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Pyhäjärven kirjasto- ja monitoimitalo tarvekartoitustyöryhmä  
 
Pyhäjärven kaupunki on käynnistänyt Pyhäjärven uuden kirjaston- ja monitoimitalon tarve-
kartoitustyöryhmän kaupunginhallituksen päätöksellä 26.11.2018 §310. 
 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa tammikuun 2019 aikana pvm. 8.1.2019 ja 
29.1.2019.  
Työryhmä on kokoontunut tarkistamaan loppuraportin 18.2.2019. 
 
Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat edustajat: 
   

Pyhäjärven kaupunki tekninen johtaja Sami Laukkanen   
Pyhäjärven kaupunki sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari   
Haapajärven kaupunki kirjastotoimen johtaja Kirsi Nahkanen   
Pyhäjärven kaupunki kulttuurisihteeri Eila Rajala   
Pyhäjärven kaupunki vapaa-ajan ohjaaja Marko Pehkonen   
Pyhäjärven kaupunki sivistyslautakunta Jussi Tikanmäki   
Pyhäjärven Kaupunki tekninen lautakunta pj. Martti Savolainen   

       

yhdistykset ja yhteisöt: 
Jokilatvan Opisto/kuorolaulajat  Pertti Ruotanen     

Jokilatvan Opisto rehtori Kim Oja   
Pyhäjärven Naisvoimistelijat ry johtokunnan jäsen Katja Rönkä /Mirella Ikäheimo     

Pyhäsalmen Tanssi ry festivaalijohtaja Erkki Böhme   
Pyhäjärven Pohti ry puheenjohtaja Reijo Pennanen   
Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys matkavastaava Paavo Leskinen   
Pyhäjärven Seniorit ry hallituksen jäsen Irja Lehtinen   
Pyhäjärven Eläkeläiset ry puheenjohtaja Armas Niemi     

Jokilatvan Musiikkiopisto toimipisteen johtaja Pia-Susanna Rautakoski     

Pyhäjärven Yrittäjät ry hallituksen jäsen Raija Leppäharju    

       

vaikuttamistoimielimet:       

Pyhäjärven nuorisovaltuusto  ei edustusta     

Pyhäjärven vanhusneuvosto puheenjohtaja Pirkko Hautala   
Pyhäjärven vammaisneuvosto puheenjohtaja Kalevi Lehtomäki   
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Aloituskokouksessa 8.1.2019 annettiin jäsenille tehtäväksi tarvittaessa kokoontua 
edustamansa tahon kanssa ja pohtia minkälaisia tilantarpeita heillä on ja tuoda ti-
lantarpeet kirjattaviksi toiseen kokoukseen.  
Tehtävänä oli myös arvioida kuntalaisten tarpeita yleisellä tasolla. 
 
Tilantarpeita on saatu kartoitettua laajalla rintamalla, koska ryhmän jäsenet ottautui-
vat hyvällä asenteella annettuun tehtävään. 

 
 

Kulttuuritoimintojen tarpeita: 
 

Tarpeen olisi rakentaa Sali, joka mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen. 
Salin tulisi olla juhlallinen, sisustettu viihtyisästi, valaistusjärjestelmän oltava mukau-
tuva, akustisesti hyvä, isolla monikäyttöisellä näyttämöllä varustettu sekä nouseva 
katsomo, jonka voi siirtää sähköisesti pois jolloin lattiatila vapautuu liikuntaa varten.  
Istumapaikkojen määrän olisi väliltä 300 – 400. 
Kulttuuritilaa ei nykyisellään ole joten tilan suunnittelun fokus tulisi olla kulttuuritoi-
mintojen puolella unohtamatta päiväliikunnan tarpeita. 
 
Näyttämön varustukseen tulisi kuulua kiinteä riittävä audiojärjestelmä ja valaistus-
järjestelmä, jolla pystytään palvelemaan harjoitustoiminnat ja pienet tapahtumat 
sekä ns. auditoriokäyttö. Suunnittelutyössä tulee käyttää riittävän asiantuntemuksen 
omaavaa erityissuunnittelijaa kutakin teknistä osa-aluetta koskien. 
Näyttämön kattorakenteissa tulisi olla valaistukselle, tehosteille jne. kannakointi- ja 
kiskojärjestelmä. Näyttämöä palvelevaa varastotilaa tulee olla lavasteille jne. 
Pukuhuoneita tulisi olla ainakin 3kpl erikokoisina näyttämön yhteydessä, jotta teat-
teri, elävä musiikki ja tanssi voi tehdä esityksiä. 
 
Näyttämön varustukseen tulisi kuulua flyygeli ja piano. Olevien flyygelien sijoituspai-
kat tulisi tarkastaa ja mahdollisesti siirtää yksi uuteen kiinteistöön tai sitten hankkia 
uusi tätä kiinteistöä varten. 
 
Näyttämön mattojen tulee olla vaihdettavissa tarpeen mukaisiksi. 
 
Tapahtumien yhteydessä on tarpeellista pystyä tarjoamaan kahvitus, jolle tarvitaan 
kanttiini- ja tarjoilutilat. 
 
Kulttuuritoimijoiden työtiloja mikäli olisi mahdollista yhdistää eri toimijat saman katon 
alle. Rakennettaisiin toimistotiloja niitä tarvitseville soveltuva määrä sekä luokka-
huoneita opistokäyttöön ja näitä toimintoja palvelevia henkilökunnan tiloja vuokra-
käyttöön. 
 
 
 



 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI  loppuraportti 
       
 

  

 

 

 
 
 
 
Liikunta- ja nuorisotoimen tarpeita: 
 
Päiväliikuntatiloja ei nykyisellään ole. Tarve uudelle liikuntasalille on olemassa. 
Sali voisi soveltua myös palloilukäyttöön. Seinäratkaisussa voitaisiin ottaa huomi-
oon peilejä jumppakäyttöä varten. Sisäjuoksurata 60m mikäli mahdollista. 
Salissa tulisi olla jakoverho. Saliin voisi toteuttaa kiipeilyseinän. 
Pukuhuoneet tarvittaisiin liikuntatoimintoja varten. 
 
Esteetöntä kuntosalia ei paikkakunnalla ole ja sen toteuttamista tämän kiinteistön 
yhteydessä voisi tarkastella. 

 
 
Painille ei ole nykyisellään tiloja ja olisi tarpeen hankkia 12x12m painimatto joka 
mahdollistaisi harjoittelun ja kilpailujen järjestämisen. Maton tulisi olla osissa rullat-
tava.   
Jousiammuntapaikka jossa 22m etäisyyttä taululle. 
 
Liikunta- ja nuorisotoimelle uudet toimitilat: kolme toimistoa ja yhteiskäyttötilat jär-
jestöille tilaisuuksiin ja nuorisotilaksi. 
 
 
Sivistys/opetustoimen tarpeita: 
 
Salin käyttämistä massaluentotarpeisiin mikäli sijainti on lähellä keskuskoulua. 
Kiinteistössä voisi olla myös pieni kiinteä auditorio noin 40hlö. 
 
 
Kirjaston tarpeet: 
 
Tilantarve muodostuu välille 600 – 1000m2. Kirjaston tilojen muuntuvuus ja moni-
käyttöisyys on tärkeää. Avaria tiloja ilman kiinteitä väliseiniä. Mahdollisia tilanjakajia 
ja liukuseiniä soveltuvilta osin. 
Omatoimikäyttö huomioitava toteutuksessa.  
Erilaisten näyttelyiden järjestäminen ja esille laittaminen ja varastointi huomioitava. 
 
Yrittäjien tarpeita: 
 
Keilahallin yrittäjä on tuonut esille mahdollisuuden, että mikäli vuokrataso olisi toi-
minnalle sopiva, niin voisi vuokrata uudet tilat toiminnalle. 
 
Järjestöjen tarpeita: 
 
Tapahtumien järjestämistä (kulttuurisali). Vuokrattavaa varastotilaa. 
Sotahistorian materiaalin säilyttämiseen sekä esillä pitämiseen tilaa. 
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Esille nousi huoli siitä, että onko Pyhäjärvellä taloudellista mahdollisuutta rakentaa 
ja ylläpitää uutta kiinteistöä. 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteenveto 
 
Kaupunkiimme tarvittaisiin uuden kirjaston tilat, jotka ovat muuntuvat ja monikäyttöi-
set nykyaikaisine palvelumahdollisuuksineen.  
Kulttuuritarjonnan palvelumahdollisuuksien parantamiseksi tarvitaan uusi iso sali 
joka on juhlakäyttöön soveltuva sekä erilaisiin esityksiin soveltuva nousevine katso-
moineen. 
Liikuntamahdollisuuksien parantaminen uuden ison salin kautta joka soveltuu moni-
puoliseen liikuntaan ja erityisesti päiväliikuntaan. 
Kokonaisuus toteutettuna keskeiselle paikalle ja täytyy olla riittävät pysäköintitilat ja 
liikenne- ja henkilölogistiikka hyvin suunniteltuina. 
 
Tilantarvetyöryhmä suosittelee kaupunginhallitukselle, että käynnistetään hanke-
suunnittelu, jonka kautta saadaan selville mihin ja tarpeen mukainen uusi koko-
naisuus saataisiin rakennettua ja mikä on investointikustannus sekä käyttökustan-
nukset sekä mahdollisten ulkoisille vuokralaisille vuokrattavien tilojen kustannukset. 
 
 
Esimerkkikohteita mahdollista tutustumista varten: 
 
- Kulttuurikeskus STOA Helsinki 
- Kiuruvesisali 
- Kalajoen kirjasto 
- Pyhäjoen suunnitteilla oleva kirjasto 
- Limingan kirjasto 
- Pudasjärven suunnitteilla oleva kirjasto 
- Nokian rakenteilla oleva kirjasto- ja kulttuuritalo 
  

    
  
  
 
 


