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Kuva 1 - Niemen suunnittelualueen olevien rakennusten patinoitunut tunnelma.
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Diplomityö kuvaa luovaa prosessia ja arkkitehtisuunnitelman kehittymistä Niemen ideakilpailun 
subjektiivisen suunnittelukokemuksen kautta. Lahden kaupungin ja SAFAn yhteistyössä järjestämä 
yleinen ideakilpailu keskittyy teollisuuskäytöstä asuin- ja virkistyskäyttöön siirtyvän Niemen alueen 
ideointiin. Yleiseen ideakilpailuun osallistuminen antaa mahdollisuuden tutkia suunnitteluprosessia 
ehdotusvaiheen arvioinnin ja kommenttien kautta kehitettyyn suunnitelmaan. Ideakilpailun 
ehdotuksesta alkava suunnitelma kehittyy työssä itsereflektion avulla havaittujen päätelmien 
myötä. 

Työ on suunnittelupainotteinen diplomityö, mutta suunnitelman sisällöllisen arvioinnin sijasta 
työssä keskitytään suunnittelun prosessin kuvaukseen itsereflektion metodein. Työn tarkoituksena 
on havainnollistaa esimerkinomaisesti sitä, miten suunnittelijan sisäiset maailmat ja toisaalta 
ulkoiset vaikutteet reflektoituvat prosessissa. Työssä tutkitaan suunnittelijan itsereflektioinnin hyötyjä 
ammatillisessa kontekstissa ja sen vaikutusta arkkitehdin moniääniseen työympäristöön siirtyessä.

Tavoitteena työssä on havainnoida tekijän omaa subjektiivista suunnittelupolkua ja kuvata luovaan 
prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Itsereflektion käsite ja sen metodit määritellään diplomityön 
alussa kirjallisuustutkimuksen avulla. Suunnitelman kehittämisen työkaluna käytetään reflektoinnin 
kaaviota, jota kuljetetaan mukana suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Työ koostuu kronologisesti 
etenevän aikajanan mukaisesti viidestä kappaleesta, joissa suunnittelu kulkee tarinanomaisesti 
luonnossuunnitelmasta aina kehitettyyn suunnitelmaan asti itsereflektion metodien avulla.

Avainsanat:
reflektiivinen oppiminen, itsereflektio, arkkitehtuurikilpailu, luova työ, ongelmanratkaisu, 
luova prosessi

The Master’s thesis describes a creative process and a development of an architectural design 
through a subjective design experience of an architectural competition in Lahti, Niemi area. The 
architectural competition organized by the city of Lahti and SAFA, the Finnish Association of 
Architects, focuses on ideation of the Niemi area which is going to be repurposed from industrial 
area to residential and recreational use. Participation in the architectural competition provides 
an opportunity to explore the design process through comments and an evaluation of the 
proposal phase. The plan, which starts from the design of the competition phase, develops with 
the conclusions observed in the work though self-reflection.

The Master’s thesis is a design-focused thesis, but instead of evaluating the content of the actual 
design, aim is to focus on describing the design process using self-reflection methods. The 
purpose of the thesis is to illustrate by the way of example how the internal thoughts of a designer 
and, on the other hand, external influences affect the work. The thesis examines the benefits of 
self-reflection in the designer’s own work in a professional context and its impact when moving 
into a polyphonic work environment as an architect. 

The aim of the thesis is to observe the author’s own subjective design path and to describe the 
factors influencing the creative process. A description of self-reflection and its methods are 
defined at the beginning of the thesis. A reflection diagram is used as a tool for developing 
the design which is carried along throughout the design process. According to a chronological 
timeline, the thesis consists of five parts, in which the design develops from sketching to an 
elaborated plan using self-reflection methods.

Key words:
reflective learning, self-reflection, architectural competition, creative work, problem solving, 
creative process
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Kuva 2 - Talvipäivä suunnitelman mukaisella Niemen ranta-alueella.
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Kuva 3 - Diplomityössä tarkastelussa on suunnittelijaminä.

Arkkitehtuurin diplomityön prosessi sai alkunsa vaihto-opintojeni aikana Barcelonan 
yliopiston kirjastossa. Ulkomailla asuessani kotikaupunkini ideakilpailuun osallistuminen tuntui 
hyvältä idealta. Olin ottanut etäisyyttä Lahdesta jo monia vuosia opintojeni ajaksi. Lahti on 
rakennuskulttuurin puolesta ainutlaatuinen kaupunki, ja Suomen mittakaavassa Niemen alue on 
merkittävä teollisuushistorian maamerkki. Oma tunnesiteeni Lahteen, rikasta historiaa arvostava 
arkkitehtuurin näkemykseni ja modernin kaupunkiympäristön innovointia vaativa kilpailu eivät 
antaneet muuta mahdollisuutta aluillaan olevalle diplomityöprosessille kuin osallistua kilpailuun.

Opintoni päätökseen saattava työ ei kuitenkaan pelkästään käsittele kilpailuehdotustani. Ajatus 
kilpailutyön prosessista ja sen kehittymisestä viimeisteltyyn suunnitelmaan syntyi ensimmäisessä 
diplomityöohjauksessa. Kuusi kuukautta ohjauksesta eteenpäin sukelsin omien ajatusteni ja 
tekemiseni analysointiin. Palasin Suomeen ja totuttautuessa arkeen sain etäisyyttä työhön. 
Tasapainoilin prosessissa intensiivisten ja passiivisten vaiheiden välillä. Kesän korvilla pakkaan 
taas muuttolaatikoita ja suuntaan valmistumisen myötä kohti uusia tuulia.

Diplomityöni on henkilökohtainen lopetus rikkaalle kuuden vuoden opintopolulle. Tämä 
suunnittelun prosessin tarina on ennen kaikkea askel innokkaasta opiskelijasta kohti uutta oppivaa 
ammattilaista.

Kiitos kannustavasta ja sopivassa määrin vaativasta opintojen kaaresta arkkitehtuurin yksikölle.
Kiitos ohjaajalleni Tarjalle asiantuntevasta ja motivoivasta otteesta arkkitehtuurin opetukseen.
Kiitos K16 kurssikavereilleni elämäntäyteisten muistojen antamisesta.
Kiitos rakkaille ystävilleni henkisestä tuesta ja arjen vastapainosta.
Kiitos äidilleni luottamisesta.
Kiitos kilpailuehdotuksen työparilleni, lahjakkaalle kollegalle, arjen jakajalle, Eetulle.
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Reflektio on olennainen osa ammatillisen toiminnan kehittymistä ja 
asiantuntijuuden lisäämistä. Reflektoinnin avulla yksilö heijastaa omia ja 
toisten sisäisiä tiloja omien sisäisten tilojensa kautta. Itsereflektiossa yksilö 
pyrkii suuntaamaan tarkastelun omien sisäisten tilojensa havainnointiin, 
tunnistamiseen ja niihin suhtautumiseen. Oman toiminnan tarkastelu eri 
näkökulmista auttaa arvioimaan omia työprosesseja, suhdetta työn 
kohteeseen ja kehittymistä omassa toiminnassaan. (Tiuraniemi, 2002.)

Itsereflektion käsite liittyy vahvasti oppimisen prosessiin. Jatkuvan 
oppimisen professori Mezirovin (1996) mukaan ymmärrämme 
kokemuksia, kun annamme niille merkityksen. Hänen mukaansa 
merkitysperspektiivit muodostuvat, kun tulkitsemme tiettyä kokemusta 
omien olettamustemme avulla. Kriittisessä itsereflektiossa arvioimme 
näitä omia merkitysperspektiivejämme ja ongelmanasettamistapojamme. 
Itsereflektoinnin prosessia voidaan kuvata Boudin, Rosemaryn ja 
Walkerin (1985) mukaan eri vaiheiden kautta (kuva 4). Itsereflektoinnin 
kohteena oleva kokemus muodostuu käyttäytymisestä, ideoista ja 
tunteista. Reflektio käynnistyy ensin kokemukseen palaamisella. 
Tunteiden tiedostaminen, ja etenkin positiivisten tunteiden korostaminen 
ja lamauttavien tunteiden poistaminen, vahvistavat yksilön itsetietoisuutta 
ja hyödyttävät itsereflektiointia. Kokemuksen uudelleen arviointi johtaa 
valintojen kyseenalaistamiseen ja tätä kautta yksilön kykeneväisyyden 
arviointiin. Reflektion prosessin lopputuloksena yksilö voi saada uusia 
näkökulmia kokemukseensa tai muutosta käyttäytymiseensä. Yksilö voi 
myös olla valmiimpi soveltamaan tietojaan tai sitoutumaan toimintaan.

Winnen (2001) mukaan työmuisti, jota käytetään oppimisessa, pystyy 
käsittelemään vain rajallisen määrän informaatiosta. Hänen mukaansa 
työmuistin kapasiteettia voidaan laajentaa tallentamalla informaatiota 
mielen ulkopuolelle (engl. off-loading), kuten esimerkiksi muistiinpanoja 
kirjoittamalla. Oman kokemuksen arvioinnin ja itsereflektoinnin kannalta 
tällainen työmuistin laajentaminen on siis hyödyllistä. Muita kirjallisen 
reflektion keinoja ovat mm. päiväkirja ja käsitekartat. Päiväkirjan 
pitämisellä voi olla hyötyä totuttujen ajatusmallien uudelleen arvioinnissa, 
kun kirjoittaja voi itselleen kirjoittaessa ilmaista itseään vapaasti (Lukinsky, 
1990). Käsitekarttojen avulla voidaan muodostaa visuaalisesti tiettyyn 
aiheeseen liittyvien käsitteiden avulla hierarkista rakennetta ja niiden 
suhteita (Deshler, 1996). Oman toiminnan reflektiota voidaan käsitellä 
myös ryhmätoiminnan avulla. Eräs esimerkki on toiminta-perustelu-
tematiikka -tekniikka, joka perustuu haastattelun ja analyysin kehään 
yksilön ja haastateltavan välillä (Peters, 1996). 

Schön (1983) pitää itsereflektiota osana toimintaa. Etenkin luovan 
työn suunnitteluhaasteita tarkastellaan usein ainutlaatuisina, uniikkeina 
tapauksina, joihin ei voi suoraan soveltaa tiettyjä standarditoistuja 
teoroita ja tekniikoita. Ongelmanratkaisu vaatii luovia ratkaisuja 
suunnitteluprosessin aikana ja edetessä. Tämän tyyppistä 
ongelmanratkaisuprosessia voidaan nimittää reflektioksi toiminnan 
aikana (engl. reflection-in-action). (Schön, 1983.) 
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Kuva 4 - Suunnittelukokemuksen käsittely diplomityössä. Kaavio perustuu teoksen Reflection: 
Turning Experience into Learning (Boud, Keogh, Walker, 1985, kuvio 3) näkemykseen.
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Kuva 5 - Diplomityön aikajana ja vaiheistus.

Kuten aikaisemmin todettiin, reflektio on vahva osa toimintaa. Arkkitehdin 
työ on jatkuvaa luovan suunnittelun ongelmanratkaisua ja vaatii reflektiota 
toiminnan aikana. Diplomityössäni kuvaan luovan työn prosessia, sen 
etenemistä, kehittymistä ja arviointia itsereflektion metodien kautta. 
Esimerkkinä käytän Lahden kaupungin ja SAFAn järjestämän Niemen 
yleisen ideakilpailun ehdotustani ja sen suunnittelukokemusta kilpailun 
alusta viimeistellympään luonnokseen kilpailulautakunnan arviointien 
kautta. Diplomityön tarkoitus on kuvata luovan työn prosessia itsereflektion 
avulla, eikä kuvata kilpailuehdotuksen suunnitelmallista sisältöä. Tämän 
vuoksi diplomityössä käsittelen suunnitteluprosessin kaarta täysin 
subjektiivisesta näkökulmastani omien lähtökohtieni ja tunteideni valossa. 
Tavoitteena on havainnoida ja analysoida omia käyttäytymismallejani 
ja merkitysperspektiivejäni, pohtia ammatillisen itsereflektion merkitystä 
suunnitteluprosessissa sekä esitellä suunnittelukokemukseni eräänä 
esimerkkinä luovan työn kaaresta. 

Keskityn työssäni Schönin (1983) kuvaaman luovalle työlle ominaisen 
toiminnan aikana tapahtuvan reflektion kuvaukseen luonnoksien, 
suunnitelma-asiakirjojeni ja kaavioiden kautta. Käytän myös kirjallisen 
reflektion keinoista itselleni luontevimpia tapoja eli prosessin aikana 
kirjoitettua suunnittelupäiväkirjaa sekä käsitekarttoja. Työssäni en 
käytä ryhmätoiminnan avulla toteuttavia reflektoinnin metodeja 
diplomityöohjauksia lukuun ottamatta. Suunnittelukokemukseni kaarta vien 
eteenpäin kuvan 4 mukaisesti. Jokaisessa luvussa esittelen aikajanalla 
tapahtuvan kokemuksen visuaalisen materiaalin avulla. Esitellessäni 
lähtökohtia, tavoitteitani ja kilpailuaineistoani palaan kokemukseeni. 
Luvuissa seuraan kokemuksen aikana kirjoittamani päiväkirjan avulla 
heränneitä tunteitani. Kokemusta uudelleen arvioidessani pohdin, miten 
päädyn suunnitteluratkaisuihini ja millä tavalla valintani vaikuttavat 
suunnitelmaani.

Palautettu  kilpailuehdotus on  tehty yhteistyössä 
rakennusarkkitehtiopiskelijan kanssa. Kilpailuehdotuksen ideointi, 
luonnostelu ja suunnittelu on toteutettu tasavertaisena kilpailuvaiheessa. 
Ideakilpailun tavoitteet on asetettu yhteisesti, mutta diplomityössä 
esitetyt kaaviot aiheesta ovat itse tekemiäni. Työssä kappaleessa 
2 esitelty visuaalinen materiaali kilpailuvaiheesta on toteutettu 
yhdessä. Kappaleesta 3 eteenpäin ehdotusten analysoinnin, kehitetyn 
suunnitelman ja johtopäätökset tuotan itsenäisesti.

Diplomityöni on visuaalinen tarina luovan työn alkumetreistä viimeistellyn 
idealuonnoksen kautta ammatillisen minäkuvan pohdintaan. Prosessin 
tekstiosuus esitetään tarinallisessa nykyhetken muodossa. Työ on 
jaettu viiteen osaan prosessin ajallisen jatkumon mukaisesti (kuva 5). 
Ensimmäisessä osassa esittelen lokakuussa 2021 alkaneen Niemen 
yleisen ideakilpailun ja käsittelen sen lähtökohtia sekä tuon esille omat 
suunnittelutyöhöni asetetut tavoitteet. Toisessa osassa kuvaan luovan 
prosessin aloitusta ja suunnitteluvalintojen perusteita sekä esittelen 
joulukuussa 2021 palautetun kilpailumateriaalin asetettujen tavoitteiden 
valossa. Kolmannessa osassa tarkastelen omaa kilpailusuunnitelmaani 
suhteessa tammikuussa 2022 julkistettuihin kilpailuehdotuksiin ja 
pohdin julkisesti esitettyjä kommentteja. Maaliskuussa 2022 kilpailun 
ratkettua arvioin kilpailua kokonaisuudessaan arvostelupöytäkirjan ja 
lopputuloksen kannalta. Neljännessä osassa esittelen suunnitelman 
itsereflektion lopputuloksen, kehitetyn suunnitelman. Johtopäätöksissä 
kuvaan suunnittelukokemusta kokonaisuutena ja puntaroin tavoitteideni 
täyttymistä. Pohdin myös työn ammatillista vaikutusta työelämään siirtyessä 
sekä itsereflektion roolia arkkitehdin moniäänisessä työympäristössä.
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1   Ideakilpailun lähtökohdat ja tavoitteet
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Lahden kaupunki, Polttimo Oy sekä UPM-Kymmene Oyj järjestävät 
yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa yleisen ideakilpailun 
Lahden Niemen alueelle. Niemen alue on Lahden merkityksellinen 
teollisuusalue Vesijärven rannassa. Alue vapautuu teollisuuden käytöstä 
seuraavien vuosien aikana asuinkäyttöön, ja kilpailulla etsitään ideoita 
kaavoitustyön tueksi. Kilpailuaika on 15.9.2021-15.12.2021, tasan kolme 
kuukautta.

24,5 ha suuruinen Niemen alue sijaitsee 3 kilometrin päästä Lahden 
keskustasta ja on helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä, julkisilla 
liikennevälineillä, autolla ja veneellä. Lahden korkeakoulujen verkosto 
on siirtynyt Niemen alueelle, mikä on lisännyt alueen vetovoimaa ja 
kehitystä. Niemen alueella kehitetään uutta asuntokantaa, palveluja 
ja virkistysalueita. Lahdelle maamerkiksi muodostunut teollinen 
ympäristö näkyy Niemen alueella vahvasti: 5000 opiskelijan kampus 
toimii uudistetuissa teollisuusrakennuksissa ja alueella toimii edelleen 
Iskun huonekalutehdas. Vesijärven rannassa toimii kaupungin suurin 
pienvenesatama. (Lahti, 2021.)

Kilpailualueella toimivat Polttimo Oy ja UPM-Kymmene Oyj siirtyvät uusiin 
toimitiloihin kuluvien vuosien aikana vaiheittain. Teollisuusrakennuksista 
on tehty kattavat rakenneselvitykset ja kaikki rakennukset on todettu liian 
huonokuntoisiksi uudiskäyttöä varten yhtä makasiinirakennusta lukuun 
ottamatta. Lahden satamasta pohjoiseen kulkevan rantaraitin toivotaan 
yhdistyvän Mukkulan rantaan kilpailualueen läpi uudella rantaraitin 
osuudella. Pohjoisen pienvenesataman aluetta ollaan uudistamassa, ja 
sen toimintojen toivotaan olevan yhteydessä suunnitelmaan.

Niemen alueesta halutaan moderni ja vetovoimainen asuinalue, joka 
yhdistävää asumista, virkistymistä ja palveluita. Lahti toimii Euroopan 
ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021. Kilpailun tavoitteissa on korostettu 
ympäristöystävällisen aluesuunnittelun lähtökohtia. Ratkaisuksi etsitään 
paikan teollisuushistoriaa henkivää suunnitelmaa, jossa yhdistyy uusimmat 
liikkumisen, kiertotalouden ja energiantuotannon mahdollisuudet. Uuden 
alueen suunnitelmissa toivotaan otettavan huomioon luonnonympäristöä 
arvostava monipuolinen asuinrakentaminen, joka sisältää eri 
asumismuotoja ja toteuttamiskelpoisia lähipalveluratkaisuja. Teollisuuden 
siirtyessä pois alueelta vaiheittain, kilpailuehdotuksen on tärkeä 
mahdollistaa alueen houkuttelevuus rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Vuosien varrella alueen ohi kulkiessani olen pohtinut alueen potentiaalia 
kiinnostavana kehitysalueena. Kuullessani käynnistyvästä ideakilpailusta, 
innostuin melko suuren mittakaavan kilpailun haasteesta. Koska kilpailu 
on laaja, osallistumme kilpailuun yhdessä poikaystäväni kanssa. Hän 
opiskelee rakennusarkkitehdiksi ja työstää opinnäytetyötään samaisen 
alueen rakennukseen liittyen. Minulle kilpailuun osallistuminen merkitsee 
uutta haastetta, jossa saan kehittää vielä opiskelijan näkökulmasta 
ideointiprosessia ja -ajattelua. Kilpailuun syventyminen antaa 
mahdollisuuden kokeilla omia rajoja ideakilpailun puitteissa ja saada 
suunnitelmasta palautetta kaupunkilaisilta ja asiantuntijoilta. Kilpailun 
lähtökohdat huomioon ottaen kilpailu tuottaa varmasti suuren variaation 
laadukkaita ehdotuksia, joista voin oppia, kun olen itse perehtynyt 
aiheeseen ehdotuksen myötä. Aiheen työstäminen diplomityöksi 
loksahtaa ajallaan paikalleen valmistumisen kynnyksellä, ja kilpailun 
prosessista muodostuukin diplomityöaihe työn alkumetreiltä asti.
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Kuva 1.1 - Ortoilmakuva suunnittelualueesta. Alue sijoittuu Vesijärven 
rantapoukaman ja korkeakoulukeskittymän väliin.
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Kuva 1.2 - Vaiheistuskartta ja alueen nykyinen käyttö 1:8000. 
Alueen suunnittelussa vaiheittain toteutettavuus on tärkeä arvostelukriteeri.

Kuva 1.3 - Suunnittelualueen nykytilanne. Alueelle ominaisia piirteitä ovat 
korkeat betoniset siilot ja punatiiliset tehdasrakennukset.
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Yleiseen ideakilpailuun voi osallistua kuka vain, kun suunnitteluryhmässä 
on vähintään yksi arkkitehti tai arkkitehtiopiskelija. Kilpailuun ryhtyessä 
tiedostan, että osallistuvissa kilpailuryhmissä on alalla pitkään toimineita 
ammattilaisia. Kilpailuryhmien lähtökohdat voivat erota siis merkittävästi 
keskenään. Kriittisen reflektion mukaisesti teenkin kilpailuprosessin 
alussa kartoituksen omasta tietämisestäni, jotta pystyn kiinnittämään 
huomiota näihin tiedostamiini vahvuuksiin ja heikkouksiin. Kriittisessä 
reflektiossa kyseenalaistetaan niitä olettamuksia, joita yksilöllä on 
ongelmanratkaisun aloittamisen yhteydessä (Mezirow, 1996). 
Olettamuksista tietoiseksi tuleminen auttaa määrittelemään tavoitteita 
prosessille ja kyseenalaistamaan niitä. Omaa kilpailutyötäni tämä auttaa 
etenkin, koska kilpailuaikataulu on tiivis.

Viiden vuoden arkkitehtuurin opintojen jälkeen ammattitaidon tuoma 
tekemisen varmuus on vasta kehittymässä. Suunnitteluprosessin 
”automatisointi” on vielä alkamassa, ja tiedän, että suunnittelun käytännön 
asiat vievät vielä paljon aikaa. Suunnittelualueen suuri koko (24,5 ha) ja 
aluesuunnittelun mittakaavan hallitseminen tuovat lisähaasteita kilpailun 
aloittamiseen. Kolmen kuukauden puitteissa on tietoisesti pidettävä 
hyvin kevyt ja luonnosmainen ote piirtämiseen ja mallintamiseen. 
Ammattitaidon puute teknisistä asioista, kuten hulevesien hallinnasta ja 
liikennejärjestelyistä, on tiedostettava. Näihin asioihin perehdyn alussa 
kevyellä tasolla niin, että ymmärrän teemoista periaatteet ja sen, miten 
esitystavalla näiden tietojen puutetta saisi “häivytettyä”. Visuaalisuuden 
ja esitystekniikoiden suhteen koen olevani vahvalla pohjalla. Jo alussa 
aikataulua ja tavoitteita laatiessani visuaalisesti miellyttävän suunnitelman 
luominen muodostuu tärkeäksi tavoitteeksi. Kokemus kilpailuista työ- 
ja kouluajalta auttavat karkean aikataulun luomisessa. Tietynlainen 
”naiivius” ja innovatiivisuus opiskelijana osallistuessa luultavasti saattaa 
hyödyntää suunnitelmassa.

Kilpailuohjelmaa lukiessa tunnen ristiriitaa ympäristöystävällisyyden 
sekä kiertotalouden korostamisen ja rakennusten purkamisen välillä. 
Rakennukset ovat upeita oman aikansa ja käyttötarkoituksensa 
rakennushistoriallisia kohteita, mutta harmillisesti huonon kunnon takia 
kaikki rakennukset yhtä lukuun ottamatta joudutaan purkamaan. 
Kilpailuohjelmassa kuitenkin mainitaan monesti, että rakennusten 
massoittelun tilallisia kokemuksia voidaan hyödyntää tai uudelleen 
rakentamista voidaan harkita. Tämäkin herättää ristiriitoja – tuodaanko 
alueelle uutta vai kopioidaanko suoraan vanhaa?

Alueen luonne ja identiteetti on vahva nykyisessä käytössään 
teollisuusympäristön myötä, ja alueesta nousee luonnostaan piirteitä, 
joita haluan säilyttää ja ottaa mukaan suunnitelmaani (kuva 1.4). 
Omat kilpailutyölle asetettavat tavoitteet muodostuvat siis omien 
vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamisen kautta sekä kilpailuohjelman 
herättämien tuntemusten avulla (kuva 1.5).  Jätän tietoisesti vähemmälle 
huomiolle uudenlaisen energiatuotannon tutkimisen, innovatiivisten 
liikenneratkaisujen miettimisen ja hulevesien hallinnan pohtimisen. En 
myöskään näe kovinkaan realistiseksi teollisuusrakennusten täysin 
uudelleen rakentamista samoihin paikkoihin. Asettamani tavoitteet 
perustuvat kestävän kehityksen kaavioon, jonka neljä pääteemaa pyrin 
tasapainottamaan suunnitelmassa (kuva 1.6). Sosiaalista, kulttuurista, 
taloudellista ja ympäristöllistä tasapainoista näkökulmaa esittelevään 
kaavioon olen törmännyt aikaisemmin opintojen aikana, ja koen sen 
olevan hyvä lähtökohta Niemen alueen suunnittelun periaatteiksi. 
Käsitekartan avulla tavoitteista muodostuu asiayhteyksiä, joiden avulla 
pystyn palaamaan kaavion teemoihin luonnossuunnittelun jatkuessa.
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Kuva 1.4 - Niemen ilmakuvassa esitettynä omat havainnot ja tulkinnat
alueesta ennen tavoitteiden määrittelemistä.
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Kuva 1.5 - Kuinka kilpailun herättämistä ajatuksista muodostuu 
tavoitteita käsitekartan jäsentelyn avulla.

Kuva 1.6 - Suunnittelulle asetetut tavoitteet. Kestävän kehityksen kaavio 
perustuu Hawkesin (2001) neljän pääteeman kestävän kehityksen ajatteluun.
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2   Luonnossuunnittelun alku

1 2 3 4 5

kilpailutyön
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kilpailutyön
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Referenssikohteita etsiessä ja tarkasteltaessa on tärkeää olla kriittinen 
ja tiedostaa niiden ratkaisut kontekstissa. Nykyajan visuaalisessa 
tiedontulvassa ja globaalissa ympäristössä referenssejä löytyy miltei 
äärettömiin. Referenssejä voidaan käyttää inspiraation löytämisessä ja 
alkuun pääsemisessä, mutta niiden kulttuuri- ja paikkasidonnaisuus on 
huomioitava. Uniikki suunnitteluvisio lähtee kuitenkin paikan hengestä. 
Kilpailutöitä tarkasteltaessa suunnitteluprosessi ja lopputulos voivat 
vaikuttaa vaivattomilta ja valmiilta, vaikka visuaalisen esityksen taakse 
voi jättäytyä monia ratkaisemattomia kysymyksiä. Brookfieldin (1996) 
mukaan tiedotusvälineissä esiintyvät tapaukset voivat muodostaa 
epistemisiä vääristymiä, eli taipumuksia havaintojen, tulkintojen ja 
informaation painotukseen tietyllä, vääristyvällä tavalla. Hänen 
mukaansa kyky luottaa omien kokemusten pätevyyteen merkitsee 
ratkaisevasti sisäisten mallien kuuntelemisessa ja kyseenalaistamisessa 
sekä kriittisen reflektion edistämisessä. 

Referenssikohteet ovat tärkeässä roolissa suunnittelun alussa. Etsin kilpailun 
teemaan sopivia referenssikohteita ja artikkeleita, joiden avulla inspiroidun 
omaan luonnosteluun (kuvat 2.1-2.5). Suunnittelutyön aloituksessa minulle 
on tärkeä muodostaa suunnittelutehtävästä kokonaiskuva, mahdollisuudet 
ja rajoitteet, minkä kartoituksessa referenssit auttavat. Suunnittelun 
edetessä testailen referenssien teemoja omaan suunnitelmaani. Palaan 
luonnostelun eri vaiheissa referensseihin ja etsin uusia mahdollisuuksia. 

Haen inspiraatiota etenkin silloin, kun tunnen olevani umpikujassa. 
Etsin inspiraatiota arkkitehtuurin ideakilpailuista, arkkitehtitoimistojen 
nettisivujen projekteista ja arkkitehtuuria esittelevistä nettisivuista. 
Netin informaatiotulvaan saattaa kuitenkin välillä hukkua. Huomaan 
ammentavani tilallisen kokemuksen mittakaavaa suunnitelmaan, kun 
kävelen kilpailua tehdessä vaihtoaikanani Barcelonassa vaihtelevilla 
alueilla. Muistan myös tiettyjä asuinalueita, joista tutkin Googlen avulla 
tarkempia suunnitteluratkaisuja, kuten parkkeerauksen järjestämistä, 
teollisuusalueen rakennusten ulkonäköä, katujen leveyksiä ja puistoalueita.

Haen inspiraatiota myös käytännön haasteisiin. Kilpailuohjelmassa ei 
määritellä tiettyä rakentamisen määrää esimerkiksi kerrosalaneliöillä 
ilmaistuna. Haasteena konkreettisen suunnittelun aloittamisessa on 
siis muodostaa kokonaiskuva asuinrakennusten volyymistä. Asetettu 
tavoite on kuitenkin luoda toteutettavaa ympäristöä kaupungin 
ja rakentajien näkökulmasta viihtyisä ympäristö huomioiden. 
Tavoitellun rakennusvolyymin suuntaa haen referenssiprojektien 
avulla mm. tarkkailemalla massoittelua, kortteleiden muodostamista 
ja tehokkuuslukuja. SAFAn järjestämä ideakilpailu Tampereen 
Viinikanlahden alueesta on tuore referenssi aluekilpailusta massoittelun 
suhteen. Tutkin kilpailun tehokkuuslukuja, ja muodostan niiden avulla 
alustavan rakentamisen määrän, joka auttaa suunnittelun aloittamisessa.

Kuva 2.1 - Tampereen Viinikanlahden vuonna 2020 järjestetyn kisan
1. palkinto tuore esimerkki ideakilpailun tavoitteista.

Kuva 2.2 - Kööpenhaminan Norhavn-alue ja siilorakennukseen 
tehdyt asunnot kansainvälisenä referenssinä.

Kuva 2.3 - Jyväskylän Kankaan alue 
tehdasmiljöön näkökulmasta.

Kuva 2.4 - Factoria Joven kiipeilyseinä 
konsepti-inspiraationa julkisesta tilasta.

Kuva 2.5 - Oma kokemus julkisen tilan 
viihtyisyydestä Barcelonan Sant Antoni -alueelta.
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Kuva 2.7 - Luonnosteluni kulmakivi on asioiden kirjoittaminen: muodostan  
suunnitelmaan osa-alueita toimintojen mukaan.

ideat kokonaisuuksiksi visio alueestatyötapojen vaihtelu

Suunnitteluprosessin alussa pohdin tavoitteita konkreettisten 
suunnitteluvalintojen valossa. Piirrän käsin ja kirjoitan oivalluksia ylös 
luonnosvihkoon, kun taas työparini mallintaa testailuja mallinnusohjelmalla 
kolmiulotteisesta näkökulmasta. Suunnitelmaan kirkastuu ajatuksia, 
joita sovitan ja testailen kartalle. Korttelien rakenne, kulkureitit ja 
toiminnallisuuden sijoittelu tuntuu hyvältä lähtökohdalta suunnittelun 
aloitukselle (kuva 2.6). Sommittelen yksittäisiä ideoita suunnitelmaan. 
Pohdin näkymien päätteitä, kattolinjoja ja sisäpihoja. Osa ideoista  
pysyy sellaisenaan kartalla, osa jalostuu paremmaksi ja osa karsiutuu 
pois osoittautuessaan toimimattomiksi. Yksittäiset ideat muotoutuvat 
kokonaisuuksiksi. Alueelle alkaa muodostumaan uusi identiteetti ideoiden 
ja toimintojen välisistä suhteista.

Suunnittelu tuntuu aika ajoin palapeliltä, jonka palaset eivät loksahda 
paikalleen. Schönin (1983) mukaisesti ongelmanratkaisuprosessi vaatii 
itsereflektointia toiminnan aikana. Luonnostelun aikana pysähdyn usein 
miettimään miksi jokin asia ei etene: tarvitseeko tilanteessa hakea 
lisätietoa oman tiedon puutteeseen tai vaatiiko suunnitelma asioiden 
laajempaa uudelleen jäsentelyä. Hylkään monia ideoita ja testaan 
lukuisia vaihtoehtoja. Luonnostelun metodien vaihtelu virkistää tekemistä. 
Yhtenä päivänä saatan kirjoittaa ja luoda käsitekarttoja, kun toisena 
päivänä saatan piirtää kahdeksan tuntia putkeen vaihtoehtoisia ratkaisuja 
skissipaperille tai pohtia työparini kanssa suunnitelmaa ajatuksenvirtana 
Google Meet:in kautta. Välillä raivokas suunnitelmien testaaminen auttaa 
eteenpäin, välillä vapaapäivien rentoutuminen.

Niemen alueella on vahva alueidentiteetti sen teollisuushistorian 
myötä. Jo ennen kisan alkua olen pohtinut aluetta rouheana taide- ja 
käsityöteollisuuden keskittymänä. Niemi rakentuu uudistuneiden AMK- 
ja yliopistokampusten läheisyyteen, joten alueeseen tuntuu sopivan 
lähtökohta nuorekkaasta ja opiskelijaystävällisestä ympäristöstä. 
Luonnokset etenevät massoittelun, yhteyksien ja toimintojen myötä, ja 
alueen mittakaava alkaa hahmottumaan selkeämmin luonnostelun 
edetessä. Suunnittelualue on suuri eikä tutkielmien jälkeen ainoastaan 
opiskelijalähtöiseen aluekonseptiin keskittyminen tunnukaan toimivalta 
lähtökohdalta kilpailun mittakaavassa. Pohdin aluetta eri käyttäjien 
näkökulmasta ja muodostan erityyppisiä julkisten tilojen sarjoja (kuva 
2.7). Alueen hahmottaminen kirjoittamisen avulla helpottaa työn 
jäsentelyä.

Suunnitteluratkaisut on pidettävä konseptitasoisina, koska työaikaa 
kilpailussa on vain reilu kaksi kuukautta. Oivallan, että aluevision 
tulee perustua siis visuaalisesti selkeästi hahmotettavaan konseptiin. 
Kymmenet kilpailuehdotukset tulevat samanaikaisesti kommentoitavaksi 
kaupunkilaisille ja arvioitavaksi kilpailulautakunnalle, joten vision täytyy 
esittäytyä mieleenpainuvana ja selkeästi hahmotettavana ratkaisuna 
niin suunnitelmallisesti kuin visuaalisesti. Monien onnistumisten ja 
epäonnistumisten hetkien jälkeen konsepti alkaa hahmottumaan korttelien 
asettumisen ja kulkuyhteyksien myötä. Alueen ytimeksi muodostuu 
kaareva rantaraitti ja sen ympärille punoutuvat toiminnot ja korttelit omine 
alueidentiteetteineen. 

Kuva 2.6 - Vision etsiminen luonnostelun avulla.
Erilaisten teknisten ratkaisujen testailu mm. korttelimuotoja vaihdellen.
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päiväkirja tunteiden tulkkina oivaltaminen & onnistuminen taiteellisuuden suhde teknisyyteen tunteet vai järki

“Mikä on kaupunkitilan syvä tarkoitus?” kysyn päiväkirjassani. Sen 
tarkoitus välillä hämärtyy rakennusten runkosyvyyksiä ja katuleveyksiä 
pohtiessa. Välillä pitää nostaa katse pois paperista ja kyseenalaistaa 
omaa tekemistä. Miksi jätän aukion? Miksi sijoitan pysäköinnin alueen 
reunalle? Miksi tekisin townhousen kerrostalon sijaan? Kaikkea ei voi 
ratkaista pelkän ulkonäöllisen vision kautta. Vahva tunne visuaalisuudesta 
tarvitsee rinnalleen teknistä, poliittista ja yhteiskunnallista näkökulmaa.  
Monipuolisuus sekä taiteellisen ja teknisen puolen tiedostaminen saavat 
tasapainon aikaiseksi. Visuaalinen konsepti kaarevasta rantaraitista vaatii 
ympärilleen oikein mitoitettuja aukioita, korttelirakenteiden rajaamia 
tiloja ja etäisyyksiä, jotta se voi toimia käytännössä. Suunnittelu on 
ikään kuin kehä, jossa monet osatekijät linkittyvät toisiinsa. Loppuen 
lopuksi kaupunkikuvallinen visio rakentuu teknisten ratkaisujen myötä. 
Haasteellisuus on juuri saada tekniset ratkaisut nopealla aikataululla 
kilpailun mittakaavassa riittäviksi (kuva 2.9).

Kilpailuun ryhtyessä innostus ja inspiraatio ovat huipussaan. Ideat 
poukkoilevat ylitsepursuavasti ja päähäni hahmottuu selkeä kuva alueen 
kehittämisestä. Luonnostellessani palaan uudelleen kilpailuohjelmaan. 
Innostunut visio pienpanimoista, käsityökeskuksista, siilojen monien 
metrien kiipeilyseinistä ja vanhojen rakennusten muodostamista 
boutiquehotelleista saa väistyä kilpailuohjelman realismin myötä. Alueelle 
ei ole odotettavissa kaupallisia palveluita ja vanhat rakennukset puretaan. 
Turhautuminen lamauttaa ja ajatus uudesta geneerisestä betonilähiöstä 
Lahdessa alkaa tulvimaan mieleen. Realismi herättää. Muutamien päivien 
pureskelun jälkeen totean tämän olevan juuri se haaste, mihin etsitään 
innovatiivisia ratkaisuja: kerrostalovaltainen alue, jonka historiallinen 
konteksti antaa sille identiteetin. Kilpailu näyttäytyyy oivalluksen myötä 
entistä haastavammalta, mutta sen tiedostamisella ajatukset kääntyvät 
ratkaisukeskeisiksi. Uuden innostuksen ja ajatusten siivittämänä jatkan 
suunnitelman työstämistä uusin silmin. Luovat ratkaisut julkiseen tilaan ja 
palveluihin ovat avain aikaisemmin turhauttavilta tuntuneisiin haasteisiin 
(kuva 2.8).

Vision kirkastuessa suunnitteluratkaisujen perustelu itselle helpottuu. 
Löydetyllä konseptilla pystyn perustelemaan: “Tämä näyttää tässä hyvälle 
ja istuu juuri tähän.”. Esimerkiksi ajatus tekosaaresta ja korkeista siilotaloista 
tuntuu välillä järjettömiltä valinnoilta, joita olisi haastavaa toteuttaa, ja 
pohdin niistä luopumista. Ne kuitenkin ovat merkittävä osa konseptiani 
aktivoitavasta rantaraitista ja teollisuushistorian eloon herättämisestä. 
Pidän kiinni konseptia tukevista ideoista. Analyyttiset suunnitteluratkaisut 
tulevat kyseeseen silloin, kun haen selkeitä suunnittelun rajoja ja 
reunaehtoja muodostavia linjoja. Esimerkiksi kilpailun alussa referenssien 
avulla muodostettu tavoiteltu aluetehokkuusluku 0,7 elää ‘tavoiteltuna 
totuutena’ koko luonnossuunnittelun ajaksi.  Viimeisinä päivinä ennen 
palautusta epäröin muutamista yksityiskohdista työssä. Viilaan häiritseviä 
kohtia, kunnes tajuan tekeväni turhaa työtä. Kilpailun mittakaavassa 
yksityiskohdat eivät ole pääasiana vaan kokonaisvaltainen visio. Kun 
luottaa omaan tunteeseen, pienillä suunnitteluratkaisujen yksityiskohdilla 
ei ole tässä kilpailun vaiheessa merkitystä.

Kilpailuvaiheen aikana kirjoitan ajatuksen virtaa prosessin edetessä 
päiväkirjaani. Kirjoituksia tarkastellessani huomaan yhtäläisyyksiä omissa 
ajattelumalleissani. Turhautuminen, epäonnistumiset ja negatiiviset tunteet 
ovat toki tärkeitä ja väistämättömiä prosessin edetessä, mutta niiden 
reflektointi irrallisena ei edistä omaa oppimistani. Tarkastelen näiden 
tunteiden vaikutusta suunnitelmaa kehittävästä kontekstista. Etenkin 
turhautumisen tunteet lamauttavat hetkeksi, mutta myöhemmin muodostavat 
suunnittelukokemukseen realistisen ja ongelmanratkaisukeskeisen 
näkökulman. Kun tiedostan turhautumisen tunteeseen johtaneet haasteet 
suunnittelussa, niiden ratkaiseminen tuo tärkeän oivaltamisen ilon.  
Onnistumisen hetket tuovat mielekkyyttä tekemiseen ja kannustavat 
luontevasti eteenpäin omaa tekemistä. Lähtökohtien realistisen 
tarkastelun ja omien luovien oivaltamisten myötä on olennaista pohtia 
suunnitteluvalintojen puntarointia tunteiden ja järjen varassa.

Kuva 2.9 - Ranta-aluetta kiertävän kaarevan 
raitin ympärille kietoutuvat korttelit ja toiminnot.

Kuva 2.8 - Käsinpiirtäminen ajatuksen jatkeena. Julkisen tilan 
toimintojen monipuolinen pohtiminen kierrätyskalusteiden avulla.
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Kuva 2.10 - Kilpailuehdotuksen vaiheistuskaavio.
Kilpailun haastavimmaksi osaksi muodostuu vaiheistuksen toteuttaminen.

Kuva 2.11 - Havainnekuva alueen Polttimonportti aukiolta. Alueen 
pääväylälle muodostuu vanhaa teollisuusilmettä kunnioittavaa tunnelmaa.

Vaihe 1
asuminen 29 900 kem²

liiketilat 5 600 kem²
Vaihe 2

asuminen 34 800 kem²

Vaihe 3
asuminen 18 200 kem²

Vaihe 4
asuminen 17 540 kem²

Yhteensä 106 040 kem², aluetehokkuus ea 0,43
autopaikat 1228 ap (as. 1 ap/90 kem², liike. 1 ap/50 kem²), pyöräpaikat 2511 ppp (1ppp/40 kem²)



Diplomityö - Oona Länsisalmi

34 35

Kuva 2.12 - Kilpailuehdotuksen yleissuunnitelma 1:4000.
Suunnitelma rakentuu rantaraitin varrelle puoliavointen kortteleiden ja viheralueiden suhteesta.

Kuva 2.14 - Viheralueet ja reitit -kaavio kuvaa alueelle 
muodostuvia osa-alueita ja niiden avulla muodostuvia yhteyksiä.

Kuva 2.15 - Liikennekaavio havainnollistaa alueen 
yhteyksiä ja kävelypainotteisuutta.

Kuva 2.13 - Alueen konseptikaaviot, joilla korostettu päätavoitteita visuaalisesti.
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Kuva 2.16 - Ilmakuva alueelta näyttää suhteen rakennetun ja luonnontilaisen ympäristön 
välillä. Kortteleiden väliin jää viherkäytäviä.

Kuva 2.17 - Aluejulkisivu pääkadulle Niemenkadulle on vaihteleva ja urbaani. Kuva 2.18 - Asemapiirrosotteessa havainnollistetaan tilojen muodostumista.
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Tutkin kierrätysmateriaalien käyttöä vaiheistuksen edetessä. Suuressa mittakaavassa materiaalien 
uudelleenkäytön esittäminen ei näy kovin selkeästi. Teollisuushistoria huokuu hyvin massoittelusta. 
Kierrätysmateriaalit heräävät eloon parhaiten uusien rakennusten julkisivun kierrätystiilestä. 
Mittakaava on kuitenkin liian samankaltaista. Voisiko olla enemmän vaihtelua matala-korkea-
akselilla? Idea siilojen “säilyttämisestä” tuntuu tärkeältä, vaikkakin niiden visuaalisen ilmeen 
pohtiminen jää vajaaksi kilpailuehdotuksessa.

Rantaan muodostuu kaarevan rantaraitin myötä monipuolisesti aktiviteetteja kaikille käyttäjille. 
Julkiset tilat ovat huolella pohdittuja. Ranta-alue eroaa tietoisesti Lahden sataman muista ranta-
alueista, joissa monissa on yksityistä pihaa rannan läheisyydessä. Korttelien väliin jää paljon 
vihreää. Kilpailuehdotuksen visuaalisessa esityksessä ei näy tarpeeksi palvelujen huolellinen 
pohtiminen, kuten konsepti siirreltävistä korttelikonteista ja monipuolista korttelihubeista.

Tiukan aikataulun ja laajan mittakaavan vuoksi korttelien vaiheistus kärsii. Suuri kerrosalaneliömäärä 
johtaa epäloogisiin ratkaisuihin viime hetkillä. Pysäköintimäärien viilaaminen saa aikaan 
vaiheistusrajojen uudelleen pohtimiseen. Korttelikonseptit luovat mukavaa vaihtelevuutta alueelle 
vaiheistuksen mukaisesti.  Urbaanin ja yhteisöllisen asumisen alueilla korttelit muodostuvat osittain 
melko ahtaiksi.

Kävelypainotteinen alue toteutuu suunnitelmassa hyvin. Kulkuyhteydet ovat huolella laadittuja. 
Autopysäköinnin laitokset (korttelihubit ja liikennehubi) edustavat liikenteen muutosta: 
yhteiskäyttöautoja, jakamistaloutta ja painotusta ekologisempiin liikkumismuotoihin. Viihtyisät 
väylät ja kaareva rantaraitti muodostavat selkärangan ehdotukselle.

kiertotalous & historia

rantaviiva

rakennukset

kulkuyhteydet

Kuva 2.19 - Purettavat rakennukset vaiheittain ja rakenteiden kierrättäminen.

Kuva 2.22 - Rakennusten ympärille jäävät viheralueet ja palveluverkostoa.

Kuva 2.21 - Alueelle muodostuvat alueidentiteetit.

Kuva 2.20 - Kulkuyhteyksien avulla muodostuvat korttelit.
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3   Kilpailuehdotusten analysointi
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Kuva 3.1 - Miten muiden töiden eroavaisuudet heijastuu ja eroaa omasta ehdotuksesta.

Töissä esiintyy miellyttävää 
mittakaavallista vaihtelua kortteleiden 

kesken, mikä soveltuisi omaan 
suunnitelmaankin luontevasti. Osan 

ehdotusten avointen korttelien välinen 
raja yksityisen ja julkisen tilan välillä 

hämärtyy. Pieni rakentamisen tehokkuus 
saa pohtimaan alueen toteutettavuutta.

ranta ja viheralueet palvelut rakennusvolyymi liikenne vanhat rakennukset paikan henki
Omassa ehdotuksessani kauppa on 
sijoitettu 1. vaiheen alueelle alueen 
vetovoiman lisäämiseksi. Muualle 
sijoittelu tuntuu epäluonteavalta. 

Satama-alueelle on sijoitettu joissakin 
töissä epärealistisen paljon kaupallisia 

palveluita. Oman suunnitelmani 
venehuoltoa tukeva toiminta ja 

korttelikontit toimivat tässä.

Ehdotukseni perustuu kaikille avoimeen 
ranta-alueeseen, joten ylikäsitellyt 
ja yksityistetyt rannat eivät tunnu 

houkuttelevilta. Suunnitelmassani käsitelty 
ja luonnonmukainen ranta vaihtelee 

rantaraittia kuljettaessa. Muissa töissä 
puita liikaa jyräämällä herää kysymys 

ympäristöarvoista.

Osassa ehdotuksissa on alueen 
keskellä kulkeva autotie, joka syö 

tilaa kävelypainotteisuuden idealta. 
Niemenkadun liittymät on ratkaistu 

osassa töissä innovatiivisella tavalla. 
Omassa ehdotuksessa liittymiä 

Niemenkadulta on liikaa. Ehdotuksissa 
on hajautetumpia pysäköintilaitoksia. 

Osassa pysäköinti on järjestetty harmaan 
laajan parkkikentän avulla.

Monissa töissä purettavat rakennukset 
on säilytetty. Onko kilpailuohjelma 
ymmärretty “tahallaan väärin”, jotta 

työ näyttää hyvältä? Ehdotuksissa on 
syvälle kiertotalouteen pureutuneita 
kaavioita, jotka visuaalisesti jatkavat 
upeasti konseptina alueen historiaa. 

Ehdotuksessani historiaa henkivät 
rakennukset toimivat porttina alueelle.

Koska purettavien rakennusten tilalle 
luodaan uusi asuinkerrostaloalue, 

ranta-alueesta saadaan “tyhjä 
kanvas”. Jotkut ehdotukset eivät 

kiinnity teollisuushistoriaan, ja jäävät 
identiteetiltään latteiksi. Parhaimmat 
ehdotukset maalaavat modernin, 

historiallisen ja ekologisen aluevision, 
mitä haluan vahvistaa omassa 

suunnitelmassakin.

Yhteensä 55 kilpailuehdotusta julkaistaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi 
kaupunkilaisille 12.1. - 6.2.2022. Ehdotusten julkaisun yhteydessä muiden 
töiden uutuusarvo herättää alkuun oman työn riittämättömyyden tunteen. 
Suunnitelmissa katse kiinnittyy ensimmäisenä visuaaliseen presentaatioon. 
Ehdotukset näyttäytyvät taidokkailta ja huolella laadituilta. Etenkin ranta-
alueen henkeä huokuvat työt vangitsevat. Ensimmäisen vilkaisun jälkeen 
suljen työt mielestäni muutamaksi päiväksi.

Ehdotusten myöhemmässä tarkastelussa mielessäni käynnistyy kuitenkin 
oman työn ja muiden töiden uudelleenarviointi. Oma suunnitelma 
näyttäytyy muiden rinnalla ainakin visuaalisesti tasavertaisena, koska 
yli 50 ehdotuksen laadun skaala on kirjava. Havainnoin omasta työstä 
eriäviä ja samankaltaisia piirteitä päiväkirjaani ajatuskartan avulla. 
Ehdotukset heijastavat melko erilaisia tavoitteita keskenään. Tekemäni 
huomiot on esitetty kuvassa 3.1.
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Kuva 3.2 - Kaupunkilaisten kommentteja esitettynä kartalla.

”Loistava rantaraitti/promenadi. Tykkään miten vesi alue on 
avattu ja hyödynnetty kaupunkilaisille, ei vain asuinalueen 
asukkaille. paljon miellyttäviä asioita kuten lintubongaus 

puisto. Talojen korkeus ja epäkodikkuus (jopa massiivisuus) 
ei tunnut sopivan alueeseen.”

”Tehokkuus riittäisi vaikka rantataloja madaltaisi. 
Täyttösaari-idea tuo uutta ulottuvuutta, mutta tuskin sen 

lintutornissa lintuja bongaillaan”

”Rantaraitille pisteitä, muuten… Vähän tehdasmaisia taloja.”

- Kommentit kilpailuehdotukseen

Kaupunkilaisten kuuleminen on tärkeää jo suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa. Kilpailuehdotukset ovat Niemen alueen ensimmäinen 
ideointivaihe, joka käynnistää ideoiden voimin alueen konkreettisen 
suunnittelun. Kommentteja kilpailuehdotuksellemme tuli 13. Antoisimmissa 
kommenteissa on esitetty hyväksi ja huonoksi koettuja ratkaisuja ja niille 
perusteita. Yhteenveto kommenteista on esitetty kuvassa 3.2. Kommentteja 
läpi käydessäni tarkastelen, miten asetetut tavoitteeni ja konseptini 
näyttäytyvät katsojille. Eniten kritiikkiä herätti rakentamisen tiiveys, jonka 
koin jo kilpailun palauttamisen yhteydessä suunnitelman haastavuudeksi. 
Näyttäytyykö liika toteutettavuuden näkökulma tiiveydessä? Sen sijaan 

kaareva rantaraitti ja sen ympärille muodostuvat toiminnot mainitaan 
useassa kommentissa suunnitelman positiivisena teemana. Sen 
välittyminen oli tärkeä asia  ehdotuksen presentaatiossa. Kiertotalous 
ja yhteys historiaan jää kommenttien mukaisesti etäiseksi, vaikka niihin 
teemoihin suunnitelma myös tukeutuu. Etenkin purettavien siilojen paikalle 
suunnitellut pistetalot herättävät negatiivisia tunteita, vaikkakin omasta 
mielestäni siilojen avulla saavutettaisiin upea uusi alueellinen maamerkki. 
Niiden linkittäminen paremmin suunnitelman sisään on kehitettävän 
suunnitelman tavoite.
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Kuva 3.3 - Voittajatyöryhmän Sitowise Oy ja Lindroos 
Architects Oy:n työ “Tukki, hiiva ja mallas” yleissuunnitelma.

Kilpailu ratkeaa 22.3.2022. Ehdotukset jaetaan ylä-, keski- ja 
alaluokkaan. Oma kilpailuehdotuksemme ylsi keskiluokkaan. Kilpailun 
yleisessä arvioinnissa painotetaan suunnittelualueen haastavuutta.  
Arvioinnissa kuvataan alueen lähtökohtaa haastavaksi kokeneillekin 
tekijöille, mikä tuntuu lopulta helpotukselta. Voittajaryhmät ovat kokeneita 
toimistoja ja asiantuntijakokoonpanoja, mikä näkyy voittajaehdotusten 
hyvissä ja loogisissa ratkaisuissa etenkin liikennesuunnittelun osalta.

Niemen aluetta aloitetaan kaavoittamaan yläluokan ehdotusten teemoja 
yhdistelemällä. Yläluokkaan sijoittuneet työt ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Kaikissa niissä on kuitenkin omaleimainen, rohkea idea, jota on kannettu 
läpi alueen. Rohkeus näyttäytyy osassa ehdotuksissa jopa epärealistiselta. 
Rantaa on muokattu kovalla otteella tai rantaan on sijoitettu suuria 
“metropolimaisia” korttelirakenteita. Yläluokkaan sijoittuneissa töissä 
kuitenkin eniten ihmetyttää se, että monissa suunnitelmissa on säilytetty 
kilpailuohjelman vastaisesti purettavaksi merkittyjä rakennuksia. Mikä 
sitten on ylipäätään kilpailuissa sallittua ja milloin voi rikkoa rajoja? 
Harmillisinta kilpailuohjelman vastaisuudessa on se, että ehdotukset ovat 
nähtävillä silmille, jotka eivät tunne kilpailuohjelmaa. Kun joku ehdottaa 
rakennuksia säilytettäväksi tai uudelleen rakennettavaksi, näyttäytyy 
tämänlainen suunnitelma mitä luultavimmin katsojalle hyvin positiivisessa 
valossa - säilytetyt teollisuusrakennukset kun olisivatkin upeita alueella. 

Vaikka voittaneessakin työssä on säilytetty mm. tehtaan huonokuntoinen 
piippu ja rakennettu uudelleen historiallisia rakennuksia, on sen luoma 
tunnelma ja tilan tuntu huolellisesti ja taidokkaasti rakennettu. Jo ehdotuksia 
ensi kertaa silmäillessä voittaja “Tukki, hiiva ja mallas” (kuva 3.3) jäi 
mieleeni suunnitelmien avulla välittyvän miellyttävän kaupunkiympäristön 

ja mittakaavan myötä. Etenkin liikenteelliset oivallukset erottavat työn 
muista. Viheralueet ja rakentaminen ovat tasapainossa, eikä palveluita 
ole esitetty ylimitoitetusti, kuten monissa ehdotuksissa. Kilpailulautakunta 
huomauttaa pohjoisosan epähoukuttelevasta townhouse-korttelista, joka 
on samanlainen ratkaisu kuin omassa ehdotuksessani.

Laajan mittakaavan ja haasteellisten lähtökohtien vuoksi työ tuntui 
tehdessä hyvinkin vaikealta, mutta lopputulokseen peilatessa olen 
tyytyväinen oman kilpailuehdotuksen laatuun, ideoihin ja sijoittumiseen 
keskiluokkaan. Erityisesti arvioinnissa olen ylpeä konseptin välittymisestä. 
Kilpailuun ryhtyessä tiesin, että julkisten tilojen ja toimintojen monipuolisuus 
ja rytmittely ovat vahvuuksiani, joten panostin työssäni niihin. Toisaalta 
lähtökohdiltaan haasteelliseksi tiesin muodostuvan rakennusten sijoittelun, 
liikenneyhteydet ja muut teknisemmät piirteet, mikä koituikin suunnitelman 
kompastuskiveksi. Koen, että juuri etenkin aluesuunnittelun teknisempi puoli 
harjaantuu kokemuksen tuoman osaamisen myötä vuosien edetessä.

Oman kilpailuehdotuksen prosessin itsereflektointi sekä muiden ehdotusten 
ja kommenttien heijastaminen omaan työhön tammi-maaliskuussa auttoivat 
löytämään ja kirkastamaan oman työn punaisen langan. Ne kehittivät 
ja muokkasivat suhtautumistani suunnitelmaani, kun tunnistin paremmin 
ikään kuin ulkopuolisin silmin suunnitelman vahvuuksia ja heikkouksia. 
Kehitysideoita pulppusi mieleeni jo ennen kilpailulautakunnan arviointia, 
joten arviointi ei sinänsä muuta merkittävästi työn kehittämisen suuntaa. 
Arviointi kuitenkin vahvistaa ajatuksiani aluevision positiivisista puolista, 
mitä tulen jatkokehittämään. Arviointi antaa eväitä etenkin teknisten 
asioiden kehittämiseen, kuten pysäköintihallien sijoitteluun ja sisäpihojen 
avartamiseen, mikä helpottaa jatkotyöstämisen edistämisessä.
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“Tiilen kaari jakautuu selkeisiin osa-alueisiin, joita erottavat 
julkiset puisto- ja aukiotilat. Avaukset Joutjoen varrella, 

makasiinin kohdalla ja lahden pohjukassa ovat luontevat, mutta 
Yliopiston puisto vaikuttaa ylimääräiseltä ja vie tilaa viereisiltä 

asuinkortteleilta ja Joutjoen puistolta. Rannan, puistojen ja 
aukioiden jäsentelyä ja toimintoja on tutkittu huolellisesti. Vanhalta 
makasiinilta alkava aukioalue on tilallisesti miellyttävä, ja päättyy 

hienosti toiminnalliseen ranta-aukioon. 

Kortteleiden puoliavoin rakenne tuo väljyyttä muuten liian pienille 
pihoille, ja suo näkymiä asunnoista eri suuntiin. Kulmista avoimet 

korttelit ovat myös parhaiten vaiheittain rakennettavissa ja 
jaettavissa hankkeiksi. Townhouse-tyyppiset asunnot kerrostalojen 

väleissä eivät kuitenkaan tunnu tällä alueella houkuttelevilta. 
Korkeat pistetalot muistuttavat teollisesta mittakaavasta. 
Tiilen kaaren arkkitehtuuri on yksinkertaista ja vanhalle 

teollisuusalueelle sopivaa. Ehdotuksessa suurin osa pysäköinnistä 
on jaettu kolmeen laitokseen, joista suurin hallitsee keskeisellä 

paikalla Niemenkadun maisemaa.”

- Kilpailulautakunnan arviointi

Yliopiston puisto

Townhouse-kortteli Korkeat pistetalot Pysäköintilaitos Niemenkadulle

Makasiinin aukio rantaan Puoliavoin korttelirakenne

Kuva 3.4 - Oman kilpailuehdotuksen arvioinnissa käsitellyt teemat.
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Kuva 3.5 - Itsereflektoinnin prosessin avulla tehdyt 
havainnot kehitettävää suunnitelmaa varten.

Kuva 3.6 - Kehityskohteet kartalla.

Ennen lopullista suunnitelmaani palaan kappaleessa 1.2 käsittelemääni 
suunnitelman tavoitekarttaani. Kestävän kehityksen osa-alueiden avulla 
luomani tavoitteet antoivat viitekehyksen kilpailuehdotukselleni, mikä vei 
eteenpäin konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin. Suunnitelmaa jatkaessani 
pohdin näitä omaan työhöni asettamia tavoitteita suhteessa muihin 
kilpailuehdotuksiin, palautteeseen, arviointiin sekä kilpailussa palkittuihin 
töihin. Prosessoin sitä, minkä painoarvon annan omille sisäisille arvoilleni 
ja minkä ulkopuolelta tuleville huomioille. Tätä tasapainoa puntaroin 
kuvassa 3.5.

Muista kilpailuehdotuksista mieleenpainuvimmiksi suunnitelmiksi jäi ne, 
joista välittyi visuaalisesti ja suunnitteluratkaisujen avulla selkeä aluevisio. 
Alueen identiteetin esiin tuominen muodostuu entistä vahvemmaksi 
osaksi suunnitelman kehittämistä. Tiedostan, että konseptisuunnittelu on 
minulle vahvuus. Se näkyi kilpailuehdotuksessa, mutta haluan viedä sitä 
pidemmälle. Sen myötä pohdin suunnitteluratkaisujeni vaikutusta. Kuvassa 
3.6 esitän havaintojeni päätelmiä kartalla. Kehitetyssä suunnitelmassa 
vien askeleen eteenpäin alueen konseptia, mikä tulee selkeyttämään mm. 
massoittelua ja katujulkisivuja, ja muita teknisempiä ratkaisuja, joissa koen 
olevan vielä epäjohdonmukaisuuksia.
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Kuva 4.1 - Havainnekuva kehitetyn suunnitelman vesiaktiviteettipuistosta rantaraitin varrelta. Alueen 
kantava konsepti punaisesta rantaraitista säilyy alueella visuaalisesti toimintoja yhdistävänä reittinä.

Kuva 4.2 - Alueen muodostumiskaavioissa näkyy kilpailuvaiheesta 
säilytetyt ja jatkokehitetyt konseptit.
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 Kuva 4.4 - Kehitetty yleissuunnitelma 1:4000 ja rakentamisen luvut. Osa-alueotteet ympyröity kuvassa.Kuva 4.3 - Kilpailuehdotuksen yleissuunnitelma 1:4000 ja rakentamisen luvut.

Asuminen  73 900 kem² 
Liiketila 5800 kem² 

Kokonaiskerrosala 79 700 kem²

Autopaikat  886 ap
Pyöräpaikat 1993 ppp

Asuminen  100 440 kem² 
Liiketila 5600 kem² 

Kokonaiskerrosala 106 040 kem²

Autopaikat  1228 ap
Pyöräpaikat 2511 ppp
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Kuva 4.5 - Kilpailuehdotus viheralueet ja reitit 1:8000. Alueella kuusi alueidentiteettiä.

1025 50 100 200 m0

Kuva 4.7 - Viheralueet ja reitit 1:8000. Kortteleiden järjestelyllä selkeämmät alueidentiteetit.

Kuva 4.6 - Kilpailuehdotus liikenne ja pysäköinti 1:8000. Niemenkadulta monta liittymää.

liikennöinnin päätie

pyöräilyn pääreitti

kävelyn pääreitti

huoltoajo

paikallinen ajoyhteys

vesibussireitti

vesibussipys.

bussipys.

yleinen autop.

asumisen autop.

yleinen pyöräp.

asumisen pyöräp.

yhteiskäyttöveneet

venep.

liikennöinnin päätie

pyöräilyn pääreitti

kävelyn pääreitti

huoltoajo

paikallinen ajoyhteys

vesibussireitti

vesibussipys.

bussipys.

yleinen autop.

asumisen autop.

yleinen pyöräp.

asumisen pyöräp.

yhteiskäyttöveneet

venep.1025 50 100 200 m0

Kuva 4.8 - Liikenne ja pysäköinti 1:8000. Yhdistettyjä ajoneuvoliittymiä ja hajautetut pysäköintitalot.

1025 50 100 200 m0

Aktiivinen satamapuisto

Vehreä joen varsi

Luonnontilainen puisto

Urbaani ympäristö

Vesiaktiviteettien alue

Metsäinen virkistysalue

jatkuva viheryhteysjatkuva viheryhteys

yhteys kampusraittiinyhteys kampusraittiin

viheryhteys yliopistoonviheryhteys yliopistoonviheryhteys yliopistoon

julkinen pääreitti

säilyvät puuryhmät

toiminnallinen piste

Aaltoileva satama-alue

Urbaani keskialue

Metsäinen alue

jatkuva viheryhteys

yhteys kampusraittiin

julkinen pääreitti

säilyvät puuryhmät

toiminnallinen piste
1025 50 100 200 m0
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Kehitetty suunnitelma maalaa selkeän aluevision Niemen ranta-alueelle. 
Siinä on kehitetty suunnitelmassa jo olleita idearikkaita ajatuksia ja viilattu 
luonnosvaiheen kompastuskiviä. Vaiheistusrajat pysyvät kehitetyssä 
suunnitelmassa samana kuin kilpailuvaiheessa. 

Alue rakentuu puoliavoimista kortteleista, jotka jättävät ympärilleen julkista 
puisto- ja aukiotilaa sekä sisäpihalleen yksityisemmän piha-alueen. 
Rakentamisen määrä on vähentynyt kilpailuvaiheesta ja ranta-alueen 
taloja on madallettu ja julkisivua porrastettu. Polveileva rakennusmassa ja 
kattomuotojen vaihtelu vertikaalisesti ja horisontaalisesti luo monipuolista 
kaupunkikuvaa kävelijän näkökulmasta.

Huolellisesti pohditut julkisen tilan toiminnot ja niiden linkittyminen toisiinsa 
helminauhamaisesti on suunnitelman vahvuus. Reitit muodostavat alueelle 
punoksen yhdessä asukkaita aktivoivan kortteliraitin kanssa. Kampusraitin 
jatkeena toimiva Polttimon portti -aukio, urbaani ranta ja tekosaari 
säilyvät ennallaan. Kauppa säilyy 1. vaiheen alueella, koska sillä taataan 
alueen vetovoimaisuus. Liikenneympyrän aiheuttaman tieyhteyden 
vuoksi huoltoajo ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, joten sitä pitäisi 
kehittää mahdollisessa jatkosuunnittelussa.

Alue painottuu edelleen kävelyliikenteelle. Niemenkadun varrella 
kulkee keskeinen pyöräväylä ja kaupunkipyörien pysäköintikeskittymiä. 
Autoliikenteen syöttö on Niemenkadulta kortteleihin mahdollisimman 
lyhyellä ajolla. Keskitetty pysäköinti sijoittuu autoteiden varteen. Pysäköinti 
yhdistyy alueen kortteli- ja liikennehubeihin, joissa on asukkaiden 
toimintoja, kuten pyörähuolto, pajatilat ja ulkokuntosali. Autoliikenteen 
järjestelyt toimivat paikoittain huonosti, joten se tulisi ottaa huomioon 
jatkokehityksessä.

Osa-alueotteissa kuvataan suunnitelman ydinpiirteitä kilpailuvaiheesta 
säilyneiden ideoiden, uusien oivallusten ja kehitysehdotusten kautta. 
Alueen suunnittelussa on kehitetyssä vaiheessa palattu luonnosvaiheen 
alun kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja ne näkyvät alueella 
tasapainoisempana kokonaisuutena.

Kuva 4.9 - Ilmakuvassa näkyy kehitetyssä suunnitelmassa korostettavat arvot: luonnon ja rakentamisen suhde, 
toimintojen linkitys ja ranta-alueen monipuolisuus.
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Kuva 4.10 - Osa-alueotteissa esitettynä suunnitelman tiedostettuja vahvuuksia ja heikkouksia.

Puoliavoin korttelirakenne:
toteuttamiskelpoinen, rantaan madaltuva rakenne

Alueidentiteetit: 
vaiheistuksen mukainen visuaalisesti uniikki luonne

Yhteisöllisyys huomioon:
yksityisen pihan ja ympäröivän puiston toiminnot

Historia näkyvissä:
julkisivut kierrätettyä purettavien rakennusten tiiltä

Rakentamisen skaala:
kerrostalovaltaisuus, rakennusten määrä ja massoittelu, 
monipuolisuus?

Palvelutoimintojen keskittäminen:
urbaani ranta kampusraitin jatkeena, toteutettavat palvelut 
(korttelikontit)

Kaikkien ranta:
rakennetun ja luonnonmukaisen rannan yhdistelmä 
houkuttelee rantaan tasa-arvoisesti käyttäjiä

Kiertotalous:
purettavien rakennusten betoniosien hyödyntäminen 
katukalusteissa

Autoliikenne alueen sisällä:
kortteleiden ajoyhteydet ja huoltoajo

A        Asuinkortteli B        Urbaani ranta

Suunnitelman vahvuus, uusi idea                    Suunnitelman vahvuus, säilytetty idea     Suunnitelman kehityskohta jatkotyöstöön

Urheiluaktiviteettien keskittäminen:
palaaminen alkuperäisin luonnoksiin

Historiallisuus, junaradan linjat:
purettavan teollisuusradan mukainen aktiivinen alue

Historiaa henkivien siilotalojen aktivointi:
kampushotellin väliaikaisasuminen ja toiminnot

Viheryhteyksien jatkuvuus:
eläinten reitit huomioon

Liikenne:
ajoliittymät pääkadulta

C        Radan puisto

Toiminnallisuuden ketjuttuminen:
kortteliraitti ja tasa-arvoiset toiminnot

Kävelypainotteisuus:
pysäköinti autoteiden läheisyydessä

Yhteisöllisyys ja jakamistalous:
pysäköintilaitokset korttelihubeina - toimintoja asukkaille 
(kuntosali, ryhmätila)

Pysäköintihubit:
hallitsevuus katukuvassa

D        Kortteliaukio
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Kuva 4.11 - Havainnekuva Vesijärveltä urbaaniin rantaan katsottaessa kehitetyssä suunnitelmassa. Rannan siluetti on muotoutunut 
herkäksi kokonaisuudeksi matalampien rantatalojen ansioista. Toiminnallinen ranta on vetovoimainen kaikkina vuodenaikoina.

Lumen taittamien rantaheinien lomasta juoksee lapsiparvi.
Laskeva kevätaurinko maalaa punatiilisen julkisivun hohtavaksi.
Jään pintaan osuvat luistimet kaikuvat hiljaisessa lauantaiaamussa.
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5   Johtopäätökset

1 2 3 4 5

kilpailutyön
aloitus

lokakuu
kilpailutyön
palautus

joulukuu
ehdotukset

kommentoitavana

tammikuu
kilpailun
tulokset

maaliskuu
diplomityön
palautus

toukokuu
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Arkkitehdin suunnittelutyö on ongelmanratkaisua. Lehti ja Ristola (1990) 
käsittelevät kirjassaan avoimesti määriteltyjen ongelmien ratkaisemista. 
Niissä tehtävänmääritys sisältää avoimia rajoitteita, eikä täten voida 
määritellä tarkasti yhtä oikeaa ratkaisua ongelmaan. Keskeisenä osana 
on löytää puuttuvat tavoitteet ja tiedot. Heidän mukaansa arkkitehtuurissa 
korostuu tällaisten avoimien tehtävien innovatiivisen ongelmanratkaisun 
merkitys, missä mielekkäitä ratkaisuehdokkaita voi olla suuri määrä. Yleinen 
ideakilpailu on oivallinen tapa löytää monipuolinen joukko erilaisia 
ratkaisuja ongelmaan. Niemen ideakilpailulla etsittiin kehittämisideoita 
kaavoituksen tueksi. Ehdotusten kirjo oli laaja ja laadukas. Yläluokkaan 
sijoittuneet työt olivat monipuolisia, joskin ne herättivät ristiriitaisia tunteita 
kilpailun lähtökohtiin peilaten. 

Niemen kilpailuohjelmassa kuvattiin yleismaailmallisesti hyvän ja 
tavoitellun ympäristön käsitteistöä. Kilpailussa kuitenkin annettiin 
loppuen lopuksi melko tiukat raamit alueelle, vaikkakaan rakentamisen 
määrää ei määritelty. Alue muodostuisi kerrostaloista, yhdestä 
päivittäistavarakaupasta sekä virkistysalueista. Innovatiivisten ideoiden 
tuottaminen ei ollut kilpailussa omien lähtöolettamusten mukaisesti 
lähtökohtana, vaan alueelle haluttiin löytää sopivan tasapainoinen 
ratkaisu kortteleiden, liikenteen ja viheralueiden muodossa. 

Suunnittelun ”trendit” olivat nähtävissä ehdotuksissa. Käsittelin 
kappaleessa 2.1 referenssien vaikutusta, ja etenkin minulle, nuorelle 
suunnittelijalle, muiden töistä oppiminen ja soveltaminen on tärkeä 
ideoiden alkulähde. Muodostin kuitenkin suunnittelun alussa omat 
tavoitteet alueelle ja palasin niiden teemoihin aika ajoin suunnittelun 
edetessä. Kestävän kehityksen teemojen mukaisesti suunnitelma kehittyi 
eri osa-alueiden tasapainon hakemisella (kuva 5.1).

Väistämättä suunnittelutyöhön ja suunnittelun organisoimiseen vaikuttavat 
vallitsevat yhteiskunnalliset ideologiat. Suunnittelijan on hyvä tiedostaa 
näitä vallitsevia rakentamisen ideologioita. Lehti ja Ristola (1990) 
kuvaavat ideologista taustaa arvojen ja uskomusten kokonaisuudeksi, 
jossa tiettynä aikana määritellään suunnitteluongelmia ja tavoitteita. 
Onkin vaikeaa määritellä vallitsevaa ideologiaa nykyhetkellä. Teemoja, 
mitä itse näen tällä hetkellä, on tietoteknisen osaamisen merkityksen kasvu 
sekä taloudellisen tehokkuuden tavoittelu ja tiivis kaupunkiympäristö. 

Toisaalta näkyvillä ovat myös rakentamisen ympäristökysymykset. 
Vallitsevan ideologian puitteissa on helppo toimia, mutta kehitys ja 
innovaatiot tarvitsevat ajatusmallien ravistelua ja ”laatikon” ulkopuolelta 
katsomista. Ideakilpailu antoi monille arkkitehdeille mahdollisuuden 
esitellä omia ideoitaan, osaamistaan ja innovatiivisuuttaan. 

Lehti ja Ristola (1990) käsittelevät visioiden tärkeyttä aluesuunnittelussa. 
Heidän mukaansa visioiden puute johtaa ympäristön tasapäisyyteen. 
He väittävät, että yhteiskunnallisten ilmiöiden tuomat muutokset tarvitsevat 
rohkeita visioita ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikka julkaisun ajatukset 
ovat 30 vuoden takaisen vahvan rakennemuutoksen ajalta, niissä on 
kuitenkin universaalia samaistumispintaa nykyajan kaavoitustyöhön. 
Tärkeimmäksi havainnoksi koin juuri selkeän aluevision löytämisen. 
Näyttävimmissä kilpailuehdotuksissa maalattiin mielikuvaa onnistuneesti. 
Keskityin tietoisesti kehitetyssä suunnitelmassa selkeyttämään visiota. 
Ajatukseni oli käsitellä kehitettyä suunnitelmaa alun tavoitteiden valossa, 
mutta prosessin aikana huomasin tärkeämmäksi esittää kirkastetun vision, 
jonka vuoksi kappale koostui kokonaisvaltaisen konseptin esittelystä, 
vertailevasta suunnitelmasta ja aluevision kirkastamisesta. Kehitetty 
suunnitelma kuvasi prosessin aikana havaittuja löydöksiä ja niputti yhteen 
itsereflektion tuomat omat vahvuuteni ja kehityskohtani.

Kehitetyssä suunnitelmassa havainnekuvat ja runokatkelma veivät 
eteenpäin alueen tarinaa, visiota (kuva 4.1, kuva 4.9 ja kuva 4.11). 
Yksittäiset ideat halusin luoda koherentiksi, limittyväksi kokonaisuudeksi. 
Kuvassa 4.10 esittelin osa-alueotteiden avulla alueen ominaispiirteitä 
yksityiskohtamaisesti, kuitenkin siten, että ne muodostivat kokonaisuuksia 
alueidentiteettiin tukeutuen. Visuaalisuuden rinnalle tarvitsin kuitenkin 
myös teknistä osaamista, mikä toikin haasteita suunnitelmaan. 
Toimintojen sijoittelu, ryhmittely ja ketjuttaminen osoittautuivat työssä 
oivaltaviksi. Liikenneratkaisut vaikuttivat merkittävästi työn toteutukseen. 
Niitä olisin voinut pohtia pidemmälle jo alkuvaiheessa. Skisseihin 
palatessani huomasin, että luonnostellessani piirrän paljon kartan päälle 
kaksiulotteisesti. En ole luonnoksissa piirtänyt esimerkiksi projektioita, 
joissa hahmottelisin aluejulkisivuja. Ehkä sen vuoksi kilpailuvaiheen 
rakennusten massoittelu oli kuvassa 3.5 eniten muuttamista vaativa piirre. 
Lopullisessa suunnitelmassa kehitinkin rakennusten muodostamaa siluettia, 
mistä muodostuikin aluevisiota parhaiten maalaava kuva 4.11.
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Kuva 5.1 - Suunnitteluprosessissa asetetut tavoitteet ja niiden 
muodostamat kokonaisuudet elävät ja muovautuvat. Esimerkkinä 

suunnittelualueen omien tavoitteiden tarkastelu.
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Schönin (1983) mukaan alati muuntuva ja jatkuvassa liikkeessä oleva 
luovan suunnittelun työ, kuten arkkitehtuuri, vaatii reflektiivistä keskustelua 
toimintaprosessin aikana. Nykyinen monialaista ja -äänistä ympäristöä 
korostava työkulttuuri edellyttää myös oman työn kriittistä arviointia. 
Ongelmanratkaisun taitojen kehittämistä edistää reflektiivisen pohdinnan 
malli, jossa muutetaan omaa tietämistä koskevia oletuksia esimerkiksi 
omien näkökulmien perustelun keinoin (Kitchener & King, 1996). 
Havainnoin diplomityössäni keinoja kartuttaa ja kehittää itsereflektioinnin 
taitoja oman esimerkkikokemukseni kautta. Päiväkirja, tunteiden 
seuraaminen, kokemuksen uudelleenarviointi, käsitekartat ja prosessin 
ohjaukset toimivat tärkeinä työkaluina koko prosessin ajan.

Kehitin kilpailuehdotukseni suunnitelmaa itsereflektion keinoin. Liikuin 
edestakaisin suunnitelman kehittämisen ja analysoinnin välillä. Prosessin 
edetessä etenin aina askeleen suunnittelussa eteenpäin ja katsoin 
askeleen jälkeen taaksepäin: mitä, miksi ja miten tein niin. Kokemukseen 
palaaminen ja sen uudelleenarviointi päiväkirjan ja suunnitelmien 
avulla toi uusia ideoita ja auttoi tunnistamaan omia käyttäytymismalleja 
suunnittelutyössä. Suunnittelutyöstä havainnoin selkeitä teemoja 
kronologisesti etenevän prosessin myötä (kuva 5.2). Tekeminen jakautui 
selkeisiin osa-alueisiin, joissa kaikissa toiminnan itsereflektoinnilla oli suuri 
merkitys.

Fyysinen lokaatio vaikutti myös tekemiseen. Ryhdyin ideakilpailuun 
Barcelonan vaihto-opintojeni aikana, mikä osoittautui kilpailuehdotuksen 
tekemistä hyödyttäväksi tekijäksi. Idearikkaassa ja innovatiivisessa 
Barcelonan ympäristössä ideat suunnitelmaan syntyivät ulkona 
kattoterassilla, katutason kuppiloissa sekä ranta-alueen aurinkotuoleilla. 
Siirtymävaiheessa Barcelonasta Ouluun tein analysointia suunnitelman 
luonnosvaiheesta. Aloitin osa-aikaiset työt arkkitehtitoimistossa Oulussa 
ja sain etäisyyttä idearikkaan luonnostelun analysointiin. Muita 
kilpailuehdotuksia ja kilpailulautakunnan arviointia tarkastellessa 
hyödylliseksi osoittautui asioiden pureskelu ajatusten tasolla mielessä, 
ei niinkään konkreettisen tekemisen tai piirtämisen avulla. Tasapainoisen 
kevään jälkeen työn viimeiset osuudet vaativat paljon ajattelutyötä oman 

minäkuvan pohtimisessa ja prosessin kokonaisvaltaisessa, selkeässä 
esittämisessä. 

Ohjauksilla oli merkittävä vaikutus suunnittelutyön analysointiin. Ohjaukset 
perustuivat ryhmätoiminnan reflektion käsitteeseen, kun reflektoinnissa 
oman arvioinnin lisäksi ohjaaja auttoi käsittelemään reflektoinnin 
prosessia. Suunnittelutyöni sisältö eteni itsenäisesti. Ohjauksissa 
käsiteltiin tämän vuoksi pelkästään suunnitteluprosessin analysointia 
aina alkumetrien luonnossuunnittelusta johtopäätöksien kuvaamiseen. 
Ohjaukset sijoittuivat prosessin varrelle tasaisesti (kuva 5.2 vihreällä) ja 
toivat selkeää jäsentelyä luovan työni analysointiin. 

Prosessin analysoinnissa mukana kulkivat vahvasti oman sisäisen 
maailman, kuten tunteiden ja lähtökohtien, kuvaaminen sekä ulkoisten 
tekijöiden, kuten kommenttien ja arvioinnin, vaikutus. Prosessissa 
suunnitelmaan vaikuttivat merkittävästi tunteet. Kohdassa 1.2 jo 
kilpailuvaiheen lähtökohtien herättämät tunteet vaikuttivat siihen, millaista 
ympäristöä halusin alkaa luonnostelemaan. Koska yhtä rakennusta lukuun 
ottamatta kaikki purettaisiin, teollisuushistorian näkyminen uusissa taloissa 
oli tärkeä ydin omalle suunnittelulle. Kohdan 2.3 ja 2.4 omien ratkaisujen 
herättämät tunteet oivaltamisesta ja turhautumisesta toivat uusia ajatuksia 
jatkokehitykseen. Muiden kilpailuehdotusten herättämä riittämättömyyden 
tunne kääntyikin tarkemman tarkastelun myötä riittävyyden tunteeksi. 
Kohdan 3.2 kommentit ja 3.3 arviointi antoivat viitteitä siitä, mistä olin 
tullut jo ”sokeaksi” kilpailusuunnitelmaa hyvin itsenäisesti tehdessä 
muutaman kuukauden ajan. Itsenäisen suunnitteluvaiheen jälkeen 
ulkopuoliset näkökulmat tuntuivat tärkeiltä ja silmiä avartavilta. Muiden 
kilpailuehdotusten ja kommenttien pohjalta muodostui yllättävän nopeasti 
kuva alueen kehityskohdista ja muutosideoista. 3.4 kohdassa analysoin 
oman suunnittelijuuteni suhdetta ulkoisiin vaikutteisiin. Oivalsin asioita 
uusin silmin ja tajusin kilpailusuunnitelmassani teemoja, joita halusin 
lähteä kehittämään ja korostamaan. Lähdin innolla jatkotyöstämään 
suunnitelmaani, ja ajoittaisen tuskailun ja hermoilun myötä päädyin 
ratkaisuun, johon olin tyytyväinen. 

Kuva 5.2 - Osa-alueksi pilkottu diplomityön aikajana kuvastaa luovan työn vaiheita. 
Vihreät merkinnät viittaavat henkilökohtaiseen prosessiin vaikuttaviin tekijöihin.
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Itsereflektion merkitys kasvaa nykyisen korkeakoulujärjestelmän myötä. 
Se painostaa valmistumaan erilaisin kannustein tavoiteaikataulussa, jotta 
opiskelijat saadaan kiinni työelämään mahdollisimman aikaisin. Tekniikan 
alan korkeakoulututkintojen keskimääräinen suorittamisaika oli vielä 
2000-luvun alussa 6–7 vuotta, minkä jälkeen vuosien 2005 ja 2010 
tutkinnonuudistukset ja opiskeluaikojen rajaukset linjasivat tavoiteajaksi 5 
vuotta (Rantanen & Liski, 2009). Työkokemuksen saanti voi jäädä viidessä 
vuodessa ohueksi, ja moniääninen työelämä voi tuntua opiskeluprojektien 
jälkeen vieraalta. Tämän vuoksi itsereflektiivisten taitojen harjoittamisen 
merkitys kasvaa entisestään tavoiteajan kiristyessä, ja sen huomioiminen 
arkkitehtuurin opintokokonaisuuksien ja jatkokouluttautumisen 
suunnittelussa on tärkeää. Diplomityöni suunnittelun kaaren kuvaus on yksi 
esimerkki itsereflektoinnin merkityksestä henkilökohtaisen suunnittelijuuden 
otteen hakemisesta.

Diplomityöni yhdistää suunnitelman kehittymisen omaan ammatilliseen 
kasvuuni opiskelijasta arkkitehdiksi. Työni koostuu suunnitteluratkaisujen 
valintojen pohtimisesta ja osoittautuu oman suunnittelijuuteni portfolioksi 
esimerkkiprojektin avulla. Walker kuvaa kirjan luvussaan ’Writing and 
Reflection’ (1985) omien käyttäytymismallien havainnointia varten 
pidettävän portfolion hyötyjä. Walker korostaa portfolion merkitystä 
hyvin henkilökohtaisena prosessina. Hänen mukaansa portfolio on keino 
etäännyttää itsensä kokemuksesta ja on täten tärkeä tapa kohdata 
haasteita ja ennen vaikeilta tuntuvia kysymyksiä sekä löytää niihin uusia 
perspektiivejä. Vaikka kokemuksestani muodostunut portfolio onkin 
arvioitava diplomityö, on se myös subjektiivinen ja rehellinen kuvaus 
persoonallisesta tavastani toimia suunnitteluprosessissa. 

Havainnoin prosessissa henkilökohtaista hyvän ympäristön käsitettä. 
Kappaleessa 4 esittelin kehitetyn suunnitelman avulla niitä piirteitä, 
joita jatkokehitin ja joita säilytin suunnitelmassa eli mitä koin itse 
merkityksellisiksi teemoiksi Niemen alueella. Kuvan 5.3 mukaiset osa-
alueotteet kuvaavat myös yleisellä tasolla suunnittelun periaatteitani. 
Jotta alueelle saadaan sosiaalista variaatiota asujissa, tarvitaan 
asuntojakauman monipuolisuutta. Puoliavoimet korttelit rajaavat yksityisiä 

sisäpihoja ja toisaalta ne mahdollistavat julkista, kaikille avointa ranta-
aluetta. Viihtyisintä ympäristöä kaupunkisuunnittelussa luo kävelyn 
suosiminen pääasiallisena kulkumuotona. Palvelut tuovat asuinalueelle 
vetovoimaa, mutta Niemen alueelle ainoana palveluna tulisi julkisten 
ulkotilojen ohella päivittäistavarakauppa. Matalan kynnyksen palvelut, 
kuten suunnitelmassani korttelikontit, ovat tärkeitä alueen yhteisöllisyyden 
ja pitovoiman kannalta. Pop up -toimintana järjestettävät kirjastopisteet, 
kahvilat, taidenäyttelyt tai kokoustilat tuovat asukkaiden ympäristöön 
toimintaa, joka kiinnittää asukkaan alueelle oman tekemisen myötä.

Itsereflektoinnin avulla havainnoin omaa minäkuvaani ammatillisessa 
kontekstissa. Konseptilähtöinen suunnittelu tuntuu minulle luontevalta. 
Luonnosvaiheessa piirrän paljon ja olen malttamaton, kun ajatukset 
pulppuavat päähän ja niistä on vaikea pitää kiinni. Osaan sovittaa 
suunnitelmia kontekstiin ja rytmittää toimintoja. Toimintojen sijoittelun 
myötä aluesuunnittelun sosiaalinen puoli kiinnostaa minua: miten luodaan 
miellyttävää ympäristöä kaikille käyttäjille. Pidän ideoiden visuaalisen 
esittämisen pohtimisesta ja tekemisestä. Toisaalta mallintaminen, ja 
etenkin suuren mittakaavan hallitseminen tietoteknisesti tuntuu haastavalta 
ja syö inspiraatiota tekemiseltä. Eniten kehitystä työskentelytavassani on 
kaupunkikuvan hahmottelu myös julkisivun tasolla. Teknisten asioiden, 
kuten katuleveyksien ja hulevesien hallinnan miettimisessä on vielä paljon 
kehitettävää. Toisaalta työelämään siirtyessä tiedän, ettei haasteiden 
kanssa tarvitse olla yksin samalla tavalla kuin tiiviissä ideakilpailutyössä. 

Olen utelias, ja haen aktiivisesti uutta tietoa. Kilpailuun osallistuminen 
kumpuaa samasta lähtökohdasta. Haluan haastaa itseäni ja osaamistani, 
sekä verrata omia ideoitani muiden lähtökohtiin. Mitä luultavimmin tulen 
vielä osallistumaan arkkitehtuurikilpailuihin. Toki ajatus siitä, että omat 
innovatiiviset ideat palkittaisiin ja toteutettaisiin muiden joukosta, on myös 
inspiroiva. Kilpailuasetelmasta huolimatta lopulta pahin vihollinen on itse, 
minkä olen ymmärtänyt itsereflektoinnin prosessin avulla. Itsereflektointi 
on auttanut löytämään rohkeuden ja herkkyyden tekemiseen. Työn siivin 
siirryn moniääniseen työelämään tietoisena omasta suunnittelijaminästäni. Kuva 5.3 - Henkilökohtainen hyvän ympäristön käsite näkyy Niemen alueen

osa-alueotteissani.
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Tekijän oma suunnittelupolku eteni reflektoinnin kaavion (kuva 6) 
mukaisesti. Niemen alueen kilpailuehdotus muokkaantui kehitetyksi 
suunnitelmaksi tekemisen ja tunteiden tarkastelun myötä. Subjektiivisen 
luovan prosessin tarkastelusta nousi huomioita tekijän oman ammatillisen 
minäkuvan kannalta. Työn kaaressa korostui aluevision tärkeys ja sen 
selkeyttäminen sekä konseptiin ja omaan tekemiseen luottaminen. 
Tekijä kuvasi rohkeuden merkitystä luovassa tekemisessä, etenkin 
kilpailuasetelemassa. Työssä havainnoitiin tekijän omaa hyvän ympäristön 
käsitteen merkitystä alussa asetettujen kestävän ympäristön tavoitteiden ja 
niiden muovautumisen valossa. Itsereflektoinnin prosessin myötä tekijä toi 
esille oman tekemisen vahvuuksia ja heikkouksia.

Työssä havainnoitiin luovaan prosessiin vaikuttavia osatekijöitä. 
Suunnittelun alussa luonnosteluun vaikuttivat kilpailun lähtökohdat. 
Tekijä asetti myös omat suunnittelun periaatteet ja tavoitteet alueelle 
omien pohjatietojen, kokemusten ja mielipiteiden avulla. Tunteiden 
vaikutusta suunnitteluun havainnoitiin prosessin eri vaiheissa. Erityisesti 
tunteiden vaikutus prosessissa korostui kilpailun lähtökohtien eli raamien 
tarkastelussa, omassa luonnossuunnittelussa ja muiden kilpailuehdotusten 
analysoinnissa. Ulkoisten tekijöiden suhdetta käsiteltiin työssä 
referenssien, kaupunkilaisten kommenttien, muiden kilpailuehdotusten 
ja kilpailulautakunnan arvioinnin valossa. Luovaan prosessiin vaikutti 
myös yleisen ideakilpailun viitekehys. Työssä osallistuttiin anonyymisti 
arkkitehtuurin alan kaikille avoimeen innovatiivisten ideoiden kilpailuun, 
mikä toi prosessiin kilpailutöitä vertailevan otteen.

Diplomityössä tarkasteltiin näiden tekijöiden suhdetta toisiinsa ja 
vaikutusta suunniteluun. Tekijä pohti sitä, mitkä piirteet omassa tekemisessä 
olivat vahvuuksia ja missä oli kehitettävää. Niiden avulla nostettiin esiin 
osa-alueita, joista pidettiin kiinni ja joita muutettiin suunnittelun prosessissa 
ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksesta. Kehitetyssä suunnitelmassa 
esiteltiin itsereflektoinnin prosessin avulla päädytty loppuratkaisu. 
Kehitetyssä suunnitelmassa esiteltiin tärkeäksi koettu kirkastettu 
konsepti ja kokonaisvaltainen aluevisio sekä siinä vertailtiin palautetun 
kilpailuehdotuksen piirteitä suunnitelmaan. Suunnitelmasta tunnistettiin 
myös jatkotyöstöä vaativat kehityskohdat. Diplomityössä kuvattiin siis 
suunnitteluprosessista ote ja tiedostettiin se, että suunnittelu voisi jatkua 
kehitetystä suunnitelmasta eteenpäin. 

Ote luovasta prosessista kertoi kilpailuehdotuksen kehittymisen 
avulla esimerkin luovasta suunnittelusta ja sen moniulotteisuudesta. 
Itsereflektointi on tärkeä taito luovassa työssä, ja sen merkitys korostuu 
nykyajan tehokkuutta korostavassa työympäristössä. Luovan suunnittelijan 
tulee olla tietoinen omien vahvuuksien ja kehityskohtien asettamista 
lähtökohdista ja vaikutuksesta suunnitteluprosessiin. Suunnittelutyön 
ongelmanratkaisukeskeinen luonne vaatii luovaa ajattelua ja oman 
toiminnan itsereflektointia, mitä diplomityössä käsiteltiin ja analysoitiin 
eri näkökulmien avulla. Vaikka työssä käsiteltiin eräs subjektiivinen 
suunnittelukokemus, voidaan siitä löytää myös yleispäteviä keinoja 
arkkitehdin suunnittelutyöhön.

“Sanot että muistetaan
Että tärkein mitä tarvitaan
Sitä ei pysty murentamaan

Ja se on rohkeus
Muistetaan et jos jotain jäädään katumaan
On se jos meiltä jäis puuttumaan rohkeus”

- Antti Autio kappaleella Raili

Kuva 6 - Diplomityön suunnittelupolku eteni itsereflektoinnin avulla.
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1. Vaihe
1 Viking malt - vapautuu 2023 mennessä
2 UPM täyttöniemi - vapautuu 2023
    mennessä
3 Kaupunki - tyhjä
4 Kaupunki - kaupunkiraitti ja laiturit
     toteutussuunnitelussa

2. Vaihe
UPM - vapautuu 2030 mennessä

3. Vaihe
Suomen hiiva - vapautuu 2033 - 38

4. Vaihe
Senson Oy - vapautuu 2038 mennessä

1.1

1.4 1.3

1.2

2

3

4

purettavat
rakennukset

säilyvä rakennus
makasiini

Yhteys ympäröivään palvelu- ja 
liikennerakenteeseen

Vehreä alue
Jatkuvuus viheralueisiin

Teollisuushistoria näkyviin
Miten, kun melkein kaikki 

puretaan?

Ainutlaatuinen asuinalue
hyödyntäen vanhaa

Viihtyisä vesialue
Rantaraitin toiminnot

Vaiheittain purkaminen

kulttuurinen

ympäristöllinen

sosiaalinen

taloudellinen

asuntojakauman 
monipuolisuus

tiivis, toteuttamis-
kelpoinen ympäristö

kiertotalous teollisuusperintö
massoittelussa

julkinen ulkotila

puuston säilytys & lisäys

tasa-arvoinen ympäristö Niemen kampuksen
läheisyys

ekologinen liikkuminen

toteutettavuus

Yleiseen ideakilpailuun voi osallistua kuka vain, kun suunnitteluryhmässä 
on vähintään yksi arkkitehti tai arkkitehtiopiskelija. Kilpailuun ryhtyessä 
tiedostan, että muut osallistujat saattavat olla alalla pitkään toimineita 
ammattilaisia. Lähtökohdat saattavat siis erota paljonkin. Kriittisen 
reflektion mukaisesti teenkin kilpailuprosessin alussa kartoituksen omasta 
tietämisestäni, jotta pystyn kiinnittämään huomiota näihin tiedostamiini 
vahvuuksiin ja heikkouksiin. Kriittisessä reflektiossa kyseenalaistetaan 
niitä olettamuksia, joita yksilöllä on ongelmanratkaisun aloittamisen 
yhteydessä (Mezirow, 1996). Olettamuksista tietoiseksi tuleminen 
auttoaa määrittelemään tavoitteita prosessille ja kyseenalaistamaan 
niitä. Omaa kilpailutyötäni tämä auttaa etenkin, koska kilpailuaikataulu 
on tiivis.

Viiden vuoden arkkitehtuurin opintojen jälkeen ammattitaidon tuoma 
tekemisen varmuus on vasta kehittymässä. Suunnitteluprosessin 
”automatisointi” on vielä alkamassa, ja tiedän, että suunnittelun käytännön 
asiat vievät vielä paljon aikaa. Suunnittelualueen suuri koko (24,5 ha) ja 
aluesuunnittelun mittakaavan hallitseminen tuovat lisähaasteita kilpailun 
aloittamiseen. Kolmen kuukauden puitteissa on tietoisesti pidettävä 
hyvin kevyt ja luonnosmainen ote piirtämiseen ja mallintamiseen. 
Ammattitaidon puute teknisistä asioista, kuten hulevesien hallinnasta ja 
liikennejärjestelyistä, on tiedostettava. Näihin asioihin perehdyn alussa 
kevyellä tasolla niin, että ymmärrän perus periaatteet ja sen, miten 
esitystavalla näiden tietojen puutetta saisi “häivytettyä”. Visuaalisuuden 
ja esitystekniikoiden suhteen koen olevani vahvalla pohjalla, ja jo alussa 
aikataulua ja tavoitteita laatiessani visuaalisesti miellyttävän suunnitelman 
luominen on tärkeää. Kokemus kilpailuista työ- ja kouluajalta auttavat 
karkean aikataulun luonnissa. Tietynlainen ”naiivius” ja innovatiivisuus 
opiskelijana osallistuessa luultavasti saattaa hyödyntää suunnitelmassa.

Kilpailuohjelmaa lukiessa tunnen ristiriitaa ympäristöystävällisyyden 
sekä kiertotalouden korostamisen ja rakennusten purkamisen välillä. 
Rakennukset ovat upeita oman aikansa ja käyttötarkoituksensa 
rakennushistoriallisia kohteita, mutta harmillisesti huonon kunnon takia 
kaikki rakennukset yhtä lukuun ottamatta joudutaan purkamaan. 
Kilpailuohjelmassa kuitenkin mainitaan monesti, että rakennusten 
massoittelun tilallisia kokemuksia voidaan hyödyntää tai uudelleen 
rakentamista voidaan harkita. Tämäkin herätti ristiriitoja – tuodaanko 
alueelle uutta vai kopioidaanko suoraan vanhaa?

Alueen ominaispiirteet ja identieetti on nykyisin vahva teollisuusympäristön 
myötä, ja alueesta nousee luonnostaan piirteitä, joita haluan säilyttää 
(kuva 1.4). Omat kilpailutyölle asetettavat tavoitteet muodostuvat 
siis omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamisen kautta sekä 
kilpailuohjelman herättämien tuntemusten avulla (kuva 1.5).  Jätän 
tietoisesti vähemmälle huomiolle uudenlaisen energiatuotannon 
tutkimisen, innovatiivisten liikenneratkaisujen miettimisen ja hulevesien 
hallinnan pohtimisen. En myöskään nähnyt kovinkaan realistiseksi 
teollisuusrakennusten täysin uudelleen rakentamista samoihin 
paikkoihin. Tavoitteet perustuvat kestävän kehityksen kaavioon, jonka 
neljä pääteemaa pyrin tasapainottamaan suunnitelmassa (kuva 1.6). 
Sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ympäristöllistä tasapainoista 
näkökulmaa esittelevään kaavioon olen törmännyt aikaisemmin opintojen 
aikana, ja koen sen olevan hyvä lähtökohta Niemen alueen suunnittelun 
periaatteiksi. Käsitekartan avulla tavoitteista muodostuu asiayhteyksiä, 
joiden avulla pystyn palaamaan kaavion teemoihin luonnossuunnittelun 
jatkuessa.

Ideakilpailun lähtökohdat ja tavoitteet
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Diplomityö kuvaa luovaa prosessia ja 
arkkitehtisuunnitelman kehittymistä Niemen 
ideakilpailun  subjektiivisen    suunnittelukokemuksen 
kautta. Ideakilpailun ehdotuksesta alkava 
suunnitelma kehittyy työssä itsereflektion 
avulla havaittujen päätelmien myötä. Työ 
on suunnittelupainotteinen diplomityö, mutta 
suunnitelman sisällöllisen arvioinnin sijasta työssä 
keskitytään suunnittelun prosessin kuvaukseen 
itsereflektion metodein. Työn tarkoituksena on 
havainnollistaa esimerkinomaisesti sitä, miten 
suunnittelijan sisäiset maailmat ja toisaalta 
ulkoiset vaikutteet reflektoituvat prosessissa. 
Tavoitteena työssä on havainnoida tekijän omaa 
subjektiivista suunnittelupolkua ja kuvata luovaan 
prosessiin vaikuttavia tekijöitä. 

Suunnitelma perustuu Lahden kaupungin 
ja SAFAn yhteistyössä järjestämään 
yleiseen ideakilpailuun. Kilpailu keskittyy 
teollisuuskäytöstä asuin- ja virkistyskäyttöön 
siirtyvän Niemen alueen ideointiin. 24,5 ha 
suuruinen alue vapautuu teollisuuden käytöstä 
seuraavien vuosien aikana asuinkäyttöön, 
ja kilpailulla etsitään ideoita kaavoitustyön 
tueksi. Diplomityössä kuvataan suunnitelman 
kehittymistä aina luonnossuunnitelmasta 
palautetun kilpailuehdotuksen kautta kehitettyyn 
suunnitelmaan. Suunnittelutyö alkaa ideakilpailun 
ja alueen lähtökohtien kartoittamisella sekä 
omien tavoitteiden asettamisella.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Alueen nykyinen käyttö ja teollisuuden vaiheittainen 
poistuminen alueelta 1:5000

Yllä: Suunnittelualueen nykytilanne. Alueelle ominaisia piirteitä ovat korkeat betoniset 
siilot ja punatiiliset tehdasrakennukset. Kuvalähde: Niemen kilpailun liitteet, Tiina Rekola

Niemen ilmakuvassa esitettynä omat havainnot ja tulkinnat
alueesta ennen tavoitteiden määrittelemistä.

Kilpailun lähtökohtien lisäksi suunnittelulle asetettiin omat tavoitteet 
kestävän kehityksen mukaisin teemoin. 

Vasemmalla: Ortoilmakuva suunnittelualueesta. Alue sijoittuu Vesijärven 
rantapoukaman ja korkeakoulukeskittymän väliin.
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Tutkin kierrätysmateriaalien käyttöä vaiheistuksen edetessä. Suuressa 
mittakaavassa materiaalien uudelleenkäytön esittäminen ei näy kovin 

selkeästi. Teollisuushistoria huokuu hyvin massoittelusta. Kierrätysmateriaalit 
heräävät eloon parhaiten uusien rakennusten julkisivun kierrätystiilestä. 
Mittakaava on kuitenkin liian samankaltaista. Voisiko olla enemmän 

vaihtelua matala-korkea-akselilla? Idea siilojen “säilyttämisestä” tuntuu 
tärkeältä, vaikkakin niiden visuaalisen ilmeen pohtiminen jää vajaaksi 

kilpailuehdotuksessa.

Rantaan muodostuu kaarevan rantaraitti konseptin myötä monipuolisesti 
aktiviteetteja kaikille käyttäjille. Julkiset tilat ovat huolella pohdittuja. 
Ranta-alue eroaa tietoisesti Lahden sataman muista ranta-alueista, 

joissa monissa on yksityistä pihaa rannan läheisyydessä. Korttelien väliin 
jää paljon vihreää. Kilpailuehdotuksen visuaalisessa esityksessä ei näy 
tarpeeksi palvelujen huolellinen pohtiminen, kuten konsepti siirreltävistä 

korttelikonteista ja monipuolista korttelihubeista.

Tiukan aikataulun ja laajan mittakaavan vuoksi korttelien vaiheittaisuus 
kärsii. Suuri kerrosalaneliömäärä johtaa epäloogisiin ratkaisuihin viime 

hetkillä. Pysäköintimäärien viilaaminen saa aikaan vaiheistusrajojen 
uudelleen pohtimiseen. Korttelikonseptit luovat mukavaa vaihtelevuutta 
alueelle vaiheistuksen mukaisesti. Joissain kohdissa on melko ahdasta 

rakentamisen määrän suhteen.

Kävelypainotteinen alue toteutuu suunnitelmassa hyvin. Kulkuyhteydet ovat 
huolella laadittuja. Autopysäköinnin laitokset (korttelihubit ja liikennehubi) 

edustavat liikenteen muutosta: yhteiskäyttöautoja, jakamistaloutta ja 
painotusta ekologisempiin liikkumismuotoihin. Viihtyisät väylät ja kaareva 

rantaraitti muodostavat selkärangan ehdotukselle.

kiertotalous & historia

rantaviiva

rakennukset

kulkuyhteydet
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Kilpailusuunnitelman ilmakuva alueelta näyttää suhteen rakennetun ja luonnontilaisen 
ympäristön välillä. Kortteleiden väliin jää viherkäytäviä.

Kilpailusuunnitelman muodostumiskaavioissa arvioitu palautetun 
ehdotuksen vahvuuksia ja heikkouksia.

Kilpailuvaiheen yleissuunnitelma 1:2000. Suunnitelma rakentuu rantaraitin 
varrelle puoliavointen kortteleiden ja viheralueiden suhteesta.

Kilpailusuunnitelman konseptikaaviot, 
joilla korostettu päätavoitteita visuaalisesti.

Asuminen  100 440 kem² 
Liiketila 5600 kem² 

Kokonaiskerrosala 106 040 kem²

Autopaikat  1228 ap
Pyöräpaikat 2511 ppp
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3/6

”Loistava rantaraitti/promenadi. Tykkään miten vesi alue on 
avattu ja hyödynnetty kaupunkilaisille, ei vain asuinalueen 

asukkaille. paljon miellyttäviä asioita kuten lintubongaus puisto. 
Talojen korkeus ja epäkodikkuus (jopa massiivisuus) ei tunnut 

sopivan alueeseen.”

”Tehokkuus riittäisi vaikka rantataloja madaltaisi. Täyttösaari-
idea tuo uutta ulottuvuutta, mutta tuskin sen lintutornissa lintuja 

bongaillaan”

”Rantaraitille pisteitä, muuten… Vähän tehdasmaisia taloja.”

“Tiilen kaari jakautuu selkeisiin osa-alueisiin, joita erottavat 
julkiset puisto- ja aukiotilat. Avaukset Joutjoen varrella, 

makasiinin kohdalla ja lahden pohjukassa ovat luontevat, mutta 
Yliopiston puisto vaikuttaa ylimääräiseltä ja vie tilaa viereisiltä 

asuinkortteleilta ja Joutjoen puistolta. Rannan, puistojen ja 
aukioiden jäsentelyä ja toimintoja on tutkittu huolellisesti. Vanhalta 
makasiinilta alkava aukioalue on tilallisesti miellyttävä, ja päättyy 

hienosti toiminnalliseen ranta-aukioon. 

Kortteleiden puoliavoin rakenne tuo väljyyttä muuten liian pienille 
pihoille, ja suo näkymiä asunnoista eri suuntiin. Kulmista avoimet 

korttelit ovat myös parhaiten vaiheittain rakennettavissa ja 
jaettavissa hankkeiksi. Townhouse-tyyppiset asunnot kerrostalojen 

väleissä eivät kuitenkaan tunnu tällä alueella houkuttelevilta. 
Korkeat pistetalot muistuttavat teollisesta mittakaavasta. 
Tiilen kaaren arkkitehtuuri on yksinkertaista ja vanhalle 

teollisuusalueelle sopivaa. Ehdotuksessa suurin osa pysäköinnistä 
on jaettu kolmeen laitokseen, joista suurin hallitsee keskeisellä 

paikalla Niemenkadun maisemaa.”

- Kilpailulautakunnan arviointi

- Kommentit kilpailuehdotukseen

Yliopiston puisto

Townhouse-kortteli Korkeat pistetalot Pysäköintilaitos Niemenkadulle

Makasiinin aukio rantaan Puoliavoin korttelirakenne

Kilpailuehdotusten analysointi

Töissä esiintyy miellyttävää 
mittakaavallista vaihtelua kortteleiden 

kesken, mikä soveltuisi omaan 
suunnitelmaankin luontevasti. Osan 

ehdotusten avointen korttelien välinen 
raja yksityisen ja julkisen tilan välillä 

hämärtyy. Pieni rakentamisen tehokkuus 
saa pohtimaan alueen toteutettavuutta.

ranta ja viheralueet palvelut rakennusvolyymi

Omassa ehdotuksessani kauppa on 
sijoitettu 1. vaiheen alueelle alueen 
vetovoiman lisäämiseksi. Muualle 
sijoittelu tuntuu epäluonteavalta. 

Satama-alueelle on sijoitettu joissakin 
töissä epärealistisen paljon kaupallisia 

palveluita. Oman suunnitelmani 
venehuoltoa tukeva toiminta ja 

korttelikontit toimivat tässä.

Ehdotukseni perustuu kaikille avoimeen 
ranta-alueeseen, joten ylikäsitellyt 
ja yksityistetyt rannat eivät tunnu 

houkuttelevilta. Suunnitelmassani käsitelty 
ja luonnonmukainen ranta vaihtelee 

rantaraittia kuljettaessa. Muissa töissä 
puita liikaa jyräämällä herää kysymys 

ympäristöarvoista.

liikenne vanhat rakennukset paikan henki
Osassa ehdotuksissa on alueen 

keskellä kulkeva autotie, joka syö 
tilaa kävelypainotteisuuden idealta. 
Niemenkadun liittymät on ratkaistu 

osassa töissä innovatiivisella tavalla. 
Omassa ehdotuksessa liittymiä 

Niemenkadulta on liikaa. Ehdotuksissa 
on hajautetumpia pysäköintilaitoksia. 

Osassa pysäköinti on järjestetty harmaan 
laajan parkkikentän avulla.

Monissa töissä purettavat rakennukset 
on säilytetty. Onko kilpailuohjelma 
ymmärretty “tahallaan väärin”, jotta 

työ näyttää hyvältä? Ehdotuksissa on 
syvälle kiertotalouteen pureutuneita 
kaavioita, jotka visuaalisesti jatkavat 
upeasti konseptina alueen historiaa. 

Ehdotuksessani historiaa henkivät 
rakennukset toimivat porttina alueelle.

Koska purettavien rakennusten tilalle 
luodaan uusi asuinkerrostaloalue, 

ranta-alueesta saadaan “tyhjä 
kanvas”. Jotkut ehdotukset eivät 

kiinnity teollisuushistoriaan, ja jäävät 
identiteetiltään latteiksi. Parhaimmat 
ehdotukset maalaavat modernin, 

historiallisen ja ekologisen aluevision, 
mitä haluan vahvistaa omassa 

suunnitelmassakin.

Kaavioissa esitettynä miten muiden töiden eroavaisuudet heijastuu ja 
eroaa omasta ehdotuksesta sekä mitä tunteita muut ehdotukset herättävät.

Itsereflektoinnin prosessin avulla tehdyt havainnot muutettavista 
ja kiinni pidettävistä piirteistä kehitettävää suunnitelmaa varten.

Kaupunkilaisten kommentteja esitettynä kartalla.
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4/6Kehitetty suunnitelma

10 25 50 100 200 m0

Aaltoileva satama-alue
Urbaani keskialue
Metsäinen alue

jatkuva viheryhteys
yhteys kampusraittiin
julkinen pääreitti
säilyvät puuryhmät
toiminnallinen piste

10 25 50 100 200 m0

liikennöinnin päätie
pyöräilyn pääreitti
kävelyn pääreitti
huoltoajo
paikallinen ajoyhteys
vesibussireitti

vesibussipys.
bussipys.
yleinen autop.
asumisen autop.
yleinen pyöräp.
asumisen pyöräp.
yhteiskäyttöveneet
venep.

Havainnekuva Vesijärveltä urbaaniin rantaan katsottaessa kehitetyssä suunnitelmassa. Rannan siluetti 
on muotoutunut herkäksi kokonaisuudeksi matalampien rantatalojen ansioista. 

Alueen muodostumiskaavioissa näkyy kilpailuvaiheesta säilytetyt ja jatkokehitetyt konseptit.

Viheralueet ja reitit 1:6000. Kortteleiden järjestelyllä selkeämmät 
alueidentiteetit.

Liikenne ja pysäköinti 1:6000. Yhdistettyjä ajoneuvoliittymiä ja 
hajautetut pysäköintitalot.

Kehitetty yleissuunnitelma 1:2000 ja rakentamisen luvut. 
Osa-alueotteet ympyröity kuvassa.

Asuminen  73 900 kem² 
Liiketila 5800 kem² 

Kokonaiskerrosala 79 700 kem²

Autopaikat  886 ap
Pyöräpaikat 1993 ppp
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5/6Kehitetty suunnitelma

Ilmakuvassa näkyy kehitetyssä suunnitelmassa korostettavat arvot: luonnon ja rakentamisen suhde, 
toimintojen linkitys ja ranta-alueen monipuolisuus.

Kehitetyn suunnitelman osa-alueotteissa esitettynä suunnitelman tiedostettuja 
vahvuuksia ja heikkouksia.

Havainnekuva kehitetyn suunnitelman vesiaktiviteettipuistosta rantaraitin varrelta. Alueen kantava 
konsepti punaisesta rantaraitista säilyy alueella visuaalisesti toimintoja yhdistävänä reittinä.

Puoliavoin korttelirakenne:
toteuttamiskelpoinen, rantaan madaltuva rakenne

Alueidentiteetit: 
vaiheistuksen mukainen visuaalisesti uniikki luonne

Yhteisöllisyys huomioon:
yksityisen pihan ja ympäröivän puiston toiminnot

Historia näkyvissä:
julkisivut kierrätettyä purettavien rakennusten tiiltä

Rakentamisen skaala:
kerrostalovaltaisuus, rakennusten määrä ja 
massoittelu, monipuolisuus?

A        Asuinkortteli

Palvelutoimintojen keskittäminen:
urbaani ranta kampusraitin jatkeena, toteutettavat 
palvelut (korttelikontit)

Kaikkien ranta:
rakennetun ja luonnonmukaisen rannan yhdistelmä 
houkuttelee rantaan tasa-arvoisesti käyttäjiä

Kiertotalous:
purettavien rakennusten betoniosien hyödyntäminen 
katukalusteissa

Autoliikenne alueen sisällä:
kortteleiden ajoyhteydet ja huoltoajo

B        Urbaani ranta

Urheiluaktiviteettien keskittäminen:
palaaminen alkuperäisin luonnoksiin

Historiallisuus, junaradan linjat:
purettavan teollisuusradan mukainen aktiivinen alue

Historiaa henkivien siilotalojen aktivointi:
kampushotellin väliaikaisasuminen ja toiminnot

Viheryhteyksien jatkuvuus:
eläinten reitit huomioon

Liikenne:
ajoliittymät pääkadulta

C        Radan puisto

Toiminnallisuuden ketjuttuminen:
kortteliraitti ja tasa-arvoiset toiminnot

Kävelypainotteisuus:
pysäköinti autoteiden läheisyydessä

Yhteisöllisyys ja jakamistalous:
pysäköintilaitokset korttelihubeina - toimintoja asukkaille 
(kuntosali, ryhmätila)

Pysäköintihubit:
hallitsevuus katukuvassa

D        Kortteliaukio

Suunnitelman vahvuus, uusi idea         Suunnitelman vahvuus, säilytetty idea     Suunnitelman kehityskohta jatkotyöstöön

Kehitetty suunnitelma maalaa selkeän aluevision Niemen ranta-
alueelle. Siinä on kehitetty suunnitelmassa jo olleita idearikkaita 
ajatuksia ja viilattu luonnosvaiheen kompastuskiviä. Alue rakentuu 
puoliavoimista kortteleista, jotka jättävät ympärilleen julkista 
puisto- ja aukiotilaa sekä sisäpihalleen yksityisemmän piha-alueen. 
Rakentamisen määrä on vähentynyt kilpailuvaiheesta ja ranta-alueen 
taloja on madallettu ja julkisivua porrastettu. Polveileva rakennusmassa 
ja kattomuotojen vaihtelu vertikaalisesti ja horisontaalisesti luo 
monipuolista kaupunkikuvaa kävelijän näkökulmasta.

Huolellisesti pohditut julkisen tilan toiminnot ja niiden linkittyminen 
toisiinsa helminauhamaisesti on suunnitelman vahvuus. Reitit muodostavat 
alueelle punoksen yhdessä asukkaita aktivoivan kortteliraitin kanssa. 
Kampusraitin jatkeena toimiva Polttimon portti -aukio, urbaani ranta ja 
tekosaari säilyvät ennallaan. Kauppa säilyy 1. vaiheen alueella, koska 
sillä taataan alueen vetovoimaisuus. Liikenneympyrän aiheuttaman 
tieyhteyden vuoksi huoltoajo ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, 
joten sitä pitäisi kehittää mahdollisessa jatkosuunnittelussa.

Alue painottuu edelleen kävelyliikenteelle. Niemenkadun varrella 
kulkee keskeinen pyöräväylä ja kaupunkipyörien pysäköintikeskittymiä. 
Autoliikenteen syöttö on Niemenkadulta kortteleihin mahdollisimman 
lyhyellä ajolla. Keskitetty pysäköinti sijoittuu autoteiden varteen. 
Pysäköinti yhdistyy alueen kortteli- ja liikennehubeihin, joissa on 
asukkaiden toimintoja, kuten pyörähuolto, pajatilat ja ulkokuntosali. 
Autoliikenteen järjestelyt toimivat paikoittain huonosti, joten se tulisi 
ottaa huomioon jatkokehityksessä.
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6/6Johtopäätökset

Havainnekuva alueen Polttimonportti aukiolta kilpailusuunnitelman vaiheesta. Alueen pääväylälle muodostuu vanhaa 
teollisuusilmettä kunnioittavaa tunnelmaa, joka pysyy teollisuushistoriaa ilmenevänä teemana myös kehitetyssä suunnitelmassa.

Osa-alueksi pilkottu diplomityön aikajana kuvastaa luovan työn vaiheita. 
Vihreät merkinnät viittaavat henkilökohtaiseen prosessiin vaikuttaviin tekijöihin.

Suunnitteluprosessissa asetetut tavoitteet ja niiden muodostamat kokonaisuudet elävät ja muovautuvat. 
Esimerkkinä suunnittelualueen omien tavoitteiden tarkastelu.

Diplomityön suunnittelupolku eteni itsereflektoinnin kaavion mukaisesti kokemuksesta, 
reflektoinnin prosessista ja lopputulosten johtopäätöksistä.

Arkkitehdin suunnittelutyö on ongelmanratkaisua. Yleinen ideakilpailu on 
oivallinen tapa löytää monipuolinen joukko erilaisia ratkaisuja ongelmaan. 
Ehdotusten kirjo oli laaja ja laadukas. Yläluokkaan sijoittuneet työt olivat 
monipuolisia, joskin ne herättivät ristiriitaisia tunteita kilpailun lähtökohtiin 
peilaten. Innovatiivisten ideoiden tuottaminen ei ollut niinkään kilpailussa 
omien lähtöolettamusten mukaisesti lähtökohtana, vaan alueelle 
haluttiin löytää sopivan tasapainoinen ratkaisu kortteleiden, liikenteen ja 
viheralueiden muodossa. 

Tärkeimmäksi havainnoksi koin selkeän aluevision löytämisen. 
Näyttävimmissä kilpailuehdotuksissa maalattiin mielikuvaa onnistuneesti. 
Keskityin tietoisesti kehitetyssä suunnitelmassa selkeyttämään visiota. 
Kehitetty suunnitelma kuvasi prosessin aikana havaittuja löydöksiä ja niputti 
yhteen itsereflektion tuomat omat vahvuuteni ja kehityskohtani.

Kehitin kilpailuehdotukseni suunnitelmaa itsereflektion keinoin. Liikuin 
edestakaisin suunnitelman kehittämisen ja analysoinnin välillä. Prosessin 
edetessä etenin aina askeleen suunnittelussa eteenpäin ja katsoin askeleen 
jälkeen taaksepäin: mitä, miksi ja miten tein niin. Kokemukseen palaaminen 
ja sen uudelleenarviointi päiväkirjan ja suunnitelmien avulla toi uusia ideoita 
ja auttoi tunnistamaan omia käyttäytymismalleja suunnittelutyössä.

Työn tekemiseen vaikutti myös fyysinen lokaatio ja prosessin analysointiin 
pureutuvat ohjaukset. Prosessin analysoinnissa mukana kulkivat vahvasti 
oman sisäisen maailman, kuten tunteiden ja lähtökohtien, kuvaaminen sekä 
ulkoisten tekijöiden, kuten kommenttien ja arvioinnin, vaikutus. Prosessissa 
suunnitelmaan vaikuttivat merkittävästi tunteet.

Itsereflektiivisten taitojen harjoittamisen merkitys kasvaa entisestään 
korkeakoulujen tavoiteajan kiristyessä, ja sen huomioiminen arkkitehtuurin 
opintokokonaisuuksien ja jatkokouluttautumisen suunnittelussa on tärkeää. 
Diplomityöni suunnittelun kaaren kuvaus on yksi esimerkki itsereflektoinnin 
merkityksestä henkilökohtaisen suunnittelijuuden otteen hakemisesta.

Diplomityössä havainnoin oman suunnittelijaminäni asemaa, vahvuuksia ja 
heikkouksia työelämään siirtyessä. Ideakilpailun vertailevasta asetelmasta 
huolimatta lopulta pahin vihollinen on itse, minkä olen ymmärtänyt 
itsereflektoinnin prosessin avulla. Itsereflektointi on auttanut löytämään 
rohkeuden ja herkkyyden tekemiseen. Työn siivin siirryn moniääniseen 
työelämään tietoisena omasta suunnittelijaminästäni.
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