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KOLIN KANSALLISPUISTON TOIMINTA- JA PALVELUKESKUS
A R K K I T E H T U U R I K U T S U K I L P A I L U  2 3 . 6 . -  1 3 . 1 0 . 2 0 0 9

“Kahden kilpailutyön parhaat ominaisuudet yhdistämällä luodaan Kolin kansal-
lismaisemaan korkeatasoinen toiminta- ja palvelukeskus matkailijoiden käyttöön”

Lieksan kaupunki on järjestänyt arkkitehtuurikutsukilpailun Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskuksen suunnittelusta. Kilpai-
lualue 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.

Suunnitelmien mukaan uuteen keskukseen tullaan vaiheittain toteuttamaan leirintä- ja caravan–alue, toimintakeskus, toiminta- ja perin-
neympäristö, monipuolista majoitustoimintaa, pysäköintihalli sekä muita matkailua palvelevia oheispalveluita. Toteutettavaa kokonais-
kerrosalaa kilpailualueelle on kaavailtu yhteensä noin 19 000 kem².

Arkkitehtuurikilpailun avulla on pyritty löytämään erilaisia toiminta- ja palvelukeskuksen toteutusvaihtoehtoja, jotka soveltuvat arkkiteh-
tonisesti ja toiminnallisesti herkkään Kolin kansallismaisemaan ekologisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kilpailu on järjestetty Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen määrittelemänä ilmoittautumiskutsukilpailuna. Kilpailuun on saatu ra-
hoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta.

Kilpailuun kutsuttiin neljä työryhmää. Kilpailuaika oli 23.6.2009- 13.10.2009.

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

Kilpailutöitä vertailtaessa kaksi ehdotusta nousi ominaisuuksiltaan muita paremmiksi. Palkintolautakunta päätti tässä tapauksessa jakaa 
ensimmäisen palkinnon lisäksi myös kunniamaininnan näiden ehdotusten tasavertaisuuden vuoksi. Palkintolautakunta päätti yksimieli-
sesti valita ensimmäiselle sijalle ehdotuksen № 1 nimimerkillä ”LOUHI”. Lisäksi palkintolautakunta päätti antaa kunniamaininnan ehdo-
tukselle № 4 nimimerkillä ”PURNUKKA”. 

Voittaneessa ehdotuksessa ”LOUHI” on huolellisen maisemasuunnittelun kautta ansiokkaasti tarkasteltu alueen kokonaisrakentamista. 
Suunnittelu on herkän luonnosmaista, mutta on jäänyt rakennussuunnittelun osalta osin viitteelliseksi ja havainnemateriaalin perusteella 
myös osin vieraaksi kansallismaiseman synnyttämille mielikuville. Ehdotus tarjoaa kuitenkin erittäin kehityskelpoisen ja kaavoitukselli-
sesti joustavan ratkaisumallin alueen ja suurmaiseman jatkosuunnittelulle.

Kunniamaininnan saaneessa ehdotuksessa ”PURNUKKA” on luotu arkkitehtuuriltaan elämyksellinen ja kokonaisvaltainen kannanotto alu-
een 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.



Voittaneen ehdotuksen ”LOUHI” on laatinut työryhmä, jonka muodostivat seuraavat henkilöt:

 Tekijät       Avustajat
 JKMM Arkkitehdit      Ilona Palmunen, arkkitehtiylioppilas
 Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA    Edit Bajsz, arkkitehti SAFA
 Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA    Marko Pulli, arkkitehti SAFA
 Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA    Harri Lindberg, arkkitehtiylioppilas
 Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA    Edgars Racins, arkkitehtiylioppilas
        Johanna Raukko, arkkitehti SAFA
 Maisema-arkkitehtuuri     
 LOCI Maisema-arkkitehdit Oy    Liikennesuunnittelu  
 Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK   Jouni Ikäheimo, Insinööritoimisto Trafix Oy
 Teresa Rönkä, maisema-arkkitehti MARK
 Pia Kuusniemi, maisema-arkkitehti MARK
 Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK
 Milla Hakari, maisema-arkkitehti MARK
 Janne Saario, maisema-arkkitehti MARK

Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen ”PURNUKKA” on laatinut työryhmä, jonka muodostivat seuraavat henkilöt:

 Tekijät       Työryhmä
 Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy     Marta de Abreu Hartman
 Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA  Christopher Delany
 Hennu Kjisik, arkkitehti SAFA    Henna Kemppainen
        Hannu Louna
 Asiantuntijat      Ilkka Törmä
 Jukka Syvälahti, insinööri (liikenne) / WSP Finland Oy  Sofia de Vocht
 Arto Kaituri, maisema-arkkitehti / WSP Finland Oy

Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
• 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

sekä kilpailijoiden nimeämä palkintolautakunnan arkkitehtijäsen:
• professori Hannu Tikka, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Esko Lehto ja sihteerinä arkkitehti SAFA Jorma Teppo.
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Kilpailun tulos julkaistaan perjantaina 4.12.2009 alkaen klo 11.30 Kolin Luontokeskus Ukossa. Tämän jälkeen palkitut työt ovat nähtävillä 
luontokeskuksessa noin kahden viikon ajan.

Kilpailuun liittyvää materiaalia on saatavissa tulosten julkistamisen jälkeen osoitteesta: http://www.jteppo.fi/koli.html

Lisätietoja antaa tarvittessa:
Arkkitehti SAFA Jorma Teppo
palkintolautakunnan sihteeri
p. 08-5354400, gsm. 0400-682345
sp. toimisto@jteppo.fi

Tämän tiedotteen liitteet:
Voittaneen ja kunniamaininnan saaneen kilpailuehdotuksen kuvamateriaali (2 + 2 sivua)
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