Oulun Kastelli on paljon
enemmän kuin oppilaitos
Monitoimitalo on harvoin ollut yhtä osuva termi kuin Oulun Kastellin
kohdalla. Saman katon alla opiskellaan eri oppiasteilla, harrastetaan monipuolisesti liikuntaa ja kulttuuria sekä viihdytään kirjastossa. Oulun Kastellin ennakkoluuloton arkkitehtuuri toimii yhteisöllisyyteen ohjaavana voimana.
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Suuren monitoimitalon
suunnittelussa päädyttiin
luomaan kylämäinen, kukan
muotoa mukaileva rakennus,
jossa jokainen ”terälehti” pitää
sisällään oman yksikkönsä.
Projektiarkkitehti Petri Saarelainen,
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki

kaan. Noin 23 000 neliömetrin kokoinen pinta-ala piti jakaa
hyvin erilaisten toimijoiden kesken.
”Suuren monitoimitalon suunnittelussa päädyttiin luomaan
kylämäinen, kukan muotoa mukaileva rakennus, jossa jokainen
”terälehti” pitää sisällään oman yksikkönsä. Neljästä rakennusmassasta koostuvaa kokonaisuutta yhdistämään luotiin
yhteinen aulatila, joka vahvistaa ajatusta yhteisöllisyydestä”,
Saarelainen kuvailee.

O

ulun Kastellin rohkeaa uudisrakennusta katsellessa voi olla vaikea muistaa
sen ikäviä lähtökohtia. Hankkeen taustalta löytyy useita sisäilmaongelmista
kärsineitä koulurakennuksia, jotka peruskorjausten
sijaan päätettiin yhdistää ja siirtää niiden toiminnot
kokonaan uuteen rakennukseen.
Kuusi arkkitehtitoimistoa sai eteensä melkoisen haasteen kutsukilpailussa: samaan uudisrakennukseen piti
suunnitella tilat peruskoululle, lukiolle, päiväkodille,
nuorisotoiminnalle sekä kirjastolle. Lisäksi monitoimitaloon tuli sijoittaa auditorio- ja liikuntatilat sekä
välittömään läheisyyteen ulkoliikuntakenttiä. Kaikkiaan
monitoimitaloon tarvittiin tilat 1500 lapselle ja nuorelle.

”Kyseessä oli noin 10 000 neliömetrin kokoinen palapeli, jossa
jokainen levy on yksilöllinen, juuri omaan paikkaansa sopiva.
Huolellinen suunnittelu mahdollisti onnistumisen ensimmäisellä kerralla, ja jokainen palanen saatiin juuri oikean kokoisena rakentajille”, Lemminkäisen hankintainsinööri Hanna
Keskiaho kertoo.

ELINKAARIHANKE KANTAA
PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN

JÄTTIMÄINEN PALAPELI
PEHMEYS VALTTIA
Suunnittelukilpailun voittajaksi nousi Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n HYRRÄ-ehdotus,
jonka pehmeät piirteet ja orgaanisuus tekivät tuomaristoon vaikutuksen. Toimiston muotokieli on valloittanut aiemminkin, ja referensseihin kuuluvat muun
muassa Merikeskus Vellamo Kotkassa sekä Suomen
Luontokeskus Haltia Espoossa.
Hankkeen projektiarkkitehdin Petri Saarelaisen
mukaan toimeksiannon pelkkä mittakaava oli oma
haasteensa, toimintojen moninaisuudesta puhumatta-

Monitoimitalon julkisivussa yhdistyvät kaarevat muodot ja
täsmällisesti rajatut värikentät. Värimaailmalle annettiin suuri
painoarvo, sillä rakennuksen pääkäyttäjät ovat iältään nuoria
ja tavoitteena oli luoda visuaalisesti näyttävä ja inspiroiva
rakennus. Värikylläisessä ulkoverhoilussa päädyttiin pintamaalattuihin Cembrit Color -kuitusementtilevyihin, joiden värivalikoima on lähes rajaton. Kastellin julkisivussa käytettiin
yhteensä 14:ää eri Cembrit Color -sävyä.
Tuhansien erikokoisten ja erisävyisten julkisivulevyjen asentaminen vaati tarkkuutta, suunnitelmallisuutta ja hyvää yhteistyötä. Hankkeen pääurakoitsija Lemminkäinen Talo Oy tilasi
levyjen yksilöllisen sahauksen Cembrit Oy:n kautta.

Kuitusementtinen Cembrit Color -levy on paitsi ilmeikäs,
myös helppohoitoinen. Huolettomuus on yksi Oulun Kastellin
kantavista teemoista, sillä se on elinkaarihanke.
Elinkaarihankkeessa palveluntarjoaja sitoutuu vastaamaan
hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistöpalveluiden tarjoamisesta koko sovitun ajan. Tilaajalle elinkaarimalli
mahdollistaa hankkeiden tavallista nopeamman toteutuksen,
räätälöidyt palvelut ja kustannusten ennakoitavuuden.
Kastellin tapauksessa ostaja on Oulun kaupunki ja elinkaaritoteuttaja Lemminkäinen PPP Oy. Osapuolten välille on laadittu
25 vuoden mittainen sopimus, jonka aikana Lemminkäinen
tulee vastaamaan kiinteistön ylläpidosta ja kunnostuksesta.

Kyseessä oli noin 10 000 neliömetrin
kokoinen palapeli, jossa jokainen levy on
yksilöllinen, juuri omaan paikkaansa sopiva
Hankintainsinööri Hanna Keskiaho,
Lemminkäinen
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Cembrit on maailman suurimpia kuitusementtilevyjen valmistajia.
Ota yhteyttä Cembrit-myyntiin p. 019 287 61 tai sales @ cembrit.fi.

