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Pilke-talo sijaitsee Rovaniemen Sahanperällä, Ounas-

joen törmällä. Se on Metsähallituksen toimitalo, jos-

sa on 135 ihmisen työpaikka sekä pohjoisten metsien 

kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke. 

 Metsähallituksessa päätös oman toimitalon raken-

tamisesta on poikkeus, sillä yleensä Metsähallitus toi-

mii kämppiä ja luontokeskuksia lukuun ottamatta vuok-

ratiloissa. Pilkkeen haluttiin ilmentävän Metsähalli-

tuksen ympäristölinjauksia ja tekevän oikeutta kaupun-

kikuvallisesti merkittävälle rakennuspaikalle. Lähtö-

kohtana oli puu: se liittyy tiiviisti Metsähallituksen 

toimintaan, mutta se on myös kestävä valinta. Puu on 

ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali, jota löytyy 

Suomesta runsaasti.

 Puurakenteisen Pilkkeen hiilidioksidipäästöt ovat 

vain kolmannes vastaavan kokoiseen teräs- tai betoni-

rakennuksen päästöistä. Ilmastonmuutoksen torjumi-

sessa puurakentamisella onkin yhä merkittävämpi roo-

li; puurakennus on pysyvä ja arvokas hiilinielu. Pilke 

on esimerkki ekologisen puurakentamisen huippuosaa-

misesta ja suomalaisen arkkitehtuurin taidonnäyte.

ekologista 
PuurakentaMista 
ja kiinnostaVaa 
arkkitehtuuria 
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Arkkitehtisuunnittelijan valinnassa keskeisenä kritee-

rinä olivat näytöt suurten puurakennusten osaamises-

ta. Suunnittelijaksi valittiin Arkkitehtityöhuone Artto 

Palo Tikka Rossi Oy, APTR. Pääsuunnittelijana toimi 

arkkitehti Teemu Palo ja projektiarkkitehtina arkkiteh-

ti Juhani Suikki. APRT on kansainvälisesti toimiva ark-

kitehti, - kaupunkisuunnittelu- ja designstudio, joka 

on suunnitellut mm. vuoden 2002 puurakenteeksi va-

litun Sibelius-talon Lahdessa. 

Kaupunki tilana on keskeinen lähtökohta APRT:n 

suunnittelutöissä ja kaupunkitilan luonne on näkyvil-

lä monissa toimiston suunnittelemissa yksittäisissä ra-

kennuksissa, myös Pilkkeessä. Luonnonvalolla sekä 

joki- ja vaaramaisemalla on keskeinen asema Pilkkeen 

arkkitehtuurissa.  Rakennetun ympäristön ja luonnon 

välisen suhteen tutkiminen onkin toistuva teema 

APRT:n töissä.  

kauPunkitilan luonne ja luonnoneleMentit 
suunnittelun lähtökohtina

leikkaus c-c
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Pilke on pääasiassa toimistorakennus ja 135 ihmisen 

työpaikka. Siinä sijaitsevat myös 650m2 näyttelytilat 

tiedekeskus Pilkkeelle. Tilan kaksinaisen luonteen li-

säksi suunnittelun haasteena oli tontin koko ja sen kym-

menen metrin korkeusero. Vaikka Lappi on avara ja 

harvaan asuttu, Pilkkeen tontti on tiukasti rajattu. Suun-

nitteluun vaikutti vieressä sijaitseva Arktikum-raken-

nus, johon välimatka on lyhyimmillään 8 metriä. Puu-

rakennuksen paloturvallisuuteen oli myös kiinnitettä-

vä huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

 Kaupunkikuvan kannalta toimiva ratkaisu oli ko-

rostaa Arktikumin aukiota uudella rakennuksella. Pil-

ke-talon aukion puoleinen sivu on pääjulkisivu, joka 

näkyy ensimmäiseksi rakennuksia kaupungin keskus-

tasta lähestyttäessä. Pilkkeen rakentamisen myötä au-

kiosta on syntynyt suojaisa tila, johon kesäisin paistaa 

lämpimästi aurinko. 

suunnittelun 
haasteita
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Pilkkeen rakennusaikataulu oli tiivis. Rakentaminen 

aloitettiin 15.9.2009 ja rakennus luovutettiin käyttäjäl-

le 11.10.2010. Tiiviin aikataulun vuoksi työmaalla työs-

kenneltiin monessa vuorossa. Työmaavahvuus oli kes-

kimäärin 80 henkeä. Koska rakennustyömiehet olivat 

100 kilometrin säteeltä työmaasta ja suuri osa alihank-

kijoista alueelta, työmaalla oli suuri merkitys paikalli-

sesti. Pilkkeen kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia.

 Pilkkeen kaltaiset suuret puiset toimistorakennuk-

set ovat vielä Suomessa harvinaisia. Puurakentamisen 

työtavat ja tekniikat ovat kuitenkin suomalaisille tut-

tuja pienemmistä puurakennuskohteista.  Ison puura-

kennustyömaan haasteena ovat aikataulutus, työvai-

heiden suunnittelu ja ennakointi. Työmaalla vaaditaan 

ja saa käyttää myös perinteisiä kirvesmiehen taitoja. 

Rakennuksen korkeuden ja avoimen aulatilan vuoksi 

työmaalla tehtiin runsaasti nostotöitä. Torninosturi, 

jolla elementit ja palkit nostettiin kerroksiin, seisoi näyt-

telytilassa aivan rakentamisen viime vaiheisiin asti. 

talo nousi riPeästi
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Rakennusteknisesti Pilke on puinen pilari-palkkiraken-

ne. Kantava rakenne koostuu liimapuisista pilareista 

ja parhaimmillaan 1,5 metrin korkuisista palkeista. Pri-

määri- ja sekundäärirakenteet voi myös havaita Pilk-

keen sisätiloissa. Pilkkeen kellarikerros, kivijalka, on 

betonia. Tontin korkeuseroista johtuen alimpien ker-

rosten Ounasjoentien puoleiset maanvastaiset seinät 

vahvistettiin erityisillä maamuuri-rakenteilla. Raken-

nuksen pilari-palkkirakenne on jäykistetty betonisilla 

porrashuoneilla ja hissikuilulla. 

 Pilkkeen yläpohjan ja vesikaton rakenne perustuu 

kantavien palkkien päälle rakennetuille kattoristikoil-

le, joiden avulla on varsinaisen vesikaton kallistukset 

ja vedenpoisto on huolehdittu hanhenselkäperiaatteen 

mukaisesti.  Pilke ei ole tasakattoinen ja vesikaton ka-

temateriaali on bitumikermi.

Toimistohuoneiden väliseinät ovat keveitä, rankora-

kenteisia seiniä. Näin työtilojen koon muuttaminen, 

tiimityöskentelytilojen ja isompien kokonaisuuksien 

muodostaminen on suhteellisen helppoa ja mahdol-

listaa tilojen joustavan muuntelun tarpeen mukaan.

Pilke on kytketty Rovaniemen Energia Oy:n kauko-

lämpöverkkoon. Ilmastointijärjestelmä on lämmön tal-

teen ottava ja ilmastoinnin kaksikerroksinen konehuo-

ne sijaitsee Pilkkeen ylimmässä kerroksessa.

 Paloteknisesti Pilke muodostuu kahdesta osasta, 

jotka erottaa koko rakennuksen korkuinen osastoiva 

seinä. Pilkkeessä on sprinkleri- ja savunpoistojärjestel-

mät tunnistimineen palotilanteiden varalta. Palotilan-

teessa ylimmän kerroksen avokäytävät sulkeutuvat sa-

vuverholla, jolloin turvallinen poistuminen rakennuk-

sesta on mahdollista.

Pilkkeen 
rakenneratkaisut

Vaikka Pilkkeen julkisivu on yhtenäinen, se on koot-

tu puurakenteisista ulkoseinäelementeistä. Myös ulko-

seinäelementit ovat kantavia. 

Välipohjarakenne muodostuu kantavien puisten palk-

kien päälle asennetusta havuvanerista ja pintabetoni-

laatasta.
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Pilke muuttuu hieman eri kulmista katsottaessa ja pal-

jastaa yksityiskohtia lähemmäksi tultaessa. Julkisivun 

värit antavat vihjeitä sisätilojen värimaailmasta.

 Pilkkeen julkisivun pintamateriaaliksi valittiin 

tummaksi käsitelty kuusi. Puun syitä ei haluttu maa-

lata peittävällä värillä piiloon, vaan puun elävä pinta 

on jätetty näkyväksi. Ikkunoiden smyygilaudat ovat Met-

sähallituksen värejä mukaillen vihreät. Smyygilauto-

jen ansiosta talon väri muuttuu katselukulmasta riip-

puen. 

 Ikkunat muodostavat pystysuoran rytmikkään ele-

mentin julkisivussa. Myös ikkunapuitteet ovat puuta. 

Ikkunoiden alareunassa oleva vaalea julkisivulasiin pai-

nettu ornamentti on kiinnostava yksityiskohta, joka se-

kin paljastuu vasta rakennusta läheltä tutkiessa.

Pilkkeen julkisiVulla 
on Monta ilMettä
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Pilkkeen pääsisäänkäynti on Ounasjoentien puolella, 

rakennuksen terävässä kulmassa. Rakennukseen astu-

taan sisään läpi tilasarjan, joka muodostuu matalasta 

katoksesta ja tuulikaapista. Tämän jälkeen avautuu 

koko rakennuksen korkuinen aulatila ensin ylöspäin 

ja sitten alas näyttelytilaan. Katos ja tuulikaappi toimi-

vat siirtymätilana kadulta rakennukseen ja korostavat 

matalampina tiloina aulan avaria mittasuhteita. 

 Avaruus, luonnonvalo ja tilan tuntu ovat Pilke-ta-

lon keskeiset elementit. Ronski ja suuria linjoja koros-

tava suunnittelu asettaa etusijalle tilan kokonaisuu-

den. Halki, poikki ja pinoon.

kadulta aVariin 
sisätiloihin 
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Ounasjoelle päin olevalla julkisivulla on koko raken-

nuksen korkuiset ikkunat, jotka tuovat maiseman sil-

mien eteen heti sisään astuttaessa.  Suuren ikkunapin-

nan ääressä on henkilökunnan kahvio, joka on osin 

kolmen kerroksen korkuinen. Arkkitehtisuunnitelmas-

sa näkymä Ounas- ja Kemijoen yhtymäkohtaan, Lai-

naalle oli tärkeä lähtökohta. Keskeinen idea oli sijoit-

taa kaikki toimistotilat siten, että niistä on näkymä ulos. 

Huoneiden lasiseinät päästävät luonnonvalon virtaa-

maan läpi rakennuksen ja niiden ansiosta jokimaise-

mat näkyvät myös toimistohuoneisiin, joiden ikkunat 

katsovat poispäin joesta. 

jokinäkyMä 
jokaisesta huoneesta
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Avokonttoreiden sijaan Pilkkeeseen haluttiin toimisto-

huoneet, joiden kokoa voidaan muuttaa helposti muun-

neltavan väliseinäratkaisun avulla. Toimistohuoneet 

kiertävät kahden suuren aulatilan ympärillä. Niitä yh-

distää avokäytävä, jonka ansiosta näkö- ja kuuloyhteys 

säilyy myös kerrosten välillä. Käytävien kaiteet ovat 

pyökkiä ja vihreäksi sävytettyä lasia. 

 Käytävien ja aulatilojen sekä matalamman ja kor-

kean tilan vuorottelun ansiosta Pilkkeessä on monta 

tilaa yhden tilan sisällä.  Näin toteutuu ajatus kaupun-

kitilasta sekä osallistumisen että tarkkailijaksi jättäyty-

misen sallivana paikkana. Pilke on yhtä aikaa avoin ja 

suljettu.

Pilke on 
tila tilassa
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Julkisivun vihjaamaa vihreää löytyy sisätiloista pääau-

lan koko rakennuksen korkuiseen seinään maalatusta 

kuviosta sekä porraskäytävistä. Aulan tummassa latti-

assa ja erilaisissa puupinnoissa toistuvat julkisivun vä-

rit ja materiaalit. 

 Pilkkeessä on käytetty paljon voimakkaita värejä, 

kuten erilaisia vihreitä ja keltaista sekä erivärisiä puu-

pintoja. Kantavat puurakenteet ovat osa sisätilan ilmet-

tä. 

 Runsas puun käyttö tekee Pilkkeestä tunnelmal-

taan kodikkaan ja lämpimän. Puupintojen vaikutus ää-

niympäristöön on suuri.  Puu ”imee” ääniä ja ehkäi-

see kaikumista. Pehmeät ja pintarakenteeltaan epäyh-

tenäiset puupinnat saavat aikaan miellyttävän akusti-

sen ympäristön korkeassa ja avarassa tilassa.

 Puu materiaalina vaikuttaa myös sisäilman laa-

tuun ja energiankulutukseen. Puulla on kyky imeä kos-

teutta huoneilmasta ja toisaalta luovuttaa sitä takaisin, 

joten puupinnat tasaavat huoneilman kosteutta ja pie-

nentävät sisäilman kosteushuippuja. Tämä parantaa 

sisäilman laatua, vähentää ilmanvaihdon tarvetta ja sa-

malla myös energiankulutusta.

VoiMakkaita Värejä 
ja erilaisia PuuPintoja
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Pilkkeen pohjakerroksen 650m2 kokoisessa ja koko ra-

kennuksen korkuisessa näyttelytilassa sijaitsee tiede-

keskus Pilke, joka kertoo pohjoisten metsien kestäväs-

tä käytöstä. Tilaan laskeudutaan pääaulasta asiakaspal-

velun ja tiedekeskusmyymälän ohitse tammisia monu-

mentaaliportaita pitkin. Näyttelytilan pohjaa peittää 

tummaksi käsitelty pölkkylattia. Pölkkylattiaan on käy-

tetty 130 000 kappaletta 20 cm mittaista pölkkyä ja 26 

km 2”*4” lankkua, kakkosnelosta.  Näyttelytilan seinä-

materiaaliksi valittiin ympäristösertifi oitu Stora Enso 

Effex™ -sisustuspaneeli. Kosteuden sitomis- ja vapaut-

tamiskykynsä ansiosta puupaneeli huolehtii osaltaan 

rakennuksen sisäilman laadusta. 

 Pilke-rakennus voidaan nähdä Tiedekeskus Pilk-

keen suurimpana näyttelyobjektina. Se on nykyaikai-

sena, ekologisena ja arkkitehtonisesti kiinnostavana 

puurakennuksena esimerkki pohjoisten metsien kes-

tävästä käytöstä.  

näe Metsä Puilta tiedekeskus Pilkkeessä

näe
Metsä 
Puilta

see the
forest
for the

trees

29



Pilke lukuina

Kerrosala  4844m2

Bruttoala  5589m2

Tilavuus  31 500m3

135 henkilön työtilat asiakaspalvelutiloineen ja näyttelytila 650m2

Näyttelytilan korkeus on korkeimmillaan 20 metriä 

Näyttelytilan lattiassa on 130000 kpl 20 cm pituista pölkkyä, yhteensä 26 juoksukilometriä

Julkisivuun käytettiin 19792 juoksumetriä 170 ja 70 mm leveää, 28 mm paksua erikoishöylät-

tyä julkisivulautaa

Pilkkeessä on puuikkunoita 344 kpl ja metalli-ikkunaseiniä 2 kappaletta

Väliseinäikkunoita rakennuksen sisällä on 514 m2 

Ovia Pilkkeessä on 252 kappaletta

Pilkkeen vesikattoon kului bitumikermiä noin 1800 m2    

rakennuttaja

Metsähallitus

suunnittelijat

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Pääsuunnittelija arkkitehti Teemu Palo

Projektiarkkitehti Juhani Suikki

Rakennesuunnittelu WSP Finland Oy, DI Jouni Siika-aho ja DI Marjo Ronkainen

LVJA-suunnittelu Arkins Suunnittelu Oy, insinöörit Kari Sarkkinen ja Mikko Moilanen

Sähkösuunnittelu Arkins Suunnittelu Oy, insinööri Mika Kumpula

urakoitsijat, aliurakoitsijat ja taVarantoiMittajat

Pääurakoitsija Lemminkäinen talo Oy (Palmberg-Rakennus Oy),

työpäällikkö Taisto Rautio, vastaava työnjohtaja Hannu Hyvönen, 

tuotantoinsinööri (laskenta ja hankinta) Esa Ikäheimonen

Rakennuttaminen/valvonta Poyry CM, projektipäällikkö, RI Veli Mettovaara, LVIA-asiantun-

tija Harri Karjula, Sähköasiantuntija Raimo Kursula, Työmaavalvoja Kyösti Kaunisvaara

Sähkötyöt Ounasvirta Oy

Putkityöt Putki Kitti Oy

Ilmanvaihtotyöt Putki-heikkilä Oy

Hissityöt Otis Oy 

Rakennusautomaatiotyöt Fidelix Oy 

Sprinklerityöt Are Oy

Maanrakennustyöt Lohirannan Maanrakennus Oy

Liimapuurunko, kertopuut ja vanerit,  Finnforest – Metsäliiton puutuoteteollisuus

Puuelementit Suomen Rakennustuote Oy

Puuväliovet Jeld-Wen Suomi Oy

Puu-ulko-ovet Puustamo Ay

Mittakalusteet, pölkkylattia ja muut puusepäntyöt Puusepänliike Ari Karvo

Kalusteet Martela Oy, Mobel Oy, Colmio Oy, Nollanolla Oy

Teräsrunkoiset puuportaat ja teräspuukaiteet Combiporras Oy

Julkisivun betonielementit Betonimestarit Oy

Julkisivun kivilaatoitukset, Lokka White Willow (materiaali) Morenia Oy

Julkisivun tiheäsyinen puuverhous (materiaali) Veljekset Vaara Oy

Teräsrakennetyöt ja julkisivusäleiköt Rovaniemen Teräsrakenne Oy

Puuikkunat Skaalaikkunat ja Ovet Oy

Metalli-ikkunat ja ovet Lujateko Oy

Kaide- ja julkisivulasitukset Lasi- ja levymyynti Halonen Oy

Bitumihuopakate ja bitumivesieristys  Icopal Katto Oy

Betoniporraselementit Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy

Järjestelmäväliseinät ja järjestelmäalakatot Sisärakenne Kukkola Oy Inlook Oulu 

Matto- ja parkettityöt Mattoasennus Ojala Oy

Tasoite ja maalaustyöt Maalausliike Laitila Ky

Katon savunpoistokuvut Keraplast Oy

Savunpoistojärjestelmän laukaisujärjestelmä Icopal Katto Oy

Lukitus ja Heloitus Turvaykköset Oy

Pihan kivityöt Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy
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