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1. Tarveselvityksen perustiedot  
Uusi monitoimitalo on paikka, jossa useat eri toimijat toimivat osittain yhteisiä tiloja hyödyntäen. 

Tarveselvitys sisältää useiden eri yksiköiden tarpeet, jotka tullaan jatkosuunnittelussa yhdistämään 

mahdollisimman tehokkaasti. Uuden monitoimitalon suurin yksikkö on Ruukinkankaan peruskoulu ja 

Suomussalmen lukio. Koulu muodostaa ikään kuin alustan muille toimijoille. Rakennuksen muut suurimmat 

yksiköt ovat kansalais- ja musiikkiopisto sekä nuorisotila. Opiston toiminta ja aikataulutus tulee toimia 

yhteistyössä koulun kanssa. Nuorisolle tulee taata koulun jälkeiselle toiminnalle tilat, joina voivat käyttää 

koulun opetustiloja rajoitetusti. Lisäksi kunnan ruokapalvelut tullaan mahdollisesti siirtämään 

monitoimitalon tiloihin Siikarannasta ja tämä asettaa aluesuunnittelulle omat haasteet. 

Suunnittelun kohteena olevalla alueella on olemassa rakennuksia. Nämä tilat huomioidaan tilojen 

uudisrakentamistarvetta arvioitaessa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida väistötilojen tarve, vanhojen 

rakennusten purun aikataulutus ja mahdollinen rakentamisen vaiheistus.  

Tarveselvitystyön on tehnyt työryhmä, johon ovat kuuluneet Pentti Moilanen, Martti Seppänen, Tuovi 

Kemppainen, Antti Westersund, Sirpa Mikkonen, Tarja Peitsaho, Heli Manninen, Niko Vesterlund, Pia 

Lindfors. 

1.1. Uuden monitoimitalon visio  

Tavoitteena on luoda monipuolisia toimintamahdollisuuksia niin koululaisille ja opiskelijoille, nuorisolle 

vapaa-aikana kuin kansalais- ja musiikkiopistolaisille sekä toimivat tilat mahdolliselle keskuskeittiölle. 

Uuden rakennuksen toiminta tulee tukemaan kokonaisvaltaista toimintaa ympäri vuorokauden ja vuoden. 

Monitoimitalon tiloja käytetään joustavasti tekemällä tiiviisti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Rakennuksen tavoitteena on luoda viihtyisä yhteisö, jossa on hyvä ja avoin ilmapiiri. Tilojen suunnittelussa 

painotetaan monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta. 

Rakennusten mitoituskriteeriksi on otettu vuoden 2022 - 2023 oppilasennuste. 

1.2. Tontti ja sijaintipaikka  

Monitoimitalo suunnitellaan rakennettavaksi Ruukinkankaalle, nykyisen, purettavan koulun pihapiiriin. 

Tämä tontti on asemakaavassa merkitty Yo-merkinnällä eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialueena. Tämän takia uutta kaavaa rakennuspaikalle ei tarvitse tehdä.  

Rakennuspaikka on liikenteellisesti hyvällä paikalla sekä koululaiskuljetusten että harrastetoiminnan 

kannalta. Tontti palvelee hyvin koulun liikuntamahdollisuuksien tarjoajana liikuntahallin, urheilukentän ja 

jäähallin läheisyydessä. 

 



1.3. Olemassa olevien rakennusten nykytila  

Ruukinkankaan koulu 

Koulu on vuonna 1963 valmistunut. Sen kerrosala on 8 496 m2 ja tilavuus 28 295 m2. 

Rakennus on perustettu kalliolle ja sen kantava runko on tiiltä sekä betonia. Ulkoseinät ovat pääosin tiili – 

villa - tiili -rakenteiset sekä osin Minerit-levypintaiset tai rapatut. Vesikatto on pääosin harjakaton mallinen 

ja osin pulpetin mallinen. Alapohjat ovat maanvaraiset. Rakennusta on laajennettu 2000-luvulla ruokasalin 

kohdalta ja muutostöitä on tehty vuosina 1982, 2002 ja 2009. Muutostöiden yhteydessä F-H -osalla 

sijainneet asuntolatilat on muutettu opetuskäyttöön ja ikkunat on uusittu. A-osassa teknisen työn tilojen 

alueella on tehty tilamuutoksia. Vesikate on uusittu noin viisi vuotta sitten. 

Kohteessa on tehty kuntotutkimuksia: 

 Rakennuksen kunnon tarkastaminen mikrobinäytteiden avulla, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 
v.2007, lisätutkimukset v. 2008 

 Kuntoarvio; VTT-Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka, v. 2007 

 Sisäilman VOC-tutkimus; Saneeraustekniikka Sartek Oy/ Ositum Oy, v. 2015 

 Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus; Sotkamon Erikoispuhdistus Oy, v. 2015 
 Kuntotutkimus, Inspecta, v. 2016 

 
Viimeisimmän tutkimuksen mukaiset korjaukset tehtiin suurelta osin kesällä 2017. Tästä huolimatta 
rakennuksessa ilmenee käyttäjillä sisäilmaongelmia. 

Lukio 

Lukio on valmistunut vuonna 1966 ja suurimmat muutostyöt rakennukseen on tehty 1987 ja 2009. 
Rakennuksen kerrosala on 2 865m² ja tilavuus 12 060mᶾ. 
 
Rakennuksessa on betoninen pilari-palkkirunko. Ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili -rakenteiset. 
Alapohjat ovat maanvaraiset. Kellarikerroksen maanvastaiset seinät ovat betonirakenteiset, ja niissä on 
sisäpuolella kuorimuuraus. Yläpohjarakenteena on sekä ylä- että alalaattapalkistoa. Uusissa 
ilmanvaihtokonehuoneissa yläpohjat ovat puurakenteiset. Alkuperäiset väliseinät ovat tiilimuurattuja ja 
uudemmissa seinälinjoissa on käytetty levyrakenteita. 
 
Kohteessa on tehty kuntotutkimuksia: 

 Kuntoarvio, VTT 5.4.2007 

 Rakennuksen kunnon tarkastaminen mikrobinäytteiden avulla, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 
v. 2007 

 Tilastovertailu sisäilman VVOC- ja VOC-analyyseistä, Ositum Oy, v. 2015 

 Analyysivastaukset VVOC- ja VOC-yhdisteet ilma, Ositum Oy, v. 2015 

 Ilmanäyte viljelyanalyysin tulokset, Ositum Oy, v. 2015 

 Tilastovertailu viljelyanalyyseistä, Ositum Oy, v. 2015 

 Kuntotutkimus, Kainuun AHA-asiantuntijat Oy, v.2017 
 
Viimeisimmän tutkimuksen mukaan rakennus on ulko- ja maanvaraisseinärakenteiltaan käyttöikänsä 
loppupäässä. Ulko- ja maanvaraisseinien korjaaminen olisi haasteellinen ja taloudellisesti hyvin raskas 
prosessi. Kuntotutkimuksessa tehtyjen ilmamittausten (VOC-yhdisteet) perusteella rakennuksen 
ylipaineisuus aikaan saa sen, että altisteet eivät pääse kertymään sisäilmaan. Ulko- ja maanvaraisseinien 
eristetilan vauriot ovat sisäilmaan nähden tiilimuurauksen takana. 



Alvari – kansalais- ja musiikkiopisto 

Koulu on valmistunut vuonna 1952 ja pientä pintaremonttia on tehty vuonna 1986. Vesikatto on uusittu 
2010. Rakennuksen kerrosala on 2 314m² ja tilavuus 9 310mᶾ. 
 
Rakennuksessa on betoninen pilari-palkkirunko. Ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili – rakenteiset. 
Alapohjat ovat maanvaraiset. Kellarikerroksen maanvastaiset seinät ovat betonirakenteiset, ja niissä on 
sisäpuolella kuorimuuraus. Yläpohjarakenteena on betonipalkisto ja betonilaatta. Alkuperäiset väliseinät 
ovat tiilimuurattuja ja uudemmissa seinälinjoissa on käytetty levyrakenteita 
 
Kohteessa on tehty kuntotutkimuksia: 

 Tilastovertailu sisäilman VVOC- ja VOC-analyyseistä, Ositum Oy, v. 2013 

 Analyysivastaukset VVOC- ja VOC-yhdisteet ilma, Ositum Oy, v. 2013 

 Kuntoarvio, Kai Komminaho, v. 2017 
 
Vanhempi koulurakennus on valmistunut vuonna 1947. Rakennuksen kerrosala on 869m² ja tilavuus 3 
800mᶾ. 
 
Rakennus on perustettu pilarianturoille, pilareille ja sokkelipalkeille. Ulkoseinät ovat sementtitiili-
rakenteiset kahdella ilmaraolla, joissa puuhiilimurskatäyte. Välipohjat ovat teräsbetonipakeilla ja alalaatalla 
tehdyt. Yläpohjarakenteena on kattotuolein teräsbetonilaataston päältä toteutettu. Alkuperäiset väliseinät 
ovat tiilimuurattuja ja uudemmissa seinälinjoissa on käytetty levyrakenteita. 
 
Molempia rakennuksia kattava kuntotutkimus teetetään talvella 2017 – 2018. 

Nuorisotalo 

Nuorisotalo on valmistunut vuonna 1986 ja pientä pintaremonttia on tehty vuonna 1986. Vesikatto on 
uusittu 2010. Rakennuksen kerrosala on 847m² ja tilavuus 3 700mᶾ. 
 
Rakennus on perustettu pilarianturoiden varaan. Rakennusrunko muodostuu teräspilareista. Julkisivut ovat 
pääosin tiilimuurattuja ja osittain lautaverhoiltuja. Yläpohja on kannatettu teräs- ja liimapuupalkeilla. IV-
konehuoneen kohdalla välipohja on teräsbetonia. Rakennuksessa on erittäin loiva, rakennuksen sisäänpäin 
kallistettu katto ja huopakate. 
 
Kohteessa on tehty kuntotutkimuksia: 

 Kuntoarvio, Inspecta, v. 2015 

 Kuntotutkimus, Inspecta, v. 2016 

 Haitta-ainekartoitus, Inspecta, v. 2016 
 
Rakennuksen peruskorjauksesta on tehty suunnitelmat ja kustannusarvio, joka osoittautui liian suureksi. 

Siikarannan keittiö 

Siikarannan koulu päärakennus, jossa keittiö on, on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjauksia on tehty 

vuosina 1987, 1990, 1991. Rakennuksen kerrosala on 2 350m² ja tilavuus 10 410mᶾ. Keittiön pinta-ala on 

noin 385m2. Keittiön tiloihin on tehty laitteiden sijoituksen takia remontti 2009, jolloin myös lattia pinnoite 

uusittiin. 

Rakennus on perustettu pilarianturoiden varaan. Rakennusrunko muodostuu teräsbetonipilareista. 

Julkisivut ovat pääosin tiilimuurattuja ja osittain lautaverhoiltuja. Yläpohja on kannatettu teräsbetoni- ja 

liimapuupalkeilla. Rakennuksessa on sisäänpäin kallistettu katto ja huopakate. 



Kohteeseen ei ole tehty kuntotutkimuksia. 

1.4. Yhteenveto nykyisten rakennusten kunnosta 

Ruukinkankaan peruskoulusta tehtyjen tutkimusten, teknisen käyttöiän takia ja käyttäjäkokemuksien 

perusteella rakennuksen laaja-alaisiin peruskorjauksiin ei kannata ryhtyä.  

Lukiosta tehdyn kuntotutkimuksen ja teknisen käyttöiän mukaan laaja-alaisia peruskorjauksia ei kannata 

tehdä.  

Alvarin kuntotutkimukset ovat vielä kesken, mutta rakennus alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä.  

Nuorisotalossa on tehty tutkimukset ja suunnitelmat muutoksille. Suoritetun urakkalaskennan perusteella 

kustannukset nousivat peruskorjaukselle liian suuriksi.  

Nykyisin kunnalla on valmistuskeittiö sekä Siikarannassa että Ruukinkankaalla. Molempien keittiöiden 

toiminnassa pitäminen ei ole taloudellisesti järkevää tällä annosmäärällä. Siikarannan keittiö vaatii 

laitteiden uusimista noin viiden vuoden sisällä. 

2 Uuden peruskoulun (E-9 luokat) tarveselvitys  
Nykyisessä Ruukinkankaan peruskoulussa opiskelee 508 oppilasta ja henkilöstöä on yhteensä 70. Lisäksi 

koulussa työskentelee tilahuollon, oppilashuollon ja ruokahuollon henkilöstöä. Koulun liikuntasali on myös 

iltakäytössä urheiluseuroilla.  

2.1 Uuden peruskoulun oppilassuunnitteet  

Suunnittelun perusteena on, että Ruukinkangas ja Karhulanvaara tulevat toimimaan yhdessä kunnan 

peruskouluina taajama-alueena. Nivan koulu jatkaa tulevaisuudessa riippuen oppilasmäärän kehityksestä 

eikä sen lakkauttaminen vaikuta tähän hankkeeseen koska oppilaat voidaan sijoittaa Ruukinkankaan koulun 

oppilasryhmiin. 

Koulu mitoitettaisiin siten, että alakoulussa toimisi kaksi vuosiluokkaa sekä lisäksi eritysluokat. Yläkoulussa 

olisi kolme, myöhemmin kaksi rinnakkaisluokkaa. Opetusryhmien koot vaihtelisivat 14 – 20 oppilaan välillä. 

Henkilöstön määrä mitoitetaan tulevan tarpeen mukaisesti.  

 

1 Ruukinkankaan oppilasennuste lukuvuodelle 2022 - 2023 



 

2 Suomussalmen ja Ruukinkankaan perusopetuksen oppilasmäärien kehitysennuste.  
Ennuste perustuu arvioon, että vuodesta 2018 alkaen kuntaan syntyy 37 lasta vuodessa 

2.2. Uuden peruskoulun tilatarve 

Perusopetuksen tilantarve perustuu oppilasennusteeseen. Suunnitelman mukaan tilat mitoitetaan 410 

oppilaalle. Tilamitoituksen pohjana käytetään opetushallituksen suunnitteluohjeita vuodelta 2012. 

Opetushallituksen suunnitteluohjeen mukaan 410 oppilaan peruskoulun laajuus on 5 000m2. 

3. Uuden lukion tarveselvitys  
Nykyisin lukiossa opiskelee 115 opiskelijaa ja opetus toteutetaan kaksisarjaisena. Opetushenkilöstöä on 

yhteensä 13 henkeä. Koulun tilat ovat myös iltakäytössä kansalaisopistolla. 

3.1. Uuden lukion oppilassuunnitteet  

Vuonna 2022 aloittavan luokan koko on 28 ja jatkavien 15. Kokonaisoppilasmäärä olisi 88 opiskelijaa.  

Henkilöstön määrä mitoitetaan tulevan tarpeen mukaisesti. 

 

3 Lukion opiskelijaennuste lukuvuodelle 2022 - 2023 

3.2. Uuden lukion tilatarve 

Lukion tilantarve perustuu oppilasennusteeseen. Lukio mitoitettaisiin siten, että se jatkaa yksisarjaisena. 

Tilamitoituksen pohjana käytetään opetushallituksen suunnitteluohjeita vuodelta 2012. Opetushallituksen 

suunnitteluohjeen mukaan 88 oppilaan lukion laajuus on 1 100m2. 



4. Kansalais- ja musiikkiopiston tarveselvitys 
Kansalais- ja musiikkiopisto järjestävät tällä hetkellä opetusta 6774 tuntia vuodessa ja opiskelijoita on 3668 

kappaletta. 

Opistossa opiskelee vuosittain n. 3 500 oppilasta ja opistossa järjestetään lähes 300 kurssia vuodessa. 

Opetushenkilöstöä on vuosittain lähes 80; rehtori, opintosihteeri, 9 päätoimista ja 74 sivutoimista opettajaa 

sekä 1 tekninen avustaja.  Koulun liikuntasali on myös iltakäytössä urheiluseuroilla sekä opiston ryhmillä. 

4.1. Kansalais- ja musiikkiopiston oppilassuunnitteet 

Kansalais- ja musiikkiopiston oppilasmäärä tulee olemaan suunnitteluaikana noin 3 000 oppilasta ja ne 

jakautuvat sekä iltakäyttäjiin että päiväkäyttäjiin. Tällä hetkellä päiväkäyttäjiä on 41 % käyttäjistä. 

 

4 Kianta-Opiston opiskelijamäärän ja Suomussalmen asukasluvun kehitys 

4.2. Kansalais- ja musiikkiopiston tilantarpeet 

Pyrkimyksenä on, että kansalais- ja musiikkiopisto pystyisi käyttämään mahdollisimman paljon 

monitoimitalon tiloja. Tilojen mitoituksessa huomioidaan kansalaisopiston erityistila tarpeet. 

Mitoituksellisesti voidaan lisätä monitoimitalon tilojen tarpeeseen 300m2. 

5. Nuorisotalon tarveselvitys 
Nykyisen nuorisotalon peruskorjaushanke keskeytettiin ja tämän hetkisen päätöksen mukaan 

nuorisotoiminta siirtyy monitoimitalon yhteyteen. Nuorisotalo oli liian suuri nykyiselle nuorisomäärälle. 

5.1 Nuorisotalon tilantarpeet 

Nuorisopalvelut käyttäisi monitoimitalon tiloja koulupäivän jälkeen. Rakennuksesta tultaisiin rajoittamaan 

nuorisolle sopivat tilat, niin ettei koko talo olisi iltaisin nuorison käytössä. 

Nuorisolle tarvitaan oleskelulle, pelaamiselle, musiikin teolle ja kuuntelulle tilat. Lisäksi toimisto ohjaajille ja 

keittiötilaa tarvitaan välipalojen nauttimiseen. 



Nuorisotoimen sisällyttäminen monitoimitalon toimintaan lisäisi noin 100m2 tilan tarvetta. 

6. Keskuskeittiön tarveselvitys 
Nykyisin kunnan keskuskeittiö toimii Siikarannassa ja koululla on oma keittiö. Siikarannan keittiö on 

vähintään peruskorjauksen tarpeessa viiden vuoden sisällä. Tässä vaiheessa voidaan yhdistää keittiöt ja 

siirtää toiminta Ruukinkankaalle, missä suurin ateriamäärä muutenkin mahdollisesti on. Annosten määrään 

vaikuttaa vielä avoinna oleva Sote-muutos. 

6.1. Keskuskeittiön tilantarpeet 

Keskuskeittiön vaatima tilan tarve on samaa luokkaa kuin sillä on tilaa Siikarannassa eli noin 350m2. 

7. Hankkeen laskennallinen laajuus 
Tilankäytön synergiaa ja yhteensovittamista tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Synergiaetua 

tavoitellaan yhteisiltä toiminnoilta mahdollisuuksien mukaan. Tilatarpeiden perusteella tiloja sovitetaan 

yhteen toiminnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on yhteistilojen suunnittelu ja mahdollisimman korkea 

käyttöaste. Yhteistilojen myötä rakennettavien neliöiden määrää pyritään mitoittamaan tehokkaasti. 

Tiloissa korostetaan yhteiskäyttömahdollisuutta, mikä toimii jatkossa suunnittelunpohjana 

tilasuunnittelulle. Tilasuunnittelun tavoitteena ovat monipuoliset tilat korkealla käyttöasteella. 

Perusopetus 4 879 m2 

Lukio 1 091 m2 

Kansalais- ja musiikkiopiston lisäys 300 m2 

Nuorisotalon lisäys 100 m2 

Keskuskeittiö 350 m2 

Yhteensä 6 720 m2 

8. Aikataulu 
Hankkeen aikataulu on suunniteltu sekä optimistisena että realistisena vaihtoehtona. Molemmissa 

vaihtoehdoissa hankesuunnittelu pääsisi alkamaan heti vuoden alussa 2018. Realistisessa vaihtoehdossa 

kouluun pääsisi muuttamaan kesäkuun puolivälissä 2022 ja optimistisessa jo marraskuun alussa 2021. 

 

5 Suunnittelun ja rakentamisen suunniteltu eteneminen realistisen ja optimaalisen ennusteen mukaan 



Erot aikatauluissa tulevat hankesuunnittelun kestosta, kilpailutus-, valitus-, suunnitteluajoista ja 

suunnitelmien tarkastusajasta sekä rakentamisen mitoituksellisesta ajasta. 

Optimistisessa arviossa arkkitehtikilpailutuksen osuminen heinäkuulle johtaa varmaan tarjousten määrää. 

Toimikunnan toiveena oli ettei rakentamista aloitettaisi talvella ja tuossa optimistisessa aikataulussa 

aloituspäivä olisi 16.11.2019. Tosin tarkoituksena olisi, että rakentaminen hoidettaisiin kokonaan 

sääsuojassa, jolloin talven vaikutus jäisi pieneksi. 

 

6 Suunnittelun ja rakentamisen suunniteltu eteneminen realistisen ja optimaalisen ennusteen mukaan 

Valmistumisaikaan voi vielä hiukan vaikuttaa urakkamuodon valinta. Tällä tulee olemaan merkitystä 

tehtävien jaksottamiseen. 

9. Arvioidut kustannukset 
Rakennuskustannuksiin vaikuttavat monet päätökset, jotka tehdään suunnittelun edetessä. Tämän 

kokoisen rakennuksen rakennuskustannukset tulevat olemaan noin 16 - 18 miljoonaa euroa normaalin 

rakentamisen tasolla. 

Lisäksi tulevat vanhojen rakennusten purkukustannukset ja rakentamisen aikainen väistötilan kustannukset. 

10. Esitys  
Tehtyjen selvitysten perusteella tarveselvitystyöryhmä esittää, että uudisrakennuksen suunnittelua 

jatketaan tarveselvityksen pohjalta. 


