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Arkkitehtuurin idea on yksinkertainen: kolme 
luistelu- ja jäähallia sekä curling-halli on kaikki 
sijoitettu kompaktisti suorakulmaiselle tontille ja 
siten, että pysytään tiukassa budjetissa. Raken-
nusta ympäröi Lasnamäen kaupunginosa noin 
100 000 asukkaineen. Voimme sanoa, että suuren 
betonilähiön kerrostalojen ikkunat ovat melko 
lailla samanlaiset. Niitä on tuhansittain.

Arkkitehdit ehdottivat kilpailussa betonista 
rakennusta, jossa sen sijaan on runsaasti eri 
kokoisia ja eri muotoisia ikkunoita, ikään kuin 
vastapainona betonikaupunginosan monoto-
nialle. Osa ikkunoista on tarkoituksella sijoitettu 
jalankulkijan korkeudelle niin, että niistä voi 
kurkistaa sisään mitä talossa tapahtuu. 

Suuressa jäähallissa pelataan jääkiekkoa, 
järjestetään taitoluistelu- ja saliurheilutapah-
tumia sekä konsertteja. Pienemmät jäähallit 
ovat sekä kansalaisten arkiluistelukäytössä 
että jääurheilulajien harjoitus- ja peliareenoina. 
Aputilojen tuleekin taipua moneen, eli puku- ja 
suihkuhuoneissa on vilskettä.

Rakennuksen on tarkoitus palvella eri-
tyisesti nuoria. Liikenneyhteydet muualta 
kaupungista ja keskustasta ovat myös hyvät. 
Kritiikkiä aiheutti rakennuksen sijoittaminen 
keskustasta syrjään ja juuri Lasnamäkeen. 
Melkoisen yksioikoinen suuri kaupunginosa 
ei juuri ole voinut kehua kauneudellaan saati 
kulttuuri- tai urheilurakennuksillaan. Palve-
lutason nosto on ollut paikallaan. Tondiraba 
Jäähall on sitä paitsi osoittautunut yllättävän 
suosituksi koko Tallinnan mittakaavassa. Toisen 

Tondiraba Jäähall  / Tallinn Arena 
jääurheilukeskus Tallinnassa

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA Tondiraba Jäähall Tallinnan Lasnamäen kaupunginosassa on 
arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun  voitti KTA Arkkitehdit, 
joiden suunnittelema jääurheilukeskus avattiin viime kesänä.

pääsuunnittelijan alle kouluikäinen tytär käy 
siellä vihkiytymässä taitoluistelun saloihin.

Betoninen ydin ja puiset 
ristikkopalkkikatot
Talo on varsinkin ulkoa reilusti betoninen. 
Julkisivuelementtejä puhkovat eri kokoiset 
suorakulmaiset ikkunat. Sisäänkäynnin yhtey-
dessä betonimuurit toistavat samaa aihetta. 
Rakennus on varsinkin hämärässä ja iltapimeällä 
jännittävä, koska näistä hauskoista, ikäänkuin 
haja-ammutuista ikkunoista heijastuu valoa ja 
osa niistä houkuttelee kurkistelemaan sisään.
Auringon puolella on pimennysverhot estämässä 
valonsäteitä sulattamasta jäätä, mutta pilvisinä 

1 Asemapiirros.

2 Tondiraban jääurheilukeskuksessa on runsaasti 

eri kokoisia ja eri muotoisia ikkunoita, joista on näh-

tävissä sisätilojen toiminnat.

3 Iltavalaistuksessa talon julkisivujen ikkunoista 

valo tuikkii ja kutsuu sisään. Talo on avoinna aamusta 

iltaan.
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4 Maantasokerros

5 Kellarikerros
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päivinä verhot voidaan vetää edestä. Pohjoisen 
suuntaan tätä ongelmaa ei ole lainkaan.

Varsinaisen jääurheiluareenan tunnelma on 
erittäin betoninen ja maskuliininen; arkkitehdit 
ovat valinneet muun muassa mustat istuimet. 
Yleisötilaisuuksia dominoivat kuitenkin yleisön 
ja pelaajien värikkäät asut sekä tilaisuuksiin 
liittyvien sponsorien tunnukset ja suuret 
videotaulut. Tila ikään kuin kestää kaikenlaista 
tapahtumiin liittyvää lisuketta. Tyhjänä  se on 
vaikuttava, mutta ilman puisia kattopalkkeja 
ja niiden kaarevuutta ja vaaleutta, vaikutelma 
voisi vetää synkkään suuntaan.

Komeiden liimapuuristikkopalkkien jän-
neväli on yli 60 metriä ja ne antavat suurelle 
areenalle jännittävää karaktääriä ja hieman 
pehmeyttäkin. Betonin ja puun liitto on tässä 
rakennuksessa erinomaisen onnistunut.

Sivutilojen pinnoissa betoni tulee hyvin 
esille, samoin ikkuna-aiheet. Sisältä käsin puu-
kehyksiset ikkunat kohtaavat aukkojen viistot 
kulmat kauniisti. Ulkopuoliset ikkunanpielet 
ovat tummaa metallia. Sisätiloissa on sekä pai-
kalla valettua sileää betonia että mukavia yksi-
tyiskohtia, jotka arkkitehdit ovat taloa varten 
kehittäneet. Pohjakerroksen seinäpinnat ovat 
uurrettuja, samoin jotkut sivutilojen pilarit.

Pohjakerroksen eli kellarin tilojen seinissä 
betoni on paikoittain näkyvissä, sen sijaan 
puku- ja pesutiloissa on klinkkeripäällysteitä 

ja tiloja toisistaan erottavia värejä. Areenan 
yleisötiloissa on taitavasti käytetty akustisesti 
pehmentävää puuta, mutta perusilme on silti 
betoninen.

Rakennuksen arkkitehtoniset temput ovat 
periaatteessa melko yksinkertaiset: element-
tijulkisivujen rei´itys, rakennuksen suurmas-
saa sen toisessa päässä puskuroiva kapeampi  
korkea massa, pääsisäänkäynnin sisäänveto 
ja pohjakerrokseen pääsisäänkäyntisillan alta 
vievät yleisösisäänkäynnit.

Hybridirakennuksena Tondiraba Jäähall on 
ryhdikäs: puupalkit ovat ronskit, taiten toteute-
tut ja mitoiltaan suurpiirteiset. Muu on reipasta 
käyttörakennukseen sopivaa rehellistä betonia. 
Sekä elementtitehtaalle että valutöiden tekijöille 
on annettu riittävästi haasteita.

Ikkunat ovat ulkoapäin kuin vanhanajan 
taidekeräilijän gallerian kehyksiä. Parhaimmil-
laan curling-hallista käsin näkyy ihmisten päitä 
jokaisessa ikkuna-aukossa, kuin eräänlaisena 
Jacques Tati-muistumana. Ajatuksena on toden-
näköisesti ollut myös se, että jos ohikulkijat 
näkevät sisälle, on epätodennäköistä, että taloa 
aletaan tuhria graffitein. Kun se kaikkine harras-
tusmahdollisineen on myös rakennettu kaupun-
ginosan nuoria varten, uskoisi mielellään, että 
talon julkisivut jätettäisiin graffiteilta rauhaan.

Suunnitteilla on kadun toiselle puolelle 
seuraava urheilurakennus uimahalleineen. 

Koska Tondiraban jäähallissa järjestetään kan-
sainvälisen tason kilpailuja, on suunnitteilla 
myös hotelli. Naapuriin tulee myös golf enttä, 
ja näiden uusien tulokkaiden myötä Lasnamäen 
kaupunginosa saa paljon kaipaamansa nostetta. 
Aiemmin on sen venäläisväestölle rakennettu 
myös uusi kreikkalaisortodoksinen kirkkora-
kennus, joka on kokonaan betonista.

Tondiraba Jäähall – Tondiraba Ice Arena
Lasnamäe, Tallinna, Viro
Arkkitehtisuunnittelu: KTA - Kadarik Tüür 
Arhitektid Oü: Ott Kadarik, Mihkel Tüür
Rakennuttaja: Tallinna Noorsooamet 
Rakentamisaika: 2012-2014 
Kokonaisala: 21 000 m² 
Sisustussuunnittelu: Kadri Tamme, Liis 
Mägi, Eeva Masso 
Rakennesuunnittelu: Civen Oü, EA Reng As 
Urakoitsija: Merko Ehitus Eesti As
Betonielementit: E-Betoonelement AS 
Valmisbetonit: Rudus AS, HC Betoon
Betonipintojen suojakäsittely: Protect-
Guard® product 
Lisätietoa: http://kta.ee
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6 Jääareenaa voidaan käyttää myös muihin tapahtumiin.
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7 Leikkaus A-A

8 Leikkaus C-C

9 Sivukäytävillä ja -tiloissa kalustus on myös musta. 

Pilareiden pinnoissa on samaa uritettua pintaa kuin 

seinäpinnoissa. Hierretyt betonilattiat luovat yhte-

nenäisen ilmeen käytävä- ja aulatiloissa.

10 Sisäänkäyntiaula on selkeä ja ilmeikäs.

11 Kellarikerrostilojen uritettua betonista seinäpintaa.
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Tondiraba Jäähall  / Tallinn Arena
Ice sports arena Tondiraba Jäähall was opened 
in the Lasnamäe district of Tallinn in Estonia 
in the summer of 2014. The architectural com-
petition arranged for the area was won by KTA 
Architects. 

The area consists of three skating rink and 
ice hall complexes as well as a curling hall, placed 
compactly on a square property to stay within 
the tight budget. The building is located in the 
Lasnamäe town block that houses about 100 000 
people. The new concrete building is character-
ised by a large number of windows in different 
sizes and shapes, to balance off the monotony 
of the concrete town block. 

The building is not ashamed of its concrete 
nature, particularly on the outside. The precast 
facade panels are penetrated by rectangular 
windows of different sizes. The concrete walls 
enclosing the entrance repeat the same theme. 
The light shining through the windows at dusk 
and in darkness creates an exciting atmosphere 
and makes one want to peek in.

The ambiance of the actual ice sports area 
is extremely concrete-based and masculine. The 
seats are black, but public events are dominated 
by the colourful outfits of both spectators and 
players, as well as by the sponsors’ logos and 
large video screens. The space will not be over-

powered no matter what kind of event-related 
decorative elements are used.

The laminated timber truss beams boast 
a span of more than 60 metres, rendering the 
large arena an exciting character and even a 
sort of softness. Concrete is married to timber 
in a really successful manner in this building.

Indoor facilities feature both smooth cast-in-
situ concrete and pleasant details. The walls are 
grooved on the ground floor, as are also some 
of the columns in the annex areas. Concrete is 
exposed on some wall surfaces in the basement 
facilities, while locker rooms and bathroom facili-
ties are characterised by clinker surfaces and 
distinguishing colours. Acoustically softening 
wood has been used skilfully in the public areas 
of the arena, but the overall expression remains 
one of concrete.

Tondiraba Jäähall is a hybrid building that 
carries itself well: the timber beams are sturdy, 
skilfully executed and generous in dimensions. 
Everything else is honest concrete befitting the 
sporty application of the building.

12 Ikkunadetaljit. Seinäleikkaus.

13 Ikkunat ovat ulkoapäin kuin taidegallerian kehyk-

siä. Ikkunoista on helppo kurkistaa sisään rakennuksen 

toimintoihin.

14 Sisältä käsin puukehyksiset ikkunat kohtaavat 

aukkojen viistot kulmat. Ulkopuoliset ikkunanpielet 

ovat tummaa metallia. 
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