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ALKUSANAT  
 
Yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa on toisen vuosikurssin syksyn harjoitustyönä pitkään ollut 
kaupunkitila-niminen seminaaritapahtuma. Harjoitustehtävän tavoitteena on perehtyä tämänhetkisiin 
arkkitehtonisen kaupunkiympäristön suunnittelutrendeihin. Kolmena edellisenä vuotena 
seminaaritapahtuman teemana on ollut Europan-arkkitehtuurikilpailujen analysointi, tutkailu, raportointi 
ja esittely. Jatkoimme aihetta tänäkin vuonna keskittyen erityisesti kilpailuehdotusten toteutumisen 
tarkasteluun.  
 
Europania voidaan pitää maailman laajimpana arkkitehtuurikilpailuna, johon voivat osallistua alle 40– 
vuotiaat eurooppalaiset arkkitehdit sekä opiskelijat avustajan roolissa. Kilpailussa on mukana 
parikymmentä Euroopan maata, josta kustakin on osoitettu 3–4 kohdetta. Europan järjestetään 2–3  
vuoden välein. Osallistuvia suunnittelijoita voi olla jopa 10 000. 
 
Harjoitustehtävä muodostuu neljästä toisiaan tukevasta osiosta. Tehtävä aloitetaan kohteeseen 
perehtymisellä, jonka jälkeen seuraa kirjallisen referaatin laadinta. Referaatti toimii myös varsinaisen 
esityksen käsikirjoituksena. Kohteen kriittinen esittely tapahtuu kurssin yhteisissä seminaareissa, 
joissa myös harjoittelemme suullista ja kuvallista viestintää. Neljäs osio muodostuu esitelmän 
opponoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta yhteisiin seminaaritilaisuuksiin sekä keskusteluihin. 
Harjoitustehtävä suoritettiin parityöskentelynä. 
 
Yksittäisen kilpailun analysointi käsitti tavoitteiden ja taustojen määrittelyn, kilpailuehdotusten esittelyn 
ja vertailun, voittaneen ja palkittujen ehdotusten esittelyn sekä toteutuneen projektin analyysin tai 
tilannekatsauksen. Tärkeä teema oli opiskelijoiden oma arvio kilpailun tavoitteiden saavuttamisesta, 
ehdotusten arkkitehtonisesta tasosta ja kilpailun järjestämisen mielekkyydestä. 
 
Seminaarin lähdeaineisto käsitti kohteita Alankomaista, Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Ruotsista, 
Suomesta ja Sveitsistä. Yhtenä valintoja rajoittavana tekijänä oli kieliongelma. Yritimme löytää 
kilpailuehdotukset, joista oli saatavilla englanninkielistä informaatiota. Projektien toteutumisen 
tarkastelu muodostui myös haastavaksi selvitystehtäväksi. Lisätietoa on kyselty mm. kilpailuissa 
menestyneiltä arkkitehdeiltä sekä kohdekaupunkien kaavoittajilta.    
 
Tämä julkaisu on kooste opiskelijoiden seminaaria varten tekemistä kirjallisista referaateista. 
Referaateista pyrittiin tekemään tiiviitä, mutta informatiivisiä: ohjeellinen pituus oli kaksi sivua tekstiä ja 
kaksi sivua kuvamateriaalia. Referaatti tuli laatia valmiiksi annetun layoutin mukaan. Julkaisussa 
käsitellään kuutta Europan-kilpailua 1990-luvun alkupuolelta 2000-luvun puoliväliin. Tarkastellut 
kohteet on jaoteltu aakkos- ja aikajärjestykseen maiden ja kaupunkien mukaan.  
 
Kaupunkitilaseminaarin aihevalinnan tavoitteena on tehdä tutuksi Europan-kilpailumenettelyä omille 
opiskelijoillemme. Tämä julkaisu voi osaltaan innostaa ja myöhemmin myös muistuttaa 
mahdollisuudesta ottaa osaa Europan-kilpailuun ja arkkitehtuurikilpailuihin yleensäkin. Seminaarin 
tilaisuuksiin oli perinteiseen tapaan mahdollisuus ja tavoite osallistua koko yhdyskuntasuunnittelun 
laboratorion henkilökunnan muun opetuksen ja tutkimuksen ohessa. Tämän Europan-seminaarin 
järjestelyistä ja ohjauksesta kantoi päävastuun assistentti Leena Soudunsaari. 
 
Oulussa tammikuulla 2009 
 
Aarne Tarumaa 
Yhdyskuntasuunnittelun professori 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 2 – NIJMEGEN 

 
Europan -arkkitehtuurikilpailuiden on tarkoitus toimia kanavana, jonka avulla nimenomaan nuoret 
suunnittelijat pystyvät tuomaan näkemyksiään julki. Europan 2 -kilpailu järjestettiin vuosina 1991–1992 
ja sen teema liittyi hyvin läheisesti korjausrakentamiseen tai kuten järjestäjät ilmoittivat, kaupunkien 
”päivittämiseen”. Tunnuslauseena oli ”Living in the town: re-interpretation of urban spaces”, jonka voisi 
kääntää suomeksi ”Kaupungeissa eläminen: urbaaneiden tilojen uudelleentulkinta”. 1990-luvun alussa 
ajankohtaiseksi ongelmaksi koettiin 50 vuotta kestänyt kaavoituspolitiikka, jossa asumistoiminnot oli 
sijoitettu muusta rakenteesta ja toiminnoista erilleen kaupunkien laitamille. Europan 2 -kilpailussa 
asuinalueita haluttiin taas linkittää osaksi kompleksisempaa kokonaisuutta, erityisesti paikoissa jotka 
olivat kaupunkien keskustojen laajenemisen kannalta olennaisia. Lisäksi nähtiin, että arkkitehtuurin oli 
syytä huomioida ihmisyhteisöissä tapahtuneita kulttuurisia ja sosiaalisia muutoksia. Näitä olivat muun 
muassa uudentyyliset elämäntavat töissäkäynnin ja vapaa-ajan vieton osalta, sekä perinteisten 
yhteisöjen koon ja muotojen pirstaloituminen. Ehdotusten piti edustaa myös ennakoivaa suunnittelua, 
jossa kaupunkien muuttuvuuteen ja kasvuun varaudutaan realistisesti jo etukäteen, jolloin muutokset 
esimerkiksi liikenneteknisissä järjestelyissä tai taloudessa eivät pääse pilaamaan elinympäristöä. 
 
KILPAILUALUE 
Tutkimamme kilpailukohde sijoittuu Waal-joen etelärannalla Hollannin sisämaassa sijaitsevaan 
Nijmegenin kaupunkiin, joka nykyisen tiedon mukaan on maan vanhin kaupunki. Kaavoituksen ja 
arkkitehtuurin osalta Nijmegeniä koskevat enimmikseen samat seikat kuin Alankomaita yleensä. Valtio 
on pinta-alaltaan suunnilleen Pohjois-Pohjanmaan kokoinen, mutta asukkaita on noin 16 miljoonaa. 
Tämän seurauksena maa-alueet ovat hyvin tarkasti hyödynnettyjä, kaupungit esimerkiksi Suomeen 
verrattuna tiiviitä ja maaseutu koostuu lähes pelkästään peltoalueista. Lisäksi maasto on 
poikkeuksellisen tasaista. Maankäytön tehostaminen ja täydennysrakentaminen ovat siis erityisen 
merkittävässä roolissa hollantilaisessa yhdyskuntasuunnittelussa. 
 

       
Kuva 1. Nijmegenin kilpailualue, De Hessenberg. Vaalealla pohjalla näkyvä alue sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustan 
tuntumassa. Kuva 1, Live Search Maps 2008 
 
Nijmegenin historiallinen keskusta kärsi verraten pahasti toisen maailmansodan aikaisista 
pommituksista. Tästä huolimatta siellä on huomattava määrä katolisen kirkon rakennuksia, joiden 
alkuperäiset käyttötarkoitukset ovat 1900-luvulla sekularisaation myötä muuttuneet. Europan 2 -
kilpailuun Nijmegenista oli valittu 1,5 hehtaarin kokoinen De Hessenbergin alue, kortteli kaupungin 
ydinkeskustasta. Viereisillä tonteilla sijaitsevat muun muassa tuomiokirkko ja Kronenburger-puisto. 
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Historiallisen arvon lisäksi De Hessenberg on myös osa Nijmegenin kaupallista keskustaa, joka luo 
puolestaan omia paineita alueen kehitykselle. Käsiteltävässä korttelissa sijaitsee 
kansallismonumentiksi luokiteltu vanha orpokoti, joka nykyään on toimistokäytössä. Muita arvokkaita 
rakennuksia ovat vanha kappeli, sekä entinen luostarirakennus. Näiden käyttötarkoituksesta kukaan ei 
ole ollut viime aikoina täysin selvillä. Suunnittelun lähtökohtien haasteellisuutta lisäävät myös 
Hollannin mittakaavassa suuret korkeuserot – jopa 6 metriä yhden korttelin alueella. 
 
VOITTANEET EHDOTUKSET 
Tuomaristo valitsi kilpailuehdotuksista kaksi voittajaa, jotka parhaiten vastasivat kilpailun tavoitteita ja 
asetettuja lähtökohtia. Ensimmäinen palkituista oli vuonna 1964 syntyneen hollantilaisen arkkitehdin 
Winfried van Zeelandin futuristinen ehdotus ”Flash Gordon”. Ehdotuksessa van Zeeland rajasi kahta 
suurta ympyrän muotoista aukiota seitsemällä voimakkaasti muotoillulla uudisrakennuksella. 
Rakennukset olivat neljä – viisikerroksisia, joista katutaso varattiin liike- ja toimistotiloille ylempien 
kerroksien ollessa asumiskäyttöön tarkoitettuja. Tuomaristo luonnehti van Zeelandin työtä 
vauhdikkaaksi ehdotukseksi, missä tilan alkuperäistä luonnetta oli osattu käyttää elegantisti ja 
leikkisästi hyväksi.  
 

 
Kuva 2. ”Flash Gordon”. Winfried van Zeelandin ehdotuksen pienoismalli veistoksellisine rakennuksineen, jotka rajaavat 
ympyränmuotoista aukioita. Kuva 2, Europan 2 - tuloskirja 
 
Toinen voittaneista töistä oli niin ikään hollantilaisten arkkitehtien Bjarne Mastenbroekin (syntynyt 
1964) ja Dick van Gamerenin (s. 1962) ehdotus nimeltä “Landscape in Middle”. Ehdotuksessa 
uudisrakennuksia sijoitettiin alueen reunoille, jolloin keskelle jäi suuri puistoalue, joka heijasti 
perinteistä hollantilaista maisemaa. Alueen korkeuseroja korostettiin entisestään, jotta tilasta saatiin 
mielekkäämpi, jopa orgaanista arkkitehtuurista vaikutteita ottava asuinalue. Pysäköinti vietiin 
maanalaisiin parkkihalleihin, jotka sijoitettiin kauemmas puistoalueen alta puunjurien tieltä. 
Mastenbroekin ja van Gamerenin ehdotus, “Landscape in Middle” lunastettiin toteutettavaksi, mutta 
kaupungin johto piti aluetta lopulta liian riskialttiina suunnitelmalle, joten toteutukselle ryhdyttiin 
etsimään vaihtoehtoista aluetta.  
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI  
Suunnittelutyö vaihtoehtoiselle alueelle saatiin valmiiksi 1994. Toteutusta lähdettiin rakentamaan 
vuonna 1995 uudelle alueelle Gerardt Noodtstraatiin, joka sijaitsee noin kilometrin kaakkoon 
alkuperäiseltä kilpailualueelta. Toteutus oli huomattavasti pienempi alkuperäiseen alueeseen 
verrattuna, sillä tonttikoko oli vain noin 65.000m2 ja se toteutettiin yhden ainoan kadun varteen. 
Valmistuneessa, pääosin 5-kerroksisessa, rakennuksessa on 57 huoneistoa ja katutaso varattu 
liiketiloille. Lopulliset rakennuskustannukset olivat noin 5,4 miljoonaa euroa. Pitkä rakennus sijoitettiin 
keskelle kapeaa tonttia. Julkisivussa arkkitehdit halusivat välttää muurimaista vaikutelmaa käyttämällä 
paljon pinnan tasoeroja ja läpinäkyvyyksiä, sekä jakamalla rakennuksen kolmeen eri osaan 
käyttämällä kussakin osassa kolmea eri päämateriaalia: puuta, terästä ja tiiltä.  
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Kuva 3. Valmistunut rakennus. Toteutunut ehdotus rakennettiin kapealle tontille kadun varrelle. Rakennuksen edustalle haluttiin 
jättää tilaa viheristutuksille. Kuvan oikeassa reunassa luonnontieteellisen museon päärakennus. (kuva 3, A Housing Block with 
Roof-Top Car Park, 57 apartments in Nijmegen, 1999) 
 
KATTOPARKKIPAIKAT 
Alkuperäistä ajatusta maisemasisäpihasta on pyritty toteuttamaan lopullisessa ratkaisussa 
sijoittamalla kerrostalon taakse viheraluetta, josta muodostuu osa asukkaiden päivittäistä 
elinympäristöä, sillä kulku rappukäytävistä kadulle tapahtuu sisäpihan kautta. Sisäpiha on saatu 
vapautettua puistokäyttöön siirtämällä autojen parkkialueet maantasolta rakennuksen katolle. Tälle 
asuinkerrostalolle hieman epätavanomaiselle ratkaisulle nähtiin useita puoltavia syitä. Ensinnäkin 
maanalainen parkkialue olisi ollut taloudellisesti huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Toiseksi autojen 
ajateltiin olevan ilkivallalta turvassa katolla. Kolmanneksi katto tarjoaa käyttäjilleen hienon näköalan 
kaupungin yli.  
 

 
Kuva 4. Kattoparkki. Pysäköintialue sijaitsee rakennuksen katolla, jonne pääsy tapahtuu erityisellä autohissillä. Kuva 4, A 
Housing Block with Roof-Top Car Park, 57 apartments in Nijmegen, 1999 
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Autojen vieminen katolle haluttiin hoitaa hissillä, sillä ramppi olisi ollut suurehko esteettinen haitta. 
Hissin toimivuutta tutkittiin etukäteen ja suunnittelijat totesivat, että sen ei pitäisi ruuhkautua. Näemme 
kattoparkkipaikka- ja autohissiratkaisuissa jossain määrin itseisarvona myös totunnaisten käytäntöjen 
kyseenalaistamisen, johon suunnittelun motiivina suhtaudumme hieman varauksellisesti. 
 
YHTEENVETO 
Europan 2 – kilpailun Hollannin Nijmegenissä kahdesta voittajatyöstä Bjarne Mastenbroekin ja Dick 
van Gamerenin ehdotus lunastettiin toteutettavaksi. Vaikka alkuperäinen kilpailualue päätettiin 
kaupungin toimesta jättää rakentamatta, oli kaikesta huolimatta hieno ele voittaneita arkkitehtejä 
kohtaan tarjota heille mahdollisuus toteuttaa ehdotus vaihtoehtoiselle alueelle, joskin hieman 
pienempänä kokonaisuutena. Tuloksena on kuitenkin innovatiivinen ja arkkitehtuuriltaan 
mielenkiintoinen kerrostalo, josta on tullut suosittu asuinkohde Nijmegenissä.  
 

 
Kuva 5. Rakennuksen julkisivun massoittelua ja materiaalinkäyttöä. Kuva 5, A Housing Block with Roof-Top Car Park, 57 
apartments in Nijmegen, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Petri Pettersson ja Pyry Vihanninjoki k07 
Lähteet: 
Europan 2 ja Impelemtations -tuloskirjat 
A Housing Block with Roof-Top Car Park, 57 apartments in Nijmegen, 1999 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 2 – ZAANSTAD 

 
 
Europan–kilpailukonsepti jakautuu viiteen aihealueeseen, joista Zaanstadin kilpailu vuonna 1991 
käsittelee teemaa Complex Urban Programmes. Kilpailun tarkoituksena on luoda linkki urbaanien 
toimintojen sekä niiden toimimisympäristöjen välille. Kilpailun kohteena olevilla alueilla on usein 
monenlaisia tarpeita, joihin vastatakseen kilpailuehdotusten suunnittelussa arkkitehtien on toimittava 
poikkeuksellisen luovasti. Projekteissa voidaan synnyttää eri urbaanin yhdyskunnan toimintoja 
sisältäviä kokonaan uusia alueita tai vaihtoehtoisesti muokata vanhaa rakennusympäristöä 
vastaamaan usein ristiriitaisiakin nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Kilpailuohjelmassa vaadittava 
monimuotoisuus voi ottaa muotonsa eräänlaisena asiakkaan toivomuslistana, joka muokkautuu 
projektin edetessä ja saattaa tarkentua toteutusvaiheeseen päästessään jopa vain yhden toiminnan 
kohteeksi. Complex Urban Programmes –kilpailuohjelmalle olennainen käsite on kestävä 
kaupunkisuunnittelu, jossa luodaan pohja alueen kehitykselle pitkällä aikavälillä: on otettava 
huomioon, kuinka käyttötarpeet ajan myötä muuttuvat. 
 
ZAANSTADIN KILPAILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 
Zaanstadin kaupunki on kasvanut Zaan-joen varrelle ja on yksi Alankomaiden teollisuuskeskuksista. 
Zaan-jokea on käytetty tavarankuljetus- ja kulkureittinä kaupunkiin. Zaanstad on rakentunut 
seitsemästä ennen itsenäisestä kunnasta, jotka levittäytyvät 11 kilometrin pituiselle alueelle joen 
uoman varrelle. Joen saastuminen on johtanut jokiliikenteen vähentymiseen, mikä näkyy 
teollisuusalueiden rapistumisena. 
 
Vuonna 1988 kaupunginvaltuusto päätti aloittaa jokialueiden uudelleenkaavoittamisen. Alueista 
haluttiin monikäyttöisiä, luonnollisesti kasvavia, viihtyisiä alueita, jotka ohjattiin pääasiassa 
asumiskäyttöön. Vuonna 1991 avattiin Europan 2 -kilpailuun kuuluva suunnittelukilpailu Zaanstadin 
kaupungissa, johon oli vapautettu 3,5 hehtaaria vanhaa teollisuusaluetta, josta haluttiin asutusta ja 
julkisia palveluita yhdistävä alue. Erityistä huomiota piti kiinnittää jalankulkijoiden asemaan. 
 
STEDELYK DORP, LUNASTUS Albert Blaumoser, Saksa & Thomas Winkler, Italia 
Suunnitelman lähtökohtana on siirtää pientalot puutarhoineen urbaaniin ympäristöön. 
Asuinrakennuksista muodostuu kolme joen suuntaista  260 käsittävää talorivistöä. Parkkipaikat on 
sijoitettu maantason alapuolelle ja julkinen tila sijoittuu asuntojen ja joen välille. Pientaloille ominaiseen 
tyyliin asuntoihin kuuluvat omat puutarhat, terassit sekä parvekkeet. 
 
Erityistä suunnitelmassa on se, että se on ainoa lunastetuista ehdotuksista joka sisältää pelkästään 
pientaloja. Todennäköisesti juuri se vetosi omalaatuisuudellaan ja yksityisyydellään tuomaristoon. 
Toisaalta tässä ehdotuksessa suunnittelijat  puuttuivat lähinnä vain asumisen ratkaisumalleihin.  
 

        
 

Kuva 1 ja 2. Vasemmalla aksonometria suunnitelmasta. Oikealla perspektiivikuva rakennusten sijoittumisesta jokivarteen. 
Europan  2, European results, 1991. 
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WONEN AAN HET WATER, LUNASTUS Piet Grouls, Alankomaat 
Suunnittelun lähtökohtana on voimakkaasti muotoiltu rantaviiva, joka synnyttää neljä kiilamaista 
niemeä. Autotieltä on suora yhteys joelle. Niemien rannoille on sijoitettu monikäyttöisiä kerrostaloja, 
jotka tuovat asumisen ja julkiset palvelut aivan joen vierelle. Suunnitelmassa on haettu kontrastia 
umpinaisen kadun puoleisen rakennusten ja läpinäkyvämmän joen puoleisen rakennusmassan välille. 
 
Suunnitelman mielenkiintoisin puoli ovat juuri kiilamaiset V:n muotoiset niemet, mutta samalla ne ovat 
suunnitelman heikkous. Tälläisten niemien olisi varmaankin vaikea olla tehokkaasti muuntuvia ajan 
kuluessa, mikä kuitenkin oli yksi kilpailun lähtökohdista. 
 
HET SCHIP, LUNASTUS Louis Bendix Becker, Michael Christensen & Peer Teglgaard Jeppesen, Tanska 
Kilpailuehdotus muodostaa dynaamisen urbaanin ympäristön erottamalla asumisen sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajantoiminnan omiksi osikseen, joita yhdistää 450 metrin kävelyreitti joen rannalla. Asuminen 
sijoittuu jokea kohtisuoraan asetettuihin yhteensä 200 asuntoa sisältäviin rakennuksiin sekä toiseen 
keskittymään päätien varrelle. Muut toiminnot on sijoitettu keinotekoiselle, muotonsa laivasta 
saaneelle saarelle. Suunnitelma muodostaa mielenkiintoisen urbaanin maiseman, jossa painottuu 
erityisesti paikan maisemallinen arvo. Siinä on poikkeavalla tavalla otettu huomioon joen merkitys 
kulkuväylänä ja hyödynnetty sitä suunnittelun lähtökohtana. 
 

      
 

Kuvat 3 ja 4. Vasemmalla suunnitelman pienoismalli. Oikealla perspektiiviluonnos rakennustyypistä. 
Europan  2, European results, 1991. 

 
 
MODUS VIVENDI, LUNASTUS Enrique Delgado Camara & Ruben Picado Fernandez, Espanja 
Ehdotus muodostaa rinnakkaisten asuinrakennusten sarjan, jotka sijoittuvat joenrantaan luoden 
vaikutelman alueelle ominaisesta toistuvuudesta. Rakennukset on sijoitettu pylväiden päälle ja 
katutaso on varattu pysäköintitiloiksi. 1,20 metrin moduleista koostuvat kaksikerroksiset rakennukset 
muodostavat joenrantaan kävelyreitin sekä julkisia puistoalueita. Rakennukset on suunniteltu auringon 
kierron mukaisesti siten, että niiden pohjoissivu on umpinainen ja eteläpuolelle on sijoitettu parvekkeet 
sekä kahden kerroksen korkuiset olohuoneet. Suunnitelma keskittyy asumisen ongelmien 
ratkaisemiseen. Sen suunnittelun taustalla on ollut ajatus toistaa rakennuksissa paikalle ominaisten 
laiturirakennelmien muotoa.  
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WOONSTROKEN, VOITTAJA Richard Lavington & Gerard Maccreanor, Iso-Britannia 
Suunnitelmassa talot on järjestetty nauhamaiseksi massaksi, jossa rakennukset työntyvät ylöspäin 
luoden asuintilaa jäsentävän viivaston. Selkeä ja hierarkinen katuverkosto on reunustettu rakennuksin. 
Suunnitelmassa tilat on jauttu selkeästi julkiseen ja asuinkäyttöön. Joen varrelle on ryhmitelty erilaisia 
aktiviteetteja riippuen jokivarren leveydestä. Sen leveimmässä kohdassa asunnot tuodaan puiston 
välityksellä joen rantaan. Kapeimmassa kohdassa puisto tuo pientalot aivan joen varrelle. 
 
Kilpailun jälkeen Woonstroken ehdotuksen tekijät ovat toteuttaneet Zaanstadiin, aivan kilpailu alueen 
läheisyyteen kerrostaloprojektin. Tämän toteutuneen projektin ja kilpailusuunnitelman välistä yhteyttä 
ei ole kuitenkaan voitu varmistaa. 
 

 
 

Kuva 5. Leikkaus suunnitelmasta. Europan  2, European results, 1991. 
 

AFGELEID, VOITTAJA Tania Concko, Ranska & Pierre Gautier, Alankomaat 
Voittanut ehdotus on monipuolinen sekä toiminnallisuudessaan kauaskantoinen. Suunnitelma koostuu 
joustavista sektoreista, jotka käyttävät hyväkseen jokivarren vanhojen teollisuusalueiden rakennusten 
valtavia dimensioita ja sitovat uuden suunnitelman siten vanhaan ympäristöönsä. Suunnitelma erottaa 
kuusi korttelia kanaalin rantaviivasta ja muodostaa niistä saarimaisia, urbaaneja kelluvia tasoja, jotka 
on vahvistettu alle tulevin parkkihallein – iltaisin korttelit suunniteltiin näyttävän ikään kuin kelluvan 
parkkihalleista loistavan valon päällä. Jokaisella korttelilla on oma funktionsa, kuten liike ja lepo, ja ne 
muodostuvat helposti järjestyvistä moduleista. Suunnitelmassa korttelit yhdistetään rantaan 
kävelysillalla, joka toimii osana julkista katuverkkoa. Kulkureittinä kävelysilta on myös viittaus 
jokivarren vanhaan merenkulkuhistoriaan.  
 

      
 

Kuvat 6 ja 7. Vasemmalla asuinrakennuksen julkisivu. Oikealla leikkaus, jossa nähtävissä maan alle sijoitetut paikoitusalueet. 
Europan  2, European results, 1991. 

 
Rakennusten maantasossa joen puolella on liikehuoneistoja, jotka muodostavat viihtyisän ja 
houkuttelevan ympäristön sekä asukkaille että turisteille. Huomiota on kiinnitetty myös julkisten ja 
puolijulkisten tilojen rinnakkaisuuteen. Yhteensä 102 asuntoa käsittävät kerrostalot ovat 
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viisikerroksisia vanhojen teollisuusrakennusten tavoin, ja myös niiden ulkomuoto pohjautuu alueen 
teollisuusrakennuksiin. 
 
Voittajaehdotuksen tekijöiltä vaadittiin joustavuutta, sillä suunnitelma saatettiin joutua pistämään 
toteutusvaiheessa kokonaan uusiksi. Koko ajan oli myös epävarmaa, kuinka paljon alkuperäisestä 
suunnitelmasta toteutettaisiin. Voittanutta ehdotusta tuli käsitellä työkaluna, joka sisältää projektia 
ohjaavia ideoita. 
 
Alueen purkuun suunnatun rahoituksen puuttuminen viivästytti projektin alkua. Toteutuksen edetessä 
suunnitelman mukainen toiminnallinen monimuotoisuus kuitenkin hylättiin asuntokäytön hyväksi ja 
alueelle päätettiin rakentaa sekä vuokra- että omistusasuntoja kuuden suunnitellun sijasta vain 
kolmeen kortteliin. Vedenpäällisten kulkuyhteyksien asemaa vahvistettiin korostamalla sisääntuloja. 
Alueelle ominainen monimuotoisuus pystyttiin säilyttämään valitsemalla muita arkkitehtiryhmiä 
suunnittelemaan projektiin sisältyviä muita rakennuksia (mm. Claus en Kaan sekä Van den Oever). 
 

      
 

Kuvat 8 ja 9. Kuvia toteutuneista rakennuksista. Implementations, Europan 1to6, Negiated Projects. 
 
YHTEENVETO 
Kilpailun lähtökohtana oli luoda monimuotoinen asumisen ja julkisen tilan yhdistävä alue vanhan 
teollisuuskeskittymän paikalle. Toteutus poikkeaa suunnitelmasta toiminnallisen monimuotoisuuden 
osalta: julkista tilaa uhrattiin asuntokäytön hyväksi. Kilpailun avulla on kuitenkin pystytty parantamaan 
vanhan teollisuusalueen ilmettä ja luomaan viihtyisää ja haluttua asuinympäristöä. Historiallinen 
jokimaisema on tuotu luontevalla tavalla osaksi asukkaiden jokapäiväistä elämää yhdistämällä uusi 
alue julkiseen katuverkkoon kävelysilloin.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Taavi Henttonen ja Lotta Kindberg K07 
Lähteet: 
Europan  2, European results, 1991 
Implementations, Europan 1to6, Negiated Projects 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – DEN BOSCH 

 
Europan 3-kilpailun yleisenä teemana oli asuinalueiden urbanisointi. Kilpailualueita oli kaikkiaan 
viidessäkymmenessäkolmessa kaupungissa, tässä käsitellään Alankomaihin Den Boschin kaupunkiin 
sijoittuvaa kilpailua. Europan 3 -kilpailu pidettiin vuosina 1992-1994. 
 

Kuva 1. Kilpailualue rajautuu kuvassa näkyvän ympyrän sisään järven kaakkoisrannalle. (http://maps.google.fi) 
 
YLEISTÄ 
Den Boschissa (viralliselta nimeltään 's-Hertogenbosch) vuonna 1994 järjestetyn suunnittelukilpailun 
teemana oli asutuksen integroiminen puistoalueeseen. Tarvetta oli erityisesti vanhusten asunnoille. 
Kilpailupaikka sijoittui Prinssi Hendrikin puistoon. Vaikka paikka onkin käytännössä kaupungin 
keskustassa, se on hyvin eristäytynyt puiston sisälle. Alue jää vilkkaasti liikennöidyn tien ja puiston 
keskellä olevan suurehkon järven väliin. Alue on noin 1,5 hehtaarin kokoinen ja se aukeaa järvelle 
päin, kun taas tien puolelta sitä reunustaa tiivis pensaikko. Kilpailun alkaessa paikalla oli vielä pieni 
urheilukeskus sekä uima-allas, jotka siirrettäisiin (ratkaisusta riippuen) tulevan asutuksen tieltä 
muualle. Tämän seurauksena koko järven ympärille pystyttäisiin rakentamaan kävelyreitti, mikä 
osaltaan edesauttaisi asutuksen luontevaa liittymistä puistoon. 
 
 
PALKITTU EHDOTUS: SEQUENCES OF EXPERIENCE 
Hugo De Clercqin, Jurgen Van Der Ploegin ja Pieter Weijnenin ehdotuksen pohjalla on idea erilaisten 
ympäristöjen erittelemisestä toisistaan; suunnitelmassa ehdotetaan nyky-yhteiskunnan tuottaman 
sekasorron järjestämistä pienempiin osiin niin, että ihminen voi saada maistiaisen jokaisesta erikseen. 
Alueelle tulisi kaksi erityyppistä asuinrakennuskompleksia; rannalla oleva suoralinjainen, kampaa 
muistuttava kokonaisuus (kts. kuva 3) muodostuu samansuuntaisista, putkimaisista taloista, jotka on 
suunnattu järvelle päin. Kolmiomainen kortteli (kts. kuva 4) taas sisältää neljä erilaista patiolla 
varustettua talotyyppiä, jotka muodostavat ikään kuin dominopalikoista rakennetun monimuotoisen 
tilasarjan. Alueelle rajautuu periaatteessa viisi erilaista ympäristöä; avara ja säännölliseksi sommiteltu 
puistoalue, rakennusten väliin tiukasti rajautuva tila, loivasti viettävä luonnollisen oloinen järvenranta, 
rauhalliset kujat ja seesteiset patiot. 
 

                 
 
Kuvat 2, 3 ja 4: Vasemmalla asutuksen sijoittuminen järven rantaan. Keskellä ja vasemmalla tarkemmat kuvat asuntojen 
pienoismalleista. (Europan 3 -tuloskirja) 
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PALKITTU EHDOTUS: COMMUNAL OCEAN LINER 
Arthur ja Monika Van Den Broekin suunnitelma poikkesi muista tässä esitellyistä erityisesti 
kilpailupaikan hienoisella sivuuttamisella. Ehdotuksessa järven keskelle rakennetaan saari ja sille uusi 
pienoiskaupunginosa. Saarta ja rantaa yhdistää ainoastaan pitkien siltojen sarja. Tämä ”kaupuginosa” 
koostuu yhdestä ainoasta valtavasta rakennuksesta, jossa kaikki yhteisön elämälle tarpeelliset 
toiminnot sijaitsevat; asuminen, ravintolat, pubit, elokuvateatterit, urheiluharrastaminen jne. 
Periaatteessa saarelta ei siis tarvitse koskaan poistua, ainakaan jos sattuu olemaan siellä myös 
töissä. Rakennus on suunnattu pohjois-etelä –akselille. Asunnot on kasattu rakennuksen länsilaitaan 
kerrostaloksi, joka on kuitenkin vain osa suurempaa kokonaisuutta. Asuntojen koot ja pohjakaavat 
vaihtelevat leveydeltään jonkin verran. Talon rakenteellisena mittayksikkönä on 6,6m, joka saatu 
laivojen rakenteiden normimitoista. 
 

 
 
Kuvat 5 ja 6: Vasemmalla ns. yhteisöllisen valtamerilaivan ankkurointi silloilla alkuperäisen suunnittelualueen rantamille. 
Oikealla rakennuksen läpileikkaus etelään. (Europan 3 -tuloskirja) 
 
 
TOINEN VOITTAJA: STRATIFIED STRUCTURE 
Helena Njiricin ehdotusta kiiteltiin erityisesti sen monimuotoisuudesta. Suunnitelman kerroksellinen 
rakenne syntyy useiden erilaisten asuntotyyppien, vanhusten hoivakodin, ns. työasemien sekä vapaa-
ajalle pyhitettyjen paikkojen yhdistämisestä. Kokonaisuus muodostuu toistuvista elementeistä, joita 
ovat suorakulmaiset, palkkimaiset asuintalot pohjoisessa, niiden pohjakerroksessa olevat 
työskentelytilat, tulppaani-istutuksin somistetut nauhamaiset vihervyöhykkeet sekä patiollisten 
asuntojen ryhmä. Alue on kerrostettu siten, että työskentelytilat ja patiotalojen asuinosat ovat 
maanpinnan tasolla, kun taas patiot, viheralueet ja ”palkkitalojen” asunnot on nostettu kerrosta 
ylemmäksi. Suunnitelmassa on otettu myös erityisesti huomioon tehtävänannossa mainittu kävelyreitti; 
rantakatu noudattelee alueen kaarevaa ulkoreunaa, joka muodostaa luonnollisenoloisen, 
pehmeälinjaisen jatkumon rantaviivaan. 
 

 

 

 

Kuvat 7, 8 ja 9: Vasemmalla yleiskuva suunnitelmasta. Oikealla ylhäällä leikkaus vanhusten hoivakodin ja puutarha-asuntojen 
kohdalta, alhaalla taas palkkitalojen ja perheille tarkoitettujen terassitalojen kohdalta. (Europan 3 -tuloskirja) 
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TOTEUTUNUT VOITTAJA: 3UP2DOWN 
Kilpailuvaiheessa VMX arkkitehdit, Don Murphy ja Leon Teunissen, tarkastelivat työssään vanhusten 
tarpeita, huomioiden heidän taloutensa sekä arvoasuntojen kehityksen seuraamukset. He päätyivät 
matalanousuiseen ratkaisuun jossa asuntotyyppejä on yhtä monta kuin itse huoneistoja, 120. Asunnot 
on muokattu 2-kerroksisesta perusratkaisusta. Rakennuksen ulkokuori säilyttää rakenteellisen 
loogisuuden ollen matala, suora ja tasainen, kun taas sisäkattojen korkeuserot antavat huoneistoille 
yksilöllistä ilmettä. VMX arkkitehdit onnistuivat suunnitelmassaan säilyttämään uima-altaan sekä 
ulkoilumahdollisuudet liittämällä ne luontevasti olemassa olevaan puistoalueeseen uudella katteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 10 ja 11: Vasemmalla kuva kilpailuehdotuksen pienoismallista. Oikealla kuvaa asuntojen moduliratkaisuista ja 
muunneltavuudesta (Europan 3 -tuloskirja) 
 
VMX arkkitehtien ehdotus ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia kilpailun vaatimuksia. Kaupunki ehdotti 
rakennukselle uutta sijaintia alkuperäisen sijasta; keskustan länsipuolelle entisen teollisuusalueen ja 
sodanjälkeisen asutusalueen väliin, sekoittuen viheralueeseen. Asiakas BrabantWonen housing 
corporation määräsi rakennuksen koostumaan 59 asuntoyksiköstä, joissa asuisi kehitysvammaisia 
sekä ensiasujia. Rolf Tjerkstra suunnitteli asemakaavan, jossa kilpailualueen lähtökohdat toistuivat 
vihreän kunnallispuiston ja kaarevan Simon Stevintien merkeissä. VMX arkkitehdit, Don Murphy ja 
Leon Teunissen piirsivät kaksi rakennusta kiilamaiseen tilaan puiston ja tien väliin. Asiakas vaati 
monimuotoisuutta asuntoihin ja tilan arkkitehtonisen monotonisuuden rikkomista, mutta ei olemassa 
olevan ympäristön kustannuksella. 
 
VMX arkkitehdit ehdottivat kahta riviä matalia rakennuksia, jotka sisälsivät seitsemän erilaista 
asuntoyksikköä ”pinottavilla pohjapiirustuksilla”. He loivat porrastetut korkeustasot jokaiseen asuntoon 
vaihtelevin pohja-aloin. Ikkunoita on molemmin puolin huoneistoja, ja rakennuksen kattoa puhkovat 
kattoikkunat antavat lisää valoa asuntoihin. Sisätilat ovat vaaleat, julkisivut puolestaan tummaa kiveä. 
Rakennuksen toista kylkeä leikkaa parveke/kulkuväylätasanne, toisen pitkän sivun aukottavat 
erikokoiset parvekesyvennykset. Asuntojen pihat ovat asfalttia sekä kivilaatoitusta. Kivistä ladottua, 
harmaata aitaa on käytetty paljon ja sellainen myös rajaa asuntojen väliin jäävää vesiallasta. 
 

 

Kuvat 12 ja 13: Toteutuneen rakennuksen julkisivuja. (http://www.vmxarchitects.nl/project_47.html) 
 
Arkkitehdit neuvottelivat pitkään asiakkaan kanssa asuntojen tilaratkaisuista sekä julkisivujen 
materiaaleista. Projekti eteni hitaasti. Ympäröivät olosuhteet olivat monimutkaiset ja osakseen 
asiakkaan ja arkkitehtien välillä vallitsevat kulttuurilliset eroavuudet hidastivat asuntojen valmistumista. 
Arkkitehdin innokkuus, energia ja antaumuksellisuus ylipuhuivat asiakkaan jatkamaan arkkitehdin 
näkemysten mukaista rakentamista. Taloudelliset vaikeudet kuitenkin hidastivat projektia edelleen. 
Tilanteen tasaannuttua vuosien saatossa asiakas päätti rakentaa kaksi muutakin taloprojektia samalle 
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alueelle. Kokonaisuudessaan projekti maksoi 3,4 miljoonaa euroa ja kesti seitsemän vuotta 
suunnittelusta valmiiseen rakennukseen. 
 
Vaikka suunnitteluvaihe oli pitkä ja sisälsi useita muutoksia, itse rakennusvaiheessa vuosina 1998 -
2000 asunto henki jälleen alkuperäissuunnitelman dynaamista arkkitehtuuria. Rakennuksessa on 
1970-luvun rakenteellista selkeyttä mutta abstraktimmin käsiteltynä ja saksalaisen vaikutuksen 
alaisena. Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden rakennuksen muoto tietysti muuttui, kuten 
kohderyhmä joille asunto suunniteltiin. Asuntojen sijoittaminen kahden hallitsevan elementin väliin 
toistui sekä kilpailussa että toteutuksessa ja arkkitehdit kantoivat ideansa punaisen langan läpi koko 
projektin. 
 
YHTEENVETO 
Kuten tavallista, kesti kauan ennen kuin kilpailun ehdotusten pohjalta saatiin aikaan konkreettinen 
toteutus. Alkuperäiselle paikalle järven rantaan tosin ei rakennettu ainakaan tämän kilpailun puitteissa 
mitään ja satelliittikuvien perusteella urheilukentät ja uima-allas ovat vielä vanhoilla paikoillaan. Jääkin 
arvailujen varaan, saivatko vanhukset lopulta asuntojaan. 
 
Kaikissa palkituissa ehdotuksissa oli onnistuttu ottamaan kilpailupaikka huomioon –tavalla tai toisella. 
De Clercqin ja muiden suunnitelmassa puisto sulautuu asutukseen kenties kaikkein parhaiten. 
”Valtamerilaivaehdotuksessa” puisto taas on jätetty vähemmälle huomiolle ja järvi – joka toki on 
olennainen osa puistoa - on nostettu pääosaan. Koska muualle maailmaan pääsee saarelta ainostaan 
siltojen kautta, tulee vesielementistä jokapäiväinen osa asukkaiden elämää (toivon mukaan). 
Asutuksen eristäytyneisyys arveluttaa kuitenkin kyseenalaisen käytännöllisyytensä vuoksi; kuinka 
onnistuu esimerkiksi ambulanssikyydin saaminen saarelta, kun sillat on ilmeisesti tarkoitettu kevyelle 
liikenteelle? Lievästi utopistinen ajatus pienellä saarella koko elämänsä viettävästä yhteisöstä 
aiheuttaa myös jonkinasteisia pakokauhunsekaisia tunteita. Lunastetun voittajaehdotuksen 
alkuperäinen suunnitelma vaikutti aluksi hiukan päälleliimatulta kaikessa kantikkuudessaan ja idea 
modulimaisesti muunneltavista asunnoista tuntui turhankin yleispätevältä. Arkkitehdit kuitenkin 
onnistuivat sitomaan asutuksen paikalleen olemassa olevan ja kenties asukkaissa sentimentaalisia 
tunteita herättävän uima-altaan avulla. Toisaalta myös osittain veden ylle kurkottava, suorakulmaisista 
osista jäsennelty rakennusmassa loisi mielenkiintoisen kontrastin puiston vehmaille pusikoille ja 
ruohokentille. 
 
Omaksi suosikiksemme kilpailussa nousi kuitenkin Njiricin ehdotus. Asutuksen monimuotoisuus olisi 
ollut todennäköisesti vanhustenkin mieleen, sillä alueelle olisi rakennettu taloja eri elämätilanteissa 
oleville ihmisille, mm. lapsiperheille. Myös hoivakodin luonteva läheisyys muuhun asutukseen tuntuu 
oikein ihmisläheiseltä ratkaisulta. Asutuksen vieressä kulkeva rantakatu antaa oivan mahdollisuuden 
puistossa käyskentelyyn, kun taas talojen keskellä oleva vihervyöhyke luo viihtyisyyttä ja 
luonnonläheisyyttä ylätason terasseille. Njiricin suunnitelmassa on hieman samaa ideaa kuin Clercqin 
ja muiden ehdotuksessa, mutta eri ympäristöjen erotteleminen ei ole niin alleviivattua saati 
pakollistakaan, pikemminkin ne pyritään ujuttamaan toistensa lomaan ja siten muodostamaan eheän 
kokonaisuuden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Saija Sikkilä Ko6, Miina Tolonen Ko7 
Lähteet: 
Europan 3 -tuloskirja 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session3.php 
http://www.vmxarchitects.nl/project_47.html 
http://maps.google.fi 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – GRONINGEN 

 
 
Europan 3-kilpailu järjestettiin vuonna 1994. Yksi kilpailun teemoista keskittyi käyttämättömäksi 
jääneiden tilojen uudistamiseen kehittämällä tiloille uusia käyttötarkoituksia. Kilpailun tavoitteena oli 
luoda täysin uudentyyppinen suhde kaupungin julkisen ja yksityisen tilan välille. Tähän viittaa myös 
kilpailun nimi ”Urbanising Residential Areas”. Yksityisyys ja yhteisöllisyys haluttiin asettaa samaan 
paikkaan yhdistämällä toisiinsa asuminen, työssäkäynti ja vapaa-aika. Yhdeksi näkökulmaksi otettiin 
myös nykyihmisen halu työskennellä ja olla aktiivinen omassa kodissaan. 
 
KILPAILUALUE 
 
Groningenin kaupunki sijaitsee Alankomaiden pohjoisosassa lähellä Pohjanmeren rannikkoa. 
Kaupungin asukasluku on lähes 190 000. Kilpailualue sijaitsee GiBoGan alueella Groningenissa. Alue 
on entinen teollisuusalue Groningenin vanhankaupungin ja 1930-luvulla rakennetun asuinalueen 
välissä ja se on muodostunut vanhan kaupunginmuurin raunioille.  
 
Käyttämättömäksi jäänyt alue muodosti kaupunkirakenteeseen ”mustan aukon”, joka katkaisi 
kaupunginosien välisen yhteyden. Europan 3 –kilpailun avulla haluttiin etsiä ratkaisuja paikan luonteen 
uudelleen muokkaamiseksi. Alueen sijainti kahden valmiin kaupunkirakenteen välissä tarjosi paljon 
mahdollisuuksia paikan uudistamiseksi. Toisaalta oli mahdollista rakentaa asuinalue lähelle 
keskustaa, toisaalta sinne saatiin myös paljon työpaikkoja muun muassa läheisestä sairaalasta.  
 

 
 
                                     Kuva 1. Kilpailualue 
 
PALKITUT EHDOTUKSET 
 
Kilpailun voittivat S333 Arkkitehdit Christopher Moller, Jonathan Woodroffe ja Dominic Papa Incidental 
filtering –nimisellä ehdotuksella. Ehdotuksen pohjalla oli visio kaupungista voimakenttänä, joka 
yhdistää rakennukset, ihmiset ja liikenteen. Keskeisellä sijalla oli myös kaupungin intensiivisyyden 
korostaminen, jota haluttiin ilmentää sekoittamalla kaupungin perinteiset rakenteet toisiinsa.  
 
Kaupunkisuunnitelma perustui tavanomaisten katulinjojen sijaan ”houkutuslinjoihin”, joille alueen 
toiminnot keskittyivät ja jotka vetivät alueella liikkuvia ihmisiä puoleensa. Rakennukset oli sijoitettu jo 
paikalla olevaan kaupunkirakenteeseen, joka oli aikanaan syntynyt kaupungin historiallisille jäänteille. 
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Näin rakennusmassojen väliin muodostui kuin itsestään kapeiden tilojen ketju, joka tarjosi 
monimuotoista ja virtaavaa julkista tilaa 
 
Tuomaristo piti ehdotuksen erityisenä vahvuutena sen keskittymistä tontin kontekstiin. Ideassa 
yhdistyivät mielenkiintoisella tavalla uuden kaupungin typologia sekä kaupungin vanhemman osan 
historialliset elementit. Lisäksi arvostettiin myös ekologisten liikennemuotojen, kuten kävelyn ja 
pyöräilyn huomioimista ehdotuksessa, sillä sen katsottiin tukevan hyvin alueella tapahtuvaa asumista. 
 

 
 
                           Kuva 2. Voittanut ehdotus: pienoismalli, leikkaukset ja havainnekuvia 
     
Voittajan lisäksi kilpailuraati palkitsi ehdotuksen nimeltä Transitional Artefacts, suunnitelijoina 
arkkitehdit Philip Ball ja Gavin Miller. Ideana oli tehdä kilpailualueesta ympäröivien asuinalueiden 
keskus muodostamalla alueen päätila suureksi julkiseksi tilaksi. Tähän pyrittiin laajentamalla jo 
olemassa olevaa puistoa huomattavasti sekä luomalla yhtenäinen kaupallisten toimintojen linja 
kulkemaan alueen läpi. Näin alueesta saatiin myös yhdistävä tekijä sen vastakkaisilla laidoilla 
sijaitsevien vanhankaupungin ja asuinalueen välille. 
 
Ballin ja Millerin ehdotuksessa rakennusmassoja luonnehdittiin sarjaksi urbaaneja keinotekoisia 
objekteja, jotka määrittelivät julkisten ja puolijulkisten tilojen välisen yhteyden. Tuomarit arvostivat 
ehdotuksen tarjoamia yksilöllisiä asumismuotoja, jotka joustavuudellaan mahdollistivat eri 
elämänvaiheissa olevien ihmisten asumisen samassa paikassa. 
 

            
 
      Kuva 3. Toinen palkittu ehdotus: perspektiivi ja asemapiirros 
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TOTEUTUS 
 
Groningenin kaupunginhallitus halusi toteuttaa voittajaehdotuksen yksittäisten rakennusten 
mittakaavassa. Toteutus keskitettiin kilpailualuetta laajemmalle alueelle, jotta 14 hehtaarin kokoisesta 
CiBoGan alueesta saataisiin tehtyä monikerroksinen urbaani kokonaisuus. Alueelle toivotut julkiset 
tilat jaettiin kolmeen ryhmään: houkuttimiin (kaupat, elokuvateatteri, teatteri, terveyskeskus, palvelut ja 
infrastruktuuri), rentoutumispaikkoihin (kahvilat ja baarit) sekä välitilaan, joka käsitti maisemoinnin ja 
kadut. Tärkeänä suunnittelueriaatteena pidettiin myös kestävän kehityksen huomioimista ja 
vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä. 
 
Alueen rakenteen oli tarkoitus muodostua suurista kerroksittaisista rakennusmassoista ja niiden väliin 
jäävistä tiloista. Taustalla oli metafora vedessä kelluvista jäävuorista, jossa vesi symboloi julkista tilaa 
ja jäävuoret asuintiloja. Jokaisella rakennuksella tuli olla oma, tunnusomainen muotonsa ja yhdessä 
niiden oli tarkoitus muodostaa kaupunkitila ilman selviä katulinjoja. Projektiin kutsuttiin mukaan 
lukuisia arkkitehtitoimistoja, joiden tehtäväksi annettiin suunnitella alueelle 13 ”jäävuorta”. Kahden 
ensimmäisen suunnittelu annettiin S333 arkkitehtien tehtäväksi, ja niiden oli tarkoitus toimia 
esimerkkinä muille rakennuksille.  
 
S333 arkkitehtien suunnittelemat rakennukset saivat nimekseen Schots 1 ja 2 hollannin kielen 
jäävuorta tarkoittavan sanan mukaan. Rakennukset ovat toistensa peilikuvia, ja niiden väliin 
muodostuu ympäröivälle kaupunkirakenteelle avoin sujuva katutila. Schots 1 on luonteeltaan 
urbaanimpi ja sen muoto on abstrakti verrattuna Schots 2:n perinteisempään, terassoituun muotoon. 
Schots 1:n materiaalina on käytetty modernia lasia eri läpinäkyvyyksillä, kun taas Schots 2:ssa 
käytetty puu tuo sille vahvan tekstuurin ja materiaalin tunnun. 
 
Molempien rakennusten kokonaisrakenne on kerroksittainen: parkkipaikat sijaitsevat maan alla, 
kaupalliset toiminnot puolestaan katutasossa. Ylimpiin kerroksiin on sijoitettu asuintiloja, joihin liittyy 
erilaisia kattopuutarhoja ja -terasseja. Kestävän kehityksen periaatetta on noudatettu vähentämällä 
parkkipaikkojen lukumäärä puoleen ja suosimalla vaihtoehtoisia liikennemuotoja.  
 

 
 
                         Kuva 4. Uusi julkisen tilan muoto 
 
Asuntojen suunnittelussa on huomioitu kiinteä kaupunkimainen asumismuoto sekä ihmisten erilaiset 
elämäntilanteet painottamalla yksilöllisiä asumisratkaisuja, joita useat erityyppiset asunnot tarjoavat. 
Huolimatta vaihtelevuudestaan kaikki asunnot ovat laadukkaita: kaikista asunnoista on näköala 
kahteen suuntaan, ja useimmat niistä ovat 2-3 kerroksisia. Lisäksi suurista olohuoneista avautuu 
yhteys terasseille ja puutarhoihin. Asuintilojen lomassa on myös uudentyyppistä julkista tilaa, jossa 
ihmiset voivat tavata toisiaan, harrastaa liikuntaa ja rentoutua.  
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              Kuva 5. Schots 1 ja 2 
  
Tähän mennessä projektista ovat toteutuneet ainoastaan Schots 1 ja 2. Arkkitehtitoimisto Meyer & 
Van Schooten on tehnyt suunnitelmat Schots 3, 4 ja 5 varten, mutta niiden toteuttamisesta ei tällä 
hetkellä ole tietoa. Lisäksi projektiin ovat osallistuneet ainakin toimistot Sambeek & Van Veen, ONIX 
Architects, Marx en Steketee, Hohne en Rapp ja FARO Architects. 
 
YHTEENVETO 
 
Europan 3 kilpailu toi uuden lisän Groningenin kaupunkirakenteeseen voittajaehdotuksesta 
muunnellulla toteutuksella. Tärkeimpiä elementtejä olivat kestävään kehitykseen pohjautuvan 
rakentamisen ja uudentyyppisen yhteisöllisen julkisen tilan tuominen alueelle. Toisaalta näin suuren 
kaupunkitilan suunnitteleminen kokonaisuutena on haastavaa ja tuo mukanaan lukuisia ongelmia, 
mikä lienee syynä myös projektin viivästymiseen. 
 
Toteutusvaiheessa esille nousseet vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten parkkipaikkojen määrän 
puolittaminen, eivät välttämättä ole käytännössä toimiva ratkaisu vaan saattavat vaikeuttaa alueella 
asumista. Myös yhteisöllisyyden ja yksityisyyden asettaminen samaan tilaan tuo haasteita 
suunnittelulle. Onkin tärkeää huomioida ettei rikota liikaa alueella asuvien yksityisyyttä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Hanna Kosunen ja Sanni Kemppainen k07 
Lähteet: 
Europan 3 tuloskirja 
Implementations tuloskirja 
Jonathan Woodroffe, Topos European Landscape Magazine 30/2000,  “The CiBoGa Terrain, Groningen”  ss. 84 -91  
http://www.s333.org –internetsivut 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – HAARLEM 

 
 
Kilpailukohde on osa Europan 3 -suunnittelukilpailua, joka järjestettiin vuosina 1993-1994. Kilpailun 
tavoitteena oli suunnitella uudenlainen asuinalue vastaamaan nykyajan ihmisten tarpeita.  
 
Elämäntyyli ja tarpeet ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmenien aikana. Asuinalueelta halutaan 
mukavan asunnon lisäksi linkittää jokainen elämän osa-alue lähiympäristöön, ja tarjota mahdollisuus 
työskentelyyn ja vapaa-ajan viettoon lähellä. Kehittyneen tietoliikenteen ja liikenneyhteyksien vuoksi 
ihmisellä on yhteyksiä ympäri kaupunkia mutta peruspalveluiden tulisi löytyä läheltä. Halutaan luoda 
jotain muuta kuin yksipuolista kaupunkirakennetta. On pohdittava yksityisen ja julkisen tilan suhdetta 
sekä näiden kahden tilan välillä olevaa tärkeäksi tullutta puolijulkista tilaa. Lisäksi halutaan uutta 
tulkintaa sisä- ja ulkotilan rajaukseen.  
 
KOHDEALUE 
Kilpailukohde on Alankomaissa sijaitsevassa historiallisessa Haarlemin kaupungissa. Rozenprieel on 
150 000 asukkaan alue jonka jo valmiiseen kaupunkirakenteeseen sisällyttämällä pienempi 
kaupunkirakenne halutaan nostattaa koko tämän alueen vetovoimaa. Alue on kaupungin reunalta 
keskeiseltä paikalta puretun tehtaan tyhjäksi jättämä tila, jota reunustaa toiselta sivulta kanaali ja 
toiselta joki. 
 
Alueelle toivotaan lisää asukkaita, ja uusia asuntoja varsinkin vanhuksille. Huomioon on otettava 
yksityisen ja julkisen tilan yhtyminen samalla hyödyntäen poikkeuksellinen sijainti ja kaunis ympäristö.  
 
 

 
 
Kuva 1. Kohde sijaitsee Rozenprieelin alueella joen ja kanaalin risteyskohdassa. Kuvalähde: arkkitehti Gary Young. 

 

KILPAILUN VOITTAJA 
Gary Youngin ja Gaby Higgsin suunnittelemassa ”Green” Neighbourhood asuinalueessa rakennukset 
ympäröivät ”vihreää ydintä” ja avoimen tilan kuunsirppimäinen muoto toistaa ympäröivää 
kaupunkirakennetta. Samalla se luo alueelle yhteisöllisyyden tunnetta ja se on suunnattu siten, että se 
hyödyntää etelän puoleisen sijainnin yksityisille puutarhoille sekä terasseille ja parvekkeille. 
Ekologinen näkökulma on otettu myös huomioon, ja aurinkopaneelit ovat sijoitettu tälle sivulle. 
Keskellä oleva puistoalue linkittyy keskustaan johtaviin kävely- ja pyöräreitteihin sekä ympäröivään 
naapurustoon. Rakennusten katukerroksiin kanaalin varteen on suunniteltu julkisia toimintoja, kuten 
kauppoja, toimistoja ja työpajoja. Rakennusten korkeudet noudattavat ympärillä olevien rakennusten 
linjaa ja pyrkivät sulautumaan kaupunkirakenteeseen.  
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Kuva 2. Yhden kolmikerroksisen rivitaloasunnon leikkaus: Ikkunat ja terassit ovat suuntautuneet etelään. Lähde: arkkitehti Gary 
Young 
 
Suunnitelmissa on monipuolisesti toteutettu nykyajan asumisen vaativia yksityiskohtia. Varsinkin 
voittajaehdotuksessa on hyödynnetty alueen parhaat puolet ja painotettu vihreitä arvoja. Rakennukset 
on sijoitettu aurinkopaneelien edullisimman sijoittelun mukaan sekä ikkunoiden avautuminen etelään 
luonnollisen valon saamiseksi. Parvekkeiden päällä sijaitsevat säleiköt suojaavat kesällä korkealta 
paistavaa auringon kirkkautta, talvella matalammalla paistava aurinko taas lämmittää. Myös 
asuintoihin sijoitetut työhuoneet ja 1-kerroksen julkiset työtilat korostavat paikallisuuden arvokkuutta. 
Jokapäiväinen elämä sijoittuu omalle asuinalueelle.  
 
TOTEUTUMINEN 
 
Toteutunut asuinalue sisältää 46 asuntoa yksityisellä sektorilla sekä 43 vuokra-asuntoa, jotka ovat 
suunnattu yli 55-vuotiaille asukkaille. Katettuja autopaikkoja on 85. 
 

   
Kuvat 3 ja 4. Kuvia toteutuneesta kohteesta. Lähde: arkkitehti Gary Young 
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Suunnitelma toteutui vuonna 2004, eli kymmenen vuotta kilpailun käymisen jälkeen. Ehdotukseen 
tehtiin joitakin muutoksia; puutarhaa siirrettiin, jotta saatiin enemmän tilaa parkkipaikoille, terassien 
määrää vähennettiin liian suurten kulujen vuoksi. Kuitenkin ekologiset teemat pyrittiin säilyttämään. 
Myös rakennuttajalla oli omat ehtonsa: aktiviteettialueita korvattiin asunnoilla kannattavuuden 
takaamiseksi.  Lopputulos vastaa melko pitkälti suunnitelmaa.   
 
TOISEKSI TULLUT EHDOTUS 
Arkkitehti Arthur Collinin suunnitelmassa Framing Domesticityssa keskeisenä ideana on tarjota 
jokaiselle asukkaalle uniikki koti ja mahdollisuus vaikuttaa alueen arkkitehtuuriin. Suunnitelma on 
sisäpuolelle avautuvasta alueesta, jonka keskipisteenä on suuri aukio. Aukiosta lähtee kaksi 
diagonaalista kulkureittiä ulos, sekä suonimaisia teitä alueen sisällä. Julkinen ja yksityinen tila on 
sekoitettu, vain vuokra-asunnot ovat omassa, erillisessä rakennuksessaan. 
 
Keskivertoasunnon pinta-ala on 85m2, mutta asuntojen koko vaihtelee pienistä yksiöistä suuriin 
perheasuntoihin asukkaan elämäntilanteen mukaan. Rakenne muistuttaa kaupallista rakennusta johon 
rakennetaan vain kuori ja rakenteet. Asunnot ovat ”raakoja”, ainoastaan kylpyhuoneen ja keittiön 
kiinteät kalusteet ovat valmiina. Lopun päättää tuleva asukas itse lukuisista vaihtoehdoista. 
Vaihtoehtoja on myös eri budjeteille sekä yksityiseen että julkiseen sektoriin. Tämä prosessi antaa 
jokaiselle kodille asukkaan kaltaisen identiteetin arkkitehtuurin kautta, ei pelkästään verhoilulla tai 
koristelulla. Liittämällä oman persoonan asuntoon, asukas tulee muodostamaan vahvan siteen 
Rozenprieeliin ja sen yhteisöön.  
 
Purettujen rakennusten tiiliä ja muita rakennusmateriaaleja on otettu käyttöön uusiin rakennuksiin. 
Verhoilussa käytetään joko tiiltä tai puulaudoitusta tai sinkkiliuskoja. Keramiikkatiiltä on käytetty 
detaljeina varsinkin sisäänkäyntien ja parvekkeiden ympärillä. Tasakatossa on metallikansi, muut katot 
ovat massiivipuu-kattolaattoja. Olemassa oleva rakennus Koningstein luo varjon uuden rakennuksen 
ylle, jolloin se voidaan kattaa lasikatolla kuumentumatta silti liikaa auringossa. 
 

 
Kuva 5: Toiseksi tulleen suunnitelman lähtökohtana on luoda rakennukselle kehys, johon asukas itse saa päättää sisällön. 
Lähde: www.arthurcollin.com 
 
Suunnittelijan mielestä on tärkeintä ottaa huomioon muuttuneet elinolosuhteet. On myös tärkeää 
ymmärtää että naapurit ovat erillisiä ihmisiä erilaisin suhtein. Myös asukaskunnan monimuotoisuuden 
tulee heijastua rakennetussa ympäristössä, täten rajaavia tekijöitä on voitava muunnella ja päästää irti 
tilaa sitovista rajoitteista. 
 
Jokainen rakennus voidaan rakentaa eri aikoina tarpeen vaatiessa. Tehokkuuden vuoksi alue on 
jaettu neljään eriin pienempään alueeseen jotka voidaan rakentaa vaiheittain vaarantamatta 
suunnitelman eheyttä. 
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Materiaaleina on käytetty tiiltä, betonia, laudoitusta, kaakelia ja lisäksi useita värejä. Rakennusten 
sijoittelukin on erittäin vapaamuotoinen ja rakennukset ovat keskenään hyvin erilaisia. Olisi mukava 
nähdä joitain selvästi yhdistäviä tekijöitä joko rakennusten kesken tai edes yhdessä rakennuksessa. 
Vain yhdessä rakennuksessa onkin selvä toiminnallinen tehtävä; vuokra-asunnot. Muut yksityiset ja 
julkiset tilat; asunnot, työpajat ja kaupalliset sekä vapaa-ajan tilat ovat sijoittuneet sekaisin muihin 
rakennuksiin. Talojen korkeudetkin ovat erilaisia vaikka ympäröivät rakennukset näyttävät olevan 
melko samankorkuisia.  
 
YHTEENVETO 
Kilpailualue sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungin keskustan reunalla, joen ja kanaalin risteyksessä. 
Haasteena olikin suunnitella uudenlainen asuinalue melko tiiviiseen ja ainutlaatuiseen paikkaan. 
Mielestämme voittanut ehdotus onnistui tässä hyvin.  Ehdotus ei välttämättä ainakaan nykyaikaisen 
käsityksen mukaan ole kovin radikaali, kuitenkin toteutunut ehdotus on toimiva ja viihtyisä. Toiseksi 
tulleen ehdotuksen hyvänä ideana on ottaa tuleva asukas huomioon asunnon suunnittelussa ja antaa 
asukkaan vaikuttaa ulkonäköön ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. Lisäksi rakennuksen rajaavia 
mittasuhteita tulisi pystyä muuttelemaan tarpeiden mukaan. Suunnitelma vaikuttaa sekavalta ja 
arkkitehtoninen olemus jää hämäräksi. 
 
Voittajaehdotuksessa kantavana teemana oli ekologisuus, joka onkin nykypäivän rakentamisessa 
olennaista. Ekologisuus tulee ilmi auringon valon ja lämmön hyödyntämisessä ikkunoiden sijoittelussa 
ja terassien suunnassa. Asuntoihin sijoitetut aurinkopaneelit kertovat vihreiden arvojen tärkeydestä. 
Toiseksi tulleessa ehdotuksessa se ei näytä olevan kovinkaan isossa roolissa, eräskin rakennus on 
sijoitettu niin, että korkeampi rakennus varjostaa suurta lasikatetta auringon kuumentavan vaikutuksen 
vuoksi. 
 
Voittajaehdotuksessa onnistuttiin erityisen hyvin yhteisöllisyyden luomisessa. Asunnot tarjoavat 
mahdollisuuden työskentelyyn ja julkinen tila vapaa-ajan oleskeluun. Oma asuinalue antaa 
mahdollisuuden elää ja toimia omassa lähiympäristössään peruspalveluiden lähellä. 
 
Kaiken kaikkiaan pidimme voittajaehdotuksen innovatiivisista ratkaisuista kilpailussa asetettujen 
tavoitteiden puitteissa toimivin yksinkertaisin ratkaisuin. Suunnitelma olikin varmasti melko riskitöntä 
toteuttaa, ja on helppo kuvitella ihmisten viihtyvän siellä, elämäntilanteesta riippumatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Riikka Jerkkola ja Jenni Pitko k07 
Lähteet: 
Europan 3 tuloskirja 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session3.php 
http://www.europan.nl/e/europan03/haarlem_higgs.html 
Arkkitehti Arthur Collin kotisivut / http://www.arthurcollin.com 
Arkkitehtitoimisto Higgs Young Architects kotisivut / http://www.higgsyoung.com 
Arkkitehti Gary Young / email -kirjeenvaihto 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 4 – OSDORP 

 
 
YLEISTÄ 
Tarkastelemamme kilpailukohde kuului vuosina 1995-1996 järjestetyn Europan 4 -arkkitehtikilpailun 
ohjelmaan teemalla “construction of the town upon the town, transformation of contemporary urban 
sites”. Teeman yleisenä tavoitteena oli löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisten muutosten 
kohteena oleville esikaupunkialueille ympäri Eurooppaa. Kilpailu käytiin vuosina 1995-1996. 
Tarkastelemamme ehdotuksesta toteutukseen edennyt kohde sijaitsee Alankomaissa, Amsterdamin 
lounaispuolella, Osdorpin esikaupunkialueella. 
 
Alue on rakennettu 1950- ja 60-lukujen aikana. Osdorpin kaava on ajalleen tyypillinen käsittäen pieniä 
asuinrakennuksia ja runsaasti viheralueita. Alueella asui kilpailuaikana 38000 ihmistä ja väestön 
määrän oletettiin nousevan 45000 vuoteen 2000 mennessä. Ympäristö oli yleisesti todettu 
lähtökohdiltaan hyvänlaatuiseksi. Osdorpin alueella sijaitsee järvi sekä kanava ja sen 
liikennejärjestelyt ovat toimivat ja liittyvät hyvin suurempaan tieverkkoon. Kuitenkin alueen ilme koettiin 
ankeaksi ja elävöittämistä kaipaavaksi. 
 
Tarkka kilpailualue rajautui seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle pitäen sisällään montessorikoulun 
asuntoloineen. Itse koulurakennus oli huonokuntoinen ja määrätty purettavaksi. Alueen omistaja on 
Amsterdamin kunta, joka halusi alueelle sata asuntoa ja tuhat neliömetriä kaupalliseen toimintaan. 
Uusien rakennuksien korkeudeksi toivottiin 15-22 metriä. Alueen elävöittäminen koski 
asuntolakortteleita sisäpihoineen.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Ilmakuva kilpailualueelta. Kuva otettu rakennusvaiheen jälkeen. Neliön muotoinen harmaakattoinen uudisrakennus 
sijaitsee entisen montessorikoulun paikalla. Asuntolat sijaitsivat kolmessa suorakaiteen muotoisessa rakennusryhmässä kuvan 
keskellä. 
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Purettavan koulun paikalle toivottiin uudenlaista ja innovatiivista rakennuskokonaisuutta liiketiloineen 
ja asuinhuoneistoineen. Paikalle tuli sovittaa myös parkkipaikat. Vanhanaikaisiin asuntolarakennuksiin 
toivottiin modernisointia ja niiden turvattomiksi koetut julkiset sisäpihat tuli järjestellä 
kilpailuehdotuksessa uudelleen.   
 
VOITTANUT EHDOTUS 
Järjestetyn suunniittelukilpailun voittivat alankomaalaiset arkkitehdit Floor Arons ja Arnoud Gelauff 
ehdotuksellaan ”block with elevated courtyard”. Ehdotus käsitti puretun koulurakennuksen paikalle 
suunnitellun uudentyyppisen kolmikerroksisen korttelimallin ja asuntolakortteleiden päivityksen 
sisäpihoineen.  
 
Kilpailuehdotus tarjosi ratkaisun kaikkiin kilpailuohjelman asettamiin vaatimuksiin. Uudisrakennus oli 
suunniteltu kolmiosaiseksi. Alimman taso käsittää maanpäällisen autopaikoituksen ja sitä ympäröivät 
liikehuoneistot ja katutason asunnot. Keskimmäisellä tasolla ovat itsenäiset asuinhuoneistot 
talvipuutarhoineen sekä ylös nostettu, kaikkiin suuntiin avautuva sisäpiha. Ylin osa käsittää sisäpihalle 
ja taivaalle avautuvia asuntoja.  
 
Asuntolarakennuksiin ehdotus tarjosi julkisivujen käsittelyn uudisrakennuksen teeman mukaisiksi. 
Suurin muutos koski paikoituksen ja varastorakennusten uudelleenjärjestämistä maan alle. Näin 
sisäpihat saataisiin viihtyisämmiksi ja ihmisten käyttöön autojen sijasta.       
 
 

 
 
 
 

Kuva 2. Havainnekuva voittajaehdotuksesta.  
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Kuvat 3 ja 4. Vasemmalla havainnekuva uudisrakennuksen rakenteesta. Oikealla suunnitelma asuntoloitten sisäpihojen 
uudistamisesta. 
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI 
Voittanut ehdotus eteni toteutukseen uudisrakennuksen osalta. Suunnitelmat tehtiin vuosina 1996-
2000 ja rakennustyöt ajoittuivat vuosille 2000-2002. Toteutuksesta tuli ehdotusta suurempi, kun 
asuntojen määrää lisättiin 112:een ja sisäpihaa avarrettiin. Autopaikkoja rakennukseen tuli 112 
kappaletta ja liiketilaa 1200 neliömetriä. Asuntojen koot vaihtelevat 78 ja 123 neliömetrin välillä ja 
hinnat 150 ja 200 tuhannen euron välillä. Rakennuksen kokonaiskustannukset olivat 9 600 000 euroa.  
Suunnitelmaan uudistettiin muiltakin osin. Sisäpiha tehtiin avautuvaksi vain yhteen suuntaan ja 
julkisivut tehtiin umpinaisemmiksi. Muutoksilla haluttiin parantaa asukkaiden yksityisyyttä.    
 

 
 
Kuvat 5 ja 6. Vasemmalla kilpailuluonnos. Oikealla toteutunut rakennus. 
 
YHTEENVETO 
Omasta mielestämme Osdorp on lähtökohdiltaan kehityskelpoinen ja arvokas alue pääkaupungin 
kupeessa. Alueella sijaitsevat puistot ja vesielementit tuovat alueelle viihtyisyyttä. Rakennuskanta on 
aneemista ja kilpailu siinä mielessä perusteltu. 
 
Tulkintamme mukaan kilpailussa haluttiin löytää ratkaisumalleja, jotka olisivat sovellettavissa koko 
monotonisen esikaupunkialueen kehittämisessä. Vanhojen asuinkortteleiden  uudistaminen ja niiden 
viereen toteutettava uudisrakennus olisivat tarjonneet ratkaisun kahteen alueelliseen ongelmaan 
Vanhan rakennuskannan elävöittämiseen ja tyhjien aukkojen täyttämiseen raikkaalla ja innovatiivisella 
suunnittelulla.   
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Kilpailuehdotuksessa on yksittäisiä ansioita, mutta lopputulos jää ympäristöstään irralliseksi eikä 
kommunikoi vanhan rakennuskannan kanssa. Käytössä oleva rakennusalue on käytetty erittäin 
tehokkaasti hyväksi, parkkipaikkojen järjestely on näppärä ja yksityinen sisäpiha on ideana mukava. 
Kyseenalaistamme toteutuneen uudisrakennuksen toimivuuden suhteellisen väljällä alueella. 
Perusteet etenkin oman sisäpihan osalta jäävät hämäriksi. Rakennuskonsepti olisi toimivampi tiiviillä 
ruutukaava-alueella, jossa yksityisyys tulee erityiseen tarpeeseen ja julkisista viheralueista on pulaa. 
Lopuksi mainittakoon, että rakennuksen sisäpiha tuo mieleen vankeinhoitolaitoksen. 
Kokonaisuudessaan toteutunut rakennus antaa koko kilpailulle kokeellisen leiman. 
 
 

 
Kuva 7. Sisäpiha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Jukka Kangasniemi ja Eemil Luukka k07 
Lähteet: 
Europan 4 tuloskirja 
http://www.europan.nl/e/europan04/index.htm -internetsivut 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session4.php -internetsivu 
http://www.aronsengelauff.nl/ -internetsivu 
http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=510&iNTypeID=27 -internetsivu 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/realisation/europe.php -internetsivu 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 4 – VIJFHUIZEN 

 
Kilpailuaika: 1994 - 96 
Kilpailun teemat: Constructing the town upon the town, transformation of contemporary urban sites 
To position, to transform, to inherit, to bind  
 
1. VOITTANUT EHDOTUS 
Ensimmäinen kilpailun kahdesta voittajasta on ranskalaisten Pierre ja Marjolin Bouydryn esitys 
Housing Terminal. Ehdotuksen ominaisia piirteitä ovat suorakulmainen koordinaatisto sekä vesiaihe. 
Vesikanava kulkee alueen halki pitkittäisakselina, jota vuorottelevat rakennus- ja puistovyöhykkeet 
leikkaavat suorassa kulmassa. Kanavan ympärille sijoittuva julkisen tilan alue on osaksi katettu 
lasikatolla, joka muistuttaa paikalla aiemmin olleista kasvihuoneista. Kattojen tasolla kulkee myös 
kävelyalueita. Kanavaan liittyy monumentaalinen akvedukti ja se on osa ekologista 
vedenkierrätysjärjestelmää. 
 

 
  

Kuva 1. Housing Terminalin pohjaratkaisu: laatikkoarkkitehtuuria suorien katujen varressa.  
 
Ehdotus tulkitsee kilpailun teemoja monipuolisesti: tässä ideassa kaupunginosa urbaanin ja agraarin 
rajalla on osa olevaa rakennetta sekä kirjaimellisesti kaupunki kahdessa kerroksessa. Se tiivistää ja 
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sitoo epämääräistä reuna-aluetta ja luo vaihtelevan asetelman luonto- ja kaupunkitilaa sekä julkista ja 
yksityistä. Uuden suunnittelun lähtökohtana on alueen vanha henki: kasvihuoneista ja 
kastelukanavista muuntuu suuri lasitettu olohuone. Asunnot on kilpailukutsussa esitetyn toiveen 
mukaan sijoitettu pieniin yksiköihin. Autopaikoitusta ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi. 
 
 
2. VOITTANUT EHDOTUS 
Kilpailun toinen voittaja on Pixel City. Se on alankomaalaisten arkkitehtien Mark Linnemanin, Pieter 
Bannenbergin ja Kamiel Klaassen suunnittelema konsepti, joka eroaa merkittävästi kilpailun muista 
ehdokkaista. Tämän ehdotuksen erikoispiirre on suhtautua kilpailun asettamiin ongelmiin täysin 
päinvastaisella tavalla kuin kilpailukutsussa on pyydetty. 
 
Pixel City -ehdotuksessa pienten energiataloudellisten asumisyksiköiden sijasta 35 000 m2 tontilta 
kohoaisi yksi pohja-alaltaan giganttinen 5 000m^2 asuinrakennus jota suunnittelijat kutsuvat nimellä 
HALL. Tässä rakennuksessa olisi 122 asumisyksikköä. Tällainen iso yksikkö isolla tontilla auttaisi 
suunnittelijoiden mukaan pienasumisen luomaan klaustrofobiseen tunnelmaan, joka syntyy 
esikaupunkialueella. Jokainen rakennus olisi hyvien liikenneyhteyksien päässä, eli moottoriteiden 
varrella ja jokaisella asukkaalla olisi oma henkilökohtainen autotallinsa. Tällaiset liikennemukavuudet 
yhdistettynä loistaviin näköaloihin ja rauhaan tekisivät asukkaista onnellisia kaupunkilaisia. 
 
Voidaan kuitenkin miettiä onko tämä ehdotus palkittu innovatiivisuutensa vuoksi vai siksi, että se on 
poikennut huomattavasti muista kilpailuehdotuksista ja kapinoinut kilpailun tavoitteita vastaan. 
Kuitenkaan vuonna 2008 tämänkaltainen ajatusmalli ei enää toimi ja on pahasti aikansa elänyt. 
 

 
 
Kuva 2. Pixel City, perspektiivinäkymä: jättiläismäisiin kerrostaloihin sijoitetut asunnot jättävät ympärille viheralueen. 
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TOTEUTUNUT PROJEKTI 
Toteutuksen lähtökohdaksi otettiin 1. voittajaehdotus, Housing Terminal. Alkuperäinen toteutuspaikka 
otettiin osaksi laajempaa kehitysoperaatiota. Boudryille tarjottiin uutta paikkaa, josta he kieltäytyivät, 
sillä heidän ideansa konsepti poikkesi liikaa ehdotetun alueen vaatimista ratkaisuista.  
 
Housing Terminal otettiin esille uudelleen vuonna 2000 kun Haarlemmermeerin kaupunki tilasi 
Vijfhuitzenin laitamille suunnitelman asuinalueesta ratkaisemaan laitakaupungin hajanaisuutta ja 
kaupungin ja maaseudun rajan epämääräisyyttä. 
 
Uusi alue oli pienempi ja suunnitelmaa täytyi muuntaa kompaktimmaksi. Alue on idyllisellä paikalla 
rajautuen ojaan jonka takana avautuu peltomaisema. Suorakulmainen koordinaatisto ja vesiaihe 
säilyivät tässä suunnitelmassa. Alueen keskellä on julkisten puistojen vyöhyke. Rakennukset ovat 
laatikkomaisia ja niissä on käytetty alaosassa puuta, keskiosassa vaaleaa betonia ja yläosassa 
metallia. Talojen väliin jää viihtyisiä pihoja. 
 
 
 
 
 

 
Kuva 3. Alue rajautuu ojaan, jonka takana aukeaa peltonäkymä.           Kuvat 4. ja 5. Kolmiaineisia pientaloja ja pieniä  

                 puutarhoja. 
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YHTEENVETO 
Haagin osalta Europan 4 kilpailu ei ollut loppuun asti ajateltu ja siitä tulikin jälleen yksi esimerkki 
arkkitehtuurikilpailusta, jonka toteutus siirtyy ajallisesti ja paikallisesti aivan uuteen kontekstiin. 
Lopullisella toteutuksella ja alkuperäisellä voittajaehdotuksella on yhteys, mutta luultavasti vain sen 
ansiosta, että arkkitehdit pitäytyivät vaatimuksessaan toteutuspaikan samankaltaisuudesta. Kilpailuun 
tuli monipuolisia ehdotuksia ja kilpailun vaatimukset olisivat toteutuneet hyvin.  
 
Teemavalinta oli onnistunut, sillä samojen laitakaupungin asuinalueiden ongelmien kanssa on 
painiskeltu globaalistikin pitkään, ja Alankomaissa maankäytön suunnittelu sekä tehokas, mutta 
viihtyisä asuminen ovat alati jatkuvia haasteita. 
 
 
 

 
 
Kuva 6. Näkymä toteutuneelle asuinalueelle tulppaanipellon yli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Suvi Tikkanen ja Juho Tastula k07 
Lähteet: 
Europan 4 tuloskirja 
Europan 4 Implementations 
http://www.boudry-architectes.com/ 
www.nlarchitects.nl/ 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – ALICANTE 

 
Alicanten Benacantil puisto on saanut nykyisen ulkoasunsa Euroopan yleisen Europan 3 kilpailun 
myötä. Kilpailussa haluttiin yleisesti huomioida yksityisasumista sekä julkisten ja yksityisten alueiden 
siirtymäkohtia. Haluttiin punoa julkinen ja yksityinen yhteen. 
 
ALICANTE  
 
Alicante on kasvava kaupunki, joka sijaitsee Välimeren rannalla. Kreikkalaiset perustivat Alicanten 324 
eaa. Alueella on pitkä historia, ja sitä ovat hallinneet monet eri maat ja kulttuurit.  
 
Kilpailun suunnittelun kohteena ollut alue kuuluu Alicanten historialliseen keskukseen. Benacantil 
vuoren laella on Santa Barbaran linna; vuoren juurella sen eteläpuolella on asuinaluetta ja vanhoja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Benacantil Park, Plaza de Carmen ja muutama 
rakennus olivat alun perin kilpailun suunnittelukohteina. Asuttamissuunnitelma oli osana historiallisen 
keskustan uudelleen herättämistä. Kilpailun tarkoituksena oli rakentaa taloja ja julkisia tiloja, jotka 
olisivat voimakkaasti yhteydessä Benacantil puistoon, ympäristön piirteisiin ja ominaisuuksiin. 
Projektin pohjimmaisena tarkoituksena oli saada historiallinen keskus liitettyä takaisin kaupunkiin ja 
saada alue takaisin ihmisten käyttöön. 
 

 
 
Kuva 1: Yleiskuva Benacantilin puistoalueesta 
 
KILPAILUEHDOTUKSET  
 
Tarkastelimme kahta kilpailuehdotusta. Kilpailussa haettiin enemmän ideaa kuin varsinaista 
yksityiskohtaista suunnitelmaa. Toteutuksen lähtökohdaksi valittiin Marc Bigarnetin ja Frédéric 
Bonnetin Inhabited Landscape. Arkkitehtien tavoitteena oli luoda mielikuvituksen maisema. He 
halusivat vahvasti mukaan alueen historian ja mystiikan. Toinen ehdotus oli Esteban Garcian Road to 
the house. Siinä alueesta haluttiin tapaamispaikka, jossa pystyttäisiin järjestämään erilaisia 
tapahtumia. Osana tätä suunnitelmaa oli muun muassa ulkoilmateatteri.  
 
TOTEUTUS 
 
Vuonna 1994, pian kilpailun tuloksen julkistamisen jälkeen, alkoi jatkosuunnittelu yhdessä kaupungin 
viranomaisten kanssa. Tässä vaiheessa asuinrakentaminen rajautui pois omaksi projektikseen. 
Kilpailutyöstä tuli osa laajaa alueen kehittämistyötä. Alue Benacantilin rinteellä on hyvin vaativa: 
toisaalta sitä vaivaa kova kuivuus, toisaalta taas kesäiset ukkosmyrskyt, jotka aiheuttavat muta- ja 
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maanvyörymiä. Suunnittelutyön ohjenuoraksi otettiin kolme pääperiaatetta, jotka ohjasivat 
suunnittelua. Ensimmäisenä periaatteena oli säilyttää alueen karu ja luonnonmukainen ulkomuoto: 
Mount Benacantil on tärkeä alueen maamerkki ja ”ikoni”, eikä sen luonnetta haluttu lähteä rajusti 
muuttamaan. Puistoon valittiin paikkaan erityisesti sopiva kasvillisuus ja materiaaleja, jotka sopivat 
kiven sävyyn. Toisen periaatteen ajatuksena oli ottaa käyttöön hyödyntämättä jäänyt alue ja 
kolmantena kaupungin eri osien yhdistäminen. Haluttiin luoda reitit rannalta linnaan, aluetta 
ympäröiviltä asuinalueilta toisille ja yhdistää vanhan kaupungin eri osat keskenään.  
 
Asuinrakentamisen rajauduttua pois itse rakennusten määrä jäi lopulta projektissa pieneksi. Alueelle 
sijoitettiin puistonhoitajan talo, baari, ravintola, pergola ja puutarhurin varastotila. Sen sijaan 
panostettiin puistoalueisiin: Alueelle rakennettiin laajat vedenkeräys- ja kastelujärjestelmät, joita ilman 
koko puisto maaperältään huonolla lounaisrinteellä ei olisi ollut edes mahdollinen.  Vaadittiin valtava, 
18 kuukautta kestävä tutkimustyö kunnes oikeat lajit ja tekniikat puiston luomiseksi löydettiin. 
Pääasiassa pyrittiin alueelle tyypilliseen ja olosuhteita hyvin kestäviin lajeihin: Perinteisiä 
puutarhakasveja on kastelujärjestelmien tarpeen minimoimiseksi vain hyvin pienellä alueella. 
Pensaskasveja käytettiin maaperän ankkuroimiseksi paikalleen, estämään jo pahaksi yltynyttä 
eroosiota.  Polkujen varsille istutettiin sitruunapuita varjostamaan ja suojaamaan kulkijaa paahtavalta 
auringolta.  Alueelle luontaisesti kasvillisuus on vehreämpää alarinteessä ja karumpaa ylempänä. 
Ylärinteessä on käytetty kasveja, joita on hyödynnetty myös muiden paikallisten vuorten luonnon 
elvyttämisessä. 
 

       
 

      
 
Kuvat 2,3,4 ja 5 Kuvassa 2 yleiskuva Eretan aukiosta. Kuvassa 4 ravintolarakennus, kuvassa 5 pergola. 
http://www.paysages.net/ 
 
Punaisena lankana läpi koko suunnitelman kulkee sen vahva pohjateema: Historia ja mystiikka. 
Inspiraatiota on haettu kaukaisista välimerellisistä paikoista ja tarujen miljöistä, jopa Mesopotamiasta 
asti. Alueelle pyrittiin luomaan eri aikakerrostumia käyttäen eri-ikäisiä, vanhoja ja uusia materiaaleja. 
Puistoon pyrittiin luomaan näkymiä, jotka saisivat kulkijan tuntemaan historian siipien havinan 
ympärillään. 
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Kuva 6: Veden ja varjon puutarha katoksineen  Kuva 7:  Näkymät Eretan aukiolta henkivät muinaista tunnelmaa. 
http://www.paysages.net/ 
 
 
Alueella on monta erilaista puistoa. Ne muodostavat aksiaalisen kulkureitin, joka alkaa rinteen juurelta 
ja jatkuu loivasti rinnettä myötäillen. Reitti alkaa aivan asutuksen vierestä. Ensimmäisenä reitillä on 
Veden ja varjon puutarha puisine katoksineen. Katoksen alla on vesi aihe sekä marmoriset portaat 
levähtämistä varten. Puutarhasta noustaan tukimuurien reunustamaa reittiä pitkin pergolalle, josta 
avautuvat näköalat kaupunkiin. Pergolalta siintää väriltään punainen Eretan aukio, jota reunustavat 
portaat ja kahvila. Portaat johtavat muinaismuistojen museoon. Kulkureitin päätteenä jyrkässä 
rinteessä on ravintola. Kävelyakselin vieressä on Oliivipuiden rinne, joka on alueista kaikkein 
koskemattomin. Rinnettä rytmittävät tukimuurit, joiden välissä on polkuja, porrastuksia ja 
tasanteita.1920-luvulta peräisin olleita kävelyteitä pitkin voi kulkea rinteen juurelta linnan lähelle aina 
Enkelin aukiolle saakka. Näitä teitä on kunnostettu, ja nyt betoni ryhmittyy mukavasti vanhan 
kiviaineksen kanssa. Puistoja viilentävät vesiaiheet. Alueelle on pyritty luomaan näkymiä, jotka vievät 
ajatukset kohti puiston teemaa: Tarujen maailmaa ja kaukaisia välimerellisiä paikkoja. Siellä täällä 
näkyy myös kauniisti viimeisteltyjä detaljeja: Makuulavitsat Veden ja varjon puutarhan portailla ja 
kävelyreittien kaiteet ovat vain muutamia monista yksityiskohdista, jotka tukevat haluttua tunnelmaa. 
 
 

      
 
Kuva 8: Ylärinteen poluilta avautuvat näkymät yli puiston  Kuva 9: Betonin ja vanhan kiviaineksen vaihtelu rytmittävät 
kävelyteitä.  http://www.paysages.net/ 
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Kuva 8: Veden ja varjon puutarhan kertopuinen katos.  Kuva 9: Tukimuurien reunustamia kulkureittejä. 
http://www.paysages.net/ 
 
 
YHTEENVETO 
 
Pidimme suunnitelmasta todella paljon, koska alue on rehellisesti oma itsensä, sen lähtökohdat on 
otettu hyvin huomioon ja tavoitteissa on onnistuttu. Alue ei vain yhdistä eri osia vaan tuo urbaanin 
ihmisen lähemmäksi luontoa. Linnakkeen ympärys on ikään kuin vallattu takaisin ihmisten käyttöön, ja 
vanha rinteen näköala on taas ihmisten saavutettavissa. Mystiikan ja tarun voi löytää kuvista, mutta 
alue pitäisi päästä itse kokemaan, jotta osaisi sanoa onko teema vahvasti mukana. Alue on 
ainutlaatuinen osa ympäröivää kaupunkia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Mea Sinersaari ja Anniina Minkkinen k07 
Lähteet: 
Europan 3 tuloskirja 
Implementations: Europan 1 to 6 negotiated projects 
http://www.paysages.net/ 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 4 – SEVILLA 

 
Europan 4 – kilpailun järjestettiin vuosina 1994-1996. Sen teemoja olivat “to position”, “to transform”, 
“to inherit”, “to bind” eli vastata seuraaviin haasteisiin: kaupungistuminen, muuntaminen tulevaisuutta 
varten, paikallisuus ja uuden sitominen vanhaan. Näitä ongelmia pohdittiin monissa Euroopan 
kaupungeissa ja kaupunkiympäristöissä, yksi näistä kohteista oli kaupunki Espanjassa, Sevilla. 
 
ONGELMA SEVILLASSA 
Sevilla sijaitsee Pyreneiden niemimaalla lähellä Gibraltarin salmea. Se on Espanjan 4:ksi suurin 
kaupunki 1,3 miljoonalla asukkaallaan, joista 700 000 asuu kaupungin ydinkeskustassa. Sevillan 
tunnusomainen piirre on sen holtittomasti laajalle levinnyt esikaupunkiasutus. 1992-vuonna pidettyyn 
maailmannäyttelyyn kaupungin infrastruktuuria kehitettiin merkittävästi ja määrätietoisesti erilaisilla 
rakennusprojekteilla. Uusia valtateitä luotiin ja osa niistä tuli halkomaan matalaa ja tiheästi 
rakennettua esikaupunkialuetta. Eräs näistä pääliikenneväylistä on SE-30, jonka sijoittuminen 
esikaupunkialueelle loi ongelman näyttämällä tiellä kulkijoille Sevillan karun vapaastimuotoutuneen 
kaupunkiympäristön. 
 
KILPAILU RATKAISUKSI 
Sevillan kaupunki päätti ratkaista ongelman Europan 4 – kilpailun kautta. Kilpailun tavoitteena oli 
rakentaa uusia asuntoja moottoritien varteen ja luoda uusi uljas esimerkki ja julkisivu lähiöalueen 
reunalle. Kaupunki antoi hankkeeseen noin 8000 m² rakentamatonta maata SE-30:n varrelta. 
Kilpailuehdoiksi määriteltiin korkeintaan 174 asunnon rakentaminen. Lisäksi rakennusten tuli olla 7 
kerrosta korkeita, eikä olemassa olevaan infrastruktuuriin saanut kajota. Olennainen osa kilpailua oli 
myös paikan luomien realiteettien, melun ja saasteen huomioon ottaminen rakennussuunnittelussa. 
 

 
Kuva 1. Kilpailualue sijoittui SE-30:n länsi- ja itäpuolelle. Vain pientä osaa alueesta hyödynnettiin palkituissa 
kilpailuehdotuksissa. Google Earth 2008. 
 
TOISEKSI SIJOITTUNUT EHDOTUS 
Kilpailussa toiseksi sijoittunut ehdotus oli espanjalaisten arkkitehtien Jose Morales Sanchezin ja Juan 
Gonzales Mariscalin käsialaa. Ehdotuksen kantavana ideana oli luoda pitkä tien suuntainen 
rakennusjono. Ehdotus koostui kolmesta rakennusmassasta, jotka rauhallisesti lipuivat tien penkalla. 
Arkkitehdit olivat ottaneet huomioon ympäristön melun ja saasteet sijoittamalla rakennusten portaikot 
ja käytävät luhtitalomaisesti valtatienpuoleisiin osiin. Näin rakennukseen saatiin aikaiseksi liikenteen 
haitoilta suojaava puskuritila. 
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VOITTANUT JA TOTEUTETTU EHDOTUS 
Kilpailun voittivat espanjalaiset arkkitehdit Enrique Sobejano ja Fuesanta Nieto ehdotuksellaan 
Housing by the Freeway II. Kyseinen ehdotus voitti suunnittelukilpailun vuonna 1996. Rakennuksen 
lopullinen suunnittelutyö aloitettiin 1997 ja rakentaminen tapahtui vuosina 1999–2002. 
 

 
Kuva 2. Toteutetun suunnitelman massat ja niiden sijoittuminen asemakaavaan. Europan 1 to 6 Negotiated projects. 
 
Kuten toiseksi sijoittuneessa ehdotuksessa, myös Sobejanon ja Nieton suunnitelmassa ideana oli 
luoda muurimainen rakennelma valtatien varteen. Myös valtatien suuntaisuus sekä portaikkojen ja 
käytävien käyttö puskuritilana toistui ehdotuksessa. Merkittävänä erona kuitenkin oli rakennuksen 
yhtenäisyys valtatien linjassa, sillä rakennuksen viiteen osaan jaettujen tilojen sivut muodostavat 
valtavan seinämän. Jokainen viidestä osasta on L-kirjaimen muotoinen. Valtatien puoleiset osat ovat 
yhtä pitkät, mutta niihin kohtisuorasti liittyvät sakarat ovat erimittaisia, ottaen koko tontin alueen 
huomioon. Näiden sakaroiden välimaastoon rajautuu 4 erikokoista kolmelta sivulta suljettua sisäpihaa. 
Rakennuksen muurimaista muotoa on puhkottu ja hieman kevennetty jättämällä kolmen kerroksen 
kokoiset aukot kolmeen osaan rakennuksesta. 
 

 
Kuvat 3 ja 4. Vasemmalla näkymä sisäpihalle. Oikealla rakennuksen eripituisten sakaroiden vuoropuhelu. Europan 1 to 6 
Negotiated projects. 
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Rakennuksen huomiota herättävin karaktääri on valtava moottoritielle avautuva yhtäjaksoinen 
julkisivu. Julkisivu koostuu ennaltavaletuista betonilaatoista, jotka ovat päällystetty ruosteisilla 
metallilevyillä. Nämä levyt ovat sijoiteltu hieman eri kulmiin ja eri tasoon, jolloin ne luovat erilaisia 
sävy-, sumeus- ja kiiltävyysefektejä, jotka parhaiten huomaa moottoritiellä nopeasti ohi ajavasta 
autosta. 
 

 
Kuva 5. Rakennuksen mahtipontinen julkisivu ja kuusikaistainen SE-30. Europan 1 to 6 Negotiated projects. 
 
Housing by the Freeway II:n asuintilan muodostavat 174 asuntoa, jotka ovat korkeintaan 70 neliöisiä. 
Asunnoista 114 on liittyneenä pääjulkisivuun ja niihin käynti tapahtuu moottoritien puolelta. Asuntojen 
olohuoneet ovat sijoittuneet sisäpihoille avautuviksi. Autopaikoitus on järjestetty sijoittamalla parkkihalli 
rakennuksen kellarikerrokseen, jolloin liikennöinti rakennuksen alueella on saatu mahdollisimman 
huomaamattomaksi.  
 
EPILOGI 
Kilpailun lähtökohdat eivät välttämättä olleet helpoimmat, mutta sitäkin antoisammat. Arkkitehdit 
yrittivät tarttua haasteeseen ja luoda edellytykset viihtyisälle asumiselle. Voittaneen ehdotuksen 
ratkaisut vastaavat hyvin kilpailun pyrkimyksiä, sillä se tuo lähiöalueelle uuden tuulahduksen 
arkkitehtuurin maailmasta, kuitenkaan täysin rikkomatta alueen identiteettiä. Kilpailun lähtöasetelma, 
samoin kuin lopullinen rakennus, eivät tietenkään kykene luomaan minkäänlaista paratiisia keskelle 
liikennettä ja brutaalia rakennuskantaa. Sisäpihojen karuus ja minimalismi tuskin lisäävät asukkaiden 
viihtyisyyttä. Rakennuksen korkealla muurimaisuudella on saatu kätkettyä ongelma, mutta samalla se 
syö kaupunkikuvan transparenssia.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Tero Aalto & Henry Kouva K07 
Lähteet: 
Europan 4 - tuloskirja 
Europan 1 to 6 Negotiated projects - kirja 
Nieto & Sobejano: Works - kirja 
http://www.archi.fr/EUROPAN/e4/tex/sit30_1.htm -internetsivut 
http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/2_notizie_homepage.aspx?lang=2 -internetsivut 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – QUARRATA 

 
 
Europan 3:n teemana oli: koti kaupungissa, asuinalueiden urbanisointi. Kohteemme sijaitsee Italiassa 
Quarratan kaupungissa. Tämä Firenzen metropolialueella Toscanassa, Pistoian provinssissa 
sijaitseva pikkukaupunki on vanha teollisuuskeskittymä ilman yhtenäistä keskustaa. Kylä on tunnettu 
huonekalu- ja koristekasvituotannosta, jotka oli pääosin Lenzi-suvun hallinnassa. Vuonna 1959 
Quarrata sai kaupunkioikeudet. Teollisuustoiminnan loppuessa vuonna 1994 alettiin suunnitella 
kaupungille omaa keskustaa tyhjien teollisuuskiinteistöjen paikalle. Alue liitettiin Europan 3 
hankkeeseen 1994, jolla haettiin ideoita keskusta-alueen laadukkaaseen toteuttamiseen. Keskustaan 
haluttiin tuoda asuntoja sekä julkisia sisä- ja ulkotiloja. 
 
VOITTANEET EHDOTUKSET 
Kilpailussa kaksi ehdotusta selviytyivät voittajiksi. Suomalaisten (Jarmo Tissari, Jorma Raveala) ja 
Italialaisten (Cristina Casula, Alessandra Rasa) ryhmien ehdotukset kiinnittivät tuomariston huomion. 
Tuomariston eripuran vuoksi kilpailussa valittiin kaksi voittanutta ehdotusta.  
 
Italialaisten ehdotukseen sisältyi julkista tilaa, asuntoja, julkisia rakennuksia sekä 
ympäristösuunnittelua. Ehdotuksen Italiaan ja nimenomaan Quarrattaan sopiva rakeisuus miellytti 
tuomaristoa. Ehdotukseen sisältyi monimuotoisia, erikokoisia ja värikkäitä rakennuskokonaisuuksia 
tyypilliseen Italialaiseen tapaan. Tiiviit korttelit muodostavat intiimejä tiloja rakennuksien väliin. 
Ehdotus loi alueeseen sopivan vahvan identiteetin tulevalle kaupungin keskukselle. Suunnitelmassa 
julkiset sisä- ja ulkotilat oli sijoitettu vanhojen teollisuuskiinteistöjen paikalle ja itsenäiset sekä 
suljetunoloiset asuinkorttelistot tulevan keskuksen ympärille. Toisen asuinkortteliston läpivirtaava joki 
oli osaksi suunnitelmaa. Ennen vajaakäytöllä ollut joki oli pengertämällä otettu osaksi kaupunkitilaa.  
 

 
Kuva 1. Italialaisten voittanut kilpailuehdotus. Kuvan keskivaiheella julkiset tilat. Oikealla ja alhaalla vasemmalla näkyvät 
asuinkorttelit. Jokialueen pengerrys näkyy kuvassa myös hyvin. Europan 3 tuloskirja. 
 
Toinen voittanut ehdotus oli suomalaisten tekemä. Suomalaiset kilpailuehdotuksessa oli johtavana 
teemana Quarratassa jo olemassa olevan katuakselin jatkaminen. Tilat ryhmittyvät aukiotilasarjoiksi 
tämän akselin suuntaisesti. Aukioita oli kolme kappaletta. Olemassa olevan kirkon eteen sijoittui 
bussiterminaali, keskelle tuli kaupallisten palveluiden aukio ja toiseen päähän syntyi julkisten 
rakennusten reunustama kulttuuripalveluiden aukio kirjastoineen ja näyttelyrakennuksineen. Myös 
tämä ehdotus Italialaisten tapaan noudattaa kaupungin rakeisuutta. Suunnitelmassa käytettiin 
paikallisia materiaaleja, kuten vaaleita rapattuja julkisivuja. Eksotiikan tuntua suunnitelmaan toi 
pohjoismainen mäntyrimoitus ja näyttävä teräksen käyttö. Parkkitilat oli suunnitelmassa erotettu 
keskustan ulkopuolelle välittömään läheisyyteen. Näin ollen vapautunut tila jäi kävelykaduiksi.  
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Ehdotuksessa myös asuinrakentaminen tuotiin osaksi keskustaa. Luhtityyppiset asuinrakennukset 
avautuivat sisäpihalle muodostuneelle puolijulkiselle tilalle. Juuri tämä ratkaisu kiinnitti tuomariston 
mielenkiinnon.  
 

 
Kuva 2. Suomalaisten voittanut kilpailuehdotus. Aukiotilasarjan vasemmassa reunassa on terminaaliaukio, keskellä kaupalliset 
tilat asuinrakennuksineen ja oikealla kulttuurirakennuksien ympäröimä aukio. Alhaalla näkyy myös parkkialue. Europan 3 
tuloskirja. 
 
TOTEUTUNUT TILANNE 
Vuosi kilpailun jälkeen kaksi voittajatiimiä alkoi suunnitella aluetta yhdessä. Toteutettavista alueista ja 
rakennuksista käytiin kova kädenvääntö voittajatiimien kesken. Suomalaisten ehdotus otettiin 
suunnittelun lähtökohdaksi, mutta toteutus annettiin suurimmalta osin Italialaisille. Suomalaisille jäi 
suunniteltavaksi lopulta vain näyttelyrakennus kulttuuriaukiolle. Suomalaisten suunnitelmasta otettiin 
toteutukseen bussiterminaaliaukio, kulttuuripalveluiden aukio sekä parkkialue. Asuntojen kohtalo oli 
toinen. Paikalliset päättäjät vieroksuivat sisäpihalle aukeavia luhtiasuntoja, Luhtiasuntoratkaisu koettiin 
liian vuokra-asuntomaiseksi ratkaisuksi ns. kovanrahan asuntoihin. Myös talojen väliin jäävä sisäpiha 
koettiin turhaksi. Asuntosuunnittelu alueelle meni muun muassa näiden syiden takia jäihin.  
 
Suomalaisten suunnitteleman teollisuushallimaisen näyttelyrakennuksen katon kaarevat muodot 
kuvaavat paikalla sijanneiden teollisuusrakennuksien kattomuotoja, ja näin sitovat rakennuksen paikan 
historiaan. Rakennus sisältää avoimempia ja suljetumpia näyttelytiloja. Rakennukseen on haettu 
ideoita aina Carlo Scarpasta asti. Rakennus valmistui monimutkaisten vaiheiden jälkeen vasta vuonna 
2003. 
 
Toinen toteutunut julkinen rakennus on Italialaisten suunnittelema kirjastorakennus. Rakennus on 
valmistunut vuonna 2001. Rakennus rajaa kulttuuripalveluiden aukiota yhdessä suomalaisten 
suunnitteleman näyttelyrakennuksen kassa. Tämän hillityn ja monoliittisen rakennuksen kantavana 
teemana on vahvasti paikallisuus. Pääjulkisivu on täytetty puisilla ikkunaluukuilla kokonaan. Muuten 
julkisivut ovat rapattuja, ja kattomuoto on teollisuushallimainen, kuten näyttelyrakennuksessakin. 
Sisätilaltaan kirjasto on hyvin ihmisläheinen, lämminhenkinen ja värikäs. Sisätiloissa on myös 
tavoiteltu pohjoismaisuutta käyttämällä puuta ja muun muassa Arne Jacobsenin kalusteita. 
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Kuvat 3 ja 4. Ylhäällä on kirjasto ja alhaalla näyttelyrakennus. http://www.cliostraat.com/index.html, http://www.srmt.fi/.  
 
Italialaiset suunnittelivat aukiotiloihin karheaa teollisuutta henkivän vaikutelman. Tätä korostettiin 
karheilla materiaaleilla, kuten esimerkiksi ruostuneella metallilla. Aukiotilasarjat on sidottu toisiinsa 
yhtenevällä pintamateriaalilla ja raidoituksella.   
 
Alkuperäisistä kilpailuehdotuksista poiketen Italialaiset suunnittelivat joenvarteen nuoriso- ja 
kulttuurikeskuksen. Rakennuksen viimeistelemätön betonipinta sitoo rakennuksen alueen teolliseen 
menneisyyteen. Rakennuksen kadunpuolen julkisivu on elävöitetty pöllöaiheella. Rakennuksen pihalla 
on kissan pään muotoinen leikkikenttä. Rakennuksesta on sanottu seuraavaa: ”Tämä virtuoosimainen 
muotoilu luo nuoriso- ja kulttuurikeskukselle vaihtelevan ja nerokkaan arkkitehtonisen ilmeen.” 
Italialaisilla on ollut tavoitteena tuoda arkkitehtuuriin leikkisyyttä. Rakennus on valmistunut 2001. 
 

           
Kuvat 5 ja 6. Nuoriso- ja kulttuurikeskus kadulta ja sisäpihalta kuvattuna. http://www.cliostraat.com/index.html. 
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Myös joenranta-aluetta on uudistettu nykyisin. Parkkialueen ja joen väliin Italialaiset suunnittelivat 
puistoalueen. Puistoalueessa on käytetty samoja teemoja kun aukiolla. Raidoitus on saatu aikaan 
pengerryksin ja seinäkkein.  
 

  
Kuva 7. Toteutunut tilanne Kuvassa näkyy bussiterminaali vasemmalla. Keskellä on näyttelyrakennus ja kirjasto. Alhaalla 
oikealla on nuoriso- ja kulttuurikeskus. Europan  1 to 6 regotiated projects kirja. 
 
 
YHTEENVETO 
Kysymykseen kannattiko kilpailu järjestää, vastaamme kyllä ehdottomasti. Entisestä teollisuushallien 
keskittymästä on tullut viihtyisä kaupunkikeskusta, jota kaupunki selvästi kaipasi. Vaikka suomalaisten 
voittanut idea oli toteutuksen taustalla, on ikävää, että suomalaisille jäi vain pelkkä 
näyttelyrakennuksen suunnittelu. Asuntojen suunnittelu ei mennyt myöskään suomalaisittain otollisella 
tavalla. Asuntojen suunnittelun teki paikallinen rakennusfirma uusvanhaan tyyliin, kylläkin 
suomalaisten suunnitelmaan hieman perustuen. Mutta kokonaisuudessa suunnitelmat toteutettiin 
paikallisuutta ja sen historiaa kunnioittaen, luomalla kuitenkin uutta ja oman näköistä arkkitehtuuria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Janne Jylkäs ja Sampo Ojala k07 
Lähteet 
Europan 3 tuloskirja 
Europan  1 to 6 regotiated projects kirja 
Betonilehti, n:o 4, 2006 
http://www.srmt.fi/ -internetsivut 
http://www.cliostraat.com/index.html -internetsivut 
Arkkitehti Jarmo Ravealan haastattelu ja email -kirjeenvaihto 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – MULHOUSE 

 
 
Europan 3 -kilpailu käytiin vuosina 1993 - 1994. Yleisteemana oli At Home in the City.  Teemalla 
haluttiin miettiä kaupunkien julkisen ja yksityisen tilan suhdetta ja hakea asumisratkaisuja 
kaupunkilaisten muuttuviin elämäntapoihin. Mulhousen kohde kuuluu Europan 3 –kilpailun alateemaan 
Restructuration of Urban Sites, jossa haettiin ratkaisuja sellaisille kaupunkialueille, jotka ovat jääneet 
ympäröivän kaupunkirakenteen kehityksestä jälkeen eräänlaisiksi ylijäämäalueiksi. Nämä alueet 
halutaan yhdistää uudelleen osaksi kaupunkikehitystä, ja erityisesti Mulhousessa oli toiveena muuntaa 
ylijäämäalue siirtymätilaksi (transitional space) kaupungin eri osien välille. 
 
YLEISTÄ 
 
Mulhouse on 100 000 asukkaan yliopistokaupunki Itä-Ranskassa lähellä Saksan rajaa. Kilpailualue on 
Hugueninin kortteli. Se on keskustan laitamilla sijaitseva kolmionmuotoinen 1,5 hehtaarin alue, jota 
rajaavat suuret liikenneväylät ja kanaali. Alue jäi teiden rajaamaksi ja siten erilleen muusta 
kaupunkirakenteesta 1970-luvulla tieverkoston modernisoinnin yhteydessä. Rakennuskanta on 
sekalaista ja pienimuotoista, muun muassa asuinrakennuksia, käsityöläispajoja, talleja, varastoja ja 
pikkukauppoja. 
 

 
 
Kuva 1. Huguenin kortteli 
 
VOITTANUT EHDOTUS – URBAN NUCLEUS 
 
Ranskalainen TOA Architectes -työryhmä voitti kilpailun ehdotuksellaan Urban Nucleus. Suunnitelma 
hyödynsi Huguenin-korttelin kolmiomaista muotoa ja rajautumista kanaaliin ja liikenneväylään. 
Suunnitelma sisälsi 100 asumisyksikköä, uusia yliopiston tiloja sekä toiminnallisia tiloja. Alueen 
infrastruktuuri yhdistettiin yliopiston tiloihin. Osa alueella sijaitsevista vanhoista rakennuksista haluttiin 
suunnitelmassa säilyttää ja alueen käsityöläistoiminnot sijoitettiin yhteen toimitilarakennukseen. 
Suunnitelmassa huomioitiin myös alueen yhdistäminen yliopistoa vastapäätä sijaitsevaan alueeseen 
sekä asuinrakennusten kanaalin toisella puolella sijaitsevaan alueeseen. Asukkaiden parkkipaikat 
sijoitettiin asuinrakennusten alaosiin. 
 
Uudet asuinrakennukset suunniteltiin sijoitettavaksi osittain kanaalin päälle. Niiden väliin jäisi 
puskurimainen tila muun alueen ja kanaalin väliin. Asuinrakennuksissa huomioitiin niiden soveltuvuus 
eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Kussakin talossa osa asunnoista olisi muunneltavissa kokonsa 
puolesta sekä siirreltävien väliseinien avulla. Asuntoihin kulku tapahtuisi joko hissillä tai rakennuksen 
ulkopuolilla sijaitsevien portaiden kautta.   
 
Yksityisten ja julkisten uudisrakennusten väliin jäi kiilamainen välitila, johon suunnitelmassa viitattiin 
termillä ”urban wood” eli urbaani metsä. Tällä alueella sijaitsee alueen vanhoja rakennuksia ja 
puistomaista metsää ja ne olisi säilytetty suunnitelman mukaan. Välitilassa kulkee erilaisia 
kulkureittejä sekä katettu käytävä asuinrakennuksesta yliopistotiloihin. Yliopiston rakennusten 
korotettu massa luo katutasoon rakennusten alle julkista tilaa ja tuo mielenkiintoista arkkitehtuuria sitä 
reunustavaan katunäkymään 
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Kuva 2. TOA arkkitehtien ehdotus Urban Nucleus pienoismallina. Taaimpana esitetyt uudisrakennukset ovat asuinrakennuksia, 
niiden edessä hahmottuu urban wood alueen alkuperäisen puuston ja rakennusten (mustat rakennukset) muodostamana 
kiilana. Etualalla on yliopiston käyttöön suunniteltuja tiloja. 
 

 
TOTEUTUNUT PROJEKTI – LES CHAUDRONNIERS 
 
Kilpailun ratkettua alettiin suunnitella TOA Arkkitehtien ehdotuksen toteutusta. Rakennuttajana toimi 
Mulhouse Habitat, eli kaupungin oma rakennustoimisto. Huguenin-korttelin maanomistajan kanssa tuli 
kuitenkin ongelmia, eikä alueella jo asuville ihmisille keksitty uutta asuinpaikkaa, joten toteutusta ei 
voitu sellaisenaan viedä eteenpäin. Mulhousen kaupungilla oli kuitenkin ehdottaa uusi rakennuspaikka 
toisaalta kaupungista: siirryttiin vähän kauemmas keskustasta asuinlähiöön, Neppertin kortteliin.  
 

 
 
Kuva 3. Neppert kortteli. Rue des Chaudronniersin näfhdään varressa kadunsuuntaisesti touteutunut suunnitelma: työkeskus ja 
asuntola. 
 
 
Suunnitteluvaiheessa arkkitehtien ja kaupungin viranomaisten välinen kanssakäyminen oli tiivistä ja 
hedelmällistä, ja suunnitelma kehittyi kaikkia osapuolia miellyttäen, uuden paikan lähtökohdat 
huomioon ottaen. Korttelin erilaisen luonteen ja huomattavasti pienemmän käytettävissä olevan tilan 
takia alkuperäinen suunnitelma meni kuitenkin käytännössä kokonaan uusiksi. 
 
Toteutukseen kuuluu kaksi rakennusta, nuorten työkeskus ja siihen kuuluva asuntola. Molemmat 
rakennukset sijoittuvat tiensuuntaisesta ja ovat massoiltaan pitkiä ja kapeita. Työkeskus sijoittuu 
julkisena tilana tien varteen. Sen takana on sisäpihamainen välitila (korttelin sisäänpäin mentäessä), 
jota seuraa työkeskuksen kanssa samansuuntainen asuntolarakennus. Työkeskus on 2-kerroksinen, 
asuntolassa kerroksia on kolme.  Arkkitehtuuri toimii tässä eräänlaisena filtterinä, jossa julkinen tila on 
lähinnä katua ja yksityinen tila takana. Tämä mukailee alkuperäistä julkisen ja yksityisen tilan 
muutosta pienessä mittakaavassa. 
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Kuva 2. ”Les Chaudronniers”  - työkeskus ja asuntola. Edessä näkyvä työkeskus toimii julkisena tilana ja rakennuskompleksin 
pienempänä rakennuksena suojaa yksityisenä tilana toimivaa asuntolaa peittämättä sitä kuitenkaan kokonaan. 
 
 
Työkeskus on suunnattu nuorille. Siihen varattiin tilaa käsityöläisille, pienille ja keskisuurille yrityksille 
sekä julkisille palveluille niin asuntolan asukkaille kuin kaupunkilaisille. Työkeskuksen ilme kadulle on 
hyvin suoraviivainen ja läpinäkyvä julkisivu avaa sisätilan värimaailman ohikulkijalle, muuttaen 
julkisivun ilmettä valaistusolosuhteista riippuen. Arkkitehtuurissa on yhdistelty taitavasti lasia, metallia, 
puuta, betonia ja polykarbonaattimuovia. Rakennukseen on liitetty viereinen lähes samankorkuinen 
kapea rakennus katoksella. Katos jatkuu eräänlaisena siltana jo olemassa olevaan rakennuskantaan. 
 

 
 
Kuva 3. Työkeskuksen taakse jää puolijulkinen puutarha, joka toimii suodattimena julkisen ja yksityisen tilan välillä sekä 
asuntolan ja työkeskuksessa työskentelevien nuorien kokoontumispaikkana. 
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Välitilassa työkeskuksen takana sijaitsee pieni puutarha. Se on laskettu kellaritasolle. Rakennusten 
välille ja kadulle on luotu erilaisia kulkureittejä, joista kuvassa 3. nähdään etualalla silta ja sen vieressä 
portaat alas. Puutarha toimii myös välitilana julkisen ja yksityisen tilan välillä. Se on myös osa 
suunnitelmaa joissa erityyppisillä julkisilla tiloilla luodaan mahdollisuus tavata toisia ihmisiä. Muiden 
ihmisten välttelykin on mahdollistettu nopeampien kulkureittien avulla.       
 
 
Asuntolarakennuksen ratkaisu on luhtitalotyyppinen. Kilpailuehdotuksen asuinrakennusten 
muunneltavuus ja monimuotoisuus on näkyvissä asuntolassa: asuntolasta löytyy erikokoisia asuntoja 
erilaisiin tarpeisiin soluasunnoista perheasuntoihin. Pohjaratkaisut ovat myös helposti muunneltavissa 
tarpeen mukaan. Asuntolassa on vuodepaikka 82 asukkaalle ja lisäksi yhteisiä kokoontumistiloja. 
 

    
 
Kuvat  4 ja 5. Asuntolan työkeskuksen puoleisen julkisivun yksityiskohtia. Rakennuksen luhtimaisuus luo miellyttäviä yhteisiä 
ulkotiloja. 
 
 
YHTEENVETO 
 
Kilpailusuunnitelmassa pyrittiin luomaan ratkaisu, joka yhdistäisi Huguenin-korttelin uudelleen osaksi 
aktiivista kaupunkikehitystä. TOA arkkitehtien suunnitelma yhdistää korttelin mielenkiintoisella tavalla 
sekä kanaalin että liikenneväylän toisella puolella sijaitsevaan alueeseen, luoden asteittaisen siirtymän 
korttelin sisällä julkisesta tilasta yksityiseksi tilaksi. Suunnitelma jätti myös osan alkuperäisistä 
rakennuksista alueelle, säilyttäen yhteyden jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.  
Vaikkakaan suunnitelmaa ei maanomistajuusongelmien vuoksi voitu toteuttaa alkuperäiseen kortteliin, 
kaupungin rakennustoimisto antoi mahdollisuuden toteuttaa nuorille tarkoitettu työkeskus ja asuntola 
Neppert-kortteliin. Käytettävissä oleva tila pieneni huomattavasti ja toteutus jouduttiin suunnittelemaan 
uusiksi.  
 
Arkkitehdit onnistuivat säilyttämään uudessa suunnitelmassaan ”Les Chaudronniers” alkuperäisen 
ajatuksen eriluonteisten tilojen sarjasta, joissa julkinen tila vaihtuu yksityiseksi tilaksi, mutta ajatus 
kaupunginosien välisestä siirtymätilasta kutistuu kahden rakennuksen kompleksin sisäiseksi 
siirtymätilaksi. Kisassa päämääränä ollut kaupunkirakenteellinen parannus jää toteutumatta. Vaikka 
toteutettu rakennusmassa yksinään toimii hienolla tavalla, jättää sen sopeutuminen uuteen 
ympäristöön toivomisen varaa. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Essi Oikarinen ja Piia Markkanen K-07 
Lähteet: 
Europan 3 results: At home in the city  (tuloskirja) 
Implementations: Europan 1 to 6 negotiated projects. 
Europan generation: The reinterpreted city. 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session3.php 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/realisation/toa_mulhouse.php# 
TOA Arkkitehtien kotisivut: http://www.toa-archi.com/Public/ 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – PLÉRIN-SUR-MER 

 
 
Europan 3 pidettiin vuosina 1992–1994. Sen päätavoitteita olivat asuinalueiden urbanisointi, tyhjien 
alueiden jälleenrakentaminen ja asuinalueiden tehokkuuden parantaminen. Koettiin, että useissa 
eurooppalaisissa kaupungeissa julkisen ja yksityisen tilan kahtiajako on korostunut. Kilpailun kautta 
haluttiin löytää uusia tapoja yhdistää julkinen ja yksityinen tila ja samalla määrittää siirtymätilojen rooli.  
 
YLEISTÄ 
Kilpailualue sijoittuu Ranskaan, Saintesin kaupunkiin Charente-joen varressa sijaitsevalle Arc de 
Triomphen alueelle. Alue on yksi kaupungin vanhimpia ja sillä on arvokas suojeltu rakennusperintö, 
jota oli kunnioitettava kilpailuehdotuksia laatiessa. Toisaalta ympäristön urbanisoiduttua Arc de 
Triomphen alue oli jäänyt huomiotta ja keskeisen sijaintinsa vuoksi kaipasi uudistusta ja liittämistä 
ympäröivään kaupunkiin. Alueelle ominaista ovat kapeat tontit, joita ympäröivät korkeat muurit. 
 
Suunnittelualueena toimivan korttelin sisälle jäävä alue oli pääasiassa joutomaata ja siellä sijaitsevat 
rakennukset ränsistyneitä tai jopa tuhoutuneita. Korttelin sisällä kulkivat lukuisat kapeat, korttelin 
lävistävät kujat. Kilpailun avulla alue haluttiin hyödyntää ja täyttää asuinrakennuksilla. Kilpailun 
teeman mukaisesti toivottiin julkisen tilan kehittämistä sekä vaihtelevaa ja tiivistä asumista. Toivottiin, 
että alueelle rakennettaisi erikokoisia ja -tyyppisiä asuntoja, jolloin alueelle muuttaisi ihmisiä kaikista 
eri yhteiskuntaryhmistä. 
 
EHDOTUS 
Kilpailun voitti BNR-arkkitehtien (Babled, Nouvet ja Reynaud) ehdotus, joka myös toteutettiin paikalle. 
Kilpailussa toiseksi tulleen ehdotuksen suunnitteli ranskalainen arkkitehtitoimisto CITArchitecture, eli 
Olivier de Boismenu, Denis Cronier, Pascal Lefebre, Lucas Meister ja Jean Michel Veillerot. 
Suunnitelmassaan CITA halusi säilyttää korttelin alkuperäisen tunnelman, jonka loivat intiimi tila, 
yksityiset kujat ja puutarhat, kuitenkin sopeutuen moderniin elämään.  
 
Ehdotuksen pääteema on kerroksellisuus. Korttelin sisään kuljetaan pitkin katutasossa sijaitsevia 
kapeita kujia, jotka jatkuvat korttelin läpi. Korttelin ulkopuolella tila on julkista, joten yksityisyyttä on 
saatu nostamalla kulkukäytävät asukkaita varten ylös katutasosta. Käytäviä pitkin asukkaat pääsevät 
ylempien kerrosten asuntoihin, ensimmäiseen kerrokseen kuljetaan katutason kujilta. Pysäköinti on 
järjestetty kellarikerrokseen puolittain maan alle, joten autot eivät häiritse korttelin tunnelmaa.  
 

 
 
Kuva 1. Yleiskuva CITA:n suunnitelmasta Saintesiin, www.citarchi.com. 
 
Suunnitelmaan sisältyy kolmenlaisia asuntoja. Ensimmäisessä kerroksessa on kaksikerroksisia 
huoneistoja, joihin liittyy yksityiset puutarhat. Kulkukäytäviä pitkin pääsee kaksikerroksisiin asuntoihin, 
joissa on riippuvat puutarhat, sekä ylimpänä sijaitseviin asuntoihin, joista on näkymä alueelle.   
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Kuva 2. Kuva suunnitelmasta. Etualalla kulkukäytävä asukkaita varten, www.citarchi.com. 
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI 
Kilpailun jälkeen Amorique Habitat pyysi CITA-tiimiä siirtämään ideansa Plériniin. Tuleva omistaja, 
Europan ja CITA kokivat tärkeäksi tämän hankkeen luonteelle siirtymisen yksityisen ja yhteisen tilan 
välillä. Kokonaisuuteen otettiin mukaan myös erityyppiset asunnot samassa korttelissa. Varsinaisen 
tehtävänannon CITA-tiimi sai vuonna 1998. Projektiin kuului uudelleensijoittamisen lisäksi valmistelu 
neljällekymmenelle asunnolle. Yhteisrahoittajana toimi PUCA ja kaupunki. 
 

 
Kuva 3. Pohjakaava uudesta suunnitelmasta Plériniin, www.citarchi.com. 
 
Koska Plérinille luonteenomaista on asteittainen urbanisoituminen ja pitkät perinteet maataloudessa, 
oli pyrkimyksenä säilyttää suhde maaseudun ja kaupungin välillä. Samaa omalaatuista näkemystä oli 
myös työn alkuperäisessä ideassa. CITA:n kilpailuehdotus tarjosi mahdollisuuden mukauttaa 
alkuperäinen projekti uudelle alueelle jakamalla kortteli aidanneilla maan kallistusta seuraten. 
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Projekti ehdottaa viittä erilaista asuntotyyppiä ja suuren variaation korttelin sisäisiin ulkotiloihin. 
Talotyyppejä ovat muun muassa yksikerroksiset asunnot umpinaisilla puutarhoilla, kaksikerroksiset 
huoneistot terasseilla sekä asunnot roikkuvilla puutarhoilla. Keskellä korttelia kolmannen kerroksen 
asunnot hallitsevat kokoonpanoa. Ylimmissä kerroksissa sijaitsevat kulkureitit, jotka ovat selkäranka 
ko. projektille. Ensimmäisessä kerroksessa ovat käytävät, jotka johtavat korttelin sisälle yhteisiin ja 
yksityisiin ulkotiloihin. Pääsy maanalaiseen parkkihalliin on korttelin sivulta. 
 
 

 
 
Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla kuva tontin poikki kulkevasta kujasta, oikealla kuva kaksikerroksisen asunnon sisätilasta, 
www.citarchi.com. 
 

 
 
Kuva 6. Esimerkki katutason asuntoihin liittyvistä puutarhoista, www.citarchi.com. 
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YHTEENVETO 
 
Ideasta rakennukseksi suunnitelmaa sovellettiin. Arkkitehdit laajensivat urbaania suunnitelmaansa 
alkuperäisestä taajasta korttelista, josta myös osittain luovuttiin. Sovitettaessa uuteen mutta 
harvempaan ja erilaiseen ympäristöön työn voimasuhteet asettautuivat uudelleen. Saintesissa tulevan 
rakennusalueen kulmat olivat valmiiksi muotoiltu. Plérinissä kortteli rajautuu melko suorakaidemaisesti 
ja vaikutelma on epäjatkuva suhteessa ympäröiviin, mataliin, kaksikerroksisiin taloihin. Saintesiin 
verrattuna projekti on voimassa koko korttelissa. Kompaktina kokonaisuutena uusi asuinalue vaikuttaa 
eristäytyneeltä suhteessa ympäristöönsä. Se on linnakemainen, eikä se ole samaa sukua muun 
rakennuskannan kanssa. 
 
Korttelin sisäiset ulkotilat sen sijaan ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisia ja viihtyisiä. Erilaiset 
asuntotyypit vetävät puoleensa eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä ja näin rikastuttavat 
yhteisöllisyyttä. Siten toteutettu työ matkii jossain määrin ajan kanssa syntynyttä rakennuskantaa, jota 
voimme löytää esimerkiksi tiheäksi rakennetuista kylistä ja pikkukaupungeista. 
 
CITA:n toiseksi tullut idea olisi melko varmasti sopeutunut Saintesiin alkuperäiselle paikalleen 
paremmin. Työn selkärankana toimivat kulkureitit olisivat olleet paremmin perusteltuja osana uutta 
katutason yläpuolelle ulottuvaa julkista kaupunkitilaa ja -alaa. Voittaneen työn asunnot vaikuttavat 
oikein hienoilta, mutta varakkaita suosivilta. Voittanut työ on selvästi laadittu pienemmälle asukas- ja 
asuntomäärälle sekä erilaisin tavoittein. 
 
Suomalaisittain ajateltuna ajatus kilpailutyön siirtämisestä toisaalle varsin erilaiseen ympäristöön on 
vieras. Voidaankin todeta, että CITA-tiimin alkuperäisen idean lähtökohdista toteutui vain osa. Pahiten 
kärsivät luonnikkaana osana ympäristöä oleminen sekä uuden kaupunkirakenteen muodostaminen. 
 

 
 
Kuva 7. Näkymäkuva korttelista, www.citarchi.com. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Henrik Keitaanniemi ja Pomeliina Sandman k07 
Lähteet: 
Europan 3 tuloskirja 
Europan 1-6 IMPLEMENTATIONS-julkaisu 
http://www.citarchi.com 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/realisation/cita_plerin_accueil.php 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session3.php 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 3 – SAINTES 

 
 
 
 
Europan 3- kilpailun yleisotsikko ”Construction the city upon the city” ja Saintesin kaupungin 
kilpailukohteeseen liittyvä alaotsikko “Restructured block” rajasivat kilpailun teeman. Tavoitteena oli 
ranskalaisen kaupunkikorttelin ”kuolleen” sisustan tiivistäminen ja elvyttäminen. Sekainen ja 
heterogeeninen kaupunkitila uusittiin vastaamaan modernin kaupungin vaatimuksia alueen 
kulttuuriperintöä kunnioittaen. 
 
Saintesin Arc de Triomphe- korttelin uuden suunnitelman tilasivat Saintesin kaupunki sekä SEMIS 
(Société d´Économie Mixte Immobilière de Saintonge). Arch de Triomphe-kortteli sijaitsee aivan 
kaupungin keskustan tuntumassa ja on yksi Saintesin vanhimmista asuinalueista. Korttelia ympäröivät 
yksityiset, vieri viereen rakennetut, monikerroksiset vanhat kaupunkitalot, joiden asukkaat omistivat 
myös korttelin keskusta. Korttelin keskustassa sijaitsi sekaisin piharakennuksia, sisäpihoja ja 
joutomaata. Rakennukset olivat joko asukkaiden varastokäytössä tai täysin käyttämättömiä. Korttelin 
läpi kulki vain muutama yksityinen kuja, jolloin pinta-alaltaan laaja kortteli esti läpikulun pääväylältä 
toiselle noin kahdensadan metrin matkalta. Lisäksi korttelin ainoa julkinen tila, eteläosan puisto oli 
hankalasti saavutettavissa muille paitsi sen välittömässä läheisyydessä asuville kaupunkilaisille. 
 
 
 

       
 
Kuvat 1 ja 2  
 Kuva 1: Kilpailukortteli ja sen sijoittuminen kaupunkiin ja joen läheisyyteen 
 Kuva 2: Ehdotus korttelin ratkaisemisesta 
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VOITTANUT EHDOTUS 
 
 
Voittaneen ehdotuksen suunnitelivat arkkitehdit T. Babled, A. Nouvet, M. Reynaud (BNR Architects). 
Skemaattisessa ehdotuksessa korttelin keskusta siivottiin vanhoista rakennuksista ja uudet tilat 
järjestettiin vaaka- ja pystysuuntaisesti. Vaakasuunnassa korttelia halkoivat pohjois-eteläsuuntaiset 
nauhamaiset tilaketjut, joissa vuorottelivat suorakulmaiset rakennusmassat, pienet kattoterassit ja 
puutarhat. Tilaketjuja erottivat toisistaan kapeat kulkuväylät ja pihoja rajaavat aidat. Pystysuunnassa 
tilat jaettiin käyttötarkoituksen mukaan kolmelle tasolle: alimpana sijaitsivat maanalaiset parkkipaikat, 
katutasolla julkiset tilat – kulkuväylät ja puutarhat sekä ylimpänä yksityiset tilat.  
 
Rakennuksiin suunniteltiin käyttökatot, jolloin koko rakennuspinta-ala saatiin kokonaisvaltaisesti 
hyötykäyttöön. Jäsentämällä ja rajaamalla tilat saatiin pieneen alueeseen yksityisyyttä ja ratkaistiin 
parkkiongelmat. Riittävä määrä yksityisiä ja julkisia puutarhoja takasivat alueen viihtyvyyden. 
 
 
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI  
  
 

 
 
Kuva 3: Toteutettavan alueen asemapiirros 
 
 
Projekti muuttui toteutuksen aikana hyvin paljon ja kaikkine vaiheineen se kesti 11 vuotta. Koska 
korttelin sisäinen alue oli yksityisomaisuutta, oli sen jakaminen voittajaehdotuksen mukaisiin linjoihin 
mahdotonta omistus- ja perintöikeuskiistojen vuoksi. Lisäksi vaaditiin edellämainituista syistä 
olemassaolevien kulkureittien säilyttämistä ja vanhojen kivimuurien jälleenrakentamista. Tämä johti 
siihen, että lineaarit patiotalot muutettiin olemassa olevien kulkuväylien suuntaisiksi. Lisäksi 
käyttökatot muutettiin perinteisiksi ranskalaisiksi, tiilisiksi harjakatoiksi. Myös palotekniset säännöt 
muuttivat projektia: rakennusmassoja ei voinut asetella yhtä tiheään kuin kilpailutyössä ehdotettiin. 
Jossain vaiheessa jopa harkittiin maanalaisista parkkipaikoista luopumista, joka olisi luonnollisesti 
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johtanut katupaikoituksen käyttöön ja muuttanut projektia radikaalisti vastakohtaiseen suuntaan. 
Maanalaiset parkkipaikat kuitenkin saatiin toteutettua, tosin vain 30 asunnon alle. 
 
Projektin toteutuminen vaati arkkitehtien ja insinöörien tiivistä yhteistyötä. Toteutumisvaiheessa 
myöhemmin L. Schoepen, konstruktööri-arkkitehti, tuli mukaan työryhmään Toivotut kivimuurit 
rakennettiin purettujen talojen kivistä – näin toteutumisessa oli myös ekologinen aspekti.  
 
Puolet asunnoista on keskiluokan asuntoja, puolet alemman keskiluokan asuntoja. Alueella on 
yhteensä 64 asuinyksikköä, kaksi kauppaa, ja 30 maanalaista parkkipaikkaa. Kaikki kulkuväylät ovat 
julkisessa jalankulkukäytössä. 
 
 
 
TOTEUTUMISEN AIKATAULU 
 
 
Vuonna 1994 BNR-arkkitehdit voittivat Europan 3 – kilpailun ehdotuksellaan, 1997 viranomaisasiat 
saatiin kuntoon ja 1998 BNR allekirjoitti sopimuksen projekin jatkamisesta. 
 
Työn aloittamiseen tarvittiin 29 purkulupaa ja 11 rakennuslupaa. 2000–2001 rakennusten purku 
aloitettiin, mutta jatkuvat tulvat hankaloittivat työtä. Tiettyjen rakennusten purkaminen oli kuitenkin 
välttämätöntä, jotta korttelin sisäiselle alueelle päästiin ajamaan suurilla rakennuskoneilla. Korttelin 
uudelleenrakentaminen aloitettiin vuonna 2002 korttelia ympäröivien rakennusten restauroinnilla. 
Kahden vuoden päästä suurin osa työstä oli valmis. Työt saatettiin lopulliseen päätökseen vuonna 
2005. 
 
 
 
YHTEENVETO 
 
 

 
Kuvat 7, 8 ja 9 
 Kuva 7: Voittajaehdotuksen terassikattoiset asuintalot 
 Kuva 8: Terassikatot muuttuivat harjakatoiksi 
 Kuva 9: Nauhamaiset kujat hehkuvat yössä 
 
 
Kilpailuehdotus oli hyvin suurpiirteisen luonnosmainen. Se sisälsi useita ideoita, jotka yhdistettynä 
toteuttivat kilpailussa annetut päämäärät: korttelin sisustan elvyttäminen, uudelleenasuttaminen ja 
toimivuuden parantaminen sekä korttelin sisällä että suhteessa ympäröivään kaupunkiin. BNR 
Architects jatkoi ehdotuksen ideoiden kehittelyä toteutusvaiheeseen yhdessä Saintesin kaupungin, 
SEMISin ja asukkaiden kanssa. 
 
Progressiivisen ongelmanratkaisun kautta useat ideat voitiin toteuttaa. Vaikka toteutettava alue 
supistui kolmannekseen alkuperäisestä, rakennusten ja puutarhojen vaihtelu sekä jonomainen 
ryhmittely säilyi. Jonot aseteltiin korttelin alkuperäisten kujien varrelle, joten niiden tieltä ei ollut 
pakollista raivata säilytettäväksi kelvpaavia rakennuksia. Kujien alkuperäistä ilmettä tukivat myös 
uudelleenrakennetut muurit, joiden lisääminen toteutukseen oli sekä alueen arvon kohotus että 
ekoteko. 
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Merkittävimmät muutokset koskivat autopaikoitusta, julkisia puutarhoja ja rakennusten arkkitehtuuria. 
Maanalaiset parkkipaikat toteutuivat vain noin puolelle asunnoista. Kadunvarsiparkkeeraukselle 
jouduttiin jättämään tilaa maantasoon, joka kilpailuehdotuksessa oli jalankulku- ja puutarhataso. 
Julkisien puutarhojen määrä väheni huomattavasti, jolloin suurin osa asukkaiden sosiaalisista 
toiminnoista on kujien varassa. Lisäksi asuinrakennusten kattoterassien korvaaminen tiilisillä 
harjakatoilla vähensi asuinalueen vehmautta ja poisti yhden käyttökerroksen. 
 
Kompromisseista ja muutoksista huolimatta lopputulos miellyttää kaikkia työn osapuolia, erityisesti 
asukkaita. Lisäksi toteutunutta aluetta on mahdollisuus myöhemmin laajentaa esimerkiksi koko 
kilpailualueen kattavaksi. BNR- arkkitehtien työn elementit voidaan sellaisenaan liittää myös muihin 
konteksteihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Elisaveta Zuravljova ja Maija Paavola k07 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 4 – LINKÖPING 

 
 
Kaupunkitilaseminaarikohteenamme on Etelä-Ruotsissa, Itä-Götanmaan läänissä sijaitseva Linköping, 
joka on Ruotsin viidenneksi suurin kaupunki (140 400 asukasta). Nykyään tämä keskiaikainen 
kaupunki on tunnettu lähinnä yliopistostaan sekä teknologiateollisuudesta. 
 
KILPAILUSTA JA KILPAILUALUEESTA 
 
Europan 4- arkkitehtuurikilpailuun liittyvä kilpailualue sijaitsee kuuden kilometrin päässä kaupungin 
keskustasta etelään, Ålerydin kaupunginosassa. Kilpailussa tutkittava alue on kooltaan kolmen 
hehtaarin suuruinen. Vuonna 1994-96 järjestetyssä Europan 4- kilpailussa tutkimuskohteeksi oli valittu 
eurooppalaisten kaupunkien reuna-alueet ja niiden kehittäminen teemalla ”Constructing the town upon 
the town”. Neljä avainsanaa kilpailusuunnitelmien laatimiseksi olivat suhteuttaminen, muuntaminen, 
perintöarvot sekä yhdistäminen. Linköpingin tapauksessa tärkeäksi kysymykseksi muodostui se, miten 
alueelle voisi rakentaa uusia taloja käyttäen vanhaa rakennuskantaa lähtökohtana, koska 
kilpailualueella oli valmiiksi olemassa kuusi keltatiilistä 1950-luvun rakennusta. Toisena haasteena oli 
alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vanhasta sairaala-alueen osasta normaaliksi ja 
uudenaikaiseksi asuinalueeksi. Kilpailuun jätettävien suunnitelmien pohjana tuli olla ekologinen 
näkökulma sekä uudisrakennusten ympäristöön sovittaminen hienovaraisella tavalla. 
 

 
 
1 Uusi rakennuskanta nivoutuu Asko Takalan kilpailuehdotuksessa kauniisti yhteen vanhan rakennuskannan kanssa. 
 
VOITTANUT EHDOTUS 
 
Suomalaisen arkkitehdin Asko Takalan ehdotus ”Att bygga på den redan byggda” voitti kilpailussa 
ensimmäisen palkinnon. Ehdotuksessa on otettu alueen vanha rakennuskanta sekä maasto kauniisti 
huomioon. Suunnitelmassa uudisrakennukset sijoittuvat rivi- ja pienkerrostalorintamina säteittäin 
alueen toiseen reunaan siten, että ne kiertävät alueen keskellä olevaa tammikukkulaa ja toisesta 
suunnasta niitä rajaa kaartuva katutila. Jalankulkuverkosto on tiheä ja kulkee luonnonmukaisia, 
ihmisen tekemiä polkuja mukaillen. Istutuksilla on haluttu luoda jo ennestäänkin vihreälle alueelle lisää 
vehreyttä. Rakennusmateriaaleina ehdotuksessa haluttiin käyttää yksinkertaisia ja pelkistettyjä 
materiaaleja, jotka luovat lämminhenkisen asuinympäristön sekä pohjaavat alkuperäisen 
rakennuskannan rakennusmateriaalivalintoihin – punaiseen ja keltaiseen tiileen. 
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2 Suunnitelmassa talot on aseteltu kauniiseen kaarimaiseen muotoon. 
 
 
KUNNIAMAININTA 
 
Ruotsalaisen Anna-Karin Ljung-Simonssonin ehdotus lunasti kilpailussa kunniamaininnan. 
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TOTEUTUS 
 
Voittanut ehdotus ei johtanut suoraan toteutukseen. Linköpingin kunta epäröi hankkeeseen ryhtymistä, 
koska projekti todettiin jo alun perinkin liian kalliiksi suoraan kilpailuehdotuksen pohjalta toteuttamista 
ajatellen. Korkea hinta selittyi pääasiallisesti materiaalivalinnoilla (tiili). Vuonna 1996 Suomessa 
järjestettiin ekologisen rakentamisen kutsukilpailu Eko-Viikin rakentamiseksi Helsinkiin. Tämän 
kilpailun kautta Kirsti Sivén ja Asko Takala saivat mahdollisuuden testata sekä kehittää näitä 
Linköpingin ehdotuksessa esitettyjä periaatteita luonnossa, sillä arkkitehdit saivat tässä kilpailussa 
kunniamaininnan ja heidän ehdotuksensa pohjalta toteutettiin vuosina 2000-04 Nuppukujan alue. 
 
Vuonna 2000 Linköpingin kunta aloitti rakennushankkeen Lilla Ålerydin asuinalueen toteuttamiseksi 
alkuperäistä kilpailuehdotusta kunnioittaen. Tässä vaiheessa hanketta toteutukselle asetettiin joitakin 
rajoituksia alueen käytön suhteen. Näiden rajoitusten mukaisesti olemassa olevien rakennusten 
kunnostaminen ja kehittäminen jäi ensisijaisesti niiden silloisen omistajan vastuulle ja alueen 
uudisrakennuskannan tuli koostua rivi- ja paritaloista. Rakennusmateriaali haluttiin vaihtaa tiilestä 
puuksi. Tätä perusteltiin sillä, että kilpailuehdotuksen tehnyt arkkitehti oli kotoisin Suomesta ja koska 
puusta rakentaminen olisi taloudellisempaa. Tämän lisäksi alueen kasvillisuutta tuli säilyttää 
mahdollisimman paljon ja koska kilpailuehdotus oli sen suhteen erittäin toimiva, liikennejärjestelyt 
päätettiin kehittää suoraan kilpailuehdotuksen pohjalta. Huolimatta hankkeeseen tehdyistä 
muutoksista, rakennusprojekti todettiin yhä liian kalliiksi toteuttaa vuonna 2001. 
 
Hanke jäi elämään taustalle. Vuosien 2001 ja 2003 välillä rakennuttaja, HSB Östergötland, etsi 
erilaisia tapoja kehittää rakennushanketta edelleen. Vuonna 2003 hanketta päätettiin jatkaa, jälleen 
pienin muutoksin. Rakennusten ulkoasua ja alueen rakennetta yksinkertaistettiin, mutta rakennuksille 
tyypilliset piirteen haluttiin säilyttää. Asuntojen tyyppi rajattiin muutamaan vaihtoehtoon ja toistoa 
lisättiin maksimaalisesti. Yksityiskohtien muuttumisesta huolimatta alueella pystyttiin säilyttämään 
alueen struktuuri, rakennusten volyymit ja tärkeimmät elementit, joita alkuperäisessä 
kilpailuehdotuksessa oli otettu esille.  
 
Rakentaminen aloitettiin vuonna 2004, kymmenen vuotta kilpailun järjestämisen jälkeen ja talot 
valmistuivat vuonna 2006. Kaiken kaikkiaan alue käsittää 44 pari- ja rivitaloasuntoa. Lopullinen 
toteutus käsittää muutaman perustyypin asuntoja. Rakennukset ovat keltaiseksi maalattuja, 
vaakavinovuorilaudoitettuja punaisine, epäsymmetrisine peltikattoineen. Sisäänkäynneissä ja 
ikkunoissa on käytetty tehokeinona värejä. Viidessä talossa on kolmikerroksinen pääty, joissa 
peltikattoa tukevat värikkäät vinotuet. Niiden pohjalta taloille on annettu lempinimi ”kirahvitalot”. 
Asuinalue, jonka nimeksi muodostui myöhemmin Lilla Åleryd, on ollut suosittu nuorten perheiden 
keskuudessa muun muassa rauhallisuutensa ja hyvien liikenneyhteyksiensä ansiosta. Talot jatkavat 
modernia ruotsalaista rivitaloperinnettä. Lilla Åleryd on ensimmäinen kokonaistoteutus Europan–
kilpailun pohjalta Ruotsissa.  

 3 Talojen ulkonäkö ja asuntojen pohjakaavat yksinkertaistettiin lopulliseen suunnitelmaan. 
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YHTEENVETO JA KILPAILUN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Kilpailusta on nostettu esille perusteellisemmin julkisuudessa ja mediassa vain voittajaehdotus. Olisi 
ollut mielenkiintoista tutustua myös kunniamaininnan saaneeseen ruotsalaiseen ehdotukseen 
paremmin. Kilpailuehdotuksesta valmiiksi asuinalueeksi muuttumiseen kului aikaa lähemmäs 
kymmenen vuotta. On hienoa nähdä, että projekti pysyi kuitenkin taustalla elinvoimaisena ja oli 
jatkuvan kehitystyön alla. On selkeästi havaittavissa, että kilpailun tavoitteet ovat toteutuneet monella 
tavalla, koska alkuperäisestä kilpailuehdotuksesta on saatu useiden vuosien kehittämisen tuloksena 
toimiva kokonaisuus, vaikka alue olikin esteettisesti vaativa kohde. Lopputuloksena syntynyttä Lilla 
Ålerydiä on kuvailtu ja kiitelty mediassa muun muassa spekulatiivikseksi, idylliseksi ja herkäksi 
alueeksi. Näin olisi tuskin koskaan tapahtunut, mikäli rakennuttaja ei olisi ollut alusta lähtien 
kiinnostunut ja suhtautunut positiivisesti aluetta koskeviin suunnitelmiin. Lilla Åleryd on eräänlainen 
nykyaikainen puutarhakaupunginosa, jossa on yhdistelty vanhaa ja uutta. 
 

 
 
4 Illustraatio Lilla Ålerydin asuinalueesta (2003). 
 
Päätös rakentaa talot puusta muutti suunnitelman olemusta selkeästi, mikä erottaa Lilla Ålerydin 
ympäröivästä alueesta. Materiaalin vaihtaminen saattoi olla monella tavalla onnistunut ratkaisu, mutta 
toisaalta sen tuoma alueen identiteetin muutos saattoi olla turhankin raju. Kun asuntojen koko ja 
muoto vaihtuivat samalla yksilöllisistä toisistaan muokattaviin kopioihin ja toisto maksimoitiin, toteutus 
ei ehkä vastannut näiltä osin kovinkaan paljon alkuperäisehdotusta. Asuinalueen liittyminen luontoon 
oli kuitenkin toteutuksessa varsin onnistunut: talorivistö seurasi kauniisti keskeisen kukkulan kaarevaa 
linjaa, eivätkä talot luoneet suurta ristiriitaa luonnonympäristön kanssa. Nykyaikana suunnittelun 
suurena haasteena on autopaikoituksen järjestäminen. Lilla Ålerydin kohdalla sen sijoittelu ja 
ulkonäölliset ominaisuudet vaikuttivat hieman alueelle sopimattomilta tai huolimattomasti asetelluilta, 
sillä nykyisellään autot saavat maisemassa kovin suuren roolin niin ympäröiviltä teiltä kuin 
asuinalueeltakin katsottuna. Kuitenkin on otettava huomioon, että juuri tälle alueelle on erittäin vaikea 
sijoittaa paikoitustoimintoja pienen koon ja ympäristötekijöiden tähden. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Hanne Helminen k06 ja Noora Kela k07 
Lähteet: 
Europan 4 tuloskirja 
Åleryd, reinterpreting tradition, 44 apartments and communal building with sauna in Linköping, Sweden -kirja 
Arkkitehti Asko Takalan toimittama kuvallinen ja kirjallinen materiaali 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 6 – VÄXJÖ 

 
 
Vuosien 1999 ja 2002 välillä järjestetyn Europan 6 kilpailun lähtökohtana olivat kaupunkien erilaisten 
toiminnallisten keskustojen väliin jääneet hylätyt alueet, jotka olivat vailla identiteettiä. Kilpailun 
tuloksena haettiin ratkaisuja kehittää näitä sosiaalisesti ja fyysisesti rajoittuneita välitiloja osaksi 
yhtenäistä ja toimivaa kaupunkitilaa. 
 
KOHDE 
Växjö on voimakkaasti kasvava pikkukaupunki Smålannissa, Etelä-Ruotsissa, joka on pienten järvien 
ja metsäalueiden ympäröimä ja määrittämä. Kaupungissa asuu 73700 asukasta ja sen rakennuskanta 
on moninaista ja kaupungissa on sekä tiivistä asuinrakentamista, omakotialueita että 
teollisuusrakentamista. Kaupungille tunnusomaista on sen vehreys.  
 
Växjön kaupungin keskustan läpi kulkee rautatie, joka muodostaa rajalinjan keskustan rakentamiselle 
ja kehittämiselle. Bäkaslövsgärdet on alue tämän rajalinjan eteläpuolella, jonka toivottiin Europan 6 
kilpailun kautta tuovan uusia mahdollisuuksia kaupungin laajentumiselle. Rautatien lisäksi aluetta 
rajaa lännessä Bergunda järvi ja etelässä metsistö ja luonnonsuojelualue. Idässä alue tunkeutuu 
kiilamaisesti Växjön keskustan sydämeen. Kilpailualue on kooltaan 3,8 hehtaaria. 
 
Bäckaslövsgärdet on entinen sotilasharjoitusalue, joka ei enää palvele alkuperäisessä 
tarkoituksessaan. Alue on puuston tilkuttama ja pienteollisuuden osittain hyödyntämä, mutta se on 
pääosin unohdukseen joutunut kaupunginosa, jonka luonne on hyvin epämääräinen ja vaikeasti 
hahmotettava. Växjön kaupunki halusi hyödyntää tämän pinta-alaltaan melko suuren alueen 
paremmin sen keskeisen sijainnin vuoksi ja rakentaa sinne 1000 asunnon suuruisen asuinalueen ja 
kaupallisia tiloja. Alueen muutoksen täytyi yhtyä helposti muuhun kaupunkirakenteeseen, mutta myös 
kunnioittaa Bäckaslövsgärdetin rikasta kulttuurimaisemaa.  
 
Kilpailu tarjosi tilaisuuden tutkia kaupunkirakennetta yleisellä tasolla. Suunnitelman, joka alueen 
muutokseen tarvittiin, tuli yhdistää puistomaiset alueet rakennettuun ympäristöön, sekä ottaa 
huomioon liikenneyhteyksien kannalta tärkeän rautatien.  
 

  
 
Kuva 1. Växjön kaupunki. Europan 6 tuloskirja.   Kuva 2. Kilpailualue.  Europan 6 tuloskirja. 
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KILPAILUEHDOTUKSET 
Kaikki kolme parhaiten sijoittunutta kilpailuehdotusta olivat ruotsalaisia. Ulrika Dahlstedtin, Joachim 
Lundqvistin, Thomas Landenbergin kunniamaininnan saanut kilpailuehdotus pohjasi katulinjansa 
alueen alkuperäisiin pääakseleihin, rautatiehen ja kaupungista diagonaalisesti Bergundajärvelle 
osoittavaan Bäckaslövsvägeniin. Arkkitehdit jakoivat rakennusmassat akseleiden varrelle niiden 
suuntaa noudatteleviksi nauhoiksi ja välille useampaan tiheydeltään ja suunnaltaan muuttuviin 
alueisiin, jotka kaikki olivat myös asumismuodoltaan ja rakennustyypeiltään toisistaan eroavia. 
Suunnitelma sai kiitosta monimuotoisuudestaan ja rakennusten korkeasta arkkitehtonisesta laadusta, 
mutta se ei arvostelijoidensa mukaan ratkaissut alueen ongelmia. Ollen hinnaltaan ja mittasuhteiltaan 
epärealistinen, tämä suunnitelma jäi lunastamatta. 
 

Kuva 3. Kunniamaininta. Katuakselit antavat suunnan rakennusmassoille. Europan 6 tuloskirja. 
 
 

Kuva 4. Perspektiivikuva ehdotuksesta. Rakennukset korkealaatuista arkkitehtuuria. Europan 6 tuloskirja. 
 
Arkkitehti Urban Skogmarin toisen palkinnon saanut metsäinen ja tieverkoltaan hyvin vapaamuotoinen 
ehdotus oli myös arkkitehtuuriltaan hyvin korkeatasoista. Luonnonmaisemaan irrallisina laatikkoina 
sirotellut lasiset rakennusmassat olivat kontrastisia tiiviille suorakulmaiselle kaupunkiarkkitehtuurille. 
Luonteensa vuoksi tämä koko alueelle levittäytyvä harva asuinalue erosi liikaa olemassa olevasta 
rakenteesta, sillä sen ja kaupungin välille oli vaikea kuvitella toimivaa yhteyttä. Lisäksi erittäin 
korkealaatuiseen asumiseen suunnitellut rakennukset olivat liian kalliita tavoiteltuun käyttöön. 
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Kuva 5. Karttakuva toiseksi sijoittuneesta ehdotuksesta. Kontrastisuus ympäröivään kaupunkirakenteeseen.  
Europan 6 tuloskirja. 
 

Kuva 6. Havainnekuva. Luonto pääroolissa. Europan 6 tuloskirja. 
 
Voittanut ehdotus käsitteli alueen ongelmaa luomalla hajanaisesta luonnontilasta ja epämääräisestä 
katujen akselistosta hallituin puistoaluein jäsenneltyä asteittain rakentuvaa kaupunkirakennetta. Petter 
Lodmarkin, Anders Eloffin, Mikael Widen ja Nils-Olof Hassellöfin palkittu idea oli yksinkertainen ja 
edullinen työväline Växjön kaupungille hakea uutta kasvusuuntaa hallitusti myös tulevaisuudessa. 
Idean toteutus oli luonteva ja joustava. Raadin hieman liian yksinkertaisiksi arvostelemat rakennukset 
oli pieni helposti muutettavissa oleva haittapuoli ehdotuksessa. Kaupunkikuvan tarkkaan analyysiin 
perustuva katuverkon varteen rakentuvat alueet oli suunniteltu toteutettaviksi vaiheittain ja samalla 
korttelien oli tarkoitus täydentyä ajan myötä niin, että ensin syntyisivät katuverkot ja tarpeellisimmat 
toiminnot niiden varrelle ja myöhemmin myös korttelin sisäpuoli rakennettaisiin. 
 

Kuva 7. Kartta voittajaehdotuksesta. Kuvassa ehdotusta on jo tarkennettu ja viety eteenpäin, mutta se on säilyttänyt luonteensa. 
QPG-arkkitehtitoimiston www-sivut. 
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Kuva 8. Havainnekuva ja pohjapiirros. Rakennukset eivät raadin mielestä riittävän mielenkiintoisia. Europan 6 tuloskirja. 
 
 
TOTEUTUS 
Växjön kaupunki on lähtenyt kehittämään aluetta voittajaehdotuksen pohjalta. Bäckaslövsvision-
nimellä kulkeva suunnitelma toteutetaan yhteistyössä kaupungin suunnittelijoiden ja kilpailun 
voittaneen arkkitehtitoimiston kanssa. (Uuden kaupunginosan suunnittelussa aiotaan kuulla myös itse 
kaupunkilaisia.) Alueen asemakaava valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. 
Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat alueen rakennustyypeistä ja viheralueista ovat valmistuneet jo 
vuonna 2004. Suunnitelman tavoitteena on edelleen säilyttää alueen ainutlaatuinen kulttuurimaisema 
luontotyyppeineen ja luoda rinnalle uutta kaupunkimaista rakennetta. Kaupunkimaisen tunnelman 
luominen suhteellisen pienen kaupungin laitamille on otettu haasteena tulevaisuuden kasvun 
kehittämisessä. 
 
YHTEENVETO 
Voittanut ja toteutettava ehdotus on suunnitelma, joka näkee kehityksen pienen kaupungin 
lähtökohdista. Tämä ajattelu on tuoretta kaupunkisuunnittelun saralla, kuin on myös suunnitelman 
kauaskantoisuus.  
 
On tavallista, että kaupungin reuna-alueet näyttävät keskeneräisiltä eivätkä sellaisenaan toimi tai 
palvele kaupungin asukkaita. Kaupunkien hallitsematon kasvu ja siitä johtuvien harmaiden alueiden 
syntyminen ovat tämän päivän keskeisiä kysymyksiä ja on tärkeää, että kyseiseen ongelmaan 
haetaan ratkaisuja. 
 
Europan-kilpailujen toteutuvista ja toteutuneista suunnitelmista tämän kilpailun voittanut ehdotus 
näyttää olevan niitä harvoja, joissa kantava idea on kyllin hyvä ja toimiva kuljetettavaksi mukana 
toteutuksen loppuun saakka. 
 
Aivan kuten bäckaslövsvisionin on näytettävä toimivuutensa pitkällä aikavälillä, se myös avautuu 
lukijoilleen vasta pienen perehtymisen jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Anu Säilynoja ja Vilhelmiina Tikka-Rissanen k07 
Lähteet: 
Europan 6  tuloskirja 
http://www.europan-europe.com/pages_eng/session/session6.php 
http://www.arkitekt.se/s5867 
Växjön kunnan kotisivut 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 4 – VAASA 

 
 
Europan 4 on vuosina 1995-97 järjestetty kilpailu, joka kuuluu Europan kilpailujen sarjaan. Tällöin oli 
mukana kaiken kaikkiaan 65 eri kohdetta ympäri Eurooppaa. Suomi oli ensimmäistä kertaa mukana 
täysjäsenenä ja tarjosi kilpailtaviksi kohteiksi Helsingin Vuosaaren, Tampereen Iidesrannan ja Vaasan 
Mäkikaivon alueet.  Vaasan kaupunki päätti kilpailun jälkeen jatkaa kohteen suunnittelua lunastetun 
kilpailuehdotuksen tekijän, Pentti Kareojan kanssa. Teoreettisesti ja rakenteellisesti kiinnostavana 
pidetty voittanut ehdotus, jonka laati sveitsiläisarkkitehti Jean-Lou Rivier, oli toteutettavuudeltaan 
heikko. Tässä kulminoituukin Europan-kilpailun järjenvastainen idealismi: yhtäältä etsitään 
ennennäkemättömiä, hyvin repäiseviä ja huomiota herättäviä ehdotuksia, toisaalta edellytetään 
hankkeiden toteuttamista kilpailun seurauksena.  
 
 
YLEISTÄ 
Kilpailualue on entinen teollisuusalue keskustan tuntumassa ja suhteellisen tasaista maastoa. Alueella 
oli vanhoja, purettavia teollisuus- ja varastorakennuksia. Osayleiskaavassa kilpailualue oli osoitettu 
asuinkerrostalojen kortteliksi. Alueen pinta-ala on noin 2,4 ha. Kilpailun tavoitteena oli löytää 
vuosituhannen asumistavoitteita hahmottava ja ympäristöominaisuuksiltaan korkealuokkainen 
asuntosuunnitteluratkaisu. Kortteli- ja muiden suunnitteluratkaisujen toivottiin edesauttavan turvallisen 
ja tasapainoisen asuinyhteisön muodostamista, sekä ottavan huomioon korttelialueen asema 
välittävänä alueena pientaloalueen ja julkisten rakennusten korttelialueiden välissä. Tonttitehokkuus, 
kerrosluku ym. olivat tarkasti määrättyjä. Ehdotusten tuli olla rakennus- ja käyttökustannusten osalta 
toteutuskelpoisia ja soveltuvia pohjoiseurooppalaiseen ilmanalaan.  
 

 
Kuva 1. Kilpailualue pohjoisesta kuvattuna. Europan Suomi Finland tuloskirja. 
 
 
Kilpailuehdotusten arvostelussa korostui yleisen idearikkauden lisäksi uuden korttelin liittyminen 
kaupunkikuvaan ja ympäristön toiminnallisiin rakenteisiin sekä talotyyppien kehittely. Niin kuin aina, 
myös tässä kilpailussa pysäköinti muodostui ongelmaksi. Valtaosassa ehdotuksia oli 
pysäköintipaikkoja vähemmän kuin ohjelmassa esitettiin. Palkintolautakunta arvosti korttelin sisäisten 
ulkotilojen turvallisuutta, pienimittakaavaisuutta ja suojaisuutta.  
 
 
 
VOITTANUT EHDOTUS 
Mielenkiintoinen kerrostettu ratkaisu jossa on kolme 
päällekkäistä järjestelmää; julkinen katutila, kerrostalot ja 
omakotitalot. Ehdotus oli teoreettisesti edistyskelpoinen, 
mutta käytännössä vaikea toteuttaa. Ehdotus jättää useita 
avoimia kysymyksiä mm. kosketus maahan, yksityisen 
ulkotilan puute ja tornitalojen funktio. Erityisen positiivista 
ehdotuksessa oli kuitenkin uudenlainen lähestymistapa 
kaupunkisuunnitteluun, jossa tulee tehdä enemmän 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
 

Kuva 2. Voittaneen ehdotuksen pohjakuva. Europan 
Suomi Finland tuloskirja. 
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Kuva 3. Voittanut ehdotus muodostui kolmesta eri kerroksesta. Europan Suomi Finland tuloskirja. 
 
 
 
KUNNIAMAININTA 
Tarmo Mustosen ja Paula Keskikastarin ehdotus AZ 
311 sai kilpailussa kunniamaininnan. Palkintolauta-
kunnan mielestä ehdotuksen arkkitehtuuri on 
vankkaa laatua vaikka lähestymistapa onkin melko 
tavanomainen. Yksityiset puutarhat luovat 
ehdotusten parhaita ulkotiloja. Massoittelu jäi heidän 
mielestään hieman vajaaksi. Ehdotuksessa oli 
kiinnitetty erityistä huomiota Tiilitehtaankadun ja 
Klemetinkadun risteykseen. Alueen eteläisellä 
laidalla kaksikerroksiset ja pohjoisessa 
kolmikerroksiset rakennukset sulautuvat hyvin 
korkeiden kaupunkira-kennusten ja pientaloalueen     Kuva 4. Kunniamaininnan saanut ehdotus. Europan Suomi 
väliin.             Finland tuloskirja. 
 
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI  
Suomalaisen arkkitehti Pentti Kareojan 
kilpailuehdotus TK 201 tuli kilpailussa toiseksi, minkä 
Vaasan kaupunki lunasti itselleen. Tämän pohjalta 
kaupunki lähti kehittämään ja toteuttamaan 
suunnitelmaa kilpailualueelle. Kaupunki päätti antaa 
pääsuunnittelu vastuun Arkkitehtitoimisto Eero 
Lahdelle ja itse Kareoja pääsi suunnittelemaan vain 
suunnitelman itäpäädyssä olevan rakennuksen 
kokonaisuudessaan. Huolimatta Pentti Kareojan 
ehdotuksen korkeasta laadusta ja hyvästä 
toteutettavuudesta, synnytti hanke rakennuttajata-
holla ennakkoluuloja ja ehdotuksen poikkeuksellinen     Kuva5. Alkuperäinen suunnitelma toteutuksesta. Europan 
laatu jäi avautumatta. Rakennuttajan ratkaisut ovat    Suomi Finland tuloskirja.          
heikentäneet huomattavasti hankkeen kokonaislaatua. Tästä huolimatta Kareoja on kyennyt 
välittämään ehkä oleellisimman ehdotuksestaan. Keskeiset tavoitteet, ulkokehän monoliittimainen 
yhteys ja väriteos saatiin toteutetuksi. 
 
Ehdotuksessa tärkeämpää kuin itse rakennukset on niiden välinen tila. Rakennusmassat muodostavat 
kehyksen itse elämälle, jolle on pyritty jättämään riittävästi tilaa.  
 
Ulkokehän ”bastionimuurin” käärmemäinen muoto antaa alueelle sen identiteetin suhteessa 
ympäristöön. Muuri polveilee kahteen suuntaan. Kadun puolella rakennusrintama lähestyy ja loittonee 
suhteessa ohittavaan liikenteeseen. Muurin sisäpuolinen vyöhyke on luonteeltaan puolijulkinen. Se 
määrittelee reviirin rajoja ja luo suojaisten lähipihojen sarjoja. Alue on autoton, vain huoltoajo on 
sallittu. Alkuperäisestä suunnitelmasta poistettiin länsipäädyn rakennus, minkä paikalle tehtiin 
parkkipaikat. 
 

Kuva 6, 7, 8, 9. Kuvia toteutuneesta alueesta. Europan Suomi Finland tuloskirja 
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Materiaalivalinnat ja mittakaava luovat puoliurbaanin tunnelman. Sisin noppamaisten rakennusten 
ketju reunustaa alueen ydintä – pientä vehreää keskuspuistoa, mutta samalla sallii näkymien ja tilan 
virtauksen alueen sisällä. Suppilomainen keskuspuisto avautuu länteen, ilta-aurinkoon. 
 
Kustannustehokkuuteen on pyritty yksinkertaisilla massoilla ja rakennustavalla. Keskeistä on ollut 
rakennusten kappalemainen eheys: ulkokehän ketjutalo jäsentyy saman katon alla oleviin 
läpihengittäviin parveke/porras halkaisuihin, jotka ovat ulkotiloja. Parvekkeet ovat upotettuina 
julkisivuun ja niiden yksityisyyttä voidaan säädellä liukuovin ja -lasein. Välitilat on osittain katettu 
akryyliaaltolevyllä ja niiden seinät on verhoiltu punaruskeiksi kuultokäsitellyllä vaakalaudoituksella. 
Rakennusten pohjakerros on toteutettu ohutrapattuna, harkkorakenteena, ja ylempi kerros on 
puurakenteinen. 
 
Rakennuksen muodostamaa kehämuuria koristaa koko 
korttelia kiertävä muuntuva värinauha. Se muodostaa lähes 
puoli kilometriä pitkän väriteoksen ”Intervallit”, jossa värin 
valööri vaihtuu kokoajan. Se sisältää kaikki spektrin värit, 
lämpimien sävyjen sijoittuessa etelän ja kylmien pohjoisen 
puolelle. Taideteoksen toteutus on toteutunut ilman 
lisäkustannuksia korkeapainelaminaatin vakiosävyillä. Joka 
rakennukselle muodostuu muurin monoliittimaisesta 
luonteesta huolimatta oma värillinen ilmeensä, esim. sininen 
talo. 
 

 Kuva 10. Toteutuneen alueen pohjakuva. 
Europan Suomi Finland tuloskirja 

 
 
 
YHTEENVETO 
Europan 4 kilpailu oli kannattava, sillä jokainen kilpailukohteen kaupunki löysi alueellensa ainakin 
jossain määrin toteutetun ehdotuksen. Vaasaan ehdotuksia tuli 24 (Helsinkiin 63 ja Tampereelle 20). 
Ehdotukset olivat kaikki hyvin tasalaatuisia ja monet niistä olivat kehityskelpoisia. Kilpailun tavoitteena 
oli löytää tulevan vuosituhannen asumistavoitteita hahmottava ja ympäristöominaisuuksiltaan 
korkealuokkainen asuntosuunnittelu ratkaisu, jonka pohjalta alueen asemakaava voidaan laatia. 
Asuinalueen tuli myös toimia välittävänä alueena kaupunkirakennusten ja pientaloalueen välillä. 
Tavoitteet ovat mielestämme toteutuneet hyvin, erityisesti lunastetussa ehdotuksessa. Mielestämme 
on hyvä, että juuri tämä Pentti Kareojan ehdotus lunastettiin eikä kilpailun voittajaa, mikä jätti monia 
kysymyksiä avoimeksi, kuten esimerkiksi korkeiden tornitalojen merkitys. Mielestämme tornitalot 
olisivat olleet turhan korkeita Vaasan kaupunkikuvaan. 
 
Vaikka ensi vaikutelmaltaan toteutus ei ollutkaan erityisen luokseen vetävä, siihen paremmin 
tutustuttuamme se alkoi kiinnostaa aina vain enemmän. Monoliittimaisen ulkokehän sisäpuolelle 
sijoittuvat pienemmät rakennukset olisivat kaivanneet mielenkiintoisempaa ilmettä, mutta puolijulkinen 
piha-alue tuntui hyvin viihtyisältä. 
 
Mielestämme Europan –kilpailut ovat hyvä keino saada mm. kaupungin reuna-alueita viihtyisimmiksi ja 
vanhat teollisuusalueet hyödynnettyä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Hanna-Maaria Sivula ja Anni Hintikka k07 
Lähteet: 
Europan Suomi Finland Tuloskirja 4 
Europan 4 – Implementation Vaasa Europan 4 – toteutus 
http://www.ark.fi/ark06_01/bastioni.html 
http://www.aeloy.com/?Referenssit:Asuntosuunnittelua:M%E4kikaivo_ja_ter%E4ksel%E4  
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 6 – JYVÄSKYLÄ, AINOLANRANTA 

 
 
Europan 6 – kilpailu järjestettiin 2000-luvun alussa, teemanaan ”Inbetween cities, architectural 
dynamics and new urbanity”. Kilpailuaika oli 2.10.2000 – 5.3.2001. Kohteena toimi Jyväskylän 
kaupungissa sijaitseva Ainolanranta. Tavoitteena kilpailussa oli etsiä tapaa jatkaa Ainolanrannan 
asuntoalueen rakentamista siten, että se parhaalla tavalla yhdistyy rantaan ja sen vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin. Ratkaisun tuli olla on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, rinnemaastoa 
oivaltavasti hyväksikäyttävä, moderni asuinalue. 
 
KILPAILUALUE 
Jyväskylä on noin 85 000 asukkaan kaupunki Keski-Suomessa, 270km Helsingistä pohjoiseen. 
Kyseessä on tunnettu yliopistokaupunki ja yksin Suomen tämän hetken kasvukeskuksista. 
Ainolanrannan kilpailualue sijaitsee Jyväsjärven rannalla, Jyväskylän keskustasta katsottuna järven 
toisella puolella (kts. Kuva 1). Kilpailualueena Ainolanrannalla oli erityinen merkitys sen yhdistäessä 
Yliopiston ja Teknologiapuiston alueet, ja liittäessä jo rakentuneen Ainolan keskustan Jyväsjärven 
rantaan. Kilpailualue jää myös kahden keskustaan vievän sillan väliin. 
 
Kilpailualue sijaitsee jyrkähkösti viettävässä metsäisessä rinteessä lahden pohjukassa, ylin 
korkeusasema on noin 22m Jyväsjärven pinnasta. Rantaa reunustaa leveä lehtipuuvyöhyke ja 
ruovikko. Kilpailualueen läpi kulkee myös yleiskaavassa esitetty tärkeä viheryhteys läheiseltä 
Kekkolan asuinalueelta järven rantavyöhykkeelle. 
 
 

 
Kuva 1. Ainolanrannan kilpailualue Jyväsjärveltä katsottuna. (Kuvalähde: Ilkka Halinen) 
 
 
Kilpailijoiden tuli pohtia ehdotuksissaan alueen merkitystä yliopistoalueen ja voimakkaasti kasvavan 
Ainolan keskustan välissä, ja liittää alue rantaan ja sen luontoon. Rantaa reunustava lehtipuuvyöhyke 
tuli säilyttää lehtomaisena. Alueelle tuli sijoittaa uutta asuinrakentamista 1-2 kerrokseen 7000-9000 
m². Asumisen lisäksi kilpailijoiden piti tutkia rannan vapaa-ajan palveluita ja toimintoja; ranta-alueen 
läpi tulisi johtaa muun muassa Jyväsjärven kiertävä alueellinen virkistysreitti. Lisäksi kasvaneiden 
rakennustehokkuuksien myötä ehdotuksiin tulee suunnitella teknisesti ja esteettisesti toimiva 
eritasopysäköintiratkaisu. Sen hallittu järjestäminen onkin yksi kilpailun keskeisistä haasteista 
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LUNASTETTU EHDOTUS  
Arkkitehdit Vibeke Jensen, Kirsi Leiman, Christine Petersen, Dagur Eggertson. 
Ehdotuksessa on käytetty taidokkaasti hyväksi alueen maastoa, ja rakennusten sijoittelu jättää paljon 
metsää ja rantaviivaa koskemattomaksi (kts. Kuva 2). Pitkänomaiset rakennukset on sijoitettu rinnettä 
vasten, korostaen maaston muotoa. Rakennusten korkeus nousee järven suuntaan sitä mukaa mitä 
lähemmäs rantaa edetään. Kaikkia alueen mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole ehdotuksessa käytetty; 
esimerkiksi järvinäköalaa ei kaikissa huoneistoissa rakennusten pitkulaisen muodon takia ole. 
Huolimatta rakennusten pituudesta kokonaisuuden mittakaava on kuitenkin hyvä, ja alueen läpi 
mutkitteleva ja sen eri osia yhdistelevä tie auttaa jäsentämään rakennusten välisiä tiloja. Rakennusten 
integroitu runko minimoi kosketuksen maanpintaan, ja vähentää siten peruskustannuksia ja antaa 
rakennuksille ilmettä. Arkkitehtuuri on oivaltavaa ja mieleenpainuvaa, tosin asuntoyksiköiden takana 
oleva neliömäinen rakennus ei tunnu sopivan kokonaisuuteen, vaan on enemmänkin kömpelö ja 
irrallinen kappale. Suunnitelman suurimpia heikkouksia ovat huono yhteys ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen, joka tuomariston mukaan vaati täydellistä uudistamista, sekä 
epäkäytännöllinen pysäköintiratkaisu ja asuntotyyppien joustamattomuus. 
 
 
KUNNIAMAININTA 
Arkkitehtitoimisto Heikki Viiri Ky: Heikki Viiri, Sari Lehtonen, Tuomo Repo. 
Kilpailuehdotuksessa on onnistuttu muodostamaan hyvä yhteys ympärillä olevaan rakennuskantaan. 
Ehdotus on hienostunut ja harkittu, mittakaava on hyvä ja rakennusyksiköiden sijoittelu mietittyä (kts. 
Kuva 3). Sekä kerrostaloihin että omakotitaloihin on saatu näköala järvelle ja kaupungin keskustaan. 
Palkintolautakunnan mukaan asunnot eivät kuitenkaan olisi kestäneet huoneohjelman muutoksia, ja 
pysäköinti on jätetty erilleen ja liian kauas asunnoista. Lisäksi parkkipaikkojen kaukainen sijainti on 
johtanut tien linjaamiseen kilpailualueen ja rannan väliin, mikä vähentää pihojen ja asuntojen 
kosketusta rantaan ja metsärinteeseen, vaikka tavoitteena oli yhdistää Ainola tiiviimmin rantaviivaan.   
Kokonaisuudessaan ratkaisu on vaisuhko, idea ei tule tarpeeksi selkeästi esille.  
 
 

    
Kuva 2. Lunastus - asemakuva.                                                       Kuva 3. Kunniamaininta - asemakuva. 
(Kuvalähde: www.europan.fi)                     (Kuvalähde: www.europan.fi)  
  
 
VOITTANUT EHDOTUS 
A-ratas: Marja Sopanen, Olli Sarlin, Katariina Vuorio, Tuomas Hakala, Joakim Kettunen. 
Voittanut ehdotus on rohkea ja selkeä, ja ennen kaikkea joustava. Rakennusmassojen tiivis sijoittelu 
jättää suurimman osan alueen kasvillisuudesta luonnontilaan, ja kaikki rakennukset istuvat hyvin 
ympäröivään rakennuskantaan (kts. Kuva 4). Kaikista asunnoista aukeaa näköala järvelle (kts. Kuva 
5). Suunnitelmaan kuuluu kerrostalo, yksikerroksinen rivitalo ja rinnettä myötäilevä ryhmä 
omakotitaloja, joiden kattokorkeus nousee sitä mukaa mitä rinne mataloituu. Tällöin kaikkien alueen 
rakennusten katot muodostavat järveltä katsottuna yhtenäisen linjan.  
 
Idea on kehityskelpoinen ja joustava, eikä sen vakuuttavuus kärsi vaikka ideaa joutuisikin 
muokkaamaan. Rakennusten arkkitehtuuri on skandinaavista ja selkeää. Myös parkkipaikat on 
jäsennelty hyvin asuntojen läheisyyteen, kuitenkaan viemättä liikaa tilaa tai huomiota pihoilta. Joissain 
kohdissa suunnitelma kaipasi tarkempaa maastoon sovittamista ja rakennusmassojen jakamista, 
mutta kilpailulautakunta katsoi ehdotuksen tarpeeksi joustavaksi kestämään muutokset. 
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Kuva 4. Voittaneen ehdotuksen asemakuva. (Kuvalähde: www.europan.fi) 
 

 
 
Kuva 5. Perspektiivi voittaneen ehdotuksen järvinäkymästä (Kuvalähde: www.europan.fi) 
 
 
TOTEUTUNUT PROJEKTI 
Voittanutta ehdotusta lähdettiin pienten muutosten jälkeen toteuttamaan hyvinkin nopeasti. 
Alkuperäiseen ehdotukseen kuulunut yksikerroksinen rivitalo rakennettiin ensin (kts. Kuva 6), ja 
pienten viivästysten jälkeen saatiin valmiiksi myös viereinen kerrostalo. Alueen alaosaan lähemmäs 
rantaa, pienen purolaakson päälle suunniteltua suurempien asuntoyksikköjen rintamaa ei ole vielä 
tänäkään päivänä aloitettu paikan herkän luonnon vuoksi. Voittanut ehdotus on kuitenkin 
kokonaisuudessaan toteutunut lähestulkoon suunnitelman mukaan. Tosin kompromissejakin on 
jouduttu tekemään; esimerkiksi sammalkatoista arkkitehdit joutuivat luopumaan. Suunnitelman 
toteutuneet osat ovat kuitenkin sekä esteettisesti että toiminnallisesti onnistuneita, ja kokonaisuus 
sopii hyvin ympäröivään rakennuskantaan.  
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Kuva 6. Toteutuneen rivitalon julkisivu (Kuvalähde: Ilkka Halinen) 
 
 
YHTEENVETO 
Ainolanrannan kilpailualue on topografialtaan vaativa, metsäinen rinne. Alue on lähellä jo rakennettuja 
alueita ja niiden infrastruktuuria. Huomionarvoista paikassa on paitsi näkymät rannalta Jyväskylän 
keskustaan, myös näkymä keskustasta rannan yli Ainolaan. Alueen ongelmat, kuten rinteen jyrkkyys, 
rannan kasvillisuus, tarkkaan määrätty kerrosala ja vaikeat pysäköintiratkaisut osaltaan vaikuttivat 
ehdotusten vähäiseen määrään, mutta tuomariston mukaan esitetyt ratkaisut olivat kuitenkin 
kokonaisuudessaan harkittuja, korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia. Palkituissa ehdotuksissa 
rakennukset oli taitavasti sijoitettu rinteeseen ja näkymä järvelle säilytetty, tuhoamatta turhaan alueen 
kasvillisuutta ja puita. Esityksissä onnistuttiin myös yhdistämään olemassa oleva kaupunkirakenne 
uuteen, osittain pienimuotoiseen rakennuskantaan, tinkimättä kuitenkaan alueen teknillisestä ja 
toiminnallisesta yhteydestä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Emma Koivuranta ja Katri Palojärvi k07 
Lähteet: 
Europan 6 – tuloskirja ja cd 
www.europan.fi 
www.jkl.fi  
Ilkka Halinen 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 6 – JYVÄSKYLÄ, ÄIJÄLÄ 

 
 
Europan 6-kilpailun teemana on In between cities, architectural dynamics and new urbanity, eli 
kaupunkien välissä, arkkitehtuurin muuntuvaisuus ja uusurbanismi. Kaupunkien laajentuessa ajan 
myötä syntyy alueita, joilla on erikoinen asema erityyppisten kaupunkitilojen  keskellä. Nämä alueet 
vaativat usein toimiakseen erikoisia ratkaisuja, joiden mahdollisuuksia on tutkittu tässä kilpailussa. 
 
YLEISTÄ 
Jyväskylän keskustasta noin 5 kilometriä kaakkoon sijaitseva Äijälän alue oli jäänyt luonnonvaraiseksi 
alueeksi Jyväskylän kaupungin laajetessa. Kaupungin kasvu kiertyy Jyväsjärven kahta puolta 
kohdaten Kuokkalan-Kuokkalanpellon alueella, jonka ranta-alueella kilpailualue sijaitsi. Jyväsjärven 
ympäristön suunnittelu ja rakentaminen ovat kaupungin strategisia tavoitteita ja Äijälänranta oli 
viimeinen ratkaisematon kohta Jyväsjärven ympäristössä, jonka jälkeen järven ympäristökokonaisuus 
hahmottuisi. Kilpailussa etsittiin tapaa täydennysrakentaa kilpailualueen historiallinen miljöö 
modernilla, Äijälän alueen identiteettiä korostava tavalla ja sijoittaa kaupungin keskeisen Jyväsjärven 
rantanäkymään uudentyyppinen, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti laadukas asuinalue. 
Kilpailuohjelma suosittelu asuntojen kooksi noin 8000 kerrosneliömetriä ja kerrosmääräksi 1-4. 
 

 
Kuva 1. Äijälän kilpailualue. Lähde http://maps.live.com/ 
 
Kilpailualueen korostettiin palvelujen osalta turvautuvan keskustan sekä ympäröivien alueiden 
palveluihin, mutta samalla toivottiin ranta-alueen virkistysmahdollisuuksien tutkimista ehdotuksissa. 
Kilpailuohjelma salli alueeseen liittyvän tieverkoston muokkaamisen ja ehdotti pysäköintiä pääosin 
maantasoon autotalleihin ja -katoksiin. Pysäköinnin sijoittaminen kellariin ei pohjavesiolosuhteiden 
vuoksi ollut kannattavaa. 
 
Arvostelussa kiinnitettiin huomiota asumisen ja virkistyspalveluiden onnistuneeseen sijoittamiseen, 
identiteetin syntymiseen sekä asuinkortteleiden toimivuuteen, turvallisuuteen, kauneuteen sekä 
viihtyisyyteen. Myös alueen kaupunkikuvallista ilmettä järven toiselta puolelta, keskustasta katsottuna 
pidettiin tärkeänä. 
 
 
EHDOTUSTEN YLEISARVOSTELU 
Tuomaristo totesi kilpailualueen olleen haasteellinen tehtävä. Useissa ehdotuksissa on ollut 
vaikeuksia löytää luonteva tapa kehittää aluetta sen maiseman luonteen kautta vuorovaikutukseen 
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järven rannan, läheisten maatilojen ja rakennusten kanssa. Valitettavan monissa ehdotuksissa oli 
päädytty liian isoihin, monumentaalisiin rakennusratkaisuihin, jotka olisivat paremmin sopineet 
kaupungin keskustaan. Monissa ehdotuksissa oli vahvoja muotoja tai isoja laitureita ja venevajoja, 
jotka eivät myöskään sopineet maisemaan ja rantaviivaan. 
 

 
Kuva 2. Kilpailuehdotusten plansseja. Vasemmalla Albuquarqurin, keskellä Polin ja oikealla Summasen ehdotukset. Lähde 
Europan 6 CD-rom 
 
Hyvissä ehdotuksissa oli tuomariston mukaan löydetty viitteitä alueen menneisyyteen uusien 
rakennuksien linjautuessa vanhoihin peltoihin ja pensasaitoihin. Myös rantaviivan läheisyys 
eläinkuntineen oli inspiroinut kilpailijoita hyviin rakennusaiheisiin. Taloratkaisuista parhaimmiksi 
osoittautuivat ainakin osittain vapaat omakoti- ja paritalojärjestelmät. Parhaat ehdotukset muodostivat 
selkeästi erottuvia kokonaisuuksia tarjoten samalla sarjan sympaattisia ja sopusuhtaisia avoimia tiloja 
rakennusmassojen ja niihin liittyvien pihojen väliin. 
 
Pysäköintijärjestelyistä lautakuntaa miellyttivät eniten osittain yhteiset tai talojen välissä olevat tai 
asumisyksiköihin liitetyt parkkipaikat. Parhaissa suunnitelmissa oli onnistuttu luomaan ainutlaatuinen 
ja mielikuvituksellinen matalahko, tiivis asuinalue, joka sopii hyvin maisemaan olematta liian 
vaatimaton tai ylimielinen. Ne korostivat ja vahvistivat paikan luonnollista kauneutta pilaamatta alueen 
ominaispiirteitä.  
 
VOITTANUT EHDOTUS: CD917 
Kilpailun voittajaksi selvisi espanjalaisten Cero9-arkkitehtien (Cristina Diaz Moreno & Efrén Garcia 
Grinda) ehdotus. Sen yleisratkaisu muistuttaa abstraktia tulkintaa sammakonkudusta, ja ehdotuksen 
kaupunkirakenteellinen osoittautui palkintolautakunnan mukaan erittäin mielenkiintoiseksi ja 
ainutlaatuiseksi. Ehdotuksen tekijä on osoittanut intohimoa ja älykkyyttä etsiessään ratkaisua eri osa-
alueille ja onnistunut luomaan virkistävän ja perustellun strategian. 
 

 
Kuva 3. Cero9-arkkitehtien voittanut ehdotus CD917. Perspektiivikuva, talomalli sekä asemakaava. Lähteet: Europan 6 CD-rom, 
Ilkka Halisen ppt-esitys. 
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Ehdotuksen idea oli yksinkertainen, mikä takasi muunneltavuuden. Alueen pohjakaavaa, talojen 
asemointia ja pihojen kokoa ja voitiin helposti muokata paremmin vastaamaan tarpeita. Kaiken 
kaikkiaan ehdotus oli vahva kokonaisuus, joka kestäisi idean toteutuskelpoisuuteen saattamisen 
tarvittavan hienosäädön. 
 

 
Kuva 4. Voittajaehdotuksen kilpailuvaiheen malli. Lähde: Ilkka Halisen ppt-esitys. 

 
TOTEUTUNUT PROJEKTI  
Voittanutta ehdotusta jatkotyöstettiin paikallisten ja espanjalaisten arkkitehtien yhteisvoimin. 
Alkuperäisessä ehdotuksessa oli makrotasolla liikaa toistoa ja vaati ulkotilojen uudelleenjärjestämistä. 
Korotetut pihat varjostivat maan pintaa liikaa, jota korjattiin laskemalla osa taloista alas ja aukottamalla 
pihoja. Kun alueelle tehtiin luontoselvitystä, paljastui, että alueen rantaluhtien pienialaiset, avoimet 
vesialueet ovat vesilinnuille tärkeitä ravinnonhankinta-, suoja- ja pesimäpaikkoina. Suunnitelmasta 
poistettiin tästä johtuen satama-, laituri- ja rantarakennelmat ja koko rantaviiva säilytettiin 
luonnonvaraisena. 
 
Alueen pohjakaavaratkaisua muokattiin ja laajennettiin toteutusvaiheessa rohkeasti. Alueelle 
kehitettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisten talotyyppien rinnalle korkeampia rakennuksia, jotka 
sijoittuisivat kilpailualueen itäpuolelle. Korkeimpia ovat pohjoisrannan kolme tornitaloa, jotka ovat 12 
kerrosta korkeita, valkoisia kerrostaloja, jotka yläosan viistomaisuudellaan liittyvät alkuperäisen idean 
teemaan ja valkoisella värillään ja sisäänvedetyillä parvekkeillaan tavoittelevat veistoksellisuutta. 
Sisämaan värikkäät pistetalot kasvavat matalan pään neljästä kerroksesta kahdeksaan tornitaloja 
lähestyttäessä. Alkuperäisehdotuksesta muokatut talot sijaitsevat tarkoitetulla kilpailualueella, 
lähimpänä länsirantaa. 
 
Alueella ei ole varsinaisia palveluita, mutta kaavassa alueelle osoitetaan toimitilarakennusten ja 
yleisten rakennusten korttelialueet. Kerrostalokorttelien pysäköinti on osoitettu pysäköintikentille ja 
espanjalaiskortteleilla on omat pysäköintialueet kortteleiden väleissä. 
 
Tällä hetkellä kaavaehdotus odottaa maankäyttösopimuksien valmista ennen kuin se lähetetään 
hyväksymiskäsittelyyn ja neuvotteluja toteutuksesta käydään YIT:n kanssa. 
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Kuva 5. Vasemmalla Äijälän alueen asemakaava, oikealla ylhäällä näkymä keskustasta päin, oikealla alhaalla ilmakuva 
luoteesta. Lähde: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/217 
 
YHTEENVETO 
Suunnittelukilpailu tuotti hyvän tuloksen. Vaikka monilla kilpailijoilla oli ongelmia löytää alueelle 
sopivaa ratkaisua, voittaneesta espanjalaisarkkitehtien alkuperäisideasta syntyi rakennuskantaa myös 
kilpailualueen ulkopuolelle. Perustellusta ja yksinkertaisesta konseptista pystyttiin poimimaan 
tärkeimmät elementit ja suunnittelemaan yhtenäinen, laajempi asuinalue. Alueesta on rakentumassa 
Jyväskylän ja Jyväsjärven kaupunkikuvaa hyvin täydentävä, funktionaalinen asuin-, ja virkistysalue, 
joka kunnioittaa myös alueen luontoarvoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Janne Jänkälä k07 
Lähteet: 
Europan 6 tuloskirja ja cd 
http://w8.europan-italia.com/en/risultati.html 
http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/2_notizie_homepage.aspx?lang=2 
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/217 
Arkkitehti Ilkka Halisen email -kirjeenvaihto 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 7 – TAMPERE 

 
 
Tampereen kaupunki oli mukana järjestämässä kansainvälistä nuorille alle 40-vuotiaille arkkitehdeille 
tarkoitettua ”Europan” suunnittelukilpailua. 
 
Europan 7-kilpailussa oli yhteensä 69 kilpailualuetta 19 eri Euroopan maasta. Suomesta oli mukana 
kohteet Espoosta, Porista ja Tampereelta. 
 
Kilpailun teemana oli tutkia kaupunkirakenteen tiiveyttä sekä asumisen uusia mahdollisuuksia 
kaupunkien keskustojen reuna-alueilla. 
 
Sammonkadun teollisuusalueen suunnitteluun saatiin 13 ehdotusta. Palkintolautakunta totesi, että 
ehdotukset olivat hyvätasoisia, mutta suurimpana vaikeutena oli ideoiden sovittaminen rakennettuun 
ympäristöön sekä maisemaan. Voittaneissa ehdotuksissa oli kuitenkin löydetty luontevasti 
omaleimaisia ratkaisuja, jotka korostavat alueen kaupunkikuvaa. 
 
Sekä palkitussa että lunastetussa ehdotuksessa oli esitetty mielenkiintoisia uusia ratkaisuja 
asumiseen. Niissä asunnot olivat erilaisten tarpeiden mukaan joustavasti muuntuvia. Suuret ja pienet 
asunnot sijoitetaan rinnakkain, jotta pienemmät asunnot voisivat toimia suuremman laajennustiloina 
perheen kasvaessa tai niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi työ- tai yhteistiloina. 
 
Palkitut ehdotukset antavat mielenkiintoista pohdittavaa alueen jatkosuunnitteluun. Koko 
suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki, joka on vuokrannut tontit nykyisille käyttäjille. 
Vuokraoikeuksien haltijoilla on erilaisia toiveita, joten alueen rakentaminen toteutetaan mahdollisesti 
vaiheittain yli kymmenen vuoden aikana. 
  

 
 
Kuva 1. Tampereen kaupunki. Kilpailualue kaupungin itälaidalla mustattuna. http://maps.live.fi/ 
 
 
Kilpailualuetta rajaavat neljä katua: Sammonkatu, Lemminkäisenkatu, Takojankatu ja Tursonkatu. 
Vuorokaudessa Sammonkadulla kulkee noin 10 000 autoa ja Takojakadulla noin 9000 autoa. 
Lemminkäisenkadun ja Tursonkadun liikenne on vähäisempää. Sammonkadun liikenteen aiheuttama 
päivämelutaso on noin 65 dB. Sammonkadulla on useita bussilinjoja ja se on myös tärkeä jalankulku- 
ja polkupyöräliikenteen väylä. 
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Kuva 2. Kilpailualue. http://europan.fi/ 
 

 
 
Kuva 3. Ilmakuva alueesta. http://europan.fi/ 
 
 
Kilpailualue muodostui kortteleista no 831 ja no 832, joiden välissä asemakaavassa on kuusi metriä 
leveä puistokaistale, jota ei ole kuitenkaan kunnostettu puistoksi. Rakennuskanta on pääosin lähes 50 
vuotta vanhaa. Useita rakennuksia on laajennettu monessa vaiheessa. Rakennukset ovat pääosin 
kaksi- kolmekerroksisia ja niissä toimii erilaisia pienyrityksiä. 
 
Alueen ensimmäinen asemakaava on hyväksytty vuonna 1951. Sitä muutettu myöhemmin useassa 
vaiheessa tonttikohtaisesti. Alkuperäinen teollisuus ja pienyritystoiminta on lähes kokonaan poistunut 
alueelta. Tontteja ja rakennuksia on muutettu toimisto- ja liiketilakäyttöön. Ympäristössä on myös 
kortteli 834 ja osa korttelia 835 muutettu asuinkäyttöön. Kilpailualueen asemakaava tullaan 
muuttamaan, jos kilpailun pohjalta päädytään alueen käyttötarkoituksen muuttamiseen. 
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KILPAILUN TAVOITTEET 
Alueesta tulee muodostua tiivis kaupunkimainen asuinympäristö palvelujen ja hyvien julkisten 
liikenneyhteyksien läheisyydessä. Kilpailussa haettiin keinoja kaupunkikuvan ja alueen nykyisen 
luonteen muuttamiseen siten että kokonaisuus on eri vaiheissa toimiva.  
 
Alue on asumisympäristönä haluttu koska se sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta. Paikka sopii 
hyvin nuorille opiskelijoille ja iäkkäämmille ihmisille, mutta alueelle tulee sijoittaa myös suurempia 
asuntoja lapsiperheille sosiaalisesti monipuolisen väestörakenteen synnyttämiseksi. Noin 50-65 % 
asunnoista tulee olla pieniä noin 40-55 m2 yksiöitä ja kaksioita pienemmille talouksille.  
 
Kilpailussa tulee tutkia uudentyyppisiä ratkaisuja, jotka esittävät ideoita asumisen ja työnteon, lasten 
päivähoidon ja vanhustenhuollon järjestämiseksi. Miten näiden jokapäiväisien toimintojen tukeminen 
toisiaan, niin teknisesti kuin laadullisestikin, toimisi paremmin? Myös vapaa-ajanvietto ja sosiaalinen 
kanssakäyminen tulee ottaa huomioon. 
 

 
 
Kuva 4.  Vanha kenkätehdas. http://europan.fi/ 
 
Vanhojen rakennusten osittainen säilyttäminen tuo alueelle historiallista kerroksellisuutta. Korttelin 832 
tontilla 5 on toimistoiksi kunnostettu entinen kenkätehdas, jonka säilyttämistä suositellaan. Liike- ja 
työtilat on tarkoitus sijoittaa Sammonkadun varteen, tarvittaessa muuallekin, erilaiset muunnelmat ja 
talotyypit ovat toivottavia. Uusien rakennusten kerrosluvuksi suositellaan 3-8 kerrosta ja alueen 
valoisuus, suojaisuus ja toimivuus tulee ottaa huomioon.  
 
Liikenteen sujuvuus on tärkeää, esimerkiksi pysäköinti on tarkoitus sijoittaa maan alle ja ajoliittymiä 
pitäisi vähentää.  
 
 
VOITTANUT EHDOTUS 
Ehdotus esittää suurempaa asumistiheyttä pääkadun varrelle ja tarjoaa yhtymäkohdan laajempaan 
kaupunkirakenteeseen. Tämä strategia, jota voidaan kuvata kolmella avainsanalla “tiivistä, yhdistä, 
liitä”, lieneekin ehdotuksen vahvin puoli: erilaiset toiminnot ja typologiat tulisi limittää toisiinsa eikä 
asettaa rinnakkain, kuten lähiöissä tavallisesti tehdään. Ehdotuksen luokittelut ovat varsin selkeät ja 
pitkälle kehitellyt: kaupat ja yhteiset tilat/palvelut muodostavat “vyön”, “napit” keräävät asunnot 
neliömäisille tonteille, ja “vetoketju”, jonka asunnot avautuvat kahteen suuntaan. Kokonaisuus 
muodostaa kolme suurta viheralueiksi tarkoitettua “sisäpatiota”, kun kaikki pysäköintipaikat on 
sijoitettu maan alle. Tuomariston mielestä asuminen vaatii jatkosuunnittelua, erityisesti “napeissa” 
(torneissa) olevat liian pimeät huoneistot. Voittaneen ehdotuksen suunnittelijoina toimi Janne Repo ja 
Saara Repo ja avustajana Antti Raudaskoski. 
 



Suomi 

 80

 
 
Kuvat 5, 6 ja 7. Voittaneen ehdotuksen planssit. http://europan.fi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Jaakko Pöytäniemi ja Ilari Ronkainen k07 
Lähteet: 
Europan 7 tuloskirja ja cd 
http://europan.fi/ 
http://www.tampere.fi/ytoteto/aka/ajankoht/projekti/europan/ 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 8 – KUOPIO 

 
 
Kuopiossa vuonna 2005 järjestetyn Europan 8- kilpailun tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja 
urbaaniin asumiseen luonnon keskellä. Tehtävänä oli suunnitella uudenlainen urbaani kylä – ”helmi” – 
jossa urbaani kaupunkiympäristö ja yhteisön identiteetti yhdistyvät luonnontilaiseen Kuopion 
saaristomaisemaan. Ajatus liittyy myös Kuopion kaupungin kehittämiseen: tarkoituksena on rakentaa 
useampia asuinalueita ratkaisujen pohjalta. ”Helmet” sijoittuvat joukkoliikenneväylien varsille 
sormimallin mukaisesti ja luovat yksityisautoilun vähentämisen avulla vihreän ja kehittyvän 
joukkoliikennekaupungin.  
 

 
Kuva 1. Kilpailualueen sijainti. live search maps 
 
KILPAILUALUE 
Alue sijoittuu Lehtoniemeen, Kuopion keskustan eteläpuolelle Kallaveden rannalle. Niemeä kiertävä 
pääkatu kulkee kilpailualueen läpi ja se rajautuu idässä järveen ja muista suunnista luonnontilaisiin 
viheralueisiin. Alue muistuttaa tyypillistä suomalaista järvimaisemaa avokallioineen ja 
mäntymetsineen. Keskustasta niemeen on matkaa teitä pitkin nykyisin noin kolmetoista kilometriä. 
Lehtoniemen ja keskustan välille on kuitenkin suunnitteilla yksinomaan joukkoliikenteelle ja kevyelle 
liikenteelle tarkoitettu silta, joka lyhentää matkan puoleen. 
 
ENSIMMÄINEN LUNASTUS 
Ehdotus kulkee paikallisella nimellä ”Kalakukko”, ja sen tekijöinä ovat saksalaiset arkkitehdit Hansen 
Arne ja Nils Nolting. Suunnitelmassa urbaani ympäristö muodostaa selvästi rajatun oman 
kokonaisuutensa rajoittamatta kuitenkaan asukkaiden pääsyä luontoon. Korkeilla ja tiiviillä 
rakennusmassoilla rajattu katutila antaa vaikutelman kaupungin keskellä sijaitsevasta 
asuinympäristöstä paljastamatta luonnon välitöntä läheisyyttä.  Asuinalue tarjoaa kuitenkin ikkunoita 
luontoon, ensisijaisesti asunnoista, jotka aukeavat ympäröivään metsään, mutta myös katutilassa, 
jossa rakennusmassoihin on puhkaistu yllättäviä näkymiä luontoon vanhojen kulkureittien kohdalta. 
Nämä aukot mahdollistavat myös asukkaiden vapaan pääsyn luontoon. Alue koostuu kolmesta 
rakennusten muodostamasta sormesta, jotka työntyvät alueen keskiaukiolta madaltuen kohti rantaa. 
Sormet muodostavat pitkiä loivasti laskeutuvia katunäkymiä järvelle. Tiivein ja korkein rakentaminen 
sijoittuu lähelle Lehtoniementietä, jossa sijaitsevat asuinalueen ytimessä kaksi suurta 
asuinkompleksia. Myös asuinalueen palvelut sijaitsevat keskuksessa. Rakennussuunnittelu on 
ehdotuksessa jäänyt kaaviomaiselle tasolle, joskin rakennussuunnittelun muotokieli on hyvin 
mielenkiintoista ja voimakasta. Vaikka suunnitelma on hyvin moderni, innovatiivinen ja jopa radikaali, 
ja Suomessa täysin uudenlainen, sopii se muotokieleltään erinomaisesti ympäristöönsä. Talojen 
muodot, värit ja rakennusmassojen linjat korostavat sekä asuinympäristön, että ympäröivän metsän 
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parhaita puolia. Rakennetun ympäristön intiimi katutila ja läheisen luonnon koskemattomuus luovat 
jyrkällä kontrastillaan selvän identiteetin suunnitellulle alueelle. Tätä kontrastia korostaa entisestään 
suunniteltujen rakennusten kulmikas ja karkea ulkomuoto. 
 

 
 Kuva 2. ”Kalakukko”. www.cityfoerster.de                      Kuva 3. Monimuotoiset rakennukset madaltuvat kohti rantaa 

     Kuva 4. Katutilaa tiiviisti rajaavat rakennusmassat avautuvat    
                 toiselta puolelta luontoon 

www.cityfoerster.de 
 
TOINEN LUNASTUS 
Arkkitehdin Paula Julin sekä avustajien Katja Maununaho, Laura Vara, Ulla Seppä ja Jesperi Vara 
ehdotus ”The Pearl” yhdistää luonnon Kalakukkoa suoraviivaisemmin asuinrakennuksiin. Asuinalue on 
suunnattu itään ja se koostuu viidestä luontosuikaleesta, jotka yhdistävät järven ja metsän ja jättävät 
haavoittuvaisimmat kohdat luonnontilaan. Esimerkiksi järvenranta on jätetty yhteiseksi ulkoilualueeksi. 
Suunnitelmassa keskeisessä asemassa ovat suuret, suojatut sisäpihat, jotka muodostavat urbaanin 
ympäristön luonnontilaisen metsän välittömään yhteyteen. Keskusaukion idea on edellistä ehdotusta 
selkeämmin nähtävissä. Aukio avautuu valoisimpaan ilmansuuntaan, etelään, ja sen ympärille 
sijoittuvat kaikki palvelut. Ehdotuksessa on käytetty kolmea erilaista talotyyppiä. Alueen keskustassa, 
avokallion ympärillä sijaitsevat korkeimmat rakennukset, puistotalot. Kerrostalot rajaavat suuren 
puiston lisäksi myös keskusaukiota. Seuraavana rantaa kohti mentäessä ovat rivitalomaiset 
sisäpihatalot, jotka sulkevat sisäänsä viheralueita, sekä avaavat näkymiä kohti järveä. Lähimpänä 
rantaa sijaitsevat pientalot, jotka on aseteltu kiertyviin riveihin niin, että jokaisesta on järvinäköala. 
Erilaiset talotyypit tarjoavat vaihtoehtoja ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa, ja luovat vaihtelevuutta 
alueen identiteettiin. Sosiaalisille kontakteille tärkeillä sisäpihoilla ja julkisilla alueilla on ehdotuksessa 
suuri merkitys, eikä viheralueiden osuutta tässäkään suhteessa ole unohdettu.  Ehdotus on 
samankaltainen alueella aikaisemmin toteutettuihin asuinalueisiin verrattuna. Ongelmat on tässä 
suunnitelmassa ratkaistu tavanomaisin keinoin, eikä se sinällään tuo paljon uutta Suomessa jo 
toteutettuun asuinrakentamiseen. Toisaalta suunnitelman hyvänä puolena voidaan pitää sen helppoa 
toteutettavuutta. Rakennusten arkkitehtuuri perustuu paikallisiin materiaaleihin ja yksinkertaiseen 
rakennustekniikkaan. Sen muotokieli ja asuntosuunnittelu ei kuitenkaan tunnu yhtä varmalta ja 
jäsennellyltä kuin ”Kalakukossa”, asuinalue näyttää jopa hieman hajanaiselta. 
 
 

Kuva 5. Rakennusmassat pienenevät rantaa kohti kerrostaloista rivitalojen kautta pientaloiksi.  Europan 8 -kirja 
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Kuva 6. ”The Pearl”. Vasemmalla puistotalot, keskivyöhyk-                  Kuva 7. Ehdotukseen suunniteltuja rakennuksia 
keellä sisäpihatalot, ja rannassa pientalot.  www.ahuvila.fi                                                                        www.ahuvila.fi 
 
KOLMAS LUNASTUS 
”Places people share” on italialaisten arkkitehtien Ferrara Vicenzo, Musante Guido ja Giorgio Marco 
Domenico sekä avustajien Susanna Loddo ja Fransesca Violi ehdotus. Se on palkituista 
suunnitelmista teoreettisin ja perustuu kehänmuotoiseen liikenneratkaisuun. Alue muodostuu kahdesta 
kehänmuotoisesta autotiestä joita rakennukset kiertävät nauhamaisesti. Kehät kohtaavat toisensa 
alueen ytimessä, minne myös tässä ratkaisussa sijoittuvat kaikki alueen julkiset palvelut. 
Suurkorttelien keskustat jäävät täysin autottomiksi, puistomaisiksi tiloiksi, ja niiden reunoilla kulkeva 
katettu jalkakäytävä yhdistää pienempiä erillisiä kortteleita. Suunnitelma käyttää kaikista ehdotuksista 
selvimmin koko annetun alueen hyväkseen. Rakennukset on sijoitettu hyvin laajasti, eikä 
luonnontilaista metsää juurikaan jää pystyyn. ”Places people share” - ehdotuksen ydinajatuksena 
toimivat useat yleiset tilat, joita kaikissa kortteleissa on vähintään yksi. Tämä niin kutsuttu kollektiivisen 
asumisen tila voi toimia asukkaiden vapaasti muunneltavana esimerkiksi saunana, treenikämppänä tai 
oleskelutilana. Tila toimii ikään kuin asukkaiden omien olohuoneiden jatkeena - ne ovat asukkaiden 
kollektiivisessa käytössä ja toimivat tärkeän linkkinä naapureiden välisessä vuorovaikutuksessa. 
Taustalla on näkemys yhteisöistä erilaisten yksilöiden summana, joissa julkisten tilojen tulee olla 
muunneltavissa erilaisiin toimintoihin ja tarpeisiin. Idea kollektiivisesta tilasta on Suomessa varsin uusi 
ja luo alueelle selvän identiteetin tehtävänannon mukaisesti. Lisäksi idea on helposti toteutettavissa. 
Vaikka koko alue, etenkin palvelut ovat ylimitoitetut ja asukkaiden suhteella luontoon on pienempi rooli 
kuin muissa ehdotuksissa, suunnitelma tuonee uusia ideoita Suomalaiseen asuinrakentamiseen. 
Suunnitelman arkkitehtoninen ilme on hillityn ja harkitun oloinen ja sopii harmonisesti paikkaan. 
 

 
Kuva 8. ”Places people share”. Europan 8 –kirja                  Kuva 9.  Ehdotuksen rakennuksia. Europan 8 –kirja 
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TOTEUTETTAVA SUUNNITELMA 
Kilpailun ratkeamisen jälkeen, vuonna 2006 kaikkien kolmen lunastetun ehdotuksen tekijät kutsuttiin 
Kuopioon suunnittelemaan yhdessä Lehtoniemen uutta rivi- ja kerrostaloaluetta. Lunastettujen 
ehdotusten pohjalta syntyi uusi yhteinen ehdotus, joka on tarkoitus ottaa pohjaksi uuden alueen 
asemakaavoituksessa. Alue rakennetaan vuosina 2009–2013, ja sinne tulee noin 700 uutta asuntoa ja 
noin 1200 asukasta. Alueen suunnittelussa on selvimmin näkyvissä ehdotukset ”Kalakukko”, sekä 
”The Pearl”. Suunnitelmassa on kaksi rakennusmassojen muodostamaa sormea, ja kuten 
Kalakukossakin, ne työntyvät keskiaukiolta kohti järveä madaltuen samalla. Kaupunkitila sen sijaan 
muistuttaa enemmän ”The Pearl”- ehdotusta sisäpihoineen, sekä erillisine pientaloryhmineen järven 
rannassa, joskin katutilassa on myös muurimaisia elementtejä kalakukosta. Alueesta on saatu 
monimuotoinen, ja se tarjoaa monipuolisia ja monenkokoisia asumisvaihtoehtoja. Lisäksi luontoa on 
säilytetty suhteellisen paljon virkistyskäyttöä varten. Kuitenkin nuorten arkkitehtien alkuperäisten 
ehdotusten tuoreet ja innovatiiviset ajatukset ovat uudessa suunnitelmassa muuttuneet tai jääneet 
pois, ja tuloksena on visuaalisesti alkuperäisten ehdotusten kaltainen, mutta sisällöltään melko 
tavanomainen asuinaluesuunnitelma. 

 
Kuva 10. Lunastettujen ehdotusten tekijöiden yhdessä suunnittelema alue ja siihen liittyviä rakennusmassoja. www.ahuvila.fi 
 
YHTEENVETO 
Kilpailuehdotukset tarjosivat kaiken kaikkiaan uudenlaisia ja innovatiivisia tapoja kilpailutehtävän 
ratkaisemiseksi. Jälkeenpäin voidaan todeta kyseessä olleen enemmänkin ideakilpailu Kuopion 
kaupungin laajentumista silmällä pitäen. Lunastusten pohjalta tehty jatkosuunnitelma on kuitenkin 
kilpailun konkreettisena tuloksena hyödyllinen, ja tuo uusia ilmeitä asuinaluesuunnitteluun Suomessa. 
Kilpailualueen läheisyydessä järjestetään asuntomessut vuonna 2010. On siis mahdollista, että 
ratkaisua voidaan pitää esimerkkinä paitsi Kuopiossa, myös koko Suomessa uudenlaisten 
pienalueiden suunnittelussa. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Laura Nenonen ja Miika Vuoristo k07 
Lähteet: 
Europan 8 tuloskirja 
http://www.ahuvila.fi/links/Huvila-nettiin-0809.pdf 
http://www.cityfoerster.de/index.php?id=21&L=1 
http://www.europan-europe.com/e8_gb/sites/sites_kuopio.php 
http://www.kuopio.fi/net.nsf/TD/130206082302980?OpenDocument 
http://www.kuopio.fi/net.nsf/TDTXT/130206082302980?OpenDocument 
http://www.saaristokaupunki.fi/index.php?tid=63 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 8 – LAHTI 

 

Europan 8 -kilpailun teemana oli traditio ja tulevaisuus – eurooppalainen kaupunki. Tavoitteena oli 
uusien innovatiivisten arkkitehtonisten ratkaisujen löytyminen tämän päivän ongelmiin: arkkitehtuurin 
samankaltaistumiseen kulttuurisen globalisaation seurauksena, individuaalisuutta korostavan 
elämäntavan aiheuttamaan yhteisöllisyyden puutteeseen ja täydennysrakentamisen edellyttämään 
asuinrakennusten muotokielen uudistamistarpeeseen. Lahden kohdalla keskityttiin kilpailussa uuden 
edistyksellisen pientalorakentamisen mallin löytämiseen hulevesialtaana toimivan kanavan varteen. 
Alueesta haluttiin luokseen kutsuva ja viihtyisä puutarhakaupunginosa. Keinotekoisen vesielementin 
hyödyntämiseksi haettiin toteutuskelpoisia ratkaisuja. Julkisten kohtaamispaikkojen merkitystä pidettiin 
tärkeänä osana urbaania aluesuunnittelua. Toisaalta haluttiin myös saavuttaa riittävä yksityisyyden 
taso.    

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Lahti on kasvava 98 000 asukkaan kaupunki. Kilpailualue on Kariston alueella noin 4 kilometrin 
etäisyydellä Lahden keskustasta oleva, 1,5 hehtaarin kokoinen keinotekoinen saari, jolla on 
rakennusoikeutta noin 4100 neliömetriä. Koko Kariston 800 hehtaarin alueelle on kaavailtu 
asuinrakentamista noin 7000 asukkaalle. Karisto kuuluu valtakunnalliseen Moderni puukaupunki – 
hankkeeseen, joka on käynnistetty vuonna 1997. Lisäksi Karisto on ympäristöministeriön Matalaa ja 
tiivistä -hankkeen pilottikohde. Tarkastelualue oli kooltaan noin 10 hehtaaria. Saari on rakennettu 
vuonna 2005 Kymijärveen laskevan lähdepohjaisen ojan suulle. Ojan ja järven yhtymäkohtaan 
rakennettu ”laguuni” toimii alueen puskurialtaana. Perhossaaren kanava ei ole uimakelpoinen 
vaikkakin sitä pidetään kirkkaana keinotekoisesti. Laguunia ympäröivä asuinalue oli myös 
työstettävissä osaksi kilpailuehdotuksia.  

 
Kuva 1: Kilpailualue 

VOITTANEEN PROJEKTIN ANALYSOINTI JA VERTAILU MUIHIN EHDOTUKSIIN 

VOITTAJAEHDOTUS, ”POROSITY” 

Kilpailun voittanut Petri Saarelaisen ja Teemu Seppälän ehdotus Porosity on huokoinen pientalojen 
shakkilautasommitelma, jossa asuinrakennusten sijoittelu luo diagonaalisia näkymiä saaren läpi. 
Rakennusten sijoittelu perustuu tekijöiden ajatukseen yksinomaan rantoihin keskittyvän 
asuinrakentamisen asteittaisesta siirtämisestä kohden saaren keskiosaa. Pyrkimyksenä on saaren 
rakennustiheyden mielekäs kasvattaminen. Saaren yksityisyys lisääntyy kohden venevajojen 
rytmittämää rantaviivaa, jossa ranta-asunnot nousevat Korennonvirrasta luontevasti laiturien ja 
pulpettikattoisten venevajojen välityksellä. 
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Vesielementin hyödyntäminen on verrattain hyvin onnistunut, sillä kilpailun muissa palkituissa 
ehdotuksissa veden lähelle pääsy on hyvin rajallista. Tosin tässäkin ehdotuksessa ranta on lähes 
täysin yksityisessä käytössä, eikä täten edistä rannan yhteistä virkistyskäyttöä. Saari on muutenkin 
liian täyteen ahdettu. Se ei tarjoa kunnollista mahdollisuutta ulkoiluun. Sokkeloinen aluesuunnittelu ja 
monotoninen rakennuskanta luovat yhdessä vaikeasti hahmotettavan, vailla kiinnekohtia olevan 
kokonaisuuden. Rakennustyypeissä soisi olevan enemmän variaatiota. Julkisuusasteen lisääntyminen 
kohden saaren keskiosaa on myös arveluttavaa rakennustiheyden pysyessä lähestulkoon samana. 
Idea siitä että asutus muuttuu saaren rantoja kohti yksityisemmäksi, toteutuu parhaiten pohjois- ja 
itärannalla. Näiden vastarantojen puolella kohoaa metsäinen virkistysalue. Etelä- ja länsirantojen 
vastaisille rannoille sijoittuu sitä vastoin vilkkaasti liikennöityä julkista katutilaa. 

 

Kuva 2: Voittanut ehdotus 

LUNASTETTU EHDOTUS, ”BUTTERFLY IN FOREST” 

Markku Hedmanin lunastettu ehdotus Butterfly in forest tarjoaa edellisestä perusajatuksiltaan 
poikkeavan ratkaisun. Asuinrakennukset sijoittuvat tässä ehdotuksessa tiukasti saaren rantaviivaan ja 
muodostavat suoraan vedestä jylhästi kohoavan puulinnoituksen, joka saa muotonsa saaren 
rantaviivasta. Talomuurin katkaisevat neljään ilmansuuntaan tehdyt aukoitukset, joista avautuu 
näkymiä ja jotka tarjoavat pääsyn veden äärelle. Saareen johtaa kolme siltaa, jotka tarjoavat riittävästi 
kulkuyhteyksiä sekä ulkoilureiteille että muille asuinalueille. Valtaosa rantaviivasta on rakennettu 
tukkoon, jolloin sen käyttömahdollisuudet luonnontilaisena ympäristönä on jätetty huomioimatta. 
Voittanutta ehdotusta parempana tässä on kuitenkin laaja yhteiseen ulkoilukäyttöön soveltuva 
metsäalue saaren keskiosassa. Nauhamaisten taloryhmien yhtenevät kattolinjat korostavat tiukkaa 
muurimaista vaikutelmaa, mutta kilpailussa haettua omaleimaisuutta ei julkisivusuunnittelusta löydy. 
Sitä vastoin voittaneen ehdotuksen pientalojen tervatut julkisivupinnat yhdistävät muutoin varsin 
modernin alueen suomalaiseen rakennusperinteeseen omaperäisellä tavalla sortumatta kuitenkaan 
historismiin.  
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Kuva 3: Lunastettu ehdotus 

KUNNIAMAININNALLA PALKITTU EHDOTUS, ”GARDEN CITY” 

Kunniamaininnalla palkittu Garden city -ehdotus lähestyy tehtävänantoa kriittisestä näkökulmasta, 
jossa sanaa ”puutarhakaupunki” käytetään vain markkinointikeinona. Aluesuunnitelma ei sisällä 
varsinaista puutarha- tai puistoaluetta. Michelangelo Zaffignanin ja Rene Bechterin ehdotus on 
radikaalisti edellisistä ehdotuksista poikkeava. Sen huomattavin elementti on siluetista nouseva 
maiseman kiinnekohdan muodostava korkea suorakulmainen monumenttirakennus, joka luo 
voimakkaan kontrastin muuhun rakennuskantaan. Maanpinnan tasolla sijaitsevalta katetulta 
paikoitusalueelta on suora yhteys rannan tuntumassa oleviin patioasuntoihin. Paikoitusalueen päällä 
sijaitsee julkisempi piha-alue. Patioasuntojen sijoittuminen myös saaren pohjoispuolelle on erikoista, 
koska auringonvalo ei sinne aina yllä. Ajatus lähes koko saaren kattavasta viherkatteesta kuulostaa 
ajatuksen tasolla hienolta, mutta ei ole ehkä kustannussyistä kovinkaan järkevää.  Ratkaisu on 
toteutettu liiaksi autoistuneen väestönosan ehdoilla. Saaren julkisen tilan toimivuus myös koko alueen 
yhteisenä kokoontumispaikkana on kyseenalaista, kun monumenttirakennuksen tyviosa ja rantaviivan 
rakennukset ovat lähes yksinomaan yksityisessä käytössä. 

 

Kuva 4: Kunniamaininnalla palkittu ehdotus 



Suomi 

  88

YHTEENVETO KILPAILUSTA, SEN TULOKSISTA JA NYKYTILASTA 

Europan 8 -kilpailussa oli mukana kaiken kaikkiaan 1600 työryhmää 19 maasta.  Suomalaisiin 
kohteisiin tarjottiin 86 ehdotusta.  Koska kilpailu oli kansainvälinen ja valtaosa ehdotuksista tuli 
ulkomailta edellytettiin järjestäjältä kiinnostusta kansainvälisiin ja ennakkoluulottomiin ehdotuksiin. 
Paikallinen traditio priorisoitiin kuitenkin korkealle ja ehdotusten tulikin huomioida paikalliset 
olosuhteet.  Kilpailuehdotuksissa oli huomioitu tavoitteiden mukaisesti alueen identiteetti ja 
yhteisöllisyys. Kilpailu tuotti tehokkaaseen kaupunkirakentamiseen soveltuvia uusia talotyyppejä. 
Monessa ehdotuksessa osoitettiin ekologista vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä.   

Mikään palkituista ehdotuksista ei kyennyt täysin hyödyntämään alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia 
– esimerkiksi rannat oli valjastettu lähes yksinomaan yksityiskäyttöön.  Ongelmallista on vesielementin 
hyödyntäminen, sillä se soveltuu puutteellisesti virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen tai uimiseen, 
mikä vähentää alueen arvoa ja asettaa kyseenalaiseksi ajatuksen puutarhakaupunginosasta. 
Hulevesialtaan kirkkaana pitäminen edellyttää veden pumppausta järvestä virtaan kuivina kausina, 
mikä lisää ravinteiden ja orgaanisten ainesten liukenemista vesistöön. Ajatuksenakin keinotekoinen 
saari tuntuu aikansa eläneeltä. Kilpailussa haetun vesielementin huomioimisen kannalta jo lähtökohta 
on problemaattinen, sillä sen hyödyntämismahdollisuudet ovat varsin rajalliset. 

Kariston alueelle tavoitellaan tiivistä ja matalaa, inhimillisen mittakaavan puutaloasumista. Alue on nyt 
suurimmaksi osaksi kaavoitettu. Rakentamista on pyritty ohjaamaan tiukasti rakentamismääräyksillä, 
jotka edellyttävät esimerkiksi puujulkisivumateriaalin käyttöä. Varsinaisen kilpailualueen eli 
perhossaaren rakennustyöt ovat edelleen jäissä ja saari seisoo tyhjillään. Voittajaehdotus on työstetty 
myyntikuviin asti, mutta hankkeesta vastaava VVO ei ole ollut asian suhteen aktiivinen, eikä hankkeen 
toteutumista ole kaupungin taholtakaan pyritty edistämään. Ratkaisu edellyttää myös sopimuksia 
esimerkiksi kunnallistekniikan, kuten sillan, toteuttamisesta, sekä asemakaavanmuutosta. 
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YS II / KAUPUNKITILASEMINAARI 2008 
EUROPAN 2 – GENEVE  

 
 

Kilpailun lähtökohtana oli käsitellä kaupunkiasumista ja muokata vanhoja tiloja uuteen käyttöön. 
Vanhojen alueiden käyttöön sisältyi myös uudisrakennuksia. Kilpailun arvostelussa painotettiin 
erityisesti uusien rakennusten sopivuutta vanhaan rakennuskantaan, niiden suhdetta vanhoihin 
kaupunkitiloihin sekä nykyajan niille asettamia vaatimuksia. Käsittelemämme alue sijaitsee Sveitsin 
Genevessä Rue de Montbrillantin varrella, Les Grottes -nimisen alueen läheisyydessä ja yhdessä 
alueet luovat linkin päärautatieaseman ja kansainvälisten järjestöjen käyttämän alueen välille. 
Arvosteluperusteiden suhteen kilpailulautakunta halusi korostaa alueen tavoitteita ja tulevia lisäyksiä, 
joihin kuului asuinrakennuksia joista osa opiskelija-säätiön käyttöön, julkisia palveluita, maanalainen 
parkkihalli, pieniä liiketiloja sekä alueen julkisen kuvan parantaminen. 
 
 

 
Kilpailukortteli 
 
 
HAASTAJA 
 
Toiseksi tulleessa ehdotuksessa korttelia on täydennetty kerrostaloilla ja yhdellä matalammalla 
massalla, joka mahdollisesti käsittää liikuntatiloja. Kerrostaloissa on opiskelija-asuntoja ja katutasossa 
palveluja. Kerrostalojen alle on varattu parkkitilaa. Rakennukset täydentävät korttelia kiertävän 
rakennusmassan aukkoja ja tiivistävät sen ydintä. Osaltaan rakennukset myös tekevät aluetta 
suljetummaksi. Suunnitellut rakennukset eivät merkittävästi eroa alkuperäisestä rakennuskannasta, 
joten ulkoasullisia sopivuusongelmia ei ole. Kilpailun yhtenä painotuksena on alueen julkisen kuvan 
parantaminen, mutta koska julkinen kuva ei juuri ehdotuksen ansiosta muutu, ei sen voi katsoa paljon 
paranevankaan. Julkinen kuva muuttuu ainoastaan tiiviimmäksi muuriksi, eikä sinällään rajoittaa 
korttelin sisäosan tavoitettavuutta. Rakennusten korkeat massat myös varjostavat entisestään 
sisempää osaa. Tilaohjelmaltaan ehdotus noudattaa kilpailun asettamia vaatimuksia ja mahdollisen 
liikuntatilan osalta se osoittaa positiivista oma-aloitteisuutta alueen pysyviä käyttäjiä kohtaan.  
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Haastajaehdotus 
 
 
 
VOITTANUT EHDOTUS 
 
Arkkitehdit : Philippe Bonhote, Oleg Calame 
 
Lähtökohtina suunnitelmalle oli alueen epäsäännöllisyys ja keskeneräisyys, joita arkkitehdit halusivat 
korostaa uusissa rakennuksissa. Suunnitelmaan kuului 3 uutta rakennusta. Rakennukset noudattavat 
lievää hybridismiä. Pitkä korttelin läpäisevä rakennus on opiskelija-asuntojen käyttöön suunniteltu ja 
luo alueelle monipuolisia ja epäsäännöllisiä sisäpihoja. Samalla se tunkeutuu lievästi kadulle ja rikkoo 
myös tällä tavalla tien muodostamaa rajakoordinaatistoa. Hieman tämän kanssa ristiin on sijoitettu 
samankaltainen pienempi talo korttelin sisälle rajaamaan aluetta lisää. Kolmas rakennus, jota ei vielä 
ole rakennettu, on korttelin toisella puolella sijaitseva korkeampi kerrostalo, jonka tarkoitus on olla 
kontrastina kahdelle matalalle massalle.  
 
Voittanut ehdotus on pinnallisesti katsottuna haastajaansa mielenkiintoisempi ratkaisu sekä 
massoiltaan että materiaaleiltaan. Talojen lähes mielipuolinen perussijoittelu luo epätavallisia 
sisäpihoja, kuten pitkän kadulta pois kapenevan käytävän,  mutta osaltaan voi myös antaa hieman 
ahdistavan paikan tunnun. Matalat talot ovat julkisivujensa suhteen poikkeavia alkuperäisen 
rakennuskannan kanssa, mutta kolmas korkea talo on pidetty enemmän perinteisen näköisenä. 
Asuntolan luhtisisäänkäynti avaa talon julkisivua vanhoja taloja enemmän, mutta antaa ulos motellin 
kuvan, eikä tämä välttämättä ole hyvä asia. Puu materiaalina on sinänsä hyvä idea, mutta toteutus ja 
yhteensopivuus on kyseenalainen. Kyseinen ehdotus parantaa korttelin julksuuskuvaa kilpailijaansa 
paremmin, koska se tekee korttelin sisäosasta lähestyttävämmän ja kiinnostavamman. Lisäksi massat 
ovat matalammat kuin haastajalla. Näin varjostuksista koituu vähemmän haittaa. Julkisivuiltaan voittaja 
osoittaa selvää paremmuutta, koska puu elävoittää muuten rapattua pintaa. Puun käytön toteutus voisi 
tosin olla parempikin. Massojen sijoittelu on verrattain innovatiivinen, koska ne eivät kilpailijan tavoin 
sulje korttelia niin ulkoreunan kuin sisäosienkaan osalta. 
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YHTEENVETO 
 
Voittanut ehdotus on selvästi, mutta herättää ihmetystä hitaan valmistumisensa takia. Yhtiä kilpailun 
tavoitteista oli korttelin näennäinen uudistaminen ja tilaratkaisun muuttaminen. Toteutunut suunnitelma 
ottaa tähän kuitenkin kantaa vain yhdellä korttelin reunoista. Tilaratkaisu muuttui, mutta muuttuiko itse 
ulkonäkö tarpeeksi merkittävällä tavalla, jos tarkoitus oli vaikuttaa koko kortteliin. Ja koska kilpailun 
järjestämisestä on jo aikaa, voidaan kilpailuehdotuksen loppuun asti toteuttaminen kyseenalaistaa 
ulkonäöllisten seikkojen takia. 
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