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1. Kiiminkipuiston ideakilpailun järjestäminen

1.1

Kilpailun järjestäjä

Kiiminkipuiston ideakilpailun järjesti Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhteistyössä
Lappset Group Oy:n kanssa.

1.2

Kilpailuun osallistujat

Kilpailuun saivat osallistua maisema- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijat
seuraavista oppilaitoksista yksin tai ryhmässä:
Suomi:
−

Yrkeshögskolan Novia / Raasepori

−

Aalto-yliopisto / Espoo, Otaniemi

−

Hämeen ammattikorkeakoulu / Hämeenlinna, Lepaa

−

Lahden ammattikorkeakoulu / Lahti

Viro:

1.3

−

Tallinna University of Technology / Department of Landscape Architecture

−

Estonian University of Life Sciences / Department of Landscape Architecture

Kilpailun säännöt ja kilpailukieli

Kilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma ja ohjelma-asiakirjat olivat saatavilla suomeksi.
Kilpailuehdotukset sai laatia suomeksi tai englanniksi.
Kilpailu oli salainen. Kilpailuehdotusten kaikki asiakirjat tuli varustaa nimimerkillä.
Ehdotusten mukana jätettiin suljettu nimimerkillä varustettu kirjekuori, jossa oli kilpailuehdotuksen
laatineiden suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot.
Vaadittavat asiakirjat
Kilpailuehdotuksesta tuli laatia esittelyplanssit vaakasuuntaisille A0-kokoisille alustoille (enimmäismäärä 2
kpl). Ehdotuksessa tuli olla suunnittelualueesta asemapiirros mittakaavassa 1:500, alueleikkaukset (2 kpl),
havainnekuvia ja selostusteksti. Lisäksi materiaalit tuli toimittaa sähköisenä pdf-tiedostoina.
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1.4

Lähtöaineisto

Kilpailun lähtöaineisto oli saatavilla kilpailun nettisivuilla osoitteessa http://www.ouka.fi/kiiminkipuisto.
Lisäksi internetsivulta löytyi linkkejä suunnitelmassa huomioitaviin selvityksiin ja suunnitelmiin sekä alueelta
kuvattuun videoon.
Ideakilpailusta pidettiin tiedotustilaisuus sekä suunnittelualueelle järjestettiin tutustumiskäynti.

1.5

Palkinnot ja lunastukset

Palkintoina jaettiin yhteensä 5000 euroa seuraavasti:
1. palkinto 2000 euroa
2. palkinto 1200 euroa
3. palkinto 700 euroa
+ yksi lunastus 300 euroa
+ varjoraadin suosikki 300 euroa
+ yleisöäänestyksen voittaja 500 euroa
Palkintorahat ovat veronalaista tuloa. Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintoihin
varatun summan myös toisin. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.

1.6

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat:
−

yhdyskuntalautakunnan jäsen Sirpa Tikkala, Oulun kaupunki

−

kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

−

maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

−

projektipäällikkö Mikko Ukkola, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

−

kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

−

liikuntajohtaja Niina Epäilys, sivistys- ja kulttuuripalvelut

−

rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala, Oulun tilakeskus

−

konseptipäällikkö Aarni Mertala, Lappset Group Oy

−

aluemyyntipäällikkö Lassi-Pekka Risteelä, Lappset Group Oy

−

aluejohtaja Esko Hassinen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Varjoraati:
−

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Töiden arviointi ja palkittavien valinta suoritettiin Oulussa 19.1.2018.
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1.7

Kilpailuehdotusten esittely

Kilpailu päättyi 8.1.2018, jonka jälkeen Oulun kaupungin kirjaamoon toimitettiin yhteensä 11
kilpailuehdotusta. Kaikki työt oli toimitettu kilpailuohjelman ohjeiden mukaisesti.
Ehdotukset olivat esillä Oulun Ympäristötalon aulan näyttelyssä. Tämän jälkeen ne olivat näytillä myös
Kiimingin kirjastolla, joka sijaitsee kilpailualueen viereisessä Syke-talossa. Kaikki ehdotukset ovat nähtävillä
myös kilpailun nettisivuilla.
Alla on listattu kilpailuehdotusten nimet aakkosjärjestyksessä:
1.

360°

2.

Hilpakka

3.

Jääkauden jäljet

4.

Kimallus

5.

Leiki - liiku - elä

6.

Meidän metsämme

7.

Picnic active park

8.

Polar wave

9.

Spektri

10. Sydän
11. The Code of Kiiminki

1.8

Kilpailun tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistettiin Viherpäivillä Jyväskylän Paviljongissa keskiviikkona 14.2.2018.

5

2. Kilpailutehtävä
2.1 Kilpailualue
Sijainti
Kiimingin urheilukeskus sijaitsee noin 20 km päässä Oulun keskustasta, Kiimingin keskuksen välittömässä
läheisyydessä. Suunnittelualue rajautuu Kiimingin lukion sekä kulttuuri- ja nuorisopalveluja tarjoavan Syketalon tontteihin. Syke-talon tiloissa toimii kirjasto, nuorisotalo, Oulu-opisto ja galleria Oskari Jauhiainen.
Suunnittelualueen ympäristössä on mm. pientalovaltaista asuinrakentamista, päiväkoti ja Kiimingin
keskuksen palvelut, mm. hyvinvointikeskus ja palveluasumista.
Nykytila ja palvelut
Suunnittelualueella on nykytilassa hiekkatekonurmipintainen pesäpallokenttä, suuri nurmipelikenttä,
tenniskentät, katukoris- ja skeittipaikka sekä beach volley -kenttä. Tenniskentät jäädytetään talvella
luistelukäyttöön. Urheilukenttien eteläpuolella on metsäinen Puiravan leikkipaikka. Urheilukeskuksen
maasto on alavaa. Alueen kuivatus on järjestetty pääosin avo-ojin. Viheralueiden kasvillisuus on
suunnittelualueella vaatimatonta: nurmea ja tavanomaisia puulajeja. Luonnontilaiset alueet vaihtelevat
mäntykankaasta suohon ja kosteikkoon. Lukion ja Syke-talon piha urheilukeskuksen itäpuolella on
korkeatasoisemmin rakennettu ja hoidettu. Rakennusten edustalla on vesiallas, jonka ympärille on istutettu
monilajista koristekasvillisuutta.
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Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualueen rajaus
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta, jossa suunnittelualue on VU- ja VP-aluetta.

2.2 Kilpailun tavoitteet
Kiiminkipuisto tulee olemaan tulevaisuudessa Kiimingin merkittävin ja toiminnoiltaan monipuolisin
rakennettu viheralue. Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita, miten puistoa voisi kehittää kaiken ikäisten
ympärivuotisena toimintapuistona. Lisäksi tavoitteena oli kehittää alueen ilmettä ja maisemallista luonnetta
korkeatasoisemmaksi ja viihtyisämmäksi esimerkiksi kasvillisuuden, kalustuksen, valaistuksen ja
maastonmuotoilun avulla.
Kilpailuohjemassa mainittuja tavoitteita:
•
•
•
•
•
•
•
•

liikuntapalveluiden monipuolistaminen eri-ikäiset ja erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden
suurten kenttien säilyttäminen (pesäpallo ja jalkapallo) nykyisillä paikoillaan ja niiden kehittäminen
esimerkiksi talvikäytön suhteen
kehittää pienempiä toimintapaikkoja monipuolisemmiksi
suunnitella uusi ulkoilureitti, joka toimisi talvella hiihtolatuna ja yhdistyisi länteen HakomäkiHonkimaan suuntaan
löytää ideoita uuteen keskusleikkipuistoon, joka tulee korvaamaan suunnittelualueella olevan
nykyisen Puiravan metsäleikkipaikan
löytää ideoita liittyen Oulun pisimpään vuodenaikaan – talveen
osoittaa toimivat, esteettömät ja turvalliset reitit eri kulkumuodoille
lisätä pyöräpysäköintiä ja kehittää Kiiminkipuiston sisääntulokohdista nykyistä kutsuvammat
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2.3 Arvosteluperusteet
Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin tekijöihin:
-

maisemallinen kokonaisnäkemys ja esteettinen laatu

-

säilyvien ja uusien elementtien liittyminen toimivaksi kokonaisuudeksi

-

toimintojen monipuolisuus eri-ikäiset ja eri käyttäjäryhmät huomioiden

-

suunnitelman kytkeytyminen Kiimingin keskukseen ja ympäröiviin alueisiin visuaalisesti ja
toiminnallisesti

-

viihtyisyys, elämyksellisyys ja kannustavuus aktiiviseen elämään

-

pimeän ja lumisen ajan elävöittäminen ja aktivoiminen

-

toimiminen uuden opetussuunnitelman mukaisena oppimisympäristönä

-

toteuttamiskelpoisuus

3. Kilpailuehdotusten arvostelu
Palkintolautakunta piti kilpailutöiden tasoa korkealaatuisena. Työt olivat monipuolisia ja niissä oli
tarkasteltu suunnittelukohdetta monenlaisista eri näkökulmista. Arvioinnissa viisi työtä nousi korkean
tasonsa ansiosta esille muista. Yleisesti kaikissa ehdotuksissa olisi voinut kiinnittää vieläkin enemmän
huomiota eri-ikäisten käyttäjäryhmien huomioimiseen ja suunnitelmien selkeyteen.
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3.1 Ehdotuskohtainen arvostelu
360°
•

Identiteetiltään erilaiset asiat yhdistyvät työssä hyvin.

•

Maisematilaan on saatu muodostettua selkeitä alueita, ja varsinkin kentät olivat saaneet uuden
muodon.

•

Työ on visuaalisesti hieno ja näyttävä.

•

Katsomo/kahvila alueen keskellä on ideana toimiva, mutta on mittakaavaltaan karannut liian suureksi.

•

Elämyksellinen liikuntapuisto, mutta liikuntapaikat ovat jääneet pienemmälle huomiolle.

•

Oppimisympäristö on hyvä olla, mutta se on jäänyt sijainniltaan etäiseksi.

•

Hulevedet on huomioitu.

•

Mukaan otettu hienosti valaistus.

•

Suunnitelmasta puuttuu merkintöjen selityksiä, jotka olisivat avanneet suunnitelman sisältöä.

•

Ansiokkaita ideoita, mutta alueen sisäinen sijoittelu kaipaisi lisää suunnittelua.

•

Hiihtoreitti ja yhdyslatu puuttuivat.

Varjoraadin arvio
360-suunnitelman ensisijaisena vahvuutena on sen monipuolisuus. Sisäänkäyntialueesta alkaen koko alue
jakaantuu pienempiin kokonaisuuksiin, joissa on tarjolla aktiviteetteja ”jokaiselle jotakin”-periaatteella.
Toisin sanoen siis iältään ja aktiivisuustasoltaan erilaiset käyttäjäryhmät on onnistuttu huomioimaan varsin
hyvin. Pienille lapsille ja perheille voisi tosin olla enemmän aktiviteetteja tarjolla.
Kokonaisuudessaan suunnitelmaa voi pitää ennen kaikkea realistisena ja toteuttamiskelpoisena, mikä
lienee tärkeintä. Monia vanhoja toimintoja on säilytetty ja useat elementit on jätetty luonnontilaan.
Suunnitelma on siis myös kokonaisuutena varsin ympäristöystävällinen. Toisaalta tämä kokonaisuus
vaikuttaa vähän keskeneräiseltä, sillä esimerkiksi suoalueelle on ripoteltu metsäpolkuja, hiihtoa,
suunnistusta, nuotiopaikkoja ja riippumattoja ilman tarkempia selityksiä tai visuaalisia havainnekuvia.

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta 360°
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Hilpakka
•

Työ on visuaalisesti korkeatasoinen ja selkeä.

•

todella hyviä uusia ideoita

•

Liikuntaympäristönä alue on mukava ja reitit sekä yhteydet on mietitty.

•

Juoksuradan idea oli mainio ja ylipainehalli oli uusi idea.

•

Suunnitelmassa on huomioitu vuodenajat ja maisematilat.

•

Suunnitelmassa suuri osa alueista on monikäyttöisiä.

•

Vuodenaikojen vaihtelut oli hienosti esitetty varsinkin leikkauskuvassa.

•

Kilpailuohjelmassa mainittu hiihtoyhteys on huomioitu.

•

Suunnitelmalla on luotu alueelle oma identiteetti, jota se erityisesti kaipaa.

•

Työn ja alueiden nimeämiseen oli keksitty hauska teema.

•

Toteutuessaan tämä olisi toimiva oppimis- ja liikuntaympäristö.

•

Valaistuksen suunnitteluun olisi kaivattu lisää näyttävyyttä.

•

Leikkipaikan suunnittelu ja eri-ikäisten huomioiminen jäivät hieman puutteelliseksi.

•

Muotokielessä olisi voinut olla lisää revittelyä suorakaiteen muodon sijaan.

Varjoraadin arvio
Hilpakan havainnekuvista puisto hahmottuu visuaalisesti tyylikkäänä kokonaisuutena. Hakepintainen
rengasreitti rajaa alueen selkeästi ja taitosuora nivoo eri alueet toimivasti yhteen. Katsojalle tulee tunne,
että tässä tosiaan on yhtenäinen liikunnallisuuteen kannustava urheilupuisto, jossa on huomioitu myös
koulujen ja seurojen käyttötarpeita.
Fyysisen aktiivisuuden kannalta erityisesti taitosuoran ja sitä reunustavien pallopelikenttien tarjoama miljöö
on järkevästi rakennettu. Myös taitosuoran tarjoamat moninaiset funktiot herättivät arvioitsijoissa
mielenkiintoa. Niin ikään hauska idea oli aurauslumista rakentuva lumilinna-alue, etenkin jos sitä voidaan
turvallisuutensa puolesta hyödyntää viereisen koulun välituntikäytössä.

Ote suunnitelmasta ja havainnekuva kilpailuehdotuksesta Hilpakka.
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Jääkauden jäljet
•

Suunnittelun lähtökohta on ideana omaperäinen ja elävästi kerrottu.

•

Alueella on monipuolisesti toimintoja ja hyvä reittien verkosto.

•

Suunnitelman monitoimirakennuksen ympärivuotinen käyttö oli mietitty ja latukahvilan idea hyvä.

•

Talviaktiviteetteja ja valaistusta oli mietitty, suunnitelmaan olisi kaivattu niitä näkyviin enemmän.

•

Toiminnallisuutta olisi kaivattu enemmän, ei monumentaalisuutta.

•

Käytännöllisyyden kannalta leikkipaikka tulisi suunnitella toimivammaksi.

•

Toiminnot on ripoteltu turhan kauas toisistaan.

•

Ideakuvissa on paljon valokuvia olemassa olevista kohteista, olisi kaivattu enemmän suunnittelijan
omaa kädenjälkeä.

Varjoraadin arvio
Arviointityöskentelyssä ”Jääkauden jäljet” -suunnitelman kantavaksi voimaksi nousi funktionaalisuus. Tästä
konkreettisina esimerkkeinä voidaan mainita vanhojen suorituspaikkojen säilyttäminen, puiston
pyöräparkki, ulkokuntosalin sijoittaminen lenkkipolun varteen sekä liikuntapaikkojen muuntautuminen
kulloisenkin vuodenajan mukaan.
Yksittäisistä elementeistä eritoten monitoimikenttä on ehdottoman positiivinen ratkaisu. Sen tiiviillä ja
rajatulla alueella on mahdollista harrastaa monenlaisia lajeja, mikä kannustaa luonnollisesti fyysiseen
aktiivisuuteen. Eri käyttäjäryhmät on aktiviteetteja suunniteltaessa otettu oivallisesti huomioon. Perheille
löytyy hyvin monenlaisia mahdollisuuksia, nuorille on tarjolla paitsi urheilua myös nuorisokulttuuriseen
liikuntaan ja hengailuun tarkoitettuja alueita, ja ikäihmisille on suunniteltu oma kuntoilualue sekä
kävelyreittejä, kohtaamispaikkoja ja luontopolkuja. Viereisen päiväkodin kannalta huomionarvoisia
uudistuksia ovat myös lyhyt hiihtolatu, ulkoluokka, mörrimöykkymetsä ja moderni lasten leikkipuisto.
Kokonaisaluetta rajaava ja eri toimintoja yhdistävä ulkoilureitti on sekä toimiva ja esteettinen.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Jääkauden jäljet.
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Kimallus
•

Selkeä suunnitelma, jossa eri-ikäiset ja seniorit on huomioitu.

•

Reitit muodostavat hyvän kokonaisuuden.

•

Näkötorni on hyvä idea.

•

Valaistus ja valoaktiviteetit on hienosti suunniteltu.

•

Toistuva ovaalimuoto on hieman ongelmallinen mm. reittien käytön kannalta.

•

Pääväylää olisi miellyttävämpi kulkea, jos se poikkeaisi pitkästä ja suorasta linjasta. Näin ei
muodostuisi ”tuulitunnelia”.

•

Nurmipintaiset katsomokumpareet ovat kunnossapidon kannalta erittäin vaikeita

Varjoraadin arvio
Suunnitelman ansiokkaimpia osa-alueita on erityisesti alueen yleinen rakenteellinen suunnittelu. Esimerkiksi
ympyrän muotoinen kävelyreitti rajaa hyvin aluetta ja saa sen näyttämään yhtenäiseltä alueelta. Lisäksi
alueella ja sen ympärillä kulkevat reitit on asemoitu houkuttelevasti. Raati piti myös ikääntyneiden
ihmisryhmien huomioinnista erityisesti ikääntyneille suunnattujen kuntolaitteiden muodossa. Yksittäisistä
ratkaisuista pidimme erityisesti ”Labyrintistä”, joka oli hienon uniikki ratkaisu ja myös kustannustehokkaasti
kannattava.
Suunnitelmasta löytyi myös kehityksen kohteita. Esimerkiksi ulkoilmakonsertit ja kahvilaelämykset
kuulostavat hienoilta ja yleviltä tavoitteilta, mutta eivät kuulostaneet raadin korvaan realistisilta
suunnitelmilta. Kokonaisuudessaan suunnitelmasta löytyi hyviä ja innovatiivisia elementtejä, joiden
kustannustehokkuutta parantamalla suunnitelmasta tulisi vielä kilpailukykyisempi.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Kimallus.
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Leiki-liiku-elä
•

Suunnitelmassa oli monipuolisesti ideoita ja alueelle oli luotu oma identiteetti.

•

Värien käyttö tuo alueelle visuaalisuutta ja piristää.

•

Graffitiseinän ja kioskin idea on toimiva.

•

Luistelumato oli omaperäinen ja hauska idea, sijainti olisi voinut olla yhteydessä paremmin alueen
muiden toimintojen kanssa.

•

Hulevedet olivat mukana suunnitelmassa. Alppiruusumetsä oli ideana hieno, mutta olisi saanut olla
vieläkin metsäisempi ja luonnollisempi muodoiltaan.

•

Suunnitelman muotokieleen kaivattiin lisää vaihtelua ja monimuotoisuutta.

•

Talvikauden käyttöön kaivattiin lisää toimintoja.

•

Sisäänkäyntien luontevat sijainnit ja houkuttelevuus kaipaisivat lisää suunnittelua.

•

Aluetta kiertävä muuri ei ole näin pitkällä matkalla tarpeellinen.

Varjoraadin arvio
Suunnitelman keskeisenä vahvuutena raati nosti esiin suunnitelman monipuolisuuden erilaisten
aktiviteettien suhteen. Aktiviteettien määrä ei ollut liian rönsyilevä, vaan se kumarsi kohteliaasti realismin
suuntaan. Lisäksi suunnitelmassa oli huomioitu hyvin kaikki käyttäjäryhmät, puitteet olivat kunnossa niin
nuorisokulttuurisen liikunnan harrastamisen, lasten ja nuorten oppimisen sekä aktiivisuuden kuin myös
vanhempien ikäpolvien osalta. Raati arvosti myös ”perinteisten” lajien, kuten tenniksen ja jalkapallon
huomioimista.
Suunnitelman ansioihin on luettavissa myös luonnon hyväksikäyttö liikuntapaikkojen suhteen sekä yleinen
esteettisyys. Myös funktionaalisuutta löytyi, tästä esimerkkinä esiin nousi ns. ”Luistelumato”, jossa oli
erinomaisesti mahdollistettu harrastaminen niin kesällä kuin talvellakin. Kehuja sai myös suunnitelmassa
esitellyt valaistukset, jotka olivat raadin mielestä hyvä lisä pimeän talven vuodenaikaa silmällä pitäen.
Plussaa tuli myös luonnossa liikkumisen mahdollistamisesta sekä lasten taitokehityksen huomioinnista.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Leiki – liiku – elä.
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Meidän metsämme
•

Metsäalueelle on sijoiteltu hyviä ideoita ja sitä on käytetty hienosti toimintojen kannalta.

•

Grillipaviljonki keskellä aluetta voisi olla toimiva ratkaisu.

•

Alueella syntyvien maamassojen käyttöä paikan päällä oli huomioitu.

•

Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen.

•

Havainnekuvat ovat visuaalisesti hienoja ja tuovat esille hyvin suunnitelman metsäisen tunnelman.

•

Yleissuunnitelma on jäänyt väriltään hieman haaleaksi verrattuna muihin kuviin.

•

Eri vuodenaikoihin olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota.

•

Suunnitelman hajanaisuutta olisi voinut korjata selkeyttämällä sitä.

Varjoraadin arvio
Suunnitelman ehdottomana vahvuutena raati näki kokonaisuudessaan realistisen ja toteuttavissa olevan
kokonaisuuden, joka oli sopiva yhdistelmä uutuuden viehätystä sekä luonnon hyötykäyttöä. Yksittäisistä
asioista Grillipaviljonki oli raadin mieleen, erityisesti sen kustannustehokkuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi.
Lisäksi raati arvosti monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja ulkokuntosalia. Myös ympäristö- ja
kustannustekijät oli hyödynnetty suunnitelmassa viisaasti esimerkiksi kierrätyksen muodossa. Lisäksi lapset
ja nuoret oli huomioitu suunnitelmassa kattavasti – metsäleikkialue nähtiin hyvänä kannustimena
luonnossa liikkumiseen.
Kritiikkiä raati suuntasi muun muassa vesileikkipaikan suuntaan. Se nähtiin hieman vaarallisena, vaikeasti
saavutettavana ja epäkäytännöllisenä pimeällä syksyllä ja talvella. Raadin mielestä pukuhuoneet olisi voitu
sijoittaa keskeisemmille paikoille esimerkiksi tenniksen, hiihdon ja pesäpallon kupeeseen. Erityisryhmät
olivat jääneet suunnitelmassa varsin vähäiselle huomiolle. Epäilyksiä esiintyi myös ajatuksessa hiihto- ja
juoksureitin sijoittamisesta suopainotteiselle alueelle, joka ei välttämättä nähty mahdollisena tai järkevänä.
Myös viidennen vuodenajan huomiointi oli jäänyt suunnitelmassa varsin vähiin. Kaiken kaikkiaan
suunnitelma oli silti hienoisista puutteistaan huolimatta hyvinkin funktionaalinen ja toteuttamiskelpoinen
kokonaisuus, joiden suunnittelusta tekijät voivat olla ylpeitä.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Meidän metsämme.
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Picnic Active Park
•

Muotojen ja värien ilottelu on toisaalta pirteä, mutta myös melko räikeä.

•

Suunnitelmassa on hauska huvipuistomainen tunnelma ja se on omaperäinen.

•

Esitystapa on hieman sekava, mikä tekee suunnitelmasta vaikeasti luettavan, mutta numerointi auttaa
hahmottamaan työn ideaa.

•

Koirapuisto voisi olla alueelle tarpeellinen.

•

Alueen valaistukseen olisi kaivattu lisää panostamista.

•

Leikkauskuvat olisivat kaivanneet tasokkaampaa esitystapaa.

Varjoraadin arvio
Liikunnallisesta näkökulmasta alueella oli paljon erilaisia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen. Kuitenkin
kunnossapidon ja käytön kannalta välillä ehkä liikaakin. Esimerkiksi aika pieni hiekka-alue, joka on
suunniteltu lasten leikkeihin, beach volleylle, sulkapalloon ja petanquelle.
Eri ikäryhmät oli huomioitu melko hyvin, kuitenkin myös seniori-ikäiset liikkujat olisi voitu huomioida vielä
paremmin. Puisto tarjoaa liikunta mahdollisuuksia niin kesälle kuin talvellekin. Myös pimeää aikaa on
huomioitu valaisimilla sekä valaisemalla kuusia, joka varmasti tuo mukavaa tunnelmaa.
Picnic active parkin suurin haaste tulee kuitenkin olemaan sen erittäin monet eri vaihtoehdot. Sekä
erilaisten paikkojen kunnossapito, että niiden rakentaminen ovat ekologisesti hyvin kuormittavia. Metsän ja
luonnon hyödyntäminen on onnistunut suunnitelmassa erittäin hyvin. Suunnitelmaa voisi hieman
pelkistämällä, käyttöaste varmasti säilyisi ja Picnic active park olisi myös ekologisesti kannattava

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Picnic Active Park.
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Polar wave
•

Muotokieli on suunnitelmassa hyvä ja alueelle sopiva.

•

Kaikenikäiset käyttäjät on huomioitu.

•

Tasapainorata ja metsärata ovat kivoja ideoita.

•

Hulevedet on suunnitelmassa mietitty pitkälle.

•

Ulkoilun kannalta suunnitelma on toimiva.

•

Toimintoja on kiitettävästi ja niitä on myös eri-ikäisille.

•

Talvikäyttöä ja valaistusta on suunniteltu hyvin.

•

Suunnitelma on harkittu ja pitkälle mietitty.

•

Oppimisympäristönä ja lasten kannalta alueesta on saatu luotua mielenkiintoinen.

•

Maisemallisesti suunnitelma on hieman hajanainen ja sokkelomainen.

•

Metsäisyyttä ja puustoa on alueella jopa liikaa, luo tilasta suljetun.

•

Ihmisen mittakaavassa alue vaatisi kylttiopasteita.

Varjoraadin arvio
Liikunnallisesta näkökulmasta kaikki eri ikäryhmät (nuoret, seniorit, lapset ja aikuiset) sekä erilaiset
liikkujatyypit on huomioitu erittäin hyvin erilaisilla mahdollisuuksilla. Esteettömyys alueella on huomioitu
hyvin, joka mahdollistaa kaikkien pääsyyn eri paikkoihin. Myös alueen metsää on hyödynnetty hyvin luoden
oppimisympäristöjä ja liikkumismahdollisuuksia. Luontoliikunta on nousussa suomalaisten keskuudessa,
joten tämä varmasti kiinnostaa monia eri käyttäjäryhmiä.
Eri vuodenajat on huomioitu hyvin, pimeään aikaan tarkoitettu valokartta takaa että valoa puistossa riittää
ja myös talveksi on jätetty tilaa myös tavanomaisille lumileikeille. Funktionaalisesti alue on melko toimiva.
Pukuhuoneet on hyvin sijoitettu kahden isoimman kentän väliin ja paikasta toiseen liikkuminen on helppoa.
Kaikin puolin suunnitelma tarjoaa oivan mahdollisuuden liikunnan harrastamiseen sekä perheille, koulu- ja
päiväkotiryhmille, joukkueille, kuntoilijoille ja monille muille käyttäjille.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Polar Wave.
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Spektri
•

Lähtökohtana oleva spektri kasaa suunnitelmasta yhtenäisen kokonaisuuden, eikä eri toimintoja ole
eroteltu toisistaan.

•

Suunnitelma on vahva ja kehityskelpoinen. Siinä on otettu hyvin huomioon valaistus ja
hiihtolatuyhteys.

•

Hyviä ideoita on runsaasti, kuten paviljonki, rullaluistelurata, laavu ja nuotiopaikka.

•

Jääkiekkokaukalo on varmasti tarpeellinen.

•

Punakoivu ja kiiminginangervo ovat hauskoja kasvivalintoja.

•

Tapahtumien järjestäminen onnistuisi alueella hyvin.

•

Ideoiltaan erittäin ansiokas työ

•

Reittejä on alueella turhan paljon ja ne rikkovat metsäisen alueen.

•

Alueen eteläosan sektoreissa on turhan paljon toimintoja samalla alueella.

•

Esitystavan kannalta värien valintaa olisi voinut miettiä tarkemmin.

Varjoraadin arvio
Spektrin ideassa “Prisma synnyttää säteiden spektrin, jonka eri värit näkyvät vuodenaikojen, ihmisten ja
toimintojen moninaisuudessa”. Prisma toimii tilanjakana toiminnoille. Toiminnot jakautuvat omin alueisiin;
aktiivinen toiminta keskittyy metsänrajan sisäpuolella ja rauhallisempi virkistysalue jää ulkopuolelle.
Spektri on liikunnallisesti erittäin monipuolinen kokonaisuus, vanhoista perinteisistä lajeista uudempiin ja
huomioiden eri käyttäjäryhmät erityisryhmistä lähtien. Aktiviteettien suunnittelussa on huomioitu eri
vuodenajat. Pimeän ajalle on puistoon kaavailtu uuden sukupolven sähköistettyjä leikkivälineitä ja
valonheitinpelejä.
Yhteydet alueelle ovat hyvät. Valaistus on mietitty perusteellisesti, jopa tunnelmavalaistus värein sekä
pimeän ajalle.

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta Spektri.
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Sydän
•

Suunnitelmassa on mietitty maamassojen hyödyntämistä alueella.

•

Pyörä- ja hiihtocross ovat uusia hyviä ideoita.

•

Paikalliset kasvivalinnat huomioitu suunnitelmassa.

•

Sydän-teema suunnitelmassa ideana hauska mutta se tuli esille jopa hieman liiallisesti.

•

Valaistustarpeet erilaisille tapahtumille oli mietitty.

•

Sisääntulokohtia olisi voinut suunnitella vielä enemmän.

•

Alueelle olisi mahtunut enemmänkin toimintoja.

•

Mittakaava on karannut välillä, esim. reitit ovat paikoitellen ylileveitä.

Varjoraadin arvio
Sydän tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri liikuntalajien harrastamiseen. Lähes kaikki ikäryhmät on
huomioitu hyvin. On hyvä idea laittaa aikuisten kuntoilulaitteet lasten leikkipaikan yhteyteen. Tämä
mahdollistaa aikuisten urheilemisen sillä aikaa kun lapset leikkivät. Ainoastaan seniori-ikäisiä olisi voinut
huomioida hieman paremmin.
Sekä kesälle että talvelle löytyy paljon erilaisia liikunta vaihtoehtoja. Pyörä- ja hiihtocross rata on hauska
idea, tarjoten hieman erilaista ja uutta. Kuitenkin olisi hyvä myös huomioida, että puistossa pääsisi
liikkumaan myös kävellen ympäri vuoden. Valosuunnitelmalla tuodaan mukavasti eloa myös pimeään
aikaan.
Funktionaalisesti alue on melko yksinkertainen. Kuitenkin jääkiekkokaukalon sijoittaminen melko kauas
yleisestä luistelu alueesta on hieman haastava, koska se estää alueelta toiselle menemisen. Ekologisesti on
ollut hyvä idea pitää tenniskentät ja kaukalo vanhoilla paikoillaan. Paviljonki vuokravälineineen on myös
hyvä idea. Alueen käytön tulisi kuitenkin lisääntyä erittäin paljon että se olisi kannattavaa läpi vuoden.
Kaikin puolin Sydän tarjoaa hyvät liikuntamahdollisuudet monille eri kohderyhmille maltillisella
suunnitelmalla.

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta Sydän.

19

The Code of Kiiminki
•

Suunnitelman muotokielessä muotopuutarha, joka saa muotonsa sarkajaosta, on uusi sekä raikas
lähtökohta.

•

Arkkitehtonisesti vahva ja rohkea idea.

•

Vapaan luonnon ja rakennetun ympäristön kontrasti on esitetty vahvasti.

•

Suunnitelma on selkeä.

•

Koivukuja alueen keskellä on hauska idea ja sen päätenäkymiin olisi voinut suunnitelmassa kiinnittää
enemmän huomiota.

•

Työ jakoi hieman mielipiteitä puolesta ja vastaan.

•

Suunnitelman istuttaminen kyseiselle alueelle on hiukan kyseenalainen. Sopiiko se ympäristöönsä?

•

Talven huomioiminen on jäänyt vähäiseksi.

•

Leikkipuiston ja muidenkin teemojen käsittelyä olisi kaivattu enemmän.

Varjoraadin arvio
In summary, we thought your group’s work showed a well-rounded understanding of the objective task, had
thoughtful functions, and was artistically clever. The landscape entailed a few non-movable items or central
sport fields that could not budge. In showing your understanding of the lay-out of the land, we thought your
group comprehensively bridged both aesthetic quality with functionality. It was obvious to us that your plans
were ecologically sustainable as well. In keeping on task your group demonstrated awareness for not only
differing age groups, but also your model piece offers accessibility for handicap folks as well as emergency
vehicles (if necessary). In addition, your skill was put to the test as you provided very distinct hints at keeping
within the historical Finnish park design, but even went above and beyond via using thematic nature
sequences sectioned off by barcodes; a great idea!
On the downside, we thought that there were some apparent logistic issues that needed to be addressed. For
instance, your group’s plans to cram the high octane sports of volleyball, soccer, tennis/hockey into the same
“area” might cause conflicting issues relative to limited space in the event of multiple sports teams (per
sport) wanting to train during same time. Overall, a very well done job!

Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta The Code of Kiiminki.
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4. Kilpailun tulokset
4.1 Palkitut työt ja tekijät
Tasokkaan kilpailun voittajatyöt olivat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulusta maisemasuunnittelun
opiskelijoiden käsialaa.
1.

Palkinto: Hilpakka
Tekijät: Teo Rinne ja Emmiina Taivassalo

2.

Palkinto: Spektri
Tekijät: Daniel Falck, Sanna Kuula ja Anna-Maria Rajala

3.

Palkinto: Polar Wave
Tekijät: Eero Kaitainen, Annakaisa Mättö ja Ilona Rantola.

Yleisöäänestys: Hilpakka
Tekijät: Teo Rinne ja Emmiina Taivassalo
Varjoraadin valinta: Polar Wave
Tekijät: Eero Kaitainen, Annakaisa Mättö ja Ilona Rantola.
Lunastus: The Code of Kiiminki
Tekijät: Myrthe Heijstek, Madelon van Winden, Maxime Thenu ja Geraldine Bechstein.

4.2 Palkintolautakunnan suositukset
Kilpailu oli luonteeltaan ideakilpailu. Jatkotoimenpiteiksi palkintolautakunta suosittelee, että alueen
jatkosuunnittelussa yhdistetään kilpailuehdotusten hyviä ideoita toimivaksi ja toteuttamiskelpoiseksi
kokonaisuudeksi.

