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TIIVISTELMÄ.
Voimistelu on jäsenmäärältään yksi suurimmista urheilulajeista Suomessa ja se liikuttaa noin 130 000 lasta,
nuorta ja aikuista viikoittain. Laji sisältää yhdeksän
voimistelulajia, joista joukkuevoimistelu on ensisijainen
tarkastelukohde diplomityöni suunnittelupainotteisessa
osiossa. Joukkuevoimistelun suuren suosion myötä itsenäisiä harjoitteluhalleja on noussut useampaan kaupunkiin
ympäri Suomen.
Lajin vaatimukset tiloiltaan ovat yhtä kovat kuin laji on
itsessään; voimistelu on laaja-alaista urheilua. Voimistelu ei ole pelkästään fyysistä harjoittelua, tekniikkaa
ja taitoa, vaan se vaatii urheilijan kykyä vahvaan ilmaisuun. Kokonaisvaltaisuudessaan voimistelu tarvitsee
inspiroivat, terveelliset, ja ennen kaikkea turvalliset
tilat. Tarpeina tärkeimpiä ovat hyvä akustiikka, joustava
harjoituslattia ja voimisteluvälineen heittoon suotuisa
kattokorkeus.
Vaikka voimisteluhallihankkeiden määrä on kasvanut, ovat
useammat hallit arkkitehtonisesti puutteellisia. Diplomityössäni korostan arkkitehtuurin ja voimistelun suhdetta,

jossa yhteisiä elementtejä voi löytää esimerkiksi muodon,
rytmin, tasapainon, linjojen ja erilaisten tasojen suhteen. Kilpailuissa ja näytöksissä erinomaiset puitteet
lisäävät voimistelun kokemusta elämyksenä. Voimistelun
talo voi olla arkkitehtonisesti yhtä ansioitunut kuin
minkä tahansa muun taiteen lajin rakennus.
Diplomityössäni toteutan suunnitelman Voimistelun talosta olemassa olevaan rakennukseen sen ulkonäköä uudistaen.
Kohteenani on Seinäjoella, Kapernaumin teollisuusalueella
sijaitseva varastohalli. Tarkoituksena on käyttää vanhaa rakennetta uuden pohjalle ja jäsentää tiloja uudelle
toiminnalle. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla kaupungin
keskustaan nähden. Teollisuusalueella toimii useita muita
voimisteluhallia tukevia palveluita, kuten kuntosaleja,
hieronta- ja fysioterapiapalveluita ja tanssisaleja.
Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on tutkielmaosio, jossa kartoitan lajin taustoja sekä tulkitsen
yhteisiä elementtejä voimistelun ja arkkitehtuurin osalta. Toisessa osiossa toteutan suunnitelman Voimistelun
talosta.

Nuoret voimistelijat loppurivissä.
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ABSTRACT.
Gymnastics is one of the most popular sport in Finland,
moving approximately 130 000 children, adolescents, and
adults every week. The Finnish Gymnastics federation
represents nine different gymnastics sub disciplines, in
which Aesthetic Group Gymnastics is the one I focus on
this master’s thesis. Due to the great popularity of Aesthetic Group Gymnastics, the independent gymnastics halls
have been established around the country.
The needs of gymnastic halls are as demanding as the
discipline itself. Gymnastics is a versatile sport, requiring not only physical qualities, but also expressive
and aesthetical appeal. Overall, when designing gymnastic
halls, gymnastics needs inspiring, healthy, and most importantly, safe facilities. The most important needs are
good acoustics, an elastic floor surface, and a favorable
ceiling height for throwing gymnastic apparatus.
Although the amount of gymnastic hall projects has increased, several halls are architecturally deficient. My
master’s thesis emphasizes the relationship between architecture and gymnastics, where the common elements can
Frank Gehry: Museum of Pop Culture, Seattle.
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be found in terms of, for example, form, rhythm, balance,
lines, and different levels. An excellent setting of a
stage, or a competition area, increases the execution
experience as an artistic impression. A house for gymnastics can be as architecturally distinguished as any other
art building e.g., a museum, or an opera house.
In my master’s thesis I plan a house for gymnastics to an
existing building, renewing its appearance. My target is
a warehouse located in Seinäjoki, in the Kapernaumi industrial area. The purpose is to use the old structure as
a basis for the new structure and to arrange the premises
for the new activity. The property is located in a prominent position in relation to the Seinäjoki city center.
There are several other services in the industrial area
that support the house for gymnastics, such as gyms, massage and physiotherapy services, and dance halls.

My thesis is divided into two parts, the first of which
is the study section where I map the background of the
Aesthetic Group Gymnastics and interpret the common elements in terms of gymnastics and architecture. In the
second section I devise a plan for the House for Gymnastics.
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ESIPUHE.
Olen 10-vuotias. Varsin myöhään lajin aloittanut joukkuevoimistelijan alku. Katselen joulunäytöksessä itseäni
vanhempia voimistelijoita kadehtien; upeat voimistelupuvut koristeluineen kimmeltävät salin tunnelmavalaistuksessa, tytöt liitelevät asennosta toiseen varsin
vaivattomasti musiikin tahtiin ja he suorittavat samanaikaisesti melkein mahdottomilta näyttäviä notkeusliikkeitä. Esiintymislavaan on panostettu joulunäytöksen teeman mukaisesti, jolloin esitys tilassa musiikkeineen ja
teemoineen antavat minulle valtavan elämyksen. Laji vie
minut mukanaan.
Paluu arkeen. Voimistelusta on tullut minulle elämäntapa.
Laji vaatii harjoittelua lähes jokaiselle viikonpäivälle ja raahaudun jälleen harjoitussalille erään yläkoulun
homeisimpaan liikuntasaliin. Saliin, jonka nimen kuulemisesta pääsee itku. Harjoituksen päätteeksi minulla on kipeä pää, tusinan verran mustelmia ympäri kehoani ja tikku
varpaassa vanhalla irvistävällä puulattialla liukumisesta. Miksi maailman kauneimman lajin harjoittelu arjessa on niin epäinspiroivaa? Miksi joudumme aina tyytymään
kaupungin huonoimpaan harjoitussaliin?
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Olen matkustanut voimistelun myötä mitä erikoisimmissa
paikoissa. Kulttuurishokki Venäjällä kulminoitui neuvostoaikaisen kilpa-areenan ovettomaan vessaan, joka tarjosi
betonitasanteen ja siinä olevan ovaalin reiän. Puistattava ympäristö miltei tukahdutti kilpailufiiliksen. Päivän edetessä ja voimistelumatolle astellessa ympäristön
aiheuttama ahdistus hälvenee ja tunnelma kilpailualueella
on erilainen. Kilpailuareenan tila on avara, mutta tunnelma yleisöineen tekee siitä intiimimmän. Kilpailusuoritus lähtee täydestä hiljaisuudesta ja musiikin alkaessa
etenee rytmikkään kannustuksen saattelemana. Voimistelu
tuntuu tilassa lumoavalta ja hartaalta, ikään kuin kaikki
olisi tapahtunut hidastetusti. Joutsenlampi-teemainen ohjelmamme päättyy viimeiseen tahtiin ja käden liikkeeseen.
Hetken hiljaisuuden jälkeen yleisö repeää odottamattomaan
suosionosoitukseen. Virheetön ohjelma ei ollut, mutta
paikan kokonaisvaltainen tunnelma liikuttaa minua.
Lopetettuani lajin viihdyin sen parissa vielä pitkään,
mutta arkkitehtuuriopintojeni myötä sen seuraaminen hiipui. Pidin voimistelua jotenkin erillisenä taiteenmuotona,
jolla ei ollut minkäänlaista rajapintaa arkkitehtuurin

kanssa. Ehkä silloin tällöin saatoin kertoa joukkueurheilutaustani minulle opettamasta ryhmätyöskentelyn taidosta
yhteisen tavoitteen eteen tai joustavuuteen oppimisen kyvystä. Diplomityöaiheen tullessa yhä ajankohtaisemmaksi,
keskustelin kurssikavereideni kanssa asiasta ja aihe selkiytyi: miksi en tekisi aiheesta, josta olen intohimoisesti kiinnostunut? Esteettisestä joukkuevoimistelusta.
Lajista, jonka parissa olin ennen jatkuvasti analysoinut
ohjelmien teemoja, kuvioita, tasapainoa, linjoja, rakenteita. Taiteellista ja teknistä arvoa ja koko suoritusta.
Samanlaisia elementtejä, mihin arkkitehtuurissa kiinnitän
huomiota. Arkkitehtuuri voi ammentaa aiheita tanssista
ja musiikista, joten miksi ei voimistelustakin? Voisinko
suunnitella voimisteluohjelman suosikkiarkkitehtuuristani
tai tilassa vallitsevasta tunnelmasta?
Aesthetic -nimeä kantava diplomityöni on haaveutopia voimistelun talosta, joka resonoi arkkitehtuurillaan maailman kauneinta lajia. Suunnitelmapohjainen työ perehtyy
voimistelun vaatimuksiin arkkitehtuurin suhteen. Vuonna
2021 suomalainen voimistelu täyttää pyöreitä vuosia. Haluan omistaa työni 125-vuotiaalle suomalaiselle voimistelulle.

Omakuva joukkuevoimistelun SM-kilpailuissa 2010.
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Expressia-joukkueen loppuasento. Joukkuevoimistelun MM-kilpailut 2017, Helsinki.
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JOUKKUEVOIMISTELU.
Joukkuevoimistelun juuret ovat syvällä suomalaisessa naisvoimistelussa, jonka ydin on virtaavat vartalon
liikkeet. Lajilla on yhtäläisyyksiä myös rytmiseen voimisteluun, mutta temppuilun sijaan painotus voimisteluohjelmassa on erityisesti vartalon virtaavuudessa ja
ilmaisussa. Joukkuevoimistelu on vuosi vuodelta yhä kansainvälisempi ja se on varsin vakavasti otettavaa huippu-urheilua: MM-tasolla on kilpailtu vuodesta 2000 lähtien ja Suomi on lajin ehdottomia kärkimaita.
Kilpailuohjelma on sommiteltu musiikin, voimistelupukujen
ja teeman mukaisesti taiteelliseksi ja urheilulliseksi
kokonaisuudeksi. Suoritukseen kuuluvat pakolliset osaalueet, kuten tasapainot, hypyt, akrobatialiikkeet, vartalon liikkeet ja edellä mainittujen yhdistelmät. Ilmaisu ja eläytyminen sekä puhdas suorittaminen viimeistelee
voimistelusuorituksen.1
Kilpailuissa suorituksen arviointi on haastavaa lajin
taiteellisuuden vuoksi, siksi tuomaristo on jaettu kolmeen paneeliin pisteidenantoa helpottamaan. Sommittelun
tekninen tuomaristo arvioi suorituksen vaikeusosia, kuten
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hyppyjä, tasapainoja ja akrobatialiikkeitä. Sommittelun
taiteellinen tuomaristo tutkii ohjelman voimistelullista
arvoa, ilmaisua ja rakennetta. Suoristustuomaristo tarkkailee suorituspuhtautta ja liikkeiden yhtäaikaisuutta.
Täyden kokonaispisteiden arvoinen suoritus on elämyksellinen ja vaatii tuhansia harjoitustunteja näyttääkseen
helpolta ja kevyeltä. Joukkuevoimistelun kansainvälinen
nimi, Aesthetic Group Gymnastics, kertoo kaiken olennaisen; laji on esteettistä.2

1 URL https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/Joukkuevoimistelu/Lajiesittely
2 URL https://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Valmennusringit-2
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JOUKKUEVOIMISTELU JA ARKKITEHTUURI.
Voimistelu ja arkkitehtuuri ovat kaksi luovaa taiteenmuotoa, jotka käyttävät tilaa tulkinnassaan. Voimistelu sekä
tanssi ovat ihmiskehon liikettä tilassa ajan suhteen.3
Tilaa koetaan liikkeellä; katse suuntautuu eri suuntiin,
kävely ei ole tasaista, vaan se välillä pysähtyy ja palaa takaisin, rytmi vaihtelee. Arkkitehtuuri rajaa tilan
kaikenlaiselle liikkeelle. Liike voi olla arkipäiväistä,
kuten rakennuksen käyttäjän liikkumista tilasta toiseen.
Arkkitehtuurin rajaamaa tilaa hyödyntävät tanssijat,
jotka saavat inspiraationsa tilasta itsessään tai sen
antamista mahdollisuuksista. Tanssi voi korostaa arkkitehtonisia elementtejä ja ohjata katsojaa näkemään ne.
Arkkitehtuuri ja tanssi ovat hyvin samanlaisesti koettavia suhteessa aikaan. Valon lankeaminen tilaan on erilaista vuorokausien ja vuodenaikojen suhteen. Tämä muuttaa arkkitehtuurin koettavuutta tilassa. Myös tanssiteos
on hetkellinen ajassa ja se voi muuttaa, täydentää tai
määrittää käsitystä tilasta. 4,5
Joukkuevoimistelun suorittamiseen tarvitaan 14 x 14 metriä suuri matto, jonka rajojen sisäpuolella voimistelijat
liikkuvat monipuolisesti tilaa käyttäen. Välinekilpai-
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lusuoritukseen vaaditaan korkea kattokorkeus, jotta vältyttäisiin välineen tahattomalta kiinnijäämiseltä kattorakenteisiin.6 Kilpailualueen rajallisuus on suorituksen
arviointia helpottava asia; rajat ovat kaikille samat.
Suuria pisteitä ansaitsevat kärkijoukkueet osaavatkin
hyödyntää tätä aluetta varsin tarkasti ja monipuolisesti.
Suorituksen aikana voimistelijat liikkuvat välillä keskenään eri tasoilla, kuten maassa, katseen korkeudella
ja yläilmoissa, esimerkiksi toista voimistelijaa nostettaessa. Joukkue voi olla jakautunut matolle niin, että
osa voimistelijoista ovat tiiviisti maton takaosassa ja
loput yksi tai kaksi voimistelijaa päinvastaisissa suunnissa erikseen. Kuvioiden tulee muuttua suorituksen aikana useasti. Niiden vaihdon tulee tapahtua saumattomasti
ja rytmikkäästi liikkeestä toiseen. Liikkeet ovat taas
valikoitu ohjelman teemaan sopivaksi, jolloin ne tukevat
kokonaisuutta. Niin voimistelussa kuin arkkitehtuurissa,
tilaa tulee huomioida niin tasojen, rytmin, symmetrian
ja epäsymmetrian, massoittelun, tasapainon, suuntauksien
ja monen muun elementin suhteen. Tarkemmin katsoen voimistelukoreografin työ ei eroa arkkitehtisuunnittelusta;
koreografi luonnostelee, kasaa sommitelman teknisistä ja

taiteellisista osista ja viimeistelee lopullisen kokonaisuuden eheäksi suoritukseksi.
Voimistelutiloja suunnitellessa arkkitehtuurilla voidaan tukea lajille tarpeellisia vaatimuksia esimerkiksi
hyvän akustiikan sekä turvallisten ja terveellisten tilojen avulla. Parhaimmillaan voimisteluharjoittelu tapahtuu tilassa, jossa voi luottaa materiaalien, sisäilman, valaistuksen ja akustiikan toimivuuteen. Esimerkiksi
oikeanlaiset materiaalit lattiapinnassa voivat ehkäistä
urheiluvammojen syntyä. Hyvinvointinäkökulman lisäksi
tilan tulee inspiroida ja tukea motivaatiota harjoittelusekä kilpailutilanteessa. Harjoitteluaikana sisätiloissa
saatetaan viettää useita tunteja, jolloin tarve ulkonäkymille kasvaa; ikkunoiden ja sisään tulvivan valon määrä
kirkastaa mieltä ja auttaa jaksamaan liikesarjojen toistamista yhä uudelleen ja uudelleen.

³ DancingStrong Movement Lab 2019. Viitattu 4.1.2021,
https://www.dancingstrong.com/architecture.html
4 Räsänen, Jaana 2010. Arkkitehtuurin ABC 2:
Peruskäsitteitä. Helsinki: SAFA, Suomen arkkitehtiliitto. s.31
5 Kondylia, Sofia 2011-2019. Architecture x Dance. Viitattu 4.1.2021, https://sofiakondylia.com/architecture-dance/
6 Muurimäki, Sinikka;Tervo Erkki 2012. Voimistelutilojen
suunnittelu. Helsinki: Rakennustieto. s.29

Seuraavassa osiossa tulkitsen arkkitehtuuria joukkuevoimistelun pisteytyksen keinoin. Kun kaikki nämä osa-alueet
toimivat, tulee arkkitehtuurista yhtä suorituspuhdasta.
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Tekninen arvo.

Yhteenveto.

TV - technical value

Joukkuevoimistelussa tekninen arvo tutkii vaikeusosien, esimerkiksi tasapainojen
ja hyppyjen laatua ja sitä, ovatko kaikki
nämä vaadittavat osa-alueet suoritukseen
sisällytettyjä. Arkkitehtuurissa tällaista
teknisyyttä ovat vakaat rakenteet ja sitä
täydentävät osat. Rakenteet ovat arkkitehtuurin perusta ja ilman niitä rakennuksen olisi mahdotonta syntyä. Tekninen arvo
arkkitehtuurissa täyttyy helposti, mutta
lisäpisteitä ansaitakseen osien tulee olla
tavallista vaativampia ja aiemmasta poikkeavampia. Rakenteiden lisäksi teknisyyttä
voivat olla materiaalivalinnat ja niiden
ominaisuudet tai rakennuksen tilaohjelma.

20

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä
joukkuevoimistelu että arkkitehtuuri ovat
esteettisiä taiteenmuotoja unohtamatta
niissä olevaa tekniikan ja suorituskeskeisyyden tärkeyttä. Voimistelun suorituspisteiden ”TV, AV ja EXE” ovat verrattavissa
tunnetun roomalaisen arkkitehdin Marcus
Vitruvius Pollion määritelmään arkkitehtuurista: ”venustas, firmitas, utilitas”.
Näillä Vitruvius määritteli periaatteet
rakennuksen kauneudesta, kestävyydestä ja
käyttökelpoisuudesta.7

Suoritus.
EXE - execution

Taiteellinen arvo.
AV - artistic value

Toinen tuomaripaneeli arvioi joukkuevoimistelun taiteellisen arvon, joita ovat muun
muassa suorituspuhtaus, ohjelman sommittelu
ja omaperäisyys. Arkkitehtuurissa vastaava
taiteellinen arviointi on ulkonäön ja estetiikan arviointia. Kun rakennus on saanut
itselleen tukevan teknisen pohjan, tarvitsee se osakseen myös esteettistä näkökulmaa
taiteen keinoin. Rakennukseen vaikuttavia
esteettisiä piirteitä voidaan säädellä erilaisilla materiaaleilla, väreillä, pinnoilla tai kuvioilla. Muita huomioitavia seikkoja ovat myös kokonaisuuden sommittelu,
massoittelu, rytmi, erilaisten osien tasapaino ja suuntaukset.

Viimeisessä paneelissa arvioidaan joukkuevoimisteluohjelman suoritusta. Pysyvätkö
tasapainot pystyssä ja ojentuvatko nilkat?
Onko suoritus tyylipuhdas? Onnistuuko voimistelija suorittamaan koreografian? Rakennus valmistuu edellä mainittujen teknisen
ja taiteellisten arvojen mukaisesti, mutta
kuinka rakennus toimii valmistumisen jälkeen, kun sitä käytetään? Arkkitehtuurissa
suorituksen voitaisiin katsoa olevan rakennuksen käytännöllisyyttä. Merkittävä lähtökohta arkkitehtuurin kokemiseen on ihminen,
joka mittasuhteillaan ja olemassaolollaan
elää tahtomattaan arkkitehtuurin parissa
joka päivä. Se kuinka helposti rakennuksen tavoite kohtaa sitä käyttävän ihmisen
tavoitteen, kertoo kuinka hyvin rakennus
ja sen arkkitehtuuri on suoriutunut päämäärässään. Merkittävää on myös se, kuinka
rakennuksen osat liittyvät toisiinsa. Onko
suoritus saumatonta vai katkeaako sen liikevirtaus?

7

URL https://www.safa.fi/arkkitehtiuutiset/paakirjoitus-mita-on-kauneus/
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osa B.

Voimistelun talon muutoskohde rajattuna kuvassa.
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ANALYYSI.

POHJA

Sijainti
Diplomityöaiheeni muodostuttua aloin pohtia Voimistelun
talon sijaintia. En ollut varma olisiko työni täysin uudisrakennus vai voisiko voimistelulle luoda tilat jo olemassa olevaan rakennukseen. Eräs asia oli ainakin täysin
varma: rakennus tulee suunnitella kotipaikkakunnalleni
Seinäjoelle. Ajatus Voimistelun talosta Seinäjoelle kuulostaa utopistiselta, mutta sijainnin valinta oli suunnittelua helpottava asia.
Sijainnin etsimisen lisäksi ryhdyin tutkimaan erilaisia olemassa olevia urheiluhalleja. Vertailun tuloksena huomasin, että yhä useammat voimisteluhallit sijaitsivat teollisuusalueella vanhoissa hallirakennuksissa.
Uusien hallien ulkonäkö ei juurikaan erottunut osakseen
ja ne näyttivät sekoittuvan teollisuusaluekannan kaltaiseen massaan. Varsin aktiiviset urheilupyhätöt saattoivat
näyttää melko kuihtuneelta rakennuksen ulkoisen olemuksensa perusteella. Kiinnostuin kuitenkin teollisuusalueiden mahdollisuuksista. Useimmilla vastaavilla alueilla
saattoi toimia kaikenlaisia muita Voimistelun talo -hanketta tukevia palveluita fysioterapiasta kuntosaleihin
ja hierontaan. Parhaaksi miljööksi kohteelleni valikoi-

tui Seinäjoen Kapernaumin kaupunginosan teollisuusalue.
Kapernaumi on yksi Seinäjoen vanhimmista alueista ja sen
ensimmäiset asukkaat olivat rautatieläisiä. Asutus muodostui lähinnä alueen pohjoispuolelle Puukapernaumiin,
kun taas koillisosaan sijoittui teollisuus.8
Voimistelun talolle valitsemani paikka teollisuusalueella
sijaitsee vilkkaan tien varrella sopivalla etäisyydellä
Seinäjoen kaupungin keskustaan nähden. Tyhjän tontin sijaan etsin massiivista hallirakennusta, joka olisi rakenteiltaan ja mitoiltaan ideaali voimistelulle. Uuden kohteen suunnittelu tuntui irralliselta, sillä olihan alue
täynnä tyhjiä, mutta erittäin potentiaalisia rakennuksia. Suunnitteluun vaikutti myös vahva kestävyysajattelu.
Paikan henkeä tutkiessani silmiini pisti eräs rakennus
Varastotien varrella. Julkisivujen huonokuntoisuudesta
huolimatta rakennus oli massoittelultaan kiinnostava; rakennukseen kuuluvat lastauslaiturit toistuivat tasaisesti
ja loivat kivan rytmin ohi ajaessa. Massoittelu ja runko
näyttivät uuden rakennuksen toiminnan kannalta erinomaisilta. Kohde oli myös lähellä Hankkija Oy:n siiloa, jota
olen aina ihastellut sen monumentaalisen ja rosoisen ulkonäön suhteen.
8
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SEINÄJOEN KESKUSTA
etäisyys n. 1 km
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Seinäjoen Energia

URL https://www.muistojenseinajoki.com/kapernaumin-nimi
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Hankkija Oy:n Siilot.

Siilorakennusten yksityiskohtia.
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Kapernaumin alueen reunoille sijoittuu
melko erilaisia kohteita. Jokaisella kohteella on kauniin rosoisia yksityiskohtia,
mutta yhdessä alueena ne muodostavat valtavan kakofonian. Alue ei ole eheä eikä teiden viereen paraatipaikoille ole juurikaan
rakentunut miellyttävää rakennusten linjaa.
Erityisesti valitsemani kohteen, Varastotie
9:n, rakennus tämänhetkisessä tilanteessaan
on erittäin huonossa kunnossa julkisivujen
perusteella.
Kapernaumin teollisuusalueen muita siiloja.

Hankkija Oy:n siilojen lastausalueen detaljeja.
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Seinäjoen Energian rakennuksen heijastava julkisivu on
parhaimmillaan yön pimeydessä.
Seinäjoen Energian rakennuksen pääsisäänkäynti Varastotiellä Kapernaumin rajalla.
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Varastotie 9
Valitsemani kohteen nykyinen käyttötarkoitus on varasto- ja terminaalitila. Rakennusta käyttävät useat lähiseudun toimijat
ja se on aktiivinen läpi vuorokauden. Alun
perin kohde suunniteltiin Kesko Oyj:n aluevarastoksi vuonna 1965. Vuosien saatossa
toimijat ovat vaihtuneet useaan otteeseen
ja tiloja on jaettu osiin sekä laajennettu
vuosina 1985 ja 2012. Muutostyöt kohteessa
ovat suunnitelleet Arkkitehtitoimisto Kauria ja Turtola sekä Ark Plan.9

Lastauslaiturien sisäpuoli

30

Varastotie 9:n rytmikkäät ja voimakkaasti diagonaalit lastauslaiturit

Lastauslaituri kaakonpuolen sivulla.

Varastotie 9:n vintti toimistoineen.
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Varastotilat matalassa osassa. Suunnitelman harjoitushallitiloja

Sisätilojen rakennetta. Tulevan suunnitelman aulatiloja.

Vinttiosa. Suunnitelmassa lämpiön vinttijatke.

Entinen kylmävarasto. Suunnitelmassa toimii keskittymistilana.
Varastotie 9 saapuminen. Korkeassa kulmassa sisäänkäynti.
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Materiaalit
Varastotie 9:n sisätilat on jaettu osiin varastoiksi,
kylmäsäilytystiloiksi, lataamoiksi, lähetystiloiksi ja
toimistoiksi. Rakennuksesta voidaan käsittää kaksi halliosaa, jotka ovat suuren kokonsa vuoksi rakentuneet pilari-palkki järjestelmällä. Rakennuksessa on kapea vinttikerros. Ulkona rakennuksen pohjoiskulmassa on korkea
osa, josta on pääsy toimistotiloihin. Rakennuksen niin
sanotulla takapuolella on koko seinän kattava lastauslaituri katoksineen. Muissa julkisivuissa toistuvat taas
useat yksittäiset lastauslaiturit. Kokonaisuuteen kuuluu
laajennusosa, jota en huomioi suunnitelmassani. Laajennusosan tilat alun perin koostuivat pukuhuoneista, työntekijöiden taukohuoneista ja toimistotiloista. Nykyisin
tilassa toimii liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi.

Varastotie 9:n julkisivujen väripaletti on varsin harmaa
ja materiaalit ovat päällisin puolin heikossa kunnossa.
Korkeamman osan harjatussa betonipinnassa on valumajälkiä, ja elementit irvistelevät eri suuntiin paikoittain.
Rakennuksen muut osat ovat kalkkihiekkatiiltä. Tiilet
saumoineen halkeilevat ja ovat huomattavan likaisia. Ympäristön materiaaleissa toistuu aaltopelti ja betoni eri
muodoissaan. Piha-alueet ovat täynnä teollisuuden romua
ja kuluneita pintoja sekä huoltamattomia viheralueita.

Varastotie 9:n materiaaleja. Pinnat ulkona sekä sisällä ovat kuluneita ja likaisia.
9
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Arkistolähteet, Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta:
lupa- ja työpiirrosaineistot.
35

SUUNNITELMA.
Työni lähtökohta on hyödyntää vanhaa runkoa uudelle toiminnalle. Olemassa oleva pilari–palkkijärjestelmä oli
ideaali voimistelutilojen vaatimuksille, jolloin uusittavaksi jäivät vain kohteen kuori materiaaleineen sekä
piha-alueiden että tilojen jäsentely lajikohtaisesti.
Tavoitteena oli kohentaa erityisesti rakennuksen ulkoarkkitehtuuria ja luoda esteettiset sekä inspiroivat tilat
maailman kauneimmalle lajille.
Inspiraationa suunnitelmaan toimi joukkuevoimistelusta
tutut elementit; rytmi, virtaavuus, tasapaino ja jännite. Tasapainon ja jännitteen tunnetta voidaan ilmaista
esimerkiksi vastakohdilla kevyt–painava. Tätä seikkaa
korostin suunnitelmassani materiaaleilla, jolloin uudeksi julkisivumateriaaliksi valikoitui lasilankku tasapainottamaan rakenteen rosoisia betonisia osia. Lasilankku
ympäröi rakennuksen kokonaan vaipan tavoin. Läpikuultavuudessaan se muodostaa hohtavan lyhdyn Kapernaumin teollisuusympäristöön ja toimii samalla eräänlaisena mainostauluna sille, mitä se sisälleen kätkee. Rakennuksessa
harjoittelevien voimistelijoiden hahmot piirtyvät julkisivusta ulos sumeina liikkeinä. Vanhasta rungosta säily-
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tettävän arvoisia ovat rytmikkäästi Varastotien suuntaan
toistuvat lastauslaiturit. Ne tuovat mieleen voimistelussakin nähtävän loppurivin, jossa voimistelijat seisovat
ja vilkuttavat kiitokseksi heitä kannustavalle yleisölleen suorituksensa päätteeksi. Potentiaalia on erityisesti lastauslaitureiden muodostamissa sopukoissa; tilaa
voidaan avata ulospäin ympäristöönsä pihapiirin toiminnan
tueksi. Kesäisin voimistelun talon toiminta ulottuu yhä
enemmän ulkotiloihin, sillä pihaan on sommiteltu kaksi
erilaista aluetta: ulkoharjoittelualue ja tapahtumapuisto. Ulkoharjoittelualueiden merkitys on kasvanut suuresti, sillä korona-aika pakotti useat joukkueet ulos
saleilta ulkoharjoittelun pariin. Tällaiset alueet monipuolistavat lajin harjoittelurepertuaaria. Perinteisen
lajiharjoittelun lisäksi ulkona saattaa kokeilla jotakin
toista lajia, esimerkiksi jalkapalloa. Tapahtumapuiston
tarkoituksena on hyödyntää uutta Voimistelun taloa monipuolisena kohtauspaikkana niin voimistelun harrastajille
kuin maallikoillekin. Tilat rakennuksessa ovat myös jatkuvasti muuntuvia tilaisuuksien mukaan. Suurimmaksi osaksi toiminta on kuitenkin sen pääkäyttäjiä tukevaa.
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Vanhan rakennuksen aksonometria
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Uuden rakenteen aksonometria
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Asemapiirros 1:3000
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Toiminnallisuus ja tilaohjelma
Saapuminen sisään Voimistelun taloon tapahtuu rakennuksen
keskeltä. Pääovien kohta sijoittuu vanhaan lastauslaituriosaan, jota korotin sisäänkäyntiä varten monumentaalisemmaksi. Korkea pääaula vastaanottotiskeineen avautuu välittömästi sisään astuessa. Vastaanottotiski ohjaa
saapujan nopeasti rakennuksen eri osiin sen mukaan, onko
hän katsoja tai voimistelija. Voimistelijoiden reitti
pukuhuoneisiin on suoraviivainen, sillä suurin osa pukuhuoneista sijaitsee aulan välittömässä läheisyydessä.
Aulan yhteyteen aukeaa näyttelytila, jonka läpi kiemurtelee puurimoitettu väliseinä. Väliseinä erottaa taaksensa
käytävän, josta on helppo siirtyä pukuhuoneisiin ja harjoitushalliin. Aula kokoaa yhteen kaikki lipunmyynnistä narikkaan ja wc-tiloista kokoontumispaikkoihin. Aula
avautuu myös lämpiön yhteyteen, jossa toimivat kahvila,
ravintola ja mahdolliset voimisteluväline- ja vaatekojut.
Tilaisuuksien mukaan, esimerkiksi näytösten aikaan, lämpiöllä on mahdollisuus muuttua cocktail -tilaksi.

24.

Harjoitushalleille on varattu runsaasti tilaa, jotta niihin mahtuisi kaksi suoritusmattoa oheislaitteineen. Tila
on jaettavissa osiin jakoväliverhojen avulla. Harjoitushallin varusteluun kuuluvat yhdellä seinällä sijaitsevat
voimistelijan korkuiset peilit ja riittävä määrä puolapuita. Lattiamateriaalina toimii aluejoustava lakattu
puulattia, jotta mahdollisilta vammoilta vältyttäisiin.
Maton alle suositellaan joustavaa kanveesia, joka koostuu
useista paneeleista ja niiden alle sijoitetuista pehmustetassuista. Harjoitushalli on oma erillinen tilansa
suhteessa kilpailuhalliin, mutta yhteyden tilasta toiseen tulee olla selkeä, jotta siirtyminen kilpailumatolle
tapahtuisi yleisöltä piilossa. Harjoitus- ja kilpailuhallin väliin sekä reunoille sijoittuvat varastotilat, jotka
tilanteen vaatiessa voivat toimia esimerkiksi kokous- tai
keskittymistiloina.

25.
23.
22.

TILAOHJELMA 1.krs
Kerrosala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kilpailuhalli
Lämpiö
Aulatilat
Harjoitushalli
Peilisali
Keskittymistila / varasto
Pukuhuone
Pesutila + sauna
Pukuhuone
Pukuhuone
Kokoustila
Varasto
Siivoushuone
Näyttelytila
Narikka
Yleisö-wc
Inva-wc
Siivoushuone
Siivoushuone
Yleisö-wc
Taukotila
Varasto
Keittiö
Lastaus / jätekeskus
Jätehuone

6973 k-m

2

2230
1042
1137
1323
163
87
2 kpl x 37
2 kpl x 27
2 kpl x 30
40
90
90
4
320
197
75
2 kpl x 10
5
6
2 kpl x 32
17
4
42
70
2 kpl x 7

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

21.

3.

2.

17.

20.

15.
16.
14.

19.

18.
7.

9.

9.

8.

10.

13.

8.
7.

1.

6.

4.

12.
5.
11.

1.kerros, pienennös
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Kilpailuhallissa 14x14 metriä suuren kilpailumaton sijainti on tilan keskellä. Maton ulkopuolelle tulee huomioida kahden metrin mittaiset turvarajat jokaiseen suuntaan, jotta mikään asia ei estäisi näkyvyyttä matolle.
Tilan akustiikkaa parantaa voimistelumaton takana kaareileva, näyttelytilan kaltainen väliseinäsermi. Seinän
takana voimistelijat voivat rauhoittua ja suorittaa viimeistelyjään ennen matolle yleisön eteen astumista. Suorituksen loputtua voimistelijat saatetaan istumaan ”Kiss
and Cry -nurkkaukseen” pisteitä odottelemaan. Pisteidenannon jälkeen poistuminen tapahtuu katsomoiden takaa
huomaamattomasti takaisin pukuhuoneisiin.
Kilpailuhalli varusteluiltaan on melko samankaltainen
kuin harjoitushalli; vain puolapuut ja peilit puuttuvat.
Tilassa on useampi siirtokatsomo, joita voidaan liikutella ja joiden kokoa voidaan vaihdella tapahtuman mukaan.
Tällaisten välineistön siirtoa helpottavat kuormausreitit
lastauslaitureineen kilpailuhallin reunalla.
Portaita pitkin toiseen kerrokseen noustaessa avautuu
yleisölle avoin yläaula. Aula johdattelee vierailijan

rakennuksen toiseen lämpiötilaan, josta on suora näkymä
alas kilpailuhalliin. Vintin lämpiötilan yhteydessä toimii laaja kattoterassialue lastauslaituriosien päällä.
Toisen kerrokseen sijoittuvat myös voimistelijan harjoittelua tukevat ja ylläpitävät palvelut fysioterapiasta hierontaan ja urheilulääkärien testiasemiin. Tuomarien kokoustilat ja muut toimistot muodostavat yhtenäisen
alueen ylös kilpailu- ja harjoitteluhallien väliin, josta
harjoittelua on helppo seurata. Voimistelun oheisharjoitteluun kuuluva baletti saa myös sekin omat tilansa toisen
kerroksen reunaan.
Rakennuksen massiivisen koon vuoksi poistumistiet on
keskitetty kohteen keskiosiin. Esteettömät reitit eivät
myöskään jää huomiotta, sillä luiskat, hissit ja inva-wc:t sijaitsevat pääsisäänkäynnin ja aulan läheisyydessä. Rakennuksen pääkerros on alkuperäisen käyttötarkoituksensa vuoksi maantasoa huomattavasti korkeammalla.
Siitä huolimatta tavoitteenani oli suunnitella kaikenlaisia ihmisiä huomioon ottava rakennus. Ikääntyneisyys tai
liikuntarajoitteisuus ei ole este voimistelusta nauttimiseen.

14.
12.

2.

3.

1.
15.

TILAOHJELMA 2.krs
Kerrosala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parvi
Parviaula
Balettisali
Tuomariston tila
Kisatoimisto
Toimisto
Inva-wc
Yleisö-wc
Hieronta
Fysioterapia
Urheilulääkäri / testiasema
IV-konehuone
Siivoushuone
Kattoterassi
Yleisö-wc

13.

2669 k-m

2

782
328
393
177
57
45
6
35
17
17
42
443
4
208
2 kpl x 32

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

7.
8.

9. 10.

11.

12.

6.
5.

12.

4.

2.kerros, pienennös
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Tarkentava osa kilpailualueesta
Käyttäjien jakautuminen kilpailupäivänä
1.

Konseptit
”LÄMPPÄPUTKI”, voimistelijan reitti rakennuksessa harjoitusmatolta esiintymislavalle
1. saapuminen rakennukseen keskellä sijaitsevista pääovista
2. vaatteiden vaihto ja tavaroiden säilytys
3. alkulämmittelyalue
4. ensimmäinen mattoharjoittelualue
5. toinen mattoharjoittelualue
6. keskittymistila
7. viimeinen harjoittelutila
8. viimeistely ja suoritukseen valmistautuminen
9. odotusalue ja sisääntulo
10. kilpailusuoritus
11. Kiss and Cry -nurkkaus ja pisteiden odottaminen
12. poistuminen katsomon takaa
13. jakaantuminen takaisin aulatiloihin ja pukuhuoneisiin

13.

2.

3.

6.

yleisö ja voimistelija
12.

11.

9.
8.
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yleisö

4.
10.

7.

5.

voimistelija
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Rakenne
Voimistelun talo on pintamateriaalien väreiltään neutraali. Värimaailman vaihtelua voidaan säädellä pääosin
tekstiileillä ja väliaikaisilla kilpailu- tai esiintymisirtaimistoilla. Erityisesti kilpailuhallin ympäristö
on muuntautumiskykyinen ja luova tila, jossa voimistelun
liike viimeistelee tilan kokonaisuuden.
Kilpailujen aikana tilan yleisvalaistus tulee olla tasainen ja riittävän voimakas. Tunnelmavalojen käyttö on
suotavaa, mutta valon tulee langeta epäsuorasti, jotta
voimistelija ei häikäistyisi. Näytöksiin ja gaaloihin on
mahdollista lisätä persoonallisia valo- ja lavasteinstallaatioita. Lasilankut ovat peitettävissä tarpeen tullen,
mutta harjoitteluhallien puolella päivänvalon suodattuminen tilaan on jopa suotavaa.
Jokaisessa tilassa on havaittavissa kolmen materiaalin
vuorottelua. Transparentti lasilankku keventää sisätilan seinien, pilarien ja katon rosoista betonipintaa, kun
taas puu pehmentää ja lämmittää tilaa väliseinien ja
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lattiapintojen muodossa. Tilojen akustiikkaa parantavat
paksut väliverhot ja kattoon kiinnitetyt kankaat.
Kilpailuhallin pilarien sijaintia on muutettu alkuperäisestä rakenteesta, jotta voimistelumatto raja-alueineen
mahtuisi tilan keskelle. Pilarien uudenlleenjäsentely
aiheutti kattorakenteen paksuuden lisääntymistä ja sen
muutoksen ristikkokatoksi.
Lämpiö kahviloineen asettuu lastauslaiturien taakse matalaan osaan, jossa tunnelma on intiimi ja odottava.
Lastauslaiturien voimakkaasti diagonaaliin asettuviin
sopukoihin on asetettu pöytiä, looseja ja sohvaryhmiä.
Yläkerran vintillä katon korkeus on huomattavasti ylempänä. Vinttilämpiö toimii tarpeen tullen esiintymis- tai
näyttelytilana pienimuotoisten tilaisuuksien aikana. Myös
kilpailupäivinä joukkueet voivat seurata ylhäältä käsin
kilpailujen etenemistä. Tällöin vältytään kilpailuhallikatsomoiden turhalta ruuhkautumiselta sekä yleisön häirinnältä.

Näkymä kilpailuhalliin voimistelukilpailuiden aikaan.
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Rakennuksen ulkoinen kasvojen kohotus näkyy julkisivujen keveydessä ja transparenttiudessa. Molempien halliosien vaurioituneet betonielementit on poistettu ja niiden
massiivisiin tiloihin on saatu yhä enemmän seinistä ja
katosta suodattuvaa luonnonvaloa. Pimeän tullen julkisivu elää tapahtumien mukana; siellä täällä lasilankkujen
sisäosissa sijaitsee valoja, joiden väriä ja intensiivisyyttä voidaan vaihdella tilanteen tullen.
Kaikkien yksittäisten lastauslaitureiden tiiliseinäosat
ovat vaihdettu betonielementeiksi. Betonielementti on käsitelty, mutta pinnaltaan karhea ja rosoinen.
Pysäköintijärjestely on ulkoistettu Kapernaumin alueen
muihin pihoihin, jotta Voimistelun talon piha-alueelle jäisi tunnelmallinen ja elävä ulkotila. Piha-alueelta
voidaan tarpeen tulle poistaa irtaimistoa, jolloin rekka-autot pääsevät hallien välittömään läheisyyteen kilpailuhallin järjestelyiden aikaan.
Palkintojenjaon tunnelmaa.
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Saapuminen Voimistelun taloon.
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Julkisivumateriaalit

5.
1.
5.

2.
1.
4.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lasilankku, kolminkertainen Reglit-lasitus
lasilankku, kaksinkertainen Reglit-lasitus
betonielementti
betonisokkeli
kattoelementti, suojakäsitelty betoni
alumiiniprofiili

Leikkaus A - A, pienennös

Julkisivu luoteeseen, pienennös

Leikkaus B - B, pienennös

Julkisivu kaakkoon, pienennös

+14.44
+8.78
+4.10
+0.00
-1.36

Julkisivu kaakkoon, pienennös

Leikkaus C - C, pienennös

Julkisivu lounaaseen, pienennös
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Näkymä harjoitteluhalliin. Tilassa saattaa harjoitella useampi joukkue yhtä aikaa.

Näkymä aulan näyttelytiloihin. Aulassa kohtaavat sekä voimistelijat että muut vierailijat.
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Näkymä toisen kerroksen balettisaliin.

Näkymä kilpailuhalliin voimistelijan näkökulmasta ennen suoritusta.

55

56

Näkymä kilpailuhalliin ja gaalatunnelmaan. Tilan ilmettä voidaan muuttaa näytöksien ja kilpailujen mukaan.

Näkymä lämpiötiloihin.
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LOPUKSI.
Jo alusta alkaen olen ollut todella tyytyväinen aiheeni valintaan. Työ oli osittain aiheeltaan silkkaa pässinlihaa, sillä olihan minulla paljon kokemuksen tuomaa
hiljaista tietoa voimistelusta ja lajin vaatimuksista.
Tiesin jo etukäteen, että voimistelun ja arkkitehtuurin
tutkimusta ei ole juurikaan, ehkä vain vähän tanssin ja
arkkitehtuurin saralla. Siitä huolimatta alkupuolen tulkintaosuutta voimistelun ja arkkitehtuurin yhtäläisyyksistä olisi voinut jatkaa yhä pidemmälle oman tulkinnan
pohjalta, mutta työn eheyden kannalta rajaus oli suotavaa.
Työskentely eteni aluksi verkkaiseen tahtiin. Huomaamattani syvennyin voimistelun pariin myös vapaa-ajalla. Jopa
niin pitkälle, että itse diplomityö vajosi jossain kohtaa
totaaliseen suvantovaiheeseen. Tällä ajalla ahmin vanhoja videoita ”jumppaohjemista” diplomityön tilaohjelman
sijaan. Osakseen inspiraation puutteeseen vaikutti korona-aika. Entisenä joukkueurheilijana olin tottunut tukeutumaan tiimityöskentelytapaan, jossa ideoita ja ajatuksia
pallotellaan toisten kanssa yhdessä työskentelyn merkeissä yliopistolla. Nyt etänä kynnys ajatusten vaihtoon oli

KIITOKSET.
korkeampi ja pyöritin ajatuksia yksin neljän seinän sisällä.
Hetkellisen aikailun jälkeen sain taas otteen työstäni.
Vaihdoin lähestymiskulmaa ja aloitin työni suosikkiosuudesta, visualisointikuvista. Koen edelleen, että vahvuuteni kehokielen lisäksi on visuaalinen ilmaisu, ja siksi työn eteenpäin vieminen oli jälleen miellyttävää ja
inspiroivaa. Tällaisella virralla jaksoin loppuun saakka.
Diplomityöni pohdintaosio vertautuu voimistelussa tuttuun Kiss and Cry -nurkkaukseen. Nurkkaan istutaan rankan
suorituksen päätteeksi pohtimaan, millainen suoritus oli
laadultaan tai millainen tuntemus siitä jäi. Samanlaisia
tuntemuksia etsin diplomityösuorituksestani. Tavoitteistani tärkein oli herkkyyden ja luovuuden osoittaminen aiheessani. Mielestäni onnistuin siinä. Haluan samanlaisten
tavotteiden välittyvän itsestäni sekä tekemästä työstäni
nyt ja jatkossa.

Kiitos työni pääohjaajalle Anssi Lassilalle ajatuksista
ja neuvoista, jotka ovat olleet merkittäviä koko opintojeni sekä kesätyöhessuiluni ajan.
#kiittikoutsi, Galina Vuorenmaa (nyk. Lindholm) uskosta
unelmiin. Kiitos suurista tunteista, mitä olet minulle
opettanut ja mitä olen saanut kanssasi jakaa.
Kiitos perheelleni ja Samille korvaamattomasta tuesta elämäni eri vaiheissa. Kiitos myös ymmärryksestä mitä
kummallisimpien ideoideni suhteen.
Joukkueurheiluhengessä, kiitos Ark15, että sain jakaa
ikimuistoiset opiskeluvuoteni kanssanne tiiminä. Olette
”Best”.
Kiitos kaikille, jotka ovat osallaan auttaneet tämän työn
etenemistä. Te tiedätte kyllä, keitä olette!
Kiitos keskustalafka, väistötilat, nykyinen yliopistolafka ja koti opiskelutapojeni haastamisesta eri olosuhteissa.
Kiitos voimistelulle liikuttamisesta.

58

59

LÄHTEET.
Painetut lähteet
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Kuvalähteet
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Mikael Rantalainen, 2010.
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Kuvien käyttöön saatu lupa.
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