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1

KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

1.3 Osanotto-oikeus

Kankaan Suvannon yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestää Jyväskylän
kaupunki yhteistyössä Kankaan kehitysyhtiön kanssa. Kehitysyhtiön
osakkaita ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Suomi Oy ja Jyväs-Parkki Oy.

Kilpailu on yleinen suunnittelukilpailu. Kilpailuun voivat osallistua yksittäiset henkilöt ja työryhmät. Vähintään yhdellä työryhmään kuuluvalla
henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa
maassaan. Suunnitteluryhmässä suositellaan olevan mukana henkilöitä, joilla on maisemasuunnittelun asiantuntemusta. Lisäksi suunnitteluryhmässä toivotaan olevan henkilöitä, joilla on hulevesisuunnittelun ja katusuunnittelun asiantuntemusta.

Kilpailun tavoitteena on löytää Kankaan alueen pohjoisosan asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi laadukas ja viihtyisä asuinalueen
suunnitelma. Kilpailutehtävänä on suunnitella kaupunkikuvallisesti,
arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti ansiokas asuinalue Tourujoen rannalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen paperitehtaan pohjoispuolelle. Kilpailun tehtävään kuuluu vehreän ja sään ääri-ilmiöt
huomioivan asuinympäristön suunnittelua kaupunki- ja maisema-arkkitehtuurin keinoin. Kilpailijat saavat valmiina kilpailualueeseen liittyviä
tavoitteita sekä sisällöllisiä, ympäristöllisiä, teknisiä ja toteutettavuuteen liittyviä ohjeita.
Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARKin kanssa.

1.2 Hankintamenettely
Kilpailu on Suomen lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen suunnittelukilpailu.
Kilpailun hankintailmoitus on toimitettu julkaistavaksi julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

1.4 Palkinnot ja lunastukset
Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä 100 000 euroa seuraavasti:
1. palkinto 50 000 euroa
2. palkinto 20 000 euroa
3. palkinto 15 000 euroa
ja kaksi lunastusta, kumpikin 7 500 euroa.
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun summan toisin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen
osoittamalla tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.
Palkintosummille on haettu verovapautta. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista ja lunastuksista.
Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta.
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1.5 Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluvat
- Jyväskylän kaupungin nimeäminä:
• Erja Saarivaara, toimialajohtaja, palkintolautakunnan pj
• Jaakko Selin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
• Juha Suonperä, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja
• Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, arkkitehti
• Leila Strömberg, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA
• Mervi Vallinkoski, yleiskaavapäällikkö, maisema-arkkitehti MARK
• Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, projektipäällikkö, arkkitehti
• Virva Hannula, kaavoitusarkkitehti, arkkitehti SAFA
- Skanska Talonrakennus Oy:n nimeämänä:
• Hille Kaukonen, suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA

• Tapio Koikkalainen, liikenne- ja kunnallistekniikan asiantuntija,
Jyväskylän kaupunki
• Jarmo Toikkanen, viherrakennuttaja, Jyväskylän kaupunki
• Vesa Kantokoski, rakennusvalvonta, Jyväskylän kaupunki
• Kirsi Pitkänen, Kankaan Palvelu Oy, Kankaan taideasiantuntija
Palkintolautakunta voi kuulla tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Jussi Vuori / JADA Oy.
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä
palkintolautakunnassa ovat Sandelin, Strömberg, Vallinkoski, Hirvaskoski-Leinonen, Hannula, Kaukonen, Schauman, Tuomi ja Muukka.
Palkintolautakunnan sihteeri ja asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon.

1.6 Kilpailun säännöt

- YIT Suomi Oy:n nimeämänä:
• Katriina Silvan, rakennuttajapäällikkö
- Jyväs-Parkki Oy:n nimeämänä:
• Hannu Leskinen, toimitusjohtaja
- Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä:
• Ted Schauman, arkkitehti SAFA
• Teemu Tuomi, arkkitehti SAFA
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä:
• Laura Muukka, maisema-arkkitehti MARK
Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:
• Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri, Jyväskylän kaupunki
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Kilpailussa noudatetaan Suomen lakia, tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen periaatteita. Erimielisyydet, joita ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan Suomen
tuomioistuimissa, käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluvat asiat Keski-Suomen käräjäoikeudessa.
Kilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet, asiantuntijat tai sihteeri eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Myös
sellaiset henkilöt ovat esteellisiä, jotka ovat osallistuneet kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että näillä on siitä muihin verrattuna selvää etua.
Kilpailukieli on suomi, ja kaikki kysymykset, vastaukset ja kilpailuehdotukset laaditaan suomen kielellä.
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1.7 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailun järjestäjät, kilpailun palkintolautakunta sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn että Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARKin kilpailutoimikunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.

1.8 Kilpailuasiakirjojen luovutus ja käyttö

1.9 Kilpailun aikataulu
• Kilpailu alkaa 15.10.2021
• Kysymykset tulee jättää kilpailun verkkosivuilla 15.11.2021 		
mennessä
• Kysymyksiin vastataan kilpailusivuilla marraskuun aikana
• Kilpailuaika päättyy 14.1.2022 klo 13:00 (UTC+2)
• Kaikki kilpailutyöt nähtävillä kahden viikon ajan alustavasti
helmikuun alussa
• Kilpailu pyritään ratkaisemaan maalis-huhtikuun aikana

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun internetsivulta www.jyvaskyla.fi/kangas/suvanto 15.10.2021 alkaen. Kilpailuohjelman liiteasiakirjana oleva suunnittelualueen ympäristöön tehdyt
suunnitelmat huomioiva 3D-maastomalli (LIITE 4) on ladattavissa kilpailun internetsivuilla 8.11.2021.
Kilpailutyöt palautetaan digitaalisesti, ks. kohta 4.3.1 Kilpailuehdotusten sisäänjättö.
Kilpailun internetsivulla tiedotetaan kilpailuun liittyvistä asioista myös
kilpailuajan kuluessa.
Jyväskylän kaupungilla ja Suomen Arkkitehtiliitolla on oikeus käyttää
ja julkaista kilpailuehdotusten aiheita ja materiaalia Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Mahdollisen toimeksiannon saaneilla suunnittelijoilla on oikeus käyttää ehdotusten aiheita ja ideoita Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Suunnitelmien tekijänoikeus säilyy ehdotuksen
tekijällä.

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma

6

2

KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat
Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä ohjelma sekä sen liitteet:
Kaavat, kartat:
1. Kankaan osayleiskaava
2. Pohjakartta, pdf ja dwg
3. Suunnitelmakooste, pdf ja dwg
4. 3D-maastomalli, dwg (ladattavissa 8.11. alkaen)
Selvitykset ja suunnitelmat:
5. Kaavarunko 2025
6. Paperitehtaankadun katusuunnitelmaluonnos
7. Kankaanpuiston pohjoisosan yleissuunnitelmaluonnos
8. Tourujoen rakennussuunnitelma
9. VT4 (Rantaväylän parantaminen) ote tiesuunnitelmasta
10. Pohjatutkimuskartta
11. Kankaan laatuaapinen
12. Kankaan asumisohjelma 2021

Kilpailuaineisto on ladattavissa kilpailun internetsivulta. 3D-maastomalli (liite 4) on ladattavissa kilpailun internetsivulta 8.11.2021 alkaen.
Kankaan internet-sivuilla on myös paljon muuta tietoa alueesta.

2.2 Kilpailualueeseen tutustuminen
Kilpailualueelle ei järjestetä tutustumiskäyntiä. Alueelle voi vierailla
omatoimisesti. Kilpailualue on osittain työmaa-aluetta ja sinne pääsyä
voi olla rajattu.

2.3 Kilpailua koskevat kysymykset ja lisäohjeet
Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää
lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset toimitetaan kilpailun internet-sivulla olevan lomakkeen kautta. Kysymysten tulee olla perillä
maanantain 15.11.2021 kuluessa.
Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla marraskuun aikana.

Valokuvat ja muu kuvamateriaali:
13. Viistokuvia
14. Valokuvia
15. 3D-havainnekuvia
Ohjeet aineiston luovuttamiseen:
16. Mallitaitto
17. Ohje 3D-kaupunkimalliin liitettävän ifc-mallin laatimisesta
18. Taustakuva ilmanäkymäkuvaan
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2.4 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen
ja näytteillepano

2.6 Kilpailun kieli
Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

Kilpailu on yleinen arkkitehtuurikilpailu.
Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan maalis-huhtikuun 2022 aikana.
Kilpailun tuloksesta annetaan välittömästi tieto voittajalle ja ratkeamisesta muiden ehdotusten tekijöille. Kilpailun tulos julkistetaan erikseen järjestettävässä julkistamistilaisuudessa.

2.7 Ehdotusten vakuuttaminen ja palautus
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia.

Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun
sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin. Kaikki kilpailuehdotukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

2.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen
Palkintolautakunta tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella.
Jatkotoimeksiannot asemakaavoituksesta pyritään antamaan kilpailun
voittajalle. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn sisällöstä
tekee Jyväskylän kaupunki.
Hankkeen alustavan aikataulun mukaan alueen rakentaminen alkaa
asemakaavoituksen valmistuttua.
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KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Taustaa
3.1.1 Jyväskylä
Jyväskylä on kasvava ja kehittyvä noin 144 000 asukkaan kaupunki.
Jyväskylän visiona on olla kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun. Kaupunkirakennepalveluiden strategiateemoina ovat muun muassa eheä
ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne, ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen sekä kilpailuetu erottautumalla muista vastaavista
kaupungeista. Jyväskylässä kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan AVOin kaupunkiympäristöpolitiikkaa, jossa
esitetään arkkitehtuurin, viherympäristön ja osallistumisen linjaukset.
Kaupunkiympäristöpolitiikan visiona on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat
asukkaat ja viihtyisä ympäristö.
Jyväskylä haluaa olla eturintamassa kehittämässä resurssiviisaita toimintatapoja sekä älykkääseen kaupunkiin että esim. kyberturvallisuuteen liittyviä innovaatioita uusien työpaikkojen luomisessa ja kaikessa
toiminnassaan.
Jyväskylä on maan vilkkaimpia opiskelukaupunkeja. Lähes joka kolmas
vastaantulija on koululainen tai opiskelija, yhteensä heitä on 45 000.
Täällä asuvat maan koulutetuimmat kolmikymppiset. Suomalaisuuden
ja koulutuksen perinne on vahva: tänne on perustettu maan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, maan ensimmäinen suomenkielinen kansakoulun opettajaseminaari ja maan ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu.

Jyväskylä on vireä monipuolisen liikunnan ja hyvinvoinnin kaupunki,
jossa järjestetään vuosittain yli 5 000 erilaista tapahtumaa. Jyväskylässä halutaan kehittää innovatiivista ja eri elämäntilanteiseen sopivaa
asumista, jossa rikkautena on suvaitsevaisuus, arkiviihtyisyys ja yhteisöllisyys.

3.1.2 Kankaan alue
Kangas on Tourujoen kainaloon rakentuva ekologinen ja luova kaupunginosa. Kangas sijoittuu Vanhan paperitehtaan alueelle noin kilometrin päähän ydinkeskustasta, Tourulan ja Taulumäen välille. Aluetta
rajaavat itä- ja pohjoispuolella Vapaaherrantie, etelässä Ailakinkatu ja
lännessä Tourujoen laakso. Alue on osa maakunnallisesti arvokkaaksi
luokiteltua rakennettua kulttuuriympäristöä. Teollinen historia antaa
Kankaalle sen omaleimaisen tunnelman. Kankaan alueen suunnittelussa tavoitteena on monipuolinen kaupunginosa, jossa on työpaikkoja, palveluja ja asumista viihtyisässä ympäristössä. Kankaalla asutaan,
tehdään töitä, käytetään palveluja, yritetään, opiskellaan ja viihdytään
kaikenikäisenä. Kangas yhdistää kestävän kaupunkirakentamisen asumisen uusimpiin teknologioihin ja digitaalisiin palveluihin, joita kehitetään Viisas Kangas-kokonaisuutena. Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat kantavia arvoja.
Kankaan alueen kehittäminen monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen,
palvelujen ja virkistyksen alueeksi on lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Jyväskylän keskusta-alueella. Kankaalle tulee sijoittumaan yli 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa.

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma

9

Rakentaminen Kankaan alueella alkoi vuonna 2015. Kankaalla on 1200
asukasta ja yli 1000 työpaikkaa.
Jyväskylän maankäytön toteuttamisohjelmassa (KymppiR 2021) tuodaan esille Kankaan rooli asuntotuotannon kokonaisuudessa. Kerrosja rivitaloasuntojen tuotantotavoite on 70 000 kem2 /vuosi. Kankaan
vuotuinen asuntotuotanto tulee olemaan 15-20 % Jyväskylän kerrosja rivitalotuotannosta. Ohjelmassa painotetaan laadullisesti korkealaatuisia asuinalueita sekä tonttitarjontaa erilaisiin asumismieltymyksiin.
Kankaalle laaditaan vuosittain asumisohjelma, joka on tulevaa asuntokantaa ohjaava prosessimainen työkalu. Asumisohjelmassa 2021
painotetaan tällä ajanjaksolla eri elämäntilanteisiin sopivien asuntojen
lisäämistä, asumisen hallintamuotojen monipuolisuutta, joustavuutta
ja asumisen innovaatioita sekä kohtuuhintaisuutta edistäviä ratkaisuja.
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Kankaan alueen sijainti kaupunkirakenteessa
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Kankaan kaavoitus

Kankaan kehittämisteemat

Kankaan alueen suunnittelun pohjaksi on v. 2012 järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Voittanut toimisto on laatinut alueelle kaavarunkotyön, joka on ohjannut
alueen osayleiskaavan laadintaa. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on
hyväksytty 2013. Yleiskaavan pohjalta laadittu kaavarunko on päivitetty vuonna 2016, mutta kaavarungossa esitetyt ratkaisut ovat suunnittelun ja alueen toteutuksen edetessä monin osin tarkentuneet.

Kankaan alueen kehittämisen tavoitteena on muodostaa kaupungin
osasta laadukas ympäristö monipuoliselle elämiselle: asumiselle,
työlle ja opiskelulle. Kankaan kehittämisteemat syntyivät laajan osallistamisprojektin tuloksena ja ne vahvistettiin kaupunginhallituksessa
6.6.2011.

Jalankulku- ja pyöräilyreittien suunnitteluun on erityisesti paneuduttu
tavoitteena nopeat ja helppokulkuiset reitit keskustaan ja Seppälän
alueelle. Liikkumisen painopiste on kävelyssä ja pyöräilyssä. Autojen
pysäköinti on tarkoitus toteuttaa rakenteellisena.
Virkistyskäyttöä varten alueelle muodostuu hevosenkenkämuotoinen
viherkehä (Kankaanpuisto), ja myös Tourujoen varsialueita kehitetään virkistyskäyttöön. Tourujoki lähialueineen on osa koko Jyväskylän
keskusta-aluetta palvelevaa virkistysaluekokonaisuutta, Kehä Vihreää. Osayleiskaavassa on esitetty ohjeellisena Tourujoen ohjaaminen
uuteen uomaan Kankaan alueen sisälle viherkehälle. Myöhemmin
on päätetty uuden kosken rakentamisesta nykyisiä kanavarakenteita
hyödyntäen.
Alueen asemakaavoitus ja toteuttaminen aloitettiin Tourujoen rannan
tuntumasta alueen länsiosasta. Osayleiskaavan valmistelumisen jälkeen alueelle on laadittu useita asemakaavoja. Viimeisimpänä hyväksyttiin Kankaan aukion asemakaava (kv 2.8.2021).

Sydän-teema kertoo ihmisten kaipuusta yhteisöllisyyteen, monimuotoisuuteen ja elämyksellisyyteen.
Kankaan sykkivän punatiilinen sydän muodostuu vanhaan paperitehtaaseen, joka kokoaa alueen keskuksen palvelut ja työpaikat sisäänsä ja ympärilleen.

Vihreä-teema lähtee kasvamaan Tourujoen luonnonsuojelualueen villistä kasvustosta ja hivuttautuu
kohti urbaania vihreää puistojen, katujen pihojen
kautta katoille ja parvekkeille.

Jalka-teema antaa pihat takaisin ihmisille piilottamalla autot pysäköintilaitoksiin ja maan alle. Vahva
jalankulun ja pyöräilyn ympäristö sekä sijainti keskustan vieressä houkuttelevat ihmisiä liikkumaan jalkaisin
– pyörän kanssa tai ilman.

Kestävä-teema etsii ekologista elämäntapaa tukevaa ympäristöä ja rakentamista. Resurssiviisaat ratkaisut vievät Kangasta kohti.
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3.2 Kilpailualue ja ympäristö
3.2.1 Sijainti ja laajuus
Suunnittelualue sijaitsee Kankaan pohjoisosassa. Se rajautuu lännessä kunnostettavan Tourujoen uuteen uomaan, pohjoisessa jyrkkään
rinteeseen ja pientaloalueeseen sekä Vapaaherrankatuun. Idässä
suunnittelualuetta rajaa vielä toteuttamaton osa Paperitehtaankatua.
Etelässä alue rajautuu Valkoisen talon tonttiin ja vielä toteutumattomaan osaan Kankaan kehäpuistoa. Kilpailualueen laajuus on noin 2,4
ha.
3.2.2 Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö
Kaupunkirakenne
Suunnittelualue sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen rannalla. Kangas yhdistää Seppälän kaupallisen alueen ja kaupungin keskustan. Kankaan läpi
tulee kulkemaan sekä joukkoliikenne että pohjoisten kaupunginosien
kevyt liikenne.
Kankaan alueen kaupunkikuva
Kankaan alueen rakentuneella osalla on ollut selkeitä asemakaavamääräyksissä ja Kankaan Laatuaapisessa esitettyjä yhtenäisiä tavoitteita rakennusten kaupunkikuvalliselle ilmeelle, ja niistä alueelle on
muodostunut vahva identiteetti. Ilmeen ytimenä Kankaalla on ollut
rakennusten selkeä hahmo, vahva materiaalin tuntu, yksiaineisuus
sekä harja- ja pulpettikattoisuus. Materiaalivalinnat ovat tehdasmaisen rouheita ja kestäviä. Toteutuneissa rakennuksissa korostuu tiilen
käyttö julkisivumateriaalina ja arkkitehtuurin sopeutuminen vanhan
paperitehtaan ilmeeseen.

Kankaan kerrostaloja: Koas Kankaantorni,
JVA Piippuranta, Albertinpiha ja Tampuuri.

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma
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Kulttuurihistorialliset arvot
Kankaan paperitehdas oli rakennettu useassa eri vaiheessa raskaan
teollisuuden käyttöön. Paperitehtaan rakennuksista on jäljellä osa
vanhaa paperitehdasta. Kankaan tehtaan alue on maakuntakaavassa
vaalimisen arvoinen maakunnallisesti, teollisuushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas teollisuusympäristö Jyväskylän Tourujokivarressa. Vuonna 1872 perustetun Kankaan tehtaan
alue on rakennuskannaltaan kerroksellinen ja ajan mittaan laajentunut teollisuusympäristö. Alueella on vielä nähtävissä alkuvuosikymmenien punatiilistä tehdasrakentamista, johon kuuluu myös tehtaan
piippu.
Varsinaisessa vanhassa tehdaskompleksissa kulttuurihistoriallisesti
merkittävimpiä ovat punatiiliset paperitehtaan ja puuhiomon rakennukset ja niihin liittyvät oheisrakennukset Tourujoen puoleisella sivustalla. Myös tehtaan pato- ja kanavarakenteilla on kulttuurihistoriallista
arvoa.
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee asemakaavalla suojeltu Valkoinen
talo. Se oli alun perin tehtaan toimisto- ja johtajien asuintalo ja sen on
suunnitellut arkkitehti Jarl Eklund vuonna 1941. Nykyisien talossa toimii muun muassa joogastudio ja toimistoja. Tourujoen toisella puolella on niin ikään suojeltu vanha muuntamorakennus ja itäpuolella entinen porttirakennus, joka on tarkoitus myös suojella asemakaavalla.
Suunnittelualueeseen nähden joen toisella puolella olevat Taulumäen
kirkko ja vanha hautausmaa kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Maisemallisesti hallitsevalla
Taulumäellä sijaitseva kirkko on 1920-luvun klassismin monumentaaliarkkitehtuurin merkittävimpiä kohteita Suomessa. Vanhalla hautausmaalla on mm. maan kulttuurivaikuttajien hautamuistomerkkejä.
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Kankaan suojeltuja rakennuksia:
Vanha paperitehdas, piippu ja
Valkoinen talo.
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Nykyinen rakennuskanta

3.2.3 Maisema ja luonnonympäristö

Suunnittelualueella ei ole yhtään rakennusta. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee vanha paperitehdas, joka tullaan kehittämään vaiheittain Kankaan alueen toiminnalliseksi sydämeksi. Sen luoteisosaan
on valmistunut vuonna 2021 uusi toimistorakennus Kankaan Arkki
puretun tehdasosan tilalle.

Suunnittelualueen länsipuolella oleva Tourujoki virtaa Palokkajärvestä Jyväsjärveen ja siitä edelleen Päijänteeseen Äijälänsalmen kautta.
Tourujoki virtaa kanjonimaisen laaksomuodostelman pohjalla, jota
reunustavat jyrkkärantaiset länsirannaltaan luonnontilaiset ja eroosioherkät jyrkänteet. Tourujoki on aikoinaan virrannut vanhan paperitehtaan toiselta puolelta vapaana koskena, jota pitkin muun muassa
järvitaimenet ovat nousseet Palokkajärveen. Suunnittelualueella sijaitsee vanhaa täytettyä Tourujoen uomaa.

Suunnittelualueesta itään päin sijaitsee Minimani-niminen kauppakeskus ja sen eteläpuolella Portti-rakennus, jossa toimii nykyisin Kankaan
sauna ja toimistotiloja. Suunnittelualueen pohjoispuolella joentöyrään
päällä sijaitsevat tehtaan johtajien vanhoja suojeltuja asuinrakennuksia sekä uudempia rivitaloja.

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa
sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen
sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnittelu on valmistunut ja hanke on saanut vesiluvan keväällä 2021,
mutta vesiluvasta on valitettu.
Suunnittelualue avautuu kohti länttä Tourujoen suuntaan. Tulevaisuudessa, kun Tourujoen kunnostus on valmistunut, alue rajautuu jokirantaan ja siltä avautuvat hienot näkymät länteen uuden kosken ja
Tourujoen suuntaan.
Suunnittelualueella ja ympäristön välillä ovat suuret korkeuserot. Pohjoispuolella maasto laskee voimakkaasti louteispuolella olevalta korkealta joentöyräältä. Myös koillispuolella olevalta Vapaaherrantieltä
maasto laskee voimakkaasti suunnittelualueelle. Suunnittelualueen
sisällä maasto laskee painanteeksi Valkoisen talon itäpuolelle. Suunnittelualueen maanpinta vaihtelee pääosin välillä +93 … +103.
Suunnittelualue rajautuu etelässä rakentuvaan Kankaanpuistoon, jonka suunnittelu perustuu vuonna 2016 pidettyyn maisema-arkkitehtuurikilpailuun. Kankaanpuiston laajuus on hieman muuttunut joen kunnostuksen ja vanhan paperitehtaan ympäristön asemakaavoituksen
edettyä, ja puistoalue on siirtynyt suunnittelualueen kohdalla hieman
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pohjoisemmaksi. Puiston korkeuserot ovat suuret ja heti suunnittelualueen eteläpuolelle asettuu puiston korkein kohta. Yleissuunnitelman mukaan reittien ja hulevesipainanteiden lisäksi puistoalueella
on näköala- ja oleskelupaikkoja. Suunnittelualueen eteläpuolella Kankaanpuistossa Valkoisen talon edustalla sijaitsee olemassa oleva painanne, joka on puiston yleissuunnitelmassa osoitettu säilytettäväksi.
Tavoitteena on liittää painanne rinnepuustoineen puiston hulevesijärjestelmään. Puustoinen painanne jatkuu suunnittelualueelle yhdistäen Kankaanpuiston ja Tourujoen toisiinsa.

Rakennettavuus ja maaperän haitta-aineet
Suunnittelualueella maaperä on kantavuudeltaan heikkoa. Suurin osa
alueesta on Tourujoen entistä jokiuomaa, joka on vaihtanut paikkaansa luonnollisesti, ja vanhaa uomaa täytetty 1900-luvun puolivälistä
lähtien. Paksujen täyttöjen ja silttisten perusmaan kerrosten vuoksi
raskaiden rakennusten perustamistapa alueella on paalutus. Suunnittelualueen itäosissa moreenipinta on ylimmillään ja erityisesti kellarillisten rakennusten osalta maanvarainen perustaminen massanvaihdon kanssa voi olla järkevää. Rakennettavuuteen vaikuttaa myös
alueen tuleva korkotaso. Jos maanpinta nousee selvästi nykyisestä,
tulee varautua erityisesti paksujen täyttöjen painumiin. Tourujoen uuden uoman aiheuttamat muutokset alueen maaperän vesien kulkeutumiseen sekä alueen pohjoispuolella olevan rinteen stabiliteetti on
huomioitava alueen perustamisen suunnittelussa.

Näkymä Tourujoen rantaan ja suunnittelualueelle lännestä

Tiedossa ei ole, että suunnittelualueella olisi harjoitettu maaperää pilaavaa toimintaa, vaan todennäköisempänä haitta-aineiden lähteenä
pidetään lähialueelta tuotujen kaivu- ja täyttömaiden sisältämiä haitta-aineita. Toteutusvaiheessa on varauduttava tarkempiin maaperän
pilaantuneisuuden tutkimuksiin asuinrakennusten alueella.

Näkymä suunnittelualueelle Vapaaherrantieltä
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3.2.4 Nykyiset toiminnot alueella

pohjoisosaan tulevan suurjännitekaapelin aiheuttamat rajoitukset.

Suunnittelualuetta on käytetty maamassojen välivarastointialueena
ja väliaikaisena pysäköintialueena. Lisäksi alueella on tilapäisiä padel-kenttiä sekä kaupunkimehiläisten pesiä. Kilpailutöissä ei tarvitse
säilyttää nykyisiä toimintoja ja rakennelmia.

Suunnittelualueen eteläpuolella ns. joenrantaraitti on tärkein pohjois-eteläsuuntaista jalankulkua ja pyöräilyä palveleva reitti, joka yhtyy
Kankaankatuun uuden kosken yli rakennettavan sillan kautta. Aluetta
sivuaa myös pääosin Kankaanpuistoon sijoittuva pyöräilyn pääreitti.
Kunnostuksen yhteydessä Tourujoen rantaan rakennetaan reittejä,
joiden kautta alue liittyy Tourujoen rannan virkistysreittien verkostoon.

Yhdyskuntatekniikka rakennetaan alueelle kokonaan uudestaan.

3.2.5 Maanomistus
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Kankaan pysäköinti toteutetaan keskitetysti, jolloin kadunvarsille ja
yhteispihoille sijoittuu vain lyhytaikaista pysäköintiä saattoliikennettä tavaroiden tuomista ja huoltoa varten. Liikuntaesteisille varataan
pysäköintipaikat sisäänkäyntien läheisyyteen. Vieraspysäköintipaikat
sijoitetaan pysäköintitaloihin.
Joukkoliikenteen yhteydet lähinnä suunnittelualuetta ovat Paperitehtaankadulla sekä alueen luoteispuolella Lohikoskentiellä.

3.2.6 Liikenne
Suunnittelualueen pohjoispuolella on valtatie 4. Tiesuunnitelma valtatien 4 (Rantaväylä) parantamisesta Aholaidan- Lohikosken eritasoliittymien välissä on ollut julkisesti nähtävillä. Tiesuunnitelman mukaan
Vapaaherrantien ja Kolikkotien liittymät Lohikoskentiehen katkaistaan
ja ajoyhteys Holstin alueelle ohjataan suunnittelualueen pohjoispuolelle rakennettavan uuden sillan kautta. VT4:n Rantaväylän tiesuunnitelman toteutusajankohta on vielä pitkälle tulevaisuudessa, mutta
tiesuunnitelma huomioidaan alueen asemakaavamuutoksissa.
Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu Kankaan alueen keskeinen väylä, Paperitehtaankatu.
Suunnitelmakoosteessa on esitetty suunnitellut katualueiden rajat
ja katujen korkeusasemat, joita on noudatettava kilpailualueella. Paperitehtaankatu nousee kaarevasti Holstin sillalle. Suunnittelualueen
kohdalla Paperitehtaankadun korot ovat noin +97.00...+105.00. Katuliittymä suunnittelualueelle tulee sijoittaa Paperitehtaankadun osuudelle ennen jyrkkää nousua, jos suunnittelualueelle ei osoiteta täyttöjä.
Suunnittelualueen pinnan tason muutoksissa on huomioitava alueen

3.2.7 Kunnallistekniikka ja 110 kV kaapelireitti
Yhdyskuntatekniikka rakennetaan alueelle kokonaan uudestaan.
Suunnittelualueen ensisijainen viemäröinnin ja vesijohdon liitospiste
on suunnittelualueen eteläosassa Kankaanpuiston reunassa. Toinen
mahdollinen liitospiste kunnallistekniikan runkolinjoihin on Paperitehtaankadulla.
Alueelle pohjoisosaan asennetaan maahan 110 kV suurjännitekaapeli. Kilpailutöissä alueelle sijoittuvaa suurjännitekaapelia ei voi esittää
siirrettäväksi.
Suurjännitekaapelin päälle ja suoja-alueelle voi suunnitelmassa esittää toimintoja, mutta suurjännitekaapelin sijoitus asettaa rajoituksia
alueen myöhemmälle käytölle. Kaapeleiden päälle ei voi mm. sijoittaa
kiinteitä rakenteita tai rakennuksia eikä leikkipaikkoja tai vastaavia toimintoja, joiden rakenteista osa sijoittuu maan alle. Niiden sijoituksen
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Suunnitelmakooste (LIITE 4)
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tulee olla viisi metriä kauempana suurjännitekaapelista.
Jos suunnittelualueelle tai sen osalle esitetään täyttöjä, on huomioitava suurjännitemaakaapelin huollettavuuden aiheuttamat rajoitukset.
Kaapelin suojaetäisyyden ollessa viisi metriä, voi kaapelin peittosyvyys
olla noin kolme metriä.
3.2.8 Melu
Suunnittelualueen pohjoispuolella oleva valtatie tuottaa kilpailualueen
itäosaan melua, joka on suuruudeltaan 55–65 desibeliä.
3.2.9 Aurinkosähkö
Kankaan alueelle on laadittu aurinkokaavaselvitys, jossa on esitetty
ehdotuksia aurinkosähkön hyödyntämisen optimoimiseksi mm. rakennusten suuntausten, korkeusasemien ja kattomuotojen avulla.
Aurinkopaneelien- ja keräimien sijoittelun tavoitteita on mukana myös
Kankaan laatuaapisessa ja niitä on esitetty alueelle laadituissa asemakaavoissa.

3.2.10 Prosenttikulttuuri
Kankaalla noudatetaan kulttuurin prosenttiperiaatetta. Kyse on taideja kulttuurihankintojen rahoitusmallista, jossa noin 1 % tontinmyyntituloista ja rakentamisen kustannuksista allokoidaan taidehankintoihin ja kulttuuritapahtumiin. Tavoitteena on kulttuurin avulla vahvistaa
Kankaan identiteettiä, lisätä asukkaiden ja toimijoiden yhteisöllisyyttä
sekä ylpeyttä omasta alueestaan. Kankaan alueelle ollaan laatimassa
Kankaan taideohjelmaa.
Kankaan taideteoksia: Abstraktio (Mika Natri 2016), Kuuseen kurkottaja (Tommi Toija 2017),
Kartastoja (Työryhmä Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen 2017) ja Norsu (Villu Jaanisoo 2018).
Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma
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3.2.11 Kankaan Palvelu Oy
Kankaan alueelle perustettu palveluyhtiö vastaa yhteispihojen, jätehuollon, alueportaalin ja prosenttikulttuurin toteuttamisesta ja ylläpidosta, sekä huolehtii osittain Viisaan Kankaan ratkaisuista.

3.3 Kilpailun tavoitteet
3.3.1 Yleistä
Kilpailun tavoitteena on löytää Kankaan alueen pohjoisosan asemakaavoituksen pohjaksi laadukas ja viihtyisä asuinalueen suunnitelma
koko kilpailualueelle. Kilpailutehtävänä on suunnitella kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti ansiokas asuinalue Tourujoen rannalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen paperitehtaan
pohjoispuolelle. Kilpailun tehtävään kuuluu vehreän ja sään ääri-ilmiöt
huomioivan asuinympäristön suunnittelua kaupunki- ja maisema-arkkitehtuurin keinoin.
Suunnitelman tulee osaltaan tukea ja toteuttaa edellä esitettyjä Jyväskylän ja Kankaan alueen strategisia linjauksia.

3.3.2 Kaupunkikuvalliset tavoitteet
Aluesuunnitelma luo viihtyisän, vehreän ja arkkitehtonisesti kaupunkikuvaltaan korkealaatuisen asuinalueen. Aluesuunnitelma muodostaa elämyksellisiä tiloja sekä edistää yhteisöllisyyttä luomalla erilaisia
oleskeluun soveltuvia sisä- ja ulkotiloja. Kankaan visioon kuuluvat yllätyksellisyys ja ilahduttaminen. Alueen arkkitehtuuri on eheää, vahvaa
identiteettiä omaavaa ja liittyy osaksi Kankaan kokonaisuutta. Arkkitehtuuriltaan suunnitelman tulee olla ajallisesti kestävä ja mahdollistaa puurakentamisen.
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Aluesuunnitelmassa esitetään innovatiivisia asuinalueen vehreyteen
liittyviä ratkaisuja, jotka lisäävät alueen vihertehokkuutta ja monimuotoisuutta. Aluesuunnitelmassa esitetään kaupunki- ja maisema-arkkitehtuurin keinoin ratkaisuja säiden ääri-ilmiöihin, kuten rankkasateisiin ja helteeseen, varautumiseen. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi
rakennusten sijoitteluun, varjostamiseen, hulevesien käsittelyyn, kasvillisuuden ja puiden käyttöön.
Rakennusten suhde vanhaan paperitehtaaseen, alueen muuhun suojeltuun rakennuskantaan sekä lähiympäristön olemassa oleviin rakennuksiin esimerkiksi Vapaaherrantien pien- ja rivitalojen kokonaisuuteen tulee huomioida kaikilta osin. Suunnittelualueen pohjoispuolella
olevien pien- ja rivitalojen läheisyyteen toivotaan matalampaa rakentamista. Aluesuunnitelma huomioi jokimaiseman ja liittyy luontevasti
ympäröiviin alueisiin.
Alue on ratkaisuiltaan kiinnostava ja toimivuudeltaan houkutteleva
asukkaiden kannalta.
Aluesuunnitelmassa voidaan luoda taiteen avulla Kankaalle tunnistettavia paikkoja. Taiteella voidaan korostaa alueelle saapumista ja vaikkapa avautumista maisemaan.
Tietoa alueen suunnittelijoille on koottu Kankaan Laatuaapiseen.
Laatuaapisesta saa tietoa, ohjeistusta ja työkaluja, joilla Kangasta rakennetaan yhdessä. Laatuaapisen tarkoitus on tehdä Kankaan laatutavoitteisiin pääsemisestä mahdollisimman helppoa ja yksiselitteistä
kaikille osapuolille.
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3.3.3 Alueelle sijoitettavat toiminnot ja niiden laajuus

3.4 Suunnitteluohjeet

Kilpailualueelle tulee sijoittaa asuinrakentamisen kerrosalaa yhteensä
23 000 – 28 000 k-m².

3.4.1 Yleistä

Asuinkerrostalojen tulee olla korkeudeltaan pääosin V-VIII kerroksisia.
Asuinkerrostalojen toteutusyksikköjen koon tulee olla pääosin 20003000 k-m².
Kankaan alueella toteutuneissa kerrostaloissa on suosittu yhden porrashuoneen ratkaisuja, ja lamellikerrostalojen runkosyvyys on ollut
14-16 metriä. Toteutuneet pistetalot Kankaalla ovat olleet mitoiltaan
vähintään 18x18 metriä. Kankaalla parvekkeet tulee pääsääntöisesti
rakentaa sisäänvedettyinä, yksittäisinä ripustettuina parvekkeina tai
parvekejulkisivuina.
Kankaan asumisohjelman mukaisesti alueelle tavoitellaan monimuotoista asumista. Alueelle voi esittää erilaisia asuinrakennustyyppejä.
Kerrostalorakentamisessa tavoitellaan alueen asukkaiden ikärakenteen monipuolistamiseksi innovatiivisia perheasumisen ratkaisuja
sekä asuinratkaisujen joustavuutta ja muuntelumahdollisuuksia.
Asuntorakentamiselle on osoitettava tarvittavat varasto-, huolto-, väestösuoja- ja aputilat.
Suunnitelmassa alueelle voidaan esittää rakennuksia, korttelia tai
aluetta palvelevia yhteistiloja. Kilpailualueelle voi esittää sijoittuvaksi
myös muuta toimintaa, kuten palveluita.
Kilpailualueelle tulee esittää rakenteellinen yhteiskäyttöinen pysäköinnin ratkaisu suunnitteluohjeessa annettujen periaatteiden ja mitoituksen mukaan.
Kilpailijoiden toivotaan kiinnittävän huomioita aurinkoenergian ratkaisuihin alueella.

Kilpailualueen raja on esitetty ohjelman liitteessä. Rajasta voidaan
perustelluista syistä poiketa, mutta rajaus Tourujoen, valtatien ja Paperitehtaankadun jatkeen suuntiin on sitova eikä alueelle sijoittuvaa
suurjännitekaapelia voi esittää siirrettäväksi.
Kilpailualueen maastoa voi muokata kilpailuehdotuksen kokonaisidean mukaisesti. Kilpailualuetta rajaaville alueille on laadittu toteutusja yleissuunnitelmia Paperitehtaankadulle, Vapaaherrantielle, Kankaanpuistoon ja Tourujoen varteen. Yhdistelmä suunnitelmista on
kilpailuohjelman liitteenä. Suunnitelmissa esitettyjä korkeusasemia ei
kuitenkaan saa muuttaa lainkaan kilpailualueen reunoilla, missä alue
liittyy ympäröivään maastoon.
Kilpailualueen toteutus alkaa joen rannan läheisyydestä, suunnittelualueen länsiosasta.
Koko kilpailualue tulee suunnitella asemakaavoituksen mahdollistavalla tasolla.
3.4.2 Ulkotilat ja piha-alueet
Kankaalla pihat toteutetaan yhteispihoina, eikä talojen tonteille toteuteta oleskelupihoja.
Yhteinen, laadukas piha palvelee alueen asukkaita taloyhtiöstä riippumatta. Pihojen eri teemat monipuolistavat oleskelualueita ja keskitetty järjestelmä helpottaa niiden ylläpitoa. Pihat liittyvät saumattomasti
ympäröiviin alueisiin kuten Tourujoen rannan reitteihin ja korkotasoihin ja Kankaanpuiston suunniteltuihin korkotasoihin.
Kilpailijoilta odotetaan vetovoimaisia ideoita pihojen tilallisesta ja toi-
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minnallisesta jaottelusta. Yhteispihoista tulee esittää kokonaisvaltaisia
ideoita myös pihojen luonteista, jotka voivat liittyä joko pihojen toimintoihin tai visuaaliseen ilmeeseen. Yhteispihat Kankaalla mahdollistavat
sen, että pihat ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia. Tavoitteena on,
että alueen asukkaat voivat oleskella myös muilla yhteispihoilla kuin
vain asuntoaan lähinnä olevalla, joten eriluonteiset pihat monipuolistavat virkistys- ja oleskelumahdollisuuksia. Yhteispihojen toteutettavuuden kannalta on tärkeää, että piha-alueen muodostavat selkeitä
kokonaisuuksia.

hulevesiaiheina. Katujen viheralueita voidaan hyödyntää hulevesien
viivytyksessä. Viivytyksen jälkeen suunnittelualueen hulevedet johdetaan vaihtoehtoisesti edelleen suunnittelualueen eteläpuolella olevan
Kankaanpuiston painanteeseen tai Paperitehtaankadun hulevesiverkostoon.

Kilpailijoiden toivotaan kiinnittävän huomiota alueen ja pihojen vihertehokkuuteen, biodiversiteettiin ja siihen, kuinka pihoille ja mahdollisesti myös rakennuksiin integroiden saadaan toteutettua monimuotoisia istutuksia ja huolehdittua varautumisesta sään ääri-ilmiöihin.
Jokirannan läheisyys, joelle aukeavat näkymät ja rannan virkistyskäyttö
tulee huomioida pihojen suunnittelussa. Yhteispihoille varataan riittävät tilat pyöräpysäköintiä ja liikuntaesteisille, saatto- ja huoltoliikenteelle pysäköintiä varten.
Piha ja mahdollinen pihakansi tulee suunnitella ja toteuttaa laadukkaaksi, viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Mahdollinen pihakansi tulee maastouttaa ja maisemoida siten, että rakennusten väliset
piha-alueet liittyvät luontevasti ympäröivään maastoon.
Hulevesien viivyttäminen tonteilla on yksi Kankaan tavoitteista. Hulevesien määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi luonnonmukaisilla keinoilla. Hulevesien hallintaa edistää erityisesti kerroksellinen kasvillisuus, syvä- ja tiheäjuuriset kasvit sekä kasvit, jotka kestävät
monenlaisia kosteusoloja. Hulevesien määrää voidaan vähentää myös
viherkattoratkaisuilla, sillä viherkatot imeyttävät ja viivästyttävät tehokkaasti sade- ja sulamisvesiä ja tasaavat näin hulevesipiikkejä.
Kilpailijoiden tulee esittää alueen hulevesiratkaisu, niin että hulevedet viivytetään ja käsitellään ensisijaisesti syntysijallaan. Hulevesiä
voidaan hyödyntää tonteilla ja yhteispihoilla mm. kasteluvetenä tai
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3.4.3 Kulkureitit ja huolto
Kilpailualueelle täytyy osoittaa Paperitehtaankadulta ajoyhteys Valkoisen talon tontille.
Huolto- ja pelastusajoneuvojen liikennereitit on esitettävä kortteleiden sisällä.
Kevyenliikenteen reittien on tarkoitus risteillä kortteleiden läpi yhteispiha-alueiden kautta.
Kankaalle toteutetaan jätehuolto keskitettynä ns. syväkeräysjärjestelmänä, jossa alueellinen palveluyhtiö huolehtii asuinkiinteistöjen jätehuollosta keskitetysti. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittää jätehuollon
paikat ja ajoreitit. Suunnitelmassa tulee huomioida jätepisteen riittävä
koko ja jätesäiliöiden turvallinen ja sujuva tyhjennys.
Asuinrakennusten yhteydessä tulee huomioida lyhytaikaisen huoltoja saattoliikenteen tarvitsemat paikat ja invapysäköinti sekä pelastustiet ja pelastusajoneuvojen vaatimat tilat (nostoauto).

rakentuva pohjoinen pysäköintitalo Rullakadulla on noin 80 m päässä
kilpailualueen eteläosasta.
Rakenteellisen pysäköintiratkaisun lisäksi sijoitetaan liikuntaesteisille, saatto- ja huoltoliikenteelle varattua 2 autopaikkaa/rakennus. Osa
näistä paikoista voi olla kadun varressa, ja osa yhteispihoilla.
Asuinrakennusten pysäköinnistä suunnitelmassa käytettävä mitoitus
on vähintään 1 ap / 140 asuinkerrosalaneliömetriä.
Yhteispihoilla ja rakennuksissa tulee varautua riittäviin laadukkaisiin
polkupyöräpaikkoihin. Polkupyöräpysäköinnistä suunnitelmassa käytettävä mitoitus on vähintään 1 pp / 40 asuinkerrosalaneliömetriä.
Puolet pyöräpysäköinnistä sijoitetaan katettuun tilaan. Pyöräpaikat on
sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi. Erityistavoitteena on löytää
polkupyöräpaikoitukselle uusia laadukkaita ratkaisuja esim. rakennusten ja yhteispihojen yhteydessä. Kilpailijoilta toivotaan myös muiden
kevyiden liikkumisvälineiden, kuten sähköpotkulautojen ja mopojen
sekä erikoispyörien säilyttämisen huomioimista.

3.4.4 Pysäköinti ja pyöräpysäköinti
Kankaan alueen suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on autoriippumattomuuden edistäminen ja liikennejärjestelyissä tämä on huomioitu korostamalla kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen rooleja arjen
liikkumisessa.
Kilpailija esittää kilpailuehdotuksen kokonaisideaan sopivan rakenteellisen yhteiskäyttöisen pysäköintiratkaisun. Mikäli alueelle esitetään pysäköintitalo, se mitoitetaan koko kilpailualueen pysäköintitarpeen mukaan. Mahdolliseen pihakansiratkaisuun tulee sijoittaa
vähintään kolmasosa ja enintään puolet kilpailualuetta palvelevista
pysäköintipaikoista ja loput aluetta palvelevista pysäköintipaikoista tulee sijoittua Rullakadun pysäköintitaloon. Kilpailualueen ulkopuolelle

Kankaan pysäköintiratkaisuja: P-Pergamentti ja pyöräkatoksia Piippurannassa.

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma

23

3.4.5 Turvallisuusnäkökohdat

3.7 Ehdotusten arvosteluperusteet

Rakennusten turvallisuutta toteutetaan sekä suunnittelulla että teknisillä järjestelmillä. Pelastusreitit sijaitsevat ensisijaisesti kaduilla ja
yhteispiha-alueilla. Suunnitelmassa tulee huomioida pelastusreitit ja
nostopaikat. Jyväskylässä omaehtoisen pelastautumisen ratkaisuja ei
sallita ilman erityisiä perusteita.

Palkintolautakunta tulee painottamaan arvostelussa seuraavia seikkoja:
• arkkitehtoninen kokonaisuus
• kaupunkikuvallinen merkittävyys, alueen identiteettiä luova 		
ratkaisu
• toteuttamiskelpoisuus, asumisohjelman mukaisuus ja korttelitason vaiheittainen toteutettavuus
• suvaitsevan, arkiviihtyisän, vehreän, yhteisöllisyyttä tukevan ja
sään ääri-ilmiöihin varautuvan kaupungin kehittämistä tukevat
ratkaisut
• Kankaan kehittämisteemat, kestävä kehitys ja resurssiviisaus
• Kankaan olemassa olevan rakentamisen ja lähiympäristön huomioiminen
• taiteen huomioiminen osana kokonaisuutta
• huoltoliikenteen, pihojen ja hulevesien laadukas ja toimiva järjestäminen sekä liittyminen ympäristöön
• pysäköinnin sekä pyöräpysäköinnin luontevat ja toimivat ratkaisut

Suunnittelualueelle asennetaan suurjännitekaapeli. Kaapelin päälle ja
läheisyyteen voidaan esittää toimintoja, joissa huomioidaan suurjännitekaapelin aiheuttavat rajoitteet.
3.4.6 Prosenttikulttuuri ja taidehankintojen paikat
Kankaalla taiteen tulee olla ilahduttavaa, luonteva osa ympäristöä
sekä toiminnallista ja maantasolla koskettelun kestävää.
Alueelle prosenttikulttuuriperiaatteella hankittavien taidehankintojen
ideoita sekä sijoituspaikkoja voidaan esittää osana kilpailutehtävää.

3.5 Toteutettavuus
Kilpailuehdotuksessa esitettyjen ratkaisujen tulee olla teknisesti ja
taloudellisesti toteutuskelpoisia. Tavoitteena on asemakaavoituksen
käynnistyminen välittömästi kilpailun päätyttyä.

Arvostelussa tullaan painottamaan ratkaisun yleistä laatua. Kokonaisratkaisun toimivuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

3.6 Hankkeen kokonaisaikataulu
Tavoitteena on asemakaavoituksen käynnistyminen välittömästi kilpailun päätyttyä.

24

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma

4

EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1 Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto
Kaikki materiaali esitetään vaakasuuntaisilla A3-kokoisilla (420x297
mm) arkeilla (max. 10 kpl) yhtenä pdf-tiedostona, aineisto tulee esittää
liitteenä olevan taittopohjan mukaisena (LIITE 16). Tiedoston maksimikoko on 10 Mb.
Lisäksi näkymäkuvat palautetaan myös erillisinä julkaisukokoisina
jpg-tiedostoina. Kaikista tiedostoista on poistettava tekijöiden tunnistetiedot.
Kaikissa mittakaavassa olevissa piirustuksissa tulee olla mittakaavajana.
4.1.1 Selostus

4.1.2 Aluesuunnitelmat
Asemapiirros 1:800
Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi koko kilpailualueen rakennusmassojen korkeusasemat, kerrosala ja kerroslukumäärät sekä kaaviomaiset pihajärjestelyt oleellisine istutuksineen ja aluerajoineen, taiteen
ideat ja sijoittelu sekä pelastustiet, huoltoreitit, jätepisteiden paikat ja
liittyminen ympäristöön. Asemapiirros esitetään varjostettuna 45 astetta lounaasta.
Rakeisuus 1:2000
Piirustuksesta tulee käydä ilmi ehdotuksen suhde ympäröivään rakennuskantaan.
Alueleikkaukset 1:800

Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset ja
tekniset sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät ratkaisuperiaatteet sekä
suunnitelman tunnusluvut rakennusyksiköittäin ja yhteensä (brm²,
k-m², hym² sekä auto- ja pyöräpaikkojen määrä).
Selostusteksti on laajuudeltaan enintään A4 ja se sijoitetaan osaksi
kuvaplanssia. Tunnusluvut on hyvä esittää taulukoituna.
Kilpailuehdotus kuvataan lisäksi max. 500 merkin mittaisella lyhyellä
selostustekstillä, jota käytetään töiden esittelemiseen verkossa. Selostusteksti palautetaan tekstimuodossa muun aineiston yhteydessä
samalla lomakkeella.

Alueleikkauksia esitetään alueen kortteleista itä-länsisuunnassa ja
etelä-pohjoissuunnassa. Piirrokset esitetään varjostettuina.
Perspektiivikuvat (3 kpl)
Alueesta esitetään maan tasosta kaksi perspektiivinäkymää, joista toinen on esitetty Tourujoen suunnasta ja toinen alueen sisältä rakennusten välisiltä piha-alueilta.
Lisäksi esitetään yksi ilmakuvanäkymä koillisen suunnasta. Kilpailueh-
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dotus sovitetaan annettuun viistoilmakuvaan valokuvaupotuksena
(LIITE 18).
Kaikissa havainnekuvissa tulee esittää julkisivuratkaisun yleisilme (materiaalit ja aukotus).
Aloituskorttelin viitesuunnitelma ja mahdolliset otteet muiden korttelien viitesuunnitelmista 1:400

4.2 Kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen.
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla nimimerkillä eikä aineistosta saa käydä ilmi muita tekijätietoja. Tiedostojen nimien tulee alkaa nimimerkillä. Kilpailijan tulee lisäksi varmistaa, että tiedostojen metatietoihin ei tallennu tekijän nimeä
(Adobe Acrobat, File > Properties).

Aloituskorttelista esitetään viitesuunnitelma, jossa käy ilmi pihasuunnitelman, polkupyöräpysäkoinnin, pysäköinnin, pelastusreittien sijoittumisen sekä hulevesien käsittelyn periaatteet ja ideat. Rakennuksista
esitetään kaaviomaiset asuntoplaanit, joista käy ilmi asuntojakauma ja
asuntojen sijoittuminen. Korttelista esitetään julkisivut, joissa käy ilmi
myös käytettävät päämateriaalit, julkisivuväritykset, kattomuodot ja
parvekeratkaisut. Korttelista tulee esittää lisäksi oleelliset leikkaukset,
leikkausviivat merkittyinä korttelipohjissa.

Kilpailuehdotuksen mukana toimitetaan tekijätiedot erillisenä PDF-tiedostona, josta ilmenee:
• ehdotuksen nimimerkki
• ehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden nimet
• ehdotuksen tekijänoikeuden haltijat
• yhteystiedot (yksi sähköposti ja puhelinnumero)

Aloituskorttelin viitesuunnitelman lisäksi kilpailija voi halutessaan esittää otteita muiden kortteleiden viitesuunnitelmista.

4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Muu materiaali

Kaikkien tiedostojen nimen tulee alkaa nimimerkillä, esim. NIMIM_
planssit.pdf.

Lisäksi kilpailija voi esittää muuta kilpailuehdotukselle oleellista aineistoa. Kilpailuehdotuksen enimmäislaajuus on kymmenen (10) taittomallin mukaista sivua.

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että toimituksen yhteydessä annettu tekijän tai tekijöiden nimet eivät tule kilpailun tuomariston
tietoon.

4.1.3 3D-malli

Kilpailun järjestäjä voi hylätä ehdotukset, joissa on puutteita tai jotka
eivät täytä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia.

Suunnitelman 3D-massamalli toimitetaan ifc-muodossa. Mallin laatimisesta on ohje kilpailuohjelman liitteenä (LIITE 17). Tiedoston maksimikoko on 20 Mb. Kilpailutyöstä tehtyä 3d-mallia tarkastellaan selainpohjaisessa Jyväskylä 3d-kaupunkimallissa (Sova 3d).
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Saapuneiden ehdotusten nimimerkit julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.
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Kilpailuehdotusten toimittaminen tapahtuu kilpailijan vastuulla. Määräajan jälkeen saapuvat tai puutteelliset kilpailuehdotukset hylätään.
Kilpailijan on tiedostoja ladatessa syytä huomioida latauksen vaatima
aika, latausjärjestelmä menee kiinni ilmoitettuna määräaikana.
4.3.1 Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy perjantaina 14.1.2022 kello 13.00 (UTC+2). Kilpailuehdotukset palautetaan kilpailun verkkosivulle. Kilpailusivulle www.
jyvaskyla.fi/kangas/suvanto palautetaan seuraavat dokumentit:
• Planssit
Maksimikoko 10 Mb, pdf
• Lyhyt esittelyteksti
Enintään 500 merkkiä
• Ilmakuvaupotus
Maksimikoko 3 Mb, jpg/jpeg
• Maantasonäkymäkuva joelta
Maksimikoko 3 Mb, jpg/jpeg
• Maantasonäkymäkuva piha-alueilta
Maksimikoko 3 Mb, jpg/jpeg
• 3D-massamalli
Maksimikoko 20 Mb, ifc/zip
• Nimikuori
A4-sivu, pdf

Jyväskylässä 4.10.2021
Palkintolautakunta

Kankaan Suvanto arkkitehtuurikilpailu - kilpailuohjelma

27

