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Tiivistelmä

Tampereen Teknillinen Yliopisto
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Pääaine: Rakennussuunnittelu
Tarkastaja: professori Ilmari Lahdelma

Tämä diplomityö pohjautuu 20.11.2013 - 28.3.2014 pidettyyn Tampereen Musiikkiakatemiata-
lon laajennuksen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua osin vuokratiloissakin 
toimivien Tampereen konservatorion ja TAMK musiikin toimintojen keskittämiseksi Pyyni-
kintorin laidalle. Suunniteltava laajennus sisältää musiikin opetus- ja esitystilojen lisäksi tans-
sinopetuksen tiloja.

Kilpailualue sijaitsee Pyynikin harjun juurella rinnetontilla pääosin 1900-luvun alkupuolella 
rakennetussa ympäristössä. Tonttia reunustaa torin puolella 6- ja Pyynikin puolella 2-kerroksi-
nen rakentaminen.

Työ painottuu suunnitelmaosuuteen, jossa esitetään tilaohjelmalle ratkaisu kaupunkikuvaa ja 
rakennuksen sisätilojen toiminnallisuutta painottaen. Suunnitelmassa keskitytään jäsentämään 
rakennuksen kaksijakoista luonnetta julkisena esityspaikkana ja intiiminä koulurakennuksena. 
Tässä kirjallisessa osuudessa havainnollistetaan suunnitteluratkaisuja varsinkin osittaiseen kil-
pailualueen rajauksen tulkintaan liittyen. Suunnitelma ei osallistunut kilpailuun vaan se kehi-
tettiin diplomityöksi pidemmällä aikavälillä.

iii



Abstract

Tampere University of Technology
Master’s Degree Programme in Architecture
Antti Hakala: Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennus
Master of Science Thesis, 25 pages, 16 appendix pages, 8 A1 sheets, scale model
May 2016
Major: Architectural Design
Examiner: Professor Ilmari Lahdelma

This diploma is based on Tampere Music Academy extension competition held on 20.11.2013 
- 28.3.2014. Tampere Conservatory and TAMK music are currently operating in inadequate 
spaces. Competition searched for a solution to integrate both schools to Pyynikintori area in 
one building. Extension contains spaces for teaching and performing music and for teaching 
dancing.

Competition area is located next to Pyynikintori in environment mainly built in the beginning 
of 1900s. Site ascends towars Pyynikki. Closest buildings vary in height from two to six story.

Diploma is focused on design part. Design is based on cityscape and inner functionality of the 
building. Conservatory building has bicentric character as public space for performances and 
intimate space for learning. Design emphasizes and clarifies this character. In this written part 
of the diploma design decisions are demonstrated. Interpretation of competition site borders is 
also explained. Design did not take part in the competition but it was developed it into a thesis 
on a longer time table.
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1 Kilpailutehtävä

1.1 Laajennuksen Tarve

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Konservatoriotalon laajennuksen toteuttamiseksi Pyynikin 
kaupunkiympäristöön sopiva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu. Suunnitelman tulisi 
olla tasapainoinen esteettisesti, toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Kilpailulla haluttiin 
lisätä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen konservatorion tunnettavuutta. (Tampe-
reen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 3)

Kilpailuohjelmassa korostettiin Tampereella vallitsevaa yleistä pulaa konserttitaloista. Lähtöti-
lanteessa Musiikkiakatemia on joutunut vuokraamaan esiintymistiloja talon ulkopuolelta. Laa-
jennuksen haluttiin tuovan ratkaisun tähän ongelmaan uuden konserttisalin ja ”black boxin” 
avulla. Kilpailuehdotuksen tulisi yhdistää tanssin ja musiikin opetustiloja taiteiden välisen vuo-
rovaikutuksen edistämiseksi. (Tampereen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 6)

1.2 Kilpailualueen sijainti ja ympäristö

”Kilpailualue sijaitsee Tampereen kaupungissa Pyynikintorin laidalla Tampereen Konservatori-
otalon Säätiön hallitsemalla tontilla. Tontti sijaitsee Pyynikin harjun kupeessa puu- ja kivira-
kenteisten kerrostalojen hallitsemalla alueella, joka on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
rakennettu 1900-luvun alkupuolella. 

Nykyisen konservatoriotalon ympärillä on rehevää kasvillisuutta ja uudisrakennuksen suunnit-
telualueella on nykyisin konservatoriotalossa asioiville parkkitilaa. Tonttia leimaa sen sijainti 
Pyynikin harjun juurella ja harjun kohoaminen alkaa tontin kohdalta niin, että nykyisessä ra-
kennuksessa on toteutettu tyypillinen rinneratkaisu, jossa pohjakerros on osittain maanpinnan 
alapuolella rakennuksen takaosasta. Koska suuri osa tontilla olevasta pysäköintialueesta poistuu 
suunnitellun uudisrakennuksen tieltä, ovat pysäköintiolosuhteet hankalat jo valmiiksi ahtaalla 
katuverkolla. Kaavamääräyksissä onkin otettu kantaa pysäköintiin ja tämä asettaa omat rajoi-
tuksensa suunnitteluun.” (Tampereen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 7)

Tontti rajautuu Ammattikoulunkadun, Kisakentänkadun ja Lundelininpolun väliin. Tontin ää-
ripäillä on reilun kuuden metrin korkeusero. Tontilla ja lähiympäristössä kasvaa runsas puusto. 
Lähtötilanteessa konservatoriotalo näkyy käytännössä vain Pyynikintorille. Muilta sivuilta talo 
jää puuston peittoon. Pyynikinharjulle siirryttäessä runsaat lehtipuut muuttuvat jykeväksi kan-
gaspohjaiseksi mäntymetsäksi.

Ammattikoulunkadun varsi on kaksikerroksista puurakentamista. Myös Kisakentänkatu on 
tontin kohdalta kaksikerroksista puurakentamista.  Tontin länsireunalla on kaksi yksikerrok-
sista taloa joiden ullakot ja kellarit ovat rakennettuja. Tonttia ympäröivien puutalojen harjakor-
keuksien keskiarvo on noin 10 metriä. Pyynikintorin kulmalla molemmat naapurirakennukset 
ovat 6 kerroksisia kivitaloja. Kivitalojen harjakorkeuksien keskiarvo on 25 metriä. Kivitaloista 
idän puoleinen on Tamperen lyseon lukio. Alueen muita maamerkkejä ovat Pyynikintori, Pyy-
nikin urheilukenttä, Tampereen taidemuseo sekä Pyynikinharju.
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Konservatoriotalo Pyynikintorilta nähtynä (Google Maps).

Alueen vehreyttä Ammattikoulunkadulta nähtynä, konservatorio vasemmalla 
puurivin takana (Google Maps).

Kisakentänkadun puurivi kohti Pyynikkiä, konservatorio oikealla (Google Maps).

Kisakentänkadun puurivi Pyynikinharjulta päin (Google Maps).



1.3 Suunniteltavat tilat

Kilpailuohjelmassa suunniteltavat tilat oli jaettu neljään ryhmään: musiikin opetus, tanssin 
opetus, varhaiskasvatus ja julkiset tilat. Julkisiin tiloihin kuuluivat konserttisali ja tanssi- ja mu-
siikkiteatterisali “black box”.

Musiikin opetustiloilta toivottiin vähintään 3 metrin sisäkorkeutta. Lyömäsoitinluokilta toivot-
tiin sujuvia liikenneyhteyksiä esiintymistiloihin soittimien siirtämiseksi. Tanssin opetustiloilta 
toivottiin ilmavuutta ja vähintään neljän metrin sisäkorkeutta. Tanssitilojen yhteyteen toivot-
tiin riittäviä sosiaalitiloja. Toiveena oli myös lyhyt matka pukuvarastoon. Varhaiskasvatuksen 
tilat olisi hyvä varustaa omalla sisäänkäynnillä suuren käyttäjämäärän vuoksi. Julkisista tiloista 
uudelta pääsalilta toivottiin 300 hengen kapasiteettia ja hyvää yhteyttä varastoon sekä lyömäsoi-
tinluokkiin. (Tampereen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 9)

1.4 Kilpailun tavoitteet 

Kilpailun tavoitteena oli tiivistää konservatorion opetustoimintaa uuden laajennuksen avulla. 
Musiikin ja tanssin opetus- ja esitystoiminta piti saada nivoutumaan toisiinsa. Samalla jokaisel-
le taiteenalalle tuli taata mahdollisuus omaan rauhaan. Laajennuksen aula tuli järjestää uutta ja 
vanhaa osaa tasapuolisesti palvelevaksi.  Kilpailuohjelmassa toivottiin että nykyinen aula saa-
taisiin palvelemaan myös uutta esiintymissalia. Laajennuksen lämpiöksi olisi hyvä hyödyntää 
nykyisiä aulatiloja. Pääsisäänkäynnin haluttiin säilyvän nykyisellä paikallaan Pyyninkintorin 
kulmassa.

”Aulatilat tulisi suunnitella niin, että ne palvelevat sekä uutta että vanhaa taloa mahdollisimman 
saumattomasti. Tilankäyttö tulisi myös optimoida niin, että näihin tiloihin uhratut neliöt käyte-
tään mahdollisimman tehokkaasti.” (Tampereen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 10)
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Tiivistelmä kilpailuohjelman tilamäärittelystä. (Tampereen Konservatoriotalon Säätiö 2013 s. 13)
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Konservatoriotalon tontti tyhjänä ennen vuotta 1975 (Koppinen 2001, s. 38).

Konservatoriotalo alkuperäisasussaan 1975-1995 (Koppinen 2001, s. 130).

Konservatoriotalo vuoden 1996 laajennuksen jälkeen (Google Maps).

2 Konservatoriotalon historiaa
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6
2.1 Tampereen konservatorion tilojen historiaa 

Tampereen musiikkiopisto perustettiin 1931. Opetus tapahtui opettajien kodeissa ympäri kau-
punkia, lisäksi opistolla oli käytössään yksi vuokrahuone Pirkankadulla VPK:n talossa. 1950-lu-
vulla opetus jakaantui edellisten lisäksi tiloihin ammattioppilaitoksessa, Aleksanterin kansa-
koulussa,  lastentarhaseminaarissa ja aleksanterinkatu 38:ssa. 1956 käyttöön saatiin 8 huonetta 
uimahallitalosta jonne kolmasosa opetuksesta keskitettiin. 1960 saatiin 8 huonetta lisää Tirkko-
sen talosta jolloin osasta tilapäishuoneita voitiin vihdoin luopua. 1962 saatiin 8 luokkahuonet-
ta Varman talosta Aleksanterinkadulla. Tässä yhteydessä VPK:n talon ja uimahallin huoneista 
voitiin luopua. 1964 Varman talon tiloista luovuttiin ja osoitteesta Teiskontie 1 hankittiin kor-
vaavat vuokrahuoneet. 1965 opetusta keskitettiin Pyynikille Palomäentie 13:sta vuokrattuun 
taloon ja sen 11 huoneeseen. 1968 lisätilaa vuokrattiin Tirkkosen talosta. Palomäentien kiin-
teistöstä luovuttiin. 1970 toimintaa laajennettiin Tammer-tehtaiden entisiin tiloihin Näsilin-
nankadulle. 1972 Teiskontien tilat irtisanottiin ja uusia huoneita vuokrattiin Satamakadulta. 

Luopuminen vuokratiloista tapahtui 1974 jolloin kaikki opetustoiminta voitiin siirtää 43 vuo-
den vuokralaisajan jälkeen omaan taloon. Opiston sisäinen viestintä ja opetusolosuhteet para-
nivat muutossa saman katon alle, esimerkiksi soittimet eivät enää kärsineet jatkuvasta siirtelys-
tä. Talo oli kuitenkin jo valmistuessaan hieman alimitoitettu toimintaan nähden. Esimerkiksi 
sali ei täysin riittänyt opiston käyttöön sillä sitä vuokrattiin myös ulkopuolisille. Lisäksi Lasten-
tarhaseminaari oli vuokralaisena osassa uutta taloa. Kovan käyttöasteen seurauksena oppilas-
määrää piti rajoittaa ja opetuksessa keskittyä ensisijaisesti ammattikoulutukseen. 

1978 Tampereen musiikkiopiston nimi muutettiin Tampereen konservatorioksi opetusminis-
teriön hyväksynnästä. 1980 osa opetuksesta siirrettiin viereisen Lyseon tiloihin ja muunmuas-
sa lyömäsoittajat joutuivat harjoittelemaan väestönsuojassa. Laajennuksen tarvetta käsiteltiin 
mutta hanke jäädytettiin 1987. Konservatoriotalo peruskorjattiin 1991. Salin muutokset saivat 
kehuja lehdistössä.  

Lamavuosien jälkeen syksyllä 1996 taloa laajennettiin vanhan osan katolle rakentaen. Laajen-
nus sisälsi kamarimusiikkisalin, äänitysstudion, kolme luokkaa lyömäsoittajille ja invahissin. 
Konservatoriotalo saavutti vuoden 2013 arkkitehtuurikilpailua edeltävän ulkoasun. 
(Koppinen 2001, s. 12-60)

Opetustilojen hajauma 1931-2013. (Tekijän itse tuottama kuva).
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3 Suunnitelma

3.1 Johdanto

Historiallisesti musiikkiakatemian tilat ovat sijainneet hajanaisesti ympäri Tamperetta. Musiik-
kiakatemia sai oman rakennuksen 70-luvulla. Hajanaisuus jatkui vielä omassa talossa tilojen 
ollessa jo valmistuessaan hieman alimitoitetut.

Suunnitelmani pyrkii vähentämään talon sisäistä hajanaisuutta. Yritän muodostaa kokonai-
suuden jossa uusi ja vanha täydentävät toisiaan ja kytkeytyvät toiminnallisesti tiiviisti yhteen. 
Perustelen suunnitteluratkaisujani niin kaupunkikuvallisesti kuin rakennuksen sisältäpäin toi-
minnallisesti. Lisäksi esitän tarkempia ideoita materiaalien ja saliakustiikan osalta.

3.2 Arkkitehtoninen kokonaisratkaisu 

Halusin laajennuksen arkkitehtuurista mahdollisimman yksinkertaista. Runsas luonto ja van-
han konservatoriotalon polveilu korostuvat yksinkertaistettua laajennusta vasten. Laajennus 
toimii eräänlaisena ”taustaseinänä” monimuotoiselle ympäristölleen.

Laajennus on tilaohjelmaltaan suuri ja mielestäni yhteensovitus vanhaan on helpompaa kun 
suunnitelma pidentään selkeissä perusmuodoissa. Käytin koko uudisrakennuksessa ainoastaan 
90-asteen kulmia. Näin vanhan salin esiinjätettävä kaareva seinä saa mahdollisimman paljon 
voimaa. Poikkeuksena tiukkaan koordinaatistoon on uuden salin alapohja joka muodostaa pie-
nellä vinoudella jännitetyn sisäänkäynnin laajennukseen.

Ulkohahmon suorat linjat jatkuvat sisätiloissa. Tiukasti suorakaiteiksi leikatut uudisosat on ve-
detty vanhasta talosta irti. Vanhaa osaa pääsee tarkastelemaan sisätilassa ja se toimii kiintopis-
teenä talossa kulkijalle.



Kilpailuohjelman mukainen laajennuksen tontti (tekijän itse tuottama kuva).

Havainnekuva tilaohjelman minimikokoluokasta ilman aulaa, lämpiötä ja käytäviä (tekijän itse tuottama kuva).

3.3 Kaupunkikuvalliset ratkaisut

Kilpailuohjelmassa laajennus on osoitettu konservatoriotalon itäpuolelle. Tonttia ympäröivien 
rakennusten korkeus laskee voimakkaasti kohti Pyynikinharjua. Mielestäni kilpailuohjelmaa 
noudattava laajennus sijoittuu epäedullisesti kiinni alueen matalimpiin puutaloihin.

Mallinsin tilaohjelman korkeusineen tutkiakseni laajennuksen sijoitusvaihtoehtoja. Asettelin 
tilat tiiviiksi suorakaiteeksi jotta saisin käsityksen laajennuksen kokoluokasta. Syntyneestä kap-
paleesta puuttuvat käytävien, aulan ja lämpiöiden tilavuudet. Havaittuani tilaohjelman koon 
päätin kokeilla vanhan talon päälle ulottuvia ratkaisuja. Kiinnitin huomiota varsinkin Pyyni-
kintorin kulmaan, jossa vanha osa on hyvin pienimuotoinen ja matala. Mielestäni vanhan osan 
sisäänkäyntialuetta voitaisiin täyttää laajennuksella.

2 vs 6 krs.
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Suhde musiikkiakatemiatalon vanhaan osaan on torilta päin visuaalisesti alistava.  Suunni-
telmassani uusi pääsali asettuu vanhan pääsisäänkäynnin päälle mahdollisimman kauas puu-
taloista. Pääsalin massa ja nousevan katsomon kiilamainen muoto aseteltuina Pyynikintorin 
kulmaan osallistuvat kaupunkitilan rajaamiseen. Keskustelupareikseen laajennus saa Pyynikin-
torin korkeat rakennukset. Pyynikinharjulle nouseva maasto leikkaa uudismassan rakennetun 
ympäristön korkoon. Tontin länsireunaan jää paljon väljyyttä. Länsireunan vanhat puut voi-
daan säilyttää tai istuttaa uusia samoille paikoille. Laajennuksen piha toimii puistomaisena ja 
pehmentävänä kerroksena.

Laajennuksen dominanttia asemaa voi perustella vuoden 1996 laajennuksella. Alkuperäisen 
konservatioriotalon eleganssia on rikottu peittämällä pääsalin kattomuotoa. Vanha laajennus 
näkyy talon katolla vihreänä metalliosana joka syö pääsalin maamerkkimäisen voiman pois. 
Suunnitelmassani akatemiatalon uusi sali “palautetaan” Pyynikintorille näkyväksi maamerkik-
si.

Laajennukseni massoittelun kaikki muodot syntyvät joko ympäristön korkeuksista, näkymien 
säilymisestä tai tilassa olevan toiminnon luonteesta. Pitkän pohjoisjulkisivun katkaisee raken-
nusta halkaiseva valoaula.

Luonnos: puutalojen korkeus, salin alapohja ja nouseva maasto luovat muodon (tekijän itse tuottama kuva).

Luonnos: ratkaisuni kokoluokka käytävien, lämpiön, aulan ja parkkihallin kanssa (tekijän itse tuottama kuva).

Väljyys
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3.4 Toiminnalliset ratkaisut

Vanhan konservatoriotalon sali sijaitsee kerroksen pääsisäänkäyntiä ylempänä. Samaa logiik-
kaa jatkamalla laajennuksen sali saadaan nostettua toritasosta irti. Salin katsomon nouseva lat-
tiamuoto näkyy torille ja antaa vihjeen rakennuksen toiminnasta. Salin alla toimivat kahvila ja 
lämpiö yhdistyvät torin elämään. Kesäisin kahvila voidaan laajentaa myös sisäänkäyntikatokse-
na toimivan salin alle ulos.

Suhde vanhaan akatemiataloon on toiminnallisesti kokoava. Yksi lämpiö kahviloineen palvelee 
uutta ja vanhaa salia. Saleista tulee toiminnallisesti saman arvoiset. Ratkaisu on yleisölle selkeä, 
sillä kulku kaikkiin musiikkisaleihin sekä black boxiin tapahtuu samasta lämpiöstä. Keskeisen 
lämpiön väljyys mahdollistaa tilan muokkaamisen tapahtumakohtaisesti. Lämpiöön mahtuu 
esimerkiksi lisää kahvilan asiakaspaikkoja tai siirreltäviä naulakoita mikäli kummassakin salis-
sa on esitys yhtäaikaa. Myös vanhan salin alle jäävä varastotila voitaisiin muuttaa vaatesäilytyk-
seksi tai suuremmaksi keittiöksi.

Laajennus selkeyttää akatemiatalon kaksijakoista luonnetta sekä julkisena esityspaikkana että 
intiimimpänä oppimisympäristönä. Oppimisen päätilat on sijoitettu pienimittakaavaisina lä-
himmäksi tontin länsireunaa. Luokkien ikkunasta aukeaa näkymät puutaloille. Koulupuoli 
toistaa vanhan osan luokkahuoneiden mittakaavaa ja koordinaatistoa. Vanhan ja uuden osan 
väliin jää korkea aula. Valoaulan portaat toimivat muuntuvana esiintymis- ja opetustilana.

Yleisön lämpiö ja oppilaiden valoaula risteävät black boxin edessä. Talon käyttäjät eivät ole 
eristettyjä toisistaan mutta rakennus ehdottaa toiminnoille limittymistä. Esimerkiksi valoaulan 
portaissa voidaan pitää sekä yleisö- että opetustilaisuuksia.

Koulun puoli

Julkinen puoli
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3.5 Sisätilojen jäsentely

Laajennuksen sisätilat on ryhmitelty karkeasti julkiseen- ja opiskelijoiden puoleen. Julkisimmat 
tilat kytkeytyvät sisääntulokerroksen lämpiöön ja kahvilaan. Intiimimmät koulutilat sijoittuvat 
tontin länsireunaan. Toimintojen ryhmittelyä korostetaan materiaalikoodauksella.

Koulutilojen ja vanhan osan väliin muodostuu korkea ulos asti avautuva valoaula. Kaikki tilat 
limittyvät  lämpiön ja valoaulan nivelessä. 

Koulusiiven luokkatilat on sijoiteltu liikennevirtoja minimoivasti. Ylimmässä kerroksessa sijait-
sevat yksilöopetusluokat joilla on vähiten käyttäjiä. Suurimmat luentosalit sijaitsevat sisääntu-
lokerroksessa.

Kaavio sisätilojen jäsentelystä (tekijän itse tuottama kuva).

sisäinen liikenne näkymät läpi talon

julkinen puoli

opiskelupuoli vanha osa
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3.6 Uusi sali

Uuden pääsalin idea on nopea akustinen muunneltavuus. Esitetyt ratkaisut ovat ideoita jat-
kosuunnittelun pohjaksi. Salin tarkempaan suunnitteluun tarvitaan akustikko.

Sali on betonirakenteinen. Sisäseinien rakenne on äänen eri taajuuksia tasaisesti imevä. Näin 
saavutetaan mahdollisimman lyhyt jälkikaiunta-aika. Absorboivan seinärakenteen päällä on 
kovapintainen puulevymatriisi. Levyjen asentoa voidaan ohjata yksittäin. Kun levyt on suljettu, 
muodustuu tasainen pinta ja salin jälkikaiunta-aika on pitkä. Levyt avattuina ääntä ohjautuu 
absorptiokerrokseen ja jälkikaiunta-aika on lyhyt. Lisäksi välimuodoilla voidaan säätää esimer-
kiksi kuinka paljon esittäjät saavat heijastunutta ääntä takaisin näyttämölle. Valmiista salista 
tehtyjen akustisten mittausten jälkeen ääntä voidaan ohjata myös esityksen yleisömäärän mu-
kaan.

Ohjainlevyt on moottoroitu joko yksittäin tai suuremmissa matriiseissa aktuaattoreilla. Moot-
torit ovat yhteydessä valvomon tietokoneeseen ja salin jälkikaiunta-aikaa voidaan muuttaa esi-
tyksen aikana kappaleiden välissä. Salin seinärakenteen muutosta voidaan käyttää myös esityk-
sissä visuaalisena tehokeinona kun seinä muuttuu sileästä piikikkääksi. 

Yksittäisen äänenohjaimen optimikoon selvitys vaatii akustikon käyttöä. Kokoa suurentamalla 
saadaan valmistuskustannuksia matalammiksi sillä lineaarimoottoreita tarvitaan vähemmän. 
Ohjainlevyt voivat olla myös käsikäyttöisiä. Tällöin jälkikaiunta-aika on asetettava valmiiksi 
ennen esitystä eikä sitä voi vaihtaa kesken esitettävien kappaleiden.

Yksittäisen äänenohjaimen asennot (tekijän itse tuottama kuva).

ääni takaisin näyttämölle ääni absorptiokerrokseen ääni takaisin saliin kaiuksi

Kaavio salin seinärakenteen akustisesta ideasta (tekijän itse tuottama kuva).

betonirunko

matalien taajuuksien absorptio

keski- ja korkeiden
taajuuksien absorptio

äänenohjainmatriisi
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3.7 Huolto

Uuden salin huolto tapahtuu vanhan lastauspihan kautta. Vanha käytävä toimii väliaikaisva-
rastona johon kuorma-autojen lasti puretaan. Käytävään mahtuu noin 3-4 kuorma-autollista 
tavaraa. Päävaraston ja väliaikaisvaraston välissä sijaitsee koulun toissijaista aulatilaa. Tavaran 
siirto päävarastoon tehdään oppituntien aikana tai iltaisin. Ratkaisun etuna uutta “takapihaa” 
ei synny lisää. Tontin etelä- ja länsipuoli säilyttävät nykyisen määrän kasvillisuutta. Käytävän 
varrella olevat vanhat pianoluokat avataan uusilla ovilla laajennuksen valoaulan puolelle joten 
niiden käyttömukavuus paranee.

Lyömäsoitinluokista on tasoeroton kulku saliin ja varastoon. Reitin puolivälin hissi mahdollis-
taa painavien soittimen siirron myös maantasokerroksen black boxiin.

Kuorma purettu väliaikaisvarastoon (tekijän itse tuottama kuva).

Kuorma siirretty päävarastoon (tekijän itse tuottama kuva).
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3.8 Pysäköinti

Kilpailualueen maasto nousee Pyynikintorin kulmasta harjulle päin enimmillään 6,2 metriä. 
Ammattikoulunkatu nousee 4,3 metriä. Maaston muoto mahdollistaa pysäköinnin ratkaisemi-
sen autohallilla. Tontin luontaisesti nouseva muoto piilottaa hallin alleen. Halliin ajo tapahtuu 
Ammattikoulunkadun ja Kisakentänkadun kulmasta. Tontin kulmaan sijoitettuna sisäänajo-
luiskasta tulee mahdollisimman loiva. Autohallissa on 24 autopaikkaa joista yksi on invapaikka. 
Hallin kattorakenteelle on varattu 1300-1800mm tilaa jotta pihalle voidaan istuttaa puita. 

Hallista on kaksi sisäänkäyntiä laajennukseen. Suurempi sisäänkäynti on tarkoitettu julkiseen 
käyttöön ja työntekijöille. Pienempi sisäänkäynti palvelee taustatiloja ja sitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi yhtyesoittotilan ja siivouskeskuksen huollossa.

Maanpäällistä pysäköintitilaa on lisätty toisen kerroksen sisäänkäynnin yhteyteen kolmen 
paikkaa. Nämä paikat toimivat myös liikuntaesteisten saattopysäköintinä. Huoltopihalle on 
lisätty kolme paikkaa henkilökunnalle. Yhteensä suunnitelmani lisää tontille 30 autopaikkaa 
minimaalisin ympäristövaikutuksin. Kisakentänkadun puurivistä luopumalla tontille saadaan 
mahtumaan edellisten lisäksi vielä 9-10 uutta paikkaa. Tilaohjelman toive oli yhteensä 40-45 
autopaikkaa.

Mielestäni puurivin uhraus ei ole kannattavaa. Se heikentää lähiympäristön lisäksi laajennuk-
sen yläpihan käyttökelpoisuutta. Jos puurivi säilytetään niin pihasta muodostuu suojaisa. Pihaa 
voidaan käyttää musiikkileikkikoululaisten ja alueen muiden lasten leikkikenttänä.

Alueen ympäristössä Pyynikintorin pysäköintijärjestelyjä voitaisiin tutkia ja kehittää lieven-
tämään konservatoriotalon tontin autopaikkatarvetta. Nykyisellään Pyynikintorilla käytetään 
epätehokasta pintapysäköintiä historiallisesti arvokkaalla paikalla.

14

Leikkaus autohallista (tekijän itse tuottama kuva).
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3.9 Rakennusvaiheet

Havainnekuva rakennusvaiheista (tekijän itse tuottama kuva).

Laajennus on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Jako mahdollistaa talon toimin-
nan koko rakentamisen aikana. Vaiheistettu rakentaminen voidaan jakaa myös ajallisesti pi-
demmälle välille.

Ensimmäisenä rakennusvaiheena tontin länsireunalle kaivetaan autohallin ja laajennuksen 
pohjakerroksen tilat lattiakorkoihinsa. Tässä vaiheessa pitää arvioida säilytetäänkö Kisakentän-
kadun vanhat puut vai istutetaanko hallin päälle uusia. Valmistunut autohalli on mahdollista 
ottaa heti käyttöön. Laajennuksen länsiosan tilat voidaan rakentaa vanhan puolen toimintaa 
häiritsemättä.

Toisena vaiheena  autohallin päälle rakennetaan opetus- ja hallintotilat. Valmistuva Ammat-
tikoulunkadun sisäänkäynti toimii tämän rakennusvaiheen ajan pääsisäänkäyntinä. Hallinto-
tilat muuttavat vanhalta puolelta laajennukseen. Vanhat hallintotilat puretaan havainnekuvan 
oranssin rajauksen osoittamalla tavalla. Vanhat sisäänkäyntiportaat puretaan ja pääaula kai-
vetaan uuteen esteettömään korkoonsa. Valmistuneesta kokonaisuudesta puuttuvat enää vain 
uusi sali, pääsisäänkäynti  sekä lämpiö.

Viimeisenä rakennetaan uusi sali varastoineen, lämpiö, pääaula ja kahvila. Rakentamisen ajan 
käytetään pohjois- ja länsisivujen sisäänkäyntejä kunnes uuden salin valmistuttua myös uusi 
pääsisäänkäynti on käyttövalmis ja esteetön.



Havainnekuva laajennusta palvelevista poistumisteistä (tekijän itse tuottama kuva).

Salin poistumistie
Salin poistumistie

A
B

C D

EF
G

H

3.10 Poistumistiet

Laajennuksen poistumistiet on sijoitettu tasaisin välein rakennusmassan ulkoreunaan. Pääsa-
lin poistuminen tapahtuu A- ja B-portaiden kautta joiden yhteenlaskettu kaistanleveys on 
3000mm. Salista poistuu enimmillään 300 henkilöä joten kapasiteettia A-portaalle jää vielä 60 
henkilöä. Vanhan osan toisen kerroksen 6 luokkaa voivat poistua myös A-porrasta pitkin kuten 
ennenkin.

Laajennuksen koulusiipi toimii pääosin C- ja E-portaiden varassa joiden kaistanleveys on yh-
teensä 2800mm. Laajennuksen kolmannen kerroksen teorialuokista poistuu enimmillään 110 
henkilöä. Kolmannen kerroksen luokista on poistumistarkoituksiin riittävän lyhyt etäisyys 
myös vanhan osan F-portaalle. Neljännen kerroksen luokista poistuu 45 henkilöä. Luokat ovat 
yksilöopetusluokkia. Koulusiiven kerrokset 3 ja 4 kuormittavat C- ja E-porrasta yhteensä 110 
henkilöllä. Ensimmäisen kerroksen luokista poistujia on 100 henkilöä. Lyhimmät poistumistiet 
ovat C-porras sekä H-käytävä suoraan ulos. Hallinto- ja tanssitilat kerroksissa 3 ja 4 poistuvat 
C- ja D-portaan kautta. Hallintotiloista poistuu 50 henkilöä ja tanssitiloista saman verran. 

Laajennuksen kolmannesta ja neljännestä kerroksesta poistuu kaikkiaan 255 henkilöä ja heille 
on käytössä yhteensä 4000mm kaistanleveys. Kaistanleveys riittäisi 480 henkilön poistumiseen 
joten arvioin C-, D- ja E-portaan mitoituksen riittävän ilman tarkkaa käyttäjämäärän tuntemis-
ta. Poistujien määrä on laskettu pääosin 10m2/hlö poislukien luentosalit (3m2/hlö)  ja pääsali 
(300hlö).

Vanhasta pääsalista säilyy 20 metriä pitkä reitti suoraan ulos pääsisäänkäynnille sekä 10 metriä 
pitkä reitti näyttämöltä lastauspihalle.

1600mm
1400mm
1600mm
1200mm
1200mm

A
B
C
D
E

Uloskäytävien kaistaleveydet

F
G
H

1400mm (vanha porras, palvelee myös 3.krs poistumista)
2400mm (yhteys vanhasta salista ulos)
1400mm (yhteys laajennuksen kellaritiloista ulos)
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3.11 Esteettömyys

Kilpailun lähtötilanteessa taloa käyttävät liikuntaesteiset ovat yhden hissin varassa. Yhdistet-
ty invalidi- ja tavarahissi rakennettiin 1996 laajennuksen yhteydessä. (Koppinen 2001, s.59) 
Hissi on sijoitettu pohjakerroksen itäreunaan melko kauas pääaulasta. Taloa käyttävä liikun-
taesteinen joutuu saliin päästäkseen kulkemaan lähes takatilojen kautta. Lyhin matka pääovilta 
hissille on 30 metriä. Aulan ja salin välissä on yhteensä 7 ovea ulko-ovet mukaan laskettuina. 
Esteetön etäisyys aulasta joihinkin luokkatiloihin on jopa yli 100 metriä. Hissin sijainnin lisäk-
si liikuntaesteisen haittana on talon aulakerroksen sijainti toritasoa korkeammalla. 1,4 metrin  
korkeusero on ratkaistu talon edessä ulkona sijaitsevalla luiskalla. Kilpailuhetken ohjeiden mu-
kaan 10 asteen luiska on liian jyrkkä ja siltä puuttuu katos. (Rakennustietosäätiö 2011, s. 9)

Suunnitelmani parantaa vanhaa osaa lisäämällä uuden esteettömän reitin vanhaan pääsaliin. 
Laajennuksen toiseen kerrokseen puhkaistaan ovi uutta salia vastapäätä.  Oven kautta pääsee 
vanhan salin takaosaan pyörätuolilla. Vanha invalidihissi voidaan jättää pääasiallisesti tavara-
hissiksi. Liikuntaesteiset pääsevät kumpaankin saliin suoraan julkisista tiloista.

Laajennuksen uusi hissi on sijoitettu mahdollisimman keskeisesti aulan, salien ja luokkatilojen 
kannalta. Hissi sijaitsee lämpiön ja valoaulan taitteessa, uuden ja vanhan osan rajapinnassa. 
Molemmista saleista on 17 metrin matka hissille. Black boxin etäisyys hissiin on 8 metriä.

Suunnitelmassani liikuntaesteiset voivat käyttää rakennukseen saapumiseen koulupuolen si-
säänkäyntiä 2. kerroksessa. Sisäänkäynnin vieressä on saattopysäköinti josta kulku saleihin ta-
pahtuu yhdessä tasossa. Reitin varrella on ulko-ovien lisäksi vain salien ovet. Sisäänkäynnistä 
on noin 35 metrin suora yhteys sekä uuteen että vanhaan  saliin. Uuden salin invalidipaikat ovat 
eturivissä lattiatasossa. 

Pääsisäänkäynnin portaat ja luiska poistetaan uuden lattian rakentamisen yhteydessä. Kulku  
torilta muuttuu yhteen tasoon ja esteettömäksi. Pääsisäänkäynnin kautta saapuva invalidi kul-
kee lämpiön läpi hissille päästäkseen saleihin ja muualle ylempiin kerroksiin. Matkaa pääovilta 
hissille on 38 metriä mutta kulku tapahtuu avoimessa julkisessa tilassa suoraa linjaa pitkin. 
Esteettömyys on huomioitu myös autohallin kautta saapuvalle. Autohallin invapaikalta matka 
hissille on 16 metriä.
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3.12 Materiaalit ja julkisivut

Laajennuksen pääasialliset materiaalit ovat betoni, lasi, puu ja galvanoitu teräs. Käytetty mate-
riaali kuvastaa rakennusosan toimintoa.  Julkisivussa käytetty materiaali jatkuu sisätilassa sa-
mana.

Oppimistilat ovat puupintaisia. Julkisten osien symbolina toimii paljas betonipinta. Betonipin-
nat ovat paikallavalettuja. Pintojen mittakaavaa pienentää valumuottilautojen tuoma tekstuuri. 
Alkuperäinen tiilipinta on säästetty vanhan osan tunnusmerkiksi. Varsinkin aulatiloissa vanha 
tiili auttaa hahmottamaan uuden ja vanhan osan rajapinnan. Laajennuksen pääkulkuyhteydet 
näkyvät ulkotilaan koko laajennuksen korkuisina lasiavauksina. Lasiavaukset toimivat myös si-
säänkäynteinä.

Laajennuksen länsiosassa on kaksoisjulkisivu aukotusta vaativien tilojen kohdilla. Kaksoisjul-
kisivun avulla tilojen aukotus voidaan tehdä vapaasti. Julkisivut säilyvät silti ehjinä suurina pin-
toina. Kaksoisjulkisivu pehmentää laajennuksen vaikutelmaa kohti puutaloja. Kerroksellisen 
julkisivun ansiosta laajennus saa skaalautuvan mittakaavan. Kaukaa tarkasteltuina rakennus-
osat vaikuttavat yksiaineisilta umpiosilta mutta läheltä paljastuu pienempi mittakaava. 

Kouluosan julkisivun pinta on puurimaa. Puurima on kiinnitetty vääntymistä vähentävään te-
räsrankaan. Julkisen betoniosan aukotusten kohdat ovat galvanoitua teräsritilää. Galvanoin-
nin sävy on sama kuin betonissa joten yksiaineisuus ei kärsi. Ritilän ja rimoituksen profiilien 
syvyydellä voidaan hallita muodostuvan pinnan läpikuultavuutta. Syvempi profiili rajaa myös 
kapeamman sektorin jolta rakennukseen näkee sisään. Iltaisin rimoituksiin ja ritilöihin tarttuva 
sisävalo muuntaa julkisivut ympäristönsä valaisimiksi. 

Valoaulan katossa käytetään samaa puurimoitusta kuin kouluosan julkisivussa. Rimoitus vä-
hentää aulan jälkikaiunta-aikaa. Rimoitus mahdollistaa yläpohjan vapaan aukotuksen. Yläpoh-
jasta osa voi olla lasia ja osa umpipintaa aulan ilmeen muuttumatta. Rimoituksen ja umpialaka-
ton väli voidaan valaista keinovalolla.

Suurimittakaavainen massoittelu yhdistettynä hienojakoiseen materiaalikerroksellisuuteen 
ovat tulkinta tontin sijainnista suurten mittakaavaerojen rajapinnassa.

Ote kaksoisjulkisivun materiaaleista: galvanoitu ritilä, lasi, puurimoitus (tekijän itse tuottama kuva).
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Periaatekuva kaksoijulkisivujen rakenteesta (tekijän itse tuottama kuva).

teräsritilä

puurima

teräsrunko

kiinnitys betoniin



4 Kooste suunnitteluprosessista
Aloitin laajennuksen suunnittelun käymällä tontilla ja arvioimalla alueen lähiympäristöä. 
Luonnostelussa siirryin käsinpiirtämisestä nopeasti suoraan minulle ominaiseen 3d-ympäris-
töön. Tein ensimmäisen 3d-luonnoksen ilman tarkkoja laajuustietoja. Jätin mittatarkkuuden ja 
tilaohjelman tarkoituksella pois. Näin luonnostelu oli nopeaa ja ilmavaa eivätkä tekniikka tai 
yksityiskohdat ohjanneet ideoiden syntyä.

Ensimmäinen luonnos vaikutti mielestäni lupaavalta. Uuden ja vanhan osan väliin syntyi jän-
nitteinen aulatila. Seuraavissa luonnoksissa päätin pitää kiinni aulasta ja tiukasta koordinaatis-
tosta. Koetin säilyttää myös uuden salin sijoituksen osana torin uutta julkisivua. Ensimmäinen 
luonnos muodosti jatkoa ajatellen vaikeimmaksi haasteeksi uuden salin huoltoyhteyksien jär-
jestämisen.

Alkuperäinen idea oli tiivistää uudisosa yhdeksi pitkäksi massaksi. Halusin että Pyynikin har-
julle päin jäisi mahdollisimman paljon vapaata pihaa. Ilman tilaohjelman tuntemista tehty 
ensimmäinen luonnos osoittautui kuitenkin tältä osin hieman optimistiseksi. Myöhemmissä 
luonnoksissa ja lopullisessa suunnitelmassa “päämassan” ohelle kehittyivät opetussiipi ja va-
loaula. 
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Kooste ensimmäisestä idealuonnoksesta (tekijän itse tuottama kuva).
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Luonnostelumenetelmä: “tilapaletti” (tekijän itse tuottama kuva).

Tutkiakseni luonnoksien kehityskelpoisuutta tarkemmin, mallinsin koko tilaohjelman kor-
keuksineen. Käytin syntynyttä “tilapalettia” avuksi koko lopputyön ajan. Uusia ideoita oli melko 
nopea koeistaa kun luonnoksen vierellä oli kokoajan oikeassa koossa oleva tilakaavio. Kaaviosta  
tiloja pystyi siirtämään suoraan luonnosmalliin. Paletista näki kokoajan mitkä tilat ovat vielä 
sijoittamatta. Paletin värikoodaus auttoi ylläpitämään haluamani julkisten ja intiimimpien tilo-
jen ryhmittelyn. Alla kaksi luonnosta kuinka tilojen järjestely ja sitäkautta myös laajennuksen 
ulkohahmo etenivät.

Luonnos (tekijän itse tuottama kuva).

opetustilat hakevat muotoaan

Luonnoksia suunnittelun puolivälistä (tekijän itse tuottama kuva).

salin sijoituksen etsintä

salin sijainti löytynyt

opetustilat  optimoitu
keskikäytävä poistunut

musiikkileikkikoulu pihayhteys



Laajennuksen tilaohjelma

1. kerros, pääsisäänkäynti

Yleisötilat
 Black Box      235m2

 Lämpiö ja pääaula     492m2

 Kahvila     135m2

 WC        63m2

Koulutilat
 Monitoimiaula      179m2

 Luentosali     113m2

 Yhtyesoitto     62m2

Tekniset tilat
 Parkkihalli     640m2

 Keittiö      34m2

 Keittiön varasto    10m2

 Narikka     24m2

 Siivouskeskus      48m2

 Iv-konehuoneen laajennus   44m2

 Varasto (vanha narikka ja wc)   254m2

2. kerros

Yleisötilat    
 Sali ja näyttämö    499m2

Koulutilat
 Monitoimiaula     313m2

 Teorialuokka     100m2

 Lyömäsoitinluokka 3kpl   120m2

 Urkuluokka 2kpl    80m2

 Pianon ryhmäopetusluokka   50m2

 WC      13m2

 Musiikkileikkikoulu ja eteinen  173m2

Tekniset tilat
 Näyttämön varastot 3 kpl    99m2
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3. kerros

Koulutilat 
 Teorialuokka 4kpl    215m2

 Studio      24m2

 Atk      92m2 
 WC      15m2

 Opettajienhuone    67m2

 Rehtori     28m2

 Kanslia      30m2

 Taloushallinto     30m2

 Hallinto     30m2

 Kuntosali     50m2

 Pukuhuone, suihku, sauna   42m2

Tekniset tilat
 Varastot     17m2

 Siivous      5m2

 Salin valvomo     90m2

 Iv-konehuoneen laajennus   19m2

4. kerros

Koulutilat
 Luokka, yksilöopetus 10kpl   297m2

 Tanssiluokka 3kpl    450m2

 Tanssinopetuksen sosiaalitilat   60m2

 WC      4m2

Tekniset tilat
 Tanssiluokkien varasto   23m2

 Iv-konehuone     90m2

 Siivous      7m2
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Pinta-ala ennen laajennusta

1.krs  
2.krs 
3.krs 

yht.

Pinta-ala laajennuksen jälkeen

1.krs 
2.krs 
3.krs 
4.krs 

yht.

(sis. kaikki tilat,   seinien ulkolinjaa pitkin)

(sis. kaikki tilat,   seinien ulkolinjaa pitkin)

1810m2
1880m2
1390m2

5080m2

3000m2
2800m2
2680m2
1180m2

9020m2

+autohalli 640m2

+autohalli 640m2

Suunnitelman laajuustiedot
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