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Tiivistelmä 

Arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä suunnittelivat Tampereen kaupungin pää-

kirjasto Metson, joka otettiin käyttöön vuonna 1986. Rakennuksessa on sen 

jälkeen tehty joitakin muutostöitä, mutta vuosina 2015–2017 toteutettiin 

vaiheittain laaja perusparannus. Sen yhteydessä tehtiin myös tilojen käyttö-

tarkoituksen muutoksia, erityisesti kellarikerroksessa, jossa aiemmin toimi 

kaksi museota. Niiden siirryttyä muihin tiloihin kellarikerrokseen voitiin to-

teuttaa kokouskeskus. Sen erikoisuutena on pyöreä auditorio Lehmus. Audi-

torio on lähinnä puhesali, joka on tarkoitettu kirjaston omia yleisötilaisuuk-

sia varten sekä vuokrattavaksi ulkopuolisille, kuten järjestöjen ja muiden ta-

pahtumantuottajien käyttöön. Auditorion huoneakustisissa ratkaisuissa on 

hyödynnetty kellarikerroksen katon alkuperäistä kantavaa rakennetta, joka 

on teräsbetoninen arina. Lisäksi tilan pyöreä muoto on rikottu ääntä sirotta-

vin pintarakentein. Perusparannushankkeen yhteydessä tehtiin akustiikkaa 

parantavia toimenpiteitä myös kirjaston musiikkiosaston tiloissa. 

1 JOHDANTO 

Tampereen kaupunki järjesti vuonna 1978 arkkitehtuurikilpailun uuden pääkirjastonsa 

suunnittelusta. Kilpailun voittivat seuraavana vuonna arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä 

ehdotuksellaan ”Soidinkuvat”. Rakennus toteutettiin vuosina 1983–1986 [1–2]. Sittem-

min rakennus on tullut tunnetuksi Metsona, sillä ilmasta katsottuna rakennus näyttää soi-

timella olevalta ukkometsolta. Kirjastossa veistoksellinen arkkitehtuuri ja rakenteelliset 

ratkaisut sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi (kuva 1). Reima Pietilä on kertonut, että 

rakennuksen ensimmäiset luonnokset syntyivät neuvottelussa rakennesuunnittelijan kans-

sa [3]. Rakennushankkeessa rakennesuunnittelusta vastasi A-Insinöörit [1].  

Rakennuksessa on valmistumisensa jälkeen tehty joitakin tilamuutoksia. Kellarikerrok-

sessa toimi alkujaan luonnontieteellinen museo ja sittemmin Kivimuseo ja Muumimuseo. 

Kivimuseon siirryttyä museokeskus Vapriikkiin ja Muumimuseon laajennettuun Tampe-

re-taloon [4] rakennuksessa toteutettiin vuosina 2015–2017 vaiheittain laaja perusparan-

nus. Sen yhteydessä tehtiin myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, erityisesti kellari-

kerroksessa, jonne toteutettiin uusi kokouskeskus. Perusparannushankkeen yhteydessä 

tehtiin akustiikkaa parantavia toimenpiteitä myös kirjaston musiikkiosaston tiloissa. 
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KUVA 1. Tampereen pääkirjasto Metso perusparannushankkeen valmistuttua. Kuvaläh-

de: A-Insinöörien kuva-arkisto.  

Pääkirjasto Metson perusparannushankkeessa pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimi Ark-

kitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy. A-Insinöörit vastasi hankkeessa rakennesuunnittelusta 

ja akustiikkasuunnittelusta.  

2 AKUSTIIKKASUUNNITTELU PERUSPARANNUSHANKKEESSA 

2.1 Kokouskeskus 

Perusparannushankkeen myötä Metson kokoustilojen määrä kaksinkertaistui. Uudessa 

kokouskeskuksessa on kahdeksan varattavaa kokoustilaa sekä lisäksi neljä vapaasti käy-

tettävissä olevaa tilaa (kuva 1).  

KUVA 2. Kokouskeskuksen aulatila, jonka katossa nähdään ääntä vaimentava rimakatto. 

Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.  
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Kokouskeskuksen arkkitehtuuri ei toista Pietilöiden ratkaisua, mutta se on sovitettu ra-

kennuksen henkeen. Kokoustiloissa on käytetty runsaasti puuta, ja huoneakustinen ratkai-

su perustuu tiloissa erityisesti kattopintojen puurimoituksiin. Katot toimivat puoliheijas-

tavina pintoina: rimavälien kautta ääni ajautuu vaimentavaan pintaan.  

Kokoushuoneiden ilmaääneneristävyydelle asetettiin tavoitearvo ilmaääneneristyslukuna 

R’w, jonka tuli olla vähintään 48 dB. Erityistä huomiota kiinnitettiin lasiseinien ja luento-

salien välisten siirtoseinien ääneneristävyyteen. Jälkikaiunta-ajan tavoitearvoksi asetettiin 

0,5...0,6 sekuntia poikkeuksena hiljainen tila, jossa jälkikaiunta-aika oli alle 0,5 s. 

2.2 Pyöreä auditorio 

Kokouskeskuksen erikoisuutena on pyöreä auditorio Lehmus. Auditorio on lähinnä puhe-

sali, joka on tarkoitettu kirjaston omia yleisötilaisuuksia varten sekä vuokrattavaksi ulko-

puolisille, kuten järjestöjen ja muiden tapahtumantuottajien käyttöön. Auditoriossa on 

150 paikkaa. 

Auditorion kohdalla oli alkujaan kantavana rakenteena teräsbetoninen arina, joka kantaa 

kirjaston pääaulaa. Arinan ympärillä oli ympyrän kehälle asetettuina kuusi kantavaa te-

räsbetonipilaria. Kokouskeskuksen auditorio päätettiin sijoittaa tälle kohtaa, jolloin arinaa 

voitiin hyödyntää osana tilan arkkitehtuuria. Samalla sitä voitiin käyttää myös akustiikka-

ratkaisun osana. Tilan takaosassa arinan ”kuppien” pohjalle on tehty absorboiva ruiskutus 

(kuva 3). Etuosassa auditoriota kuppeja on madallettu tekemällä lähelle arinapalkkien 

pintaa ääntä heijastavat levyrakenteet kuitenkin siten, että alkuperäiset arinan palkit ovat 

jääneet näkyviin (kuva 4). 

KUVA 3. Huoneakustista tietokonemallinnusta varten tehty tilamalli. Vasemmalla näh-

dään arinaan salin etuosaan tehty heijastava pinta. Oikealla on kaksinkertainen lasiseinä. 

Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.  
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Kiertävien kaikuilmiöiden ja äänen keskittymisen välttämiseksi auditorion pyöreä muoto 

rikottiin ääntä sirottavin pintarakentein. Sahalaidan muotoisessa pinnassa on saliin suun-

niteltu puurimoitus (kuva 4), jonka rimavälien takana on tila rakennuksen teknisten jär-

jestelmien asennuksille sekä ääntä absorboivalle mineraalivillakerrokselle. Sen takana on 

ääntä eristävä väliseinärakenne. Salin takaosassa on ikkuna, joka toteutettiin kaksinker-

taisena siten, että sisempi lasitus noudattaa sahalaitakuviota, joka muualla auditoriossa on 

toteutettu rimoituksena. Tyhjän tilan jälkikaiunta-aika mitoitettiin 0,5…0,6 sekuntiin. 

KUVA 4. Auditorio valmiina. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto. 

Kirjaston sisääntulohallia kattava kupoli on kallistettu vastaamaan maan pyörimisakselin 

kaltevuutta [1]. Pietilät olivat alkujaan suunnitelleet, että kupolin korkeimmalla kohdalla 

olevasta valoaukosta lankeaisi päivänvalo koko rakennuksen läpi kellarikerrokseen asti. 

Avausta ensimmäisen ja kellarikerroksen välille ei kuitenkaan aikanaan toteutettu, nähtä-

västi kellarikerroksen museokäytön vuoksi. Perusparannushankkeen yhteydessä Pietilöi-

den ajatus ajatus valoaukosta voitiin toteuttaa, koska sillä ei ollut auditorion akustiikan 

kannalta vaikutusta (kuva 5).  

KUVA 5. Sisääntulohallin kupolin valoaukoista tulviva valo muodostaa akselin kellari-

kerroksen auditorioon asti. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.  
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2.3 Musiikkitilat 

Kirjaston musiikkiosasto sijaitsee alkuperäisellä paikallaan rakennuksen parvikerrokses-

sa. Rakennuksen valmistuessa asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja kuuntelu- ja soittohuo-

neita oli musiikkiosastolla kolme. Vuosien myötä soittotilojen ääneneristystä ja huo-

neakustiikkaa oli jonkin verran korjailtu ja yksi tiloista oli muutettu toimistohuoneeksi. 

Tilat olivat kuitenkin säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan. 

Perusparannushankkeessa toimistohuone palautettiin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa 

ja tilan ääneneristys korjattiin vastaamaan muita soittotiloja. Seinärakenteisiin tehtiin 

muutoksia ja tilaan lisätiin kelluva lattiarakenne. Myös muiden soittotilojen rakenteiden 

liitokset sekä talotekniikan läpiviennit tarkastettiin ja tiivistettiin. Suuria näkyviä muu-

toksia soittotiloihin ei kuitenkaan tehty. Taidokkaat alkuperäiset ovi- ja sisäikkunaraken-

teet säilytettiin, mutta niiden ääneneristävyyttä parannettiin mm. tiivistyskorjauksin. 

Entisen toimistotilan huoneakustiikka muutettiin vastaamaan uutta käyttötarkoitusta mm. 

lisäämällä ääntä eristäville seinille sirottavia pintarakenteita. Peruskorjaushankkeen yh-

teydellä tilojen alkuperäiset rakennusta varten suunnitellut siniset rei’itetyt Lautex-

alumiinialakatot kunnostettiin. Katot purettiin, säleet puhdistettiin ja sisällä olevat äänen-

vaimennusmateriaalit uusittiin. Lopuksi kunnostettu alakatto asennettiin takaisin. 

 
KUVA 6. Musiikkiosaston soittotilat. Kuvalähde: A-Insinöörien kuva-arkisto.  
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3 YHTEENVETO 

Tampereen pääkirjasto Metso on arkkitehtuuriltaan ja rakenneratkaisuiltaan arvokas koh-

de. Peruskorjaushankkeessa rakennukseen pohjakerrokseen tehtiin merkittäviä tilamuu-

toksia, joissa vanhat museotilat muutettiin kokouskeskukseksi. Kokouskeskuksen erikoi-

suutena on pyöreä auditorio Lehmus, jonka huoneakustiikka mallinnettiin tietokoneella. 

Perusparannushankkeen yhteydessä tehtiin akustiikkaa parantavia toimenpiteitä myös 

kirjaston musiikkiosaston tiloissa. 
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