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1. KILPAILUKUTSU
1.1. Kilpailun luonne ja tarkoitus
Kouvolan kaupunki järjesti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Osuuskunta Suomen
Asuntomessujen kanssa suppean kutsukilpailun, jonka tarkoituksena oli ideoida vetovoimaisen
asuinalueen sovittamista Korian entisen varuskunta-alueen yhteyteen. Kouvolan kaupunki ja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestävät alueella asuntomessut vuonna 2019.
Kilpailun tavoitteena oli löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin soveltuva ja vetovoimatekijöitä vahvistava ratkaisu asemakaavan muutoksen pohjaksi.
Kilpailutehtävänä oli ideoida uudisrakentamisen sovittamista historiallisen kasarmialueen kokonaisuuteen. Alueelle tuli sijoittaa vähintään 30 erityyppistä pientalotonttia, jotka ovat arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan luonteva osa alueen kokonaisuutta ja vahvistavat alueen identiteettiä. Tehtävänä oli myös tutkia Ruokalan alueen käytön mahdollisuuksia sekä ideoida Pioneerikoulun uutta käyttöä. Kilpailutehtävänä oli myös ideoida Talliojan vesiaiheen, Kymijoen rannan,
Pioneerikentän sekä niiden yhteydessä olevien puistoalueiden kehittämistä. Tavoitteena oli alueen vetovoiman, viihtyisyyden, identiteetin ja monikäyttöisyyden vahvistaminen. Aluetta kehitetään Korian taajaman sekä koko Kouvolan kaupungin virkistysalueena.
Kilpailuun kutsuttiin osallistumaan seuraavat toimistot ja työryhmät:
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy (työryhmän vetäjä)
Ramboll Finland Oy
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (työryhmän vetäjä)
Maisemasuunnittelu Hemgård
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy (työryhmän vetäjä)
Trafix Oy
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
Skenarios Oy
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy (työryhmän vetäjä)
Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
Trafix Oy
Terveyspuistot-konsultointi
Serum Arkkitehdit Oy
1.2. Kutsukilpailun osanottajapalkkiot
Kilpailun järjestäjä maksoi kullekin hyväksytyn ehdotuksen jättäneelle työryhmälle 15 000 € (alv
0 %) suuruisen osallistumispalkkion. Palkkiot maksettiin Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kautta,
joka pidätti palkkioista 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja
muita kuluja varten.
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1.3. Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluivat:
Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina:
Hannu Luotonen, tekninen johtaja
Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö
Heikki Kauppi, kaavoitusinsinööri
Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti
Sanna Kauppi, projektipäällikkö
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen nimeämänä edustajana:
Pasi Heiskanen, toimitusjohtaja
Kilpailijoiden nimeämänä edustajana:
Sanna Meriläinen, arkkitehti SAFA
Palkintolautakunnan sihteeri:
Sanna Laukkanen, vuorovaikutussuunnittelija
1.4. Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailuohjelma on järjestäjien, palkintolautakunnan ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailuasiantuntijan hyväksymä.
1.5. Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkoi 1.10. ja päättyi 30.11.2015.

4

2. KILPAILUTEHTÄVÄ
2.1. Kilpailutehtävän tausta
Kouvola on Suomen 10. suurin kaupunki, jossa asuu noin 87 000 asukasta. Kouvola sijaitsee
Kymenlaaksossa valtateiden 6, 12 ja 15 solmukohdassa. Rautateiden risteyskohtana tunnetusta
logistiikkakaupungista on junayhteydet kaikkialle Suomeen. Junamatka pääkaupunkiseudulle
taittuu reilussa tunnissa ja Pietariin reilussa kahdessa tunnissa. Kouvolan läpi mutkitteleva Kymijoki, valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan maamme neljänneksi suurin joki, palvelee jokivarren
metsäteollisuusyrityksiä, antaa seudun väestölle työtä sekä oman leimansa seudun maisemaan.
Kilpailualue sijaitsee Kouvolassa Korian entisellä varuskunta-alueella Kymijoen ja rautatien leikkauskohdassa. Korian taajama sijaitsee noin 5 km Kouvolan keskustaajamasta länteen. Valtatie
6 kulkee taajaman pohjoispuolella ja maantie 359 Anjalasta kulkee läpi taajaman keskustan. Kymen Pioneeripataljoonan varuskunta toimi alueella vuoteen 1994 asti. Korian taajamassa on
3 660 asukasta ja Pioneeripuiston kilpailualueella 182 asukasta. Korian taajaman keskustasta,
kävelymatkan etäisyydeltä löytyvät Pioneeripuistoakin palvelevat päivittäistavarakaupat, uimahalli ja muut liikuntapaikat, kirjasto, alakoulut ja päiväkodit.
Korian historiallisesti kerroksinen kasarmialue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Venäläisten tyyppipiirustuksin rakentamat punatiiliset varuskuntarakennukset edustavat alueen ensimmäistä rakennusvaihetta 1900-luvun alusta (mm. Pitkäkasarmi, Esikunta ja Sakkola). Kasarmia on myöhemmin täydennetty 1920-luvun klassistisella
sotilasrakentamisella (mm. Yrjölä ja Valkoinen talo) ja 1930-luvun modernistisella arkkitehtuurilla
(mm. Sotilaskoti ja Pioneerikoulu).
Kasarmialueen lisäksi kilpailualueeseen kuulunut Pioneeripuiston metsäalue on merkittävä osa
Kymijokilaakson viheraluekokonaisuutta. Alueella risteilee luontopolkuja ja ulkoilureittejä. Entiset
paraatikentät toimivat nykyisin urheilu- ja liikunta-alueina, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia.
Alueella järjestetään muun muassa rock-festivaali vuosittain ja erämessut joka toinen vuosi.
Sijainti ja laajuus
Talliojan kaakkoispuolelle suunniteltava pientaloalue, vanhojen kasarmirakennusten alue sekä
Pioneerikenttä muodostivat kilpailualueen ytimen. Suunnittelualueen koko oli noin 48 ha. Pioneeripuiston kokonaisuus rajoittuu luoteessa Ahkojan luonnonsuojelualueeseen, lounaassa Anjalantien varren omakotialueeseen ja sähkölinjaan, kaakossa rautatiehen ja koillisessa Kymijokeen.
2.2. Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet
Korian entistä varuskunta-aluetta on tarkoitus täydentää uudella pientaloalueella, jossa järjestetään asuntomessut vuonna 2019. Kilpailun tavoitteena oli löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin soveltuva ja vetovoimatekijöitä vahvistava ratkaisu asemakaavan muutoksen pohjaksi. Kilpailun tavoitteena oli myös tutkia Ruokalan alueen käytön mahdollisuuksia ja ideoida
Pioneerikoulun uutta käyttöä. Kilpailussa haettiin ideoita Talliojan vesiaiheen, Kymijoen rannan,
Pioneerikentän sekä niiden yhteydessä olevien puistoalueiden kehittämisestä. Kilpailijoilta toivottiin näkemyksiä julkisen taiteen liittämisestä hankkeeseen.
Tavoitteena oli toiminnoiltaan monipuolinen, viihtyisä, esteettinen ja turvallinen asuin- ja virkistysalue. Alueelle toivottiin vahvaa identiteettiä.
Kilpailussa arvioitiin uudisrakentamisaluetta, kehitettäviä kohteita sekä yleisiin alueisiin kohdistuvia ideoita kokonaisuutena. Kilpailulla haettiin kaupunkikuvallisesti laadukkaita, toiminnallisesti
monipuolisia ja toteutettavuudeltaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja suunnittelualueen kehittämiseksi.
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Kilpailutehtävä jakautui viiteen osa-alueeseen, jotka olivat uudisrakentamisen alue, Ruokalan ympäristö, Pioneerikoulu, Talliojan vesiaihe ja sen ympäristö sekä Kymijoen ranta ja siihen liittyvät
puistoalueet.
Uudisrakentamisen alue
Uudisrakentaminen tuli sovittaa historiallisen kasarmialueen yhteyteen kilpailuohjelmassa osoitetun uudisrakentamisalueen sisälle. Aluerajauksesta saattoi poiketa vain perustellusti. Uudisrakentamisalueen pinta-ala oli noin 63 000 m2 ja sinne tuli sijoittaa vähintään 30 erityyppistä pientalotonttia. Kouvolan alueella suurin osa pientalorakentajista on ollut kiinnostunut yli 1 000 m2
tonteista. Alueelle saattoi osoittaa erikokoisia tontteja alueen sijainti, luonne ja kaupungin tonttimaan edullisuus huomioiden. Koko alueen arkkitehtuurille tuli osoittaa selkeä, paikan identiteettiä
vahvistava luonne, joka kuitenkin mahdollistaa monipuolisen messurakentamisen. Pioneerikoulun ja Talliojan välissä sekä Kymijokea lähellä oleville uudisrakentamisen alueille toivottiin monipuolista uudentyyppistä asuntorakentamista.
Ruokalan ympäristö
Ruokalan ympäristössä tutkittiin alueen käytön mahdollisuuksia. Kilpailijat saivat vapaasti ratkaista alueen käytön niin, että ruokalarakennus säilyy, osia siitä säilyy tai se korvataan kokonaan
uudisrakentamisella ympäristön erityispiirteet huomioiden. Annettujen ehdotusten tuli olla taloudellisesti toteuttamiskelpoisia paikan sijainti ja asukasmäärä huomioiden.
Ruokalan kortteli on nykyisessä asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tämä käyttö ei kuitenkaan ole täysin toteutunut, ja alueelle toivottiin sijoitettavan ainakin asumista voimassa olevan
osayleiskaavan mukaisesti.
Pioneerikoulu
Lähtökohtana oli, että Pioneerikoulun suojeltu rakennus kunnostetaan. Kilpailijoiden tuli ideoida
rakennuksen tulevaa käyttöä sekä Pioneerikoulun sisätilojen parantamista. Annettujen ehdotusten tuli olla taloudellisesti toteuttamiskelpoisia paikan sijainti ja asukasmäärä huomioiden.
Pioneerikoulun kortteli on nykyisessä asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tämä käyttö ei kuitenkaan ole täysin toteutunut. Voimassa olevassa osayleiskaavassa alue on osoitettu palvelujen
ja hallinnon alueeksi, jolle voidaan sijoittaa asumista.
Talliojan vesiaihe ja sen ympäristö
Talliojan vesiaiheen ja ympäristön viihtyisyyttä tuli parantaa. Kilpailutöissä tuli esittää ainakin viherrakentamisen keinot, kulkureittien ja siltojen kehittämismahdollisuudet sekä alueen valaistuksen periaatteet. Tallioja rajaa rakennetun alueen koko kaupungin yhteisestä virkistysalueesta.
Tämän raja-alueen kytkemistä niin metsän ja tapahtuma-alueen kuin kasarmialueenkin suuntaan
tuli parantaa. Alueen monikäyttöisyyttä tuli kehittää ainakin virkistyksen, vapaa-ajan toimintojen
ja erilaisten tapahtumien näkökulmista.
Itse Talliojan vesiaiheen parantamisesta tuli esittää ehdotus ja vesiaiheen hyödyntäminen osana
hulevesien luonnollista hallintaa tuli huomioida kilpailutöissä.
Kymijoen ranta ja alueen nykyiset viheralueet
Kymijoen rantavyöhyke, Pioneerikenttä ja alueen muut viheralueet ovat merkittävä osa alueen
identiteettiä. Näiden alueiden mahdollisuuksia tuli tutkia ja erityisesti alueiden välisiä yhteyksiä
tuli parantaa. Kymijoen rantavyöhykettä, Pioneerikenttää ja Pioneeripuiston metsäaluetta jalostetaan Korian taajaman ja koko kaupungin virkistysalueina.
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Vaaditut asiakirjat
Selostus
Havainnekuva koko kilpailualueesta ja lähiympäristöstä 1:5000
Asemapiirustus, mittakaava 1:2000
Pohjapiirustuskaaviot Pioneerikoulusta ja Ruokalan korttelista, mittakaava 1:400
Leikkaus 1 kpl, mittakaava 1:400
Perspektiivikuvat 2 kpl
2.3. Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Kilpailuehdotuksia arvioitiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Kilpailussa arvioitiin täydennysrakentamissuunnitelmia sekä yleisiin alueisiin kohdistuvia ideoita
kokonaisuutena. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta
ympäristöön pidettiin tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.
Lisäksi arvostelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin:


arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisuus,



paikan identiteetti, houkuttelevuus ja viihtyisyys,



toteutuskelpoisuus, taloudellisuus ja kokonaistehokkuus,



toimintojen monipuolisuus ja luonteva sijoittuminen, ja



ympäristön huomioon ottavuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys.

3. YLEISARVOSTELU JA EHDOTUSTEN VERTAILU
Tehtävä ei näennäisestä suppeudestaan huolimatta ollut yksinkertainen. Haasteiksi muodostuivat alueen laajuus ja monimuotoisuus sekä toisaalta kustannustehokkaan toteutuksen haasteet.
Omaleimaisen, historialliseen ympäristöön liittyvän asuinalueen suunnittelu vähäeleisesti mutta
samanaikaisesti riittävän omaleimaisesti osoittautui vaativaksi tehtäväksi. Moni ehdotuksista olisi
toiminut urbaanimmassa ja kaupunkimaisemmassa ympäristössä, jossa voidaan olla varmoja
suunnitelman nopeasta ja täydellisestä toteutumisesta. Saapuneet viisi ehdotusta valaisivat kuitenkin kattavasti suunnittelutehtävää eri näkökulmista ja tarjosivat erinomaisia ratkaisumalleja
alueen jatkokehitykselle.
Arvostelussa nousivat esiin ratkaisut, jotka huomioivat alueen erityispiirteet ja joiden toteutuksessa rajalliset resurssit pystytään keskittämään ja käyttämään oikein. Näin vuoteen 2019 mennessä toteutuva asuntomessualue onnistuu luomaan toimivan perustan elävälle asuinalueelle,
jossa myös historiallinen kasarmiympäristö jatkaa elämäänsä uudessa käytössä.
3.1. Arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisuus
Kaikissa ehdotuksissa oli ymmärretty historiallisen kasarmiympäristön arvo ja täydennetty sitä
ammattitaidolla. Kaupunkikuvan käsittelyssä esiintyi kuitenkin hyvin erilaisia lähestymistapoja.
Osassa uusi asuinalue oli erotettu selkeästi historiallisesta kasarmista omaksi tunnistettavaksi
osakseen (esim. ehdotuksessa ”Pioni”) ja toisissa ehdotuksissa uusi ja vanha pyrittiin sulauttamaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi voimakkaalla korttelien täydennysrakentamisella (esim.
”Castra", ”Aamukampa”). Osassa ehdotuksia yhdisteltiin molempia periaatteita. Molemmat lähtö-
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kohdat osoittautuivat hyvin suunniteltuina mahdollisiksi, joten niitä ei asetettu selkeään paremmuusjärjestykseen. Kaikissa ehdotuksissa oli ratkaistu Pioneeripuiston eri osa-alueet pääosin
suunnitteluohjeiden mukaisesti. Eläytyvän kokonaisotteen lisäksi ehdotuksia tarkasteltiin erityisesti vaiheittaisen toteutuksen ja joustavuuden näkökulmasta.
Uudisrakentamisen alue
Uudisrakentumisen alue painottui kaikissa ehdotuksissa Talliojan ja kasarmien väliin, mikä todettiin arvostelussa luontevaksi ratkaisuksi. Ongelmaksi koettiin lähinnä väljistä pientalotonteista
koostuvan asuinalueen hahmottuminen. Joissain ehdotuksissa myös Museomäentien jyrkähköön
rinteeseen ehdotettuja pientaloja olisi tullut tarkemmin tutkia suhteessa maastonmuotoihin.
Upseerikerhon ja Miehistösaunan läheisyydessä sijaitsevalle rakennuspaikalle ehdotettiin hyvin
erityyppisiä ja -kokoisia rakennuksia. Niistä parhaina pidettiin maltillisen kokoisia pientaloja tai
kytkettyjä pientaloja, jotka mittakaavaltaan soveltuvat naapurirakennuksiin ja jättävät Pioneerikoulun alueen hallitsevaksi rakennukseksi. Osassa ehdotuksia rakentamista oli ehdotettu myös
Väinö Vainiontien ja joenrannan tuntumaan, mutta tätä ei pidetty kovin luontevana ratkaisuna.
Kymijoen herkkä rantapenger soveltuu myös huonosti rakentamiseen.
Ruokalan ympäristö
Ruokalan ympäristön kehittämiseen kilpailu tarjosi hyvän kirjon vaihtoehtoja. Osassa Ruokala oli
pyritty säilyttämään ravintola- ja palvelukäytössä ja sijoitettu rakennukseen lisäksi asuntoja, mutta
rakennusrunko ei tähän kovin luontevasti sovellu. Kiinnostava vaihtoehto rakennukseen osittaiseen uudiskäyttöön esitettiin ehdotuksessa ”Pioni”, jossa ravintola- ja liikuntatilat on säilytetty ja
otettu osaksi uudisrakennusta, johon sijoittuisi palveluasuntoja. Kilpailu näytti, että Ruokalan koko
ja alkuperäinen käyttötarkoitus tekevät sen muokkaamisesta uuteen käyttöön varsin haasteellisia.
Tuomaristossa epäiltiin lisäksi, riittääkö Pioneeripuiston alueella asiakkaita useammalle ravintolaja liiketilalle. Joissain ehdotuksissa ravintolapalvelut oli sijoitettu entiseen Sotilaskotiin alueen sisäänkäynnin tuntumaan. Tätä sijaintia pidettiin lopulta parempana aluetta palvelevalle ravintolalle
kuin Ruokalan korttelia, joka jää hieman syrjään.
Kahdessa ehdotuksessa (”Aamukampa” ja ”Koriaa”) Ruokala oli ehdotettu purettavaksi ja sen
tilalle oli suunniteltu uusi asuinkortteli. Uusi kortteli sovittautui luontevasti vanhan ja uuden rakentamisen välimaastoon aluerakenteen ja myös kokonsa puolesta. Ratkaisu tarjoaa myös mahdollisuuden rakentaa alueelle luontevasti muun tyyppistä asumista kuin pientaloasuntoja, mm. pienasuntoja ja palveluasumista. Kilpailun perusteella Ruokalan alueen uudisrakentaminen on uuden
asuinalueen ja muodostuvan kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.
Pioneerikoulu
Kaikissa ehdotuksissa Pioneerikoulu oli muutettu asunnoiksi, joiden koko vaihteli pienistä yksiöistä suuriin rivitalomaisiin asuntoihin. Luontevimmilta tuntuivat ratkaisut, joissa alkuperäistä rakennusrunkoa oli muokattu mahdollisimman vähän, eikä rakennuksen ulkomuoto muuttunut.
Haasteena oli rakennuksen pohjoisen sivun leveä aulatila, jonka käyttöönotto yhteiseksi tilaksi on
toisaalta tilan erityislaatuisuuden kannalta houkuttelevaa, mutta myös palo- ja valaistusteknisesti
haastavaa. Nyt esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta asunnoiksi muuttamista voidaan tutkia eteenpäin, mutta ainakin pohjakerroksen käyttö työskentely- tai liiketiloina, vaikka osittain asuntoihin
yhdistettynä, olisi rakennuksen sisätilojen säilymisen kannalta hyvä vaihtoehto.
Talliojan ympäristö, Pioneerikenttä ja rannan viheralueet
Viheralueiden käsittelyn laajuus vaihteli ehdotuksissa varsin paljon. Joissain käsittely oli hyvin
viitteellistä ja perustui lähinnä graafisiin elementteihin, kun taas parhaissa ehdotuksissa oli vakuuttavalla tavalla esitetty puisto istutuksineen ja Talliojan vesielementtien käsittely hulevesineen.
Talliojan puiston sijainti asuinalueen ja ulkoilumetsän rajapinnassa puolsi ehdotuksia, joissa rantaa ei liian voimakkaasti rakennettu. Näissä suunnitelma oli tehty vähäeleisesti johdonmukaisilla
reiteillä ja kehittäen puistoa metsäisenä puutarhana, jossa säännöllisesti ylläpidettävät osat, nurmipinnat ja perennaistutukset oli rajattu keskeisille sijainneille. Uusien näkymien avaamista joelle
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pidettiin hyvänä, samoin kuin joen varren rantareitin kehittämistä. Massiivisia paviljonkeja tai kelluvia rakenteita voimakasvirtaisessa joessa ei pidetty realistisina, mutta rantaa tulisi jatkossa kehittää eteenpäin olemassa olevien rakenteiden pohjalta sekä pienimuotoisilla uusilla rakenteilla,
joista osa voisi olla väliaikaisia rakennuksia asuntomessujen kävijöitä varten.
Pioneerikenttä oli säilytetty kaikissa ehdotuksissa avoimena maisematilana ja sen muokkaamista
aktiivisempaan urheilukäyttöön oli vaihtelevasti tutkittu. Avoimuutta pidettiin hyvänä ratkaisuna,
eikä Pioneerikenttää tulisi jatkossakaan rajata liian voimakkaasti puilla tai rakenteilla vaan säilyttää ja parantaa entisestään nykyistä tilannetta, jossa pitkät kasarmirakennukset rajaavat avointa
maisemaa. Ehdotuksessa ”Aamukampa” ehdotettiin Pioneeripuiston käyttöön ottamista säännöllisiä tapahtumia varten, mikä korostaisi alueen omaleimaista identiteettiä. Samassa ehdotuksessa oli myös toimivalla tavalla esitetty miten Sotilaskodin ympäristöä voisi kehittää väliaikaiseen
pysäköintiin yleisötapahtumia varten.
3.2. Paikan identiteetti, houkuttelevuus, viihtyisyys
Ehdotuksissa paikan identiteetti rakentui luontevalla tavalla pääosin olemassa olevan miljöön varovaiseen täydentämiseen. Näissä uuden asumisen rooli jäi taustalle, parhaimmillaan selkeäksi
perusrakenteeksi ja heikoimmillaan heikosti hahmotettavaksi omakotitalomatoksi kasarmin
taakse. Tiiviimmissä, kaupunkimaisissa ratkaisuissa katumiljöö oli selkeämpi, mutta teki toisaalta
kokonaisuudesta liian raskaan ja heikensi asuntojen välitöntä yhteyttä ympäröivään luontoon. Ehdotuksissa ”Koreasti Korialla" ja ”Pioni” oli pyritty erottamaan uudisrakentamisen alue omaan
koordinaatistoonsa omaksi kokonaisuudekseen, mikä oli varsinkin Pionissa lupauksia herättävästi ratkaistu. Pionin nurinpäin kääntynyt suurkortteli luo voimakasta ja tunnistettavaa omaa
identiteettiä mutta tuomaristolla oli myös epäilynsä sen suhteen, miten houkuttelevaksi sen miljöö
muodostuu, jos se ei toteudu yhtenäisenä.
3.3. Toteutuskelpoisuus, taloudellisuus ja kokonaistehokkuus
Kilpailuehdotuksissa rakentamisen määrä vaihteli, mutta kaikissa oli vaadittu määrä pientalotontteja. Useimmissa uudisrakentamista oli 10.000–15.000 k-m2, poikkeuksena ehdotus ”Aamukampa”, jossa oli uutta asuinrakentamista yli 20.000 k-m2. Tuomaristo piti alhaisempaa kerrosalaa alueelle mittakaavallisesti sopivampana. Tässä kokoluokassa myös katuverkon pituus sekä
pysäköinnin järjestelyt voidaan pitää maltillisina. Pääosin ehdotuksissa toteutuneita, kilpailuohjelman suositusten mukaisia, n. 1000 m2 kokoisia pientalotontteja pidettiin pääosin hyvinä, kun taas
kaikkein pienimpiä kulmatontteja ei pidetty omatoimirakentajille houkuttelevina. Suurilla tonteilla
on kuitenkin kiinnitettävä huomiota ehjän katumiljöön muodostumiseen ja rakennusten sijoittumiseen tonteilla.
3.4. Toimintojen monipuolisuus ja luonteva sijoittuminen
Historiallisessa miljöössä on useita merkittäviä säilytettäviä rakennuksia ja katuakseleita ja parhaimmissa ehdotuksissa oli painotettu niitä alueen painopisteitä kehitettäessä. Liian suuria aukioita taideteoksineen ja yhteisrakennuksineen pientaloalueen keskellä ei pidetty toimivina ratkaisuina, koska alueella on jo olemassa olevia luontevia kokoontumispaikkoja ja julkisia tiloja. Parhaimmissa ehdotuksissa julkiset toiminnot oli keskitetty Pioneerikoulun ja sen ympärille muodostuvan aukion tuntumaan, josta on luonteva yhteys puistoalueelle ja rantavyöhykkeelle. Ruokalan
kortteli toimi luontevimmin ratkaisuissa, joissa sen ympärillä oleva aukiotila oli kooltaan maltillista.
3.5. Ympäristön huomioonottavuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys
Ehdotukset oli laadittu ammattimaisesti ja huolellisesti paikan erityispiirteet huomioiden. Parhaissa ehdotuksissa oli tutkittu alueen yhteyksiä laajempaan Korian taajaman kokonaisuuteen ja
huomioitu kävelyn ja pyöräilyn yhteydet viheralueiden lisäksi myös lähiseudun palveluihin.
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4. EHDOTUSKOHTAINEN ARVOSTELU
“Aamukampa”
Ehdotuksessa on aluetta muokattu varsin voimakkaasti katu- ja puistoverkkoa kehittämällä. Lopputulos on elegantti ja toimiva, mutta varsin urbaanin oloinen pikkukaupunki aukioineen. Alueen
sisäänkäynti ja Sotilaskodin ympäristö on ratkaistu hyvin, samoin Pioneerikentän kehittämistä on
ideoitu ansiokkaasti. Ruokala on ehdotettu purettavaksi ja korvattavaksi tiiviillä asuinkorttelilla.
Uudet asuintalot asettuvat päättyvien pihakatujen varrelle ja niiden pihat aukeavat pääosin asukaspuistoksi muokattuun Talliojan ympäristöön. Tonttikoko jää ratkaisussa pääosin tavoiteltua
ratkaisevasti pienemmäksi, erityisesti kaupunkikuvallisesti tärkeimmillä kulmatonteilla. Rakennusoikeutta ehdotuksessa on huomattavasti muita ehdotuksia enemmän, mutta tiiviin asuinrakentamisen toteutumista alueella tässä laajuudessa pidettiin epävarmana eikä välttämättä tavoiteltuna. Upseerikerhon ja Pioneerikoulun läheisyydessä sijaitsevia kerrostalokortteleita pidettiin
liian korkeina ja ympäristöstään irrallisina. Pioneerikoulun asuntoratkaisu oli luonteva. Museomäentien ympäristö oli toimivasti ratkaistu.
Talliojan puisto ja kelluva paviljonki olivat toteutukseltaan ja ylläpitokustannuksiltaan liian raskaita
pienipiirteiseen ympäristöön. Tapahtumakentän siirtäminen historialliselle Pioneerikentälle on
sen sijaan jatkokehittämisen arvoinen idea, joka toisi vuosittaiset tapahtumat näkyville alueen
keskelle.

“Castra”
Ratkaisun perusrakenne on yksinkertainen, toimiva ja tavoitteiden mukaisesti väljä, mutta riskinä
on, että alue jää vaiheittain toteutuessaan hahmottomaksi. Nimimerkkiä innoittaneet sotilasleirin
akselistot jäävät lähinnä teoreettiselle tasolle. Suunniteltuja aukioita on runsaasti ja niiden rajautuminen ympäristöönsä jää osittain epäselväksi. Aukioiden suuren koon aiheuttama epäsuhta
suhteessa alueen kokoon ja tulevaan asukasmäärään käy erityisesti ilmi Ruokalan korttelitutkielmissa. Katuakseleiden visuaaliset päätteet jäävät pääosin esittämistekniikan varaan. Rakennettavien katujen määrä on varsin suuri. Alueelle saapumista ja Pioneerikentän ympäristön käsittelyä
ei ole esitetty. Pioneerikenttää rajaavat koillisesta uudet kasarmirakennuksista innoittuneet asuinrakennukset, jotka osin peittävät historiallisia rakennuksia, mutta laadukkaalla toteutuksella voisivat toimia positiivisina uusina elementteinä. Kymijoen puolelle sijoitetut uudisrakennukset sen
sijaan rikkovat vanhan kasarmin aluerakennetta ja sijaitsevat hankalasti rakennettavalla rantapenkereellä. Talliojan alueen kehittäminen puistoksi on esitetty viitteellisesti.
Pioneerikoulun asunnoissa ongelmallisiksi muodostuvat ainoastaan aulatiloihin avautuvat asuinhuoneet, samoin kuin Ruokalaan tehdyissä, itään avautuvissa suurissa perheasunnoissa, jotka
siten uhkaavat jäädä varsin pimeiksi. Ruokalan olemassa olevan rakennuksen osittaista muokkaamista asunnoiksi ei pidetty pitkällä aikavälillä toimivana ratkaisuna.

“Koreasti Korialla”
Ehdotuksessa on jaettu Pioneeripuiston asuinalue pienempiin, toisistaan erottuviin, alueen topografiaa korostaviin korttelinosiin, jotka antavat tilaa historialliselle kasarmiympäristölle. Väljien
asuinkortteleiden hahmottumista on pyritty selkeyttämään väreillä ja rajaavilla elementeillä, aidoilla, muureilla ja pergoloilla. Idea on monella tapaa ansiokas, mutta sen laadukkaan toteutumisen edellytyksiä ajatellussa laajuudessa, paalutettavassa savimaassa pohdittiin tuomaristossa.
Luoteiskulman erilainen kortteli on ajatuksena kiinnostava, mutta jää nyt viitteelliseksi. Asuintontit
pihaa rajaavine autotalleineen muodostuvat viihtyisiksi. Katuakseleita ja varsin laajoja aukiotiloja
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on pyritty rajaamaan taide- ja maisemaelementeillä, kuten kellotorneilla, mutta nämä jäävät ympäristöstään jossain määrin irrallisiksi. Aukiotilan määrä asuinalueen keskellä tuntuu ylimitoitetulta.
Ruokalan pienentäminen voi olla mahdollinen ratkaisu ja toimii valitun korttelirakenteen logiikassa. Pioneerikoulun ratkaisuvaihtoehdot ovat realistisia ja kehityskelpoisia. Pioneerikenttää on
kehitetty urheiluympäristöksi, kun taas Talliojan ympäristöä on kunnostettu maltillisesti ja varsin
toimivasti metsäiseksi puistoksi.
“Koriaa”
Ehdotus on vähäeleinen ja melkein itsestään selvän oloinen. Katuverkko on taloudellinen ja hahmottuu luontevasti. Uudet korttelit asettuvat luontevaksi osaksi aluetta, mutta jättävät tilaa kasarmialueen olemassa olevalle järjestykselle eivätkä kiistele sen kanssa huomiosta. Asuinalueen
uusi aukio on onnistuneesti sijoitettu Pioneerikoulun tuntumaan, tapahtumakentälle johtavan reitin varrelle ja alueen luontevaan solmukohtaan. Ruokala on esitetty purettavaksi ja korvattavaksi
asuinkorttelilla, joka toimii välittävänä elementtinä pientaloalueen ja kasarmin välillä. Myös Upseerikerhon lähistölle sijoittuvat uudisrakennukset ovat mittakaavaltaan ja sijoitukseltaan onnistuneita. Sotilaskodin kehittäminen alueen ravintolaksi Ruokalan sijaan on alueen tulevan käytön
sekä Sotilaskodin säilymisen kannalta hyvä ratkaisu.
Muista poiketen on Pioneerikoulussa otettu asuntojen käyttöön myös rakennuksen aulatilat.
Tämä helpottaa asunnoiksi muokkaamista, mutta on samalla johtanut varsin massiivisiin uusiin
porras- ja hissirakenteisiin suojellun rakennuksen julkisivussa. Hienovaraisempi ratkaisu olisi
ehkä tarpeen. Ruokalan korttelin ratkaisu soveltuu hyvin pienemmille asunnoille ja erityisasumiselle, mutta nyt korttelin ilme on havainnekuvissa esitetystä kattomuodosta johtuen varsin korkean oloinen.
Asuintontit sijoittuvat väljästi, mutta johdonmukaisesti Talliojan ympäristöön ja muodostavat hyvän lähtökohdan vaihtelevalle pientaloasutukselle, joka avautuu viuhkamaisesti Talliojan puistoon. Rakennusten sijoittelu tonteilla sekä katuympäristön hahmottaminen vaativat kuitenkin rakentamiselle pelisääntöjä, joita olisi syytä kehittää. Tallitien kasarmin puoleiset pientalot ovat mittakaavaltaan oikeanlaisia. Museotien varren täydennysrakentaminen piharakennuksineen täydentää oivaltavalla tavalla Kasarmialueen alkupäätä.
Pioneerikentän alue sekä Talliojan puisto Kymijoen rantaan asti on käsitelty hienovaraisesti ja
varmaotteisesti olennaisiin elementteihin keskittyen. Jokiuimalan ja vedessä olevien rakenteiden
toteutettavuus on epävarmaa.
“Pioni”
Ennakkoluulottomassa ehdotuksessa on lähdetty kehittämään alueelle omaleimaista uutta identiteettiä. Uusi asuinalue on pääosin erotettu omaksi tunnistettavaksi kokonaisuudekseen. Jo rakennetut asuintalot täydennetään kukkulakyläksi. Ansiokasta on myös laajemman ympäristön
analyysi, jossa on tutkittu alueen yhteyksiä aseman ympäristöön ja Korian taajaman keskukseen.
Aukiomaisen puistokadun ympärille rakentuva pientalokortteli tarjoaa houkuttelevan pientaloasumisen mallin, jossa katutila voi toimia monipuolisena kokoavana ja yhteisöllisenä tilana. Samalla
kaikilla asunnoilla on välitön yhteys väljän pihan kautta puistoalueelle. Rakennettavan kadun
määrä voidaan hyvällä suunnittelulla pitää mallissa varsin pienenä ja aukiomaisen puistokadun
alueelle voidaan koota yhteisiä palveluita, jätehuoltoa yms. Ehdotuksessa oli myös ideoitu pienelle alueelle runsaasti erilaisia rakennustyyppejä. Ehdotuksen vahvuudet ovat kuitenkin samanaikaisesti sen riskejä ja vaativat onnistuakseen alueen ehjää toteutumista. Suurkorttelia pidettiin
myös jäykkänä elementtinä, joka kääntää selkänsä ympäristöön eikä anna kunnolla mahdollisuutta vaiheittaiseen toteutukseen. Vain osittain tai vaiheittain toteutuessaan korttelirakenne ei
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toimi, vaan vaatii vahvan toteuttajatahon ja pelisääntöjä sekä katu- että puistojulkisivun onnistumiseksi. Riskinä on myös, että kortteli hahmottuu saapumissuunnasta ainoastaan sarjana takapihoja.
Tieverkko on ekonominen ja avatut näkymäyhteydet perusteltuja. Kyläaukion paikka ja koko olivat
onnistuneita. Aukiota rajaava käsityöläiskortteli puolustaa paikkaansa kaupunkikuvallisesti, mutta
sen toimintoja ja kokoa ei pidetty täysin onnistuneena. Ruokalan korttelin muokkaaminen osaksi
palvelutaloa oli raikas idea, jota pidettiin parhaana säilyttävistä ehdotuksista. Miehistösaunaan
liittyvä umpikortteli on sellaisenaan liian tiivis. Pioneerikoulun muutos asunnoiksi on elegantti ja
kevyt.
Tallipuiston suunnitelma sekä Pioneerikentän käsittely olivat kilpailun parhaita. Puiston käsittely
on hienovaraista ja realistista, mutta tuottaa silti elämyksellisen kokonaisuuden.

5. KILPAILUN RATKAISU JA SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen ”Koriaa”. Lisäksi palkintolautakunta päätti antaa toisen palkinnon ehdotukselle ”Pioni”. Palkintolautakunta
suosittelee, että alueen kokonaisrakenne ja yleissuunnitelma toteutetaan ehdotuksen ”Koriaa”
mukaisesti. Lisäksi palkintolautakunta suosittelee, että suunnitelmassa tutkitaan mahdollisuutta
toteuttaa yksi kortteli hyödyntäen ehdotuksen ”Pioni” aukiomaisen puistokadun ideoita sekä toteuttaa Talliojan puistoalueen ajatuksia. Palkintolautakunta esittää, että alueen jatkosuunnittelua
tilataan molempien ehdotusten tekijöiltä.
Voittaneen ehdotuksen jatkotyöstössä tulee muun kehitystyön ohessa tutkia alueellisen yhteyden
vahvistamista asemalle ja Korian taajaman keskukseen, pysäköintijärjestelyjen kehittämistä Sotilaskodin ja Pioneerikentän alueella, Tallitien varren kiinteämpää tilallista jäsentelyä sekä pääaukion rajautumista puistoon päin.
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7. LIITTEET
1. Kilpailuehdotusten pienennökset
2. Kilpailuehdotusten tekijät

Castra

!

!

Vanhan kasarmialueen asemakaavallinen periaate perustuu pitkiin nŠ kymŠ linjoihin ja kahteen sŠ Š nnš lliseen koordinaatistoon. Pientalovaltainen uudisalue
noudattaa roomalaisen sotilasleirin kaavallista periaatetta ja muodostaa alueelle
kolmannen koordinaatiston. Sijoitusperiaate erottaa vanhemmista rakennuksista
koostuvan alueen ja omakotitaloalueen erilleen, jolloin kasarmialueen alkuperŠ inen ilme tŠ ydentyy sille luonteenomaisella tavalla ja samalla pientalovaltainen
rakenne ei riko alkuperŠ istŠ mittakaavaa.
Osa-alueita tŠ ydennetŠ Š n hienovaraisesti. PŠ Š kentŠ n pohjoisreunan rikkonaiseksi jŠ Š nyt rakenne eheytetŠ Š n alkuperŠ isen mittakaavan mukaisilla yhtenŠ iseen
linjaan sijoittuvilla rakennuksilla, joiden pŠ Š julkisivu avautuu etelŠ Š n. Ratkaisu
viimeistelee kentŠ n maisemakuvallisesti vaikuttavan ilmeen. Kymijoen rantaan
sijoittuva rakentaminen muodostaa nykyisin takapihamaisesta nŠ kymŠ stŠ pohjoisen alueen arvokkaan pŠ Š nŠ kymŠ n ja avaa rannan ylŠ pengertŠ viihtyisiksi oleskelupihoiksi, joilta avautuu jokinŠ kymiŠ .
Asuntomessualue jŠ sentyy paikalle sovitettuun roomalaisen sotilasleirin kaavaan,
jossa aukiomaiset pŠ Š akselit, cardo ja decumanus (Tallitie ja Paja-aukio), jŠ sentŠ vŠ t alueen ryhdikkŠ Š n nauhamaisia tonttirivejŠ . Korttelit rajautuvat lŠ nnessŠ
laajennettuun lampien sarjaan ja idŠ ssŠ vanhaan rakennuskantaan. Vanhat
rakennukset jŠ sentŠ vŠ t rakenteen solmukohtia ja luovat keskeisille paikoille rakennettaville aukioille ajallista syvyyttŠ ja omaleimaista ympŠ ristš Š . Tonttikadut
ovat kaupunkimaista, jaetun kulkemisen pintaa. Tontit istutetaan puutarhakasveilla, erityisesti hedelmŠ puilla. Suorat puurivit luovat kaduille ryhdikŠ stŠ viihtyisyyttŠ . Rakennusten julkisivut liittyvŠ t vanhaan ympŠ ristš š n muodostaen selkeŠ Š
ympŠ ristš Š . Rapattujulkisivuisissa rakennuksissa voi olla puurunko samoin kuin
puujulkisivuisissa. PŠ Š aukion Š Š rellŠ kohtaavat eri osa-alueet nŠ yttŠ ytyvŠ t myš s
erilaisina julkisivumateriaaleina.

PŠ Š aukion Š Š rellŠ rakennukset ovat rivi- tai kerrostaloja. Rakentaminen erillispientalotonteilla sijoittuu katua lŠ helle. SelkeŠ n yksinkertaisen muotoiset tontit takaavat riittŠ vŠ n hallitun ja rauhallisen kaupunkikuvan, vaikka messutaloista tulisikin
tavoiteltua monimuotoisempia.
Pioneeripuisto kytketŠ Š n nykyistŠ paremmin virkistysverkolla olemassa olevaan
rakenteeseen ja alueen sisŠ lle kehitetŠ Š n monipuolisesti virkistyskohteita. Lammen kehittŠ minen, huvimajat ja ympŠ ristš taide muodostavat vaikuttavia pŠ Š tteitŠ alueelle luonteenomaisten nŠ kymŠ akseleiden pŠ ihin ja niiden solmukohtiin.
Uudisalueen keskeistŠ kohtaa korostetaan valotaideteoksella.
Talliojan vesiaihetta jatketaan alueen lounaisosassa patolammella. Patosilta tuo
oman lisŠ nsŠ monipuoliseen lampia ylittŠ vŠ Š n siltasarjaan. Lampien ympŠ ristš Š
kehitetŠ Š n maisemaniittyinŠ ja messualueen puolelle istutetaan kukkivia hedelmŠ puita. Tontit rajataan pensasaidanteilla, jolloin Tallinojan varresta muodostuu
yhtenŠ inen selkeŠ rajainen puistotila. PŠ Š kadun ja aukioiden suuntaan tontit
rajataan lisŠ ksi matalilla kivimuureilla. Aluskasvillisuus hoidetaan monilajisina luonnonniittyinŠ .

MALLIN€ KYM€ LOUNAASTA

Kymijoen rantavyš hykkeen maisemaa hoidetaan ja avataan paikoin nŠ kymiŠ
joelle. Rantaa kehitetŠ Š n palvelemaan asukkaiden virkistystŠ . Laiturin, uimarannan ja rantasaunan lisŠ ksi paikalle voidaan esimerkiksi kanoottivuokraamo. Toimintojen palauttaminen ja uusien kehittŠ minen tuovat vanhojen teollisuuslaitosten ja luontokohteiden jaksottaman joen yleiseen kŠ yttš š n.

IDEAKAAVIO

MuseomŠ entien etelŠ puolinen rinne ehdotetaan sŠ ilytettŠ vŠ ksi viheralueena,
joka johtaa kukkulan laelle.

Erillispientalot sijoittuvat nykyperiaatteen mukaisesti katujen lŠ helle muodostaen
katuympŠ ristš stŠ pikkukaupunkimaisen intiimiŠ . Samalla suojaisille piha-alueille
jŠ Š paremmin tilaa. Pientalojen sovittaminen selkeŠ linjaiseen kasarmirakentamiseen tapahtuu asemoinnin lisŠ ksi integroimalla selkeŠ muotoisiin rakennusmassoihin mahdollisimman paljon toimintoja, kuten katetut terassit, kuistit ja parvekkeet.
Ratkaisu muodostaa paremmin katseilta suojaisia ulkotiloja ja mahdollistaa puolilŠ mpimŠ n vyš hykkeen lŠ mpimien tilojen yhteyteen. YhdistettynŠ puolitoistakerroksisiin tai kaksi- ja puolikerroksisiin rakennuksiin ratkaisu tuottaa mahdollisimman
pienellŠ vaipan alalla suuren mŠ Š rŠ n lŠ mmintŠ tilaa. Ylin kerros voidaan myš s
toteuttaa myš s perinteisesti vasta myš hemmŠ ssŠ vaiheessa ullakkona. SelkeŠ
rakennusmassa helpottaa myš s perustamista savikolla. Tonttien vŠ leihin on esitetty palstoja. Haluttaessa palstojen tila voidaan ottaa osaksi tontteja.
Vanhoja rakennuksia pyritŠ Š n hyš dyntŠ mŠ Š n siten, ettŠ niiden alkuperŠ inen
ilme ja kŠ yttš tarkoitus sŠ ilyvŠ t mahdollisimman hyvin ja ovat synergisiŠ tulevan
kŠ ytš n kanssa. Pioneerikoulu muutetaan joustaviksi loft-tyyppisiksi kerrostaloasunnoiksi, joiden asuntojako noudattaa vanhoja kantavia rakenteita. Ruokalasta
muodostuu laajentuvan asuntoalueen toiminnallinen keskipiste. Rakennus sŠ ilytetŠ Š n osin ravintolakŠ ytš ssŠ , alakerran tiloja hyš dynnetŠ Š n alueen asukastiloina
siten, ettŠ niitŠ voidaan tarvittaessa yhdistŠ Š ravintolaan tilaisuuksia varten. Ravintolan keittiš siiven ylŠ kerta ja alakerran uudessa kŠ ytš ssŠ ylikokoiset varastotilat muutetaan asukkaille vuokrattaviksi toimisto- ja varastotiloiksi ja asunnoiksi.
YlŠ kerran juhlasali muutetaan liikunta- ja aktiivikŠ yttš š n. Jos ruokalalle ei kuitenkaan saada kŠ yttš Š , sen tilalle voidaan rakentaa pientaloasuntoja.

Tallinoja lampineen muodostaa leimallisen vesiaiheen alueelle, ja tŠ mŠ n vuoksi
hulevesien kŠ sittely on luontevaa ottaa asuntomessualueen ympŠ ristš rakentamisen teemaksi. Asuntomessualueen hulevedet pyritŠ Š n viivyttŠ mŠ Š n tai kŠ sittelemŠ Š n ennen Tallinojan vesiaiheeseen ja jokeen laskemista. LŠ htš kohtana on,
ettŠ vedet ohjataan ojaan ja edelleen jokeen viheralueiden kautta. Ratkaisu
pienentŠ Š vesistš š n johtuvaa kiintoainesta, mikrohiukkasia ja raskasmetalleja
kymmenesosaan verrattuna suoraan kovilta pinnoilta johdettuun jŠ rjestelmŠ Š n.
Puhtaat hulevedet kallistetaan tonttien vŠ lisille viljelypalstavyš hykkeille, joissa
vesiŠ voidaan hyš dyntŠ Š viljelyksien kasteluun ja jonka kautta ne johdetaan
puroon.
Tallinojan varteen rakennettava puistopolun rakennekerroksiin toteutetaan biosuodatuskosteikon rakenne, jonka lŠ pi hulevedet suotuvat ja puhdistuvat ennen
valumista Tallinojaan. Tallinojan kaislikko-osuudet suodattavat hulevesiŠ ennen
johtamista Kymijokeen. Katujen hulevedet johdetaan uusien katupuiden kŠ yttš š n, jolloin vesi ja ravinteet saadaan heti kasvillisuuden kŠ yttš š n.
VIHERALUEET JA KATUALUEET

Pioneeripuiston liikennejŠ rjestelyjŠ ympŠ ristš n suuntaan kehitetŠ Š n pienillŠ mutta
vaikuttavilla toimenpiteillŠ niin, ettŠ yhteydet mm. juna-asemalle ja Korian keskustan palveluihin paranevat ja muodostuvat houkutteleviksi erityisesti kevytliikenteen osalta Ð kaikki pŠ ivittŠ ispalvelut ja enemmŠ nkin ovat kŠ velyetŠ isyydellŠ .
Myš s yhteyttŠ bussipysŠ keille parannetaan.

Alueen energiaratkaisuissa voidaan hyš dyntŠ Š monipuolisesti paikallista uusiutuvaa energiaa. Rakennusten suuntaukset mahdollistavat aurinkoenergian hyš dyntŠ misen kŠ yttš veden lŠ mmittŠ miseen ja kiinteistš sŠ hkš n tuottamiseen. EtelŠ Š n, kaakkoon ja lounaaseen suunnatut kattopinnat vastaanottavat vuosittain
n. 1 000 kWh/m2 aurinkoenergiaa.

Alueen sisŠ isen liikkumisen kehittŠ minen perustuu selkeŠ sti orientoituvaan verkkoon, jossa alueelle luonteenomaiset pitkŠ t nŠ kymŠ linjat muodostavat kehyksen
osa-alueille. LiittymŠ t rakennetaan kŠ velijŠ mittakaavaisiksi ja niiden liikenneturvallisuutta korostetaan hyvŠ llŠ nŠ kyvyydellŠ , aukiomaisilla kŠ sittelyillŠ ja laadukkaalla valaistuksella. Liikkumisen jŠ sentŠ misen periaatteet hidastavat ajoneuvoliikenteen nopeuksia. Alueen vanhaa sisŠ Š ntuloa KasarmintiellŠ korostetaan aukiolla erityisesti aseman suunnassa. Samalla luodaan paremmat edellytykset turvalliselle ylitykselle tien tasossa.

Pohjoisen alueen tŠ ydennysrakentaminen tukee alueen toiminnallisuutta. SillŠ
osalla asuntorakentamisen painopiste voi olla senioriasumisen kehittŠ misessŠ ,
jokinŠ kymillŠ . Huonokuntoinen ja vaikeasti hyš dynnettŠ vŠ paloasema ehdotetaan purettavaksi ja muutettavaksi asuintontiksi. MikŠ li sille lš ydetŠ Š n soveltuvaa
kŠ yttš Š , voidaan se sŠ ilyttŠ Š . Aliupseerirakennus HeikkilŠ n kohdalle voidaan
haluttaessa rakentaa vanhaa paikkaa mukaillen paikalle sopiva uudisrakennus.

PaikoitusjŠ rjestelyissŠ korostuu laadukas ympŠ ristš , parkkipaikat kivetŠ Š n vettŠ
lŠ pŠ isevŠ llŠ materiaalilla ja ne voidaan nurmettaa. Jokaista asuinhuonetta kohti
rakennetaan katettu tai sisŠ tiloissa sijaitseva polkupyš rŠ paikka.

Alueelle esitetŠ Š n vŠ hintŠ Š n 30 uutta erillispientalotonttia, joista yksi on kunnostettava huoltokorjaamo aukion Š Š rellŠ . MikŠ li tonttitarve on suurempi, voidaan
sivummalle esitetyille yhtiš muotoisille tonteille rakentaa erillispientaloja.

KAUPUNKIRAKENNE 1/5000

LŠ mmitys- ja jŠ Š hdytysenergiantuotantoon voidaan myš s valjastaa geoenergiaa. Maapeitteen paksuus (paikoin jopa 40 m) asettaa tosin paikoin rajoituksia
perinteisten pystykerŠ yslŠ mpš kaivojen asennuksen mielekkyydelle; vaakakerŠ yspiirit sen sijaan ovat mahdollisia. Kallioisilla paikoilla kuten Museotien ja MuseomŠ entien varrella voidaan porata myš s lŠ mpš kaivoja, joilla voidaan tuottaa
lŠ mpš Š ja jŠ Š hdytystŠ rakennus- tai korttelikohtaisesti. GTK:n selvityksen mukaan
alueen kallioperŠ on pŠ Š osin viborgiittia, jonka lŠ mpš ominaisuudet ovat erityisen hyvŠ t. Rakennuksiin voidaan asentaa jŠ teveden lŠ mmš nkerŠ imiŠ . LŠ mmš nvaihdin muuttaa hukkalŠ mmš n kŠ yttš veden lŠ mmittŠ miseen. Uudisrakennuksiin
suunniteltuja ratkaisuja voidaan soveltaa myš s alueen olemassa olevaan rakennuskantaan.

+58
+56
+53

ALUELEIKKAUS 1/500
0

PIONEERIPUISTON ASUINALUE - CASTRA - 1/6

PIONEERIPUISTON ASUINALUE - CASTRA - 2/6

15

12

VESIPEILI

12
12

6
75 m2

75 m2

75 m2

11

12

75 m2

6

6

VALOTAIDETEOS

5

11
105 m2

5

8
11

10

10

79 m2

535 m2

5

5

10

14

PIONE

ERITIE

16

1

9

9

6

POHJAPIIRUSTUSKAAVIO PIONEERIKOULUSTA 1:400
11

14

6

13

11

10
66 m2

TA

LL
ITIE

2

0

410 m2

LEIKKIPAIKKA

1

5

10

20

30

50

5

8

66 m2
230 m2
5
3

paiko
itus

9

6
11

4
5

66 m2

5

7

itus

1

535 m 2

paiko

100 m2
10

2

5

8

9

9

5

55 m

9

6
55 m

11

16

6

6

2

2

55 m

10
14

100 m2
66 m 2

3

4

10

ensimmŠ inen kerros

asunto

piha

5

13

100 m2

55 m2

4
5

6
11

66 m 2

55 m2
10

jŠ te
55 m 2

6
11

55 m 2
10
7

ensim

mŠ ine
n ke

rros

55 m 2

14

1! ra
vin
2! ke tola
itti
3! va š
ra
4! ky stotRUOKALAN POHJAPIIRUSTUSKAAVIO, MAANTASO 1:400
lm
5! so Š huone
siaalitila
6! ky
t

toinen

1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
15!
16!

ravintola
keittiš
varastot
kylmŠ huone
sosiaalitilat
kylpyhuone
varastot
asukastila
tyš huone / harrastustila!
olohuone
makuuhuone
makuuhuone / tyš huone
tyš huone
parveke
saunat / aputiloja
liikuntatiloja

6
11

14

PIONEERIPUISTON ASUINALUE - CASTRA - 4/6

6
11

66 m 2
3

55 m 2
10

kerros

RUOKALAN POHJAPIIRUSTUSKAAVIO, 2. KRS 1:400

55 m2
11

5

11
2

2

toinen kerros

10

5

10

20

30

50
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Pioneeripuiston asuinalueen suppea ideakilpailu
Kilpailutöiden tekijät
”KORIAA”
Tekijätiedot
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
arkkitehdit Kirsti Sivén ja Asko Takala
arkkitehti Tatu Pärssinen
arkkitehti Milja Nykänen
Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
maisema-arkkitehti Eeva Byman
maisema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää
Trafix Oy (liikenne)
insinööri Harri Haantio
Terveyspuistot Konsultointi (elinkeinoelämän asiantuntija)
valt. lis. Leif Sonkin

”PIONI”
Serum Arkkitehdit Oy (tekijänoikeus)
Nilsiänkatu 11–13 F6
00510 Helsinki
tel +358 (0)50 466 1500
e-mail: info@serum.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@serum.fi
www.serum.fi
y-tunnus: 2126349-1
Tekijät
Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA
Antti Lehto, arkkitehti SAFA
Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti MARK
Avustajat
Ville Mellin, arkkitehti SAFA
Kaisa Karvinen, arkkitehti yo
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”AAMUKAMPA”
Työryhmä
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy (tekijänoikeus)
Jesse Anttila, arkkitehti
Mikko Rusanen, arkkitehti
Leena Holmila, arkkitehti
Marius Savickas, arkkitehti
Eerik Sillanpää, ark.yo
Ramboll Finland Oy
Lauri Vesanen, DI/liikenne
Jouni Lehtomaa, insinööri/liikenne
Ulla Loukkaanhuhta, maisema-arkkitehti/maisemasuunnittelu
Elina Kalliala, maisema-arkkitehti/maisemasuunnittelu
Whitenight Lighting Oy
Arto Heiskanen, valaistus
Yhteystiedot
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Lönnrotinkatu 30 D
00180 Helsinki
puh: 09 622 6050, fax: 09 622 60599
Mikko Rusanen, puh: 040 733 7584

”CASTRA”
Tekijänoikeus
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Yhteystiedot
Perämiehenkatu 12E
00150 Helsinki
tuomas.seppanen@bm-ark.fi
Tekijät
Arkkitehti SAFA Jussi Murole, B&M
Arkkitehti SAFA Tuomas Seppänen, B&M
Arkkitehti Anni Reinikainen, B&M
Arkkitehti Mathias Nyström, B&M
Arkkitehti Arvind Ramachandran, B&M
Arkkitehti Sergio Ramirez, B&M
Arkkit. yo Frans Saraste, B&M
Jouni Ikäheimo, Trafix
Nora Kumpulainen, Trafix
Milla Hakari, LOCI Maisema-arkkitehdit
Timo Tolvanen, Skenariolabs
Topi Tiihonen, Skenariolabs
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”KOREASTI KORIALLA”
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
Tekijät
Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA
Marta de Abreu Hartman, arkkitehti OASRN
Hannu Louna, arkkitehti SAFA
Avustajat
Mira Kyllönen, arkkitehti SAFA
Sofia de Vocht, arkkitehti
Maisemasuunnittelu Hemgård
Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti MARK
Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti yo
Yhteystiedot
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (tekijänoikeus)
Fredrikinkatu 34 a 16–17
00100 Helsinki
+35803211261
office@h-k.fi
Hennu Kjisik: +358504696704
Trevor Harris: +358503416822

