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”Yhden pöydän ääressä”
Suunnittelualue on jaettu ja eheytetty lamellitalojen avulla kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, joiden
sisälle on sommiteltu pistetaloja ryhmiksi nostettujen pihakansien ympärille. Pistetalot ikään kuin ”istuvat
yhden pöydän ääressä”. Pihakannet toimivat paitsi ympäröivien rakennusten pihana myös katutilaa ihmisen
tasolla rajaavina rakenteina sekä ryhmien maanalaisena pysäköintipaikkana.

Teoriassa koko ”yhden pöydän ääressä”-konsepti on mahdollista toteuttaa joustavana kaavana. Samaan
tapaan kuin tuoleja on pöydän ääreessä samaan tapaan voidaan pistetaloja poistaa tai paikkaa tai kerroskorkeutta vaihdella. Myös pihakannen koko ja muoto on varioitavissa. Joustavan kaavan reunaehdot tässä
tapauksessa olisivat seuraavat: pistetalot, jotka ovat toisiaan lähellä eivät saa olla saman korkuisia eivätkä
liian lähellä toisiaan (käytettävät kerrosluvut IV-VIII); kansien väliin tulee jäädä kevyenliikenteen väyliä.

Pistetalojen ulkonäköä koskevat kaupunkikuvalliset reunaehdot ovat seuraavat: rakennusten julkivivumateriaalin tulee olla tiili, mutta tiilen väriä saa ja on suotavaa vaihdella rakennusten välillä; pistetalojen tulee olla
harjakattoisia (viitteet Karjasillan pientaloalueeseen), että se toisi hieman lämpöä ja tuttuutta muuten rationaaliseen julkisisvu sommitteluun.

Ikkunoiden neliöleikki
Yksilöä koskevat massakustomoinnin elementit koskevat rakennusten julkisivu sommittelua ja pohjan
käyttöä. Rakennusten julkisivu on jaettu 3mx3m neliöihin, joiden jokaisen sisään tulee 2mx2m aukko,
jonka jokainen asukas saa sommitella mielensä mukaan vaihtoehdoista. Valmiilla aukotuksella pyritään
RAKEISUUSKAAVIO 1:3000

pitämään julkisivut hallittuina, mutta antamaan jokaiselle asukkaalle mahdollisuus toteuttaa itseään. Aukotukseen sijoitettavia mahdollisia elementtejä ovat ikkuna ja parveke. Jos aukko on hyödytön, se voidaan jättää myös tekemättä. Parvekkeiden suhteen voidaan valita tuleeko asuntoon sisäänvedetty, puoliksi sisäänvedetty vai ranskalainen parveke. Miniyksiöissä on mahdollista ottaa vain raskalainen parveke.

Ikkunoiden ja parvekelasituksen suhteen voi valita lasityypin seuraavista: sumea, valoahajoittava, kirkas, hillitty värillinen, tummennettu. Aukkoon voi käyttää vain yhtä materiaalia tai useamman yhdistelmää neliöiksi
sommiteltuina kokonaisuuksina (kts. kuva).

IKKUNOIDEN MASSAKUSTOMOINTI
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Huonepohjien tetris-peli
Pohjat on jaettu 3mx3m neliöihin ja rakennusten ainoat kiinteät elementit ovat porrashuoneet, mutta muuten asuntojen kokoa voi vaihdella julkisivuaukotuksen luomin reunaehdoin. Suunnitelmani esittää vain yhden mahdollisuuden, mutta pohjaa voi muokata,
asuntoja yhdistää ja jakaa kysynnän mukaan. Osan asunnoista voi tehdä pystysuunnassa
yhdistettäviksi, jolloin olisi mahdollista saada kaksikerroksinen asunto. Pohjan suunnittelua voisi verrata tässä tapauksessa kolmiulotteiseen tetris-peliin.

Pihakannet urbaanina lähikaupunkitilana
Pihakannet pyritään säilyttämään luonteeltaan urbaanina, siten että pintakäsittelynä on
kiveäminen ja pihan istutukset ovat rajatuissa istutuslaareissa, joiden reunalle voi istahtaa
samoin kuin pihojen vihreälle puolelle avautuville porrastuksille. Pihakansien luonne on
enemmän puoliyksityinen, siten että niiden konsepti olisi lähempänä yhteisöllisempää
”lähikaupunkitilaa” kuin selvästi yksityistä pihaa. Näin pyrin lisäämään piha-alueen hyödyl1 KRS./ PERUSKERROS 1:500

lisyyttä ja elävyyttä.
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YHDEN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ
Kilpailu alue sijoittuu Oulun Höyhtyän kaupunginosaan. Alue rajautuu pohjoisessa Joutsentiehen, idässä Nokelantiehen ja Nokikanantiehen, etelässä Allitiehen ja
lännessä Lintulammentiehen.

Suunnitelman lähtökohtina ovat toteutettavuus ja asiakaslähtöinen muunneltavuus, unohtamatta kaupunkikuvallista mielenkiintoisuutta. Alueen luonne on yhdistelmä urbaania ja tuttua. Aivan suunnittelun alusta lähtien tavoitteena oli säilyttää mahdollisimman
paljon alueella jo olevaa rakennuskantaa ajallisen kerrostuman tuoman mielenkiinnon vuoksi, mutta myös ottaa ainekset uuteen
rakentamiseen jo ympäristössä olevasta rakennuskannasta, kuitenkin eheyttäen jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta.
Suunnittelualue on jaettu ja eheytetty lamellitalojen avulla kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, joiden sisälle on sommiteltu pistetaloja ryhmiksi nostettujen pihakansien ympärille. Pistetalot ikään kuin istuvat yhden pöydän ääressä. Pistetalojen avulla alueen
sisäinen rakenne jää hengittäväksi ja valo-olosuhteiltaan miellyttävämmäksi. Pihakannet toimivat paitsi ympäröivien rakennusten
pihana myös katutilaa ihmisen tasolla rajaavina rakenteina sekä taloryhmien maanalaisena pysäköintipaikkana. Pihakannet pyritään
säilyttämään luonteeltaan kaupunkimaisena, siten että pintakäsittelynä on kiveäminen ja pihan istutukset ovat rajatuissa istutusastioissa, joiden reunalle voi istahtaa samoin kuin pihojen vihreälle puolelle avautuville porrastuksille. Olen ajatellut pihakansien
luonteen olevan enemmän puoliyksityisiä, siten että niiden konsepti olisi lähempänä yhteisöllisempää ”lähikaupunkitilaa” kuin
selvästi yksityistä pihaa. Näin pyrin lisäämään piha-alueen hyödyllisyyttä ja elävyyttä.
Alue liittyy ympäröivään katuverkkoon kolmella pistolla estäen turhan läpikulun ja jättäen alueen keskustan kevyelle liikenteelle.
Kevyen liikenteen väylät ovat samalla myös aluetta halkovia vihreitä juovia, jotka houkuttelevat kulkemaan alueen läpi ja ohjaavat
samalla liikenteen alueen keskusaukiolle, johon on saatu mielenkiintoa kuviokiveyksellä, valaistuksella ja puuistutuksilla. Alueen
sisäinen liikenne toteutetaan jaettuna tilana, jolloin liikenne tapahtuu jalankulkijan ehdoilla ja mahdollistaa katutilan monipuolisemman ja turvallisemman käytön. Liiketilat on sijoitettu suurimpien liikennenvirtojen ja parhaan saavutettavuuden äärelle. Karjasillan koulu otetaan käyttöön alueen uutena liike- ja palvelukeskuksena, jonne voi sijoittaa tarpeen ja kysynnän mukaan esimerkiksi
pienliikkeitä, kuten ruokailupaikkoja tai kampaamopalveluita; tai julkisia palveluita, kuten lähikirjaston. Karjasillan kouluun on
mahdollista sijoittaa myös Karjasilta Business labin-tiloja. Liikuntapalvelut sijoittuvat eteläiseen kortteliin päiväkodin ja palvelutalon
yhteydessä olevalle aukiolle. Muita ideoita ja mahdollisia alueiden käyttöehdotuksia on esitetty tarkemmin toiminnoittain yleissuunnitelmassa.
Suunnitelma pyrkii myös vastaamaan tulevan kehityksen tarpeisiin. Lintulammentien varteen on jätetty yksikerroksisten liikerakennusten vyöhyke turvaamaan alueen valo-olosuhteita tien toiselle puolelle tulevaa massiivisen rakentamisen varjostavalta vaikutukselta. Pysäköinnin tarpeen mahdolliseen lisääntymiseen oli varauduttu siten että olisi mahdollista ottaa käyttöön alueen aukion
maanalainen pysäköinti kahdessa kerroksessa, jolloin saataisiin 200 autopaikkaa lisää. Alueen jätehuolto toteutettaisiin molok-jätteenkeräyksenä. Alueen liiketilan tarpeen kasvuun on mahdollista vastata ottamalla käyttöön asuinkerrostalojen pohjakerroksia.
Pohjakerroksia olisi mahdollista käyttää myös etätyöpisteinä, mikä vähentäisi alueen liikennettä.
Toivottu massakustomointi ja joustava kaava otetaan huomioon suunnitelmassa ja on ollut yhtenä suunnittelu motiivina koko
prosessin ajan. Teoriassa koko ” yhden pöydän ääressä”-konsepti on mahdollista toteuttaa joustavana kaavana. Samaan tapaan
kuin tuoleja on pöydän ääreessä samaan tapaan voidaan pistetaloja poistaa tai paikkaa tai kerroskorkeutta vaihdella. Myös pihakannen koko ja muoto on varioitavissa. Joustavan kaavan reunaehdot tässä tapauksessa olisivat seuraavat: pistetalot, jotka ovat
toisiaan lähellä eivät saa olla saman korkuisia eivätkä liian lähellä toisiaan (käytettävät kerrosluvut IV-VIII); kansien väliin tulee jäädä
kevyenliikenteen väyliä. Pistetalojen ulkonäköä koskevat kaupunkikuvalliset reunaehdot ovat seuraavat: rakennusten julkivivumateriaalin tulee olla tiili, mutta tiilen väliä saa ja on suotavaa vaihdella rakennusten välillä; pistetalojen tulee olla harjakattoisia (viitteet
Karjasillan pientaloalueeseen), jotta se toisi hieman lämpöä ja tuttuutta muuten rationaaliseen julkisisvu sommitteluun. Rakennusten pohjakerroksen käyttötarkoitusta on mahdollista muuntaa vastaamaan esimerkiksi liiketilan kasvuntarpeeseen.
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Yksilöä koskevat massakustomoinnin elementit koskevat rakennusten julkisivu sommittelua ja pohjan käyttöä. Rakennusten julkisivu
on jaettu 3mx3m neliöihin, joiden jokaisen sisään tulee 2mx2m aukko, jonka jokainen asukas saa sommitella mielensä mukaan
vaihtoehdoista. Valmiilla aukotuksella pyritään pitämään julkisivut hallittuina, mutta antamaan jokaiselle asukkaalle mahdollisuus
toteuttaa itseään. Aukotukseen sijoitettavia mahdollisia elementtejä ovat ikkuna ja parveke. Jos aukko on hyödytön, se voidaan jättää myös tekemättä. Parvekkeiden suhteen voidaan valita tuleeko asuntoon sisäänvedetty, puoliksi sisäänvedetty vai ranskalainen
parveke. Miniyksiöissä on mahdollista ottaa vain raskalainen parveke. Ikkunoiden ja parvekelasituksen suhteen voi valita lasityypin
seuraavista: sumea, valoahajoittava, kirkas, hillitty värillinen, tummennettu, lämpölasi tai muu ekologisempi vaihtoehto. Aukkoon
voi käyttää vain yhtä materiaalia tai useamman yhdistelmää neliöiksi sommiteltuina kokonaisuuksina. (kts. massakustomoinnin
kuva) Julkisivun sommittelussa asiakkaan kannattaa ottaa huomioon aukon taakse sijoittuvan tilan yksityisyyden ja valon tarve ja
valita lasimateriaali sen mukaan.
Massakustomointia voidaan totetuttaa myös pohjien suhteen. Myös pohjat on jaettu 3mx3m neliöihin ja rakennusten ainoat kiinteät elementit ovat porrashuoneet, mutta muuten asuntojen kokoa voi vaihdella julkisivuaukotuksen luomin reunaehdoin. Suunnitelmani esittää vain yhden mahdollisuuden, mutta pohjaa voi muokata, asuntoja yhdistää ja jakaa kysynnän mukaan. Olen ajatellut
yhtenä mahdollisuutena, että osan asunnoista voisi tehdä pystysuunnassa yhdistettäviksi, jolloin olisi mahdollista saada kaksikerroksinen asunto. Pohjan suunnittelua voisi verrata tässä tapauksessa kolmiulotteiseen tetris-peliin, kuitenkin ottaen huomioon
yhteydet porrashuoneeseen.

Laskelma

Keskeistä suunnitelmassa:
Rakentamisen määrä
Koko alue: 105 500 kem2
Hartelan alue: 40 000 kem2

Rakentamisen määrä toiminnoittain
Asuminen: 99 150 kem2
Liiketilat: 3 860 kem2 (mahdollisuus laajentua kerrostalojen alakertoihin)

Vaalitaan vanhaa
Nostetut pihat osana tilanmuodostusta
Vihreitä juovia ja jaettua tilaa
Pistetaloryhmät
Massakustomointi ja joustava kaava

Palvelut: 2490 kem2

Korttelitehokkuus
Koko alue: 0,8
Hartelan alue: 1,55

Autopaikat
Maanalaiset: 880 ap (tähän liittyen tarpeen lisääntyessä olisi mahdollista ottaa käyttöön
alueen aukion maanalainen pysäköinti kahdessa kerroksessa, jolloin saataisiin 200 ap lisää)
Maanpäälliset: 180 ap
Yhteensä: 1060 ap

Huom. Osa tekstistä löytyy toiseen kertaan plansseilta!
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