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Akaa Areena

Lähtökohdat

Toimeksianto alkoi Akaan puitesopimuksen 
minikilpailutuksen jälkeen yleissuunnittelul-
la. Aivan aluksi, aiemman hankesuunnittelun 
viitepohjat menivät täysin uusiksi tilaajan 
toiveesta. Muutamasta periaatteesta pidettiin 
kuitenkin tilaajan, rakennuttajakonsultin ja 
suunnittelijoiden kesken kiinni: koululaisten 
liikuntatiloista ja budjetista, sekä tietenkin 
aikataulusta. 

Yleissuunnitteluvaihe kesti vuoden 2020 
huhti-toukokuulta kesäkuun lopulle, jona ai-
kana hallin pohjaratkaisu sai lopullisen muo-
tonsa. Kesällä suunnitelmat laitettiin KVR-
urakkalaskentaan. Rakennuslupaa haettiin 
elokuulla ja tuolloin oli tiedossa, että Viialan 
uuden yhtenäiskoulu tultaisiin sijoittamaan 
liikuntahallin eteläpuolelle.

Tilat

Liikuntahallissa on kaksi salia, joista pie-
nempi on erityisesti koululiikuntaa palveleva 
siten, että kaikista kuudesta pukuhuonees-
ta on suora yhteys saliin, jonka koko on noin 
800 m2. Pohjoisin pukuhuoneista palvelee 
myös ulkoliikuntaa ja sen yhteyteen sijoitet-
tiinkin ulkoliikuntavälinevarasto. Koripal-
lo- ja voimisteluköydet ripustettiin kattora-
kenteista tai pystyrungosta ja muut telineet 
puolapuineen sijoitettiin seinustoille. Sali on 
jaettavissa kahteen osaan ääntä eristävällä 
laskeutuvalla jakoseinällä.

Suuremman liikuntasalin lattia-ala on 
noin 1400 m2 ja sen lisäksi siihen liittyy myös 
2. kerroksen tasolla oleva juoksusuora, jonka 
lattia-ala on noin 300 m2. Se sijaitsee väes-
tönsuojien päällä, jotka normaalioloissa pal-
velevat välinevarastoina. Sali voidaan jakaa 
kahteen osaan laskeutuvalla jakoseinällä pie-
nen salin tavoin, mutta lisäksi 3 lohkoon las-
keutuvilla palloverkoilla. 

1. kerroksessa liikuntasalien väliin sijoit-
tuu liikuntahallin kaikki pukuhuoneet, arki-
käytössä olevat kulkuovet sisäänkäynteineen 
ja yleisöpalvelutiloineen. Kengättömyys -pe-
riaatetta noudatetaan päivä- ja iltakäytössä, 
joten pohjois- ja eteläseinustalla sijaitsevat 
sisäänkäynnit palvelevat kenkäeteisinä. Toi-
sessa kerroksessa sijaitsee korkea ilman-
vaihtokonehuone sekä lämmönjakohuone ja 
juoksusuoraan liittyvät aulatilat, joiden ylä-
puolelle sovitettiin sähkötilat.

Massoittelu ja julkisivut

Hankesuunnitteluvaiheen muoto- ja materi-
aalikielin monimuotoisuus joutui väistymään 
budjetin ja kustannusarvioiden ohjaamina. 
Ulkoseinämateriaaliksi valikoitui kustan-
nustehokas ja teknisesti kelvollinen PVP-
rakenne, jonka ulkopuolen metallihohtoi-
nen vaalea harmaa pintakäsittely, hivenen 
keventää vaikutelmaa ja reagoi ympäristön 
valoisuuden muutoksiin. Kahden suuren ti-
lan liittäminen yhteen ja niiden keskinäisen 

suhteen ilmentyminen massoittelussa oli 
keskeinen lähtökohta, joka kantoi lopputu-
lokseen saakka.

KVR-vaihe

Urakoitsijavalinnan ratkettua seuraavana ta-
voitteena oli saada perustustyöt käynnistet-
tyä siten, että valtionavustusten määräajassa 
pysytään. Syksyn tiiviin suunnittelun aika-
na tarkentui myös liikuntahallin ja tulevan 
koulun symbioosi – liikuntahallin tontille 
ja viereiselle paikoitusalueelle porattaisiin 
kymmeniä maalämpökaivoja ja teknisiin ti-
loihin sijoitettaisiin maalämpöpumput, jotka 
tuottaisivat koulun tarvitseman lämpöener-
gian. Myös koulun vaatimat väestönsuojat si-
joitettiin liikuntahalliin. Lisäksi rakennukset 

tultaisiin liittämään toisiinsa kulkuyhteydel-
lä, joten välimatkaa pienennettiinkin muut-
tamalla liikuntahallin sijoituspaikkaa sijansa 
verran etelämmäksi. Siirtopäätös tehtiin 
viime hetkellä ennen perustussuunnittelun 
aloitusta, joten paalutus- ja perustustyö ei 
viivästynyt. Aikataulun pitäminen onnistui-
kin hyvällä yhteishengellä ja rakentaminen 
alkoi marraskuussa 2020.

1.

2.

3.

Projektit

Kuvat 1 ja 2: Kahden suuren tilan liittäminen yhteen 
ja niiden keskinäisen suhteen ilmentyminen mas-
soittelussa oli keskeinen lähtökohta, joka kantoi lop-
putulokseen saakka. 

Kuva 3: Julkisivu pohjoiseen.
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Teräsrakennesuunnittelu
Akaa Areena koostuu kahdesta salista ja nii-
den välissä olevasta monikerrososuudes-
ta. Molempien liikuntasalien yläpohjana on 
3-aukkoiset puukattoelementit, jotka tukeu-
tuvat teräsristikoihin sekä -palkkeihin. Pila-
reina on käytetty liittopilareita ja ulkoseinät 
ovat pääosin pelti-villa-pelti-elementtejä. 
SS-Teraconin suunnittelulaajuuteen kuului 
kohteen teräsrungon suunnittelu, joka tehtiin 
syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. 

Ristikoiden jännevälit ovat isommassa 
salissa 33 metriä ja pienemmässä salissa 22 
metriä. Rakennuksen korkeus on korkeim-
millaan noin 14 metriä. Pitkän jännevälin 
urheiluhallina rakennesuunnittelu luokitel-

6.

5.

4.

Ottelutapahtuma

Oman haasteensa suunnittelutehtävään toi 
tilaajan vaatimus, että liikuntahallissa on ol-
tava kiinteät istumapaikat lentopallo-ottelun  
1500 katsojalle ja muiden tilojen on mahdol-
listettava puitteet lentopallon, futsalin sekä 
salibandyn liiga-tasojen ottelutapahtumil-
le. Jo hankesuunnittelussa pääosa katsomo-
paikoista oli ajateltu järjestettävän siirto-
katsomoilla – joskin mitoitus oli hieman 
alimitoitettu. Suunnitteluratkaisu kuitenkin 
mahdollistaa siirtokatsomoiden sijoittami-
sen ison salin seinustoille ja juoksusuoralle, 
mutta yleisön ja joukkueiden tila- ja kulku-
järjestelyt vaativat hieman mielikuvitusta ja 
yhteispeliä. Yleisön sisäänkäyntiin voidaan-
kin käyttää pohjoispuolen arkikäytössä ole-
van kenkäeteisen lisäksi myös ulkoliikuntaa 
varten tarkoitettua pukuhuonetta pieneen 
saliin johtavana sisäänkäyntinä. 

Pienellä salilla ja sieltä keskiosan läpi-
johtavalla poikittaisella salikäytävällä yhdes-
sä pukuhuoneiden kanssa on keskeinen osa 
suuren ottelutapahtuman järjestelyissä. Li-
säksi poikittainen salikäytävä jakaa keskiosan 
pukuhuonekäytävän kahteen osaan siten, 
että pukuhuoneita 1-4 voidaan hyödyntää 
yleisön vaatesäilytystiloina, ja pukuhuone-
käytävä 5-6 saadaan eristettyä yleisöltä ur-
heilijoiden käyttöön, kuten useissa sarja-
määräyksissä edellytetään. Pukuhuoneistaan 
joukkueet voivat siirtyä väestönsuojan varas-
totilojen kautta suoraan vaihtopenkkialueelle 
yleisön keskelle. Kaikissa ottelutapahtumis-
sa yleisöä ei kuitenkaan ole niin paljoa, vaan 
keskiarvo liikkunee noin 500-1000 katso-
jan paikkeilla. Tuolloin juoksusuoralla olevat 
katsomot ja pääkatsomo riittävät, sillä futsa-
lin ja salibandyn kentät suoja-alueineen ot-
tavat isomman tilan 1.kerroksen lattia-alasta. 

Lisäsuunnittelu ja eteläinen  
sisäänkäynti

Koulun tiiviimmän liittämisen osaksi liikun-
tahallia ja korkeat vaatimukset ottelutapah-
tumille aiheuttivat hieman lisäsuunnittelua 
erityisesti eteläiselle sisäänkäynnille. Suun-
nittelija olikin tiiviissä yhteydessä työmaalle 
ja rakennesuunnittelijoihin varmistaessaan 
paalutustyön etenemistä ja siten suunnit-
teluratkaisun löytymiseen käytettiin kaikki 
liikenevä aika. Lopulta eteläinen sisäänkäynti 
muodostui käsittämään 1.kerroksen ken-
käeteisen, jonne kulku on suoraan koulun 
pihalta, sisäisen portaan 2.kerrokseen, hissi-
kuilun ja huolto-oven koulun pihan ulkopuo-
lelle sekä 2.kerroksen juoksusuoran katso-
mon vaatiman uloskäytävän luiskan. Lähes 
kaikki elementit, hissiä lukuun ottamatta, 
olivat olleet mukana jo yleissuunnitteluvai-
heessa, mutta muokkaantuivat voimakkaasti 
toteutussuunnittelun aikana. Suunnitelmasta 
toteutumatta jäi ainoastaan luiskan ja huol-
tosisäänkäynnin suuri katos, jonka lisäkus-
tannus olisi ollut merkittävä.

Rakentamisen aika sekä  
tilaajan hankinnat

Työmaa-aikana riitti haasteita pohjara-
kentamisen haasteista KVR-urakoitsijan 

mukanaan tuomaan teräsrunkoon ja P0-
paloluokkaan, mutta myös tilaajan varuste-
hankintojen liittäminen osaksi kokonaisuut-
ta. Oma osansa haasteista oli peräisin myös 
suunnittelijan kynästä, mutta puolustuksena 
sille oli arkkitehdin tahtotila palvella kaikkia 
käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella ta-
valla. Erityisesti ripustettavien ja kannakoi-
tavien asennusten huomioinen vaati usean 
suunnittelualan yhteisiä ponnisteluja ehdo-
tuksista lisäkustannusarvioihin ja työmaato-
teutukseen saakka.

Jukka Perämaa, suunnittelupäällikkö, arkkitehtuuri 
Sitowise

Kuva 4: pääosa katsomopaikoista on järjestetty siir-
tokatsomoilla, jotka on sijoitettu ison salin seinus-
toille.

Kuva 5: Pienellä salilla ja sieltä keskiosan läpijohta-
valla poikittaisella salikäytävällä yhdessä pukuhuo-
neiden kanssa on keskeinen osa suuren ottelutapah-
tuman järjestelyissä.

Kuva 6: Rakennuksen teräsrunko.

Kuvat 7 ja 8: Teräsrakennedetaljeja.

Valokuvat: 1,4,5 Akaan kaupunki, 2 Sitowise
Piirroskuvat: 3 Sitowise, 5-8 SS-Teracon Oy
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Akaa Areena

Rakennuttaja
Akaan kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu
Sitowise Oy
Rakennesuunnittelu
Suunnittelutalo PPG Oy
Teräsrakennesuunnittelu
SS-Teracon Oy
KVR-urakoitsija
Jatke Pirkanmaa Oy
Teräsrungon ja -ristikkojen toimitus   
ja asennus
Beam-Net Oy
Julkisivuelementtien toimitus
TPE Turun Pelti ja Eristys Oy
Julkisivuelementtien asennus
Nyratek Oy
Pellitykset
Toijalan Peltityö
Teräsportaat
Combiporras Oy
Metalliovet ja -ikkunat
Avekmet Oy

7.

8.

tiin poikkeuksellisen vaativaksi ja seuraa-
musluokaksi tuli CC3. Osa pilareista lähtee 
suoraan perustuksista ja osa väestönsuojan 
betoniseinien päältä. Rakennus on jäykistet-
ty kattotason jäykistysristikoilla ja väliosan 
ontelolaattatasoin. Vaakakuormat tuulesta ja 
lisävaakavoimista on viety seinäsiteillä pe-
rustuksiin. Ristikon yläpaarteen stabilointi-
voimat kuljetetaan puukattoelementin kautta 
katon jäykistysristikolle ja kattotason toimi-
vuus varmistettiin yhteistyössä elementtien 
toimittajan Termater Oy:n kanssa. Teräs-
runko yhteensovitettiin betonirakenteisiin 
Suunnittelutalo PPG Oy:n kanssa.

Liikuntahallin monikerrososuus on osit-
tain kaksi- ja osittain kolmikerroksinen 
koostuen alakerran sosiaalitiloista ja yläker-
rosten teknisistä tiloista. Sekä välipohjissa 
että yläpohjassa on WQ-palkein tuetut on-
telolaattatasot. Rakenne tehtiin seinäsiteil-
lä sivusiirtymättömäksi ja jäykkien ontelo-
laattatasojen avulla saatiin kytkettyä kaksi 
halliosuutta toisiinsa. Monikerrososuuden ja 
liikuntasalien välissä on betoniset välisei-
näelementit, joiden asennettavuus piti ottaa 
huomioon myös teräsrakenteita suunnitel-
taessa.

Teräsrakenteiden palomitoitus halli-
osuuksilla perustuu toiminnallisen palomi-
toituksen tarkasteluun. Ramboll Finland Oy:n 
palosimulaation perusteella teräsrakenteiden 
lämpötila kattotasossa jää rakenteiden kriit-
tisiä lämpötiloja matalammaksi. Näin ollen 
kattotason teräsrakenteita ei tarvinnut palo-
suojata. Pilarit mitoitettiin liittopilareina pa-

lonkestovaatimukseen R60 ja seinäsiteet sekä 
WQ-palkkien alalaipat palosuojamaalattiin 
täyttämään sama R60 vaatimus. Kokonaiste-
räsmäärä rakennuksessa on noin 154 tonnia. 
Teräsrakenteet toimitti Beam-Net Oy.

Jarkko Peltola, DI 
SS-Teracon Oy

Teräsrakentamisen
ammattilainen

Tehtaantie 15, 61360 Mieto  •  puh. 044 495 6801
myynti@beam-net.fi  •  www.beam-net.fi

PROJEKTI-
TOIMITUKSET

TERÄS-
RAKENTEET

PINTA-
KÄSITTELY

ALIHANKINTA-
VALMISTUS

Valmistamme ja toimitamme kaikkialle Suomeen asiakkaiden toiveiden 
mukaiset teräsrunkorakenteet. Olemme rakennusteollisuuden luottokump-
pani, ja pystymme olemaan apuna myös suurien kohteiden toteutuksessa. 
Uskomme eteläpohjalaiseen rehelliseen teräsrakentamiseen, ja tästä meillä 

on osoituksena laatujärjestelmä ISO 9001:2015.

Valmistamme ja toimitamme kaikkialle Suomeen asiakkaiden toiveiden 
mukaiset teräsrunkorakenteet. Olemme rakennusteollisuuden luottokump-
pani, ja pystymme olemaan apuna myös suurien kohteiden toteutuksessa. 
Uskomme eteläpohjalaiseen rehelliseen teräsrakentamiseen, ja tästä meillä 

on osoituksena laatujärjestelmä ISO 9001:2015.
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