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TIIVISTELMÄ

pysähdys ja lopputulema muodostavat sisällöllisen perus-
tan Kädentaitojen keskuksen suunnitelmalle.

Suunnitelma sijoittuu Kainuuseen, Paltamon Auti-
oniemen vanhalle teollisuusalueelle, jossa on ennen 
toiminut Vapo Oy:n saha ja kyllästämö. Työn toisena 
tavoitteena on esittää visio Autioniemen lähes käyt-
tämättömän entisen saha-alueen hyödyntämiseen ja 
aktivointiin nykyaikaisen arkkitehtuurin keinoin. Työn 
kautta haluan nostaa esille ja vahvistaa Autioniemen 
potentiaalista identiteettiä virkistysalueena, niin en-
tisen sahatoiminnan vuoksi turmeltuneen luonnon 
ennallistamisella kuin alueelle suunnitellun uuden toi-
minnan kautta. 

Diplomityö on kaksiosainen. Ensimmäinen osa, taus-
toittava osio, sisältää aiheeseen liittyvien käsitteiden, 
teemojen ja taustojen avauksia sekä valottaa konseptin 
kehittymistä. Työn teemoiksi nousevat kädentaidot, 
luonto ja hyvinvointi, jotka muodostavat merkittävän, 
toisistaan erottamattoman kokonaisuuden. 

Työn toinen osa esittelee rakennussuunnitelman Kä-
dentaitojen keskuksesta. Suunnitelmaosuus koostuu 
sijaintianalyysistä sekä keskuskonseptista. Kädentai-
tojen keskus on useamman erillisen rakennuksen, 
Gallerian, Workshopin ja Residenssin muodostama 
arkkitehtuurikokonaisuus, jossa lähiympäristöllä ja ra-
kennusten väleihin muodostuvilla ulkotiloilla on mer-
kittävä rooli keskuksen toiminnan kannalta. 

Suunnitelmapainotteisen diplomityöni aiheena on 
Kädentaitojen keskus Kainuuseen. Kainuu on Poh-
jois-Suomessa sijaitseva maakunta, jonka alueella ei 
tällä hetkellä ole maakunnan kiinteää kädentaitojen 
toimipistettä. Näin diplomityöni mahdollisuutena 
suunnitella koko maakunnan yhteisen Kädentaitojen 
keskuksen, jonka toiminnalla parannetaan Kainuun kä-
dentaitojen harrastamisen mahdollisuuksia, luomalla 
siitä samalla mielenkiintoinen matkailukohde. Diplo-
mityön aihe on syntynyt omasta intohimosta käsitöi-
hin ja kädentaitojen kehittämiseen, eikä työ perustu 
toimeksiantoon. 

Kädentaidot ovat alati kasvava harrastamisen muoto 
ja tarve sekä kysyntä erilaiselle käsityötoiminnalle on 
tänä päivänä suurta. Yksi keskeisimmistä esiin nousseis-
ta motiiveista käsitöiden harrastamiselle on käsitöiden 
tuomat merkittävät ja moniulotteiset hyvinvointivai-
kutukset. Käsin tekemisen kautta saavutettu hyvin-
vointi syntyy tekijän, materiaalin ja käsillä tekemisen 
voimaannuttavana vuorovaikutuksena ja se ilmenee 
kokonaisvaltaisena, fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena 
sekä aineellisena hyvinvointina. 

Työn tavoitteena on suunnitella arkkitehtuurikokonai-
suus, joka tarjoaa puitteet käsitöiden ja kädentaitojen 
kokemiseen elämyksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kä-
dentaitojen keskuksen suunnitelman lähtökohtana on 
ajatus käsitöiden kokonaisesta tekemisestä. Kokonai-
sen käsityöprosessin vaiheet, ideointi, suunnittelu, työstö, 
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ABSTRACT

�e topic of my plan focused master's thesis is a Center 
for Handicra�s in Kainuu. Kainuu is a province in nort-
hern Finland which currently does not have a �xed cen-
ter for handicra�s. I thought my diploma thesis as an 
opportunity to design a joint Center for Handicra�s 
for the whole province which will improve the oppor-
tunities for practicing handicra�s in Kainuu while at 
the same time creating an interesting tourist attraction. 
�e topic of the thesis is born out of my own passion 
for cra�s and developing my skills in handicra�s. �e 
work is not based on an assignment.

Handicra�s are a growing hobby and the need for dif-
ferent kinds of handicra� activities is great. One of the 
main motives coming up to be into handicra�s is the 
signi�cant and multidimensional health bene�ts. �e 
well-being achieved through handicra�s arises from 
the empowering interaction between the handcra�er, 
the material and handcra�ing and is manifested as a 
holistic physical, mental, social and material well-being.

�e aim of the thesis is to design an architectural en-
semble which provides a framework for experiencing 
the handicra�s and handcra�ing in a memorable and 
holistic way. �e basis of the plan for the Center for 
Handicra�s is an idea of holistic handcra�ing. �e sta-
ges of the whole cra� process: ideation, planning, craf-
ting, stopping and the end result form the substantive 
basis for Center for Handicra�s.

�e plan is located in Kainuu in an old industrial area in 
Paltamo where Vapo Oy used to operate a sawmill and 
a preservation treatment plant. �e second aim of the 
thesis is to present a vision for the utilization and ac-
tivation of the almost unused former sawmill area of 
Autioniemi by means of contemporary architecture. 
�rough the thesis I want to highlight and strengthen 
the potential identity of Autioniemi as a recreational 
area, both through the restoration of nature degraded 
by the former sawmill activities and through new acti-
vities planned for the area. 

�e thesis is in two parts. �e �rst part, the background 
section, contains de�nitions of concepts, themes and 
backgrounds and sheds light on the development of 
the concept. �e themes of the thesis are handicra�s, 
nature and well-being which form a signi�cant, insepa-
rable whole. 

�e second part of the thesis presents a building plan 
for the Center for Handicra�s. �e plan part consists 
of a location analysis and a concept plan. �e Center 
for Handicra�s consists of several separate buildings, 
�e Gallery, �e Workshop and �e Residence to 
form an architectural complex, in which the immediate 
surroundings and the outdoor spaces formed between 
the buildings play a signi�cant role in the operation of 
the center.
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"Mielestäni hetkissä luonnon äärellä ja kädentaitojen parissa on 
aina samaan aikaan jotain erittäin pyhää, hyvin ylevää ja samalla 
äärimmäisen inhimillistä. Luonnon keskellä voi tuntea oman 
pienuutensa ja kädentaitoja harjoittaessa oman äärettömyytensä. 
Molemmissa hetkissä ollaan käsinkosketeltavan voimakkaasti 
läsnä, ollaan äärellä. Arkkitehtuuri taas koskettaa meistä jokaista 
päivittäin. Se on taiteenlaji, jota kukaan ei voi arjessaan välttää. 
Siksi minusta on tärkeää, että myös arkkitehtuuri saa meidät tun-
temaan samankaltaisia tuntemuksia."
    ajatuksenvirtaa, kevät 2022
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”Olen aina tehnyt käsillä, niin pitkään kuin vain muistan. Kiinnostus kä-
dentaitoihin ja voimakas tarve käsillä tekemiseen on siirtynyt suvussamme 
eräänlaisena syntymälahjana eteenpäin aina sukupolvelta toiselle. Minua 
kiehtoo erityisesti luova prosessi ja nähdä mielessä valmiina se, mitä ei vie-
lä ole. Jokin aivan pieneltä vaikuttava asia saattaa luoda mielikuvan, joka 
hioutuu sitä seuraavan prosessin aikana ja lopulta valmista katsellessa voi 
muistaa juurikin sen kyseisen hetken, jolloin ajatus siitä syntyi. Välillä val-
miin näkee jo alussa mielessään melkein käsinkosketeltavan tarkasti, välillä 
vain sekunnin murto-osien välähdyksinä. Prosessissa, keskeneräisyydessä, 
pelkän ajatuksen ja lopullisen konkreettisen tuotoksen välillä, piilee käsillä 
tekemisen taianomaisuus. Prosessin aikana tapahtuva liikehdintä, niin ke-
hon kuin mielenkin, jättää työn alla olevaan oman jälkensä.

Aineetonta tekemisen taitoa seuraa usein sen tuloksena syntynyt elämä. 
Minusta on mielenkiintoista nähdä ja seurata, kuinka luovan prosessin 
aikana alkunsa saaneet aikaansaannokset elävät ajassa ja millä tavalla ne 
kestävät aikaa. Tähän liittyy olennaisesti myös vahva kiinnostukseni mate-
riaaleihin, tekniikoihin ja detaljikkaan, olipa kyse villapaidan neulomisesta 
tai rakennusten suunnittelusta.

Luovuus on siitä hyvä, ettei se käyttämällä hupene vaan päinvastoin, se 
on ääretöntä ja eksponentiaalisesti kasvavaa. Ei myöskään ole määritelty 
maksimaalista osaamisen tai mielihyvän ylärajaa. Elämästä kuten käden-
taidoistakin voi alati löytää uusia tasoja ja syvyyksiä. Jokainen projekti ja 
prosessi ovat omanlaisensa ekskursio, ja sen aikana kertynyt tietotaito sekä 
sen kautta syntyneet uudet ajatukset samalla luovat vankkaa perustaa seu-
raaville luoville prosesseille, mutta erityisesti kehittävät tekijäänsä syväluo-
taavasti monella eri tasolla.”

     ajatuksenvirtaa, syksy 2020

Elämme varsin digitalisoitua arkea tietoyhteiskunnas-
sa. Se on nähtävissä niin työssä kuin vapaa-ajallakin, 
elämän jokaisella osa-alueella. Asioita tehdään paljolti 
ruutujen välityksellä, internetissä, somessa, etänä ja 
keskitymme immateriaalisiin palveluihin ja sisältöihin. 
Teknologian käyttö on lisääntynyt sellaisissa askareissa 
ja töissä, joita aiemmin ei ole edes mielletty teknisiksi.  
Murros on vaikuttanut paljon arkeemme, tekemiseem-
me ja olemiseemme. Sen seurauksena käsillä tekemisen 
merkitys on ajassamme muuttunut perustavanlaatui-
sesti. Yhä vähäisemmissä määrin toteutuu käden väli-
töntä kosketusta materiaaliin ja sitä kautta luontoon, 
maailmaan. Sen myötä esiin on noussut käsillä tekemi-
sen tarve.

Käsillä tekeminen on inhimillisyyden perikuva. Ihmi-
sen maailmassaoleminen ja elämä toteutuvat toimin-
nan ja tekemisen kautta. Käsillä tekeminen on olennai-
nen osa ihmisenä olemisen kokemusta, mikä kertoo 
siitä, että ihmisillä on luontainen halu ja tarve tehdä 
asioita käsin. Käsin tekeminen palauttaa meidät johon-
kin autenttiseen, pysyvään ja todelliseen, perusasioiden 
äärelle.

JOHDANTO

Diplomityöni suunnitelman konsepti on muotoutu-
nut kokemastani tarpeesta ja edellä kuvattu ajatuk-
senvirta on toiminut diplomityöni liikkeelle sysäävänä 
voimana. Se tiivistää omakohtaisen kokemuksen kaut-
ta mihin ajatus Kädentaitojen keskuksesta pohjautuu. 
Diplomityöni on omien kokemusteni, pitkällisten 
pohdintojeni sekä ajatustenvaihdon ilmentymä, uu-
denlaisen konseptin toteuma – jotain sellaista, mitä 
vielä sellaisenaan ei ole olemassa.  Diplomityössäni 
yhdistyy luonto, arkkitehtuuri, käsityö ja hyvinvointi 
yhdeksi, sillä minulle ne ovat aina nivoutuneet yhdeksi 
merkittäväksi kokonaisuudeksi. 
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OSA 1

TAUSTOITUS
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1 Käsityö, luonto ja hyvinvointi
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KÄSITYÖ

”Joutilaat kädet ovat paholaisen palveluksessa.”      - vanha sananlasku

Termillä käsityö tarkoitetaan toimintaa tai aineeton-
ta tekemisen taitoa, jossa ihminen tuottaa tuotoksia 
työstäen konkreettisia materiaaleja erilaisin käsityötek-
niikoin ja mahdollisia käsityövälineitä apuna käyttäen, 
kuitenkin niin, että tekijän persoonallinen työstöjälki 
on siitä havaittavissa. Käsityöllä voidaan myös tarkoit-
taa konkreettista, tekemisen kautta syntyvää materiaa-
lista tuotosta, produktia. (Luutonen 2017, Kojonkos-
ki-Rännäli 1998)

Käsitteen käsityö loppuosa työ ilmaisee, että käsityö 
on toimintaa, jossa aktorina toimii ihminen ja ihmisen 
tekemistä ohjaavat hänen ajatuksensa ja aistinsa. Käsi-
työn tekeminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa 
tekijäksi tarvitaan ihminen kokonaisuudessaan. Kätten 
töissä nousee esille niin ihmisen fyysinen, psyykkinen 
kuin henkinenkin puoli, sillä motoristen kykyjen lisäksi 
edellyttää se tekijältään ajattelua, luovuutta, ongel-
manratkaisukykyä, mielikuvitusta ja harkintaa. Sanan 
etuosa käsi viittaa siihen, että työstäminen tapahtuu 
käsiä käyttämällä ja muokattavan materiaalin on näin 
ollen oltava konkreettista materiaa, joka on peräisin 
luonnosta. (Kojonkoski-Rännäli 1998)

Ihmisen alkuperäistä toimintaa on käsin tarttuminen 
maailmaan ja sen työstäminen. Tässä tuotostoimin-
nassaan ihminen muokkaa maailmasta, luonnosta, 
saatavaa materiaa. Ihminen tulee kohdanneeksi ai-

neellisen maailman toteuttaessaan maailmassa ole-
mistaan työstämällä materiaa käsin. Tällöin ihminen 
on välittömässä vuorovaikutuksessa maailman kanssa. 
Vaikka käsityö näyttäytyykin erottamattomana osana 
materiaalista kulttuuria, liittyy siihen myös voimakas ja 
syvä henkinen, aistinen ja koettava ulottuvuus. Kätten 
töissä olemme kosketuksissa maailmaan ja materiaan 
niin ajatuksen kuin käden tasolla, niin älyllisellä kuin 
elämyksellisenä elimellisellä tasolla. Kun käsityön te-
kemiseen rinnastetaan elämykset ja tunteet, tekijä tulee 
oppineeksi paljon materiaalista ja maailmasta, johon 
itse kuuluu oppien samalla itsestään, omista tekemi-
sen mahdollisuuksistaan sekä rajoistaan. Käsien avulla 
ihminen muokkaa siis maailmaansa muovautuen siinä 
samalla itsekin. Käsityön tekemisen intentio voidaan 
siis nähdä pohjimmiltaan tekemisen perusintentiona. 
(Kojonkoski-Rännäli 2014, 1998; Kouhia & Laama-
nen 2014) 

Edellä kuvatun käsityön käsitteen avaamisen myötä ih-
minen ja luonto voidaan nostaa käsityön tärkeimmiksi 
ja olennaisimmiksi elementeiksi. Materiaali on peräisin 
luonnosta ja ihminen, joka tätä materiaa työstää, on 
rakentunut samasta materiasta kuin muukin maailma. 
Voidaan todeta, että ihminen on yhtä luonnon kanssa, 
sillä käsityön tekijä ja materiaali ovat pohjimmiltaan sa-
maa. (Kojonkoski-Rännäli 1998)
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KÄSITYÖN MOTIIVIT ENNEN JA NYT

Käsityötaito on perimmältään lähtenyt tarpeesta, se on 
ollut elämässä selviytymisen ehto. Käsityö on voimak-
kaasti liittynyt hyödyllisyyteen, arkisuuteen, kotoisuu-
teen sekä säästäväisyyteen. Ennen on täytynyt tehdä 
itse, koska valmista ei ole saanut. Hyvä, kestävä ja käy-
tännöllinen käsityö oli kunnia-asia. Käsityön merkitys 
ihmisten arjessa on kuitenkin muuttunut ratkaisevasti 
teollistuneen yhteiskunnan ja teknologian kehityksen 
myötä. Työnkuvat, sekä työn että työn tekemisen luon-
ne ja arvot ovat kokeneet muutoksia (Pöllänen 2012). 
Näillä on ollut merkittävä vaikutus käsin tekemiselle.

Olen pohtinut paljon, onko kätten työt ja erilaiset 
kädentaidot menettäneet merkityksensä tässä ajassa. 
Helposti voidaan ajatella, että alati kehittyvä teknolo-
gia ja digitaalisuus syrjäyttävät kädentaitojen osaamista 
ja käsityö nähdään tässä maailman ajassa liian työläänä, 
hitaana ja kalliina. En koe, että kehitys on ollut yksinään 
huonoksi, onhan se osiltaan vapauttanut käsin tekemi-
sen luonteen toisenlaiseksi koettavaksi. Nykypäivänä 
käsityö ei ole niin vahvasti sidonnainen pakollisuuteen, 
vaan erilaiset kätten työt koetaan enemmänkin yhtenä 
vapaaehtoisena vapaa-ajan viettämisen ja harrastamisen 
muotona. Tämän päivän palkkatyö on usein varsin ai-
neetonta ja välillistä tekemistä. Sen kautta ei välttämät-
tä valmistu mitään konkreettista, silmin nähtävää tai 
käsin kosketeltavaa lopputulosta ja yhä vähäisemmissä 
määrin niin, että työ olisi kokonaan yhden ihmisen 

tekemä ja siitä olisi tekijän oma persoonallinen käden-
jälki havaittavissa. Tämän luonteisen työn sekä kiireen, 
suorittamisen ja stressin vastapainoksi halutaan py-
sähtyä, tarttua käsin materiaaliin ja tehdä jotain konk-
reettista alusta loppuun itse. Koen, että kädentaitojen 
merkitys yksilölle on kasvanut ja korostunut, vaikka 
nykypäivänä objektiivisesti tarkasteltuna käsityö voi-
daan nähdä tarpeettomana. Nopeutta, tehokkuutta ja 
taloudellisuutta ihannoivassa yhteiskunnassa tarvitaan 
myös hitaita prosesseja. Käsitöitä tehdään useimmiten 
rakkaudella ja pieteetillä, aidosta halusta ja mielenkiin-
nosta, inhimillisestä elämästä ja arvoista käsin. 

Käsitöiden tekemisen suosio on ollut pitkän aikaa 
alati kasvava. Käsitöitä tehdään paljon kotona, mutta 
nykypäivänä kädentaitoja hakeudutaan harrastamaan 
enenevissä määrin monipuolisesti myös kodin ulko-
puolelle (Kojonkoski-Rännäli 2014). Lähes puolet 
suomalaisista harrastaa erilaisia kädentaitoja ja käsitöitä 
ja jopa 85 % suomalaisista on kiinnostunut oppimaan 
käsitöitä. Joka kuudes suomalainen haluaisi osallistua 
käsityökurssille, -verstaaseen tai -pajaan tai tutustua 
käsityöaiheiseen näyttelyyn. Kurssitoiminnan tärkeim-
mäksi sisällöksi on koettu mahdollisuus neuvoihin ja 
ohjaukseen ammattitaitoiselta opettajalta sekä käytös-
sä olevien valmiiden tilojen sekä työvälineiden käyttö. 
(Taitoliitto 2021)

”Muutos on ainoa mikä pysyy.”
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HYVINVOINTIA KÄSIN TEKEMISEN KAUTTA

”Sanotaan, että ihminen väsyy, kun hän tekee liikaa. Mielestäni ihminen väsyy, kun hän tekee liian vähän  
asioita, jotka tuottavat iloa ja onnellisuuden tunnetta.”

Muutoksen myötä aikamme antaa siis uutta tulkintaa 
sekä osittain myös uudelleen perustelee, miksi ihmi-
sillä on tarve käsillä tekemiseen. Motiiveja käsitöiden 
tekoon on monia. Ensisijaisesti se on mukavaa ja hyö-
dyllistäkin ajanvietettä, mutta keskeiseksi tekijäksi 
nousee useimmiten käsityöhön liitetyt hyvinvointiin ja 
elämänlaatuun liittyvät merkitykset. Jopa tärkeimmäk-
si motiiviksi nousee esille käsitöiden tuoma rentous ja 
terapeuttisuus (Taitoliitto 2018).

Kätten töillä on perusteellinen merkitys ihmisen 
aivotoiminnalle. Suunnittelu aktivoi otsalohkoa, lii-
ke ja tunto päälaenlohkoa, tarkkaavaisuus ja muisti 
ohimolohkoa ja näkö takaraivolohkoa (Houtilainen 
2014). Käsillä on ruumiinosista laajin edustus aivoissa, 
sillä suuri osa aivokuoresta on omistettu käsille (Hari 
2011). Aivot säätelevät kädenkäyttöä ja käsien käyttä-
minen aktivoi aivoja laajalti. Tähän perustuen ihmiselle 
on luontaista saada rauhoittumisen ja rentoutumisen 
lähtökohdaksi kädet (Pöllänen 2017).

Käsillä tekemisen tuttu toistuva liike voi luoda voi-
makkaan keskittymisen ja syventymisen tilan, jossa 
koko keho ja mieli rentoutuvat. Meditatiivisessa tilassa 
kaikki muu unohtuu ja tekemisen kautta koetut ais-
tistimulaatiot antavat tekijälle kehollisia kokemuksia. 

Kehollisen tekemisen kautta, mielen ollessa vapaa kai-
kesta muusta, ihminen keskittyy paremmin hetkeen, 
on läsnä. Kutsun tätä ilmiötä elvyttäväksi aktiiviseksi 
palautumiseksi. 

Tekeminen ei aina ole miellyttävän meditatiivista, vaan 
usein aktiivista ja totista uuden opettelua. Tekeminen 
vaatii kärsivällisyyttä, mutta parantaa samalla erinomai-
sesti kykyä ottaa uusia haasteita vastaan. Uusien taito-
jen oppiminen on palkitsevaa ja innostavaa, varsinkin 
jos työ on luonteeltaan haastava. Käsitöiden kautta 
ihminen tuntee mahdollisuuden toteuttaa itseään ja 
ajatuksiaan luovasti. Kätten töiden tekeminen tuottaa 
lukuisia erilaisia tunteita ja kehittää ihmisen tunnetai-
toja laajasti. Käsityö kehollisena toimintana tuottaa 
onnistumisen ja pystyvyyden tunteita ja kokemuksia 
(Pöllänen 2007, 2017). Käsillä tekeminen tuottaa mie-
lihyvää sekä merkityksellisyyden ja elämänhallinnan 
tunnetta (Pöllänen 2012). Käsitöiden tekeminen voi 
toimia myös keinona tunteiden purkamiseen ja käsit-
telyyn (Pöllänen 2017). Kaikilla näillä käsityön tekemi-
sen kautta syntyneillä tunteilla ja kokemuksilla on suuri 
merkitys ihmisen omakuvan ja identiteetin muodostu-
misessa ja vahvistumisessa, itsetunnon kehittymisessä 
ja sen ylläpitämisessä (Pöllänen 2012, Kojonkoski-Rän-
näli 2014).

Käsitöiden tekemisellä on myös tärkeä sosiaalinen ja 
kulttuurinen aspekti ihmisen hyvinvoinnin kannalta. 
Liittymisen ja yhteenkuuluvuuden tarve on yksi ihmi-
sen inhimillisimmistä perustarpeista. Yhteisöllisyys on 
elintärkeää ihmisen olemassaololle ja sen on todettu 
vaikuttavan positiivisesti yksilön hyvinvointiin erityi-
sesti mielen tasolla (Lindfors 2007). Yhdessä olo ja 
käsin tekeminen ovat perin vahva yhteenliittymä, josta 
esimerkkinä voidaan mainita suomalaiseen kulttuuriin 
vahvasti kuuluneet talkootöinä toteutetut perinteiset 
koti- ja käsityöt. Tänä päivänä yhdessä käsin tekeminen 
nousee esiin erilaisilla käsityökursseilla ja -pajoissa. Yksi 
tärkeimmäksi koettu motiivi käsityökurssitoimintaan 
osallistumiselle on kurssin tarjoama samanhenki-
nen seura ja yhdessäolo tekemisen äärellä (Taitoliitto 
2018). Samanhenkisten ihmisten kanssa tekeminen on 
antoisaa ja tekeminen on usein jopa moniulotteisem-
paa kuin yksin tekeminen. Yhdessä tehtäessä pohdi-
taan, vaihdetaan näkökulmia ja tietotaitoa, saadaan ja 
annettaan neuvoja. Yhdessä tekemisellä voi olla myös 
terapeuttisia vivahteita; käsitöiden äärellä voidaan jakaa 
elämän ilot ja surut. 
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LUONTO OSANA KÄSITYÖTÄ JA HYVINVOINTIA

”Ihminen on kiinteä osa luontoa, ei vain luontoa hyödyntävä olento.”

Luonto on minulle äärimmäisen tärkeä, erottamaton 
osa elämää sekä kädentaitojen harjoittamista. Olen 
kasvanut Kainuun korvessa. Järvet, vaarat ja korpimet-
sät kasvuympäristönä ovat olleet minulle merkittävä 
ja ehtymätön luovuuden ja mielikuvituksen kehittäjä 
sekä toiminut aina inspiraationa niin käsitöille kuin 
arkkitehtuurillekin. Erityisesti luonnonmateriaalien 
monimuotoisuus on innoittanut minua näiden asioi-
den parissa. 

Luontoyhteys on yksi tärkeimmistä ihmisen kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin tekijöistä ja sen kokeminen on 
inhimillinen, meihin sisäänrakennettu tarve yhtä lailla 
kuin käsillä tekeminenkin. Luonto tarjoaa lähtökohtai-
sesti kaiken sen mitä tarvitsemme; suojan ja ravinnon. 
Fyysisten antimien lisäksi luonnossa oleilulla on posi-
tiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Luon-
nossa liikkumista luonnehditaan usein elvyttäväksi. 
Hengitys tasaantuu, sydämen leposyke seestyy,   pa-
rasympaattinen hermosto aktivoituu saaden ihmisen 
rentoutumaan, verenpaine, lihasjännitys ja stressihor-
monien määrä laskee (Leppänen & Pajunen 2017).

Ihminen on fyysisen olemassaolon lisäksi materiaalin, 

käsityön tekemisen ja tuottamiensa produktien kautta 
yhteydessä luontoon ja maailmaan. Luonnon merkitys 
kädentaidoissa nousee vahvasti esille juuri luonnon il-
mentymisenä erilaisina materiaaleina. Käsityöhön, ku-
ten myös arkkitehtuuriin, liittyy mielestäni olennaisesti 
arvostus käytettyä materiaalia ja sen alkuperää kohtaan. 
Luonnosta peräisin olevien materiaalien kosketus 
ja työstäminen lisäävät ymmärrystä ja kunnioitusta 
luontoa sekä koko maailmaa kohtaan. Luonnonma-
teriaalit koetaan puhtaiksi, aidoiksi, inhimillisiksi, yk-
sinkertaisiksi, perinteikkäiksi, luotettaviksi, iättömiksi, 
kestäviksi ja uusiutuviksi materiaaleiksi, joihin yhdistyy 
runsaasti positiivisia aistittavia ominaisuuksia. Luon-
nonmateriaalien kautta syntyvä kosketus luontoon 
koetaan tärkeäksi ja luonnosta peräisin olevat materi-
aalit on nähty soveltuvan hyvin käsitöiden materiaksi. 
(KTM 2005)

Luonto on olemassaolomme, hyvinvointimme sekä 
käsityön yksi tärkeimmistä elementeistä. Oli siis it-
sestäänselvää, että luonnolla tulee olemaan suuri rooli 
Kädentaitojen keskuksen konseptisuunnitelmassa. 
Suunnitelmassa luonto ilmentyy osana arkkitehtuuri-
kokemusta ja arkkitehtuuri on osa luontokokemusta.
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2 Ajatuksista konseptiksi
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AJATUS KÄDENTAITOJEN KESKUKSESTA

Käsillä tekeminen on aina enemmän kuin pelkkä teke-
misen tuloksena syntynyt tuotos ja usein aineeton teke-
misen taito ja sisältö ovat merkityksellisempää kuin ai-
neellinen lopputulema. Käsityön kulttuuriperintöä on 
käsityötaito, osaamisen perinne, jonka avulla voidaan 
toteuttaa materiaalisia tuotteita. On olemassa valtava 
määrä erilaisia perinnetaitoja, jotka ovat tähän päivään 
saakka kulkeneet edellisiltä sukupolvilta. Meidän teh-
tävämme on siirtää näitä taitoja aina eteenpäin tuleville 
polville, sillä käsityö on myös perinnetiedon ja -taidon 
ylläpitämistä, eikä osaamisen perinne saa katketa.

Konkreettiset perinnetuotokset tai tallennettu aineis-
to eivät tule koskaan korvaamaan itse käsityötaitoa tai 
hiljaista tietoa, joka on mahdollista saavuttaa vain to-
dentumalla asian itsensä äärellä, käsitöiden tekemisen 
välityksellä. Tällä viittaan siihen, että pelkkien perinne-
käsitöiden tai konkreettisten lopputuotoksien esittele-
miseen tehdyt paikat, esimerkiksi perinteiset museot, 
eivät ole riittäviä perinnetaitojen säilymisen kannalta. 
Olennaista on nähdä tai kokea prosessi sen taustalla. 
Koen myös, että vanhoja perinnetaitoja ja -käsitöitä 
tulee uudelleentulkita ja kehittää ajassa eteenpäin. Uu-
denlaisten taitojen ja tekniikoiden luominen nykyisillä 
materiaaleilla, tekniikoilla ja välineillä on yhtä tärkeää 
kuin vanhojen ylläpitäminenkin. Vain sillä tavoin voim-
me rikastaa perintöä ja antaa aina käsillä olevasta ajasta 
jotain uusia perinteitä tulevaan.

Käsitöiden tekemiseen on paljon erilaisia olemassa ole-
via paikkoja, riippuen käytetyistä materiaaleista ja tek-
niikoista. Välttämättä kätten työt eivät aina edes vaadi 
spesi�stä tilaa tai työvälineitä.  Luonnonympäristö tai 
mikä tahansa saapuisalla oleva tila voivat toimia työs-
tön tilana ja työvälineiden sekä materiaalien suhteen 
voi olla luova. 

Hyvin usein kädentaitojen harjoittamisen ja harrasta-
misen tilat ovat epäformaaleja, muusta käyttötarkoi-
tuksesta poistuneita ja käsitöiden tekemiseen muun-
neltuja tiloja. Nämä tilat eivät siis lähtökohtaisesti ole 
käsitöiden tekemiseen tai esittelyyn tarkoitettuja tai 
niitä varten suunniteltuja tiloja. Näin ollen niissä usein 
esiintyy puutteita. Tilat eivät välttämättä ole fyysisiltä 
ominaisuuksiltaan optimaalisia eivätkä ne tarjoa kaik-
kea sitä potentiaalia erilaisen tekemisen mahdollistami-
seksi. Tämä on sääli, sillä hyvin suunnitelluissa, laaduk-
kaissa, viihtyisissä ja toimivissa tiloissa on ilo harrastaa.

Näiden pohdintojen myötä syntyi ajatus Kädentaito-
jen keskuksesta, konseptikokonaisuudesta, jossa on 
mahdollista nähdä ja kokea käsityön elämyksellinen 
ekskursio kokonaisuudessaan. Kädentaitojen keskus 
tarjoaa puitteet inspiroitumiseen ja ideointiin, suun-
nitteluun ja työstöön, aina lopputuotoksien esittele-
miseen ja tarkastelemiseen saakka niille varta vasten 
suunnitelluissa tiloissa ja ympäristössä.

KÄDENTAITOJEN
KESKUS

LUONTO

HYVINVOINTI ARKKITEHTUURI

KÄDENTAIDOT perinnetaidot
ja -käsityöt

uuden käsityö-
perinteen luonti

kokonainen
käsityöprosessi

nykyaikainen
arkkitehtuuri

laadukkuus

toiminnallisuus

viihtyisyys

ajallinen kestävyys

kokonaisvaltainen elämys

luontoyhteys

luonnonmateriaalit

luonto tekemisen tilana

hyvinvointia käsin
tekemisen kautta

yhteisö

elvyttävä
aktiivinen palautuminen

vapaa-ajan vietto
ja harrastaminen
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TYÖN SISÄLLÖLLINEN PERUSTA

Käsityö on aina prosessi, useiden erilaisten vaiheiden 
kokonaisuus, jossa jokainen vaihe on merkittävä lop-
putuleman kannalta. Käsityöprosessikulkuja on erilai-
sia, mutta diplomityössäni olen keskittynyt tutkimaan 
käsityön luonnetta kokonaisena tekemisenä. Kokonai-
nen käsityö tarkoittaa, että käsityöprosessin kaikkien 
vaiheiden kokonaisuuden (ideointi, taiteellinen ja tek-
ninen suunnittelu, valmistaminen, arviointi) tekee yksi 
ja sama henkilö tai ryhmä, jonka kaikki jäsenet toimivat 
osallistuvana jäsenenä (Kojonkoski-Rännäli 1998, Krö-
ger & Pöllänen 2005). Kokonaisen käsityön prosessi 
on syklinen tapahtumasarja, jossa voidaan tarvittaessa 
liikkua kulun aiempien vaiheiden välillä joustavasti. Kä-
sityöprosessin jokainen vaihe on tärkeä, eikä niitä voi 
asettaa tärkeysjärjestykseen. Pelkkien yksittäisten vai-
heiden näkeminen ja kokeminen tai jonkun prosessin 
vaiheen puuttuminen jättää kokemuksen vajavaiseksi, 
eikä tällöin voida puhua kokonaisesta tekemisestä. 
Erityisesti kokonaisen käsityöprosessin eheydellä on 
tekijän käsillä tekemisen kautta saatavien vaikutusten 
kannalta suuri merkitys. Kokonaisen käsityön kautta 
ihminen kehittyy monipuolisesti olemuksensa jokai-
sella alueella (Kojonkoski-Rännäli 1998). 

Tekemisen taustalla on aina intentio, liikkeelle sysäävä 
voima, joka usein on käsillä tekemisen perusintentio 
(Kojonkoski-Rännäli 1998). Intentiota seuraa koko-
naisen käsityön ensimmäinen varsinainen vaihe, ide-
ointi. Ideat kumpuavat niin virikkeettömyydestä kuin 

erilaisten virikkeiden ja tilanteiden pohjalta. Kaikki 
ympärillämme aistimamme ja kokemamme voi syn-
nyttää ideoita. Ideoinnin ja suunnittelun rajapinta on 
häilyvä. Ideointia konkretisoi suunnitteluvaihe, jossa 
määritellään työn visuaaliset ja tekniset ominaisuudet 
ja suunnittelua seuraa työstäminen, jossa nämä asiat to-
teutetaan. (Kröger & Pöllänen 2005)

Tekeminen vaatii pysähdyksiä, ja siksi olen lisännyt sen 
yhdeksi kokonaisen käsityöprosessin vaiheeksi. Usein 
pysähtyessä prosessoidaan tehtyä ja tehtävää tietoisesti 
tai alitajuisesti, keksitään uutta tai mahdollisesti ratko-
taan prosessin aikana esiin nousseita pulmia. Pysähty-
misen jälkeen työn usein näkee uusin silmin, mikä on 
työstämisen kannalta hyväksi.

Käsityötä ohjaa aina jonkinlainen ajatus lopputulokses-
ta. Sillä on tavoite, yleensä valmis työ tai opittu taito. 
Lopputulema kuvaa prosessin viimeistä vaihetta, jossa 
työ on saatettu loppuun. Omaa työtä arvioidaan ja 
usein prosessin loppuunsaattaminen on jo uuden pro-
sessin alku.

Nämä kokonaisen käsityöprosessin vaiheet muodos-
tavat sisällöllisen perustan Kädentaitojen keskuksen 
kokonaiskonseptille, jota täydentävät subjektiivisesti 
koetut ääret, mieleenpainuneet hetket ja elementit kä-
sitöiden parissa ja luonnon äärellä.

KOKONAISEN KÄSITYÖN PROSESSIKAAVIO

IDEOINTI

SUUNNITTELU

INTENTIO

LOPPUTULEMA

käsillä tekemisen perusintentio

luonto ja rakennettu ympäristö inspiroituminen

ajattelu

työn uusin silmin näkeminen

käsituntuma

aistikokemukset

tunteet

hiljainen tieto mielikuvat 

motivaatio

virikkeet / virikkeettömyys

tietotaidon jakaminen ja omaksuminen

materiaali- ja tekniikkakirjo

keskeneräiset ja valmiit työt

aikaisemmat käsityöprosessit

konkreettinen produkti opittu taito

taitojen kehittyminen

arviointi kokonaisprosessin kautta syntyneet 
uudet ideat ja innostus tekemiseen

TYÖSTÖ

PYSÄHDYS
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ÄÄRIÄ

Olen sisällyttänyt suunnitelmaani elementtejä koke-
mistani erityisistä, mieleenpainuneista hetkistä käden-
taitojen parissa, luonnon äärellä. Näitä hetkiä nimitän 
ääriksi.

Kokemani ääret ovat mieleen tallentuneita muistoja, 
tuntemuksia ja ajatuksenvirtoja, joilla on ollut suuri 
merkitys Kädentaitojen keskuksen suunnitteluproses-
sissa.  Keskuksen arkkitehtuuriin kokemani ääret ovat 
integroituneet joko konkreettisina tai metaforisina 
elementteinä.

"Aamuvarhain, aamu-uinnin jälkeen laiturinnokassa 
istuksien, yön jälkeinen hiljaisuus ja tyven rikkou-
tuu ensimmäisten laineiden myötä. Laineet lipuvat 
liplatellen aina vain tiheämmin ja korkeammalle ku-
rotellen rantakiviin ja nilkkoihini, paahtavan utuisen 
kesäaamun lämpö ja valo ihollani. Käsissäni työsty-
vä paidantekele ei juuri etene, kun silmäni vaeltele-
vat kaukana maisemassa. En voi välttyä ajatukselta, 
että voisipa ajan pysäyttää. Toisaalta juuri ohi lipuvis-
sa hetkissä on jotain taianomaista ja ainutkertaista ja 
alinomaa eteenpäin joutuva aika antaa mahdollisuu-
den uusille samanmoisille hetkille."
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"Vaiti ja hievahtamatta, hänen tekemistään seuraten 
täydessä hiljaisuudessa. Liikkeet ovat päättäväisiä, 
harkittuja ja rauhallisia ja niistä on nähtävissä koke-
muksen tuoma vakaus ja vaivattomuus. Katselles-
sani häntä ymmärrän, että olen nyt jonkin sellaisen 
äärellä, jolle ei ole sanoja. Noissa kädenliikkeissä on 
käsillä tekemisen kokemuksen kautta saavutettua 
tietoa, jota ei voi sanoin ilmaista eikä kädettä opet-
taa."

"Siinäpä yhdessä istuttiin ulkosalla, molemmilla 
omat kötöstykset työn alla, kertoillen havaintoja 
elämästä. Kysyit minulta, että miten minulla voi olla 
niin paljon keskeneräisiä töitä samalla aikaa. Et kuu-
lemma voi sietää useita keskeneräisiä lojumassa, aina 
on pakko tehdä sen hetkinen loppuun, ennen kun 
toista voi alkaa.

Vastasin: ”Keskeneräisyydessä on jotain melkoisen 
kaunista ja varsin opettavaista. Siinä piilee käsillä 
tekemisen taianomaisuus. Taitaapa se kertoa myös 
ajatusten ja antaumuksen määrästä, tietynlaisesta ra-
jattomuudesta. Etenkin juuri keskeneräisiin töihin 
on kiteytynyt niin paljon monenlaista rikkautta. Ne 
ovat sellaisia, mitkä täytyisi vallan nostaa esille kat-
seltaviksi”. "
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"Kävellessäni metsässä alkaa satamaan. Pysähdyn 
suuren kuusen juurelle sadetta pitämään, jotten ai-
van kastuisi läpimäräksi. Siinä istuksin ja odotellessa 
noukin maasta katkenneen oksan pätkän. Pyöritte-
len keppiä käsissäni. Sivelen varovasti puun pintaa 
sormenpäilläni. Nostan kepin kohti taivasta ja puun 
oksien läpi siivilöityvää luonnonvaloa vasten on 
tarkasteltavissa sen elämä. Tutkin pintaa ja muotoa, 
kuorta ja katkeaman kohtaa. Niin monenlaisia sävy-
jä, kuori osittain rapistunut paljastaen pintaa syvem-
mältä. Kuinka luonto on siitä tuollaisen muotoillut. 
Sateen väistyttyä nousen lähteäkseni, mutta kepin 
kannankin matkassani. Pysähdyksen myötä voin nyt 
jatkaa matkaani kuivin vaattein ja yhden uuden ide-
an ja materiaalin rikkaampana."

"Siinä olikin aivan varkain vierähtänyt tunti jos tois-
takin, kun illalla takkatulen lämpimässä loimussa, 
saunan lämpiämistä odotellessa iltapuhteena puu-
kolla vuoleskelin kepistä virkkuukoukkua."
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OSA 2

SUUNNITELMA
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3 Sijaintianalyysi
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KAINUU

Työni taustalla on kytenyt huoli pienempien paik-
kakuntien taide- ja käsityöalan työskentely- ja har-
rastusmahdollisuuksista. Taide- ja kulttuurialan am-
mattilaisten läsnäolo osana yhteisöä on tärkeää myös 
pääkaupunkiseudun ja suurempien kasvukeskusten 
ulkopuolella. Kainuu on Pohjois-Suomessa sijaitseva 
maakunta, jonka alueella ei tällä hetkellä ole maa-
kunnan kiinteää kädentaitojen toimipistettä. Näin 
diplomityöni mahdollisuutena suunnitella koko 
maakunnan yhteisen Kädentaitojen keskuksen, jonka 
toiminnalla parannetaan Kainuun kädentaitojen har-
rastamisen mahdollisuuksia, luomalla siitä samalla mie-
lenkiintoinen matkailukohde. 

Kainuu on upea ja tarjoaa paljon erilaisia elämyksiä 
luonnon helmassa. Tärkeää oli sijoittaa keskus luon-
non äärelle kuitenkin niin, että keskus on saavutetta-
vissa varsin helposti monesta suunnasta, kauempaakin 
saavuttaessa. Kainuun alueelta päädyin tekemään suun-
nitelman entiseen kotikuntaani Paltamoon. Suunnitte-
lualue sijaitsee rautatieaseman lähettyvillä, valtatien 22 
varrella Oulujärven rannalla, verrattain lähellä valtatei-
den 22 ja 5 risteämää.
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Paltamo.

PALTAMO

Autioniemi

Paltamon kunta, Kainuun emäpitäjä sijaitsee Kainuun 
maakunnan länsiosassa Suomen viidenneksi suurim-
man järven, Oulujärven koillisrannalla. Paltamossa on 
vakituisia asukkaita noin 3 200.
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Ilmakuva Autioniemestä. Keskiössä teollisuusalue ja entinen saha.

AUTIONIEMI

Autioniemi sijaitsee Paltamon keskustaajaman vä-
littömässä läheisyydessä, keskustan lounaispuolella 
rautatien ja valtatien 22 takana Oulujärven rannalla. 
Autioniemi on lähes rakentamaton niemi, joka on 
luonnonympäristöltään hyvin monipuolista. Alueella 
on tärkeitä ympäristöllisiä arvoja ja paikoittain Autio-
niemi koetaan paikallisten tärkeänä lähivirkistysaluee-
na. Alue on sekametsävaltaista, mutta alueella on myös 
vanhaa laidunaluetta, mäntykangasta sekä suoalue. Au-
tioniemen ehdottomasti vetovoimaisimpana tekijänä 
on sen sijainti Oulujärven, Kainuun meren rannalla.

Alueen rakennuskanta on vähäistä ja paikoitellen alue 
tarjoaa rakentamisen mahdollisuuksia. Autioniemen 
alueella sijaitsee vanha, osittain tyhjillään oleva ja käyt-

tämätön teollisuusalue, jossa on ennen toiminut Vapo 
Oy:n saha ja kyllästämö. Autioniemessä sijaitsee tämän 
lisäksi muutamia asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asun-
toja.

Koen, että Autioniemen potentiaalia ei ole hyödynnet-
ty ja aluetta voitaisiin kehittää. Alueelle onkin vuosien 
aikana kohdistunut kehittämispaineita. Autioniemi 
on määritelty Paltamon keskustaajaman lievealueena 
suunnittelutarvealueeksi ja tällä hetkellä Autioniemen 
hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään (Paltamon 
kunta 2020). Alueen hyödyntämätön potentiaali sekä 
alueen kehittämisen ja hyödyntämisen ajankohtaisuus 
saivat minut valitsemaan Autioniemen suunnitte-
lualueeksi.
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Autioniemen suoalue.Autioniemen läpi kulkeva metsäpolku.

Näkymä Oulujärvelle Autioniemen rannasta.
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1

2

1

2

3

Autioniemen avohakkuualue

Autioniemen vanha niittyalue

Autioniemen teollisuusalue

3

SIJAINTIANALYYSI

Diplomityöni yhtenä tavoitteena on nostaa esille ja 
vahvistaa Autioniemen potentiaalista identiteettiä 
virkistymisen paikkana. Autioniemi on luonnonym-
päristöltään monipuolista ja vaihtelevaa ja näin ollen 
ympäristö tarjoaa jo itsessään paljon erilaisia elvyttä-
vyystekijöitä.

Autioniemen valikoituessa suunnittelualueeksi läh-
din analysoimaan alueen mahdollisia vaihtoehtoisia 
tarkempia sijainteja. Tein alueelle useampia kenttä-
käyntejä ja tarkempaan tarkasteluun nousi kolme vaih-
toehtoista aluetta; Autioniemen avohakkuualue, ranta-
törmässä sijaitseva vanha niittyalue sekä Autioniemen 
teollisuusalue.

Sijainnin valinnalla oli valtava merkitys Kädentaitojen 
keskuksen kokonaissuunnitelman ja arkkitehtuurin 
eteenpäin viemisen kannalta. Eri sijaintivaihtoehdot 
olisivat varmasti johtaneet varsin erilaisiin lopputulok-
siin, etenkin keskuksen luonteen, koon, massoittelun ja 
arkkitehtuurin osalta. 
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+ virkistysmetsäksi mielletyn, sittemmin 
vuonna 2021 avohakatun alueen hyödyntä-
minen ja valjastaminen käyttöön 

- alueella suoritettu avohakkuu on tarkoi-
tuksellinen ja suunnitelmallinen talous-
metsän hoitotoimenpide

- ympäröivä luonto suurimmaksi osaksi tii-
vistä metsää,  ei suoria näkymiä Oulujärvel-
le tai muualle kaukaisuuteen

- paikalle johtaa vain yksi vanha tienpohja

1  Autioniemen avohakkuualue Päätelmä

Avohakatun alueen hyödyntäminen on vain hetkel-
linen hyöty, sillä talousmetsä kasvatetaan uudestaan. 
Toiminta vaatisi alueelle paremman infrastruktuurin ja 
näin ollen maaston suurempaa jatkotyöstämistä. 

Kädentaitojen keskus on koko kylän, maakunnan 
ja matkailijoiden keskus, jossa käsillä tekeminen on 
avointa ja näkyvää. Tällä sijainnilla keskus jäisi piiloon 
metsän siimekseen, jolloin keskuksen luonteesta tulisi 
enemmän syrjäänvetäytyvä ja sulkeutuva. Tämä aiheut-
taa ristiriidan halutun tunnelman ja luonteen luomi-
seksi.

Keskuksen sijainti  lähempänä rantaa olisi vetovoimai-
sempi sekä kokemuksena elvyttävämpi.

+ hieno sijainti rannan tuntumassa,
rannalla upea avautuminen Oulujärvelle

+ vehreä ja monipuolinen luonnonympä-
ristö

- lähes luonnontilassa, ei valmista infra-
struktuuria, vaatisi paljon maaston muok-
kausta ja suurempia toimenpiteitä toimin-
nan mahdollistamiseksi alueella

- rinnetontti

- aivan kivenheiton päässä vanhasta teolli-
suusalueesta

Päätelmä2  Autioniemen vanha niittyalue

Vanha laidunalue on merkki alueen historiasta ja käyt-
tötarkoituksesta. Vaihtoehtoisista sijainneista alue on 
koskemattomimman ja luonnontilaisimman oloinen. 
Rakentamisen vaikutukset luontoon tällä paikalla 
muodostuvat suurimmiksi.

Keskus ei integroidu paikkaan ja kontekstisidonnaisuus 
jää löyhäksi. Alue herättäisi enemmänkin kysymyksiä; 
miksi rakennettaisiin tälle paikalle ja kuinka ottaa kan-
taa aivan vieressä sijaitsevaan teollisuusalueeseen?

Rantaan laskeutuva törmä on haasteellinen kokonais-
konseptin kannalta. Vaatisi rinteen käsittelyä ja keskuk-
sen  reilua porrastamista törmään.
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Entisen sahan jäljellä olevia rakennuksia, kuivaamo ja lämpökeskus.

+ alueen paikan henki ja käsillä tekemisen 
tausta

+ hieno sijainti rannan tuntumassa,
pitkät näkymät kauas Oulujärvelle

+ alueella valmista infrastruktuuria

+ virkistysalueeksi mielletty ympäristö ym-
päröi sijaintia

-/+ alueella huonokuntoisia, käyttämättö-
miä rakennuksia

- ympäristö hyvin rosoinen ja pirstaloitu-
nut, ei kovin elvyttävä ympäristönä

- sahan kyllästystoiminnan myötä pilaantu-
nut maaperä

3  Autioniemen teollisuusalue

Alueella on vahva paikan henki. Käsillä tekeminen on 
integroitunut paikan henkeen ja historiaan entisen sa-
hatoiminnan myötä. Kädentaitojen keskus muodos-
tuisi jatkumoksi alueen käsillä tekemisen historialle ja 
suunnittelemani keskus vahvistaisi toimintansa luon-
teen ansiosta myös Autioniemen identiteettiä virkis-
tyskäytössä.

Alueella on suoritettu kunnostustoimenpiteitä, joten 
alue olisi jatkokehittämisen kannalta luonteva sijainti.  
Alueen kunnostamista voitaisiin jatkaa olemassa ole-
vien, huonokuntoisten ja käyttämättömien rakennus-
ten purkamisella.

Rakentaminen jo valmiiksi turmeltuneeseen ympä-
ristöön ei olisi niin rankka toimenpide Autioniemen 
luonnonympäristölle. Myös olemassa olevan infra-
struktuurin hyödyntäminen säästää luontoa ympärillä. 

Keskuksen sijoittaminen rantaan muodostuisi kauas 
järvelle näkyväksi maamerkiksi. Vähemmän koskettu 
ja luonnontilainen ympäristö ympärillä muodostaisi 
virkistyalueen Autioniemen alueella keskuksen lä-
hiympäristöön, mikä tukisi myös keskuksen toimintaa 
ja luonnetta.

Alue mahdollistaisi keskustoiminnan laajentamisen tu-
levaisuudessa melko vaivattomasti.

Päätelmä
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YHTEENVETO

Minulle oli työn alusta asti selvää, että keskus sijoittuu 
luonnonympäristöön, sillä kädentaidot, luonto ja hy-
vinvointi luovat toisistaan erottamattoman kolminai-
suuden.

Ihmisen kädet ovat pyrkineet kautta aikojen muokkaa-
maan luontoa sekä luonnosta saatavaa materiaa ja sitä 
kautta luomaan yhteyttä maailmaan. Valitettavasti aika 
on myös näyttänyt, että tuo kosketus on omannut väki-
valtaisiakin piirteitä. Autioniemen entisen sahan ympä-
ristö on tästä yksi valitettavan hyvä esimerkki. Raken-
taminen tuhoaa aina luontoa ja rakentamisen jälki sekä 
vaikutukset ovat pitkään nähtävissä ympäristössämme. 
Etenkin uudisrakentamisesta luonnontilaiseen ympä-
ristöön jää aina iso jälki. Kun luontoon kosketaan ker-
ran, ei se palaudu enää täysin luonnonmukaiseen tilaan. 
Minulle suunnittelijana on tärkeää, että suunnittelussa 
ja rakentamisessa otettaisiin luonto lähtökohtaisesti 
huomioon säästettävänä asiana. Nämä pohdinnat toi-
mivat tärkeimpänä lähtökohtana lopullisen suunnitte-
lualueen valinnalle.

Autioniemen kehittäminen, alueen hyödyntäminen 

ja käyttöönotto ovat olleet pidemmän aikaa ajankoh-
tainen asia. Suurimmaksi ja oleellisimmaksi kehittämi-
sen paikaksi alueella nousee vanhan teollisuusalueen 
ympäristö. Autioniemen saha- ja kyllästystoiminta on 
loppunut kokonaan ja alueella on tehty kunnostustoi-
menpiteitä. Nämä alueella tehdyt kunnostustoimen-
piteet ovat olennainen osa koko alueen tulevaisuuden 
näkymiä. Näistä syistä oli luontevaa ottaa diplomityön 
lähtökohdaksi juuri tämä alue ja pohtia alueen kehittä-
misen suuntaviivoja.

Diplomityöni kautta haluan tuoda esille oman visioni 
Autioniemen ympäristön ja alueen toiminnan kehit-
tämisestä. Diplomityöni suunnitelmaosuus keskittyy 
Kädentaitojen keskuksen rakennussuunnitelmaan, 
mutta ajatuksena taustalla on alueen luonnon ennallis-
taminen metsittämällä; luonto ottaa takaisin sen, mikä 
luonnolta on otettu. Alueelle luodaan mahdollisuus 
uudelle luonnonhistorian kerrostumalle. Tarkoitukse-
na ei ole hävittää alueen toiminnan historiallista kerros-
tumaa, vaan suunnitella Kädentaitojen keskus ja luon-
non ennallistaminen siten, että historia on edelleen 
luettavissa ympäristöstä.

Näkymä sahan ympäristöstä tämän hetkiseen saapumissuuntaan.

Autioniemen olemassa olevia entiseen sahatoimintaan liittyviä rakennuksia.



58 59

Sahatoimintaan liittyneen raidepiston pohja johdattaa entiselle saha-alueelle.

Oulujärvestä ratapenkereellä eristetty lampi.

Näkymä Oulujärvelle.
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AUTIONIEMEN SAHAN HISTORIA

Toisen maailmansodan syttyminen vaikeutti valtion 
laitosten polttoaineen hankintaa, kun Suomen kaup-
payhteydet katkesivat ja Suomen polttoainetilanne 
heikentyi nopealla tahdilla. Valtioneuvosto keskitti 
valtion laitosten polttopuiden hankinnan 26.1.1940 an-
netulla asetuksella laajentamalleen Rautatiehallituksen 
Puutavaratoimistolle. Vuoden 1945 alusta alkaen Rau-
tatiehallituksen Puutavaratoimiston toimintaa jatkoi 
Valtion polttoainetoimisto, sittemmin lyhennenimel-
lä VAPO Oy. VAPO Oy aloitti toimintansa vuonna 
1984. ( Jämsén 1990)

Kainuun alueella useissa eri paikoissa valmistettiin suu-
ria määriä ratapölkkyjä kenttäsirkkelein. 1960-luvulla 
Vapo tehosti toimintaansa, jonka seurauksena tehtiin 
päätös luopua useimmista kenttäsirkkeleistä ja keskit-
tää tuotanto muutamille sahauspaikoille. Paltamon 
Autioniemi valittiin toiseksi sahauspaikaksi Oulun 
hankintapiirin alueella Kemin Tuomiolahden lisäksi. 
Paltamon Autioniemi valikoitui sahauspaikaksi, sillä se 
sijaitsee strategisella paikalla Paltamon rautatieaseman 
välittömässä läheisyydessä Oulujärven rannalla. Sijainti 
oli otollinen Kiannan ja Kuhmon reiteiltä hankittavien 
ratapölkkyjen sahauspaikaksi. ( Jämsén 1990)

Autioniemen sahan suunnittelutyöt aloitettiin vuonna 
1966 ja rakennustyöt vuoden 1967 alusta. Säännöl-
linen sahaustoiminta ja tuotanto alkoi alkuvuodesta 
1968. Rakennustoiminnan vilkastuttua 1970-luvulla, 
Autioniemen sahaa laajennettiin sahaustoimintaa tu-

kevilla rakennuksilla. ( Jämsén 1990)

Alunperin sahaustoiminnan tarkoituksena oli keskit-
tyä ratapölkkyjen ja VR:n tarvitseman erikoispuutava-
ran sahaukseen, mutta vähitellen tuotanto kasvoi. Sa-
haustoiminta Autioniemessä lopetettiin vuonna 1988 
toiminnan siirryttyä uudelle paremmin varustellulle 
Vapon Paltamon sahalle 4 kilometrin päähän ja Auti-
oniemen saha erikoistui ratapölkkyjen valmistukseen, 
kyllästämiseen sekä höyläykseen. ( Jämsén 1990)

Vuonna 2005 Vapo Oy:n tytäryhtiö Vapo Timber Oy 
lopetti sahaustoiminnan Paltamossa. Autioniemen 
jäätyä tarpeettomaksi Vapolle ja VR:lle, Senaatti-kiin-
teistöt myi Autioniemestä ranta-alueen Paltamon 
kunnalle vuonna 2011 ja kunta on sen jälkeen edelleen 
myynyt tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä (Romppai-
nen 2019). Sahatoiminnan loputtua teollisuusaluetta 
on kunnostettu ja suuri osa alueen saharakennuksista 
on purettu. Alueen kunnostustyöt aloitettiin vuonna 
2004 (Paltamon kunta 2018). Alueen puunsuojaus- ja 
kyllästämötoiminnan takia pilaantunutta maaperää 
on kunnostustoimenpiteiden yhteydessä puhdistettu 
2000-luvulla ja näitä kunnostustoimenpiteitä on jatket-
tu vuosien 2017–2020 aikana (Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2021).

Tällä hetkellä alue on lähes käyttämätön ja tyhjillään. 
Alueella sijaitsee edelleen muutamia sahatoimintaan 
liittyviä rakennuksia, joista osa on muussa käytössä.

Autioniemen saha vuonna 1970.

Paltamon kyllästämö.
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Autioniemi

Kirkonkylän keskus

   Rautatieasema

   Uusi eritasoristeys

   Valtatie 22

   Rautatie

   Uudet alueelle johtavat tielinjaukset

   Autioniemen uusi virkistysreitti

SUUNNITTELUALUEEN YHTEYDET

Autioniemen teollisuusalue sijaitsee reilun kilometrin 
päässä Paltamon kirkonkylän keskustasta. Teollisuus-
alue on saavutettavissa suoraan valtatieltä 22 sekä vesi-
teitse Oulujärveltä. Rautatieasema sijaitsee aivan teolli-
suusalueen koillisosassa rautatien takana. 

Olen sisällyttänyt suunnitelmaani Paltamon kunnan 
Yleiskaavallisessa tarkastelussa (Paltamon kunta, Kaa-
voituskatsaus 2020) esitetyt uudet eritasoristeykset 
sekä alueelle johtavat uudet, täydentävät tielinjaukset 
kevyen liikenteen väylineen alueen olemassa olevaa 
infrastruktuuria hyödyntäen. Nämä tasoristeyksettö-
mät tielinjaukset muodostavat alueen turvallisemmat 
ja paremmat pääsaapumisreitit, jotka tulevat koillisesta, 
kirkonkylän keskustasta sekä luoteesta valtatieltä 22. 

Alueen kulkureittejä täydentää Autioniemen läpi kul-
keva uusi, keskuksen toimintaan liittyvä virkistysreitti.
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Suunnittelualue

   Entinen saha-alue   Valtatie 22

   Rautatie

   Uudet pääsaapumissuunnat

   Virkistysreitin saapumisuunnat

Teollisuusalueella sijaitsee olemassa olevia entiseen 
sahatoimintaan liittyviä rakennuksia. Osa näistä raken-
nuksista on huonossa kunnossa ja vailla käyttöä, kuten 
kuivaamo ja lämpökeskus. Nämä rakennukset sijaitse-
vat pääsaapumissuuntien keskiössä.

Sijainti aivan rannan tuntumassa mahdollistaisi kes-
kuksesta hienot näkymät kohti Oulujärven Paltasel-
kää. Näin ollen rakennus toimisi rannassa myös maa-
merkkinä kauas järvelle, houkutellen vesillä liikkuvia.

Tämän pohjalta Kädentaitojen keskuksen tarkemmak-
si sijainniksi muodostui Autioniemen pienen lahden 
poukama.

SUUNNITTELUALUEEN TARKEMPI SIJAINTI



66 67

GSEducationalVersion

TEOLLISUUSALUEEN HISTORIA

Autioniemen sahan rakennukset ja yhteydet alueelle. Saha- ja kyllästämötoiminnan loputtua puretut raken-
nukset, olemassa olevat sahatoimintaan liittyvät raken-
nukset sekä puhdistetut maa-alat.

AUTIONIEMEN SAHA ALUEEN KUNNOSTUSTOIMET 2000-2020

GSEducationalVersionGSEducationalVersionGSEducationalVersion

NYKYHETKESTÄ TULEVAISUUTEEN

Kädentaitojen keskuskokonaisuus Autioniemessä. 
Keskuksen toimintaa on mahdollista laajentaa ja ma-
joituskapasiteettia kasvattaa esimerkiksi yksittäisillä 
ateljeemökeillä rannan tuntumaan. 

SUUNNITELMA JA TULEVAISUUSNÄKYMÄ

Alueen uudet kulkuyhteydet ja kuivaamon sekä läm-
pökeskuksen purku. Ennallistettavan luonnon alue ja 
Autioniemen läpäisevä virkistysreitti. 

TOIMENPITEET SUUNNITELMAN TAUSTALLA

P
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4 ÄÄRE - Kädentaitojen keskus Kainuuseen
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Näkymä saavuttaessa kohti Kädentaitojen keskusta.

KONSEPTI

Kädentaitojen keskus Ääre on maakuntalaisten ja matkailijoiden kohtaamis-
paikka käsitöiden parissa luonnon äärellä. Taustoittavassa osuudessa määritte-
lemäni kokonaisen käsityön prosessivaiheet, ideointi, suunnittelu, työstö, pysähdys 
ja lopputulema luovat sisällöllisen perustan keskuskonseptille.

Keskuksen toiminta on avointa sekä aktivoivaa ja monipuolinen kädentaitojen 
ja käsityötaiteen läsnäolo huokuu niin rakennuksissa kuin sen ympäristössäkin. 
Rakennukset toimintoineen ovat jaettu karkeasti 3 eri nimikkeen alle; Galleria, 
Workshop ja Residenssi. Huomattavaa kuitenkin on, että toiminnot limittyvät 
ja laajenevat soljuvasti nimikkeistään huolimatta osittain päällekkäin, toisiinsa 
sekä ulkotilaan. Lähiluonto ja rakennusten väliset ulkotilat ovat olennainen osa 
keskuksen toimintaa.

Kädentaitojen keskus on ekskursio kädentaitojen ja kätten töiden maailmaan. 
Keskuksessa on nähtävissä ja koettavissa käsityö kokonaisuudessaan, koko-
naisena prosessina. Riippuen keskuksen käyttäjästä tarjoaa keskus hieman 
eriluonteisia elämyksiä. Keskus tarjoaa puitteet kädentaitojen laaja-alaiselle ke-
hittämiselle, erilaisten käsityö- ja kädentaitotapahtumien järjestämiselle sekä 
käsityötaiteen esittämiselle. Ääre on hyvinvointia käsin tekemisen kautta.
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KÄDENTAITOJEN
KESKUS

ulkonäyttelyt

majoittuminen

oleskelu

studiotyöskentely

tulisija

keskeneräisten 
töiden näyttely

käsityö- ja
kädentaitonäytökset

ulkotapahtumat

ulkotyöskentely

työpajat

työskentely

suunnittelu

inspiroituminen 

ideointi

kurssitoiminta

kahvila-ravintola

näyttelyt

pop up -myymälä

tapahtumat

ulkonäyttelyt

virkistysreitti

ulkotyöskentely

WORKSHOP

RESIDENSSI

tapahtuma-aukio

työstöpiha

käsityötaidemetsä

GALLERIA

KÄDENTAITOJEN KESKUKSEN TOIMINNOT JA KÄYTTÄJÄPROFIILIT

KÄSITYÖLÄINEN KURSSILAINEN & KURSSIRYHMÄT

HARRASTELIJA VIERAILIJAT & OHIKULKIJAT

•   kurssitoiminnan vetäminen
•   mahdollisuus hyödyntää Workshopin
     työstötiloja omaan työskentelyyn
•   mahdollisuus varata oma studiotila
     työskentelyyn ja majoittumiseen
•   pop up -myymälä omille käsityöprodukteille
•   osallistuminen näyttelyihin ja tapahtumiin

•   kurssitoimintaan osallistuminen
•   mahdollisuus hyödyntää Workshopin työstötiloja
     itsenäisesti kurssitoiminnan ulkopuolellakin
•   mahdollisuus varata oma studiotila
     työskentelyyn ja majoittumiseen
•   osallistuminen näyttelyihin ja tapahtumiin

•   kurssitoimintaan osallistuminen ja 
     ohjattu työskentely Workshopissa
•   osallistuminen näyttelyihin ja tapahtumiin
•   mahdollisuus majoittumiseen Residenssissä

•   virkistysreittikierros Käsityötaidemetsässä
•   näyttelyiden kierto
•   osallistuminen tapahtumiin
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TILAOHJELMA

Aulagalleria   71,0
Ikkunagalleria   30,0
Tapahtumatila   122,5
Kahvila-ravintolasali  74,0
Kahvilan tiski / info  11,0
Keittiö    28,5
Henkilökunnan toimisto / taukotila 11,5
Henkilökunnan sosiaalitilat  11,0
Tuulikaappi (11,5 + 4,5)  16,0
Vaatesäilytys   12,5
Wc (3,0 + 3,0 + 3,0 + 5,5)  14,5
Varasto    35,0
Siivouskeskus   7,0
Jätehuone   7,0
Sähköpääkeskus   12,5
Tekninen tila   14,0

Päänäyttelytila   235,0
Pieni näyttelytila   60,0
Galleriakäytävä   23,5
Varasto     39,5
IV-konehuone   54,0

GALLERIA   890 m2

1. kerros    478 m2 1. kerros    1 048 m2

2. kerros    412 m2

2. kerros    122 m2

WORKSHOP   1 170 m2

Suunnitteluaula   140,5
Työstötilat   

Keramiikkasali  87,0
Jakotila   42,0
Tekstiilisali  87,0
Puusali   87,0
Konesali   87,0
Metallisali  61,5
Lasitus   21,0
Polttohuone  28,5
Märkätyö  29,5
Pintakäsittely  42,0
Kuumakäsittely  29,0

Keskeneräisten töiden näyttelyt ja
varastointi (19,5+ 23,5+ 21,5)  64,5
Materiaali- ja työvarastot  
(31,0 + 28,5 + 66,0 + 35,5)  161,0
Vaatesäilytys   10,5
Wc (3,0 + 3,0 + 5,5)   11,5
Siivouskeskus   7,5
Tekninen tila   11,5
Jäte + ulkovarasto   39,0

RESIDENSSI   500 m2 SAUNA    116 m2

Työtila   21,5
Wc   3,5
Parvi   9,0
Terassi   10,5

Ääritila   62,5
Vaatesäilytys  5,0
Wc   5,5
Majoittujien tavarasäilytys
ja varasto   11,0

   yhteensä 2 676 h-m2

    3 314 brm2

IV-konehuoneet (44,5 + 77,5) 122,0

Yhteistilat    144 m2

Eteistuulikaappi  13,0
Aula-olohuone  64,0
Keittiö   6,5
Wc (3,5 + 3,5 + 5,5)  12,5
Pukuhuone (3,5 + 3,5) 7,0
Pesuhuone (3,0 + 3,5) 6,5
Tekstiilisäilytys ja -pesula 10,0
Siivoustila  5,0
Tekninen tila  19,5

4 x Studio B   à 44,0 m2

Työtila    25,5
Parvi    8,0
Terassi    10,5

4 x Studio A   à 45 m2 Ääritila    84 m2

Sauna    32 m2

Pukutila (3,5 + 3,5)  7,0
Lämpiö   9,5
Suihku (2,5 + 2,5)  5,0
Polttopuut  2,0
Löylyhuone  8,0
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LUONNOKSIA
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Suuren yksittäisen rakennusmassan  
useampaan osaan pilkkomisella saa-
daan luotua inhimillisempää ja paikan 
henkeen sopivampaa mittakaavaa. 
Kokonaismassan jakamisella ja levittä-
misellä toiminnallisiin kokonaisuuk-
siin saadaan myös avattua sisätiloista 
enemmän näkymiä ja käyntejä suoraan 
ulkotilaan.

KÄDENTAITOJEN KESKUKSEN PERIAATEKAAVIO

Toisistaan erotettujen kapeampien, 
pitkittäisempien massojen väleistä 
avautuu pitkät näkymälinjat järvimai-
semaan. Kapeammilla runkosyvyyksil-
lä varmistetaan luonnonvalon runsaus 
sisätiloissa.

AVAUTUMINEN JA LUONNONVALOKOKONAISMASSA

GSEducationalVersionGSEducationalVersion

Kokonaisuuden monotonisuus riko-
taan massojen muotojen ja kokojen 
vaihteluilla. Massojen porrastamisella 
ja asemoinnilla saadaan muodostet-
tua pihaan hierarkiaa, luotua parempi 
luontoyhteys sekä ohjattua kulkua. Ra-
kennukset jäsentyvät luonnollisesti jul-
kisempiin ja avoimempiin  sekä yksityi-
sempiin ja suojaisampiin toimintoihin.

Arkkitehtuurikokonaisuus muodostuu 
pitkänmallisista, eripituisista, porras-
tuvista ja osittain toisiinsa limittyvistä 
massoista. Massojen väleihin ja sylei-
hin muodostuu luontevasti erilaisia 
ulkotiloja sekä piha-alueita, jotka ovat 
välittömässä yhteydessä interiöörin toi-
mintoihin.

MASSOJEN KOOT JA ASEMOINTI ULKOTILAT

GSEducationalVersionGSEducationalVersion
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Kädentaitojen keskus sijaitsee Autioniemen poukamassa entisen kuivaamon ja 
lämpökeskuksen paikalla. Keskukseen on mahdollista saapua lähes joka suun-
nasta, mutta pääsaapumissuunnat ovat keskustasta koillisesta sekä valtatieltä 22 
luoteesta. Tämän lisäksi virkistysreittiä pitkin pääsee saapumaan eri suunnista. 
Poukaman laitaan rakennettu vierasvenelaituri mahdollistaa alueelle saapumi-
sen helposti myös vesiteitse itä-lounas-akselilta. 

Keskuksen sijainti ja piha-alue on suunniteltu olemassa olevan luonnon lähtö-
kohdista ja lähiluonto otetaan osaksi keskuksen toimintaa. Arkkitehtuuriko-
konaisuuden erillisten kapeiden massojen asemointi pitkittäin rantaviivaan 
nähden mahdollistaa pitkät suorat näkymät Oulujärvelle. Sauna sijaitsee 
muusta keskuksesta hieman erilleen vedettynä omana kokonaisuutenaan aivan 
rantaviivan tuntumassa. Virkistysreitti kulkee keskuksen läpi johtaen molem-
min puolin keskusta sijaitsevaan Käsityötaidemetsään, jonka varrella pääsee 
nauttimaan käsityötaiteesta.

Keskuksen välitön lähiympäristö on rauhoitettu kokonaan ajoneuvoliikenteel-
tä huoltoajoa lukuun ottamatta. Galleria-rakennuksen huolto tapahtuu raken-
nuksen länsisivulta, keittiön ja teknisten tilojen läheisyydestä. Paikoitusalue on 
sijoitettu hieman etäämmälle keskuksesta, saapumissuuntien risteyksen yhtey-
teen. Keskuksen läheisyydessä on ainoastaan liikuntaesteisten paikoitus.

ASEMA
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HISTORIAMETSÄ

Arkkitehtuurin inspiraationa ovat toimineet Autioniemen entiset 
erilaiset, sahan alueelle hajautetut harjakattoiset saharakennukset. Kai-
kuja historiasta on nähtävillä keskuksen massoittelussa ja rakennusten 
asemoinnissa, rakennusten suhteissa toisiinsa sekä kattomuodoissa. 
Massoittelututkielman sekä innoituksen perusteella hahmottui Kä-
dentaitojen keskuksen harjakattojen rytmikäs siluetti. 

Arkkitehtuuri on saanut innoituksensa metsistä. Metsässä horisonttiin 
katseltaessa on nähtävissä puun rungot ja yläviistoon katseltaessa oksis-
ton rakenne. Oksistot ja lehvästöt muodostavat suojaisan katosmaisen 
maailmansa. Oksien lomasta siivilöityy pehmeän kaunis ylävalo. Tästä 
inspiroituneena arkkitehtuurille muodostui keskuksen toimintaa tuke-
vat ominaispiirteet.

Paikalla sijainneen puretun lämpökeskuksen korkea piippu on säästet-
ty ja integroitu keskukseen ulkotulisijaksi. Se on keskuksen maamerkki 
sekä muisto alueen toiminnasta ja historiasta.

INSPIRAATIO, SILUETTI JA ARKKITEHTUURIN OMINAISPIIRTEET

GSEducationalVersion
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KATTOIKKUNAT

PITKÄT RÄYSTÄÄT JA KATETUT ULKOTILAT

HORISONTAALINEN AVARUUS JA NÄKYMÄT
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NÄKYMÄLINJAT

Näkymälinja saavuttaessa avautuu suoraan Gallerian ja 
Workshopin pääsisäänkäynneille sekä piippukatoksen 
ohi tapahtuma-aukiolle. Näkymän päätteenä on Oulu-
järvi.

Julkisivun laajat lasipinnat ja liukulasiseinät mahdol-
listavat avarat, pitkät näkymät rakennuksista ja toi-
minnoista toiseen sekä sisätilojen toimintojen laajen-
tamisen ulkotilaan, mikä lisää keskuksen avoimuutta, 
vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

GSEducationalVersion

Näkymä tapahtuma-aukiolta.
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Yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut lähiluonnon ja ulkotilan valjastami-
nen olennaiseksi osaksi keskuksen toimintaa. Keskuksen erillisten rakennusten 
väleihin ja syleihin syntyy luontevasti erilaisia ulkotiloja ja piha-alueita. Raken-
nusten välissä tapahtuvat toiminnot ovat sisätilan jatkeita ja sisätilat aukeavat 
aktiivisesti rakennusten väleihin. Luonto on voimakkaasti läsnä interiöörissä. 

Aitoa, koko keskuksen eri käyttäjien välistä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä 
tuetaan sijoittamalla yhteiset tilat keskeisesti ja avoimesti sekä avaamalla toi-
minnot ja näkymät reilusti ulkotilaan ja ympäristöön. Pitkät räystäät ja reilut 
katokset muodostavat suojaisaa ulkotilaa. Sisätiloista on välittömät yhteydet 
ulos, mikä mahdollistaa keskuksen eri toimintojen laajentamisen vaivattomasti 
katoksiin ja ulkotilaan. 

Entisen lämpökeskuksen korkea piippu toimii keskuksen kauas siintävänä 
maamerkkinä. Piipputakka on eräänlainen polttopiste, kokoontumispaikka 
tulen  ympärillä käsitöiden ja tarinoiden äärellä. Puun työstötila on avattavissa 
piippukatokseen, jolloin katos toimii myös puutöiden veistokatoksena. Puun 
työstötilat, puu- ja konesali, avautuvat myös ulkosaha-alueelle.

Tapahtuma-aukio on keskuksen pääulkotila, johon on käynti suoraan Galle-
riasta ja Workshopista. Tapahtuma-aukiolla voidaan järjestää erilaisia tapah-
tumia, näyttelyitä sekä käsityö- ja kädentaitonäytöksiä. Samalla aukio toimii 
myös kahvila-ravintolan ulkoterassina. 

Työstöpiha on ulkona tehtävien käsitöiden työstön tila. Työstöpihalla voidaan 
esimerkiksi värjätä lankaa sekä ulkopolttaa keramiikkaa.

Keskuksen läpi kulkeva virkistysreitti johdattaa kävijän Käsityötaidemetsään, 
jonka varrelle on sijoitettu sekä pysyvää että vaihtuvaa käsityötaidetta. Kävijän 
on mahdollista toteuttaa keskuksessa vierailun aikana oma kätten työ, jonka 
voi halutessaan sijoittaa osaksi Käsityötaidemetsän pysyvää näyttelyä.

LÄHILUONTO JA ULKOTILAT

GALLERIA

WORKSHOP

RESIDENSSI
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Keskuksen yhtenä kantavana teemana on sisä- ja ulkotilan vuorovaikutus. Mai-
sema ulottuu sisätiloihin ja luonto on voimakkaasti läsnä interiöörin tunnel-
massa. Sisä- ja ulkotilan rajapinnat hämärtyvät asteittain suurien lasipintojen, 
pitkien räystäiden ja katettujen ulkotilojen myötä.

Kädentaitojen keskuksen luonne on avoin ja aktiivinen. Gallerian toisen ker-
roksen päänäyttelytiloja lukuun ottamatta tilat sijaitsevat maantasossa ja akti-
voivat aukiota ja pihaa avonaisuudellaan.

Keskuksen luonnetta on korostettu sekä toimintaa tuettu suurilla lasipinnoilla 
ja liukulasiseinillä, joiden ansiosta toiminnot näkyvät sekä laajenevat saumat-
tomasti sisä- ja ulkotilan välillä. Sisätilat ovat suunniteltu joustaviksi ja moni-
käyttöisiksi. Tiloja voidaan avata sekä yhdistää tarpeen mukaan liukulasi- ja 
taiteseinillä.

Luonnonvalo on erittäin suuressa ja merkittävässä roolissa koko keskuksen 
toimintojen kannalta. Korkeiden, lattiaan asti ulottuvien lasipintojen ansiosta 
ulkotila tulee osaksi sisätilaa ja tiloihin pääsee runsaasti luonnonvaloa. Suuret 
kattoikkunat kaappaavat runsaasti pehmeästi tiloihin laskeutuvaa ylävaloa, sa-
malla muodostaen näyttävän, toistuvan elementin interiööriarkkitehtuuriin. 

Keskuksen arkkitehtuurille ominaista ovat toistuvat, rakennuksesta toiseen 
vaihtelevat pitkät räystäät ja katetut ulkotilat. Pitkillä räystäillä ja katoksilla hal-
litaan ulkoisia lämpökuormia sekä muodostetaan suojaisaa ulkotilaa. Räystäi-
den ja katosten rakenteet luovat voimakkaan arkkitehtonisen eleen.

ARKKITEHTUURIN OMINAISPIIRTEET
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Keskuksen arkkitehtuuri perustuu tilasarjallisuuteen ja virtaavaan tilaan. Inte-
riöörissä on pyritty yksinkertaisuuteen, selkeyteen, ilmavuuteen ja pitkiin nä-
kymiin tilojen ja rakennusten välillä. 

Selkeillä linjoilla ja hillityllä materiaalipaletilla luodaan seesteisen vakaa tun-
nelma. Sisätiloihin huokuva, vuodenaikojen mukaan muuntuva maisema sekä 
keskuksen toiminta itsessään on hyvin eloisaa ja värikästä, mikä tuo sisätiloihin 
riittävästi tapahtumaa. Runsas, pehmeästi tiloihin tulviva luonnonvalo ja tilo-
jen yksiaineisuus luovat rauhaa ja harmoniaa. Puu ja luonnonvalo muodostavat 
kauniin yhteenliittymän.

Puu on voimakkaasti läsnä Kädentaitojen keskuksessa, niin rakenteissa kuin 
pintamateriaaleissa. Interiöörissä puu on vallitsevassa roolissa. Puu on kaunis, 
aistikas, miellyttävä, rauhoittava, haptinen sekä akustoiva materiaali. Tilasta, 
sen käyttötarkoituksesta tai halutusta tunnelmasta riippuen lattiamateriaalit 
ovat kuusilankkua tai hiottua, lakattua betonia. Hiottu ja lakattu betonilattia 
korostaa haluttua tunnelman keveyttä ja kuulautta aavistuksen peilaavan, hei-
jastavan pinnan ansiosta.

Näkymä tapahtumatilasta tapahtuma-aukiolle.

TUNNELMA
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WORKSHOP

Workshop sijaitsee kokonaisuuden keskellä avautuen piippukatokseen, tapah-
tuma-aukiolle ja työstöpihalle. Rakennus on pääasiallisesti käsitöiden suunnit-
telun ja työstämisen paikka.

Kahden puikkomaisen massan limittymiskohtaan, pääsisäänkäyntien yhtey-
teen on sijoitettu suunnitteluaula. Suunnitteluaulaa ympäröi erityyppisille ma-
teriaaleille ja tekniikoille jaotellut työstötilat aputiloineen. Tapahtuma-aukion 
puolelta räystään alta voi katsella keskeneräisten töiden näyteikkunaa. Näyteik-
kuna toimii samaan aikaan keskeneräisten töiden näyttelynä sekä säilytystilana. 
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SUUNNITTELUAULA

Kutsuvasti pääsaapumissuuntaan, tapahtuma-aukiolle sekä piippukatokseen 
avautuva suunnitteluaula on olohuonemainen tekijöiden kohtaamispaikka ti-
lojen  ja toimintojen keskiössä. Ensisijaisesti tila toimii suunnittelutilana, mutta 
sitä käytetään myös taukotilana sekä rentona, epäformaalina pienimuotoisem-
man käsityön tekemisen tilana.

Keskeinen sijainti on käsitöiden suunnittelun ja työn alkuun saattamisen kan-
nalta olennaista. Suunnitteluaulasta on suora yhteys eri työstötiloihin, joka 
mahdollistaa vaivattomasti erilaiset tekniikka-, materiaali- ja prototyyppiko-
keilut työn suunniteluvaiheessa. Aulan yhteyteen on sijoitettu pieni käsityö ja 
kädentaito -aiheinen käsikirjasto suunnittelun ja työstön tueksi.

Suunnitteluvaiheessa määritellään käsityön esteettiset ja toiminnalliset 
ominaisuudet. Kaikki tekemisen mahdollisuudet ovat tässä vaiheessa auki. 
Erilaisten tekniikka- ja materiaalivaihtoehtojen ja mahdollisuuksien näke-
minen, tutkiminen sekä kokeileminen kuuluvat kiinteästi suunniteluvai-
heeseen ja rikastavat suunnittelutyötä.
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Pääasiallisina tekemisen tiloina toimivat eri materiaaleille ja tekniikoille suun-
natut salimaiset työstötilat. Tilat ovat karkeasti jaoteltu tekstiili-, keramiikka-, 
puu- ja metallisaleiksi, mutta tilat soveltuvat myös muille materiaaleille. Työstö-
tilat ovat vapaasti muunneltavia, tarpeen mukaan avattavia sekä yhdisteltäviä ti-
loja. Salien välittömään läheisyyteen on sijoitettu tilassa käytettävien materiaa-
lien ja tekniikoiden työstämiseen ja varastointiin liittyviä aputiloja. Työstötilat 
sijaitsevat lähekkäin, mikä luo mahdollisuuden eri materiaalien ja tekniikoiden 
monipuoliseen hyödyntämiseen ja yhdistelyyn käsityöprojektissa. Tiloista on 
reilut näköyhteydet työstötilojen välillä, mikä lisää tekemisen avoimuuden ja 
yhteisöllisyyden lisäksi työstötilojen käytön turvallisuutta. 

Laajojen lasipintojen ja salin levyisen kattoikkunan myötä tila kylpee luonnon-
valossa ja maisemassa. Läpi rakennuksen rungon ulottuvat salimaiset työstö-
tilat mahdollistavat tilojen avautumisen ja toiminnan laajentamisen suoraan 
ulkotilaan molemmille puolin rakennusta. Pitkät ja syvät räystäät varjostavat 
suuria lasipintoja ja estävät tilojen kuumenemisen varsinkin lämpimään vuo-
denaikaan. Räystäät luovat katettua ulkotyöskentelytilaa sekä suojaavat kes-
keneräisten töiden näyteikkunaa suoralta auringonpaisteelta.

TYÖSTÖTILAT

Suunnitelman ja konkreettisen lopputuloksen väliin jää työstövaihe. Riip-
puen monesta asiasta, suunnitellusta työstä, tekijästä ja tekniikasta, työstä-
minen vaatii erilaisia tiloja ja tilan ominaisuuksia. Tekemisen kannalta tilan 
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat luonnonvalo, tilojen avaruus ja 
monikäyttöisyys sekä ulkotilan helppo saavutettavuus.
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RESIDENSSI

Residenssi on keskuksen yksityisin osa, joka on sijoitettu Workshopin suo-
jaisammalle puolen. Residenssi koostuu kahdeksasta nukkumaparvellisesta 
studiosta sekä rakennuksen keskelle sijoitetuista majoittumista palvelevista 
yhteiskäyttötiloista.

Osa studioista on avattavissa taiteseinillä suuremmiksi studioiksi. Yhdistetyt 
studiotilat voivat tarvittaessa toimia myös väliaikaisina, kurssiluontoisina työs-
tötiloina sellaisille käsityötekniikoille, joiden työvälineet ovat tilaavieviä ja 
koko käsityöprojektin ajan paikallaan pysyviä, kuten esimerkiksi mattopuut.

Jokaisen studiotilan yhteydessä on oma katettu terassi, mutta studiot ovat 
myös avattavissa sisäisen käytävän poikki liukulasiseinin työstöpihan puolelle 
suuremmalle katetulle terassille. Residenssin sijainti keskuksen muun toimin-
nan välittömässä läheisyydessä mahdollistaa keskuksen muiden tilojen, erityi-
sesti Workshopin työstötilojen hyödyntämisen studiotyöskentelyn rinnalla.
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STUDIO

Studiotilat toimivat pääsääntöisesti studiotyöskentely- ja majoitustilana kes-
kuksen eri käyttäjille. Studioiden rakenne perustuu yhteen avonaiseen tilaan, 
jonka käyttötarkoitusta voi muuntaa työtilasta majoituskäyttöön kalusteilla. 
Tilava nukkumaparvi vapauttaa koko studiotilan tarvittaessa työskentelyl-
le majoittumista samassa tilassa poissulkematta tai mahdollistaa useamman 
henkilön majoittumisen samassa studiossa, kun tila on pelkästään majoitus-
käytössä. Residenssin käyttäjien mahdollisesti kokema yksityisyyden tarve on 
huomioitu studioiden sijoittamisella rakennuksen ja koko keskuskokonai-
suuden ulkosyrjälle, avaten tilat metsämaisemaan. Valoisa, yksiaineinen tila, 
miellyttävän hiljainen äänimaailma ja rauhallinen metsämaisema luovat tilaan 
seesteisyyttä. 

Joskus  työstäminen ottaa aikaa tai vaatii oman, intiimimmän ja rauhalli-
semman tilan. Tilan, johon voi jättää omat työstön alla olevat levälleen tai 
johon vetäytyä lepäämään käsitöiden tekemisen lomassa. 
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Suunnitelmassa pysähtymisen paikat ja hetket ilmen-
tyvät ympäröivän luonnon lisäksi Saunassa. Sauna on 
kahden massan hieman muusta keskuksesta syrjään ve-
detty kokonaisuus, joka koostuu rantaviivan tuntumas-
sa sijaitsevasta ääritilasta ja pilarien varaan veden päälle 
työntyvästä laiturisaunasta.

Ääritila toimii käsityöjoogasalina sekä hieman eriluon-
teisena majoitustilana, soveltuen erityisesti ryhmien 
majoitukseen. 

Laiturisauna korostaa kylpemisen vaiheittaisuutta. En-
sin saavutaan lämpiöön, joka toimii pukeutumistilan 
jatkeena ja kylmempään vuodenaikaan lämpimänä 
tupana saunaa odotellessa. Katetut vilvoittelutilat toi-
mivat välittävinä vyöhykkeinä saunatoimintojen välillä. 
Laiturin päästä voi kastautua veteen.

Materiaaleiltaan hirsirakenteinen saunakokonaisuus 
mukailee muun keskuksen materiaalipalettia; puuta ja 
betonia. Saunan rimaseinäjulkisivut luovat yksityisyyt-
tä suojaavan harsomaisen julkisivun estämättä kuiten-
kaan näkymiä ympäristöön täysin.

GSEducationalVersion

SAUNA

Pysähdys on irtaantumisen hetki, eräänlainen vä-
likatsahdus, joka on tarpeen jokaisessa luovassa 
prosessissa. Luonto itsessään on yksi parhaimmista 
pysähtymisen paikoista, se tasaa mielen ja herättää 
aistit. 

GSEducationalVersion

Leikkaus C-C Sauna 1:200

Leikkaus C-C Sauna 1:500

GSEducationalVersion

1. Kerros pohjapiirustus 1:750 1:750 1. kerrosPohjapiirustus1:5001. kerrosPohjapiirustus 1:500 2. kerrosPohjapiirustus 1:500 1. kerros Pohjapiirustus 1:500 1. kerros Pohjapiirustus 1:500

Pukutila

Lämpiö

Suihku

Polttopuut

Löylyhuone

Katettu vilvoittelu

Katettu saunalaituri

4

4

5

5

6 6

6

7

7

8

8

10

10

9 9

4

1

2

2 3

Ote pohjasta  1:500

Ääritila

Matkatavaroiden säilytys / varasto

Vaatesäilytys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leikkaus C-C  1:500

C      

C
      

0 5 10 15 20

GSEducationalVersion

Mittakaavajanat 1:750

Mittakaavajanat 1:500

Mittakaavajanat 1:400

Mittakaavajanat1:2500

Mittakaavajanat 1:200



112 113

LAITURISAUNA

Laiturisauna lämmitetään ulkokautta puulämmitteisellä takkakiukaalla. Sau-
nan lämpiämistä odotellessa voi istahtaa laiturille takkatulen äärelle kuunte-
lemaan aaltojen loisketta ja katselemaan kaukaisuuteen Oulujärvelle. Tämä 
hetki on erinomainen pienimuotoiselle, helpolle iltapuhteelle, kuten vaikkapa 
vuolemiseen tai neulomiseen. Näissä hetkissä tärkeintä on kuitenkin pysähtyä 
luonnon äärelle, antaa mielen tyhjetä ja silmän vaeltaa maisemassa. Verkkaisa ja 
helppo, toistuva liike voi syventää tätä pysähtymisen meditatiivista tilaa. 

Sauna on yksi tärkeimmistä pysähtymisen paikoista, siinä on alkuun aset-
tamisen piirteitä. Riisuutuessa lasketaan käsistä kaikki, riisutaan pois päältä 
ja mielestä. Kun ihminen on riisuttu, ainut asia mitä on jäljellä, on vain oma 
läsnäolo ja ajatukset. Tällaiset pysähtymisen hetket, olla tekemättömyy-
den tilassa, vain omat ajatukset ja mahdolliset kanssasaunojat seuranaan, 
ovat tärkeitä monella tapaa.
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ÄÄRITILA

Ääritila on yksinkertainen, mutta voimakas tila. Tila koostuu vain muutamis-
ta elementeistä, mikä jättää tilan fyysiselle ja henkiselle olemiselle, ääritiloille. 
Massiivihirsi huokuu rauhaa, vakautta, lämpöä ja luo tilaan vaipuneen ääni-
maiseman. Villaiset matot tuntuvat talvisin lämpimiltä ja kesällä miellyttävän 
viileiltä ihoa vasten. Luonnonvalon leikki pinnoilla ja rajattu näkymä horisont-
tiin luovat niin lempeän sisätilan kuin mielentilankin, jotka saavuttavat erilaisia 
sävyjä riippuen käsillä olevasta vuodenajasta.

Välillä täytyy katsoa kauas, niin maisemaan kuin omaan mielenmaise-
maankin, jotta voi taas nähdä lähelle, uusin silmin. Pysähdykset ovat hil-
jentymisiä, syvään hengittämistä ja läsnäolon harjoittelua. Pysähtyminen 
on oman itsensä kuulostelemista ja uuden  tiedon vastaanottamista. Sisim-
mästä kumpuaa valtavasti tietoa, uusia ideoita ja viisautta, jos vain oppii 
pysähtymään ja kuuntelemaan.
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GALLERIA
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Galleria on  keskuksen julkisin osa, päärakennus. Aula-gallerian yhteydessä si-
jaitsevat asiakaspalvelutilat ja kahvila-ravintola. Aula-galleriaa on mahdollista 
hyödyntää käsityötaiteen ja käsin tehtyjen käyttöesineiden pop up -myymälä-
nä. Kahvila-ravintola, aula- ja ikkunagalleria sekä tapahtumatila avautuvat koko 
rakennuksen pituiselle katetulle terassille ja tapahtuma-aukiolle.

Gallerian päätehtävä on erilaisten kätten töiden ja käsityötaiteen esittäminen 
yleisölle. Aula- ja ikkunagalleria toimivat pienempien näyttelyiden tiloina, joi-
hin on mahdollista tutustua myös ulkoa Gallerian ollessa kiinni. Tapahtuma-
tila on ensisijaisesti tarkoitettu erilaisten käsityötapahtumien järjestämiseen, 
mutta tila soveltuu myös näyttelytilaksi. Keskuksen päänäyttelytilat sijaitsevat 
2. kerroksessa. Näyttelytilat kokonaisuudessaan ovat hyvin erilaisia keskenään; 
saleja, galleriakäytäviä, matalampia ja korkeita tiloja, valoisia, avaria ja ympäris-
töön avautuvia sekä suljetumpia, intiimimpiä ja kokonaan pimennettäviä tiloja. 
Tämä luo näyttelyiden järjestämiseen monipuolisuutta.

Henkilökunnan tilat, tekniset tilat ja muut toissijaiset tilat sijoittuvat tiiviinä 
paketteina rakennuksen keskelle sekä ulommaiselle reunalle.
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Julkisivuote  1:150

Materiaalit

Kupari, konesaumattu, käsittelemätön

Kuusi, väritön puunsuojakäsittely

Lasi, kirkas

Betoni, luonnonvärinen, matta
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MATERIAALI

Ulkoarkkitehtuurin materiaalipaletti on hillitty; puuta, kuparia ja lasia. Kau-
niilla, luonnonläheisillä ja kestävillä materiaaleilla tavoitellaan ekologisuutta, 
rakennuksen arkkitehtuurin ajallista kestävyyttä sekä materiaalien kaunista 
patinoitumista. Puu ja kupari materiaaleina sopivat hyvin paikan henkeen sekä 
Kädentaitojen keskuksen luonteeseen.

Puu on kuin kaiku alueen sahatoiminnasta ja entisistä saharakennuksista. 
Rakennusten pitkät, syvät räystäät ja katokset muodostavat rakenteellisen 
suojauksen kuusijulkisivuille. Keskuksen rakennuksien julkisivuissa toistuu 
hieman rakennuksesta toiseen varioituva harsomainen kuusirimoitus. Innoi-
tuksen rimoitus on saanut puukäsityötekniikoista ja kuvio symboloi kädentai-
tojen jatkumoa ja äärettömyyttä.

Konesaumattu kupari taas resonoi voimakkaasti paikan käsityöhenkeä, sillä 
konesaumattu katto on perinteinen ja vaativa käsityön taidonnäyte. Kupari 
on elävä, luonnosta saatava kierrätettävä materiaali, joka on erittäin kestävä, 
arvokas ja ajaton. Käsittelemätön konesaumattu kupari laskeutuu paikoitellen 
katolta julkisivumateriaaliksi. 
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YP

1

US1

Rakenneleikkaus  1:25

YP1

konesaumattu kuparipelti

5 mm vaimennuskaista 5 x 50..100 peltirivin keskellä

harvalaudoitus 25 x 100 mm kk150

rimat 25 x 50 mm

aluskate

tuuletusväli

25 mm tuulensuojamineraalivilla

200 mm liimapuupalkki ja mineraalivilla

570 mm liimapuupalkki ja mineraalivilla 200 mm

ilman- ja höyrynsulku

13 mm havuvaneri

50 x 50 mm koolaus kk400 (tila sprinkleriputkille)

100 x 22 mm koolaus kk400

100 x 22 mm vaakalaudoitus, kuusi,

höylätty, UV-suojavahattu, silkinhimmeä

US1

konesaumattu kuparipelti

harvalaudoitus 25 x 100 mm kk150

tuuletusväli

25 mm tuulensuojamineraalivilla

150 mm mineraalivilla

150 mm kantava rakenne, CLT,

pintakerros pystysuuntainen kuusilauta,

hiottu, väritön UV-suojavahattu
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VP1

150 x 28 mm lattialankku, kuusi,

öljyvahattu, silkinhimmeä

2,5 mm askeläänimatto

50 mm valulattia

0,5 mm valusuojakangas

50 mm askelääneneriste

240 mm kantava rakenne, CLT

135 mm asennustila

ripustettu rimoitus 25 x 25 mm kk50,

kuusi, höylätty, UV- suojavahattu, silkinhimmeä,

taustalla musta huopa

AP1

55 mm kelluva betonilaatta,

pinta hiottu ja lakattu

20 mm eriste

80 mm teräsbetonilaatta

150 mm polystyreeni

150 mm polystyreeni

20 mm tasaushiekka

suodatinkangas

salaojituskerros

  VP1

  AP1

Rakenneleikkaus  1:25

RAKENNE

Kädentaitojen keskus on puurakenteinen kokonaisuus. Paikan historia ja kes-
kuksen luonne huomioon ottaen puu tuntui luontevimmalta valinnalta. Puu 
sitoo Kädentaitojen keskuksen modernilla tavalla alueen historian jatkumoksi.

Gallerian, Workshopin ja Residenssin kantava runko koostuu CLT-elemen-
teistä sekä liimapuupilari-palkkirakenteesta. Välipohjissa on käytetty CLT-ele-
menttejä ja katot ovat liimapuupalkkirakenteisia. Interiöörissä näkyvät kat-
topalkit luovat mittakaavantuntua ja voimakkaan, toistuvan arkkitehtonisen 
eleen sisätilojen arkkitehtuuriin. 

Kädentaitojen keskuksen rakennukset, lukuun ottamatta saunakokonaisuutta, 
kuuluvat paloluokkaan P2.
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Nousu toisen kerroksen päänäyttelytiloihin maantasossa sijaitsevasta tekemi-
sen maailmasta virittää kävijän mielentilan käsityötaiteelle vastaanottavaksi. 
Fyysinen siirtymä symboloi ylösnousemista tekemisen ääreltä. Koko katon 
levyinen kattoikkuna kaappaa valon korkeaan tilaan ja luonnonvalo lankeaa 
pehmeästi tilaan katon lappeen myötäisesti, muodostaen interiööriin jylhää, 
sakraalinomaista tunnelmaa. Tilan yksiaineisuus luo rauhallisen taustan erilais-
ten kätten töiden näyttelyille. Näyttelytilaan pääsee katsahtamaan maantasosta 
katoksen alta. Avauksella katokseen näyttelytilaan saadaan epäsuoraa luonnon-
valoa, mutta samalla se symboloi yhteyttä maahan, luontoon. Tunnelmaan on 
taltioitu jotain erittäin pyhää, hyvin ylevää ja samalla äärimmäisen inhimillistä. 

Jossain kohtaa tekeminen saavuttaa pisteen, jolloin työstä tulee valmis. Val-
mista työtään katsellessa ja kosketeltaessa mieli palaa prosessin eri vaihei-
den kautta usein aina alkuperäiseen ajatukseen saakka. Koettua käsityön 
ekskursiota muistellaan ja arvioidaan.

Jokaisen kätten kautta syntynyt tuotos on tärkeä ja arvokas, näytteille 
asetettavan arvoinen. Työhön on latautunut valtavasti energiaa ja tunnet-
ta, siitä on muotoutunut eräänlainen tekijänsä ulkoinen toteuma. Kätten 
töistä on havaittavissa työssä käytetyt materiaalit, rakenne, työstötavat ja 
tärkeimpänä persoonallinen työstöjälki.

NÄYTTELYTILA
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LOPPUTULEMA

Diplomityöni on ollut pitkä, mutta erittäin rikas pro-
sessi monella tapaa. Työssäni olen päässyt yhdistämään 
useamman mielenkiinnonkohteeni ja sen myötä siitä 
muodostui varsin tärkeä työ, tekijänsä ulkoinen toteuma. 
Diplomityöni ei perustu toimeksiantoon, jolloin val-
miita lähtökohtia tai raameja työlle ei ollut. Ensin täytyi 
ikään kuin luoda hankesuunnitelma työn taustalle, jon-
ka jälkeen tuottaa itse suunnitelma. Tämän takia työni 
perustuu henkilökohtaisesti asettamiini lähtökohtiin ja 
nojautuu vahvasti subjektiivisiin kokemuksiin. 

Diplomityöprosessin rinnalla tein jatkuvasti eri luon-
teisia kätten töitä erilaisissa ympäristöissä. Hain käden-
taidoista konkreettista tarttumapintaa, inspiraatiota ja 
oivalluksia työhöni. Vierailin muutamissa käsityötaitei-
lijoiden työhuoneissa ja verstaissa sekä osallistuin itse 
niin käsityökurssitoimintaan kuin yksityisoppiinkin. 
Tein käsitöitä yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Olen 
ajatellut paljon ääneen ja ehkä juuri siitä johtuen pro-
jekti on ajanut minut lukemattomiin mielenkiintoisiin 
tilanteisiin, kohtaamisiin ja keskusteluihin, joilla on 
ollut valtava merkitys työn tekemisen ja etenemisen 
suhteen. Tärkeänä osana prosessia olen kokenut kaikki 
nämä kohtaamiset ja ajatustenvaihdot, joissa on sivuttu 
joko itse diplomityöni aihetta tai sen käsittäviä teemoja 
tavalla tai toisella. Kiitos siis kaikille kohtaamilleni hen-
kilöille näistä hetkistä ja keskusteluista.

Kädentaitojen keskus on uudenlainen konseptikoko-
naisuus. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei ole olemassa, 
joten keskuksen sisältämät toiminnot ja tilaohjelma 
täytyi määritellä itse. Tilaohjelmaa laatiessani ja laajuut-

ta miettiessäni tutustuin olemassa oleviin erilaisiin kät-
ten töiden tekemisen tiloihin aina koulurakennusten 
kädentaitojen tiloista spesi�stisempiin käsityöläisten 
studioihin ja verstaisiin sekä residensseihin ja näyttely- 
ja museorakennuksiin. En kuitenkaan kokenut tarpeel-
liseksi nostaa tätä vaihetta esille työssäni. Ne herättivät 
ajatuksia, mutta lopulta omakohtaiset kokemukseni ja 
näkemykseni ohjasivat suunnittelua. Prosessi on ollut 
jatkuvaa itsere�ektointia. Päädyin usein pohtimasta 
päästyäni pohtimaan mikä ylipäätään on tarpeellista, 
mistä tarve syntyy ja mikä on riittävää. Joka kerta käy-
dessäni tämän ajatusketjun läpi, päädyin samaan loppu-
tulemaan ja lopulta tilaohjelma muodostui sellaiseksi 
kuin se työssä on. Kädentaitojen keskus ei voi esimer-
kiksi käsittää vain yhtä epäformaalia toiminnan tilaa, 
toisaalta poissuljin työstäni selkeästi spesi�stisiä tiloja 
vaativien materiaalien työstön tilat pois. 

Olen työstänyt suunnitelmaa ja kirjallista osaa proses-
sin aikana rinnakkain. Kirjoitetut ajatuksenvirrat ovat 
minulle tärkeä työkalu suunnitellessa. Alun perus-
teellisella käsityön käsitteen, diplomityön käsittävien 
teemojen ja teemojen välisten yhteyksien avaamisella 
sekä omilla välipohdinnoilla halusin valottaa lukijalle 
prosessin etenemistä työn alkuun sysäävästä voimasta 
kokonaiskonseptin muodostumiseen. Taustoittava 
osuus tuo julki ja perustelee mihin työn suuret linjat 
perustuvat ja mitä kaikkea Kädentaitojen keskuksen 
konseptin taustalla on.

Arkkitehtuuri on aina paikkasidonnoista. Paikalla on 
sille ominainen luonne, henki, genius loci. Laadukas ark-

Ajatusta ja suunnitelmaa Kädentaitojen keskuksesta 
voisi hioa loputtomiin ja löytää siitä aina uusia tasoja. 
Vaikkakaan suunnitelmaa sellaisenaan ei tultaisi ikinä 
toteuttamaan, mitä pidemmälle visio Kädentaitojen 
keskuksesta eteni, sitä varmemmaksi tulin sen olemas-
saolon tärkeydestä. Työn kautta olen mielestäni saanut 
luotua perustan ja raamit Kainuun Kädentaitojen kes-
kukselle sekä visioinut sen paikan henkeen sopivaksi 
kokonaisuudeksi Paltamon Autioniemeen. Samalla 
esitin mahdollisia suuntaviivoja Autioniemen, erityi-
sesti entisen sahan alueen kehittämiseksi. Työni kautta 
olen valottanut kädentaitojen ja käsityön syvempää 
merkitystä, toivottavasti kunnioittavasti. Toivon diplo-
mityöni toimivan innoittajana hakeutumaan kädentai-
tojen pariin.

Tämä on ollut antoisa ekskursio ammattiin kasvami-
sesta. Annoin oman kokemuksen ja intuition syvän 
rintaäänen johdattaa. Koko opintoni, diplomityöni 
erityisesti, on kiteytynyt vahvasti fraasiin:

Ja minä luotin.

kitehtuuri huomioi aina ympäristön ja rakennettavan 
alueen. Kädentaitojen keskuksen sijainnin valinta oli 
pitkällisen pohdinnan tulos ja lopullisesta sijaintivalin-
nasta muodostui diplomityöni tärkeä, käänteentekevä 
kohta. Varhaisin ajatus oli sijoittaa keskus syrjäisempään 
sijaintiin, retriitinomaiseksi paikaksi täysin luonnonti-
laiseen ympäristöön. Kuitenkaan se ei tuntunut luon-
tevalta, pikemminkin perin sopimattomalta ajatukselta 
konseptin muotoutuessa uomiinsa. Keskuksen luonne 
syrjäänvetäytyvästä ja sulkeutuneesta toiminnasta oli 
ajatuksena luotaantyöntävä ja ristiriidassa sen suhteen, 
minkälaiseksi miellän Kädentaitojen keskuksen syvim-
män olemuksen. Koen kädentaidot ja käsityöt ihmisen 
alkuperäisenä, kaikille kuuluvana matalan kynnyksen 
toimintana, jota ei missään tapauksessa tulisi asettaa 
syrjään, piiloon tai vaikeasti saavutettavaksi, vaan nos-
taa esille näkyväksi tärkeänä, kaikille kuuluvana teke-
misenä.

Autioniemen luontosuhde on vähintäänkin mielen-
kiintoinen. Koen, että Autioniemen teollisuusalue lä-
hiympäristöineen on varsin ongelmalliseksi mielletty. 
Ihminen on sen toiminnallaan tärvellyt ja sillä on ollut 
kauaskantoisia seuraamuksia, joilta ympäröivä luonto 
ei ole välttynyt. Autioniemi on kuitenkin yksi hienoim-
mista sijainneista aivan Paltamon keskustan tuntumas-
sa. Historiaa unohtamatta, tulevaisuudelta silmiä sulke-
matta, alueen heikkous voitaisiin kääntää voimavaraksi 
ja sen myötä luoda alueelle jotain eheyttävää, paikan 
henkeen sopivaa jatkumoa, muodostaa paikalle uuden 
kerrostuman alku.

Luota prosessiin.
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sekä diplomityöni asiantuntevasta ohjauksesta.

Petri Aarnio,
syventymisestä diplomityöni ohjaamiseen
sekä laadukkaasta ja kannustavasta opetuksesta koko opintojeni ajan.

La�an koko väki,
opeista ja alkuun saattamisesta arkkitehdin urallani.

ARK16,
ikimuistoisista opiskeluvuosista ja kanssakulkemisesta arkkitehtuurin opintiellä.

Vanhemmat, isovanhemmat ja sisarukset,
luomastanne kotiympäristöstä, johon voi palata milloin vain.
Kiitos myös siitä, kun olette jokainen omalla esimerkillänne näyttäneet
ja opettaneet käsityön arvon sekä käsillä tekemisen elämäntavan.
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yhteisistä vuosista.
Lämmin kiitos kaikesta huolenpidosta, tuesta ja läsnäolosta.

Sini, 
korvaamattomasta tuesta ja kannustuksesta läpi diplomityöprosessin ja koko opintojen.
Kiitos yhteisistä seikkailuista sekä vankkumattomasta ystävyydestä.

Ystävät ja läheiset,
yhdessä vietetyistä hetkistä, tuesta ja keskusteluista.
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Näkymä työstötilasta.
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Julkisivuote       1:60

Rakenneleikkaus       1:25

AP1

55 mm kelluva betonilaatta,

pinta hiottu ja lakattu

20 mm eriste

80 mm teräsbetonilaatta

150 mm polystyreeni

150 mm polystyreeni

20 mm tasaushiekka

suodatinkangas

salaojituskerros

Kupari, konesaumattu, käsittelemätön

Kuusi, väritön puunsuojakäsittely

Lasi, kirkas

Betoni, luonnonvärinen, matta

GSEducationalVersion

US1

YP
1

 VP1

 AP1

RAKENNE JA MATERIAALI

Kädentaitojen keskus on puurakenteinen kokonaisuus.  
Keskuksen materiaalipaletti on hillitty ja niukka; puuta, 
kuparia, lasia ja betonia. Kauniilla, luonnonläheisillä ja 
kestävillä materiaaleilla tavoitellaan ekologisuutta, raken-
nuksen arkkitehtuurin ajallista kestävyyttä sekä materiaa-
lien kaunista patinoitumista. Puu ja kupari materiaaleina 
sopivat hyvin paikan henkeen sekä keskuksen käsityö- ja 
luontoteemaan. Puu sitoo Kädentaitojen keskuksen mo-
dernilla ja luontevalla tavalla alueen historian jatkumoksi 
ja konesaumattu kupari taas resonoi paikan käsityöhen-
keä.

Selkeillä linjoilla ja hillityllä materiaalipaletilla luodaan 
seesteisen vakaa tunnelma. Keskuksen avointa luonnetta 
korostetaan ja aktiivista toimintaa tuetaan laajoilla, latti-
aan asti ulottuvilla lasipinnoilla ja liukulasiseinillä, joiden 
ansiosta toiminnot näkyvät ja laajenevat saumattomasti 
sisä- ja ulkotilan välillä. Kattoikkunat tuovat sisätiloihin 
runsaasti pehmeää ylävaloa ja näkyvät kattopalkit luovat 
mittakaavantuntua sekä voimakkaan, toistuvan arkkiteh-
tonisen eleen interiööriin.

1

2

3

4

MATERIAALIT

3

4

1

2

2

YP1

konesaumattu kuparipelti

5 mm vaimennuskaista 5 x 50..100 peltirivin keskellä

harvalaudoitus 25 x 100 mm kk150

rimat 25 x 50 mm

aluskate

tuuletusväli

25 mm tuulensuojamineraalivilla

200 mm liimapuupalkki ja mineraalivilla

570 mm liimapuupalkki ja mineraalivilla 200 mm

ilman- ja höyrynsulku

13 mm havuvaneri

50 x 50 mm koolaus kk400 (tila sprinkleriputkille)

100 x 22 mm koolaus kk400

100 x 22 mm vaakalaudoitus, kuusi,

höylätty, UV-suojavahattu, silkinhimmeä

US1

konesaumattu kuparipelti

harvalaudoitus 25 x 100 mm kk150

tuuletusväli

25 mm tuulensuojamineraalivilla

150 mm mineraalivilla

150 mm kantava rakenne, CLT,

pintakerros pystysuuntainen kuusilauta,

hiottu, väritön UV-suojavahattu

VP1

150 x 28 mm lattialankku, kuusi,

öljyvahattu, silkinhimmeä

2,5 mm askeläänimatto

50 mm valulattia

0,5 mm valusuojakangas

50 mm askelääneneriste

240 mm kantava rakenne, CLT

135 mm asennustila

ripustettu rimoitus 25 x 25 mm kk50,

kuusi, höylätty, UV- suojavahattu, silkinhimmeä,

taustalla musta huopa
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