Vesa Tompuri, toimittaja

Nokian vanha kirjasto toimi samalla tontilla
Härkitien ja Välikadun kulmassa, jossa uusi
kirjasto nyt toimii. Kohteen esisuunnitteluvaiheessa vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja oli useita,
mutta kaupunki teki vuonna 2015 päätöksen,
jonka mukaan pääkirjaston sijainti tulisi säilyttää samana. Tämä päätös piti, vaikka tiedossa
oli, että ahtaaksi käyneen vanhan kirjaston
tilalle ei ollut helppoa mahduttaa kirjaston
toimintojen kannalta riittävän isoa rakennusta.
Alkuperäisen arkkitehtisuunnitelman
mukaisesti talo oli määrä rakentaa nelikerroksisena, mutta tämä ratkaisu osoittautui
alustavien tarjousasiakirjojen valossa liian
kalliiksi ja hanke keskeytettiin, kunnes uudet
suunnitelmat valmistuisivat. Kolmikerroksisena toteutettavan rakennuksen suunnitelmat
urakkalaskennan tarpeisiin valmistuivat alkuvuodesta 2018. Pian tämän jälkeen pääkirjasto
muutti väistötiloihin, ja kesällä 2018 vanha kirjasto purettiin.
Uuden, bruttoalaltaan 4256 neliömetrin kirjaston rakentaminen pääsi alkamaan syksyllä
2018. Vaikka suunnitelmia oli jouduttu karsimaan, kirjaston arkkitehtuurin ominaispiirteet
saatiin säilymään. Tämä pätee myös toiminnallisesta näkökulmasta: kirjastopalvelujen
lisäksi valmiissa kirjastossa ovat varsinaisten
kirjastotilojen lisäksi kaikki muutkin alun
perin suunnitellut tilat, kuten kulttuurisali,
näyttelytilat, nuorisotilat, vapaa-aikapalvelujen toimisto ja kahvila sekä erilaisia kokoontumis- ja työskentelytiloja.
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Nokian uusi kirjasto sai
ilmeikkään julkisivun

Vuosi sitten valmistunut Nokian uusi pääkirjasto on arkkitehtuuriltaan ja materiaalikirjoltaan ainutlaatuinen rakennus. Rypistynyttä paperia muistuttava, laajojen lasipintojen rytmittämä
polymeeribetoninen julkisivu luo vahvaa ilmettä koko kaupungin
keskustalle. Rakennus sijaitsee vanhan kirjaston ahtaalla tontilla,
mikä johti myös rakenneteknisesti poikkeuksellisen vaativiin
ratkaisuihin.
Yhtenäinen julkisivupinta lähtökohtana
Julkisivuratkaisua valittaessa suunnittelun
lähtökohtana oli saada aikaan yhtenäinen,
mahdollisimman saumaton julkisivupinta.
Tiedossa oli, että saatavilla on myös kivipohjaisia materiaaleja, jotka sopivat tähän perusajatukseen. Valituksi jo pääsuunnitteluvaiheessa
tuli polymeeribetoninen kuorielementti, joka
tultaisiin kiinnittämään sandwich-julkisivuelementtien pinnalle.
Puhtaanvalkoinen, paperiin assosioituva
pinta kuvastaa pääsuunnittelija, arkkitehti
Pekka Kolin mukaan uutta alkua sekä luo
mielleyhtymän kirjaston aineistomateriaaliin
ja Nokian paperiteollisuuteen. Polymeeribetoninen, rypistettyä paperia muistuttava pintastruktuuri antaa rakennukselle arvokkaan ja
julkiselle kulttuurirakennukselle omaleimaisen
ilmeen.
Keskustelua käytiin vielä kirjaston rakentamisvaiheessa siitä, tulisiko julkisivu toteuttaa
pinnoittamattomana vaiko pinnaltaan strukturoituna ”papyruspintana”. Viime mainittu,
arkkitehdin alun perinkin suunnittelema
vaihtoehto tuli valituksi, vaikka se oli luonnollisesti kustannuksiltaan korkeampi kuin
pinnoittamaton polymeeribetonijulkisivu.
Pohjois-Espanjassa Ulma-yhtiön tehtaalla valmistettu polymeeribetoninen kuorielementti koostuu kiviaineksesta, jonka
pääainesosat ovat piidioksidi ja kvartsi, sekä
sideaineena toimivasta polyesterihartsista.
Tuote sopii sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja sen etuja ovat muun muassa keveys,
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Nokian uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on

kaiken ikäisten kaupunkilaisten ainutlaatuinen
yhteisen tekemisen paikka, joka yhdistää pääkirjaston,
nuorisotilat, näyttelyt, kahvilan ja monipuoliset kulttuuripalvelut. Arkkitehtonisesti näyttävä rakennus
on merkittävä osa Nokian tulevaisuuden urbaania
ydinkeskustaa ja keskustan kehittämistä. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Pekka
Koli Tilatakomo Oy:stä. Talo valmistui vuoden 2019
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helppo puhdistettavuus, ulkonäön säilyvyys
ja helposti muunneltava kiinnittäminen alustaansa. Julkisivurakenne on aina tuulettuva, ja
alumiininen kiinnitysjärjestelmä on säädettävissä vaadittavan eristepaksuuden ja muiden
kohdekohtaisten mittojen mukaan.
Kaikkiaan polymeeripintaista julkisivua
asennettiin noin 1700 neliömetriä. Elementit
toimitettiin työmaalle 900 × 1800 millimetrin
laajuisina, paksuudeltaan 20-millimetrisinä
levyinä.
Arkkitehtoninen alkuidea säilyi
Koska Nokian pääkirjaston tontti on erittäin
ahdas ja lisäksi maastomuodoiltaan vaihteleva,
oli selvää, että myös rungon suunnittelussa
tulee olemaan poikkeuksellisia ratkaisuja.
Sen jälkeen, kun rakennus oli päätetty toteuttaa kolmikerroksisena, pääsuunnittelija laati
tilaajan toiveiden mukaisen layoutin. Ylimmän
kerroksen poiston ja kokonaislaajuuden pienenemisen seurauksena osa tiloista poistettiin ja
hajautettiin kerroksiin. Nuorisotilat yhdistettiin kirjaston aineistotilojen yhteyteen ja näyttelytilat sijoitettiin ensimmäiseen kerrokseen.
Rakennuksen suunnittelullisena tavoitteena oli edelleen saada aikaan ulkoisesti
kompakti valkoinen rakennusmassa, jonka
sisäänkäyntialueita on tehostevärein korostettu suojaisella katoksella ja ulokkeella.
Toisen kerroksen pääsisäänkäynnin yhteyteen
suunniteltiin kutsuvat portaat ja kahvioterassi
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esteettömyyttä unohtamatta. Rakennuksen
madaltaminen muutti rakennuksen mittasuhteita, mutta ulkoinen ilme saatiin tyydyttävästi
ratkaistua.
Yksi keskeinen arkkitehtoninen ratkaisu
oli sijoittaa pääsisäänkäynti välikerrokseen
lähemmäksi kirjastotiloja. Näin se avautuu kutsuvasti aurinkoiselle puolelle ja Pirkkalaistorin
suuntaan. Toinen, sisäänkäynti nuorisotiloille,
salille, kirjastolle ja huollolle sijoitettiin ensim-
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Pääjulkisivu avautuu Härkitielle.
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Rakennustyömaavaihe. Betonisandwich-elementit

ennen tuulettuvan julkisivuverhouksen asentamista.
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Kirjaston tilat avatuvat laajojen lasiseinien väli-

tyksellä.
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Uusi kirjastorakennus on osa Nokian keskustaa.
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korkeiden tilojen betonielementtirakenteet ja
niiden liitokset olivat vaativat toteuttaa.
Tontin ahtaus heijastui myös työmaan ratkaisuihin. Painavien elementtien nostoa varten
tontille oli välttämätöntä saada nosturi, mikä
ei onnistunut muuten kuin jättämällä ontelolaatastoon 20 × 10 metrin laajuinen aukko.
Tästä seuraava ”lujuuskato” oli kompensoitava
aukon reunojen teräsputkipalkein toteutetulla
väliaikaisella jäykistyksellä sekä suunnittelemalla huolella deltapalkkien ja ontelolaattojen
väliset liitokset.
Betonin lisäksi rakennuksessa on vaativia
lasi- ja teräsrakenteita. Poikkeuksellista on, että
lasirakennekokonaisuudessa myös pilarit ovat
lasia. Epätavallinen rakenneratkaisu on myös
se, että kulttuurisalin alakatto on toteutettu
teräsrakenteena, jotta alakattoon kohdistuva
kuormitus saadaan hallittua.
Iso pääsisäänkäynnin katos on teräsrakenteinen, poikkileikkaukseltaan 600 × 350
millimetrin WI-palkeista ja vekselipalkeista
muodostuva arina, joka tukeutuu rakennuksen betonielementtirunkoon. Se vaati A-Insi
nöörien projektipäällikkö Joona Paloniityn
mukaan perusteelliset laskelmat FEM-menetelmällä.
Julkisivurakenteen suunnittelu oli mitoituksellisesti ongelmatonta. Oli kuitenkin huo-
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11

lehdittava siitä, että julkisivun rakenneosien
lämpöliikkeet pysyvät sallituissa rajoissa.
Normaalista poiketen julkisivulevyn suuri
paino piti kuitenkin ottaa huomioon perustusrakenteissa asti.
Talo valmistui vuoden 2019 lopussa. Hankkeen pääurakoitsija oli Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy. Kokonaiskustannukset olivat
noin 11 miljoonaa euroa. Nokian kaupunki

sai rakentamiseen valtionavustusta opetusja kulttuuriministeriöltä 3,2 miljoonaa euroa.
Rakennushankkeessa käytettiin prosenttiperiaatteen mukaisesti osa määrärahasta
taiteeseen. Nokian kaupunki sai taidehankintoihin sekä konservointikuluihin avustuksen
myös Taiteen edistämiskeskukselta.

4
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Nokian uusi kirjasto sai
ilmeikkään julkisivun

10 Virran kolmessa kerroksessa on kirjasto-, nuoriso-,
näyttely- ja kokoontumistiloja. Julkisten tilojen betonisissa lattioissa on hiertopinta.
11 Kirjaston sisääntuloaulassa on palvelupiste ja
lainojen palautusautomaatti.
12 1. kerrros
1

Hiomo-sali

2

Pajatila Paja

3

Pajatila Mylly

4

Taidetila Romu

5

Taidetila Raami

6

Vapaa-aikapalvelut
Kulttuuripalvelut

13 2. kerros
1

Lasten aineisto

2

Nuorten aineisto

3

Palautus

4

Varaukset

5

Kahvila Eepos

6

Vaatteet / lokerikot

7

Perhehuone

8

Näyttelytila

9

Monitoimitila

10 Pelihuone
11 Nuorisotila Nuksu
12 Lainaus
13 E-lehdet

14 3. kerros
1

Tietokirjallisuus

2

Kaunokirjallisuus

3

Musiikki ja elokuvat

4

Kotiseutukokoelma

5

Kirjavarasto

6

Lehdet

7

Työskentelytilat

8

Lukusali

9

Ryhmätyötila Eepe

10 Neuvottelutila Frans
11 Lainaus
12 Musiikkihuone
13 Tietotori, kopiointi
14 Piki verkkokirjasto
15 Pop-up -näyttelyt
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Jarno Vesala ja Tilatakomo Oy

Nokian uusi kirjasto sai
ilmeikkään julkisivun

15d

Expressive facade characterises
new Nokia library
The new main library in Nokia, completed in
2019, is a unique showcase of architecture and
a palette of materials. The facade implemented

The cladding system made of polymer concrete that was selected for the facade solution
is installed on precast sandwich facade panels.
The clean white facade surface brings to mind
an association with paper and can be seen as a

15a

from polymer concrete and structured by large
glass surfaces gives the impression of crumpled
paper and renders the entire downtown area a
strong character.
Nokia’s new library stands on the same
property that previously housed the old library.
In addition to library facilities, the building contains a culture hall, exhibition spaces, youth
facilities, the office of municipal recreational
services and a café, as well as various meeting
rooms and work areas.

reference to the materials stored in the library
and also to the presence of paper industry in
Nokia.
The materials of the polymer concrete cladding system produced at the plant of Ulma company in Northern Spain include an aggregate
comprising silicon dioxide and quartz as the
main constituents, as well as a polyester resin
that acts as a binding agent. The product is
suited for both new building and repairs and
offers advantages such as low weight, easy to

15c		
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Havainnekuva. Jarno Vesalan Valokeidas-

sa-videoteoksessa näkyy varjokuvina erilaisia lyhyitä
kohtauksia, jotka heijastetaan julkisivuun.
15b

Osmo-Rauhalan Peilitesti ja Pythagoraan

yhtälö -teokset on sijoitettu Virran aulatiloihin.
Harlekiini ja häränkallo -näyttely esittelee

Martti ja Sirkka-Liisa Helinin lahjoituskokoelmaa.
15d

Kuvanveistäjä, professori Ossi Somman

elämäntyötä esittelevän näyttelyn nimikkoteos on
"Näinkö tässä kävikin?".
16 Virran kolmannesta kerroksesta avautuvat
näkymät Toivontorille. Virta valikoitui kirjasto- ja
kulttuuritalon nimeksi kuntalaiskyselyllä. Kaupungin läpi kulkee Nokianvirta ja virta kuvastaa talon
aktiivista elämää koko kansan kohtaamispaikkana.
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Nokian uusi kirjasto sai
ilmeikkään julkisivun

16

clean, little loss of appearance and an installation system to the base that is easy to modify. The
facade system is always a ventilated structure.
The total area of the polymer cladding
installed on the facade was about 1700 square

In addition to concrete, the building features
impressive glass and steel structures. The large
shelter above the main entrance was built from
steel and supported on the precast concrete
frame of the building.

metres. The cladding system was delivered to
the site as 900 x 1800 mm, 20 mm thick panels.
The project involved some demanding concrete structures. The 3–4 m high reinforced concrete wall by the culture hall against the slope
is stressed by earth pressure. The other concrete
structures – excluding the foundations and the
civil defence shelter – are precast structures.
In the high rooms, in particular, the precast
concrete structures and their joints proved
demanding to implement.
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