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1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN

1.1 Kilpailun järjestäjä, kilpailun luonne ja tarkoitus

Lieksan kaupunki on järjestänyt arkkitehtuurikutsukilpailun Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskuksen suunnitte-
lusta. Kilpailualue sijaitsee Kolin kansallispuiston vieressä Purnulammen rannalla Ukko-Kolille johtavan tien varressa. Alue on 
maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Kilpailualueen pinta-ala 
on noin 9 hehtaaria.

Kolin kansallispuiston uudesta toiminta- ja palvelukeskuksesta on laadittu 20.2.2008 päivätty kehittämissuunnitelma
(FCG Suunnittelukeskus Oy Kuopio). Sen mukaan uuteen keskukseen tultaisiin vaiheittain toteuttamaan leirintä- ja caravan–
alue, toimintakeskus, toiminta- ja perinneympäristö, monipuolista majoitustoimintaa, pysäköintihalli sekä muita matkailua 
palvelevia oheispalveluita. Toteutettavaa kokonaiskerrosalaa kilpailualueelle on kaavailtu yhteensä noin 19 000 kem².

Arkkitehtuurikilpailun avulla on pyritty löytämään erilaisia toiminta- ja palvelukeskuksen toteutusvaihtoehtoja, jotka soveltui-
sivat arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti herkkään Kolin kansallismaisemaan ekologisuuden ja kestävän kehityksen periaattei-
ta noudattaen.

Kilpailu on järjestetty Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen määrittelemänä ilmoittautumiskutsukilpailuna.

Kilpailuun on saatu rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta.

1.2 Kilpailuun kutsutut

Kilpailusta oli ilmoitus julkisten hankintojen ilmoitussivustolla HILMAssa 15.5.2009-2.6.2009. Hakemukset kilpailuun oli toi-
mitettava 2.6.2009 mennessä kilpailun järjestäjälle. Ilmoittautuneista 26 työryhmästä kilpailun järjestäjä valitsi hakemusten 
perusteella seuraavat neljä työryhmää:

• JKMM Arkkitehdit
• Pöyry Environment Oy
• Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
• Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

1.3 Osanottajapalkkiot

Hyväksyttävän kilpailuehdotuksen jättäneille työryhmille päätettiin maksaa kullekin osanottajapalkkiona 20 000 € + alv 22 % .

Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka vähentää niistä 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan 
jäsenen palkkiota ja muita kilpailusta aiheutuvia kuluja varten.

1.4 Palkintolautakunta

Palkintolautakunta koostui seuraavista henkilöistä:

• kaupunginjohtaja Esko Lehto, Lieksan kaupunki (varalla kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sulo Eskelinen)
• tekninen johtaja Heikki Rautiainen, Lieksan kaupunki
• luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus (varalla puistonjohtaja Kyösti Tuhkalainen)
• maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (varalla kehityspäällikkö Pekka Huovinen)
• ympäristöjohtaja Marketta Ahtiainen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (varalla ylitarkastaja Kari Hammarberg)
• toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (varalla hotellinjohtaja Tuomo Pesonen)
• projektipäällikkö Ari Uusikangas, Napa-Koli Oy
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Kilpailijoiden nimeämä palkintolautakunnan arkkitehtijäsen:
• professori Hannu Tikka, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Esko Lehto ja sihteerinä arkkitehti SAFA Jorma Teppo.

Palkintolautakunta oli oikeutettu kuulemaan tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. Palkintolautakunta kokoontui yhteen 
kilpailua valmistelevaan kokoukseen sekä kahteen varsinaiseen kokoukseen.

1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusihteeri ovat hyväksyneet kilpailuohjelman liiteasia-
kirjoineen kesäkuussa 2009.

1.6 Kilpailuaikataulu

• Kilpailu alkoi 23.6.2009
• Kilpailua koskeva seminaari järjestettiin 10.8.2009 Luontokeskus Ukossa Kolilla
• Kilpailijoiden esittämiin kysymyksiin vastattiin 4.9.2009
• Kilpailumateriaalin liiteaineistoa täydennettiin 6.8.2009 ja 9.9.2009
• Kilpailu päättyi 13.10.2009
• Kilpailun tulosten julkistaminen 4.12.2009
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 Kilpailutehtävän taustaa

Kilpailualue sijaitsee Kolin kansallispuiston vieressä puiston korkeimman kohdan, Ukko-Kolin juurella. Kolin kansallispuisto on 
perustettu vuonna 1991. Kansallispuisto sijaitsee Lieksan ja Joensuun kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueella. Pielisen 
länsirannan vaarajonoon kuuluva Ukko-Koli kohoaa 347 metriä merenpinnan yläpuolelle ja on Etelä-Suomen korkein kohta. 

Kolin vaarojen seutu oli pitkään asumatonta. Vasta 1600-luvun puolivälissä alettiin alueelle rakentaa ensimmäisiä taloja. Val-
takunnallisesti Koli tuli tunnetuksi karelianismin kaudella 1800- ja 1900 lukujen vaihteessa, jolloin Pielisen rannoille vaelsivat 
mm. Eero Järnefelt, Juhani Aho ja Jean Sibelius. Samoihin aikoihin alkoi myös Kolin matkailupalveluiden kehittäminen. 

Vuonna 1896 valmistui Suomen Matkailuyhdistyksen paikallisen haaraosaston toimesta Kolin matkailumaja Ukko-Kolin hui-
pun tuntumaan. Samanaikaisesti avattiin Kolille suomen vanhin merkitty luontopolku. Vuonna 1930 rakennettiin entisen pai-
kalle uusi hotelli, joka vuorostaan purettiin 40 vuotta myöhemmin uuden hotellin tieltä. Tämän hotellin laajentamisesta ja 
uuden luontokeskuksen toteuttamisesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuosina 1996-1997. Kilpailun tuloksena hotellia laa-
jennettiin ja sen viereen toteutettiin Metsähallituksen ylläpitämä Luontokeskus Ukko vuonna 2000. 

Kansallispuistoista Kolilla on nykyään toiseksi eniten kävijöitä; noin 120 000 ihmistä vuosittain. Pääosa kävijöistä on luon-
tomatkailijoita. Talvimatkailu Kolilla on alkanut 1930–luvulla. Ensimmäinen hiihtohissi laskettelurinteitä varten rakennettiin 
vuonna 1952. Nykyään Ukko-Kolilla on kaksi hiihtohissiä ja kuusi rinnettä. Suurin korkeusero on 230 metriä ja rinteiden pituu-
det vaihtelevat 800-1500 metriä.

Tänä päivänä matkailupalveluita Kolilla tarjoavat Sokos Hotel Koli ja Luontokeskus Ukko Ukko-Kolilla. Hotelli Koli on alueella 
ainoa hotellitasoinen majoitusyritys. Luontokeskus Ukossa on konferenssikäyttöön 200 hengen auditorio, näyttely- ja ohjelma-
palveluita, Koli-aiheinen tietopankki sekä Luontokauppa Vakka. Kolin kylälle sijoittuvat Kolin Matkailuyhdistys RY:n matkai-
luneuvonta Karelia Expertin mökkivälitys, Karelia Shop sekä Kolin Ryynäsen majoitus- ja kahvilapalvelut. Pielisen rannalla on 
Kolin satama josta löytyy ravintola, vierassatama sekä autolauttayhteys Lieksaan. Lauttayhteys korvataan talvisin jäätiellä Lo-
makolilta Vuonislahteen.

Kolin lähialueilla sijaitsevat lisäksi Matkailutila Paimentupa, Ikolanaho, Mäkrän maja, Ukko-Kolin Rantamökit, Purnuniemen 
huvila-alue sekä Loma-Kolin majoitus- ja kahvilapalvelut.

Kansallispuistossa ja sen lähialueella on runsaasti eri pituisia ja vaikeusasteisia polku- ja latureittejä, joiden varsilla on laavuja 
ja nuotiopaikkoja. Reitistöt palvelevat alueen käyttäjiä monipuolisesti kesäisin ja talvisin. Koli erottuukin kilpailijoistaan palve-
luidensa ympärivuotisuudella.

Kolin alueella on käynnissä useampia matkailun kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Lieksan kaupunki onkin käynnistänyt alu-
een yleiskaavan ajanmukaistamisen.  Samassa yhteydessä on tarkoitus selvittää eri toimijoiden ja alueen maanomistajien toi-
minnalliset ja maankäytölliset toiveet ja ottaa ne huomioon yleiskaavassa.

2.2 Kilpailualue

2.2.1 Sijainti ja laajuus

Kilpailualue on keskeisellä paikalla Kolin kansallispuiston vieressä Kolin kylältä Ukko-Kolille johtavan tien varressa Purnulam-
men rannalla. Purnulampi sijaitsee noin 200 metriä Ukko-Kolin lakea alempana ja noin kilometrin päässä siitä. Kolin kylälle on 
matkaa noin 1,5 kilometriä. Kilpailualue laskee metsäisenä rinteenä länteen Purnulampeen. Lammen tasaisempi pohjoisran-
ta on vanhaa peltoa. Alueen halki etelästä pohjoiseen kulkee valaistu kuntorata. Kilpailualueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria.
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KILPAILUALUEEN SIJAINTI
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2.2.2 Suunnittelutilanne ja maanomistus

Alue sijaitsee Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihekaavan alueella, joka on valtioneuvostossa vahvistettu 20.12.2007. 
Aluetta koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät ja –määräykset:

 mv Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja osin kansainvä-
lisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia (kohdemerkintä mv-1: Kolin-Ahmovaaran-Vuonislahden-Ahvenisen alue).

  Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeät alueet. Suunnittelumääräys (ma): Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä.

Lieksan kaupunki on vuonna 2008 käynnistänyt yleiskaavoitustyön Loma-Kolin ja Kolin kylän alueelle, johon kilpailualue sisäl-
tyy. Lieksan kaupungin toimeksiannosta on vuonna 2007 valmistunut Kolin alueen matkailun yleissuunnitelma. Sen mukaan 
kansallispuiston alueelle ei tule uudisrakentamista, vaan lisäpalvelutarjonta tullaan sijoittamaan kansallispuiston välittömään 
läheisyyteen vaivattomien kulkuetäisyyksien päähän rinteiltä ja reitistöiltä. Näitä näkökohtia noudattaen on Kolin yleissuunni-
telmassa esitetty Purnulammen rantaan palvelualuetta, joka sisältäisi palvelu- ja lomarakentamista sekä caravan-alueen. 

Kilpailualue on kokonaisuudessaan Napa-Koli Oy:n omistuksessa. Kilpailualueelle on Napa-Koli Oy:n toimeksiannosta teh-
ty Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskuksen kehittämissuunnitelma vuonna 2008. Tämä kehittämissuunnitelma 
pohjautuu Kolin matkailun yleissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelma sisältää palvelukeskuksen toiminnallisen konseptin ja 
maankäytön alustavan suunnitelman ranta-asemakaavaluonnoksineen. Ranta-asemakaavaluonnoksessa on osoitettu alueelle 
erityyppistä majoitusrakentamista, loma-asuntoja, ravintola- ym. matkailua palvelevia toimintoja sekä asuntovaunu- ja telttai-
lualueet.

2.3 Kilpailun tavoitteet

Kutsukilpailun tavoitteena on löytää Kolin luonto- ja kulttuuriperustaiseen kansallismaisemaan soveltuvia arkkitehtonisesti 
korkeatasoisia ratkaisuvaihtoehtoja toiminta- ja palvelukeskuksen toteuttamiselle. Kilpailussa kiinnitetään huomiota palve-
lukeskuksen toiminnalliseen ja matkailulliseen kokonaiskonseptiin sekä keskuksen liittymiseen Kolin ja Purnulammen muo-
dostamaan luonnonympäristöön, liikenneväyliin ja reitistöihin, mm. Herajärven Kierrokseen sekä kansallispuiston reitteihin.

Toiminta- ja palvelukeskuksen tulee esteettisiltä ominaisuuksiltaan alistua mutta samalla täydentää Kolin kansallismaiseman 
ainutlaatuista ympäristöä.

Toiminta- ja palvelukeskuksen tavoitteena on kehittää ja täydentää Kolin kansallispuiston matkailupalveluita ja parantaa alu-
een liikennelogistisia järjestelyitä.

2.4 Suunnitteluohjeet

2.4.1 Yleistä

Alueen rakentamisessa otetaan huomioon ympäristön luonnonarvot, esteettömyys, ekologia, energiatehokkuus ja kestävän ke-
hityksen periaatteet. Suunnittelussa tulee huomioida paikalliset luonnonolosuhteet ja ympäristön muodostamat lähtökohdat. 
Maakuntakaavan ohjeiden mukaan alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus 
ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. Vuonna 2008 laadittu Kolin kansallispuiston toiminta- ja pal-
velukeskuksen kehittämissuunnitelma toimii kilpailussa ohjeellisena suunnittelun mitoitusohjeena, josta kilpailija voi kuiten-
kin perustellusti poiketa.
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Ohjeelliset kehittämissuunnitelman mukaiset suunnitteluohjeet

1. Alueen ajoneuvoliikenteen pääliittymä ympäröivään liikenneverkkoon.

2. Maanalaiselle autopaikoitukselle soveltuva alue.

3. Rajaavien majoitusrakennusmassojen alue.

4. Leirintä- ja matkailuvaunualueeksi soveltuva alue.

5. Nykyisen säilyvän valaistun ulkoilureitin ohjeellinen sijainti.

SUUNNITTELUOHJEITA 1:2500
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Alueen keskeisin suunnittelutavoite on kohteen soveltuminen luonteeltaan Kolin kansallismaisemaan. Sen tulee muodostaa 
ympärivuotinen kiinnostava, viihtyisä, turvallinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen palvelu-, toiminta- ja loma-asumiskeskus
kansallispuiston kotimaisille ja ulkomaisille vierailijoille ja käyttäjille.

Keskuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset ja ulkomaiset luontomatkailijat, joille tarjotaan majoituspalveluita
• retkeilyhotelleissa
• leirintäalueella (asuntoautot ja -vaunut, telttapaikat)
• vuokramökeissä
• viikko-osakehuoneistoissa

Lisäksi matkailijoille tarjotaan matkailun tuki- ja liitännäispalveluina
• elämyspalveluita
• aktiviteettipalveluita
• ravitsemispalveluita
• luontoliikuntapalveluita
• pysäköintipalveluita.

Vuoden 2008 kehittämissuunnitelmassa on alueen toiminnot jaettu seuraaviin toimintakokonaisuuksiin:
• päärakennus ja siihen liittyvät majoitusrakennukset
• leirintä- ja matkailuvaunualue
• lomaosakkeet
• elämys- ja monitoimialue
• autopaikoitus

Rakentamisen tulee voida tapahtua vaiheittain. 

2.4.2 Hankesuunnitelman mukaiset toiminnot alueelle

Seuraavassa on esitetty hankesuunnitelman mukaiset toiminnot alueelle.  Suunnitelmien mukaisesti alueelle tultaisiin toteut-
tamaan kerrosalaa yhteensä n. 19 000 kem . Uusia vuodepaikkoja alueelle toteutuisi n. 980 kappaletta ja autopaikkoja n. 250 
kappaletta.

Päärakennus ja siihen liittyvät majoitusrakennukset      n. 12560 k-m

• Hotelli
 luokitus 3 tähteä
 majoitushuoneet, 2 hengen huoneita 75 kpl
 vastaanotto, opastus- ja neuvontakeskus
 kahvila- ja ravintolatilat, kokoustilat n. 500 m²
 retkeilijöiden peseytymistiloja sekä varusteiden vaihto- ja säilytystiloja

• Neljä erillistä majoitusrakennusta
 kussakin huoneistoja 25 kpl á 60 m²  6000 m²

• Vuokramökit
 paritalot 20 kpl á 80 m²  1600 m²
 isot erillistalot 6 kpl á 160 m²  960 m²
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Leirintä- ja matkailuvaunualue         n. 500 k-m

• Leirintäalueen huoltorakennus
 vastaanotto
 majoitustilat, 2 hengen huoneita 25 kpl
 informaatio- ja kioskitoiminta
 oleskelutila
 leirintäalueen palvelutilat (suihku, pukeutumistilat)
 varustevarastot retkeilijöille

• Leirintäalue (luokitus 5 tähteä)
 vaunupaikat 29 kpl
 telttapaikat 21 kpl

Lomaosakkeet           n. 5280 k-m

• Paritalot
 huoneistot 24 kpl á 50 m²  1200 m²
• Huoneistohotelli
 huoneistot 48 kpl á 60 m²  2880 m²
• palvelutilat
 vastaanotto, huolto- ja hyvinvointipalvelut   1200 m²

Elämys- ja monitoimialue          n. 700 k-m

• toimii ympäri vuoden
• tarjoaa lapsille, aikuisille ja ryhmille leikki-alueet, pelikentät, ranta- ja savusaunat, elämystalon ja kokoustiloja
• aluetta käyttävät päiväkävijät sekä alueella yöpyvät matkailijat
• alueen kautta ohjataan valaistu kuntorata

Autopaikoitus           n. 250 kpl

• suurin osa sijoitetaan pihakannen tai rakennusten alle

2.4.3 Liikenne ja kunnallistekniikka

Liikenteellisesti toiminta- ja palvelukeskus liittyy Kolin kylän ja Ukko-Kolin väliseen yhdystiehen, jota kautta sekä asiakas- että 
huoltoliikenne ohjautuu alueelle. Leirintä- ja palvelukeskuksen liittymäratkaisujen sekä alueen sisäisten kevyen liikenteen ja 
ajoneuvoliikenteen järjestelyiden turvallisuuteen ja vaivattomaan orientoitumiseen tulee kiinnittää huomiota.

Alueen halki tulee osoittaa nykyinen valaistu ulkoilureitti. Samoin on selvitettävä turvalliset kulkuyhteydet yhdystien itäpuolel-
le kansallispuistoon, Ukko-Kolille ja Herajärven Kierrokselle.

Toiminta- ja palvelukeskuksen pysäköintijärjestelyjen on tarkoitus helpottaa osaltaan myös Ukko-Kolin paikoitusongelmia.

Alueen vesihuolto järjestetään keskitetysti tukeutuen kunnalliseen vesi- ja viemäri-verkostoon. Jätehuollon osalta pyritään rat-
kaisuihin, jotka vähentävät syntyvän jätteen määrää, edistävät lajittelua, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Energiahuoltoa varten toteutetaan alueellinen bioenergialaitos.
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2.5 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
• arkkitehtoniseen kokonaisratkaisuun sekä eri osa-alueiden toiminnallisiin ratkaisuihin
• suhteeseen Kolin kansallismaisemaan ja lähiympäristöön
• ekologisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin
• alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin ja esteettömyyteen
• rakentamisen kokonaistaloudellisuuteen

Kilpailuehdotuksissa arvostetaan erityisesti arkkitehtonisen kokonaisotteen soveltumista Kolin kansallismaiseman henkeen 
sekä ehdotusten joustavaa kehityskelpoisuutta. Kilpailuehdotuksia tarkastellaan myös vaiheittaisen rakentamisen näkökul-
masta. 
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3 KILPAILUEHDOTUKSET

3.1 Saapuneet ehdotukset

Saapuneet lähetykset tarkastettiin, avattiin ja numeroitiin sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kilpailuehdotukset luetteloitiin 
ja avauksesta laadittiin pöytäkirja 20.10.2009. 

Tutustuttuaan kilpailuehdotuksiin palkintolautakunta päätti hyväksyä kaikki saapuneet kilpailuehdotukset arvosteltavaksi, 
koska kukin kilpailuehdotus täytti asetetut kilpailuehdot.

3.2 Ehdotusten yleisarvostelu

Kilpailualue sijaitsee Kolin kansallispuiston vieressä Kolin kylältä Ukko-Kolille johtavan tien varressa Purnulammen rannalla.
Se sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellylle maisema-alueella (YM 66/92). Herajärven ja Jeron laakso määritellään 
maisemallisesti erittäin arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Mietinnössä todetaan, että perinteeseen nojaavan maatilatalouden har-
joittaminen säilyttäisi kulttuurimaiseman monimuotoisuutta. Uhkakuvana nähdään paisuvan matkailun sijoittuminen kansal-
lismaisemaan.

Tätä taustaa vasten on ollut hyvin perusteltua järjestää alueen maankäytöstä ja rakentamisesta arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun 
tulosten pohjalta on arvioitavissa mahdolliset ongelmatekijät, joita voidaan jatkosuunnittelussa huomioida ja edelleen kehittää.
Alue on keskeinen kansallispuiston kävijöitä ajatellen. Palveluiden toteuttaminen alueelle tukee luontevasti kansallispuiston ja 
sen tulevan kehittämisen tarpeita.

                  

KOLIN KANSALLISPUISTON TOIMINTA- JA PALVELUKESKUKSEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU / KIRJAUS / 20.10.2009 / JT
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Suurin osa kilpailualueesta on luonnontilaista Purnulampeen laskevaa metsäistä rinnemaastoa. Lammen alavammalla pohjois-
rannalla on vanhaa viljelyaluetta. Alueelle tehtävät toimenpiteet ja rakentaminen edellyttävät huolellista ja paneutuvaa syven-
tymistä toisaalta ympäristön asettamiin lähtökohtiin toisaalta alueen toiminnallisiin tarpeisiin ja rakentamisen laatuun.

Toiminta- ja palvelukeskuksen arkkitehtuurikilpailu on tuottanut neljä erilaista tutkittua suunnittelutyötä.

Kilpailuehdotuksia vertailtaessa on arvioitavina ollut seuraavat tekijät:
• Arkkitehtoninen kokonaisratkaisu sekä eri osa-alueiden toiminnalliset ratkaisut
• Suhde Kolin kansallismaisemaan ja lähiympäristöön
• Ekologiset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut
• Alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisut ja esteettömyys
• Rakentamisen kokonaistaloudellisuus

Kilpailun tulos osoittaa, että kilpailutehtävä on ollut haasteellinen ja on edellyttänyt huomattavaa työmäärää tekijöiltä.

Suunniteltavana on ollut 9 ha maa-alue, jolle on edellytetty sijoitettavan hotelli-, retkeilyhotelli- ja mökkityyppistä loma-asu-
mista, camping- ja retkeilyalue, elämys- ja monitoimialue sekä noin 250 auton pysäköinti, yhteensä noin 19 000 kem².

Alueen kokonaisratkaisu on parhaiten onnistunut lähestymistavalla, jossa huolellisella ympäristö- ja maisemasuunnittelulla ra-
kentaminen on rytmitetty rinnemaastoon kuten ehdotuksessa ”Louhi”,. Alueen arkkitehtoninen kokonaisluonne asettuu hyvin 
Kolin kansallismaisemaan. Ehdotuksessa on tiiviisti lähelle päätietä sijoittuvaa korkeampaa hotellirakentamista, mutta vasta-
painona myös väljää rakentamiselta vapaata aluetta alempana rinteessä. Ehdotus tarjoaa joustavan ratkaisumallin alueen jat-
kokaavoitukseen.

Kilpailu on tuottanut mielenkiintoisen ryppään erilaisia hotelli- ja loma-asumisen muotoja. Ehdotuksia vertailtaessa nähtiin 
parhaimmiksi vaihtoehdot, joissa rakentaminen pääosin oli ympäristöön  nähden alisteista ja maaston muotoja noudattavaa. 
Keskeinen palveluyksikkö- / hotellikokonaisuus tulee muodostaman alueella dominantin ja merkitsee liikenteellisesti sisään-
ajoliittymän kohdan.

Arkkitehtonisesti Kolin perinnemaisema asettaa rakennusten ulkoasulle, käytettäville materiaaleille ja massoittelulle haasteen, 
johon kilpailutöissä on pyritty löytämään ratkaisuja.

Luontevilta alueelle vaikuttavat luonnonkivi ja puu materiaaleina ja rinnemaaston hyväksikäyttö massoittelussa. Turvekatot 
esiintyvät myös useassa ehdotuksessa.

Kilpailutöissä on rakennussuunnittelun osalta eroja: keveän luonnosmaisista, jopa osin viitteellisistä ehdotuksista huolellisesti 
ja eläytyen tutkittuihin pohja- ja julkisivusuunnitelmiin.

Retkeily- ja camping-alue sijoittuu luontevasti vaikkakin hieman ahtaasti Purnulammen pohjoisosan tasaiselle ranta-alueelle. 
Ehdotuksessa ”Purnukka” alue on ratkaistu innovatiivisesti ja kilpailutöistä parhaiten sisältäen käyttökelpoisia, jatkokehitel-
täviä ideoita.

Purnulammen rakentaminen edellyttää arvokkaiden luontokohteiden inventointia sekä rakentamisen sopeuttamista rantamai-
semaan. Kilpailuehdotuksissa rantaa on käsitelty hieman vaihdellen. Parhaimmillaan niistä löytyy lähtökohdat ranta-alueiden 
toimenpiteille.

Liikenne on ehdotuksissa pääosin johdettu alueelle kahdesta kohtaa: toinen liittymä Purnulammen pohjoispuolelta palvellen 
retkeily- ja campingaluetta, toinen – pääliittymä - Ukko-Kolille haarautuvan tienristeyksen kohdalta. Nämä liittymäkohdat vai-
kuttavat perustelluilta. Alueen sisäinen liikenne huolto- ja saattoliikenteen kannalta sekä pysäköintiratkaisut vaativat vielä jat-
kosuunnittelua.
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Kilpailutöihin perustuen jatkossuunnittelussa on pienennettävä rakentamisen kokonaisvolyymia ja kerroskorkeuksia. Samoin 
rakentamista tulee siirtää etäämmälle ja samalla alemmas päätiestä ja väljentää näkemäsektoreita tieltä. Rakennettavan alueen 
asettumista maisemaan ja kaukonäkymiin tulee vielä selvittää muun muassa Akka-Kolin suunnalta.

3.3 Ehdotuskohtaiset arvostelut

3.3.1 Ehdotus № 1 ”LOUHI”

Ehdotus on voimakkaasti maisemaan tukeutuva ehdotus. Suunnitelma perustuu huolelliseen maisema-analyysiin. Suunnitte-
lualueen rinteille nousevat korkeammat massat ja laaksomaisemaan nojautuvat rakennukset avaavat kauniisti näkymiä järvi-
maiseman suuntaan. Rakennettu ja vapaa maisema muodostavat harkitusti rytmittyvän kokonaisuuden. Maisematilassa säilyy 
kauniisti avaruudellinen ilme runsaasta rakentamisesta huolimatta. Maisema yhdessä arkkitehtuurin kanssa muodostaa mie-
leenpainuvan ja elämyksellisen Kolin kansallismaisemaan sopivan kokonaisuuden.

Suunnitelma toteuttaa pääpiirteissään annettua viitesuunnitelmaa. Ohitustien varteen sijoittuu luontevasti maisemaa rajaavat 
rakennusosat. Laaksomaisema jää avoimeksi avaten kaikille alueella liikkuville kauniit näkymät kohti järvimaisemaa. Erityisen 
ansiokas on suunnitelman maisema-arkkitehtuuriosuus. Herkästi maiseman ominaispiirteisiin sitoutuva suunnitelma täyden-
tyy taitavalla rakennussuunnittelulla. 

Olemassa olevien vesiaiheiden kehittäminen on onnistunut ratkaisu, ojauomien hyödyntäminen hulevesien johdatukseen on 
huolellisesti mietitty. Hulevesialtaat muodostavat aktiivisia maisemallisia kohokohtia. 

Suunnitelman raskaimmat rakennusmassat hotelli ja majoitusrakennukset muodostavat selkeän suojaavan rakennusrivistön 
suunnittelualueen reunalle.  Hotellin sijoitus sisääntuloalueelle vaikut-taa luontevalta ratkaisulta. Rakennus on taitavasti si-
joitettu rinnemaastoon. Saavutettavuus rinteen molemmilta suunnilta on hyvä. Vaiheittaisuus ja pysäköinti on hyvin mietitty. 
Rakennuksen arkkitehtuuri on hyvin hillittyä ja sopivasti veistoksellista. Paikoitellen suunnitelma vaikuttaa turhankin jylhältä, 
maisemaportailla monumentaalisuus on jo hieman liioiteltua. 

Hotellin saattoliikenne on toteutettu hyvin, tosin tilamitoitus on niukka erityisesti huoltoliikenteen kannalta. Hotellin aula ja 
julkiset toiminnat ovat hyvin saavutettavissa. Hotellin pohjaratkaisu on tehokas, rungon mutkittelu tarjoaa sopivaa vaihte-
lua keskikäytävämaisemaan. Rakennuksen julkisivut ovat hyvin pelkistettyjä mutta tyylikkäitä. Maisemaporras on komea aihe, 
mutta esitetyllä tavalla turhankin monumentaalinen.  
Majoitusrakennukset rajautuvat tiukasti tielinjaukseen. Rakennusten väliset avaukset voisivat olla hieman avarampia. Tiemai-
sema vaikuttaa paikoitellen kuilumaiselta. Rakennusten hoikat rungot saattavat olla taloudellisesti varsin haastavia ratkaisuja. 

Autopaikoituksen sijoittuminen rakennusten pohjoispuolelle on perusteltua, mutta tiemaiseman kannalta haastavaa. Laavu-
maisten katosten sarja häivyttää kauniisti pysäköinnin sekä liittää rakennukset tiemiljööseen. Lomamökkien kannalta pysä-
köinti saattaa kuitenkin jäädä turhan etäälle. Saatto- ja huoltoliikenne vaativat lisätarkastelua.   
Laaksomaisemaan istutetut lomamökit edustavat viehättävän mutkatonta perinteestä ponnistavaa arkkitehtuuria. Valitut ma-
teriaalit, puu, viherkatot ja kivi ovat alueelle hyvin perusteltuja maanläheisiä materiaaleja. 

Pohjaratkaisut ovat yksinkertaisia, mutta toimivia. Rakennukset on taitavasti istutettu rinnemaisemaan, näkymät kohti vesi-
peiliä on tarkoin ajateltu.

Rantaan sijoittuva elämystasanne on kauniisti suunniteltu. Elämyksellinen keskus on hyvin saavutettavissa muodostaen koko 
alueen elämyksellisen ytimen.

Ehdotuksen parasta antia on elämyksellisesti toteutettu maisemasuunnitelma. Herkkä arkki-tehtuuri ja taitavasti hyödynnetty 
maisema muodostavat luontevan kokonaisuuden. Suunnitelma istuu juurevasti Kolin arvokkaaseen kansallismaisemaan.
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3.3.2 Ehdotus № 2 ”VERSO”

Ehdotus myötäilee vahvasti esisuunnitelman periaatteita. Majoitusrakennukset sijoittuvat tiivisti päätien tuntumaan, muodos-
taen selkeän suojamuurin koko alueelle. Hotelli sijoittuu ytimekkäästi alueen sisääntulon yhteyteen risteysalueelle. Muu ra-
kentaminen on taitavasti istutettu rinnemaastoon. Ehdotuksen arkkitehtuuri on selkeää ja sopivasti perinnerakentamisesta 
ponnistavaa. Ehdotetut materiaalit ovat luontevia ja juurevia. 

Majoitusrakennuksen selkäranka toimii hyvin aluetta kokoavana teemana. Katkeamaton nauha myös katkaisee näkymät maan-
tieltä kohti järvimaisemaa. Rakennusta muotoilemalla näkymien avaaminen olisi tosin helppoa kokonaisidean puitteissa. 
Alueen rakentamisella on miellyttävä rytmi, suuret massat rajaavat aluetta, pienimittakaavainen rakentaminen soveltuu laak-
somaisemaan hyvin. 

Alueen sisääntuloaukio on mittakaavaltaan miellyttävä. Aukion kautta tapahtuva ajo pysäköintihalliin on hieman haasteellinen. 
Pysäköintihalli on tehokas ja sijaitsee oikeassa paikassa maisemallisessa painanteessa. Paikoitustalon rakentuminen vaiheit-
tain on tosin hieman haasteellista. 

Hotellin sylinterimäinen rakennusosa on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja muodostaa alueelle sopivan dominantin. Hotel-
lin muu massoittelu on tehokasta ja selkeää. Kaksoiskeskikäytäväratkaisu on toimiva, muttei erityisen innovatiivinen. Hotellin 
sisäänkäyntipiha on hyvin rajattu ja avautuu miellyttävästi etelään. 

Rinnemaisemaan on ehdotettu erityyppisiä aluekokonaisuuksia. Lomaosakkeet ja vuokramökit muodostavat omat kylämäiset 
ryhmät, joiden arkkitehtuuri on miellyttävää ja persoonallista. Taloryhmien luonne on erilainen, materiaalien ja värien vaihte-
lulla saadaan aikaan sopiva aluediversiteetti.  

Paikoitellen rakennusryhmistä ei avaudu maisemanäkymiä järvelle parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennukset sijoittuvat tar-
peettomasta toistensa eteen parhaalle näkymäsektorille. Kyläryhmien väliset vapaa-alueet ovat hieman hahmottomia, lähiym-
päristön laatu jää hieman hämäräksi. Tiiviisti rakennettujen taloryhmien yksityisyydestä on taitavasti huolehdittu patioilla ja 
terasseilla. Intiimit pihapiirit ovat mittakaavaltaan miellyttäviä ja kotoisia. Yhteys yhteiselle elämyspihalle on hyvä. Rakennus-
ten pohjapiirrokset on huolellisesti laadittuja, muuntelu ja jousto toteutuvat esitetyissä suunnitelmissa hyvin. Suunnitelma on 
laadittu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Valittu materiaali, puu soveltuu Kolin perinnemaiseman rakennusaineek-
si mainiosti.

Alueen liikenne on luonteva ja hierarkisesti hyvä. Huolto ja jäteliikenne on tosin hieman haasteellisesti yhdistetty kevyenliiken-
teen väyliin. Vuokramökkien paikoitus on järjestetty epämääräisesti, lisäksi järjestely vaikuttaa riittämättömältä. Kevyenliiken-
teen reitistö on hyvin kattava ja palvelee aluetta tehokkaasti.  

Elämystalo ja sen ympäristö on taitavasti suunniteltu. Ranta-aluetta on säästetty riittävästi virkistykseen ja rakennusten ryh-
mittely itä-suomalaiseen perinnetapaan on luonteva.  

Leirintäalue on esitetty hieman kaaviomaisesti. Yhteisölliset rakennukset; oleskelutilat ja saunat sijoittuvat häiritsevästi maise-
manäkymien eteen. Leirintäalueen yhteisölliset kokoontumistilat olisivat kaivanneet lisäideointia.

Ehdotus on taitavasti laadittu kokonaisuus. Esitetty arkkitehtuuri on varmaotteista ja paikkaansa hyvin sopivaa. Rakentami-
sen kokonaisrytmi vapaan maisematilan ja rakennetun ympäristön välillä kaipaisi kuitenkin aavistuksen enemmän jännitettä.

3.3.3 Ehdotus № 3 ”MaaTumia”

Ehdotus poikkeaa voimakkaasti annetusta viitesuunnitelmasta. Tekijä on suurpiirteisesti kiinnittänyt huomiota alueen mai-
semalliseen kokonaisilmeeseen sekä alueen strategiseen kehittämiseen. Esitetyt toiminnat sijoittuvat tontille väljästi ja muo-
dostaen selkeitä omia kokonaisuuksiaan. Maisemasuunnitelma on viitteellinen, mutta sisältää lupaavia ajatuksia. Suomalaisien 
metsä- ja maisematyyppien hyödyntäminen ja kehittäminen vaikuttaa luontevalta. Toisaalta alueen omista luontotyypeistä 
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kumpuava suunnitelma puolustaisi parhaiten paikkaansa. Ranta-alueen jättäminen lähes koskemattomaksi säästää luonnon-
maiseman virkistyskäyttöön. Ehdotus sisältää rohkeita ja omaperäisiä ideoita, tosin yksityiskohdissaan ehdotus on jäänyt hie-
man luonnosmaiseksi. 

Tekijä on kehitellyt alueelle erilaisia rakennustyyppejä. Parhaat tyypit ovat mielenkiintoisia ja omaperäisiä. Tavoite on ollut hy-
vä, mutta esitetty arkkitehtuuri on paikkaan hieman sopimatonta tai mittakaavaltaan liian suurta. Kantogigantit ja latuhotelli 
ovat mielenkiintoisia ajatuksia, muu rakentaminen on jäänyt viitteelliseksi ja tavanomaiseksi.

Alueen poikki mutkitteleva latuhotelli jakaa kilpailualueen kahteen osaan. Esitetyllä tavalla maisematila avautuu selkeästi ohi-
tustielle asti. Toisaalta vuokramökkien muodostama Majapalko alue jää ikävästi hotellirakennuksen taakse suhteessa järvimai-
semaan. 
Hotellin katolle sijoitettu latu on vauhdikas idea, mutta teknisesti varsin haastava ratkaisu. Vas-taanotto ja muut julkiset toimin-
not ovat hyvin saavutettavissa. Rakennuksen muu tilasuunnittelu on selkeää mutta hieman viitteellistä. Toteutuessaan raken-
nus muodostaisi vaikuttavan maisemaelämyksen.

Kantogigantit ovat voimakas arkkitehtoninen idea, mutta vaikeasti toteutettavissa. Neljän rakennuksen muodostama ryhmä on 
mittakaavaltaan massiivinen ja arkkitehtoniselta ilmeeltään alueelle vieras. Rakennusten keskelle sijoittuva hulevesiallas vai-
kuttaa keinotekoiselta. Rakennusten jätevesien johdattaminen puhdistettunakin hulealtaan kautta luontoon on arveluttavaa. 
Rakennusten keskelle sijoitettu porrashuone vaikuttaa pimeältä ja ahtaalta. Oleskelutilojen sijoitus samoin rungon sisäosiin 
vaikuttaa keinotekoiselta ratkaisulta.  

Poistumisteiden huomioiminen vaikuttaa rakennusten mitoitukseen ja saattaa muuttaa kokonaisideaa voimakkaasti. 

Kattoterassi puutarhoineen on ajatuksena lupaava, mustikoiden ja puolukoiden viljely on runollinen ajatus mutta vahvasti vi-
sionäärinen. 

Autopaikoituksen ja rakennuksen integroiminen on jäänyt keskeneräiseksi. Periaatteessa paikoituksen sijoittaminen alueen 
keskelle Kantogiganttein ympärille on tehokas tapa ratkaista liikenteelliset haasteet. Ratkaisu mahdollistaisi koko alueen 
muuttamisen autottomaksi. Esitetyllä tavalla pysäköinti on kuitenkin raskaan tuntuinen. Pysäköinnin laatua ja määrää on vai-
kea arvioida esitetystä aineistosta. Etäisyydet alueen muihin loma-asuntoihin muodostuvat turhan pitkiksi.    

Ehdotus pohjautuu voimakkaaseen visioon uudenlaisesta matkailusta. Visio voisi toteutua helpostikin muualla kuin Kolin her-
kässä luonnonmaisemassa. Esitetyt ideat ovat tuoreita, mutta toteutukseltaan hieman keskeneräisiä.

3.3.4 Ehdotus № 4 ”PURNUKKA”

Ehdotus on taitavasti ja tavattoman eläytyvästi laadittu. Nauhamaiset rakennusrivit on kauniisti istutettu maiseman muotoihin. 
Alueen raskain rakenne sijoittuu sisääntuloalueelle, hotelli toimii luontevana maamerkkinä alueelle saavuttaessa. Leirintäalue 
muodostaa oman mielenkiintoisen ja eloisan kokonaisuuden. Leirintäalueen yhteisöllisyys ja omaperäisyys on selkeästi koko 
kilpailun parasta antia.

Rakennusten sijoittelu rinteeseen on poikkeuksellinen idea. Huolellisella suunnittelulla kaikista alueen loma-asunnoista on 
mahdollista avata muiden rakennusten ylitse näkymä kohti järvimaisemaa. Rakennusnauhojen väliin jäävät maisematilat ovat 
mielenkiintoisia ja vaihtelevia. 

Esitetyllä tavalla maankäytön haasteena on koko alueen voimakas muokkaaminen. Vapaata maisematilaa ei rakentamisen jäl-
keen juurikaan jää jäljelle. Tuloksena on kuitenkin tiivis ja omaperäinen kyläyhteisö. 

Rakentaminen on kauniin pienpiirteistä, viherkatot muuttavat rakenteet osaksi kokonaismaisemaa. Osoitetussa laajuudessaan 
viherkattojen toteuttaminen saattaa olla taloudellisesti haasteellista.
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Hotellirakennukselle on muodostettu voimakas oma identiteetti. Vapaamuotoinen rakennus muodostuisi selkeäksi portti- ja 
huomiorakennukseksi alueelle saavuttaessa. Rakennus liittyy risteysalueeseen riittävän väljästi. Alapuolinen pysäköintikansi 
on sijainniltaan luonteva, mutta muotomaailmaltaan täysin erilaisena rakenteellisesti hankala toteutettava.

Sisäpiha on kaunis idea ja pidentää huomattavasti ulko-oleskelumahdollisuuksia välikausina. Sisäpihan puolelta avautuu ker-
roksittain hienoja näkymiä Ukko-Kolin suuntaan. 

Huoneistohotellin sijoitus välittömästi hotellin tuntumaan on toiminnallisesti hyvä ratkaisu. Korkeana massana rakennus kui-
tenkin peittää hieman häiritsevästi näkymiä hotellista järvelle. Rakennusten arkkitehtuuri on varmaotteista ja miellyttävää. 
Pohjapiirrokset ja julkisivut ovat erittäin huolellisesti suunniteltuja. Kuvailevat illustraatiot ovat hauskoja ja mielenkiintoisia.

Lomamökit ovat ilmeikkäitä ja hyvin suunniteltuja. Erityyppiset ratkaisut ovat perusteltuja ja tarjoavat runsaasti valinnanmah-
dollisuuksia. Pohjapiirrokset ovat hyvin muunneltavia. Arkkitehtuuri on kauttaaltaan persoonallista ja korkeatasoista.

Leirintäalue on eläytyen suunniteltu. Hieman formalistinen sommitelma on kauniin yhteisöllinen. Pienillä eleillä leirintäalueel-
le muodostuu vahva oma identiteetti. Yhteisrakennus sijoittuu luonte-vasti alueen keskelle. Rantaan asti kurkottava suurmuoto 
on toiminnallisesti hyvä mutta hieman muodoltaan keinotekoinen.

Karavaanareille varatut katokset ja patiot ovat raikkaita uusia ideoita. Katoksiin liittyvät modernit aputoiminnat lienevät hel-
posti toteutettavia. Erihenkiset telttapaikat tarjoavat hyvän mahdollisuuden erityyppiseen yöpymiseen. 

Elämystalo sijoittuu tyylikkäästi järven rantaan. Yhteisalue on helposti kaikkien alueella yöpyvien saavutettavissa. Saunakylä 
on mielenkiintoinen idea, jonka toteuttaminen osittain järven päälle on haasteellista. 

Liikenteellisesti alue vaikuttaa hieman sekavalta. Pääyhteys hotellilta rantaan elämyskylään ei hahmotu selkeästi alueen pää-
reitiksi. Shared surface periaate saattaa olla vaikea toteuttaa alueella, jossa kuitenkin liikutaan talvella myös suksin. Kevyenlii-
kenteen väylästö vaikuttaa toimivalta ja liittyy hyvin ympäröivien alueiden reitistöihin.      

Ehdotus on erittäin huolellisesti ja eläytyen laadittu. Työ sisältää lukuisia uudentyyppisiä ideoita, joilla luontomatkailua voi-
daan tulevaisuudessa kehittää.
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4 KILPAILUN RATKAISU JA SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI

4.1 Kilpailun ratkaisu

Kilpailun keskeisinä haasteina ovat olleet kerrosalaltaan varsin mittavan ja toiminnoiltaan hyvin vaihtelevan rakennusvo-
lyymin istuttaminen Purnulampeen laskevaan rinnemaastoon. Maankäyttöön liittyvien kysymysten ohella puntaroitavana ja 
ideoitavana on ollut myös Kolin kansallismaisemaan sopiva arkkitehtuuri.

Kilpailu on osoittanut, että tehtävä on ollut haastava ja vaikea. Yksikään kilpailuehdotuksista ei ole kaikilta osin muita ylivertai-
sempi. Jokaisessa ehdotuksessa on sekä hyviä että kehittämistä vaativia osioita.

Kilpailutöitä vertailtaessa kaksi ehdotusta nousi ominaisuuksiltaan muita paremmiksi. Palkintolautakunta päätti tässä tapauk-
sessa jakaa ensimmäisen palkinnon lisäksi myös kunniamaininnan näiden ehdotusten tasavertaisuuden vuoksi.

Ensimmäiselle sijalle asetettiin kilpailuehdotus № 1 nimimerkki ”LOUHI”. Ehdotuksessa on huolellisen maisemasuunnittelun 
kautta ansiokkaasti tarkasteltu alueen kokonaisrakentamista. Suunnittelu on herkän luonnosmaista, mutta on jäänyt raken-
nussuunnittelun osalta osin viitteelliseksi ja havainnemateriaalin perusteella myös osin vieraaksi kansallismaiseman synnyt-
tämille mielikuville. Ehdotus tarjoaa kuitenkin erittäin kehityskelpoisen ja kaavoituksellisesti joustavan ratkaisumallin alueen 
ja suurmaiseman jatkosuunnittelulle.

Kunniamaininta päätettiin antaa ehdotukselle № 4 nimimerkki ”PURNUKKA”. Ehdotuksessa on luotu arkkitehtuuriltaan elämyk-
sellinen ja kokonaisvaltainen kannanotto alueen rakentamiseen. Siinä on huolellisen rakennussuunnittelun kautta tarkasteltu 
hotelli- ja palvelukeskuskokonaisuutta. Ehdotuksessa on koko päätien ja Purnulammen välinen rinne esitetty rakennettavaksi. 
Tämä ratkaisu ei tarjoa joustavaa lähtökohtaa jatkokehittämiselle vaan edellyttäisi matalamman rinnerakentamisen uudelleen 
suunnittelua. Ehdotuksen camping-/leirintäalueratkaisu on kilpailun paras.

Muita ehdotuksia ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen.

4.2 Suositus jatkotoimenpiteiksi

Jatkosuunnittelussa palkintolautakunta suosittelee, että kummankin ehdotuksen - nimimerkki ”LOUHI” ja nimimerkki ”PUR-
NUKKA” - parhaita ominaisuuksia kehitettäisiin yhdessä yhdeksi toiminta- ja palvelukeskuskokonaisuudeksi. Jatkosuunnitte-
lussa on huomioitava yleisarvostelussa ja ehdotuskohtaisissa arvosteluissa esiintuodut näkökohdat. Jatkosuunnitelma tulee 
sovittaa tekeillä olevaan, aluetta koskevaan osayleiskaavaan ja se tulisi muodostamaan asemakaavoituksen ja toteutussuunnit-
telun pohjan.
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4.3 Arvostelupöytäkirjan varmennus
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4.4 Nimikuorien avaus

Kun palkintolautakunnan pöytäkirja oli allekirjoitettu, avattiin ehdotusten nimikuoret.

Ensimmäiselle sijalle asetetun ehdotuksen № 1 nimimerkin ”LOUHI” tekijät:

Tekijät:
JKMM Arkkitehdit
Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA
Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA

Avustajat:
Ilona Palmunen, arkkitehtiylioppilas
Edit Bajsz, arkkitehti SAFA
Marko Pulli, arkkitehti SAFA
Harri Lindberg, arkkitehtiylioppilas
Edgars Racins, arkkitehtiylioppilas
Johanna Raukko, arkkitehti SAFA

Maisema-arkkitehtuuri:
LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK
Teresa Rönkä, maisema-arkkitehti MARK
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK
Milla Hakari, maisema-arkkitehti MARK
Janne Saario, maisema-arkkitehti MARK

Liikennesuunnittelu:
Jouni Ikäheimo, Insinööritoimisto Trafix Oy

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy omistaa työn tekijänoikeudet

Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen № 4 nimimerkin ”PURNUKKA” tekijät:

Tekijät:
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy 
Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA
Hennu Kjisik, arkkitehti SAFA

Työryhmä:
Marta de Abreu Hartman
Christopher Delany
Henna Kemppainen
Hannu Louna
Ilkka Törmä
Sofia de Vocht
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Asiantuntijat:
Jukka Syvälahti, insinööri (liikenne) / WSP Finland Oy
Arto Kaituri, maisema-arkkitehti / WSP Finland Oy

Ehdotuksen № 2 nimimerkin ”VERSO” tekijät:

Tekijät:
Ilmari Lahdelma, arkkitehti SAFA
Rainer Mahlamäki, arkkitehti SAFA

Pääavustaja:
Eva Haggrén, arkkitehtiylioppilas

Työryhmä:
Petri Saarelainen, arkkitehti SAFA
Miguel Silva, arkkitehti SAFA
Sampsa Palva, arkkitehti SAFA

Tekijänoikeus:
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Ehdotuksen № 3 nimimerkin ”MaaTumia” tekijät:

Tekijä ja tekijänoikeuden haltija:
Pöyry Environment Oy ja Pöyry Architects Oy

Kai Wartiainen, arkkitehti, professori
Timo Vatanen, arkkitehti SAFA
Sami Lauritsalo, arkkitehti
Timo Metsälä, arkkitehti SAFA
David Lehnort, arkkitehti
Markus Ruuskanen, arkkitehti SAFA
Miguel Santos, arkkitehti
Elisa Lähde, HTM, maisema-arkkitehti MARK



Liite
KILPAILUEHDOTUKSET



1. palkinto
“LOUHI”

Tekijät:
JKMM Arkkitehdit
Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA
Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA

Avustajat:
Ilona Palmunen, arkkitehtiylioppilas
Edit Bajsz, arkkitehti SAFA
Marko Pulli, arkkitehti SAFA
Harri Lindberg, arkkitehtiylioppilas
Edgars Racins, arkkitehtiylioppilas
Johanna Raukko, arkkitehti SAFA

Maisema-arkkitehtuuri:
LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK
Teresa Rönkä, maisema-arkkitehti MARK
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK
Milla Hakari, maisema-arkkitehti MARK
Janne Saario, maisema-arkkitehti MARK

Liikennesuunnittelu:
Jouni Ikäheimo, Insinööritoimisto Trafix Oy

















Kunniamaininta
“PURNUKKA”

Tekijät:
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy 
Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA
Hennu Kjisik, arkkitehti SAFA

Työryhmä:
Marta de Abreu Hartman
Christopher Delany
Henna Kemppainen
Hannu Louna
Ilkka Törmä
Sofia de Vocht

Asiantuntijat:
Jukka Syvälahti, insinööri (liikenne), WSP Finland Oy
Arto Kaituri, maisema-arkkitehti, WSP Finland Oy

















Ehdotus nro 2
“VERSO”

Tekijät:
Ilmari Lahdelma, arkkitehti SAFA
Rainer Mahlamäki, arkkitehti SAFA

Pääavustaja:
Eva Haggrén, arkkitehtiylioppilas

Työryhmä:
Petri Saarelainen, arkkitehti SAFA
Miguel Silva, arkkitehti SAFA
Sampsa Palva, arkkitehti SAFA

















Ehdotus nro 3
“MaaTumia”

Tekijä ja tekijänoikeuden haltija:
Pöyry Environment Oy ja Pöyry Architects Oy

Kai Wartiainen, arkkitehti, professori
Timo Vatanen, arkkitehti SAFA
Sami Lauritsalo, arkkitehti
Timo Metsälä, arkkitehti SAFA
David Lehnort, arkkitehti
Markus Ruuskanen, arkkitehti SAFA
Miguel Santos, arkkitehti
Elisa Lähde, HTM, maisema-arkkitehti MARK
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