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Tiivistelmä
Ouluun vuonna 1931 valmistunut Oy Toppilan selluloosatehdas oli ensimmäinen Alvar Aallon
suunnittelemista teollisuuskohteista. Kun aluetta kaavoitettiin uudelleen asuinalueeksi 1990luvun vaihteessa tehtaan lopetettua toimintansa, keskeisimmät teollisuusrakennukset merkittiin
suojeltaviksi. Suurimmalle osalle alueen suojelluista rakennuksista on löydetty uusi
käyttötarkoitus, mutta suunnitelmien toteutus veistoksellisen siilon kohdalla ovat kaatuneet
kerta toisensa jälkeen.
Oulun kaupunki on myöntänyt Toppilan siilorakennuksen varauksen Kulttuurivoimala - Culture
Power Station ry:lle. Ehtona on ollut , että varaaja esittää alustavan suunnitelman 2009, ja
käyttö alkaa syyskuussa 2011. Kulttuurivoimalan tarkoituksena on muuttaa siilorakennus
ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen kehittyväksi keskukseksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa
kulttuuriekologiseen suunnitelmaan pohjautuen asukasyhteisön ja hankkeeseen liittyvän yhteisön
voimin. Diplomityöni aiheena on kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman laatiminen
siilorakennuksen saattamiseksi uuteen käyttöön.
Siilorakennukseen olen perehtynyt jo syventävien opintojen työni yhteydessä. Diplomityöni aluksi
jatkoin syventymistä alueen historiaan ja arkkitehtuuriin, siilon suunnitteluperiaatteisiin,
rakennustekniikkaan ja siilon kuntoon. Perehdyin myös Alvar Aallon 1920-1930-lukujen
suunnitteluun. Kulttuurivoimalan periaatteiden mukaisen suunnittelutuloksen saavuttamiseksi
selvitin
kulttuuriekologiaa,
yhteisötaidetta
ja
kestävän
kehityksen
toimintatapaa.
Työskentelymenetelmänä oli luova suunnittelu ja yhteistoiminta sekä Kulttuurivoimalan että
muiden sidosryhmien kanssa. Siilon korjaussuunnittelussa on huomioonotettavia näkökulmia
erittäin monia: suojellusta vain yhtä funktiota palvelleesta teollisuusrakennuksesta on
tavoitteena saada monikulttuuriselle asukaskunnalle monimuotoista toimintaa mahdollistava
joustava toimintakeskus.
Siilon ulkonäköön suunnitelmani tuo vain käytön vaatimia vähäisiä muutoksia. Uutena osana
tulee rakennusoikeuden mukainen lisärakentaminen. Uusi tekniikka tuo siilon käytöstä kertovan
mediataulun kuljettimen aukkoon. Alakerran aulatilaan suunnittelin monikäyttötilan, jossa voi
järjestää erilaisia yleisötapahtumia ja työpajoja. Lisäksi aulatilan yhteydessä on kahvila ja
ryhmätyöskentelytiloja. Siilo koostuu kolmesta siilotornista, joille kullekin suunnittelin oman
funktion ja sen mukaiset rakenteet. Kestävän kehityksen ja kulttuuriekologisen
korjaussuunnitelman mukaista energiaomavaraisuutta olen ottanut suunnittelussa varausmielessä
huomioon, vaikka toteutus ei kustannussyistä voi niistä lähteä liikkeelle.
Suunnitelma on tehty vaiheittaista toteuttamista varten. Se täyttää Kulttuurivoimalan asettamat
vaatimukset. Tilaohjelma on pyritty pitämään selkeänä siten, että se vastaa tilojen joustavaa
mukautumiskykyä.
Säilytyspaikka

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kirjasto
Muita tietoja
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1. Johdanto
Diplomityöni käsittää kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman Meri-Toppilassa sijaitsevan entisen hakesiilon kunnostamiseksi. Siilorakennus on ollut käyttämättömänä
viimeiset 20 vuotta, ja nyt Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry:n tavoitteena
on rakennuksen muuttaminen ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen kehittyväksi keskukseksi.
Vuonna 1931 Ouluun, nykyisen Meri-Toppilan asuinalueen keskelle valmistunut Oy
Toppilan selluloosatehdas oli ensimmäinen Alvar Aallon suunnittelemista teollisuuskohteista. Kun aluetta kaavoitettiin uudelleen 1990-luvun vaihteessa tehtaan lopetettua toimintansa, keskeisimmät teollisuusrakennukset merkittiin suojeltaviksi.
Suurimmalle osalle alueen suojelluista rakennuksista on löydetty uusi käyttötarkoitus
esimerkiksi kierrätyskeskuksena, kauppana ja päiväkotina, mutta suunnitelmien toteutus veistoksellisen siilon sekä tiilijulkisivuisen voimalarakennuksen kohdalla on
kaatunut kerta toisensa jälkeen. Ränsistyneet tehdasrakennukset ovat antaneet keskeneräisen ja väliaikaisen leiman alueelle ja luoneet turvatonta ilmapiiriä. Keväällä
2009 oululaiset äänestivät siilon Oulun rumimmaksi rakennukseksi sanomalehti Kalevan kyselyssä. 2
Alkuperäisessä 1990-luvun kaavassa Toppilan alueelle osoitettiin asuin- ja liiketiloja
sekä sen keskukseen erilaisia kaupallisia palveluita. Ajankohdan lama vaikutti kuitenkin merkittävästi kaavan toteutumiseen, ja alueelle rakennettiin lähinnä asuinrakennuksia, joista noin 80% oli vuokra-asuntoja. Vinoutunut omistusrakenne on ollut
omiaan lisäämään asukkaiden juurettomuutta ja välinpitämättömyyttä omaa asuinaluettaan kohtaan.
Siilorakennus on Oulun kaupungin omistuksessa. Kohde oli julkisesti haettavana
5.5.2006 - 30.8.2006 välisenä aikana. Tekninen lautakunta päätti 31.10.2006 varata
tontin siilorakennuksineen Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:lle 31.12.2007
saakka. Varauksen saaja ilmoitti 27.3.2007 päivätyllä kirjeellä luopuvansa varauksesta ja siilon muuttamisesta kappeliksi. Syynä oli hankkeen korkeaksi arvioidut kustannukset. Toppilan siilorakennuksen varaamista hakivat myöhemmin Kulttuurivoimala Culture Power Station ry (myöhemmin tekstissä Kulttuurivoimala) sekä Kiinteistö Oy
Alwarin Siilo. Myös viimeksi mainittu luopui hankkeesta, ja rakennus varattiin Kulttuurivoimalalle. Varauksen jatkamiseksi tuli alustava suunnitelma korjaamisesta jättää keväällä 2009.
Kulttuurivoimala haki loppusyksystä 2008 työlle suunnittelijaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kautta. Tein hankesuunnitelman rakennuksen uudesta käytöstä keväällä 2009 syventävien opintojen opinnäytetyönä. Hankesuunnitelma perustui
korjaamisen vaiheittaiseen toteuttamiseen, ja työn erityisenä painopisteenä oli valaistuksen hyödyntäminen positiivisena muuttujana korjauksessa. Siilolla toteutettiin
19.3.2009 ”VALOA kulttuurisiilossa” -tapahtuma, joka toteutti korjaussuunnitelman
ensimmäisen vaiheen, kuitenkin vain väliaikaisesti.
Myöhemmin keväällä 2009 hankesuunnitelma esiteltiin Oulun kaupungille osana Kulttuurivoimalan hakemusta, ja tekninen lautakunta puolsi rakennuksen varaamisen jatkamista syyskuuhun 2011 asti. Kaupunki asetti siilon luovuttamisen ehdoiksi tontin
piha-alueiden siivoamisen, ulkovalaistuksen järjestämisen sekä siilorakennuksen sisä2 Pia Alatorvinen 14.5.2009.
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tilojen siistimisen ja ulkovaipan kunnostamisen. Toimenpiteitä perusteltiin kannattaviksi kaupunkikuvan, viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi.3
Kulttuurivoimala on ottanut tavoitteekseen rakennuksen rakennushistoriallisen, energiataloudellisen ja toiminnallisen korjaamisen. Toiminta tulee keskittymään yhteisötaiteeseen. Siiloon halutaan monikäyttöisten näyttely-, työskentely- ja
kokoontumistilojen lisäksi yhdistyksen toimitilat, tilat asukastupatoiminnalle sekä
taidepuisto. Rakennustöiden rahoittaminen tulee pitkälti pohjautumaan erilaisiin
avustuksiin ja tukiin. Kulttuurivoimala toimii yhteistyössä mm. Oulun kaupungin ja
Oulun yliopiston kanssa.
Rakennuksen ulkovalaistuksen toteuttaminen katsottiin tärkeäksi työn imagon kannalta, ja se toteutuikin vielä suunniteltua nopeammin. Siilon pysyvä julkisivuvalaistus
toteutettiin marraskuussa 2009 Oulun kaupungin Meri-Toppila-Rajakylä lähiöhankeen
(MERA) rahoittamana suunnitelmani mukaan.
Rakennuksen puhdistaminen on jo aloitettu, ja toiminta sekä rakennuksen hyödyntäminen voidaan käynnistää kesällä 2010. Rakennuksen julkisivun korjaaminen tulee
toteuttaa kaupungin päätöksen mukaisesti syyskuuhun 2011 mennessä, jonka jälkeen
siilorakennus lämmöneristetään ja pohjakerros otetaan käyttöön.
Usein kestävä kehitys rajoittuu lähinnä vain kustannusten ja energiataloudellisuuden
tarkasteluun. Tässä työssä oletuksena on, että kestävän kehityksen on koostuttava
useammista dimensioista huomioiden suunnitelmassa sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Kestävän kehityksen määritelmää tarkennettiin
näillä termeillä Yhdistyneiden kansakuntien Rio de Janeirossa, Brasiliassa vuonna
1992 järjestämässä ympäristö- ja kehityskonferenssissa. 4
Työ perustuu luovaan suunnitteluun, perehtyen kulttuuriekologisiin suunnittelumenetelmiin. Korjaus- ja muutossuunnittelussa pohditaan etenkin toiminnallisuutta, yksinkertaisuutta ja estetiikkaa.
Rakennuksen poikkeukselliset
muodot ovat
mielenkiintoisia ja arkkitehtonisia jo itsessään. Valo ja valaistus ovat tärkeitä rakennuksen korjaussuunnittelussa, aivan kuten ne olivat erittäin merkityksellisiä aikoinaan
Alvar
Aallolle.
Suunnittelussa
noudatetaan
Suomen
rakentamismääräyskokoelmaa tarvittaessa soveltaen korjauskohteen määrittelemien
erityispiirteiden vaalimiseksi.
Kirjallinen selostus koostuu kuudesta osasta. Aluksi valotan rakennuksen historiaa ja
nykytilaa. Seuraavaksi esittelen rakennuksen toiminnalliset tavoitteet, uuden käyttötarkoituksen ja käyttäjän sekä kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman periaatteet.
Sovellusosiossa pohdin, millaisia tiloja tuleva toiminta vaatii, ja millaisia rajoitteita
rakennus toisaalta asettaa. Tältä pohjalta olen luonut rakennukselle korjaus- ja muutossuunnitelman, jossa olen pyrkinyt ratkaisemaan keskeisimmät haasteet.
Diplomityöni tavoitteena kiteytetysti on laatia siilolle kulttuuriekologinen korjaussuunnitelma, jossa otetaan huomioon rakennuksen historia, ympäröivä yhteisö, rakennuttajan taloudelliset resurssit sekä toiminnalliset vaatimukset.

3 Oulun kaupunginhallituksen päätös 30.11.2009.
4 Professori Kaisa Broner-Bauer 16.2.2010.

8

1.1 Termit ja lyhenteet
Kulttuuriekologia: Tarkastelee kulttuurien muutosta ja kulttuurista dynamiikkaa,
jonka taustalla on nähtävissä vuorovaikutus yhteisön luonnonympäristön ja elinkeinojen sekä yhteisön henkisen ja sosiaalisen muodon välillä. 5
Kestävä kehitys (sustainable development): ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää
omat tarpeensa.”6 Se määrittyy sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja ekologisen
kestävyyden kautta.7
Ympäristötaide (environmental art): Taiteen suuntaus, jossa taidetta tehdään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön. Ympäristötaideteos voi olla
itsenäinen objekti, teko, tapahtuma tai prosessi. 8
Yhteisötaide (social art tai community art): Taiteen suuntaus, jota tehdään jonkin
yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten. Suuntaus on saanut alkunsa 1990-luvulla. Yhteisötaideteokset ovat yleensä projekteja, tapahtumia tai työpajoja. Taiteilija toimii tapahtuman, teoksen tai ilmiön tuottajana tai ohjaajana.9
Mediataide (new media art): Taiteen suuntaus, joka hyödyntää mm. video- ja tietokonetekniikkaa, mainonnan ja viestinnän keinoja sekä myös perinteisen kuvataiteen
keinoja. 10

5 Broner-Bauer 16.2.2010.
6 Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen
maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen.
7 The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992.
8 http://www.hannahentinen.fi/ymparistotaide.htm (luettu 12.5.2010).
9 http://joyx.joensuu.fi/helio/pitkospuut/Yhteis%F6taide.htm (luettu 12.5.2010).
10 http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide/mediataide (luettu 12.5.2010).
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2. Siilon historia ja Meri-Toppila
2.1 Rakennushistoria
Puutavarateollisuuden rakennetta uudistettiin 1930-luvulla siirtymällä suhdanneherkästä sahatavaran viennistä paperiteollisuustuotteiden vientiin, ja tämä muutos on
vaikuttanut myös Oy Toppilan selluloosatehtaan perustamiseen. 11
Englantilainen perheyhtiö Peter Dixon & Son Limited omisti kotimaassaan paperitehtaita Grimsbyssa ja Oughtbridgessa. Yhtiö halusi varmistaa raaka-aineen edullisen
saannin ja etsi sopivaa paikkaa lähinnä Pohjoismaista. Perhetuttava Gösta Serlachiuksen ehdotuksesta yhtiö kiinnitti huomionsa Suomeen. Yhtiön toimitusjohtaja Joseph
Dixon matkustikin Suomeen tutustumiskäynnille 1926, alunperin aikeenaan puuhiomon rakentaminen. Neuvotteluiden viivästyessä päädyttiin kuitenkin perustamaan
selluloosatehdas. Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 1930 ja kuusipuuta käyttävä
selluloosatehdas vihittiin käyttöön 18.7.1931. 12
Suurin osa tehdasrakennuksista on rakennettu vuosina 1930-1931, mutta rakennuksia
on jatkuvasti laajennettu ja rakennettu myös kokonaan uusia. Tehdasalueelle tuli
muutoksia varsinkin 1950- ja 1960-luvun vaihteessa, jolloin tehtaan toimintaa rationalisoitiin. 13
Tehtaan toiminta lakkautui sodan aikana vuosina 1940-1942 ja 1944-1945, mutta rauhan palattua tehdasta jälleen kehitettiin mm. rakentamalla puuhiomo. Toppila Oy
tuotti 63000 tonnia selluloosaa ja 25000 tonnia hioketta parhaana vuotenaan. Omistajayhtiön taloudellinen tilanne kuitenkin heikkeni 1970-luvun alussa sen joutuessa
sulkemaan Grimsbyn tehtaan siellä riehuneen tulipalon vuoksi. Koko osakekanta myytiin 1973 Kajaani Oy:lle, joka jatkoi toimintaa vuoteen 1985. Sulfiittiselluloosan
markkinoiden romahtamisen seurauksena Kajaani yhtiö irtisanoi kaikki 320 tehtaan
työntekijää, tehdas lakkautettiin, ja Oulun kaupunki osti alueen.14
Siilon rakentaminen sijoittuu erittäin mielenkiintoiseen aikaan, jolloin Aalto murtautui kansainväliseen tietoisuuteen. Ajankohta on myös ollut erittäin työteliäs Alvar
Aallon tuotannossa − päätyönä oli vuoteen 1933 saakka Paimion parantola. Aalto otti
lisäksi osaa mm Serlachiuksen pääkonttorin, Turun vesitornin, Vierumäen urheiluopiston, Helsingin stadionin sijoituksen, Tehtaanpuiston kirkon ja Zagrebin sairaalan
suunnittelukilpailuihin. Aalto myös valmisteli vuonna 1930 pienasuntonäyttelyä ja
suunnitteli ravintola Itämeren sisutuksen ja Hagar Olssonin SOS-näytelmän lavastuksen.15
Toppila-Vaaran selluloosatehtaan suunnittelutehtävä antoi paljon kokemusta arkkitehtuurin ja modernin tekniikan muotokielen yhdistämisestä. Aalto näki suunnittelun
eteen paljon vaivaa ja oli myös ilmeisen tyytyväinen lopputulokseen. Hän esitteli sen
muun muassa arkkitehti Maholy-Nagylle 16 tämän vieraillessa Suomessa kesällä 1931. 17
11 Leena Makkonen 1988 s.46.
12 Makkonen 1988 s.46.
13 Makkonen 1988 s.47.
14 Kaarina Niskala 1997 s. 39.
15 Makkonen 1988 s.49.
16 Bauhausin keskeisiä vaikuttajia 1920-luvulla.
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Tehdasrakennusten kokonaisuuden on suunnitellut yhtiön isännöitsijä, insinööri K. J.
Mattas yhtiön insinöörien avustamana. Rakennusinsinöörinä oli L. Nyrop ja arkkitehtina siis Alvar Aalto. Aalto kuvailee prosessia ja työtehtävää itse Arkkitehti-lehden
numerossa 12 vuodelta 1931 seuraavasti:
Toppilan sulfiittiselluloosatehdas Toppilansalmen luona Oulun ulkopuolella,
jonka on O.Y Toppila rakennuttanut ja jonka rakentamista yhtiön varapuheenjohtaja vuorineuvos Gösta Serlachius henkilökohtaisesti on johtanut, on
osa vastaisuudessa laajennettavasta teollisuuslaitoksesta, joka käsittää puunjalostus- ja vesivoimalaitokset. Allekirjoittanut on vuorineuvos Serlachiukselta saanut tehtäväkseen huolehtia tehdasrakennusten fasadeista. Kun
pohjasovituksen pääkohdat ja rakenteelliset kysymykset oli ratkaistu ennen
osanottoani työhön, koski arkkitehtityö siis lähinnä ulkoista muotoilua valmiin suunnitelman perustalla. Työn aikana on kuitenkin tehty pienehköjä
muutoksia >>arkkitehdin taholta>> tapahtuneesta aloitteesta. Ikkunajärjestelmät, ovirakenteet, muutamat porrasratkaisut ovat myöskin kuuluneet
työhöni, samaten neuvottelutehtäviä, kun on ollut ulkoiseen muotoon olennaisesti vaikuttavat osat. Sisutuskysymyksiin allekirjoittanut on ottanut osaa
vain siinä määrin, että sisävalaistussuhteet ja liikenne ovat täysin määränneet ulkomuodon. Tehtaan rakennusteknillinen pohjasovitus on suunniteltu
tuotantosuunnitelman ja konesijoittelun mukaisesti ja niiden suoranaisena
tuloksena, tämän suunnittelutyön on suorittanut yhtiön isännöitsijä ins. Mattas, jolla on ollut apunaan konstruktöörinä ja rakennusteknillisenä ylivalvojana ins. L. Nyrop. Pohjasovituksen ja ja rakenteet selostaa ins. L. Nyrop
lähemmin kirjoituksessaan. 18

Kuva 1 Näkymä tehdasalueelta sen lopetettua toimintansa. (Raimo Ahonen 1985)

17 Göran Schildt 1985 s. 74.
18 Alvar Aalto 1931, s. 188.
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Samaisessa Arkkitehti-lehdessä L. Nyrop on selostanut ”rakenteellisesti kiintoisimmat
rakennukset”, joista ensimmäisenä lastusäiliöt eli siilorakennuksen. Hän selostaa
mm, että rakennuksen ylöspäin kapenevalla muodolla on pyritty siihen, että siilot
voitaisiin täyttää täysin ja välttää holvimuodostuminen, koska lastut kasaantuvat jyrkästi. Ratkaisulla on myös vältetty korkeimmalla sijaitsevan kuljetinlinjan liian suuret
jännevälit ja saatu luonteva kulkureitti puupuhdistamosta nouseville lastuille. Rakenteellisesti sisävetositeet ovat tärkeitä ja kannattelivat samalla puumassaa, jottei teräsuppiloille tullut liian suurta kuormaa. 19
Alunperin siiloja oli kaksi, mutta vuonna 1959 tehtaan rationalisointi toimenpiteiden
yhteydessä rakennettiin vielä kolmas läntisin siilo. Diplomi-insinööri E. Niemelä laati
suunnitelmat, joiden mukaan siilorakennusta jatkettiin saman muotoisena yhden siilon verran. 20

2.2 Meri-Toppilan historia
Toppilan alue kaavoitettiin 1990-luvun vaihteessa uudelleen ja nimettiin MeriToppilaksi. Kaavan lähtökohtana on ollut suojella keskeisimmät tehdasrakennukset.
Alun perin alueelle suunniteltiin asuin- ja liiketiloja sekä sen keskukseen erilaisia
kaupallisia palveluita. 1990-luvun lama vaikutti kuitenkin merkittävästi toteutukseen
ja alueelle rakennettiin lähinnä asuintaloja, joista noin 80% oli vuokra-yhtiöiden
omistamia. Viime vuosina Meri-Toppilan vinoutunutta omistusrakennetta on pyritty
muuttamaan sallimalla vuokrayhtiöiden myydä osa asunnoista ARAVA-rasitteistaan
huolimatta.

Kuva 2. Meri-Toppilan silhuetti. (Alphaios 2007)

3. Nykytilanne
3.1 Meri-Toppilan asuinalue
Meri-Toppila on kiehtova yhdistelmä vanhaa teollisuusrakentamista ja nykyaikaa. Rakentamisen mittakaava sekä aivan asuinalueen läheisyydessä sijaitsevat laajat ulkoi19 L. Nyrop 1931, s. 191.
20 Makkonen 1988 s.49.
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lualueet ja meren läheisyys luovat hyvät puitteet viihtyvyydelle. Kortteleiden sisään
muodostuu miellyttävän intiimeitä puolijulkisia pihoja, joita olisi toki syytä kehittää
mm. materiaaleiltaan ja kasvillisuudeltaan. Alueen rakennusten ulkoarkkitehtuuri ja
materiaalit ovat pääosin hyvin onnistuneita.
Kaupunkikuvallisesti alueen haasteina ovat rikkonaisesti muodostunut keskus ja
asuintalojen keskelle sijoitetut parkkihallit. Vaikka osalle Aallon suunnittelemista
vanhoista rakennuksista on löytynyt mielekäs käyttötarkoitus, huonokuntoiset ja
käyttämättömät teollisuusrakennukset korostavat väliaikaista ilmettä. Sosiaalisesti
alueen haasteena ovat mm. poikkeuksellisesta omistusrakenteesta johtuen asukkaiden suuri vaihtuvuus, sosiaaliset ongelmat ja kulttuuritaustaltaan hyvin erilaisten
asukkaiden yhteiselo. 21
Haasteet ovat hyvin samansuuntaisia useissa lähiöissä halki maan. Meri-Toppilan alue
onkin juuri valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöiden kehittämishankkeeseen yhdessä Oulun Rajakylän kanssa. Hankeen tavoitteena on kehittää lähiötä kestävän kehityksen mukaisesti.
Meri-Toppila - Rajakylä lähiöhanke luo asuinaluetta ja sen tulevaisuutta pitkäjänteisesti tarkastelevan asukkaiden ja palvelujen kestävän kehityksen
toimintamallin. Päämääränä on lähiö, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti
monipuolinen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä.
Hankeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, asukkaiden lähiverkostoja
sekä asuinalueen vetovoimaisuutta. Tätä tavoitetta toteutetaan luomalla
konkreettisia edellytyksiä asukkaiden sekä asuinalueen yhteisöjen voimaantumiselle. Myös vertaistuen vahvistaminen on yhteisen tekemisen kohteena.
Hanke on osa valtakunnallista Lähiöohjelmaa 2008-2011.22

3.2 Siilon tontti
Tontin 4 pinta-ala on 1494 m2, ja sillä on käyttämätöntä rakennusoikeutta 400 k-m2.
Tontti on asemakaavassa merkitty suojeltavien rakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä SR, ja sillä sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema siilorakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1. Asemakaavamerkintä tarkoittaa, että suojeltavaa
rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennukseen tai sen lähiympäristöön ei saa
tehdä sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa
alentavia muutoksia. Mikäli rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on tällaisia aikaisemmin suoritettu, on ne rakennusten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennukseen ja lähiympäristöön sopivalla tavalla. Lisä- ja
uudisrakentamisesta sekä muutoksista tulee pyytää museoviranomaisten lausunto.

21 Gåtur 26.11.2010.
22 Tiedote http://www.ouka.fi/mera/ (luettu 22.4.2010).
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Kuva 3. Ote asemakaavasta.

3.3 Siilorakennus
Siilorakennuksen sakraalirakennusta muistuttava hahmo hallitsee Meri-Toppilan silhuettia. Katto on kantavien betonikehien rytmittämä. Rakennus sijoittuu aivan MeriToppilan keskukseen. Rakennus on pinnoiltaan betoninen, jyrkkää bitumoitua kattoa
ja alaosan tiiliseiniä lukuunottamatta. Siilorakennus on ollut käyttämättä tehtaan
lopettamisen, vuoden 1985 jälkeen.
Rakennus koostuu kolmesta rivisiilosta, joista kaksi on alkuperäisiä, ja merenpuoleinen rakennettu 1959. Kaikki kolme siiloa ovat samanmuotoisia, mutta itäisen siilon
suu on n 1,5 metriä muita korkeammalla. Rakennus on pääosin teräsbetonia. Piirustusten mukaan rakennus on perustettu puupaalujen varaan. Pohjapinta-ala on 258 m2
ja tilavuus 5630 m3. Kantavan rungon muodostavat teräsbetonikehät. 23 Kehien välissä
on ohut teräsbetoninen seinärakenne, joka taittuu vinolla pinnalla kattopinnaksi, ja
jonka ulkopinta on sivelty Naolilla 24. Kehien välisten seinien alaosat ovat tiilirakenteisia. Aivan siilon huipulla on kapea tasakattoinen osuus, joka on myös teräsbetoninen. Yläosassa on sekä etelä- että pohjoissivulla ikkuna-aukot, jotka avautuvat siilon
yläosassa entiseen hihnakuljettimen tilaan. Ikkunat olivat aikaisemmin lasitiilisiä.

23 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 2-3.
24 Piki tai bitumisively.
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Siilojen suppilorakenteet ovat teräsbetonisia ja suuosat teräsrakenteisia. Siilorakennuksen lattia on betonia. 25

3.3.1 Rakennuksen kunto
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on vuonna 2006 tehnyt selvitykset Oulun
kaupungille siilorakennuksen betonirakenteiden ja puupaaluperustuksien kunnosta.
Olen koonnut raporteista yhteenvedon. Silmämääräisesti voi havaita esimerkiksi betonikuoren reiät ja pintaan jääneiden valuterästen ruostumisen.26
Siilorakennuksessa on ollut tulipalo vuonna 2004. Varsinaisia palojälkiä ei ole havaittavissa siilon alaosassa, mutta meren puoleisen siilon yläosassa tuli on vaurioittanut
yläosan puista huoltotasoa, jossa vaakasuuntainen kuljetinhihna on ollut aikaisemmin. Ikkunat ovat rikki ja niiden kautta lumi ja vesi ovat päässeet sisään rakennukseen.27
Siilorakenteiden betonit ovat puristuslujuuden ja vetolujuuden osalta normaalikuntoisia. Lujuusvaihtelut ovat suuria, mikä on tavanomaista vanhoissa rakennuksissa,
joissa betonit on tehty paikalla. Betonia ei ole voitu aikaisemmin valmistaa tasalaatuisena. Betoniterästen peitesyvyydet ovat normaaleja. Ulkopuolen rakenteissa betonin karbonatisoituminen on vähäistä ja sisäpuolen rakenteissa hieman ulkopuolen
rakenteita suurempaa. 28
Betoniterästen korroosion riski vaihtelee eri tarkastuskohdissa. Paikoin betoniteräkset ovat aivan rakenteen pinnassa ja ovat merkittävästi
ruosteessa. Ilmeisesti betoniterästen tuennat valun aikana ovat olleet
heikkoja, jolloin teräkset ovat jääneet osittain pintaan. Myös syvemmällä
olevissa betoniteräksissä on paikoin lievää ruostetta. Syvemmällä olevat teräkset
ovat kuitenkin pintaruosteesta huolimatta hyväkuntoisia. Betonin vähäisellä kloridipitoisuudella ei ole merkitystä terästen korroosioriskiin. Ohuthietutkimuksen perusteella kattopalkin ja -laatan betonin kunto on hyvä, betonia ei voida kuitenkaan pitää
pakkasen kestävänä. Siitä huolimatta betonirakenteissa ei ole kuitenkaan merkittäviä
pakkasvaurioita, johtuen ilmeisesti betonin suuresta lujuudesta. 29
Lujuusteknisesti kriittisimmät kohdat ovat kattopalkit ja niiden
tuenta. Kattopalkkien kuormitus on riippuvainen siilojen sisäpuolisten
arinapalkistojen antamasta tuesta, joissa havaittiin merkittäviä betonipintojen lohkeamia ja pääterästen ruostumista. Vauriot siilojen sisäpuolisissa arinapalkeissa heijastuvat todennäköisesti kattopalkkeihin, kuormituksen kasvaessa. Siilojen
sisäpuolisten arinapalkkien kunnostamista, vahvistamista tai uusimista tulee harkita
lähiaikoina. Myös siilon kattopalkeissa on paikoin betonipinnan lohkeamia nurkkaterästen ympäriltä. Rakennuksen pituussuunnassa siilorakennuksen lujuus ei ole kriittinen, mikäli kattolaatta on hyväkuntoinen. Kattolaatassa on työsaumoja, joiden
kohdalla betoniterästen kunto tulee tarkistaa.30

25 Makkonen 1988 s. 53-54.
26 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
27 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
28 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
29 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
30 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
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Siilon betonirakenteiden tarkkaa teräsmäärää ei saada selville käytetyillä
tutkimusmenetelmillä. Tarkempi tutkimusmenetelmä olisi röntgen- kuvaus. Rakennukselle tulee tehdä täsmälliset lujuustekniset laskelmat suunnittelun edetessä.31

Kuva 4 Siilorakennuksen eteläjulkisivu. (Kari Lunnas 2007)

4. Uuden toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet
Siilo oli alun perin keskeinen osa asemakaavaa, mutta on jäänyt ilman uutta käyttöä
yrityksistä huolimatta. Kustannusten lisäksi mielekkään käyttötarkoituksen löytäminen, suhteellisen haastavilla reunaehdoilla on ollut syynä hankkeiden kuihtumiseen.
Osa oululaisista haluaisi, että siilorakennus purettaisiin 32 tai räjäytettäisiin 33, mikä
ehkä mielenkiintoisella tavalla kertoo rakennuksen herättämistä voimakkaista tunteista. Moni ilmeisesti pohtii, miksi siilolle ei jo tehdä jotain. Uusi käyttötarkoitus
ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen kehittyvänä keskuksena ja valaistusprojektit
ovat herättäneet toiveikasta keskustelua. Kulttuurivoimalan tavoite rakentaa yhdessä
yhteisön kanssa saattaa tarjota siilolle viimeisen mahdollisuuden säilyä arvoisessaan
käytössä.

4.1 Rakennuksen uusi käyttäjä – Kulttuurivoimala Ry
Kulttuurivoimala ry on yhdistys, joka pyrkii kehittämään paikallista, alueellista ja
kansainvälistä kulttuurialan toimijoiden verkostoa yhteisö-, ympäristö- ja mediataiteen kentillä. Yhdistys järjestää projekti- ja hankemuotoista toimintaa, näyttelyitä
31 Tutkimusselostus VTT- S- 01786- 06 s. 13-14.
32 Antti Ervasti http://www.lb.kaleva.fi/plus/juttu826751_page0.htm. (luettu toukokuu 2010)
33 http://www.kaleva.fi/plus/Oulun-Meri-Toppilan-siilo-valaistaan/825815 (luettu toukokuu 2010)
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sekä muita kulttuuritapahtumia ja työskentelee myös internet-pohjaisesti. Toiminta
kohdistuu kulttuurialan toimijoihin, nuoriin, taiteilijoihin, järjestöihin sekä oppilaitoksiin.34
Kulttuurivoimala on ottanut aktiivisen otteen Meri-Toppilan meneillään olevassa
muutoksessa. Toiminta henkilöityy yhdistyksen toiminnanjohtajaan Kari Lunnakseen
ja ruohonjuuritasolla entisenä meritoppilalaisena toimivaan Pia Bergströmiin. Hankkeessa on mukana lisäksi FK Pirjo Roponen-Lunnas, joka tutkii yhteisötaidetta tekeillä olevassa väitöskirjassaan. Kulttuurivoimala on lähtöisin Kemistä, missä yhdistys on
toiminut suojellun Mansikkanokan sahan voimalarakennuksen kunnostamiseksi kulttuurikäyttöön. 35 Hanke on ollut hyvin vastaava prosessi kuin Oulussa on nyt käynnissä.
Kemissä Kulttuurivoimala on työllistänyt työttömiä työnhakijoita yhteistyössä TEkeskuksen 36 kanssa ja on neuvotellut Oulussa samanlaisesta järjestelystä. Osa korjaamisesta ja siihen liittyvästä työstä voidaan siis tehdä Kulttuurivoimalan toimesta
omalla työvoimalla. Tällä on merkitystä kustannuksiin etenkin yksinkertaisissa, mutta
aikaa vievissä korjaustoimenpiteissä. Kulttuurivoimala tekee yhteistyötä myös Oulun
seudulla toimivien oppilaitosten kanssa, ja siiloon tullaan jatkossakin tämän diplomityön tavoin kohdistamaan eri tyyppisiä poikkitieteellisiä ja – taiteellisia opinnäytetöitä. Vahva yhteistyö eri oppilaitosten kanssa tukee toiminnan yhteisöllisyyden
tavoitteita, ja rakennuksen käytöstä sekä käyttäjäkunnasta tulee monipuolisempi.

4.2 Rakennuksen uusi käyttötarkoitus - Kulttuurisiilo
Kulttuurivoimalan tavoitteena on tehdä taidetta kaikille ja tehdä siilosta ns. kulttuurivarasto. Yhdistys haluaa säilyttää rakennuksen rouhean ilmeen. Yhdistyksen toiminta edistää kestävää kehitystä laaja-alaisesti erityisenä painopisteenään kulttuurinen
ja sosiaalinen kestävyys.
Kulttuurivoimala on tehnyt eri taiteilijoiden kanssa yhdessä yhteisötaideprojekteja jo
Kemissä, ja yhteisötaide tulee olemaan merkittävässä asemassa myös Oulussa. Yhteisötaiteessa asukkaat tai yhteisö osallistuvat taiteen tekemiseen yhdessä esimerkiksi
projektia koordinoivan taiteilijan tai muun toimijan opastamana. Yhteisötaide on
kasvava taidemuoto, jonka harrastuneisuus ei ole Suomessa vielä kovin laajaa. Oulun
kaupungin sosiaalitoimi on kiinnostunut yhteistoiminnasta Kulttuurivoimalan kanssa
yhteisötaiteen parissa. Molempien tahojen kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja
maahanmuuttajat, ja tavoitteena sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattaminen. 37
Kulttuurivoimala esittää, että rakennuksesta suunnitellaan energiaomavarainen, ja
toivoo siilon toimivan visuaalis-ekologisena esimerkkikohteena energiantuotannon
hajasijoittamisesta. Energiantuotanto siilossa perustuu uusiutuvaan energiaan. Sähköä voidaan tuottaa esimerkiksi aurinko- ja tuulienergialla ja rakennuksen lämmittämisessä
voidaan
hyödyntää
maalämpöä.
Rakennuksiin
integroitu
oma
energiantuotanto on kasvussa, ja siilo voisi toimia myös koekohteena. Energiaomavaraisuutta ei voida välttämättä toteuttaa täysin projektin alkuvaiheessa mm. kustannusten vuoksi, mutta talotekniikkajärjestelmät pyritään suunnittelemaan sellaisiksi,
että ne ovat muokattavissa teknologisen kehityksen edetessä.
34 http://www.globaalikasvatus.fi/jarjestorekisteri/1614, (luettu 23.4.2010).
35 http://www.rakennusperinto.fi/news/Uutiset_2006/fi_FI/kulttuurivoimala/ (luettu 25.4.2010).
36 1.1.2010 alkaen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
37 Pirjo Roponen-Lunnas 12.5.2010.
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4.3 Toiminta ja toiminnot
Kulttuurivoimala on ottanut alueen asukkaat mukaan ideointiin, ja he ovat voineet
ehdottaa rakennuksen tulevaa käyttöä. Asukkaat ovat toivoneet siiloon esimerkiksi
asukastupaa, kahvilaa, teatteri-, koulutus- ja työskentelytiloja. Nämä toivomukset on
otettu huomioon Kulttuurivoimalan tilaohjelmaa hahmoteltaessa.
Ulkokuoren kunnostaminen, valaistus ja pihasuunnittelu ovat kaupunkikuvallisesti
tärkeitä, koska ne luovat viihtyisyyttä ja turvallisuutta alueelle. Julkisivujen tarkoituksenmukainen korjaaminen kohentaa rakennuksen ilmettä ja muuttaa sen ystävälliseksi maamerkiksi. Muuntuvalla valaistuksella voidaan viestiä millaisia tapahtumia
siilossa kulloinkin on meneillään. Rakennus voi avautua ulos pihalle esimerkiksi kahvilana ja samalla aktivoida Meri-Toppilan keskusta. Piha-alueen tärkeimpinä toimintoina ovat ulkoauditorio ja taidepiha, jossa on esillä mm. vaihtuvia
ympäristötaideteoksia.
Rakennuksen ensimmäinen kerros on kohtaamispaikka, joka muuntuu tarvittaessa aulatilasta työpaja- tai kokoontumistilaksi. Sen yhteydessä on kahvila ja tarvittavat sosiaalitilat. Aula yhdistyy varsinaisiin työskentely ja näyttelytiloihin hissin ja portaan
välityksellä. Läntiseen siiloon, portaan yhteyteen, rakennetaan monikäyttötiloja,
jotka voivat toimia esimerkiksi työ-, toimisto-, tai kokoustiloina, sekä sauna ja residenssitilat.
Tilojen monikäyttöisyys oli jo hyvin varhaisessa vaiheessa tilaajan toiveena. Monitoimitiloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiloja, joissa voidaan järjestää näyttelyitä,
yleisötapahtumia, opetusta ja työpajoja. Tiloja voidaan joustavasti käyttää erikseen
tai yhdessä ja niistä voidaan erottaa julkisia ja yksityisiä osuuksia tarpeen mukaan.
Läntiseen siiloon keskitetään suurin osa tiloista, keskimmäiseen siiloon tulee tyypillisiä näyttelytiloja ja itäiseen siiloon tulee koko siilon käsittävä galleriatila. Siilogalleriassa, eli itäisessä siilossa yhdistyy ruumiillinen, henkinen ja sosiaalinen kulttuuri,
kiipeilyseinän, taideteosten ja siihen aukeavien kokoontumistilojen myötä. Siilogalleriassa voi aistia täysimittaisesti siilon avaruutta. Aivan siilorakennuksen huipulle tulee kokoontumistila, jossa voidaan järjestää pienimuotoisempia yksityistilaisuuksia
tai jonka voidaan yhdistää näyttelykierron osaksi.
Residenssitoiminta siilossa tulee olemaan houkutteleva kokonaisuus ja tukee siilon
yhteisötaidetoimintaa. Vierailevat taiteilijat työskentelevät omien projektiensa parissa ja samanaikaisesti toteuttavat yhteisöllisiä projekteja siilolle yhdessä käyttäjien
kanssa. Residenssi tuo Ouluun kansainvälisiä taiteilijoita ja laajentaa Kulttuurivoimalan kansainvälistä verkostoa. Residenssitilojen lisäksi taiteilijoilla tulee olemaan käytössään monipuoliset työskentely- ja näyttelytilat.
Materiaaleiltaan Kulttuurisiilo on karu ja yksinkertainen. Vaikka korjauksen yhteydessä vanhat pinnat joudutaan lämmöneristämään ja peittämään, sama teollisuusrakennuksen tuntu ja rouheus säilytetään käyttämällä seinien pintamateriaalina hierrettyä
ruiskubetonointia. Yksinkertaistuksen hengessä kaikki vaakapinnat eli lattiat ja portaat ovat vastaavasti puuta. Ajatuksena on hyödyntää siilosta purettava puumateriaali uusissa lattioissa, ja sen lisäksi tarvittava lisämateriaali olisi myös kierrätettyä. Puu
toimii hyvänä kontrastina betonin kanssa.
Sähkö- ja lämmitysenergia pyritään tuottamaan uusiutuvalla energiantuotannolla paikallisesti. Myös ilmanvaihdossa tähdätään korkean tilan hormivaikutuksen hyödyntämiseen luonnollisella ilmanvaihdolla. Aurinkosähköllä ja maalämmöllä voidaan
18

kompensoida korjauksessa tehtyjä kompromisseja vaipan lämmöneristämisen suhteen. Tekniset tilat rakennetaan siilon ulkopuolelle kokonaan tai osittain maan alle.

5. Suunnittelun lähtökohdat
5.1 Hankesuunnitelma
Suunnittelun taustana on vuonna 2009 tehty hankesuunnitelma ja marraskuussa 2009
toteutettu valaistus
Hankesuunnitelma jakautuu kahteen osioon, toiminnalliseen tarkasteluun ja valaistuksen hyödyntämiseen korjausrakentamisessa. Suunnitelmassa on pyrkimys korjata
siilorakennus säilyttäen sen teollisuushistoria. Hankesuunnitelman sivujuonena oli
sitouttaa ihmisiä uuteen toimintaan sekä luoda verkostoja ja positiivisia mielikuvia
harkitulla julkisuudella. Hankesuunnitelma Kulttuurisiilon kunnostamisesta esiteltiin
kaupungin edustajille 15.5.2009 yhdessä Kulttuurivoimala ry:n kanssa. Oulun kaupunki uskoo hankkeen suuren sosiaaliseen tilaukseen Meri-Toppilassa, ja kaupungin sitoutuminen hankkeeseen näkyi käytännössä esimerkiksi ulkovalaistuksen toteuttamisena.
Yksi tärkeimmistä oivalluksista oli rakentamisen toteuttaminen vaiheittain. Tämän
mallin mukaisesti toiminta alkaa mahdollisimman pian, ja osa kustannuksista voidaan
kattaa toiminnalla. Tulevat rakennusvaiheet voidaan suunnitella ottaen paremmin
huomioon toiminnan ja rakennuksen kunnon aiheuttamat muuttuvat vaatimukset ja
kustannukset. Toisaalta vapaaehtoistyövoiman, jota on ajateltu tärkeäksi osaksi omarahoitusta, käyttäminen tulee olemaan helpompaa kun aikataulut ovat joustavat. Lähestymistapa sai kannatusta hankkeen eri osapuolilta.

Kuva 5 VALOA-kulttuurisiilossa 19.3.2009. (Teemu Jääskelä 2009)
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VALO kulttuurisiilossa –tapahtuma 19.3.2009 oli ensimmäinen askel kohti suunnitelman toteutumista.38 Suunnittelimme valo- ja ääni-installaation yhdessä säveltäjä
Michael Edward Edgertonin kanssa. Tempauksella haluttiin muuttaa rakennus ja sen
ympäristö näyttämään käyttöön otetulta. Tapahtumalla annettiin konkreettinen positiivinen viesti suunnitelman eteenpäin viemisestä, koska suunnitelma toisensa jälkeen on kaatunut. Aikaisemmin siiloon oli suunniteltu mm. kappelia ja asuntoja.
Oulun kaupunki suhtautui myönteisesti esittämääni valaistussuunnitelmaan, ja syksyllä 2009 kaupunki päätti toteuttaa sen, osana lähiöiden kehittämishanketta. Valaistuksen avajaiset järjestettiin 27.11.2009. Oulun kaupunki tiedotti: ”Siilon
valaiseminen on tempaus, jonka tavoitteena on herättää asukkaat yhdessä tekemään
turvallisempaa ja viihtyisämpää asuinaluetta.” 39
Ulkovalaistuksen toteuttamisen yhteydessä siilolla järjestettiin myös sisävalaistusworkshop yhteistyössä Oulun yliopiston ja valaisinvalmistaja iGuzzinin kanssa.
Workshopissa opiskelijat oli jaettu kolmeen ryhmään, joista jokainen esitti oman
konseptinsa siilon tilojen valaisemiseksi. Konsepteja testattiin käytännössä siilossa.
Ehdotusten pohjalta teimme pienemmän ryhmän kanssa kokonaisvalaistuksen sisätiloihin, jonka läpi kulki erittäin suosituksi muodostunut seikkailu- ja kiipeilyrata lapsille valaistuksen julkistamispäivänä. Workshop on ollut tärkeänä inspiraationa
valaistuksen suunnittelussa myös tässä diplomityössä ja on vaikuttanut kokonaisideaan yhteisöllisestä suunnitelmasta siilon korjaamiseksi.

Kuva 6 Valoworkshop siilolla marraskuussa 2009. (Henrika Pihlajaniemi 2009)

5.2 Kestävä kehitys ja kulttuuriekologinen restaurointi
Suunnittelun lähtökohtana on kokonaisvaltaisesti kestävä korjaaminen, eli sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Kulttuuriekologisessa kor38 http://www.youtube.com/watch?v=1KWrUSRpV3A. (luettu 13.5.2010).
39 (http://www.ouka.fi/lahidemokratia/Tiedote.asp?ID=13830, (luettu 18.4.2010)
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jaussuunnitelmassa painopisteenä on kulttuurinen kestävyys, jolloin huomio kiinnittyy rakennuksen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.40
Rakennuksen hahmo on keskeinen osa Meri-Toppilan silhuettia, ja uuden alueen identiteettiin sopivan käyttötarkoituksen löytäminen sille on tärkeää. Uusi käyttö mahdollistaa siilon korjaamisen sen rakennushistoriaa kunnioittaen.
Uusi käyttötarkoitus ja toiminta ympäristö-, yhteisö-, ja mediataiteen kehittyvänä
keskuksena tukee sosiaalista kestävyyttä. Asukastupatoiminta luo alueen asukkaille
yhteisen kiintopisteen ja kohtaamispaikan. Toiminnan tavoitteena on saada koko yhteisö mukaan.
Rakennuksen tilaohjelma ja materiaalit ovat yksinkertaiset, taloudellisten resurssien
rajallisuuden vuoksi. Tilat ovat muunneltavissa ja niitä voidaan vuokrata eri laajuisina kokonaisuuksina ulkopuolisille. Rakennuskustannukset pienevät, kun on mahdollista käyttää aikaa suunnitteluun ja osa työstä voidaan tehdä vapaaehtoisvoimin.
Ekologisesti kestävä rakennus hyödyntää paikallisia voimavaroja esimerkiksi energian
tuottamisessa ja työvoiman hankkimisessa. Siilosta purettavat materiaalit hyödynnetään korjaamisessa uudestaan. Resursseja käytetään säästäen, pyrkimällä minimoimaan sähkön- ja vedenkulutuksen, sekä jätteen syntymisen.

6. Korjaussuunnitelma
Korjaussuunnitelmassa tilaohjelmaa on kehitetty toiminnan luonteen pohjalta, painottaen monikäyttöisyyttä. Rakennus lämmöneristetään ”talo talossa” -periaatteella.
Lämmöneristys on teräsrankarakenteinen. Materiaaleina käytetään puuta, betonia,
lasia ja terästä. Rakenteiden ja menetelmien toistuvuus mahdollistaa vapaaehtoistyövoiman hyödyntämisen. Rakennuksen ulkokuoren korjaaminen ja piha-alueiden
kunnostaminen ovat tärkeitä rapautumisen pysäyttämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Rakennus on suojeltu kaavassa ja siksi ulkokuoreen on tehty lähinnä vain välttämättömiä valoaukkoja.

6.1 Ulkoalueet
Ulkoalueiden yksityiskohtainen suunnittelu tehdään yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelijalinjan opiskelijoiden kanssa. Ulkoalueiden
suunnittelu tämän työn yhteydessä on luonnosmainen, ja siinä on tarkasteltu pihaa
lähinnä toiminnallisesti.
Viereisen laajan pysäköintialueen vastapainona siilon tontti on lähes kokonaan viherrakennettu. Eteläpuolella pihaa rajaavien pysäköintihallien seinä pyritään rakentamaan viherseinäksi, jossa voi harrastaa vertikaalia kaupunkiviljelyä. Viherseinän voisi
toteuttaa yhteistyössä taiteilijan ja maisemasuunnittelijan kanssa. Kasvit vaikuttavat
viihtyisyyden lisäksi tontin pienilmastoon. Viherseinän suojiin saadaan pihan ali kulkevan tuloilmakanavan suuaukko. Kaivutöissä yli jäävästä maa-aineksesta pengerretään ulkoilma-auditorio, joka suuntaa siilon piha-alueet pois takana olevan asuintalon
pihalta, kohti Meri-Toppilan keskusta. Pihaan tehdään yhdessä käyttäjien kanssa
vaihtuvia ympäristötaideteoksia.
40 Broner-Bauer 16.2.2010.
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Kuva 7 Siilo lähestymissuunnasta. (Kari Lunnas 2007)

Ulkovalaistus on toteutettu syksyllä 2009. Se on toteutettu energiansäästöä silmällä
pitäen pääosin 150 watin valonheittimillä. Rakennuksen väritystä voi muuttaa värikalvoja käyttämällä. Värit ovat olleet käytössä huomion herättämiseksi, mutta valaistus toimii hyvin myös ilman värejä. Valaistusta täydennetään rakennushankkeen
edetessä.
Rakennuksen lähestymissuuntaan itäpuolelle avautuva vanha kuljetuslinjaston suuaukko on erinomainen mainospaikka. Se toimi myös siilon ensimmäisen näyttelyn
puitteina. Suuaukkoon pingotettiin harsomainen valkoinen kangas, johon projisoitiin
rakennuksen sisältäpäin arkkitehti, valokuvaaja Raimo Ahosen vuonna 1985, tehtaiden lopetettua toimintansa, ottamia kuvia. Kuljetinlinjan päästä on ideoitu siilon tapahtumakalenteria, josta näkee mitä näyttelyitä ja tapahtumia on meneillään tai
tulossa. Kuvaa voidaan projisoida myös osana julkisivuvalaistusta. Elokuvia on mahdollista esittää joko taidepihalla siilon seinään tai viereisellä parkkipaikalla amerikkalaiseen autoteatterin tavoin viereisen rakennuksen (Halpahallin) seinään
heijastamalla.

6.2 Ulkokuori ja lisälämmöneristäminen
Rakennus on ulkokuoreltaan ja rakenteeltaan betoninen, eteläjulkisivun tiiliseinää
lukuun ottamatta. Käyttötarkoituksen muuttuessa rakennus on lämmöneristettävä.
Siilorakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1. Asemakaavamerkintä tarkoittaa, että suojeltavaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa, ja rakennukseen tai sen
lähiympäristöön ei saa tehdä sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa alentavia muutoksia. Mikäli rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on tällaisia aikaisemmin suoritettu, on ne rakennusten korjaus- ja muutostöiden
yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennukseen ja lähiympäristöön sopivalla
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tavalla. Lisä- ja uudisrakentamiseen vaaditaan museoviranomaisten lausunto. Siilo on
siis käytännössä lämmöneristettävä sisäpuolelta.
Betonikuoren rakenneteräkset ovat nousseet paikoin betonikuoren pintaan ja ovat
ruostuneet. VTT:n vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan tämä ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta korroosion välttämiseksi toimenpiteet olisi syytä aloittaa mahdollisimman pian. Kaikki teräsbetonirakenteen ruostuneet teräkset on piikattava esiin ja
poistettava sekä puhdistettava vaurioitunut osuus. Tarvittaessa rakennetta vahvistetaan lisäteräksillä. Lopuksi betoni paikataan. Laastikerroksia tulee useita, ja työssä
tulee huolehtia, myös betonin jälkihoidosta. 41 Kattopintojen bitumisively uusitaan
korjauksen yhteydessä ja sitä tulee jatkossa huoltaa säännöllisesti. Tiilipinnat eteläjulkisivulla kalkitaan.
Lämmöneristys on toteutettu suunnitelmassa ”talo talossa” -periaatteella. Ja rakentuu teräsrankarungon varaan, joka kiinnitetään olemassa olevaan betonijulkisivuun
pistemäisesti teräskiinnikkein. Rakenteen ja betonikuoren väliin jää tuuletusväli, josta lämmöneristeet on erotettu tuulensuojakankaalla. Pystysuorilla seinäpinnoilla
lämmöneristystä on 170 mm ja vinoilla pinnoilla 230 mm.
Sisäpinnat ovat betonisia, alkuperäisen rosoisuuden säilyttämiseksi. Pinta voidaan
toteuttaa esimerkiksi rankarakenteeseen kiinnitettävän levyrakenteen ruiskubetonoinnilla. Ruiskubetonointi on yleinen menetelmä mm. maan alle rakennettavissa
väestösuojissa ja tunneleissa. Siilossa ruiskubetonointi lisäksi hierretään, jolloin seinäpinnalle saadaan puhdasvalupintaa vastaava ulkonäkö. Materiaaliksi soveltuu hyvin
valkobetoni, jolla voidaan lisätä tilojen valoisuutta, ja johon voi myös projisoida digitaalista kuvaa. Uuden materiaalikerrostuman pohjalta voi päätellä uudet rakenteet.
Olemassa oleva teräsbetonirakenne työntyy osassa kohtaa lämpimälle puolelle. Kylmäsillat minimoidaan eristämällä rakennetta vähintään metrin matkalta 50 mm paksulla kalsiumsilikaatti levyllä, jonka pinta lopuksi ruiskubetonoidaan yhtenäisen
ilmeen saamiseksi. Ratkaisut osoitetaan liitteenä olevissa rakennedetaljeissa.
Uusi käyttötarkoitus ei vaadi kaikkiin tiloihin luonnonvaloa, joten rakennusta on aukotettu vain länsipäädyssä olevien tilojen ja alakerran aulatilan osilta. Länsipäädyn
huoneet avautuvat kohti merta erkkereiden kautta. Erkkerit ovat täysin uusi kerrostuma julkisivussa, ja ne myös luovat huonetiloihin viihtyisää vaihtelua. Lisäksi valoa
tulee länsisiilon huoneisiin eteläjulkisivulle avautuvista kattoikkunoista. Kattoikkunat
on suojattava suoralta auringonpaisteelta suojattava esimerkiksi lamellirakenteella,
tai ne on syytä tehdä esimerkiksi selektiivilasein.
Kattopinta suuntautuu aurinkosähköntuoton kannalta ihanteellisesti etelään. Referenssikohteita on vielä harvakseltaan Suomessa, mutta esimerkiksi Viikkiin ja Otaniemeen on toteutettu järjestelmät, joilla voidaan merkittävästi vähentää
ostosähkön tarvetta. 42 Arkkitehtonisesti, tummapintaiset aurinkopaneelit voidaan sovittaa osaksi rakennuksen mustaksi bitumoitua kattopintaa. Ottaen huomioon, että
Alvar Aalto oli kiinnostunut uudesta teknologiasta, ratkaisu sopii hyvin myös tämän
entisen teollisuusrakennuksen henkeen.43

41 Päivi Väisänen 2005 s. 86-89.
42 http://www.napssystems.fi/tuotteet/muut/sahkoverkko.html (luettu huhtikuu 2010)
43 Schildt 1985 s. 216.
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6.3 Materiaalit
Materiaalimaailma on pelkistetty, ja korjauksessa pyritään käyttämään paikallisia ja
kierrätettyjä materiaaleja.
Korjauksen yhteydessä vanhat betonipinnat peittyvät uuden lämpöä eristävän rakenteen taakse, mutta teollisuusrakennuksen tuntu ja rouheus on siitä huolimatta pyritty
säilyttämään käyttämällä seinien pintamateriaalina hierrettyä ruiskubetonointia.
Pinnan kuviointia ja karkeutta voidaan muokata erilaisin hiertomenetelmin.
Puun käyttäminen kaikissa lattioissa ja pääportaassa luo sopivaa kontrastia betonipintojen kanssa. Nykyiset puiset tasot siilossa on tehty jykevästä lattialaudasta, josta on
mahdollista kunnostaa siiloon uusi lattia. Siilosta saatavien lankkujen lisäksi tarvittava lisämateriaali hankitaan kierrätettynä. Yhtenäisen valoisan ilmeen saamiseksi lattia lipeäkäsitellään.
Lattialaudat voidaan hankkia esimerkiksi järjestämällä kierrätyskampanja. Monet
kunnostettavissa olevat puulattiat poistetaan korjauksien yhteydessä, tuntematta
niiden arvoa. Osa puusta hävitetään ja osa varastoidaan odottamaan uutta käyttöä.
Ideana on, että lautoja voisi lahjoittaa kulttuurivoimalalle, pieniäkin määriä. Lautoihin dokumentoidaan polttomerkinnällä niiden alkuperäinen rakennuspaikka- ja vuosi.
Lahjoittajat voivat siis tavallaan museoida vanhat lattialautansa Kulttuurisiiloon.
Hankintakustannuksena kyse ei ole suuresta säästöstä, mutta vanhat pitkään kasvaneet puut ovat nykyisiä tiheäsyisempiä ja siksi kestävämpiä. Lisäksi lattialla tulee
aina olemaan tarina, jonka lahjoittajat ja kävijät voivat kertoa eteenpäin. Myös muut
siilosta purettavat materiaalit hyödynnetään joko korjauksessa tai esimerkiksi taideteoksissa.

6.4 Tilat
Aula ja kulkujärjestelmät
Sisäänkäynti syntyy pystykuljettimen muodostamaan syvennykseen, joka toimii samalla tuulikaappina. Tavoitteenani oli luoda ulospäin hyvin kevyt ja läpinäkyvä vaikutelma. Lasi on kiinnitetty pistemäisesti sen takana olevaan pystysuuntaiseen
teräsrunkoon.
Sisäänkäynnin lisäksi aula- workshop- ja kokoontumistilaan ja kahvilaan on tehty uusia ikkunaovia, joista tila avautuu ulos. Kahvilan keittiö soveltuu jakelukeittiöksi.
Kahvila aktivoi rakennusta arkisin. Kahvilan yläpuolella on elämyksellisen kirjastotilan lisäksi työskentely- ja ryhmätyötila, jonne voidaan sijoittaa myös nettipisteitä.
Yleisövessoja on aulan lisäksi portaan yhteydessä muutamissa kerroksissa.
Rakennus kuuluu paloluokkaan P1. Hankesuunnitelma vaiheessa kävin neuvottelemassa siihen kohdistuvista määräyksistä. Poistuminen rakennuksesta on jaettu tiloista
riippuen. Näyttelytiloista poistutaan joko osastoitavan pääportaan kautta, tietyin lievennyksin tai siilon eteläsivulla olevan, pystysuuntaiseen kuljettimeen rakennetavan,
varapoistumistien kautta. Työpaikka-, monitoimi- ja residenssitiloista voidaan myös
poistua pääportaan kautta, erkkerit toimivat varateinä. Rakennukseen on asennettava kaikki tilat kattava automaattinen sammutusjärjestelmä.
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Kolmannen ja neljännen kerroksen (ensimmäinen näyttelykerros) välinen porras kulkee siilon betonirakenteisen suppilon läpi. Tilaan voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisia mediataideteoksia yhdistäen ääntä, valoa ja kuvaa. Jokaisella kerroksella on
oma väri, joka vaihtuu aina portaaseen astuttaessa seuraavan kerroksen teemaväriksi.
Porras on hyvä paikka taiteelle. Meritoppilalaiset tulee saada alusta asti mukaan siilon toimintaan, ja sen vuoksi olen ideoinut Kulttuurivoimalalle vieraskirjan yhteisötaiteen hengessä. Taideteoksen ideana on, että jokainen meritoppilalainen tekee
pienen taideteoksen siiloon. Oma ideani oli laatia taideteos 10 cmx10 cm keramiikkalaatoista, joihin maalataan taiteilijan opastuksella oma toive tulevaisuuden MeriToppilasta. Maalaus tehdään vain yhdellä värillä, jotta teos säilyy yhtenäisenä. Taideteokset sijoitetaan värinsä mukaan kerroksiin. Teos täydentyy vapaaehtoisena vieraskirjana, ja siilossa vierailevat ihmiset voivat tehdä oman teoksensa rakennuksen
pysyvään näyttelyyn. Taideteos tulee toimimaan jonkinlaisena indikaattorina MeriToppilan muutokselle.
Mielestäni koko rakennusta ei tule täyttää taideteoksilla, vaan pääosin se toimii alustana sille. Marraskuussa 2009 yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
kanssa järjestetty valo-workshop siilolla oli kokeilu yhteisöllisestä suunnittelusta, ja
se antoi hyvät lähtökohdat tulevalle sisävalaistuksen suunnittelulle.

Monikäyttötilat
Portaan yhteydessä on kaksi toimistokäyttöön soveltuvaa monitoimitilaa. Ne voivat
toimia kokonaan Kulttuurivoimalan käytössä, tai niitä voidaan vuokrata ulkopuolisille.

Taiteilijaresidenssi
Residenssitiloissa kuudennessa kerroksessa on saavuttaessa pieni keittiötila, merelle
avautuva olohuone ja makuualkovi. Oman vessan ja suihkun lisäksi residenssitaiteilijalla on mahdollisuus käyttää kerrosta ylempänä sijaitsevia saunatiloja.

Saunatilat
Saunatilat ovat melko pienehköt, mutta niistä avautuu avarat näkymät noin 20 metrin korkeudelta. Sauna on mahdollista tehdä puulämmitteisenä, esimerkiksi liittämällä hormin yhteyteen savuhormi.

Yläkerran kokoustilat
Kokous- ja juhlatiloja voidaan vuokrata yksityistilaisuuksia varten, mutta ne voidaan
yhdistää myös näyttelykiertoon tai sitä voidaan käyttää työpajojen sekä esitysten järjestämiseen. Saunatilat ovat myös hyödynnettävissä.
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Keskisiilot
Keskisiilojen näyttelytilat on suunniteltu helposti muuntuviksi monitoiminäyttelytiloiksi. Näyttelytiloissa on helposti muuteltava kohdevalaistus, joka on
asennettu katosta riippuvaan H-profiiliin. Yleisvalaistus saadaan kattoon H-profiilin
yläpuolelle piiloon asennettavista loistelampuista. Tiloihin ei tule suoraa luonnonvaloa. Oman lisänsä tuo huoneiden yksilöllinen muoto katon kaltevuudesta johtuen.

Näyttelysiilo
Itäsiiloon rakennetaan vain parvekemaisia katselupisteitä. Dramaattinen tila on
suunniteltu mediataiteen esittämistä ajatellen, mutta antaa ennen kaikkea mahdollisuuden taiteilijoille käyttää kekseliäisyyttään ja luovuuttaan. Katseluparvekkeiden
lisäksi taiteeseen voi tutustua, siiloon rakennettavalta kiipeilyseinältä. Kiipeilyseinä
tuo taiteeseen uuden aspektin ja houkuttelee taiteen pariin kävijöitä normaalin kohderyhmän ulkopuolelta.

6.5 Talotekniset järjestelmät
Aurinkosähkö on tärkeä ulospäin näkyvä symboli hajautetulle energiantuotannolle.
Kulttuurivoimalalla on ollut useita ideoita eri järjestelmistä ja niiden kehittämisestä
yliopiston tai yritysten kanssa. Oma suunnitelmani pyrkii ottamaan huomioon tulevat
muutokset, kuitenkin yksinkertaisten lähtötilannetta. Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon hajautetun energiantuotannon kehittymisen
tulevaisuudessa ja sitä voidaan käyttää kuumennetulla maalämmöllä, tai siihen voidaan esimerkiksi liittää oma biopolttolaitos.
Ilmanvaihto on niin sanottu hybridimalli, joka on koneellisesti valvottu luonnollisen
ilmanvaihdon järjestelmä. Käytännössä koneellisesti tarkkaillaan ilmanlaatua, ja tarvittaessa pienet huippuimurit rakennuksen huipulla tehostavat poistoa. Tuloilma otetaan rakennuksen ulkopuolelta tuloilmatunnelin kautta. Tunnelissa ilma jäähtyy
kesäisin ja lämpenee talvisin muutaman asteen verran.44 Hybridi malli soveltuu erinomaisesti siilorakennukseen, johon sen korkeudesta johtuen muodostuu tapeeksi
voimakas hormi-ilmiö. Ratkaisu on kestävä ratkaisu, koska se mm. säästää energiaa
ja on helposti huollettava. Länsisiilon tiloissa onkoneellinen ilmanvaihto niiden käyttötarkoituksista johtuen.

6.6 Rakentamisen seuraavat vaiheet
Rakennuksen tyhjentäminen, purkutyöt, siivous ja turvallisuus
Siilon sisällä olevat puuvälipohjat ja jälkikäteen lisätyt tiili- ja harkkorakenteet puretaan. Siilon pinnat puhdistetaan ja olemassa olevat ikkunat korjataan alkuperäiseen
asuun.

44 Lauri Jääskeläinen. http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/lehtiarkisto/983.html. (Luettu toukokuu 2010).
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Lämmöneristäminen
Lämmöneristäminen tehdään rakennuksen sisäpuolelle. Rakenne toimii oman teräsrungon kantamana, ja olemassa olevan betonikuoren ja lämmöneristeen väliin jää
tuuletusrako. Lämmöneriste ruiskubetonoidaan, jolloin pinta säilyy sisältä rakennuksen hengen mukaisesti rosoisena.

Sisätilojen rakentaminen
Lännen puoleiseen siiloon rakennetaan porras ja hissiyhteys ylimmälle tasolle. Osastoidun porrastornin yhteyteen rakennetaan toimisto-, työskentely- ja kokoustiloja.
Kuudenteen kerrokseen tulee taiteilijaresidenssi. Huoneisiin saadaan valoa aukottamalla länsijulkisivua ulostyöntyvillä erkkereillä ja etelälapetta ikkunoin. Seitsemänteen kerrokseen tulevat saunatilat ja kahdeksanteen kerrokseen monikäyttöinen
keskisuuri kokous- ja juhlatila. Näyttelytilat 1 ja 2 ovat perinteisiä näyttelytiloja joihin ei tule valoa. Itäinen siilo(siilogalleria) toimii näyttelytilana mm. video- ja ääniinstallaatioille. Siilogalleriaan tulee kiipeilyseinä.
Paloturvallisuuden vuoksi rakennukseen on rakennettava automaattinen sammutusjärjestelmä. Huoneista voi poistua ikkunoiden tai osastoidun portaan kautta. Toisena
poistumistienä näyttelytiloista ja ylimmän kerroksen kokoustilasta toimii kuljetinlinjastoon sijoitettu metalliporras. Pääsisäänkäynti tulee kuljetuslinjaston yhteyteen.
Samalla alakerran aula- ja kokoontumistilaan tehdään muutamia lisäikkunoita valon
saamiseksi.

Uudisrakentaminen
Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta, joka mahdollistaa lisärakentamisen toiminnan laajentuessa. Toiminnan muotoutuminen siilossa määrittää lisätilojen käyttötarkoituksen, tarpeen ja laadun. Uudisrakentaminen on mahdollista toteuttaa
ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyössä mm. rahoituksen hankkimiseksi. Uudisrakentaminen tehdään voimassaolevat energiamääräykset huomioon ottaen, hyödyntäen uusiutuvia energialähteitä. Samassa yhteydessä on mahdollista tarkastella
taidepihan kattamista. Uudisrakentamisen vaihtoehtona on myös käyttämättömänä
olevan voimalarakennuksen kunnostaminen.
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7. Loppusanat
Asetin työni tavoitteeksi laatia siilolle kulttuuriekologinen korjaus- ja muutossuunnitelma kestävän kehityksen periaatteita mukaillen. Kulttuuriekologisessa korjaussuunnitelmassa painopisteenä on kulttuurinen kestävyys, jolloin pyritään säilyttämään
rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot ja kiinnitetään erityinen huomio käyttötarkoituksen valintaan.
Kulttuurivoimalan tavoitteena on kehittää siilosta paikka, joka muuntuu ajan mukana
kokonaistaideteokseksi, jossa prosessia ohjaavat taiteilijat aivan kuten arkkitehtikin
astuvat syrjään valokeilasta ja luovat pelkästään puitteet taiteen tekemiselle ja kokemiselle. Sen sijaan ympäröivä yhteisö ja laajemmin käyttäjät tulevat värittämään
tämän rakennuksen.
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