Hiukkavaaratalo – joustavaa
tilaa monenlaiseen käyttöön
Hiukkavaaratalo – flexible
spaces for various activities

ILMOITUS

Yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu
Oulun itälaidalla sijaitseva Hiukkavaaran monitoimitalo on
ensimmäinen julkisrakennus uudella Hiukkavaaran asuinalueella, jonne on kaavoitettu koteja yhteensä noin 25 000
asukkaalle. Kiinteistön laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Monitoimitalon rakentaminen alkoi keväällä 2016, ja
talo otettiin käyttöön elokuussa 2017.
Oulun Tilakeskus järjesti monitoimikeskuksen rakentamisesta toteutuskilpailun syksyllä 2014. Tavoitteena oli löytää
tilojen käytön ja piha-alueen osalta monipuolinen, innovatiivinen ja tehokas ratkaisu. Lisäksi tärkeänä arviointikriteerinä pidettiin yhteistyökyvykkyyttä. Kilpailun voittajaksi valittiin
Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP:n, Sweco
Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostaman konsortion
ehdotus ”Polku”, joka vakuutti joustavuudellaan ja uudenlaisella näkökulmallaan.

Yhteistyössä:

Hiukkavaaratalo toteutettiin allianssimallina, jonka tavoitteina
olivat kustannustehokkuus ja rakennuksen koko elinkaaren
huomiointi. Allianssihankkeessa osapuolet tekevät päätökset
yhteistyössä ja mahdolliset riskit sekä hyödyt jaetaan
yhdessä. Allianssin tehokkuus näkyy selvästi jo suunnitteluvaiheessa, kun hanke käydään läpi vaihe vaiheelta ja
mallinnusta hyödynnetään laajasti. Suunnittelutyön tuloksena allianssiorganisaatiolle muodostuu tarkka, yhteinen
näkemys ja toteutussuunnitelma hankkeen läpiviemiseen.

Monitoimitalolle on myönnetty kansainvälinen
LEED for Schools -sertifikaatti osoituksena vihreiden
arvojen huomioinnista rakennushankkeen aikana ja
valmiin rakennuksen käytössä.

The Hiukkavaara Community Centre on the eastern outskirts
of Oulu is the first public building in the new residential area.
Homes for approximately 25,000 inhabitants have been
planned. The building encompasses approximately 11,000
gross square metres. The construction work began in spring
2016, and the building came into use in August 2017.
Oulu Facilities Centre arranged a competition for the construction of the community centre in autumn 2014. The aim
was to find a versatile, innovative, efficient solution for the use
of the facilities and the yard area. Another important criterion
was the ability to cooperate. The winner of the competition
was the ”Polku” proposal issued by a group made up of
Lemminkäinen, Lukkaroinen Architects, WSP Finland, Sweco
Building Service Systems and Are Building Systems, which
convinced the jury with its flexibility and novel approach.

Hiukkavaaratalo was implemented using an alliance model, in
which the aim was cost-efficiency and taking into consideration
the building’s entire life cycle. In the alliance project, the parties
make decisions together and also share any risks and benefits. The efficiency of the alliance is clearly seen already in the
planning phase when the various stages of the project are reviewed and extensive use is made of modelling. The planning
work gives the alliance organisation a precise and shared view
and an implementation plan for carrying out the project.

The community centre has received the international
LEED for Schools Certificate as proof
of taking green values into consideration during
the construction project and in the use of the
finished building.

ADVERTISEMENT

Planned and implemented through cooperation

Käyttäjien ehdoilla
Hiukkavaaratalon pääkäyttäjät ovat Hiukkavaaran koulu, päiväkoti Taikapolku, kirjasto ja nuorisotalo Hiukkis. Lisäksi siellä
toimivat Kulttuuritalo Valve, Oulu-opisto ja Oulun kaupungin
liikuntapalvelut, jotka järjestävät muun muassa liikunta-,
kulttuuri- ja kädentaitotoimintaa pääasiassa iltaisin. Talo on
tarkoitettu kaikille alueen asukkaille.
Pedagoginen ajattelu on ohjannut vahvasti kiinteistön rakentamista suunnittelun alusta alkaen. Prosessissa oli aktiivisesti
mukana moniammatillinen työryhmä, joka ideoi, millaista

toimintaa talossa halutaan järjestää ja miten rakennus palvelisi näitä tarpeita mahdollisimman hyvin. Tilat suunniteltiin ja
toteutettiin näiden toiveiden pohjalta.
Hiukkavaarassa lapsi voi käydä opintiensä samojen seinien
sisällä varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun. Yhtenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen kiinnitetään vahvasti huomiota
kaikessa toiminnassa. Talolla on yksi yhteinen johtoryhmä,
ja koko henkilökunta toimii saman arvopohjan ja samojen
oppimiskäsitysten perusteella.

For the users
The main operators at the Hiukkavaaratalo are Hiukkavaara
school, Taikapolku day-care centre, library and Hiukkis youth
centre. In addition, Cultural Centre Valve, Adult Education
Centre of Oulu (Oulu-opisto) and the City of Oulu Sports and
Recreation Services. The community centre is aimed at everyone living in the area.
Pedagogical thinking has been strongly involved in the construction process of the centre from the very beginning. The
process involved an active multi-professional working group

which envisaged what kind of activities the building would host
and how it could serve these as well as possible. The premises
were designed and constructed based on these wishes.
In Hiukkavaara, children are able to complete their whole
school path from early childhood education to secondary
education within the same walls. Social cohesion and social
interaction are emphasised in all activities. The centre has one
joint management group, and the whole personnel share the
same values and conceptions of learning.

Hiukkavaaratalon pääkäyttäjät
Hiukkavaaran koulu
Hiukkavaaran koulu on suunniteltu noin 700 oppilaalle.
Koulu on yhtenäisperuskoulu, jossa tulevat toimimaan
vuosiluokat 1–9. Opetusta on vuosiluokkiin sitomatonta, ja
oppilaita ryhmitellään kiinnostuksen ja edistymisen mukaan.
Erityinen tuki järjestetään oppilaalle inkluusion periaatteiden
mukaisesti osana oman ikäisten vertaisryhmän opetusta ja
kasvatusta.

Päiväkoti Taikapolku
Taikapolun päiväkodissa on noin 150 lasta kuudessa päiväkotiryhmässä ja kahdessa esiopetuksen ryhmässä. Päiväkodin tilojen suunnittelussa on huomioitu leikki, liikkuminen
ja toiminnallisuus. Ympäristö tukee lapsen uteliaisuutta ja
luontaista kiinnostusta oppimiseen, ja tilat muodostavat
yhtenäisen mutta silti monitahoisen ja joustavan kokonaisuuden.

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja inkluusion toteuttamista helpottavat koulun tilat, jotka perinteisten luokkien
sijaan koostuvat niin sanotuista kotipesistä. Kotipesät on
suunniteltu 140–220 oppilaalle. Tarjolla on useita muunneltavia, erikokoisia ja yksityisyydeltään eritasoisia tiloja, joiden
joukosta voidaan valita jokaiseen oppimistilanteeseen soveltuvin ympäristö. Joustavia tiloja voidaan muunnella kuhunkin oppimistilanteeseen sopiviksi esimerkiksi kalusteiden ja
verhojen avulla.

Nuorisotila Hiukkis
Hiukkikseen ovat tervetulleita lapset ja nuoret ekaluokkalaisista teini-ikäisiin. Nuorisotilassa voi viettää aikaa, harrastaa
ja kohdata ikätovereita turvallisessa ympäristössä.
Sijainti monitoimitalossa takaa Hiukkiksen käyttäjille monipuoliset tekemisen mahdollisuudet. Varsinaisten nuorisotilojen lisäksi käytössä ovat muun muassa liikuntasali ja
kirjasto. Lisäksi Hiukkiksessa järjestetään esimerkiksi teemaja elokuvailtoja, diskoja, bingoja ja tietovisoja.

Main operators
Hiukkavaara school
The Hiukkavaara school is designed for around 700 pupils.
The school is a comprehensive school including grades 1–9.
The school does not have formal classes, but instead the
pupils are grouped according to their interests and progress.
According to the inclusion principles, special support is
organised as part of peer group teaching and education for
pupils of the same age.

Taikapolku day-care centre
The Taikapolku day-care centre includes around 150 children in six day-care and two preschool groups. In the spatial
design of the day-care centre, playing, moving around and
overall functionality were carefully considered. The environment supports children’s curiosity and natural interest in
learning and, at the same time, the spaces form a coherent
yet versatile and adaptable entirety.

The school facilities support support grade-independent
studies and inclusion since they are comprised of open
teaching cells or so-called ‘nests’. These nests can accommodate between 140 and 200 pupils. There are several
transformable, different-sized spaces with different privacy
levels where one can pick the most suitable environment to
suit each learning situation best. The adaptable spaces can
be modified to fit each learning situation, for example, with
furniture and curtains.

Hiukkis youth centre
The Hiukkis youth centre welcomes children and young
people from first graders to teenagers. At the youth centre,
they can spend time and meet friends in a safe environment. The location in the community centre guarantees
versatile activities – in addition to the youth centre facilities,
there are sporting facilities and a library available. Furthermore, special theme and movie nights, discos, bingo and
quizzes are organised.
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