luo sisätilaan rauhallisen ja
hengittävän tunnelman.
Työn olennainen osa on ollut monitoimitalohankkeen
viitesuunnitelman tekeminen. Erityistä huomiota on
kiinnitetty rakennuksen ja pohjien toimivuuteen sekä
hyvin erilaisten tilojen yhteensovittamiseen eheäksi
kokonaisuudeksi. Tilojen sijoittumisen ja mitoituksen
kautta on pyritty monitoimitalon yhteiskäyttöpotentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen. Pohjien
suunnittelussa on pyritty selkeyteen ja käytännöllisyyteen. Alustavassa tilaohjelmassa monitoimitaloon
kuuluivat elokuvateatteri, jäähalli pukuhuoneineen,
keilahalli, kahvio, kirjasto ja sen yhteyteen nuorisotila
sekä yhdistävät aulatilat. Suunnitelman edetessä
tilaohjelmaan ovat tulleet lisäksi näyttelytila, ryhmäliikuntatila pukuhuoneineen, toimistotilaa sekä tarpeelliset huolto- ja tekniikkatilat. Nuorisotila on siirtynyt
kirjaston yhteydestä omaksi tilakseen ja elokuvateatteri on muuttunut monitoimisaliksi, joka toimii myös
auditoriona, teatterisalina sekä konserttisalina.
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ABSTRACT

This thesis is design oriented and its aim has been in
making a preliminary plan for a new Community Centre
with a log structure for the small town of Pudasjärvi.
As research through design, it has been part of the
‘Moderni hirsikaupunki’ (Modern logtown) research
project of the Oulu School of Architecture. The work
began in December 2016 with getting acquainted with
the preliminary report of the research project and log
building in general. From January until April the work
has been paid as a part of the research project. The
thesis has been guided by the leader of the research
project, professor Janne Pihlajaniemi. The Community Centre will be part of the generation of public log
building built in Pudasjärvi in recent years, like the new
kindergarten, school campus and the assisted living
building for the elderly. This work is meant to help in
future town planning of the area and further design of
the Community Centre.

6

For the planning of the Community Centre was founded
the “Community Centre Working Group”, which gathered three times at Pudasjärvi Town Hall during spring
2017. In addition to myself and Janne Pihlajaniemi, the
workgroup consisted of representatives of both the
town of Pudasjärvi and the different functions set into
the building. As the project went on we presented the
design regularly for the rest of the working group. The
discussions after the presentations have guided the
design considerably.
The town of Pudasjärvi with around 8 500 inhabitants
is located in the region of Northern Ostrobothnia, one
hours drive to north-east from the city of Oulu. The
design area for the Community Centre is located west
from the town centre on the lot of the existing School
of Kurenala. The school from 1950’s has widespread
problems with mould and is about to be demolished.
The lot is bordered with route 20 (Oulu-Kuusamontie)
in the west, a new design for a junction and a road from
the route to the town centre in the south and east, and
Rimmintie road in the north. The building is located
on the south-western corner of the lot adjacent to the
route 20 and the new road to the town centre, and will
thus work as a future landmark for Pudasjärvi.

The architecture of the Community Centre was
inspired by the simplicity and perpendicularity of
the framework of traditional log buildings, qualities
which are characteristic to log structures. In addition
to the entrance floor with its log frame structure the
building has a concrete basement floor that is partly
above ground. Wood as material is strongly present
in both outdoor and indoor spaces. Buildings special
charasteristics include the exceptional roofs with
the shape of cut pyramids and the numerous skylight
windows that bring natural light inside the deep building. Thanks to the low eaves the deviant shape of the
roofs makes the experienced scale of the vast building
smaller and also decreases the shading of the building.
The building has been split into four smaller perpendicular parts, which for its part makes the experienced
scale of the building more humane. The shape of the
roof is strongly visible also indoors. The main space
of the building is the spacious and bright library hall
with it’s vast skylight. In the middle of the building is
located a small courtyard, which together with the
skylights creates a calm and airy atmosphere inside
the building.

The essential part of this thesis has been the making of
the referential design for the new Community Centre.
Special effort has been put into the functionality of the
building and its plan and coordination of the widely
different functions into one harmonious entity. The
placing and dimensioning of the different spaces has
been optimised for maximum potential for shared use.
Clarity and functionality have been pursued in the
design of the plans. The preliminary building program
included a movie theatre, hockey rink with locker
rooms, bowling hall, cafeteria, library and a youth
centre adjacent to it, and a shared lobby between
these functions. As the plans proceeded the building
program expanded to include also an exhibition space,
a small gymnasium with locker rooms, office space
and the necessary technical and maintenance spaces.
The youth centre has been moved from the library into
its own space. The movie theatre transformed into a
multi-purpose hall that functions also as auditorium,
theatre and concert hall.
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III

JOHDANTO

Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut tehdä noin
8500 asukkaan Pudasjärven kaupungille viitesuunnitelma hirsistä monitoimitaloa varten. Monitoimitalon
suunnittelualue sijoittuu Pudasjärven keskustan
länsipuolelle nykyisen Kurenalan koulun tontille.
50-luvun koulurakennus on laajalti homeessa ja ollaan
aikeissa purkaa. Monitoimitalo on jatkumoa Pudasjärven julkisille hirsirakennuskohteille, kuten päiväkodille, koulukampukselle sekä vanhusten palvelutalolle.
Tämä työ on viitesuunnitelma, jonka tarkoituksena on
toimia suunnittelualueen kaavoituksen ja monitoimitalon jatkosuunnittelun tukena tulevaisuudessa.
Diplomityö on luonteeltaan suunnittelupohjainen ja
on osa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan
Moderni hirsikaupunki –tutkimushanketta. Kolmivaiheinen tutkimushanke pitää sisällään esiselvitys-,
suunnittelututkimus- ja arviointivaiheet. Tämä työ on
suunnittelututkimuksena osa tutkimushanketta, jonka
tavoitteena on tutkia kaupunkimaiseen ympäristöön
sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria,
massakustomoinnin hyödyntämistä hirsirakennusten
suunnittelussa ja hirsirakennusten elinkaaritaloutta
(Juuti, et al., 2015, s. 7). Työ alkoi joulukuussa 2016
Moderni hirsikaupunki –tutkimushankkeen esiselvitysraporttiin sekä yleisesti hirsirakentamiseen

tutustumalla. Tammi-huhtikuun ajan työ on ollut
palkallista osana tutkimushanketta. Työtä on ohjannut
Moderni hirsikaupunki –tutkimushankkeen johtaja,
rakennusopin professori Janne Pihlajaniemi.
Monitoimitalon suunnittelua varten perustettiin
monitoimitalotyöryhmä, joka kokoontui kevään 2017
aikana Pudasjärven kaupungintalolla kolmesti: 31.1.,
13.3. ja 3.4. Työryhmään ovat kuuluneet itseni ja Janne
Pihlajaniemen lisäksi Pudasjärven kaupungin sekä
rakennukseen sijoittuvien eri toimintojen edustajia.
Työn edetessä olemme käyneet Pudasjärvellä esittelemässä suunnitelmia monitoimitalotyöryhmälle.
Esittelyjen jälkeen käydyt keskustelut ovat ohjanneet
suunnittelua.
Pudasjärvellä on jo pidempään ollut tarve jäähallille,
jota kaupungissa ei vielä ole. Tämän lisäksi Pudasjärven nykyisen kirjastotalon kuntokartoituksen tulokset
osoittivat, ettei rakennusta välttämättä kannata
peruskorjata lainkaan, jolloin kirjastolle tarvitsisi
uudet tilat. Myös esimerkiksi kansalaisopisto, kulttuuritoimi, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut tarvitsevat uusia tiloja, mistä syntyi idea toimintojen
yhdistämisestä yhdeksi monitoimitaloksi. (Monitoimitalon suunnittelupalaveri 31.1.2017)

Alustavassa tilaohjelmassa monitoimitaloon kuuluivat
elokuvateatteri, jäähalli pukuhuoneineen, keilahalli,
kahvio, kirjasto ja sen yhteyteen nuorisotila sekä
yhdistävät aulatilat. Suunnitelman edetessä tilaohjelmaan ovat tulleet lisäksi näyttelytila, ryhmäliikuntatila pukuhuoneineen, toimistotilaa sekä tarpeelliset
huolto- ja tekniikkatilat. Lisäksi nuorisotila on siirtynyt
kirjaston yhteydestä omaksi tilakseen ja elokuvateatteri on muuttunut monitoimisaliksi, joka toimii myös
auditoriona, teatterisalina sekä konserttisalina.
Suunnitelmien edetessä ja tarkentuessa myös
asiakkaiden toiveet muuttuivat ja tarkentuivat.
Rakennukselle arvioitu alustava kerrosala oli 5 450
k-m2. Suunnittelun edetessä kävi kuitenkin selväksi,
että rakennuksesta tulisi huomattavasti suurempi,
etenkin kun monitoimitalon tilaohjelmaan alkoi tulla
lisää toimintoja. Monitoimitalotyöryhmän viimeisessä
kokouksessa 3.4.2017 rakennuksen kerrosalalle
asetettiin ehdottomaksi ylärajaksi 6 500 k-m2 ja
maksimihinnaksi 15 milj. € (Monitoimitalon suunnittelupalaveri 4.3.2017). Lopulta kerrosala ylitti tämän
ylärajan sadalla neliöllä, sillä tilojen pienentäminen
liian ahtaiksi ei ole järkevää. Käytännössä kerrosalaa
saa pienemmäksi vain vähentämällä rakennukseen
sijoittuvia toimintoja.
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IV

TAUSTATIETOA

PUDASJÄRVI

Pudasjärvi
Oulu

Kuva 1. Pohjois-Pohjanmaan, Oulun ja Pudasjärven sijainti kartalla.
12

Pudasjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa noin tunnin ajomatkan päässä Oulusta koilliseen. Pudasjärven kunta perustettiin 1865. Kaupunki
Pudasjärvestä tuli vuoden 2004 alussa (Tietoa Pudasjärvestä, 2017). Kaupungin halki kulkee Iijoki itä-länsisuuntaisesti. Pudasjärven kaupungin hallinnollinen,
taloudellinen ja liikenteellinen keskus tunnetaan myös
nimellä Kurenalus ja se sijoittuu suurimmaksi osaksi
joen eteläpuolelle (Kurenalus, 2017). Pudasjärvellä
toimivat hirsitalotehdas Kontio Oy sekä ikkunoita
ja ovia valmistava Profin Oy, joista jälkimmäinen on
erikoistunut puisten lasiliukuovien valmistamiseen
(Kaupunki maaseudulla, 2017).
Ratkaisuna toistuviin sisäilmaongelmiin Pudasjärvellä
on vuodesta 2009 lähtien rakennettu uusia julkisia
rakennuksia ensisijaisesti hirrestä (Nykyaikaista
hirsirakentamista, 2017). Pudasjärven kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa 2015 yksimielisen päätöksen,
että kaupungin kaikessa julkisessa rakentamisessa
selvitetään ensin mahdollisuus rakentaa hirrestä
tai vähintäänkin puusta. Elokuussa 2016 Pudasjärvi
julistautui “Suomen hirsipääkaupungiksi”, mistä on
muodostunut kaupungin uusi iskulause. (Pudasjärvi
Suomen hirsipääkaupungiksi, 2017)

KURENALAN KOULU
Vuonna 1956 valmistuneen Kurenalan keskuskansakoulun on suunnitellut K. Helovuori Maaseudun keskusrakennustoimisto Oy:ssä. Koulurakennus koostuu
kahdesta kolmekerroksisesta siivestä, matalammasta
juhla- ja liikuntasalisiivestä sekä näiden välisistä
kaksikerroksisista nivelosista. Koulurakennuksen
lisäksi rakennuskokonaisuuteen kuuluu opettajien
asuinkerrostalo. Jälleenrakennuskauden rapatut
tiilirakennukset ovat säilyttäneet hyvin 1950-luvun
tyylipiirteensä. (Pohjois-Pohjanmaan…, 2015)

Kuva 2. Kurenalan koulu.

Nykyään 50-luvun koulurakennus on laajalti homeessa
ja ollaan aikeissa purkaa. Pudasjärven kunnalle
tehdyn koulujen kosteus- ja sisäilmatutkimuksen
mukaan ensimmäiset sisäilmaongelmista aiheutuneet oireet ilmenivät koululla jo 1980-luvun alussa.
Tuolloin rakennukseen vaihdettiin uudet ikkunat ja
asennettiin tehokas ilmanvaihto. Tämän seurauksena
rakennus alkoi hiljalleen imeä rakenteista homeitiöitä
ja pölyä sisätiloihin. (Helsingin Sanomat, 2015)
Pohjois-Pohjanmaan liitto on arvottanut Kurenalan koulun asuinkerrostaloineen maakunnallisesti
arvokkaaksi kohteeksi (Pohjois-Pohjanmaan…, 2015).
Museovirasto ei kuitenkaan vastusta rakennuksen
purkamista (Monitoimitalon suunnittelupalaveri
31.1.2017).
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Kuva 3. Pudasjärven uudet hirsirakennuskohteet sekä uusi tiesuunnitelma
1. Hirsikorttelihanke
2. Pikku-Paavalin Päiväkoti
3. Hirsikoulu
4. Erityisryhmien rivitalot 3 kpl
5. Vanhusten hoivakoti
6. Vuokra-asunnot, 24 huoneistoa
7. Pudasjärven monitoimitalo

2009 – 2012
2012 – 2013
2014 – 2016
2015 – 2016
2015 – 2016
2016 – 2018
2017 –

1 841 k-m2
1 300 k-m2
9 800 k-m2
1 100 k-m2
2 700 k-m2
1 860 k-m2
6 600 k-m2

PUDASJÄRVEN UUDET
HIRSIRAKENNUSKOHTEET
Pudasjärvelle on vuodesta 2009 lähtien rakennettu
lukuisia uusia hirsirakennuksia. Vierailimme yhdessä
työn ohjaajan Janne Pihlajaniemen sekä kahden
muun Moderni hirsikaupunki -tutkimushankkeelle
diplomityötään tekevän opiskelijan kanssa 17.1.2017
kahdessa Pudasjärvelle hiljattain valmistuneessa
hirsirakennuskohteessa, hirsikampuksella (2016)
ja Pikku-Paavalin päiväkodissa (2013). Muita uusia
hirsikohteita ovat Pudasjärven hirsikorttelihanke
(2009-2012), erityisryhmien rivitalot (2016), vanhusten hoivakoti (2016) sekä vuonna 2018 valmistuvat
24 huoneistoa sisältävät hirsiset vuokra-asunnot
(Rissanen, 2016). Pudasjärven historiallisesti ja kansallisesti merkittävin hirsirakennus lienee kuitenkin
edelleen vuonna 1781 valmistunut Pudasjärven kirkko,
jonka yhteydessä sijaitsevat uusrenessanssityylinen kellotapuli vuodelta 1764, pieni hirsinen
asehuone vuodelta 1761 sekä maailman pisin katettu
1370-metrinen hirsiaita (Kaipia & Putkonen, 1997, s.
248; Hirsirakentaminen Pudasjärvellä, 2017).
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Kuva 4. Pudasjärven hirsikampuksen sisäpihaa. Toisiinsa nähden
vinksautetut rakennukset luovat mielenkiintoisia näkymiä sisältä
ulos. Vasemmalla näkyvä harmaa julkisivu on harmaannutettu
perinteisellä rautavihtrillillä eli rautasulfaatilla.
16

Kuvat 5 ja 6. Hirsiliitokset näkyvät sekä ulkona että
sisällä. Kuvat Pudasjärven hirsikampukselta.
17

Kuvat 7 ja 8. Pikku-Paavalin päiväkoti ulkoa. Rakennuksen korkean päädyn hirsiseinäpintaa on jatkettu
visuaalisesti ylöspäin hirsipaneeleilla.
18

Kuva 9. Pudasjärven kirkko sekä kellotapuli ja asehuone.
19

V

SUUNNITELMA

596
3

SUUNNITTELUALUE
1373

7961

Suunnittelukohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa Pudasjärven kaupungin keskustaajamassa. Kortteli rajoittuu lännessä valtatie 20:een
(Kuusamontie), etelässä ja idässä uuteen suunniteltuun valtatieltä Pudasjärven keskustaan vievään
liittymään ja pohjoisessa Rimmintiehen.
2328
43
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5
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Kaupunki valmistelee ELY-keskuksen kanssa liikenneyhteysuudistusta Kurenalaan. Kaupungin tavoitteena on liikenneympyrän rakentaminen Kurenalan
koulun tontin viereen ja tätä kautta uuden yhteyden
luominen Oulu-Kajaanintieltä Pudasjärven keskustaan. Monitoimitaloprojekti sekä liikenneyhteysuudistus linkittyvät vahvasti toisiinsa, vaikka ovatkin
erillisiä projekteja. (Monitoimitalon suunnittelupalaveri 31.1.2017)

Tontti on ympäröity vilkasliikenteisillä teillä,
mikä tekee siitä melko rauhattoman. Esimerkiksi
Kuusamontieltä tontin länsipuolelta kulki vuosien
2012-2016 välillä keskimäärin 4 595 autoa vuorokaudessa (Liikennemääräkartat…, 2017). Hirsikampuksen valmistuttua 2016 liikennemäärät ovat
kasvaneet entisestään. Lisäksi Kuusamontielle suunnitellusta uudesta liikenneympyräliittymästä tulisi
uusi pääväylä Pudasjärven keskustaan ja uuden tien
eteläpuolelle kaavaillaan uutta huoltoasemaa. Uusi
tiesuunnitelma kiertoliittymineen on peräisin Sweco
Finland Oy:llä teetetystä Kurenalan risteysalueen
yleissuunnitelmaluonnoksesta.

Kuva 11. Vuoden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (ajoneuvoa / vuorokausi)

Kuva 10. Asemapiirustus nykytilasta 1:4000
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SIJOITTUMINEN TONTILLA
Tontin ohi kulkee valtatie 20 eli Oulu-Kuusamontie, mikä tekee tulevasta monitoimitalosta erittäin
näkyvän myös ohiajajille. Pudasjärven kaupungilta
toivottiin, että rakennus toimisi valtatien suuntaan
kaupungin maamerkkinä. Työn alussa tutkin useaa
eri vaihtoehtoa rakennuksen sijoittumisesta tontilla.
(Kuvat 5-9) Jos rakennuksen sijoittaa lähelle valtatietä, peittää se ohiajajilta näkyvistä pysäköintialueen
ja rakennus näkyy edustavasti tielle. Haittapuolena on,
että sisältä koettuna rakennus ei ole niin miellyttävä,
sillä se on ympäröity vilkasliikenteisillä teillä sekä
parkkipaikoilla. Jos taas rakennus sijoittuu tontin
pohjois- tai itälaitaan, jäävät sen parkkipaikat ikävän
etualalle valtatieltä katsottuna, vaikkakin näkymät itse
rakennuksesta ovat parempia. Päädyin lopulta vaihtoehtojen A ja E välimuotoon, jossa rakennus sijoittuu
valtatien ja uuden liittymätien kulmaukseen ja sen
keskelle sijoittuu suojaisa sisäpiha.

Kuva 12. Tontin rajaus. Purettavat koulurakennukset on merkitty
mustalla, tontin nykyiset viheralueet vihreällä, uusi tielinjaus
punaisella ja mahdollisia tulevia rakennuksia oranssilla. Katkoviivalla merkitty alue on esitetty jätettävän puistoksi.
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VAIHTOEHTO A

Plussat
+ rakennus näkyy edustavasti Kuusamontielle
(valtatie 20) ja toimii näin maamerkkinä
+ parkkipaikka jää pääosin näkymättömiin Kuusamontieltä
+ kompakti muoto on ekologinen
Miinukset
- näkymät rakennuksesta jäävät kehnoiksi; rakennus
on ympäröity lännestä ja etelästä vilkkaasti liikennöidyillä teillä, etelästä uudella huoltoasemalla
parkkialueineen ja idästä parkkialueella

Kuva 13. Sijoittumisvaihtoehto A
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VAIHTOEHTO B

Plussat
+ rakennuksesta saa hyviä näkymiä tontin itäpuolelle
jäävälle puistoalueelle sekä mahdollisesti pohjoiseen
Miinukset
- näkymät rakennuksesta jäävät kehnoiksi; rakennus
on ympäröity lännestä ja etelästä vilkkaasti liikennöidyillä teillä, etelästä uudella huoltoasemalla
parkkialueineen ja idästä parkkialueella

Kuva 14. Sijoittumisvaihtoehto B
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VAIHTOEHTO C

Plussat
+ rakennus näkyy edustavasti Kuusamontielle
(valtatie 20) ja toimii näin maamerkkinä
+ parkkipaikka jää pääosin näkymättömiin Kuusamontieltä
Miinukset
- näkymät rakennuksesta etelään avautuvat suoraan
uudelle huoltoasemalle parkkialueineen ja länteen
Kuusamontielle
- rakennuksen potentiaali maamerkkinä jää
hyödyntämättä

Kuva 15. Sijoittumisvaihtoehto C
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VAIHTOEHTO D

Plussat
+ rakennuksesta saa hyviä näkymiä tontin itäpuolelle
jäävälle puistoalueelle
Miinukset
- rakennuksen edustalla oleva parkkialue dominoi
näkymää Ouluntielle
- näkymät rakennuksesta etelään avautuvat suoraan
uudelle huoltoasemalle parkkialueineen ja länteen
Kuusamontielle
- rakennuksen potentiaali maamerkkinä jää
hyödyntämättä

Kuva 16. Sijoittumisvaihtoehto D
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VAIHTOEHTO E

Plussat
+ rakennus näkyy edustavasti Kajaanintielle
(valtatie 20) ja toimii näin maamerkkinä
+ parkkipaikka jää näkymättömiin Kajaanintieltä
+ rakennukselle muodostuu selkeä sisäänkäynti ja
suojaisa etupiha
+ rakennuksesta saa hyviä näkymiä pohjoiseen ja
sisäpihalle
+ mahdollistaa koulun osittaisen säilyttämisen
Miinukset
- rakennus on ympäröity lännestä ja etelästä vilkkaasti
liikennöidyillä teillä, etelästä uudella huoltoasemalla
parkkialueineen ja idästä parkkialueella
Kuva 17. Sijoittumisvaihtoehto E
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huoltoajo
shared space

38 lisäpaikkaa

ulkolava

38 autopaikkaa

TORI
hirsikehikko maamerkkinä
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tuleva huoltoasema

Kuva 18. Asemapiirustus 1:4000

TONTIN JÄSENTELY
Rakennus sijoittuu tontin länsilaidalle, mikä rauhoittaa tontin itäpuolen vilkasliikenteiseltä Kuusamontieltä ja toisaalta peittää rakennuksen parkkialueen
näkyvistä valtatieltä. Lisäksi rakennukseen on suunniteltu rauhaisa sisäpiha sekä lukuisia kattoikkunoita,
jotka suuntaavat katsetta ympäristön lisäksi ylöspäin
taivaalle.

Kuva 19. Varhainen luonnos rakennuksen hahmosta ja kattomuodosta.
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huoltoajo
shared space

38 lisäpaikkaa
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38 autopaikkaa

TORI
hirsikehikko maamerkkinä

tuleva huoltoasema

Rakennus on linjattu Kuusamontien suuntaisesti.
Pääsisäänkäynti rakennukseen on sen itäpuolelta,
jossa sijaitsee pieni tori sisäänkäynnin edessä sekä
pysäköintialue, jonne sijoittuu 38 autopaikkaa. Lisäksi
tontin pohjoislaidalla, joka toimii jalankulkijoiden ja
ajoneuvojen jaettuna tilana, on lisätilaa 38 autolle
ensisijaisten paikkojen ollessa täynnä. Isojen tapahtumien yhteydessä voidaan hyödyntää myös tontin
eteläpuolelle kaavaillun huoltoaseman pysäköintipaikkoja.

Kuva 21. Kurenalan koulu. Tontti nousee kerroksen verran etelään päin.

Tontin itälaita jää puistoksi, jonne sijoittuu uusi
ulkolava esimerkiksi kesäteatteriesityksiä varten.
Huoltoajo tapahtuu rakennuksen pohjoispuolelta
Rimmintieltä rakennuksen luoteislaidalla sijaitsevaan
huoltotilaan. Suunnitelmassa on hyödynnetty tontin
tasoeroja. Tontti viettää loivasti länteen päin, mistä
johtuen monitoimitalon kellaritilat sijoittuvat luontevasti tontin länsi- ja pohjoislaidoille. Korkoero tontin
laidasta laitaan on noin kolme metriä.

Kuva 20. Asemapiirustus 1:2000
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YLEISILME
Rakennuksen kokonaiskerrosala on 6 600 k-m2 ja
karkea hinta-arvio noin 15,84 milj. €. Hinta-arvio
perustuu neliöhinta-arvioon 2 400 €/m2, joka taas
perustuu aiemmin Pudasjärvellä rakennettujen
hirsisen Pikku-Paavalin päiväkodin (2 300 €/m2) sekä
hirsikampuksen (2 350 €/m2) toteutuneisiin neliöhintoihin. Rakennus on tarkoitus rahoittaa ainakin
osittain Kuntarahoitus Oy:n rahoitusleasing-mallilla.
Rahoitusleasing-mallia on käytetty myös vuonna 2016
valmistuneen hirsikampuksen rahoitukseen. (Monitoimitalon suunnittelupalaveri 31.1.2017)

Kuva 23. Ilmakuva etelään päin

Kuva 22. Sisäänkäynti monitoimitaloon
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Julkisivumateriaalit
1. Rautavihtrillillä harmaannutettu painumaton mäntyhirsi
2. Rautavihtrillillä harmaannutettu mäntypaneeli
3. Lasi
4. Lautamuottiin valettu betoni

Kuva 24. Julkisivu itään 1:500

Kuva 25. Luonnoksia kattorakenteesta ja kattoikkunasta. Läheltä katsottuna katon tasainen yläosa jää näkymättömiin.
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Kuva 26. Julkisivu etelään 1:500

Kuva 27. Luonnos kattomuodosta ja sisäänkäynnistä

Monitoimitalon arkkitehtoninen ratkaisu on innoittunut perinteisten hirsikehikoiden selkeydestä.
Hirsikehikon pelkistetty muoto ja suorakulmaisuus
ovat luontevia ratkaisuja hirrelle. Hirsi materiaalina
näkyy vahvasti sekä ulko- että sisätiloissa. Talon
erityispiirteisiin kuuluvat leikatun pyramidin malliset
katot sekä kattoikkunoiden runsas käyttö. Poikkeava
kattomuoto pienentää rakennuksen koettua mittakaavaa ja vähentää rakennuksen varjostavuutta, kun
katon räystäät laskeutuvat matalalle. Kattomuoto on
voimakkaasti läsnä myös sisätiloissa. Rakennuksen
päätila on avara kirjastosali, jonka yllä oleva suuri kattoikkuna tekee tilasta erittäin valoisan. Rakennuksen
keskelle sijoittuu pieni sadepiha, joka kattoikkunoiden
kanssa luo sisätilaan rauhallisen ja hengittävän tunnelman.
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Kuva 28. Julkisivu länteen 1:500

Julkisivumateriaalit
1. Rautavihtrillillä harmaannutettu painumaton mäntyhirsi
2. Rautavihtrillillä harmaannutettu mäntypaneeli
3. Lasi
4. Lautamuottiin valettu betoni
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Rakennus on ilmeeltään yksiaineinen. Etelän puolelta
rakennus avautuu ympäristöönsä isojen lasipintojen kautta, kun taas pohjoispuolelta rakennus on
umpinainen. Sävyiltään rakennus on ulkoa harmaa ja
sisältä vaalea. Hirsiseinät on käsitelty ulkopinnoilta perinteisellä rautavihtrillillä eli rautasulfaatilla,
joka harmaannuttaa puun pinnan. Rautasulfaattia
käytettäessä harmaan puupinnan lopullinen sävy
näkyy noin 2-3 kuukauden kuluttua käsittelystä (Rau-

tasulfaatin käsittelyohjeet, 2017). Sisältä hirsiseinät
on kuultokäsitelty vaaleiksi. Vesikatto on päällystetty
hirsipaneeleilla paanukaton periaatetta soveltaen ja
paneelit on samoin harmaannutettu rautavihtrillillä.
Ulkoseinän hirsipintaa on jatkettu etelä-, länsi- ja
pohjoisjulkisivuilla visuaalisesti alaspäin samankorkuisilla hirsipaneeleilla. Kauniit lohenpyrstöhirsisalvokset näkyvät rakennuksen nurkissa sekä
ulkoseiniä jäykistävien väliseinämien kohdilla.

Kuva 29. Julkisivu pohjoiseen 1:500

Laaja rakennus on pilkottu pienempiin osiin inhimillisen mittakaavan luomiseksi. Monitoimitalo koostuu neljästä suorakulmaisesta hirsikappaleesta,
joiden keskelle jää pieni sadepiha, jonne sadevedet
ohjautuvat. Rakennus on itsessään kuin pieni kylä.
Mittakaavaa on pienennetty myös leikatun pyramidin
mallisilla katoilla, mikä lisäksi vähentää rakennuksen
varjostavuutta. Maasta katsottuna kattojen loivat
yläosat ja kirjaston suuri kattoikkuna jäävät näkymättömiin.

Rakennuksen runko on paikoin syvä, mutta tilat saavat
runsaasti luonnonvaloa kattoikkunoista. Kirjastosalin
yllä on suuri kattoikkuna, joka hallitsee tilaa ja tekee
siitä erittäin valoisan. Pienempiä kattoikkunoita löytyy
lisäksi aulasta, näyttelytilasta, nuorisotilasta, sekä
toimistotiloista. Kattoikkunoilla saadaan vähennettyä
keinovalon tarvetta tiloissa. Ylävalon käytöllä näyttelytilaan saadaan optimaalinen luonnollinen valaistus. Myös toimistotiloissa kattoikkunat parantavat
työympäristön viihtyisyyttä. Pimeät tilat (monitoimi-

sali, saniteettitilat, keilahalli, pukuhuoneet, varastot)
sijoittuvat rakennusrungon keskelle sekä kellariin.
Kattoa tukevat puurakenteet jäävät osittain näkyviin.
Kattoikkunoiden laseina on mahdollista käyttää
esimerkiksi uudenlaisia läpinäkyviä Photovoltaic
Glass -aurinkokennoikkunoita (Photovoltaic Transparent Glass, 2017). Lisäksi jäähallin vesikaton laajalle
etelälappeelle voidaan sijoittaa suuri määrä aurinkokennoja.
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Kuva 31. Luonnoksia seinä- ja kattorakenteista

Kuva 30. Hirsikehikon suorakulmaisuus on luontevaa hirrelle.
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HIRSIRAKENTEESTA
Rakennuksen sisääntulokerros on hirrestä ja kellarikerros betonista. Kattorakenteet ovat puisia.
Rakennuksen ulkoseinät ovat mitoiltaan 275 mm
x 275 mm kokoista painumatonta liimahirttä, mikä
täyttää nykyiset eristysvaatimukset. Painumaton hirsi
eroaa tavallisesta lamellihirrestä siinä, että lamellin
keskimmäiset puukappaleet liimataan syysuunnaltaan
pystyyn, mikä estää painumisen. Tällaisia tuotteita
ovat esimerkiksi Kontiotuote Oy:n “SmartLog” tai
Ollikaisen hirsirakenne Oy:n painumaton lamellihirsi. Pitkiä ulkoseiniä tukevat ja jäykistävät tasaisin
välein lyhyet hirsiseinämät. Hirsiä saa huomaamatta
jatkettua salvoksin väliseinämien kohdalla. Jäähallin
seinissä on kaksoishirsirakenne, jossa kahden hirsikerroksen välissä on eristävänä kerroksena ilmarako.
Hallin katossa on alakaton taakse piilotettu korkea
palkkiristikkorakenne.

Kuva 32. Rautavihtrillillä harmaannutettua
ulkoseinää. Väliseinien hirsiliitokset näkyvät
julkisivussa. Kuva Pudasjärven hirsikampukselta.

Rakennuksen paloluokka on P2, jolloin 1-kerroksisena
rakennuksella ei ole henkilö- tai kerrosalarajoitusta,
räystäskorko saa olla enintään 9 m ja sisäpintojen
pintaluokkavaatimus on B-s1, d0 tai sprinklattuna
D-s2, d2, mikä mahdollistaa hirren käytön suojaamattomana sisätiloissa (Ympäristöministeriö, 2011). Näitä
määräyksiä sovelletaan, kun vain sisääntulokerros on
hirsinen ja rakennus kauttaaltaan sprinklattu.
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yhdessä kerroksessa

puolessatoista kerroksessa

kahdessa kerroksessa

Kuva 33. Alkuperäinen tilaohjelma (5 450 k-m2) tontille sijoitettuna
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VI
Alustava tilaohjelma:

k-m2

jäähalli
aulakatsomo
keilahalli
elokuvateatteri
kirjasto
pukuhuoneet ja kahvio

2700
800
600
300
750
300

yhteensä

5450

Toteutunut tilaohjelma:

k-m2

jäähalli ja katsomo
keilahalli
monitoimisali
kirjasto
aula, kahvila ja ala-aula
yleiset saniteettitilat
käytävät
nuorisotila
näyttelytila
toimistot
ryhmäliikuntatila
pukuhuoneet ja lämpiö
huoltotila, kirjastoautotalli
tekniikkatilat
varastot

2497
431
312
786
770
98
235
277
142
178
103
187
331
152
158

yhteensä

6600

TILAT

TILAOHJELMA
Monitoimitalotyöryhmän kokouksissa nousi lukuisia
huomioita, kommentteja ja toiveita, jotka ohjasivat
monitoimitalon suunnittelua. Suurin osa toiveista
otettiin huomioon suunnittelussa, mutta pohjien toimivuuden ja tilojen yhteiskäytön takaamiseksi aivan
kaikkia toiveita ei voitu täyttää. Esimerkiksi kirjaston
ja näyttelytilan toivottiin sijoittuvan vierekkäin, jotta
näyttelyissä voisi hyödyntää myös kirjaston tiloja,
mutta lopulta tärkeämpää oli kirjaston sijoittuminen
huoltotilan yhteyteen sekä nuorisotilan ja kirjaston
tilojen yhteiskäytön hyödyntäminen. Monet tiloista
on jouduttu tiivistämään äärirajoilleen. Toteutuneen
tilaohjelman lisäksi rakennukseen kaavailtiin isoja
työpajatiloja, jotka jouduttiin suunnitelman paisuessa
säästösyistä kuitenkin karsimaan. Myös toivottu boulder-kiipeilytila on jäänyt tilanpuutteen vuoksi pois.
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ryhmäliikuntatila

kirjasto

huoltotilat

liikuntavälinevarastot

nuorisotila

KULTTUURI

pukuhuoneet

monitoimisali

URHEILU

keilahalli

harjoitusjää

sadepiha
toimistot
kahvila

jäähallin katsomo

näyttelytila

ala-aula

AULATILAT
saniteettitilat
pääaula
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sisäänkäynti

PYSÄKÖINTI

Yksityiskohtaisimmat toiveet kohdistuivat nuorisotilaan. Kaupungin nuorisotyöstä vastaava viranhaltija toivoi muun muassa, että monimuotoisuus
ja esteettömyys huomioitaisiin siten, että myös
ikäihmiset voivat käyttää tilaa, pääsy monitoimitalon
muihin tiloihin olisi mahdollista estää, valvontatehtävä
olisi mahdollisimman vaivaton ja että tilat olisivat
viihtyisät ja kodinomaiset. Lisäksi hän huomautti, että
nuorisotilan toiminnasta ja erityisesti pelitilasta syntyy
kovaa ääntä. (Väisänen, 2017)
Pohjien suunnittelussa on pyritty selkeyteen ja käytännöllisyyteen. Diplomityössä on erityisesti keskitytty
pohjien suunnitteluun, tilojen monikäyttöisyyteen sekä
potentiaalisiin synergiaetuihin eri tilojen välillä. Esimerkiksi jäähallia ja monitoimisalia palvelevat samat
aulatilat, nuorisotila hyödyntää kirjaston pienryhmätilaa sekä ryhmäliikuntatilaa, kirjaston yhteydessä
oleva vuokrattava kokoustila palvelee myös viereistä
toimistotilaa ja aulakahvila on avattavissa myös
jäähallin puolelle. Tilojen yhteiskäytössä hyödynnetään myös tilojen käyttötarvetta eri kellonaikoina.
Ryhmäliikuntatila on lähinnä iltakäytössä. Kirjasto on
auki seitsemään illalla, nuorisotila arkisin kahdeksaan
ja lauantaisin yhteentoista.
Kuva 34. Kaavio tilojen sijoittumisesta suhteessa toisiinsa auttoi jäsentämään tilaohjelmaa.
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Kuva 35. Sisääntuloaula
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NUORISOTILA

623 m²
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B
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MONITOIMISALI
200 paikkaa
271 m²

varasto
oleskelutila 151 m²

varasto
3 m²

NÄYTTELYTILA

-3.150

Monitoimitalon pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen
itäpuolella. Sisäänkäynnin tason korko on +114,25
merenpinnasta. Sisäänkäynnistä tullaan pitkänmalliseen aulaan, jossa sijaitsee kahvila, vastaanottotiski, narikka sekä yleiset saniteettitilat. Aulasta
on sisäänkäynti jäähalliin ja monitoimisaliin, joissa
molemmissa katsomon yläpää on aulan tasolla. Lisäksi
aulasta on käynti näyttelytilaan heti sisäänkäynnistä
vasemmalle, toimistotiloihin näyttelytilan takana sekä
kirjastoon ja nuorisotilaan tilan perällä. Näyttelytilan
yhteydessä on pimeää monikäyttötilaa, joka muuntautuu niin lisänäyttelytilaksi kuin näyttelynpystytystilaksi
tai varastoksi tarvittaessa. Aulassa sadepihaa vasten
on pieni koroke, jota on mahdollista käyttää esiintymislavana. Sadepihalle pääsee aulasta lasiliukuoven kautta ja sitä on mahdollista käyttää kesällä
aulakahvilan terassina. Yleisön käytössä olevien ovien
ja henkilökunnan ovien välille on tehty ero materiaalien
avulla: julkiset ovet ovat vaaleita, henkilökunnan ovet
tummia.

130 m²

työpaja 17 m²

pienryhmätila 24 m²

valkokangas nostettavissa

tiski

TOIMISTOT 159 m²
kirjaston toimisto
hyvän mielen paikka 24 m²

kokoustila 24 m²

kulttuuritoimen toimisto

taukotila

nuorisotoimen toimisto

A

Kuva 36. Sisääntulokerros 1:1000
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kulttuuritoimen toimisto

taukotila

Kuva 37. Sisääntulokerros, pohjapiirustusote 1:500

+13.000
+11.500

kylmää ullakkotilaa

TEKNIIKKA

kylmää ullakkotilaa

+4.600

+4.500

+4.500

AULA

TOIMISTOT

+0.000

-0.750

-0.750

MONITOIMISALI
JÄÄHALLI
KEILAHALLI
-3.150

-3.150

-2.190

-3.150

Kuva 38. Leikkaus A–A 1:500

JÄÄHALLI JA MONITOIMISALI
Jäähallin katsomossa on 540 istumapaikkaa. Lisäksi
katsomon yläosaan mahtuu seisoma- ja pyörätuolipaikkoja. Aulan kahvilan tiski on avattavissa myös
jäähallin katsomon puolelle. Alkuperäisessä tilaohjelmassa mukana olleesta elokuvateatterista kehittyi
monitoimisali, joka toimii lisäksi auditoriona, teatterisalina sekä konserttisalina. Salissa on 198 istumapaikka sekä kaksi pyörätuolipaikkaa. Salin yhteydessä on
projektorihuone, jonne on pääsy suoraan vastaanotto-

TOIMISTOT
tiskiltä, jolloin yksi ihminen voi helposti sekä tarkistaa
liput ovella että käynnistää elokuvan. Monitoimisali
laskeutuu kellarikerroksen tasolle ja sen katsomon
alla sijaitsee pukuhuoneet keilahallille ja ryhmäliikuntatilalle sekä esityksiä varten. Salin eteläpuolella kellarikerroksessa on lisäksi lämpiö teatteri- ja musiikkiesityksiä varten sekä varastotilaa lavasteille. Salin
valkokangas on nostettavissa, jolloin esiintymistila
salin alaosassa kasvaa.

Kirjaston, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen toimistotilat sijoittuvat yhteisiin toimistotiloihin. Nuorisotoimen toimistossa on toiveiden mukaisesti tilaa
neljälle hengelle: yhdelle nuoriso-ohjaajalle, yhdelle
vapaa-aikaohjaajalle sekä kahdelle etsivää nuorisotyötä tekevälle henkilölle. Kirjaston kokoustila on
myös toimistojen käytettävissä.

47

Kuva 39. Kirjastosali

KIRJASTO
Kirjasto on suunniteltu paikaksi, jossa kaupunkilaiset
haluavat viettää aikaansa. Tarkoituksena on saada
ihmiset kohtaamaan ja vuorovaikuttamaan keskenään. Avaran kirjastosalin keskiosa laskeutuu puoli
metriä alemmas muodostaen neliönmuotoisen tilan,
jota kiertävät kiinteisiin kirjahyllyihin integroidut
työpisteet. Tilaa valaisee suuri kattoikkuna. Kirjaston
yhteydessä ovat pienryhmätila, vuokrattavissa oleva
kokoustila, pieni työpaja sekä Pudasjärven Hyvän
mielen paikka. Hyvän mielen paikka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaupungin viranomaisten ja
kaupungin asukkaiden välillä. Hyvän mielen paikoissa
voi esimerkiksi opetella uusia taitoja tai saada tarvitsemaansa apua eri viranomaisilta. Pudasjärven lisäksi
Hyvän mielen paikkoja on Pyhäjoella ja Tyrnävällä.
(Hyvän mielen…, 2017)

Kuva 40. Ensimmäinen luonnos kattoikkunallisesta sisätilasta
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Kuva 41. Kellarikerros 1:1000
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Kuva 43. Leikkaus B–B 1:500

NUORISOTILA

Kuva 44. Leikkausluonnos, jossa näkyvät ajatukset sadepihasta, valoaukoista sekä tasoerojen hyödyntämisestä

Nuorisotila sijoittuu kahteen kerrokseen. Sisäänkäyntikerroksen tasossa sijaitsee oleskelutila, jonka
yhteydessä on musiikinkuuntelutila sekä pieni varastotila. Kellarikerroksessa sijaitsee pelitila, jossa on
tilavaraukset biljardipöydälle, pingispöydälle, pöytäjalkapallolle sekä ilmakiekolle. Lisäksi nuorisotila voi
käyttää kirjaston yhteydessä olevia pienryhmätilaa ja
työpajaa sekä ryhmäliikuntatilaa niiden ollessa vapaina. Nuorisotilaan on mahdollista tulla alasisäänkäynnin kautta muun rakennuksen ollessa suljettuna.
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KELLARIKERROS
Kellarikerroksessa on oma sisäänkäynti rakennuksen
eteläpuolella, josta on käynti ryhmäliikuntatilaan,
nuorisotilaan sekä ala-aulaan. Keilahalli sijoittuu
aulan alle, ja sen yhteydessä on oma baari. Baari ja
aulakahvila sijaitsevat päällekäin, ja niiden välillä
kulkee kierreporras. Keilahalli on tarkoitettu pääasiassa virkistyskäyttöön. Hallissa on kuusi rataa,
mikä mahdollistaa nuorten ja junioreiden keilauksen SM-kilpailujen järjestämisen (min. ratamäärä
6). Miesten SM-kilpailujen (min. ratamäärä 16) sekä
naisten ja senioreiden SM-kilpailujen (min. ratamäärä

HUOLTO- JA TEKNIIKKATILAT
8) vaatimiin ratamääriin ei suunnitelmassa ollut tilaa.
(Suomen mestaruuskilpailujen säännöt, 2017) Pudasjärvellä ei ole ollut aiemmin keilahallia. Ryhmäliikuntatilan yhteydessä on liikuntavälinevarasto esimerkiksi
jumppavälineille ja kuntopyörille. Jäähallin katsomon
alle sijoittuvat jäähallin pukuhuoneet, aulakahvilan
ja keilahallin baarin keittiö ja varastotilaa liikuntavälineille sekä jään kattamiseen tarkoitetuille
katelevyille.

Rakennuksen luoteislaidalle sijoittuu jään tasoon
huoltotila, jossa on tilaa kirjastoautolle, jäänhoitokoneelle sekä jätehuollolle. Huoltotilasta on
suora yhteys jäähalliin, katsomon alla sijaitseviin
pukuhuone- ja keittiötiloihin sekä portaan kautta
kirjastoon. Jäähalliin on lisäksi ulko-ovet rakennuksen
pohjoislaidalla. Talotekniikka sijoittuu monitoimisalin
ylle korkean vesikaton suojaan. Tekniikkatilaan on
pääsy sekä hissillä että omaa kierreporrasta pitkin.
Huoltotilaan on lisäksi mahdollista sijoittaa jäähallin
vaatimaa tekniikkaa.
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VII

LOPUKSI

Yksi Moderni hirsikaupunki -tutkimushankkeen
tavoitteista on löytää suunnittelututkimuksen kautta
kaupunkimaiseen ympäristöön sopivaa hirsiarkkitehtuuria (Juuti, et al., 2016, s. 7). Rakennuksen sopivuus
kaupunkimaisemaan riippuu lähinnä käytetyistä nurkkaratkaisuista ja -detaljeista. Kaupunkiympäristöön
hyvin sopiviksi koetaan lohenpyrstönurkat sekä
“city”-nurkat. Perinteisempi versio kaupungeissa
sijaitsevien hirsitalojen nurkkadetaljiikasta on
laudoitettu lyhytnurkka. Pitkänurkat taas koetaan
sopimattomiksi kaupunkiympäristöön. (Juuti, et al.,
2016, s. 39) Monissa uusissa hirsirakennuskohteissa,
kuten tässäkin suunnitelmassa, hirsien päät on jätetty
ulkoseinissä ja -nurkissa näkyviin esteettisistä syistä,
vaikka hirsien päät olisi tärkeää suojata ulkotilassa
vesisateen aiheuttamalta rasitukselta. Puussa syiden
vastaisesti leikatut pinnat ovat riskialttiimpia, sillä ne
imevät voimakkaimmin kosteutta puun sisään. Hirsien
suojaamattomat päät saattavat lyhentää rakenteen
käyttöikää huomattavasti. (Zwerger, 1997, s. 23-26)
Hirren käyttö ja kysyntä sekä yksityisessä että julkisessa rakentamisessa on lisääntynyt viime aikoina.
Syitä tähän ovat muun muassa rakennusmateriaalin
ekologisuus, uusiutuvuus ja paikallisuus sekä hyvät
sisäilmaolosuhteet, miellyttävä akustiikka ja rakenteellinen yksinkertaisuus. (Juuti, et al., 2016, s. 7)
Hirsirakentaminen ja puurakentaminen nähdäänkin
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yleensä ratkaisuna yleistyneisiin sisäilma- ja homeongelmiin, mutta käytettäessä perinteisten yhdestä
puusta veistettyjen hirsien sijaan liimahirsiä, jotka
muodostavat perinteisistä hirsistä poiketen höyrynsulun, muuttuu rakennus monikerrosrakentein
toteutettujen nykyrakennusten tavoin täysin tiiviiksi.
Liimahirsienkin kohdalla puhutaan rakenteen “hengittävyydestä” eli puun kyvystä varastoida ja luovuttaa ja
näin ollen tasata sisäilman kosteutta, mutta liimakerrosten sekä saumojen tiivistämisen vuoksi kosteus
pääsee haihtumaan vain takaisin sisätilaan eikä rakenteen läpi ulkoilmaan. Edellämainitut ominaisuudet
koskevat myös CLT:tä.
Hirren käyttö kaupungin julkisissa rakennuskohteissa
on tärkeä imagotekijä sekä osa Pudasjärven brändiä.
Hirsirakentamisen merkitys Pudasjärvelle on suuri,
sillä se lisää pienen kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Hirren valinta rakennusmateriaaliksi
ei ehkä kuitenkaan ole luontevin tämän tyyppiselle ja
kokoiselle rakennukselle; esimerkiksi CLT:stä (Cross
Laminated Timber) toteutettuna rakennuksella voisi
olla korkeampi esivalmistusaste ja sen kokoaminen
kävisi huomattavasti nopeammin. Yhteenliimatuista
puupaloista koostetut hirren malliset kappaleet eivät
juurikaan eroa koostumukseltaankaan CLT:stä.
Massiivirakenteen käyttö on positiivinen ilmiö, sillä

se esimerkiksi pienentää mahdollisuutta rakennusja suunnitteluvirheille. Monikerrosrakenne, kuten
mikä tahansa rakenne, on kuitenkin juuri niin kestävä
kuin sen heikoin osa. Hirsirakentamisesta voidaan
silti kyseenalaistaa massiivipuun käytön aiheuttama
materiaalihukka suhteessa esimerkiksi rankarunkoon tai pilari-palkkirakenteisiin. Rankarunkoisessa
rakenteessa, jossa kevyen rakenteen aukot täytetään
eristävyydeltään optimoidulla materiaalilla, saadaan
materiaalia säästettyä ja rakennusta kevennettyä.
Käytettäessä luonnonmukaisia eristeitä voidaan
rakennuksesta saada kokonaisuudessaan jopa
ekologisempi. Monitoimitaloa edelleen tutkittaessa ja
suunniteltaessa olisikin hyvä selvittää, olisiko rakennus toteutettavissa ranka- tai pilari-palkkirunkoisena,
perinteisistä hirsistä esimerkiksi kaksinkertaista
ilmaraollista rakennetta käyttämällä tai vaikkapa
CLT:n kaltaisista, puutapein yhteenkiinnitetyistä
lankuista koostetuista liimattomista Brettstapelpuuelementtilevyistä (What is Brettstapel?, 2017).
Toivon tämän viitesuunnitelman olevan hyödyksi
monitoimitalon jatkokehittelyssä. Hyödyllisintä suunnitelmassa lienevät pohjissa tutkitut ratkaisut tilojen
sijoittumisen ja monikäyttöisyyden suhteen sekä
rakennuksen sijoittuminen tontilla.
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Sisäänkäynti

tuleva huoltoasema

Pudasjärven uudet julkiset hirsirakennuskohteet.
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2009 – 2012
2012 – 2013
2014 – 2016
2015 – 2016
2015 – 2016
2016 – 2018
2017 –

1 841 k-m2
1 300 k-m2
9 800 k-m2
1 100 k-m2
2 700 k-m2
1 860 k-m2
6 600 k-m2
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6.

1. Hirsikorttelihanke
2. Pikku-Paavalin Päiväkoti
3. Hirsikoulu
4. Erityisryhmien rivitalot 3 kpl
5. Vanhusten hoivakoti
6. Vuokra-asunnot, 24 huoneistoa
7. Pudasjärven monitoimitalo
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Ortokuva Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 01/2017 aineistoa

3.

2328

47

5.

13

4.

14

35

4.

9

4.

447

Diplomityön tarkoituksena on ollut suunnitella hirsinen
monitoimitalo noin 8500 asukkaan Pudasjärven kaupungille. Monitoimitalo on jatkumoa Pudasjärven julkisille
hirsirakennuskohteille, kuten päiväkodille, koulukampukselle sekä vanhusten palvelutalolle. Suunnitelmaa on
tarkoitus käyttää suunnittelualueen kaavoituksen sekä
monitoimitalon jatkosuunnittelun tukena.
Työ alkoi joulukuussa 2016 Moderni hirsikaupunki
–tutkimushankkeen esiselvitysraporttiin sekä yleisesti
hirsirakentamiseen tutustumalla. Diplomityö on luonteeltaan suunnittelupohjainen. Se on suunnittelututkimuksena osa Moderni hirsikaupunki –tutkimushanketta.
Tammi-huhtikuun ajan työ on ollut palkallista osana tutkimushanketta. Työtä on ohjannut Moderni hirsikaupunki
–tutkimushankkeen johtaja, rakennusopin professori
Janne Pihlajaniemi.
Monitoimitalon suunnittelua varten on perustettu
monitoimitalotyöryhmä, joka on kokoontunut noin kerran
kuukaudessa Pudasjärvellä. Työryhmään ovat kuuluneet
itseni ja Janne Pihlajaniemen lisäksi Pudasjärven kaupungin sekä rakennukseen sijoittuvien eri toimintojen
edustajia. Työn edetessä olemme käyneet Pudasjärvellä
esittelemässä suunnitelmia monitoimitalotyöryhmälle.
Esittelyjen jälkeen käydyt keskustelut ovat ohjanneet
suunnittelua.

Vuoden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (ajoneuvoa / vuorokausi)
Lähde: Liikennevirasto, Liikennemääräkartat koko maa vuosilta 2012-2015

2.

7.

Kurenalan koulu. Kuva: Juha Nyman
Asemapiirustus 1:2000

Ilmakuva etelään päin

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta

Kurenalan koulu. Tontti nousee kerroksen verran etelään päin. Kuva: Juha Nyman

Rakennussuunnittelu

Diplomityö

Pudasjärven hirsinen monitoimitalo

ohjaaja: Janne Pihlajaniemi

Joonas Parviainen

22.5.2017

1/6

Suunnittelukohde sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa Pudasjärven kaupungin keskustaajamassa. Monitoimitalon suunnittelualue sijoittuu Pudasjärven keskustan länsipuolelle nykyisen Kurenalan koulun tontille. Kortteli rajoittuu lännessä valtatie 20:een
(Kuusamontie), etelässä ja idässä uuteen suunniteltuun
valtatieltä Pudasjärven keskustaan vievään liittymään ja
pohjoisessa Rimmintiehen. 50-luvun koulurakennus on
laajalti homeessa ja ollaan aikeissa purkaa. Alustavassa
tilaohjelmassa monitoimitaloon kuuluivat elokuvateatteri, jäähalli pukuhuoneineen, keilahalli, kahvio, kirjasto
ja sen yhteyteen nuorisotila sekä yhdistävät aulatilat.
Suunnitelman edetessä tilaohjelmaan ovat tulleet lisäksi
näyttelytila, ryhmäliikuntatila pukuhuoneineen, toimistoztilaa sekä tarpeelliset huolto- ja tekniikkatilat. Lisäksi
nuorisotila on siirtynyt kirjaston yhteydestä omaksi tilakseen ja elokuvateatteri on muuttunut monitoimisaliksi,
joka toimii myös auditoriona, teatterisalina sekä konserttisalina.
Rakennuksen kokonaiskerrosala on 6 600 k-m2 ja
karkea hinta-arvio noin 15,84 milj. €. Hinta-arvio perustuu
neliöhinta-arvioon 2 400 €/m2, joka taas perustuu aiem-

min Pudasjärvellä rakennettujen hirsisen Pikku-Paavalin
päiväkodin (2 300 €/m2) sekä hirsikampuksen (2 350 €/
m2) toteutuneisiin neliöhintoihin. Rakennus on tarkoitus
rahoittaa ainakin osittain kuntarahoituksella.
Suunnitelmien edetessä ja tarkentuessa myös
asiakkaiden toiveet muuttuivat ja tarkentuivat. Rakennukselle arvioitu alustava kerrosala oli 5 450 k-m2.
Suunnittelun edetessä kävi kuitenkin selväksi, että rakennuksesta tulisi huomattavasti suurempi etenkin, kun
monitoimitalon tilaohjelmaan alkoi tulla lisää toimintoja.
Monitoimitalotyöryhmän kokouksissa rakennuksen kerrosalalle asetettiin ehdottomaksi ylärajaksi 6 500 k-m2
ja maksimihinnaksi 15 milj. €. Lopulta kerrosalaksi tuli 6
600 k-m2, sillä tilojen pienentäminen liian ahtaiksi ei ole
järkevää. Käytännössä kerrosalaa saa pienemmäksi vain
vähentämällä rakennukseen sijoittuvia toimintoja.
Laaja rakennus on pilkottu pienempiin osiin inhimillisen mittakaavan luomiseksi. Se koostuu neljästä
suorakulmaisesta hirsikappaleesta, joiden keskelle jää
pieni sadepiha, jonne sadevedet ohjautuvat. Rakennus
on itsessään kuin pieni kylä. Mittakaavaa on pienennetty
myös leikatun pyramidin mallisilla katoilla, mikä lisäksi
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vähentää rakennuksen varjostavuutta. Maasta katsottuna kattojen loivat yläosat ja kirjaston suuri kattoikkuna
jäävät näkymättömiin.
Rakennus on ilmeeltään yksiaineinen. Väreiltään
rakennus on ulkoa harmaa ja sisältä vaalea. Hirsiseinät
on käsitelty ulkopinnoilta perinteisellä rautavihtrillillä,
joka harmaannuttaa puun pinnan. Vesikatto on päällystetty hirsipaneeleilla paanukaton periaatetta soveltaen
ja paneelit on samoin harmaannutettu rautavihtrillillä.
Ulkoseinän hirsipintaa jatkettu etelä-, länsi- ja pohjoisjulkisivuilla visuaalisesti alaspäin samankorkuisilla hirsipaneeleilla. Kauniit lohenpyrstöhirsisalvokset näkyvät
rakennuksen nurkissa sekä ulkoseiniä jäykistävien väliseinämien kohdilla. Sisältä hirsiseinät on kuultokäsitelty
vaaleiksi.
Tontti on ympäröity vilkasliikenteisillä teillä, mikä
tekee siitä melko rauhattoman. Esimerkiksi Kuusamontieltä tontin länsipuolelta kulki vuosien 2012-2015 välillä
keskimäärin 4 479 autoa vuorokaudessa. Hirsikampuksen
valmistuttua 2016 liikennemäärät ovat vain kasvaneet.
Lisäksi Kuusamontielle kaavaillusta uudesta liikenneympyräliittymästä tulisi uusi pääväylä Pudasjärven kes-
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kustaan ja uuden tien eteläpuolelle kaavaillaan uutta
huoltoasemaa. Rakennus sijoittuu tontin länsilaidalle,
mikä rauhoittaa tontin itäpuolen vilkasliikenteiseltä
Kuusamontieltä. Lisäksi rakennukseen on suunniteltu
rauhaisa sisäpiha sekä lukuisia kattoikkunoita, jotka
suuntaavat katsetta ympäristön lisäksi ylöspäin taivaalle.
Rakennus on linjattu Kuusamontien suuntaisesti.
Pääsisäänkäynti rakennukseen on sen itäpuolelta, jossa
sijaitsee pieni tori sisäänkäynnin edessä sekä pysäköintialue, jonne sijoittuu 38 autopaikkaa. Lisäksi tontin
pohjoislaidalla, joka toimii jalankulkijoiden ja ajoneuvojen
jaettuna tilana, on lisätilaa 38 autolle. Isojen tapahtumien yhteydessä voidaan hyödyntää tontin eteläpuolelle
kaavaillun huoltoaseman pysäköintipaikkoja. Tontin
itälaita jää puistoksi, jonne sijoittuu uusi ulkolava esimerkiksi kesäteatteriesityksiä varten. Huoltoajo tapahtuu
rakennuksen pohjoispuolelta Rimmintieltä rakennuksen
luoteislaidalla sijaitsevaan huoltotilaan. Tontti viettää loivasti länteen päin, mistä johtuen monitoimitalon kellaritilat sijoittuvat luontevasti tontin länsi- ja pohjoislaidoille.
Korkoero tontin laidasta laitaan on noin kolme metriä.
Asemapiirustus nykytilasta 1:4000
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Alustava tilaohjelma

k-m2

Toteutunut tilaohjelma:

k-m2

jäähalli
aulakatsomo
keilahalli
elokuvateatteri
kirjasto
pukuhuoneet ja kahvio

2700
800
600
300
750
300

yhteensä

5450

jäähalli ja katsomo
keilahalli
monitoimisali
kirjasto
aula, kahvila ja ala-aula
yleiset saniteettitilat
käytävät
nuorisotila
näyttelytila
toimistot
ryhmäliikuntatila
pukuhuoneet ja lämpiö
huoltotila, kirjastoautotalli
tekniikkatilat
varastot

2497
431
312
786
770
98
235
277
142
178
103
187
331
152
158

A

+4.600

TEKNIIKKA
124 m2

C

C

huoltoajo
A

Ullakkokerros 1:200
A
38 lisäpaikkaa

shared space

huoltoajo

A

JÄÄHALLI
2344 m²

-3.150

38 autopaikkaa

jäänhoitokone

HUOLTO
309 m²

JÄÄHALLI

katteid

en säilyty

2344 m²

s 19 m²

tekniikka
3 m²

en säilyty

s 19 m²

katteid
katteiden säilytys 20 m²

jätehuolto

katteiden säilytys 20 m²

-3.150
-3.150

pyö

pukuhuoneet 47 m²

pukuhuoneet 47 m²
kylmävarasto 12 m²

keittiö 25 m²

liikuntavälinevarasto 12 m²

liikuntavälinevarasto 12 m²

liikuntavälinevarasto 12 m²

tekniikka 7 m²

et

line

räte

jätehuone 12 m²

oau

ast

kirj
baari

to

KEILAHALLI
B

383 m²

lastaus

huoltotila
32 m²

B

-3.150

540 paikkaa
pukuhuone 22 m²

pukuhuone 23 m²

-3.150

siivousvälineet

+0.000

varasto 11 m²

C

avattava seinämä

C

kahvila
esiintymislava

TORI

naulakot

MONITOIMISALI

AULA

sadepiha

497 m²

B

B

NUORISOTILA

200 paikkaa

264 m²

271 m²

pelitila 84 m²

+0.000

vastaanottotiski

+0.900

liikuntavälinevarasto

-3.150

projektorihuone 11 m²

+0.000
valkokangas nostettavissa

näyttelytila

-0.480

RYHMÄLIIKUNTATILA
98 m²

KIRJASTO

NUORISOTILA

623 m²

264 m²

C

jaettavissa kahteen osaan

musiikinkuuntelutila

C

pyörätelineet

näyttelynpystytys

MONITOIMISALI

varasto 24 m²

lämpiö 29 m²

200 paikkaa
271 m²

A
varasto
oleskelutila 151 m²

varasto
3 m²

NÄYTTELYTILA

-3.150

Kellarikerros 1:200

130 m²

työpaja 17 m²

pienryhmätila 24 m²

1. Rautavihtrillillä harmaannutettu painumaton mäntyhirsi
2. Rautavihtrillillä harmaannutettu mäntypaneeli
3. Lasi
4. Lautamuottiin valettu betoni

TOIMISTOT 159 m²
kirjaston toimisto
hyvän mielen paikka 24 m²

kokoustila 24 m²

Luonnoksia rakennuksen yleisilmeestä ja periaatteista

Julkisivumateriaalit

valkokangas nostettavissa

tiski

kulttuuritoimen toimisto

taukotila

nuorisotoimen toimisto

A

Sisäänkäyntikerros 1:200. Rakennuksen nollakorko = +114,25 merenpinnasta.

Rakennuksen runko on paikoin syvä, mutta tilat saavat
runsaasti luonnonvaloa kattoikkunoista. Kirjastosalin
yllä on suuri kattoikkuna, joka hallitsee tilaa ja tekee
siitä erittäin valoisan. Pienempiä kattoikkunoita löytyy
lisäksi aulasta, näyttelytilasta, nuorisotilasta, sekä toimistotiloista. Kattoikkunoilla näyttelytilaan saadaan optimaalinen luonnollinen valaistus. Myös toimistotiloissa
kattoikkunat parantavat työympäristön viihtyisyyttä.
Pimeät tilat (monitoimisali, saniteettitilat, keilahalli,
pukuhuoneet, varastot) sijoittuvat rakennusrungon keskelle sekä kellariin. Näyttelytilan yhteydessä on pimeää
monikäyttötilaa, joka muuntautuu niin lisänäyttelytilaksi
kuin näyttelynpystytystilaksi tai varastoksi tarvittaessa.
Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen itäpuolella.
Sisäänkäynnin tason korko on +114,25 merenpinnasta.
Sisäänkäynnistä tullaan pitkänmalliseen aulaan, jossa
sijaitsee kahvila, vastaanottotiski, narikka sekä yleiset
saniteettitilat. Aulasta on sisäänkäynti jäähalliin ja
monitoimisaliin, joissa molemmissa katsomon yläpää
on aulan tasolla. Lisäksi aulasta on käynti näyttelytilaan heti sisäänkäynnistä vasemmalle, toimistotiloihin
näyttelytilan takana sekä kirjastoon ja nuorisotilaan tilan
perällä. Aulassa sadepihaa vasten on pieni koroke, jota on

mahdollista käyttää esiintymislavana. Sadepihalle pääsee aulasta lasiliukuoven kautta ja sitä on mahdollista
käyttää kesällä aulakahvilan terassina. Yleisön käytössä
olevien ovien ja henkilökunnan ovien välille on tehty ero
ovien materiaalien avulla: julkiset ovet ovat vaaleita, henkilökunnan ovet tummia.
Avaran kirjastosalin keskiosa laskeutuu puoli
metriä alemmas muodostaen neliönmuotoisen tilan, jota
kiertävät kiinteisiin kirjahyllyihin integroidut työpisteet.
Kirjaston yhteydessä ovat Pudasjärven “hyvän mielen
paikka”, pieni työpaja, pienryhmätila sekä vuokrattavissa
oleva kokoustila. Kirjaston, kulttuuritoimen ja nuorisotoimen toimistotilat sijoittuvat yhteisiin toimistotiloihin.
Nuorisotoimen toimistossa on toiveiden mukaisesti tilaa
neljälle hengelle: yhdelle nuoriso-ohjaajalle, yhdelle
vapaa-aikaohjaajalle sekä kahdelle etsivää nuorisotyötä
tekevälle henkilölle. Toimistojen vieressä on kirjaston
vuokrattava kokoustila, joka on myös toimistojen käytettävissä.
Jäähallin katsomon alle sijoittuvat jäähallin
pukuhuoneet, aulakahvilan ja keilahallin baarin keittiö
sekä varastotilaa liikuntavälineille sekä jään kattamiseen tarkoitetuille katelevyille. Baari ja kahvila sijaitsevat
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päällekäin ja niiden välillä kulkee kierreporras. Alkuperäisessä tilaohjelmassa mukana olleesta elokuvateatterista
kehittyi monitoimisali, joka toimii lisäksi auditoriona,
teatterisalina sekä konserttisalina. Salin yhteydessä on
projektorihuone, jonne on pääsy suoraan vastaanottotiskiltä, jolloin yksi ihminen voi helposti sekä tarkistaa
liput ovella että käynnistää elokuvan. Monitoimisali
laskeutuu kellarikerroksen tasolle ja sen katsomon alla
sijaitsee pukuhuoneet keilahallille ja ryhmäliikuntatilalle sekä esityksiä varten. Salin eteläpuolella on lisäksi
lämpiö teatteri- ja musiikkiesityksiä varten sekä varastotilaa lavasteille. Salin valkokangas on nostettavissa,
jolloin esiintymistila salin alaosassa kasvaa.
Kellarikerroksessa on oma sisäänkäynti rakennuksen eteläpuolella, josta on käynti ryhmäliikuntatilaan
sekä nuorisotilaan. Nuorisotila sijoittuu kahteen kerrokseen. Sisäänkäyntikerroksen tasossa sijaitsee oleskelutila, jonka yhteydessä on musiikinkuuntelutila sekä
pieni varastotila. Kellarikerroksessa sijaitsee pelitila,
jossa on tilavaraukset biljardipöydälle, pingispöydälle,
pöytäjalkapallolle sekä ilmakiekolle. Lisäksi nuorisotila
voi käyttää kirjaston yhteydessä olevia pienryhmätilaa
ja työpajaa sekä ryhmäliikuntatilaa niiden ollessa vapa-
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ina. Nuorisotilaan on mahdollista tulla alasisäänkäynnin
kautta muun rakennuksen ollessa suljettuna. Keilahalli
sijoittuu aulan alle ja sen yhteydessä on oma baari.
Ryhmäliikuntatilan yhteydessä on liikuntavälinevarasto
esimerkiksi jumppavälineille ja kuntopyörille.
Rakennuksen luoteislaidalle sijoittuu jään
tasoon huoltotila, jossa on tilaa kirjastoautolle, jäänhoitokoneelle sekä jätehuollolle. Huoltotilasta on suora
yhteys jäähalliin, katsomon alla sijaitseviin pukuhuone- ja
keittiötiloihin sekä portaan kautta kirjastoon. Huoltotilaan on lisäksi mahdollista sijoittaa jäähallin vaatimaa
tekniikkaa.
Monitoimitalotyöryhmän kokouksissa nousi
lukuisia huomioita, kommentteja ja toiveita, jotka ohjasivat monitoimitalon suunnittelua. Suurin osa toiveista
otettiin huomioon suunnittelussa, mutta aivan kaikkia
toiveita ei voitu täyttää, jotta pohjien toimivuus ja tilojen yhteiskäyttö saatiin taattua. Esimerkiksi kirjaston
ja näyttelytilan toivottiin sijoittuvan vierekkäin, jotta
näyttelyissä voisi hyödyntää myös kirjaston tiloja, mutta
lopulta tärkeämpää oli kirjaston sijoittuminen huoltotilan yhteyteen sekä nuorisotilan ja kirjaston tilojen
yhteiskäytön hyödyntäminen.

ohjaaja: Janne Pihlajaniemi

Yksityiskohtaisimmat toiveet kohdistuivat nuorisotilaan. Kaupungin nuorisotyöstä vastaava viranhaltija toivoi muun muassa, että monimuotoisuus ja
esteettömyys huomioitaisiin siten, että myös ikäihmiset
voivat käyttää tilaa, pääsy monitoimitalon muihin tiloihin
olisi mahdollista estää, valvontatehtävä olisi mahdollisimman vaivaton ja että tilat olisivat viihtyisät ja kodinomaiset. Lisäksi hän huomautti, että nuorisotilan toiminnasta ja erityisesti pelitilasta syntyy kovaa ääntä.
Suunnittelussa on keskitytty tilojen monikäyttöisyyteen sekä potentiaalisiin synergiaetuihin eri
tilojen välillä. Esimerkiksi jäähallia ja monitoimisalia
palvelevat samat aulatilat, nuorisotila hyödyntää kirjaston pienryhmätilaa sekä ryhmäliikuntatilaa, kirjaston
yhteydessä oleva vuokrattava kokoustila palvelee myös
viereistä toimistotilaa ja aulakahvila on avattavissa myös
jäähallin puolelle. Tilojen yhteiskäytössä hyödynnetään
myös tilojen käyttötarvetta eri kellonaikoina. Ryhmäliikuntatila on lähinnä iltakäytössä. Kirjasto on auki seitsemään illalla, nuorisotila arkisin kahdeksaan ja lauantaisin yhteentoista.
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Sisääntuloaula

Kirjastosali

+13.000

+11.500

+10.800

+9.500
+4.600

+4.500

+4.500

TEKNIIKKA
+4.600

+4.500

+0.000
-0.750

kylmää ullakkotilaa

+4.500

-0.750

-2.190
-3.150

-3.150

KIRJASTO

-3.150

NUORISOTILA

Leikkaus A–A 1:200

-0.750

-0.480

+0.000

NÄYTTELYTILA
+0.000

+0.000

+0.000

MONITOIMISALI
-2.920

-3.150

-3.150

Leikkaus C–C 1:200

Julkisivumateriaalit
1. Rautavihtrillillä harmaannutettu painumaton mäntyhirsi
2. Rautavihtrillillä harmaannutettu mäntypaneeli
3. Lasi
4. Lautamuottiin valettu betoni

+8.500

+4.500

+4.500

+3.000

+0.000

-0.250

-0.750

-2.800
-3.150

-3.150

Leikkaus B–B 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Rakennuksen sisääntulokerros on hirrestä ja kellarikerros betonista. Kattorakenteet ovat puisia. Rakennuksen
ulkoseinät ovat 275 mm paksua painumatonta liimahirttä, mikä täyttää nykyiset eristysvaatimukset. Painumaton hirsi eroaa tavallisesta lamellihirrestä siinä, että
lamellin keskimmäiset puukappaleet liimataan syysuunnaltaan pystyyn, mikä estää painumisen. Rakennuksen
paloluokka on P2, jolloin 1-kerroksisena rakennuksella
ei ole henkilö- tai kerrosalarajoitusta, räystäskorko saa
olla enintään 9 m ja sisäpintojen pintaluokkavaatimus on
B-s1, d0 tai sprinklattuna D-s2, d2, mikä mahdollistaa
hirren käytön suojaamattomana sisätiloissa. (Lähde: E1
Suomen rakentamismääräyskokoelma) Kun vain sisääntulokerros on hirsinen ja rakennus sprinklattu, sovelletaan näitä määräyksiä.
Perinteinen hirsikehikko ja sen suorakulmaisuus
ovat luontevia ratkaisuja hirrelle. Pitkiä ulkoseiniä tukevat
ja jäykistävät tasaisin välein lyhyet hirsiseinämät. Hirsiä saa huomaamatta jatkettua salvoksin väliseinämien
kohdalla. Jäähallin seinissä on kaksoishirsirakenne, jossa
kahden hirsikerroksen välissä on eristävänä kerroksena
ilmarako. Hallin katossa on alakaton taakse piilotettu
korkea palkkiristikkorakenne.

Hirren käyttö kaupungin julkisissa rakennuskohteissa on tärkeä imagotekijä sekä osa Pudasjärven
brändiä. Hirsirakentamisen merkitys Pudasjärvelle on
suuri, sillä se lisää pienen kaupungin tunnettuutta ja
vetovoimaisuutta. Hirren valinta rakennusmateriaaliksi
ei ehkä kuitenkaan ole luontevin tämän tyyppiselle ja
kokoiselle rakennukselle; esimerkiksi CLT:stä (Cross
Laminated Timber) toteutettuna rakennuksella voisi
olla korkeampi esivalmistusaste ja sen kokoaminen
kävisi huomattavasti nopeammin. Yhteenliimatuista
puupaloista koostetut hirren malliset kappaleet eivät
juurikaan eroa koostumukseltaankaan CLT:stä.
Massiivirakenteen käyttö on positiivinen ilmiö, sillä
siinä on esimerkiksi pienempi mahdollisuus rakennus- tai
suunnitteluvirheille. Mikä tahansa rakenne on kuitenkin
juuri niin kestävä kuin sen heikoin osa. Hirsirakentaminen
ja puurakentaminen yleensä nähdään ratkaisuna yleistyneisiin sisäilma- ja homeongelmiin, mutta käytettäessä
perinteisten yhdestä puusta veistettyjen hirsien sijaan
liimahirsiä, jotka muodostavat perinteisistä hirsistä poiketen höyrynsulun, muuttuu rakennus monikerrosrakentein toteutettujen kivirakennusten tavoin täysin tiiviiksi.
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Liimahirsienkin kohdalla puhutaan rakenteen
“hengittävyydestä” eli puun kyvystä varastoida ja luovuttaa ja näin ollen tasata sisäilman kosteutta, mutta liimakerrosten vuoksi kosteus pääsee haihtumaan vain takaisin
sisätilaan eikä rakenteen läpi ulkoilmaan. Samat ominaisuudet koskevat CLT:tä. Monitoimitaloa edelleen tutkittaessa ja suunniteltaessa olisikin hyvä selvittää, olisiko
rakennus toteutettavissa perinteisistä hirsistä tai esimerkiksi CLT:n kaltaisista puutapein yhteenkiinnitetyistä
lankuista koostetuista liimattomista Brettstapel-puuelementtilevyistä.

Perinteisen hirsikehikon suorakulmaisuus on luontevaa hirrelle.

Julkisivu länteen 1:200

Kuva: Svenska Fritidshus, Arkitektur Förlag, 2016
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