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Jyväskylän Kankaan sydänkorttelit
The central blocks of Kangas in Jyväskylä

palkitut ehdotukset
awarded entries
1. palkinto | 1st prize
”Kankaan kaupunkipuutarhat”
Schauman & Nordgren Architects Oy
50.000 €
2. palkinto | 2nd prize
”Down Town”
Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy
Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy
30.000 €
3. palkinto | 3rd prize
”Modus Fabrica”
Matias Kotilainen
Tuomas Martinsaari
Paul Thynell
20.000 €
”Kankaan kaupunkipuutarhat”, näkymä Kankaanaukiolta | view from Kankaanaukio square

KAUPUNKIPUUTARHOJA
KANKAAN SYDÄMEEN

K

ankaan alue on lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Jyväskylän
keskustan läheisyydessä. Vanhan punatiilisen paperitehtaan ympärille
rakentuu monipuolinen ja viisas kaupunginosa, jonka toteutus on jo alka-

nut. Kilpailualue sijaitsee Kankaan ytimessä, josta tulee rakentumaan koko alueen keskusta. Kilpailun tavoitteena oli löytää asemakaavoituksen ja toteutuksen

lunastus | purchase
”Ristipisto”
Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
10.000 €

pohjaksi korkeatasoinen suunnitelma, joka mahdollistaisi viihtyisän työpaikka-,
asuin-, ja opiskelualueen rakentamisen. Kilpailussa tuli huomioida maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö ja suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskusta.
Kilpailun tavoitteiden mukaisesti parhaimmissa ehdotuksissa oli esitetty monipuolista ja elämyksellistä ympäristöä. Niissä korttelirakenne oli suunniteltu siten,

lunastus | purchase
”Urban factory”
Rambøll Danmark A/S
10.000 €

että se edistää yhteisöllisyyttä luomalla oleskeluun soveltuvia sisä- ja ulkotiloja.
Parhaimmat ratkaisut tukivat kaupunginosan kehittämistä suvaitsevaksi ja viihtyisäksi. Keskuskortteleiden rakennukset muodostivat joustavan, katutilaa elävöittävän sekä helposti huollettavan kokonaisuuden. Palkituissa ehdotuksissa

kunniamaininta | honorary mention
”Pulp”
Muuan Oy

oli mietitty kiitettävästi uudenlaisia asuinkortteleita, asumisen malleja ja piha-

kunniamaininta | honorary mention
”Pumppu”
Arkkitehtitoimisto Sopanen-Svärd Oy

Kankaanaukioon sekä ammattikorkeakoulun toimintojen sijoittamista.

tyyppejä. Voittaneessa ehdotuksessa erityisen onnistuneena piirteenä pidettiin
ammattikorkeakoulun ja hybridikorttelin vaiheittaista toteutettavuutta, yhteyttä
Kilpailutöissä oli paneuduttu vaihtelevasti katutilojen käsittelyyn ja ilmeeseen. Kävelypainotteisessa kaupunkiympäristössä on tärkeää, että kulkija löytää
mielenkiintoisia kiinnekohtia katseltavaksi. Polkupyörien pysäköinnin tarvetta,

Jyväskylän Kankaan entisen
tehdasalueen sydänkortteleiden yleinen
arkkitehtuurikilpailu
Open architectural competition for the
central blocks of the former Kangas
factory area, Jyväskylä

laatua ja näkyvyyttä kaupunkikuvassa oli käsitelty yleispiirteisellä tasolla. Prosenttikulttuuriperiaatteeseen ja taiteen vaikutukseen asuinympäristön parantajana oli paneuduttu ansiokkaasti.
Asuinkortteleiden suunnittelu on jo käynnistynyt voittajaksi valitun kilpailuehdotuksen pohjalta. Siinä kaupunkitilojen muotoilu perustuu taitavaan rakennussuunnitteluun ja mielenkiintoiseen arkkitehtuuriin. Kapearunkoisten asuin-

”Kankaan kaupunkipuutarhat”, ilmakuva | aerial view
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kilpailun järjestäjä
competition organiser
Jyväskylän kaupunki ja Kankaan kehitys
Oy (Skanska Oy, YIT Rakennus Oy ja JyväsParkki Oy) | The City of Jyväskylä and The
Kangas Development Company (Skanska
Oy, YIT Rakennus Oy and Jyväs-Parkki Oy)
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rakennusten ansioista puutarhamaiset, teemoittain rakentuvat korttelipihat ovat
avaran tuntuisia. Voittajatyö inspiroi luovalla otteellaan. Kankaan alue rakentuu
vaiheittain, ja uudentyyppiset asuinrakennukset ja pihat tekevät sen arkkitehtuurin monimuotoiseksi. Voimme odottaa innolla miten alue kehittyy.
Leila Strömberg, kaupunginarkkitehti, Jyväskylän kaupunki
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KANKAAN SYDÄNKORTTELEIDEN ARKKITEHTUURIKILPAILUN KILPAILUOHJELMA

Jyväskylä, keskusta | centre

Kangas, kilpailualue | competition area
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Alueleikkaus, E-P

1. palkinto
1st prize

Aluejulkisivu, I-L,

”Kankaan
kaupunkipuutarhat”
Aluejulkisivu, I-L,

tekijät | authors
TED SCHAUMAN
JONAS NORDGREN
SARA ZAPOTOCZNA
ANNA-SOFIA LAVANTI
Schauman & Nordgren Architects Oy/ApS

Alueleikkaus, E-P

asemapiirros | site plan 1:4000

avustajat | assistants
MARTIN POGANITSCH
JOUNI LEHTOMAA, liikenne | traffic

Tasapainoista ja harkittua kaupunkirakennetta maustaa sopivasti ärsyttävä ja omaleimainen arkkitehtuuri. Keskusta- ja toimitilakortteleiden sekä ammattikorkeakoulun ulkohahmot ovat näennäisessä vaatimattomuudessaan nerokkaita. Ammattikorkeakoulun voi kuvitella muotoutuvan korttelinsa sisällä ympäristöään häiritsemättä.
Julkisivut kertovat yksinkertaisesti ja napakasti rakennuksen idean. Toimistokorttelissa toistuu samankaltainen kirkas ajatus.
Hyvin jäsennellyistä julkisista ja puolijulkisista tiloista muodostuu alueelle tukeva

URBAN PARKS IN THE HEART OF KANGAS

T

he Kangas area will in the coming years
be the most significant urban development project in the vicinity of the
city centre of Jyväskylä. Around the old redbrick paper factory a versatile and sensible
city district will be built, the implementation
of which has, in fact, already begun. The competition area is located at the very core of Kangas, and will form the centre of the entire area.
The objective of the competition was to find a
high-quality proposal as the basis for the town
planning and implementation, which would
enable the construction of a pleasant area of
workplaces, housing and education. The competitors had to take into consideration the
cultural-historical industrial environment of
regional significance and design a centre with
an aesthetically high-quality cityscape.
In accordance with the competition objectives, the best proposals presented a diverse
and vibrant milieu. In these, the block structure was designed to promote a community
4

toiminnallinen selkäranka. Asuinkortteleiden pihat on mitoitettu kaupunkimaisen
tiiviisti, mutta ahtauden tunnetta ei ole.

spirit by creating suitable indoor and outdoor
spaces where people can gather and relax. The
best proposals supported the development of
an inclusive and pleasant city district. The buildings of the central blocks formed a flexible ensemble, with a lively street space that would be
easy to maintain. The winning proposals had
laudably given consideration to new types of
residential blocks, housing models and courtyard types. What was considered to be particularly successful in the winning proposal was
the phased implementation of the facilities of
the University of Applied Sciences and the hybrid urban block, as well as the connections to
Kankaanaukio square and the placement of the
university operations.
The competition proposals had in varying
degrees studied the treatment and character of
the street spaces. In a pedestrian-oriented urban environment, it is important for the stroller
to find visual points of interest. The need for bicycle parking, as well as its quality and visibil-

ity in the cityscape, were dealt with on a general level. The “percentage for culture principle”
and the impact of art in enhancing the living
environment had laudably been addressed in
the proposals.
The planning of the residential blocks has
already begun on the basis of the winning
competition proposal. The skilful design of
the buildings and their interesting architecture form the basis for the creation of the urban space. Due to the narrow volumes of the
residential buildings, the thematic garden-like
courtyards have an open feel. The winning proposal is inspirational in its creative approach.
The Kangas area will be built in stages, and the
new types of residential buildings and courtyards will provide a diversity to its architecture.
We are looking forward to seeing how the area
develops.

Kaupunkirakenne on looginen, ja siinä
on sopivasti kohokohtia. Pienellä viiltomaisella aukiolla on avattu harkitusti rajattu
näkymä Paperitehtaankadulta kaupunginosan ytimeen. Kankaanaukio ja sinne johtavat reitit mukailevat maaston tasoeroja onnistuneesti. Näennäisen vaatimaton
ehdotus on kiinnostavalla tavalla vanhaa
kunnioittava ja esiin nostava. Uudisrakennukset edustavat omaa aikakauttaan alleviivaamatta sitä tarpeettomasti.

The well-balanced and carefully considered
urban structure is enlivened by its appropriately vexing and unique architecture. The central and office blocks, as well as the University of
Applied Sciences, are ingenious in their seeming modesty. One can imagine the University
of Applied Sciences taking shape within its
urban block without disturbing its surroundings. The facades show simply and pertinently
the ideas behind the building. A similar bright
idea can be seen in the office blocks. The wellstructured public and semi-public spaces create
a solid functional spine for the area. The dimensions of the courtyards of the residential blocks
create an urban compactness without making
them feel cramped.
The urban structure is logical and with an
appropriate number of highlights. Through a
small incision the public square opens a purposefully framed view from Paperitehtaankatu
street towards the core of the city district. The
Kankaanaukio square and the routes leading to
it are successfully adapted to the height differences in the terrain. The seemingly modest proposal respects the old in an interesting way, even
emphasises it. The new buildings represent their
own time without unnecessarily accentuating it.
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Leila Strömberg, City Architect, City of Jyväskylä
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Puolijulkinen talvipuutarha /
vapaamuotoiset kokoustilat
työntekijöille, asukkaille ja opiskelijoille

Paperitehtaankatu

leikkaus | section 1:1000

Asuinkortteli

Taidemaisema
‘Siirtolapuutarha’
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Kankaanaukiolle

Talvipuutarha
Joustava opiskelutila

JAMK pääsisäänkäynti,
opiskelu/kokousboksit
aulassa

Shared space katutila
Paperitehtaankatu

Asuinkortteli

Taidemaisema
‘meditaatiopuutarha’

leikkaus | section 1:800
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Kankaanpuisto

Paperitehtaankatu

ASUNTOKORTTELEIDEN SUUNNITTELUPERIAATTEET
Jokaisella asuntokorttelilla on oma toiminnallinen sekä maisemallinen
identiteettinsä. Yhteispihat avautuvat Kankaanpuistoa päin, näin ollen
yhdistäen ympäröivän vihermaiseman Kankaan sydämeen.

3
4
3

1

4
4

1

2
2
2

VAIHEISTUS
Pilkkomalla umpikorttelirakenteen pienempiin osiin mahdollistetaan sujuva
vaiheittain kehittäminen myös pienemmässä mittakaavassa kortteleittain.

Performanssipuutarha

TAIDE INTEGROITU OSA KORTTELIKEHITYSTÄ
Osa-alue 5 kehitetään kahtena pienempänä korttelina. Yhteisöllisyyden
vahvistamiseksi ehdotamme, että korttelipihojen identiteetit luodaan
yheistyössä taiteilijoiden ja tulevien asukkaiden kanssa. Esimerkkinä
näistä identiteeteistä ovat ehdottamamme “meditaatiopuutarha” ja
“performanssimaisema”, joita kaikki alueen asukkaat voivat käyttää.

Kaupunkikortteli
Lamellitalo

Kaupunkikortteli

Townhouse

Pistetalo

MONIPUOLISTA ASUMISTA
Kortteli luo jalustan monipuolisella asumiselle. Piste- ja townhousetalot
avautuvat puistoon päin. Samalla kaupunkikorttelit luovat mahdollisuuden
urabaanille asumiselle Paperitehtaankadun puolella.

näkymä yhteispihalta | court view
Aurinkopaneelit

Hulevesiallas

JAMK opintotilat ulkotilassa

Aurinkopaneelit katolla

+112,3

+96,3
+95,3
+92,3
Kankaanpuisto
Townhouse

Leikkaus CC - 1: 400
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Taidemaisema korttelipihalla
‘meditaatopuutarha’

Asuinkortteli

Shared space katu

Jamk Kampus

Yhteys Kankaanaukiolle

leikkaus | section 1:800
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asuinkortteli | housing block

Korttelin grilliterassi
Yksityinen terassa
Vihervyöhyke
Meditaatiopallo (osa taidehankintaa)
Hulevesiallas
Etelään suuntautuvat aurinkopaneelit
Meditaatiokäytävä
Koivu ja mänty vilpola
Viherkatto

Asemapiirros 1:800

+141

Rusokinkatu

Taidemaisema
‘Performanssipuutarha’

Taidemaisema
‘Meditaatiopuutarha’

Katutila

Taidemaisema
‘leikki- ja liikuntapuutarha’

Katutila

Taidemaisema
‘Siirtolapuutarhat’

Katutila

Taidemaisema
‘Hedelmäpuutarha’

Taidemaisema
‘Meditaatiopuutarha’

Katutila

Taidemaisema
‘leikki- ja liikuntapuutarha’

Katutila

Taidemaisema
‘Siirtolapuutarhat’

Katutila

Taidemaisema
‘Hedelmäpuutarha’

Alueleikkaus, E-P, 1:800

alueleikkaus | areal section 1:2000
Rusokinkatu

Taidemaisema
‘Performanssipuutarha’

Alueleikkaus, E-P, 1:800
+141

KAUPUNKITILAN PÄÄMATERIAALIT

Kankaanpuisto
Vanha paperitehdas - Luova Kampus

Kankaanaukio

Kankaanaukion toimistohybridikortteli

Pysäköintilaitos

Aluejulkisivu, I-L, 1:800

KANKAAN KAUPUNKIPUUTARHAT

Kaupunkitilojen päämateriaalit ovat corten ja musta teräs
sekä siperianlehtikuusella

aluejulkisivu | areal elevation 1:2000
RAKENNUKSET /

TIILI

Kankaan tiilipaletti ulottuu vanhan paperitehtaan punaisista maanläheisistä sävyistä harmaaseen
tiileen, joita käytetään uusissa rakennuksissa. Lämpimät maanläheiset sävyt yhdessä harmaiden
sävyjen kanssa vangitsevat ympäröivän luonnon sekä rakennuksien sävyt.

nopeustaso on alhainen ja kadun varrelle on muodostettu

MAISEMASUUNNITTELUN PÄÄMATERIAALIT

tennis- ja koripallokentät. Näillä ratkaisuilla voidaan tuoda

Leikkaus C:C
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Leikkaus C:C
SHARED SPACE, JULKISET TILAT JA JALANKULUN PÄÄREITIT

POLKUPYÖRÄREITIT JA PYSÄKÖINTI

HULEVESISTRATEGIA

Katettu polkupyöräpysäköinti

Hulevesien reitit katutilassa

Hulevesien imeytysaltaat

Jalankulun taidemaisemareitti

Polkupyöräpysäköinti

Hulevesien viivytysaltaat

Hulevesien viivytys julkisivuissa

Shared space kadut

Polkupyöräväylät

Imeyttävät viherkatot (sade-ja sulamisvedet)

Hulevesien hallinta kerroksellisella kasvillisuudella

Jalankululle tarkoitetut alueet (shared space ja korttelipihat)
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viitesuunnitelma, asuinkortteli | preliminary plan, housing block 1:1000
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DOWN TOWN 1/6

2

OSA-ALUEIDEN 1, 2 ja 5

2. palkinto
2nd prize
”Down Town”
tekijät | authors

KARIN KROKFORS, arkkitehti | architect SAFA
MATUS PAJOR, arkkitehti | architect SAFA
HEIKKI MYLLYNIEMI, arkkitehtiopiskelija
student of architecture
Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy
SAMI VIKSTRÖM, arkkitehti | architect SAFA
Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy

2 Kirkas lasi

JAMK, julkisivu etelään | JAMK, south elevation 1:1000

asemapiirros | site plan 1:4000
Alue rakentuu kevyen ja helpon oloisesti
moderniksi kaupunginosaksi. Korttelit ovat
veistoksellisia. Paperitehtaan viereen sijoitetuista ammattikoulun ja toimistotalojen
kortteleista muodostuu alueelle rento sydän.
Sydänkortteli on varattu kävelijöille. Kankaanaukiolle johtavat portaat toimivat luontevasti oleskelualueena. Kivijalkoihin sijoitetut julkiset toiminnot tekevät keskuksesta
elävän. Keskustakortteleiden massoittelu
on selkeää, ja jalustoilta nousevat tornit
jäsentävät kaupunkitilaa hyvin. Jalustojen
ansiosta katujen mittakaava säilyy inhimillisenä. Julkisivut ovat modernin eleettömiä,
ja rakennukset sopivat hyvin jyhkeän paperitehtaan naapureiksi. Sydäntä ympäröivät
asuntokorttelit ovat leikkisiä. Lamellitalot
reunustavat rauhallisesti Paperitehtaankatua. Pihojen puolella viistetyt julkisivut synnyttävät eläviä, monimuotoisia ja ilmeikkäitä puolijulkisia ulkotiloja. Katuverkko on
yleiskaavan mukainen. Pysäköintitalot on
sijoitettu ihanteellisesti. Ensimmäisen kerroksen liiketilat tekevät niistä jalankulkijan

The area is built with seeming lightness and ease
as a modern city district. The urban blocks are
sculptural. The University of Applied Sciences
and office blocks that are located next to the
former paper factory form a core with a relaxed
feel. The steps leading to Kankaanaukio square
form a natural concourse. The public functions
placed on the plinth-like ground floors help create a vibrant centre. The volumes of the central blocks are distinct and the towers rising up
from the plinths dominate urban space. Due
to the plinths, the streets have a human scale.
The facades are suble modern and the buildings
sit well with the robust paper factory. The residential blocks surrounding the core are playful.
The apartment buildings quietly flank Paperitehtaankatu street. The chamfered facades on the
yard side create vibrant, diverse and expressive
semi-public exterior spaces. The street network
follows the master plan. The parking garages are
ideally placed. Placing the commercial premises
on the ground floor makes them lively from the
pedestrian point of view, and the undulating
roof surface blurs the hangar-like impression.

näkökulmasta eläviä, ja poimuilevat kattopinnat häivyttävät hallimaista vaikutelmaa.
3

1

2

leikkaus | section 1:1000
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LEIKKAUS A - A 1/400

näkymä Kankaanaukiolta | view from Kankaanaukio square
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OSA-ALUE 5: ASUINKORTTELIN PIHAJULKISIVU ETELÄÄN 1/400

pihajulkisivu | court elevation 1:1000
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OSA-ALUE 5: JULKISIVU ETELÄÄN VIHERKEHÄLLE 1/400

julkisivu etelään | south elevation 1:1000
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aluejulkisivu itään | east elevation 1:2000
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näkymä korttelipihalta | court view
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OSA-ALUE 5:
ASUINKORTTELIN PIHA

3

3. palkinto
3rd prize
”Modus Fabrica”
tekijät | authors
MATIAS KOTILAINEN
TUOMAS MARTINSAARI
PAUL THYNELL

asemapiirros | site plan 1:4000
Ehdotus on kauniisti jäsennelty ja tasapainoinen. Korttelit noudattavat tehdasalueen
koordinaatistoa, mutta matalat nivelosat
kääntyvät ympäristöä seuraten. Tiiviisti
rakennettujen keskustakortteleiden väliin
syntyy mielenkiintoisia ulkotiloja. Katutilaa
rajaavat 3–4 kerroksiset korokkeet, joiden
päälle suorakulmaiset asuintalot nousevat.
Paperitehdas, ammattikorkeakoulu ja toimistokorttelit rajaavat juhlallista Kankaanaukiota, johon liittyy mittakaavaltaan
intiimimpiä kaupunkitiloja. Kävelypainotteisen ydinkeskustan kulkureitit ovat mielenkiintoisia. Alueen siluetti on harmoninen, ja massoittelu on rauhallista. Rakennusten muodot ja julkisivut ovat eheitä ja
selkeitä. Melko umpinaisten asuinkortteleiden sisään muodostuu luontevasti yksityisiä ja puolijulkisia pihoja. Kävelytiet kulkevat mielenkiintoisesti asuinrakennusten
jalustoiden läpi pihalta toiselle.

The proposal is beautifully structured and wellbalanced. The blocks are aligned in parallel with
the former paper factory, but the low hinge-like
volumes twist so as to follow the surroundings.
Interesting external spaces are created between
the compact central blocks. The street spaces
are lined by 3–4-storey podiums, from which
rise the rectangular residential buildings. The
former paper factory, the University of Applied
Sciences and the office blocks together line the
festive Kankaanaukio square, to which in turn
are linked urban spaces with a more intimate
scale. The traffic routes through the core, with
their emphasis on pedestrians, are interesting. The silhouette of the area is harmonious
and the overall massing is calm. The forms and
facades of the buildings are cohesive and distinct. Private and semi-private yards are created
naturally inside the rather enclosed residential
blocks. The pedestrian routes pass in an interesting way through the plinths of the residential
buildings, from one yard to the next.
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keskustakortteli, pohjapiirros | central block, plan 1:1000

näkymä kokoojakadulle | street view

näkymä korttelipihalle | court view
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Uusi kaupunginosa koostuu ristipistotyön
tapaan tasaiseen ruudukkoon sijoitetuista
suorakaiteen muotoisista rakennuksista.
Rakennukset ovat samassa koordinaatistossa paperitehtaan kanssa, rajautuen kulmistaan kaarevaan Paperitehtaankatuun
ja ympäröivään puistoon. Katutilat ovat
istutusten ansiosta puutarhakaupunkimaisia, mutta peruskoordinaatistosta poikkeavat kadut ovat tilallisesti turhan löysiä.
Suunnitelma istuu hyvin maisemaan,
mutta korkeusvaihteluita on liian vähän.
Kankaanaukio on mittakaavaltaan miellyttävä, ja kevyen liikenteen reittejä on paljon.
Ammattikorkeakoulun ja toimistotalojen
kortteleissa jalustojen päälle on asetelteltu
korkeampia rakennuksia. Asuinkorttelit
koostuvat lyhyistä lamellitaloista, joiden
päädyt ovat toisiaan vasten. Pysäköinti on
järjestetty tavoitteista poiketen kortteleiden alle useampaan laitokseen.

asemapiirros | site plan 1:4000

näkymä Kankaanaukiolta | view from Kankaanaukio square

The new urban district comprises of rectangular
buildings placed in a uniform grid, somewhat
like in cross-stitch work (“ristipisto”). The buildings are placed parallel to the former paper factory; only their corners flank the curved Paperitehtaankatu street and the surrounding park.
Due to the planting, the street spaces have
the feel of a garden city, but those streets that
deviate from the basic system of coordinates
are spatially too dispersed. The plan sits well in
the landscape but there are too few variations
in height. The Kankaanaukio square is pleasant
in scale and there are numerous pedestrian and
bicycle routes. In the blocks for the University of
Applied Sciences and the offices, taller buildings
have been placed on top of the plinths. The residential blocks consist of short apartment blocks,
the narrow ends of which face each other. Parking has been placed in several garages beneath
the urban blocks, something that diverges from
the competition brief.

pihasuunnitelma | green area plan 1:1000

aluejulkisivu | areal elevation 1:1000
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viistoilmakuva | aerial view
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PAULIINA KOSKINEN TONBOE, arkkitehti
architect SAFA, MAA
THOMAS GRAAH, arkkitehti | architect MAA
MICHAEL CEDERFELD, arkkitehti | architect
MAA
AGUSTIN GRANADOS MATEOS, arkkitehti,
rakennusinsinööri | architect, building
engineer
MARIA MOREANU, arkkitehti | architect
Rambøll Danmark A/S

julkisivu | elevation 1:800

asemapiirros | site plan 1:4000
Runsaudensarven lailla pulppuava suunnitelma tarjoaa vastauksia lähes kaikkiin
kaupunkisuunnittelun kysymyksiin. Alueen
keskipisteenä on Kankaanaukio, jota rajaavat persoonalliset rakennukset tuottavat
iloista kaupunkitilaa. Paperitehtaankatu on
aiheiltaan paikoin rönsyilevän rikas. Alueen
suurin julkinen ulkotila löytyy yllättäen
asuinkortteleista. Omaleimaiset palat sopivat hyvin kokonaisuuteen, ja rakennustyyppien ja materiaalien vaihtelu on hallitun
monipuolista. Paneutuminen kaupunkisuunnittelun teknisiin vaatimuksiin on
ohjannut tekijöitä suunnittelemaan kaupunkikuvaa rikastuttavia ratkaisuja, aina kokonaisilmeestä pienimpiin yksityiskohtiin.

The scheme, a veritable cornucopia of ideas,
offers responses to almost all urban planning issues. The central point of the area is the
Kankaanaukio square, which is lined by unique
buildings that generate cheerful urban spaces.
The themes along Paperitehtaankatu street
are in places richly sprawling. The largest public space in the area can surprisingly be found
within the residential blocks. The distinctive
pieces integrate well with the whole, and the
choice of building types and materials is confidently versatile. The focus on the technical
requirements of urban planning has led the
authors to design motifs that enrich the cityscape, ranging from the overall appearance to
the smallest details.
isometria | isometric view

näkymä Kankaanaukiolta | view from Kankaanaukio square
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porttikortteli | housing block
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ympäristökaavio | environmental diagram
23

K

kunniamaininta
honorary mention

K

TAULUMÄEN
TAULUMÄENKIRKOLLE
KIRKOLLE
YHTEISYHTEISASUJAT
ASUJAT

VANHA
VANHA
TEHDASTEHDASKIINTEISTÖ
KIINTEISTÖ

OPISKELIJAT
OPISKELIJAT

SPORTTAAJAT
SPORTTAAJAT
URBANISTIT
URBANISTIT

ALUETTA
ALUETTAYMPÄRÖIVÄ
YMPÄRÖIVÄ
TOIMINNALLINEN
TOIMINNALLINENVIHERKEHÄ
VIHERKEHÄ
TERVEYSTERVEYSMIELISET
MIELISET

NÄKYMÄT
NÄKYMÄTJYVÄSJÄRVELLE
JYVÄSJÄRVELLE

SAMOILIJAT
SAMOILIJAT

Suunnitelman
Suunnitelmanlähtökohdaksi
lähtökohdaksion
onkartoitettu
kartoitettupositiiviset
positiivisetalue-elementit;
alue-elementit;ympäröivä
ympäröiväViherkehä,
Viherkehä,
vanha
vanhaainutlaatuinen
ainutlaatuinentehdasmiljöö
tehdasmiljöösekä
sekämahdolliset
mahdollisetnäkymät
näkymätkorkeammista
korkeammistarakennuksista
rakennuksistakohti
kohti
Jyväsjärveä
JyväsjärveäjajaTuomiojärveä.
Tuomiojärveä.Näitä
Näitäelementit
elementittoimivat
toimivatluovina
luovinahoukuttimina,
houkuttimina,joita
joitatulisi
tulisitarjota
tarjotatuleville
tuleville
asukkaille
asukkaillejajavierailijoille
vierailijoillemahdollisimman
mahdollisimmanpaljon.
paljon.

kunniamaininta
honorary mention

Rakennettu
Rakennettuympäristö
ympäristöjajasen
sentarjoamat
tarjoamatyhteistilat,
yhteistilat,rakentuvan
rakentuvanviherkehän
viherkehäntoiminnot
toiminnotsekä
sekäkortteleiden
kortteleidensisäpihat
sisäpihat
on
onsuunniteltu
suunniteltutukemaan
tukemaanerilaisia
erilaisiaihmisiä
ihmisiäjajaheidän
heidänelämäntyylejään.
elämäntyylejään.Mikrotason
Mikrotasonsegmentoinnilla
segmentoinnillaKankaalle
Kankaallesaadaan
saadaan
identiteetlitään
identiteetlitäänjajaimagoltaan
imagoltaanomaleimaisia
omaleimaisiaasuinkortteleita
asuinkortteleitahalutuille
halutuillekohderymille.
kohderymille.Näin
Näinedistetään
edistetäänyhteisöllisyyttä,
yhteisöllisyyttä,
vähennetään
vähennetäänihmisten
ihmisteneriarvoistumista
eriarvoistumistajajaluodaan
luodaanvirikkeellistä
virikkeellistäkaupunkiympäristöä
kaupunkiympäristöäniin
niinasukkaille
asukkaillekuin
kuinvierailijoillekin.
vierailijoillekin.

ALUEATTRAKTORIT

ALUEATTRAKTORIT

TALONPOJAT
RYHMÄRAKENTAMINEN

ALUEATTRAKTORIT

TALONPOJAT
RYHMÄRAKENTA-

TALONPOJAT
RYHMÄRAKENTAMINEN

TAITEILIJATMINEN

TAITEILIJAT

NÄKYMÄT TUOMIOJÄRVELLE &
TAULUMÄEN KIRKOLLE

”Pulp”

”Pumppu”

YHTEISASUJAT

YHTEISASUJAT
VANHA
TEHDASKIINTEISTÖ

OPISKELIJAT

VANHA
TEHDASKIINTEISTÖ

OPISKELIJAT
YHTEISASUJAT

VANHA
TEHDASKIINTEISTÖ

tekijät | authors
TIINA ANTINOJA
TAAVI HENTTONEN
OLLI METSO
ALEKSI RASTAS
TUULIKKI TANSKA
Muuan Oy

TAITEILIJAT

NÄKYMÄT TUOMIOJÄRVELLE &
TAULUMÄEN KIRKOLLE

OPISKELIJAT

SPORTTAAJAT
URBANISTIT

ALUETTA YMPÄRÖIVÄ
TOIMINNALLINEN VIHERKEHÄ

tekijät | authors
ILKKA SVÄRD
Arkkitehtitoimisto Sopanen-Svärd Oy

SPORTTAAJAT
NÄKYMÄT JYVÄSJÄRVELLE

TERVEYSMIELISET

URBANISTIT

SPORTTAAJAT

?

SAMOILIJAT

URBANISTIT
ALUETTA YMPÄRÖIVÄ
TOIMINNALLINEN VIHERKEHÄ

Suunnitelman lähtökohdaksi on kartoitettu positiiviset alue-elementit; ympäröivä Viherkehä,
vanha ainutlaatuinen tehdasmiljöö sekä mahdolliset näkymät korkeammista rakennuksista kohti
Jyväsjärveä ja Tuomiojärveä. Näitä elementit toimivat luovina houkuttimina, joita tulisi tarjota tuleville
asukkaille ja vierailijoille mahdollisimman paljon.

Rakennettu ympäristö ja sen tarjoamat yhteistilat, rakentuvan viherkehän toiminnot sekä kortteleiden sisäpihat
on suunniteltu tukemaan erilaisia ihmisiä ja heidän elämäntyylejään. Mikrotason segmentoinnilla Kankaalle saadaan
identiteetlitään ja imagoltaan omaleimaisia asuinkortteleita halutuille kohderymille. Näin edistetään yhteisöllisyyttä,
vähennetään ihmisten eriarvoistumista ja luodaan virikkeellistä kaupunkiympäristöä niin asukkaille kuin vierailijoillekin.
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Suunnitelman lähtökohdaksi on kartoitettu positiiviset alue-elementit; ympäröivä Viherkehä,
vanha ainutlaatuinen tehdasmiljöö sekä mahdolliset näkymät korkeammista rakennuksista kohti
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Rakennettu ympäristö ja sen tarjoamat yhteistilat, rakentuvan viherkehän toiminnot sekä kortteleiden sisäpihat
on suunniteltu tukemaan erilaisia ihmisiä ja heidän elämäntyylejään. Mikrotason segmentoinnilla Kankaalle saadaan
identiteetlitään ja imagoltaan omaleimaisia asuinkortteleita halutuille kohderymille. Näin edistetään yhteisöllisyyttä,
vähennetään ihmisten eriarvoistumista ja luodaan virikkeellistä kaupunkiympäristöä niin asukkaille kuin vierailijoillekin.
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Rakennettu ympäristö ja sen tarjoamat yhteistilat, rakentuvan viherkehän toiminnot sekä kortteleiden sisäpihat
on suunniteltu tukemaan erilaisia ihmisiä ja heidän elämäntyylejään. Mikrotason segmentoinnilla Kankaalle saadaan

asemapiirros | site plan 1:4000

asemapiirros | site plan 1:4000
Paperitehtaankadun länsiosassa on tiivis
tunnelma, mutta ammattikorkeakoulun
sijoittelun takia se hajoaa jo ennen ensimmäistä aukiota. Kankaanaukio on kuitenkin
tilallisesti miellyttävä, ja ammattikorkeakoulun kubistinen rakennus on arkkitehtuuriltaan kiinnostava. Kaupunkirakenne

Keskustakortteleiden alue vaikuttaa ensi-

on tasarytmistä, eikä alueella ole varsinai-

silmäyksellä tiiviiltä ja vilkkaalta kaupun-

sia kohokohtia, vaan rakennukset levittäy-

kikeskukselta. Pitkänomaisista kaupunki-

tyvät tasaiseksi matoksi.

tiloista muodostuu kuitenkin väljäntuntuinen kenttä, jota reunustaa joukko nyky-

The western part of Paperitehtaankatu street
has a compact feel, but due to the placement
of the University of Applied Sciences it disintegrates already before the first public square.
Kankaanaukio square is, nevertheless, spatially
pleasant and the architecture of the cubistic
building of the University of Applied Sciences
is interesting. The urban structure has an even
rhythm and there are no particular highlights
in the area, but rather the buildings spread out
as a uniform mat.

arkkitehtuurin eri virtauksia ilmentäviä
korkeatasoisia rakennuksia. Kankaanaukio
ja paperitehdas ovat näille alisteisia. Asuinkortteleiden pihat avautuvat puistoon. Vyöhykkeiset pihat, asuntojen etupihat ja kerhotilat tuottavat elävää kaupunkitilaa.
Puiston käsittely on iloista, mutta sen olisi
voinut ottaa rohkeammin osaksi muuta
kaupunkia.

The area of central blocks comes across at first
sight as a compact and lively urban centre. The
elongated urban spaces have, however, generated a spacious open area, which is bordered
by high-quality buildings that express the different trends in contemporary architecture.
Kankaanaukio square and the former paper factory are hierarchically subjugated to these. The
yards of the residential blocks open up towards
the park. The zone-like yards, the front yards of
the apartments and clubrooms create a vibrant
urban space. The treatment of the park is cheerful, but it could have been more boldly incorporated into the city.
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näkymä asuinkorttelista | view from housing blocks

näkymä kokoojakadulta | street view

KORTTELEIDEN AVAUS VIHERKEHÄLLE
Kortteleista avataan näkymiä ja yhteyksiä viherkehälle.
Viherkehän reitit ja kortteleiden sisäiset yhteykset muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden.

KATUJULKISIVUN URBAANI RYTMITYS
Jatkuva ja yllätyksetön “kaari” rikotaan rytmittyvällä katujulkisivulla.
Alueelle muodostuu mielenkiintoisia, vaihtuvia ja yllätyksellisiä näkymiä
ja paikkoja.

KANKAANAUKIO LAAJENEE PÄÄKADULLE
Eri korkotasossa oleva pääkatu ja Kankaanaukio yhdistyvät
kokonaisuudeksi JAMK:in mielenkiintoisten julkisten sisätilojen
ja monipuolisen reitistön välityksellä.

TIIVIS KÄVELYKESKUSTA JA TEHDASRAKENNUKSEN
VAIKUTUSPIIRIN LEVITTÄYTYMINEN
Keskusalueen aukiomainen käsittely, kivijalkojen palvelut ja yhteistilat
luovat alueelle omaleimaisen sydänalueen, jossa on miellyttävä liikkua
sekä jalan että polkupyörällä.

PELASTUSREITTI

AJO PYSÄKÖINTITALOIHIN
Sisäänajot pysäköintitaloihin heti alueelle tultaessa turvallisen
kevyen liikenteen ympäristön luomiseksi.

HUOLTOREITTI

aluejulkisivu | areal elevation 1:2000
ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 3 2017
l

julkisivu kokoojakadulle | elevation 1:1000
ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 3 2017
l
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