
Myyrmäen urheilupuisto on Länsi‐Vantaan mo-
nipuolinen urheilu‐ ja liikuntakeskittymä. Pe-
ruskorjauksen yhteydessä sitä haluttiin kehittää 
osana kasvavaa ja kehittyvää Myyrmäkeä, eri-
tyisesti koska alue oli kaupunkikuvallisesti jää-
nyt selvästi kehityksestä jälkeen. Uudistamisella 
haettiin tasapainoa kasvavien käyttäjämäärien, 
liikennejärjestelyjen ja paikan luontoarvojen vä-
lillä. Lisäksi haluttiin vahvistaa alueen imagoa.

M
yyrmäen urheilupuiston uudistettu alue 
on paraatipaikalle urheilupuiston ytimes-
sä. Se muodostaa tapahtuma-alueen Myyr -
-mäkihallin edustalle. Pinta-alaltaan noin 
4,9 hehtaarin alue sisältää muun muas-

sa minijalkapalloareenan, pienen monitoimiareenan, kori-
pallokentän, kiipeilyveistokset, tasapainoilualueen, kuntoi-
lupaikan, trampoliinialueen sekä pohjoismaiden suurimman 
skeittauskokokonaisuuden. Skeittipoolin ja -parkin lisäksi 
skeittaukseen käy Myyrmäkihallin edusaukio sekä erityisesti 
skuuttaukseen väliaikainen pysäköintialue.

Hallien edusta-aukiot suunniteltiin toiminnallisiksi ulko-
tiloiksi ottaen huomioon väliaikainen tapahtumakäyttö, ku-
ten urheilu- ja muut ulkoilmatapahtumat. Peruskorjauk-
sen yhteydessä päivitettiin lisäksi urheilupuiston jalankulun, 
pyöräilyn, liikenteen sekä pysäköinnin järjestelyt. Hallin län-
sipuolen liikennejärjestelyt ja kevyenliikenteen reitit uudis-
tettiin turvallisiksi.

Suunnittelualue sai tunnistettavan ilmeen ja sen tyyli so-
vitettiin urheilupuiston rakennuksiin ja ympäristön tyyliin. 
Keskeistä oli kulkemisen turvallinen ja esteetön järjestämi-
nen. Siksi liikuntatoiminnot on toteutettu kulkureittien vä-
leihin saarimaisina alueina. Siitä syntyi paikan maisema-ark-
kitehtonisen jäsentelyn idea. Yleisilmeeltään puistosta halut-
tiin luoda iloinen, raikas ja vehreä. 

VALAISTUKSELLA RAKENTEIDEN MUODOT ESILLE

Skeittiparkissa kohdevalot korostavat rakenteiden muoto-
ja.  Gobo-projektorit heijastavat värikkäitä plektrakuvioita 
maanpintaan pimeän ajan ilmeen elävöittämiseksi. Välkky-
mätön valaistus soveltuu kuvaamiseen ja täyttää pienten kil-
pailujen tarpeet. 

Valaistus on toteutettu himmennettävillä valaisimilla, jot-
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Myyrmäen urheilupuiston  
lähiliikunta- ja skeittialue
teksti: PIA KUUSINIEMI, kuvat: LOCI MAISEMA-ARKKITEHDIT OY / AHTI LAUNIS

Myyrmäen urheilupuiston lähiliikunta- ja skeittialue. 
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ka on yhdistetty kaupungin valaistuksenohjausjärjestelmään.  
Valaistusta säädetään vuodenaikojen ja arvioidun käyttöas-
teen mukaan. Urheilupuiston reuna-alueilla tunnelmaa luo-
vat valon kontrastit.  Alueen läpäisevät pyörätiet erottuvat 
valon värilämpötilalta muusta alueesta. Risteysalueilla koh-
devalot herättävät huomion.

VANHAN JA UUDEN INFRAN SOVITTAMISTA

Kasvillisuusvalinnat tukevat maisemasuunnittelun kokonai-
sideaa. Istutukset ovat monilajisia ja värikkäitä mutta help-
pohoitoisia, sillä liikuntapalveluilla ei ole laajoja resursseja  
kasvien hoitoon. Valaisinpylväät on sijoitettu istutusalueil-
le, jotta ne eivät haittaa toiminnallisuutta ja sulautuvat osak-
si maisemaa. 

Perusratkaisussa kovien pintojen hulevedet ohjataan pää-
sääntöisesti kasvillisuusalueille. Muutoin hulevesien hallinta 
ratkaistiin läpäisevillä päällysteillä ottaen huomioon alueen 
rakenteet ja aktiviteetit. 

Peruskorjaushanke oli teknisesti haastava. Alueella oli pal-
jon infrarakenteita eri aikakausilta, eikä kaikista maanalaisista 
linjoista ollut edes tietoa. Lisäksi maaperän heikko kantavuus, 
aiemmat täytöt ja stabilointitarpeet tuottivat lisähaastetta. 

Maanalainen infra toteutettiin pääosin niin, että runko-
verkkoihin päästään käsiksi ilman että tarvitsee poistaa lii-
kuntavälineitä. Alueella kulkevan kaasuputken ylitykseen 
suunniteltiin erikoisratkaisu. Silti työn aikana eteen tuli pal-
jon yllätyksiä, kuten esimerkiksi esille tullut vesijohto ja vää-
rin asennetut sähkökaapelit, mutta kaikesta selvittiin menes-
tyksekkäästi hankkeen hyvällä yhteistyöllä. 

KÄYTTÄJÄT LÖYSIVÄT UUDISTETUN URHEILUPUISTON

Alueesta haluttiin muodostaa kohtauspaikka eri lajien ja 
käyttäjäryhmien välille sekä houkutella ihmisiä liikkumaan. 
Siksi suunnitteluun osallistettiin alueen nuoria ja skeittauk-
sen harrastajia. 

Käyttäjät löysivätkin kohteen heti ensimmäisen vaiheen 
valmistuttua. Nyt alue on hyvin suosittu, suorastaan ruuh-
kainen, ja välillä suorituspaikoille on jonoa.  Suosio on poi-
kinut pyyntöjä vastaavista toiminnoista myös muualle Van-
taalle. 

Kirjoittaja toimii LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ssä johtavana suunnittelijana ja 
Myyrmäen urheilupuiston lähikiikunta- ja skeittipaikkahankkeessa pääsuunnit-
telijana ja projektipäällikkönä.

Myyrmäen urheilupuisto taustatiedot

Kohteen omistaja:
• Vantaan kaupunki
• Tilaajan edustajat: Heidi Burjam, Ari Asikainen, Piia Hatakko, 

Tero Haapaharju

Kohteen suunnittelijat: 
• LOCI maisema-arkkitehdit Oy – pääsuunnittelu, kokonaissuun-

nittelu, maisema-arkkitehtisuunnittelu: Pia Kuusiniemi, Milla 
Hakari, Oula Rahkonen, Sanna Sarkama, Annaleena Puska

• Janne Saario Tmi – skeittialueen suunnittelu: Janne Saario
• Lighting Design Collective Oy – valaistussuunnittelu: Riku Pirti-

lä, Antti Hiltunen, Jari Vuorinen
• LiCon At – sähkösuunnittelu: Toni Eeva 
• Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy – rakennesuunnittelu: Ti-

mo Oja, Ari Oja, Jasmiina Lindberg
• Finnmap Infra Oy – Geo-, Infra- ja hulevesisuunnittelu: Jyrki Pih-

lajamäki ja Ari Vesola
• WSP Finland Oy – liikennesuunnittelu: Esa Karvonen

Kohteen rakentaja: 
• Tieluiska Oy

Kohteen kunnossapitäjä: 
• Vantaan kaupunki, Liikuntapalvelut

Kohteen valmistumisvuosi: 
• 2021 

Kohteen sijainti: 
• Rajatorpantie 23 / Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa

Kohteen verkkosivut: 
• https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheilupuistot/

myyr maen_urheilupuisto.

Uusi skeittipooli on ollut suosittu heti avaamisesta asti. 

Kiipeilyveistokset. 
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Snellmaninpuisto ja sitä reunustavat Kunin-
kaankatu ja Kauppakatu uudistuivat vanhaa 
kunnioittaen. Vuodelta 1864 oleva arvopuis-
to sijaitsee keskeisellä paikalla Kuopion histo-
riallisimmassa osassa ja valtakunnallisesti mer-
kittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä 
(RKY). Se on myös osa Kuopion kansallista kau-
punkipuistoa.

S
nellmaninpuiston peruskunnostuksessa säilytettiin 
alkuperäinen puistokäytävien ja nurmikkoaluei-
den muodostama sommitelma mittasuhteiltaan sa-
mankaltaisena. Käytävän reunat ryhdistettiin nu-
pukivireunuksin ja -kouruin. Itä-länsisuuntaista 

puistoakselia levennettiin, jotta näkymä Tuomiokirkolle ja 
sieltä Kallavedelle säilyisi avoimena. Tällä akselilla sijaitsee 
myös perusteellisesti kunnostettu 1950-luvulta peräisin ole-
va suihkuallas.

Puistoon istutettiin noin 150 uutta puuta. Puulajeina käy-
tettiin monipuolisesti jaloja lehtipuita. Maanalainen tekniik-
ka, kuten hulevesilinjat, sijoitettiin käytäväverkoston alle ja 

samalla nupukivireunusteisia käytäviä myötäilevät puukujan-
teet istutettiin kauemmas käytävien reunoista, joten niiden 
juuristo on paremmin suojassa mahdollisilta kaivutöiltä. 

Puiston yleisvalaistuksen tavoitteena oli polveileva, tun-
nelmallinen ja lämmin valaistus, jossa on myös katvealueita. 
Käytetty valaisintyyppi toistuu myös Tuomiokirkon puolel-
la olevissa portaissa. Muutamia näyttäviä puita kohdevalais-
tiin ja myös puiston keskellä oleva J.V. Snellmanin patsas va-
laistiin goboilla häikäisyn estämiseksi. Suihkulähde valaistiin 
uusilla RGB LED-valoilla. 

Myös puistokalusteet, kuten penkit ja roska-astiat ovat uu-
sia ja puiston tyyliin sopivia. Puistossa on lisäksi tapahtuma-
sähkö sekä vesi- ja viemäriverkkoon kytketty esteetön ylei-
sö-WC, jonka seinät somistetaan vielä puiston historiaa esit-
tävillä valokuvapaneeleilla. 

KAUPPAKATU KAIKKIEN  
LIIKKUMISMUOTOJEN YHTEISKÄYTÖSSÄ

Kauppakadusta tehtiin shared space -tyyppinen katu, joka on 
kaikkien liikkumismuotojen yhteiskäytössä. Katu on päällys-
tetty kauttaaltaan poltettupintaisella harmaalla ja punaisel-
la graniittikiveyksellä. Siinä toistuu Kuopion kauppatorilla ja 
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sai uuden elämän
teksti: MASA O. WACKLIN ja SIRPA NIEMINEN, kuvat: VICENTE SERRA/ KUOPION KAUPUNKI

Näkymä Kauppakadulta Snellmaninpuistoon.
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sen ympäristössä käytetty pintakuvio 45 astetta käännettynä, 
muodostaen laajemman yhtenäisen kokonaisuuden. Kadulla 
ei ole reunakiviä eikä muitakaan liikkumista haittaavia por-
rastuksia. Katu on varustettu penkeillä, roska-astioilla, pyö-
rätelineillä sekä näyttävillä ryhmäkasvi-istutuksilla. 

Katu valaistiin korkeatasoisilla LED-riippuvalaisimilla, 
joiden pylväsmalli toistaa vanhojen Kauppakadulla olleiden 
ristikkopylväiden mallia. Kuopiosta taltioitujen historiallis-
ten valokuvien perusteella ripustusvalaistusta on aikoinaan 
käytetty juuri Kauppakadulla. Pysäköintipaikkojen kulmiin 
sijoitettiin valopollarit, joiden sivuissa on valoaukotukset. 

KUNINKAANKADULLE VIISI METRIÄ LEVEÄ  
JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄ

Kuninkaankadun ajorataa kavennettiin ja se kivettiin kierrä-
tetyllä nupukivellä. Tuomiokirkon puolelle tehtiin jalankul-
kijoille ja pyöräilijöille viisi metriä leveä, reunakivellä ajo-
radasta erotettu väylä, joka päällystettiin poltettupintaisella 
graniittinupukivellä. 

Puiston puolella oleva kapeampi väylä tehtiin kenttäkive-
yksenä, jonka keskelle sijoitettiin poltettupintainen 80 sent-
timetriä leveä graniittilaatta. Väylä on erotettu ajoradasta te-

räspollarein ja se toimii talvisin lumitilana. Kadulla on myös 
puiston keskiakselin levyinen korotettu suojatie.

PERUSKUNNOSTUKSESSA HUOMIOITIIN  
KESTÄVÄ YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 

Puistosta purettua graniittinupukiveä täydennettiin aiem-
mista kohteista puretulla kivellä ja ne käytettiin uudelleen 
muun muassa suihkualtaan ympäristössä. Ostetut lisäkivet 
ovat kotimaisia, Kurun harmaata ja Virolahden punaista gra-
niittia. 

Puita istutettiin lähes kaksinkertainen määrä verrattuna 
poistettujen puiden määrään. Puistosta poistetuista puista 
sahattiin lankkuja viereisen museokahvilan sisäkaton verhoi-
luun. Puiston vanhat kasvualustat varastoitiin, seulottiin ja 
hyödynnettiin kohteessa. Seulontajäte uusiokäytettiin lähei-
sen puiston kasvualustoihin. 

Erityistä huomiota kiinnitettiin C2-ohjattuun valaistuk-
seen, joka mahdollistaa valaisinkohtaisen ohjauksen. 

Snellmaninpuiston taustatiedot 

Kohteen omistaja: 
• Kuopion kaupunki

Kohteen suunnittelijat: 
• Sirpa Nieminen, Kuopion kaupunki, puiston ja katumiljöön 

suunnittelu
• Ville-Veikko Pääkkönen, Kuopion kaupunki, puiston infran 

suunnittelu
• Mikko Niskanen, Kuopion kaupunki, katusuunnittelu
• Ari Tiilikainen, Lite Design Oy, valaistussuunnittelu

Kohteen rakentajat:
• Jani Paananen ja Pekka Rautiainen, Kuopion kaupunki, raken-

nuttamispalvelut
• Hannu Kinnunen ja Seppo Räsänen, Mestar Kuopio Oy, pääu-

rakoitsija
• Kivi-Vellu Oy, Viherpihalle Suomi Oy ja Nasto-Polar Rakennus-

palvelut Oy, pintakiveysten aliurakoitsijat
• Kivi-Kirjavainen Ky, muurin aliurakoitsija

Kohteen kunnossapitäjät:
• Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, tilaaja
• Mestar Kuopio Oy, kunnossapidon urakoitsija

Valmistumisvuodet:
• Snellmaninpuisto, 2019
• Kauppakatu, 2018
• Kuninkaankatu, 2019

Snellmaninpuiston sijainti:
• Minna Canthin katu 17, 70100 Kuopio

Kohteen verkkosivut:
• kansallisetkaupunkipuistot.fi/snellmaninpuisto
• kuopio.fi/kaupunkipuistot.

Snellmaninpuiston 50-luvulta peräisin oleva suihkuallas.

Snellmaninpuiston perinteiset kukkaistutukset.
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Keski-Pasilan keskustakortteli Tripla rakennet-
tiin Suomen toiseksi vilkkaimman rautatiease-
man, Pasilan aseman yhteyteen. Se yhdistää Itä- 
ja Länsi-Pasilan kaupunginosat. Tripla käsittää 
Pohjois-Euroopan suurimman kauppakeskuk-
sen, kaksi asuintornia, hotellin, kolme hotellitor-
nia ja rautatieaseman.

T
riplan maisema-arkkitehtisuunnitelman keskei-
senä ideana on luoda monitasoinen ja toimiva, 
ihmisen kokoinen, valoisa ja vehreä ympäristö. 
Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa virkistysar-
voltaan laadukas ympäristö käyttäjiä varten.

Puistoon istutettiin noin 150 uutta puuta. Puulajeina käy-
tettiin monipuolisesti jaloja lehtipuita. Maanalainen tekniik-
ka, kuten hulevesilinjat, sijoitettiin käytäväverkoston alle ja 
samalla nupukivireunusteisia käytäviä myötäilevät puukujan-
teet istutettiin kauemmas käytävien reunoista, joten niiden 
juuristo on paremmin suojassa mahdollisilta kaivutöiltä. 

Suunnitelma sisältää kauppakeskuksen ja aseman yhtey-
dessä olevat julkiset ulkotilat, Pasilansillan varressa olevan 
Fredikanterassin aukion istutuksineen, asuinkorttelin kortte-

lipihan suuren pihan nurmikkokumpuineen sekä keskikort-
telin suuren kattopihan.  Kaikki ulkotilat on rakennettu kan-
sirakenteen päälle.

Ulkoalueiden muotokieli myötäilee rakennusten julkisivu-
jen ornamentiikkaa ”vapaa muoto raameissa”. Kiveysten ja is-
tutusalueiden rytmillä on muodostettu tunnelmaltaan vaih-
televia tiloja, kuten varjoisa kanjonipuutarha, asuntopiha tai 
Fredikanterassi. Aseman ja kauppakeskuksen ympäristöis-
sä jalankulun, pyöräilyn sekä saatto-, kunnossapito- ja viran-
omaisliikenteen tarpeet oli tärkeä ottaa huomioon. 

Korkeuserojen avulla on tuotettu monipuolista ja turval-
lista ympäristöä. Esimerkiksi puolimetriä korkeiden muu-
rien päällä voi istua, ja niiden yli näkee hyvin. Samalla ne es-
tävät ylikävelyn tai -ajamisen ja tarjoavat paikkoja kaupal-
lisille toimijoille tai oleskelulle. Suunnitelmaan integroitiin 
kulutuskestävyys, sosiaalinen kontrolli, turvallisuus ja val-
vottavuus. Huomiota kiinnitettiin reittien selkeyteen ja uu-
sien kaupunkitilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

MONIMUOTOISIA KASVIVALINTOJA

Rakennushankkeessa viheralueiden pinta-ala maksimoitiin 
suhteessa muihin vaatimuksiin. Pinta-alasta lähes 40 prosent-
tia on istutettu, mikä on enemmän kuin asemakaava vaati. 

Vuoden ympäristörakenne -palkintoehdokas

Mall of Triplan ulkotilat
teksti: PIA KUUSINEN, kuvat: PYRY KANTONEN PHOTOGRAPHY

Asuntokorttelin vehreä ja värikäs piha. Rusokirsikkarivit tuovat väriloistoa kevääseen ja syksyyn. Nurmikummun alle piiloutuu 
taloyhtiöiden yhteinen asukastalo
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Kasvillisuuden suunnittelun tavoitteena olivat monipuoli-
set ympäristöt, erilaiset kaupunkibiotoopit ja istutusten kes-
tävyys vaativassa ympäristössä. Kasvilajeja valittiin yli sa-
ta. Pääasiassa suosittiin perinteisiä suomalaisia lajikkeita ja 
luonnonkasveja. Kokeeksi mukaan otettiin myös kasvuvyö-
hykkeellemme uusia lajeja, kuten kolmioka. 

Istutuksissa lajiston annetaan kehittyä dynaamisesti, joten 
parhaiten menestyvät voivat vallata tilaa muilta. Erityisesti 
Fredikanterassille on pyritty siihen, että kasvien kukinta jat-
kuu huhtikuulta lokakuulle ja että kasvien lehtiruusukkeiden 
syys- ja talviasu on mahdollisimman elävä ja kaunis. Myös 
linnut ja pörriäiset haluttiin huomioida. 

HAASTAVA SUUNNITTELUKOHDE

Sijainti keskellä Pasilaa, radan kupeessa tuotti kortteleille 
haasteeksi noin 15 metrin korkeuserot – kadulta on sisään-
käyntejä neljään eri kerrokseen kauppakeskuksessa ja ase-
malla. Suunnitelman vaativuutta lisäsi se, että alue sijaitsee 
kokonaan kauppakeskuksen katolla. 

Erityisesti vanhan ratasillan rakenteet tuottivat haasteita 
toimintojen sijoittamiselle, tasaukselle ja rakennekerrosratkai-
suille. Myös tasausratkaisut kannen päällä olivat paikoin to-
della haastavia pienien korkoerojen, olemattoman liikkuma-

varan ja maatäyttöjen takia. Kiveys- ja istutusalueen yläpinnan 
ja holvin välissä oli paikoin hyvin niukasti tilaa ja alla olevan 
monikerroksisen kauppakeskuksen korkoleikki kumuloitui 
viimeiseen tasoon eli ulkotilaan. Lisäksi Fredikanterassille tar-
vittiin paikoin laajoja täyttöjä, joiden kevennyksillä ja materi-
aalivalinnoilla kevennettiin holviin kohdistuvaa rasitusta. 

Hulevedet ohjataan kiveysalueilla kaltevuuksilla, ritiläkai-
voilla ja linjakuivaimilla hulevesiviemäriin. Myös kasvilli-
suusalueet oli kansirakenteella lähtökohtaisesti kuivatettava, 
jolloin kasvillisuudelle ei ole kapillaarista vettä tarjolla. Kan-
sirakenteen ja kuivatusrakenteiden työnaikainen yhteenso-
vitus, aikataulujen yhteensovitushaaste sekä tekninen haaste 
lukuisten jälkiporausten takia tuottivatkin rakentamisen ai-
kana suurimmat haasteet. 

Onnistumisen kannalta keskeiseksi tekijäksi nousi ammat-
titaitoinen ja rakentava yhteistyö eri toimijoiden kesken, kun 
kaikkia osuuksia – pysäköintilaitos, kauppakeskus, asuinra-
kennukset, hotelli, toimistot, rautatieasema – kokonaisuu-
desta rakennettiin samaan aikaan. 

Kirjoittaja toimii LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ssä johtavana suunnittelijana ja 
hankkeessa Triplan ulkotilojen suunnittelussa vastuullisena maisema-arkkiteh-
tina.

Triplan taustatiedot 

Kohteen omistajat:
• YIT Suomi Oy
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Conficap Oy
• Fennia Konserni
• As Oy:t Klyyga, Firdo, Fredika ja Bööle

Kohteen suunnittelijat: 
• LOCI maisema-arkkitehdit Oy – maisema-arkkitehtisuunnittelu 

HBT, korttelipiha ja Fredikanterassi: Pia Kuusiniemi, Milla Haka-
ri, Niilo Tenkanen, Veera Tolvanen, Felix Bourgeau

• Sitowise Oy – maisema-arkkitehtisuunnittelu aseman edustan 
aukio: Tapio Karvonen, Ari Savolainen, Jussi Kokkinen, Heidi Sil-
tanen, Monica Elander-Heino

• Arkkitehdit Soini & Horto Oy – arkkitehti- ja pääsuunnittelu
• Sweco Arkkitehdit – asemarakennuksen arkkitehti- ja pääsuun-

nittelu
• Ramboll Finland Oy – tasaus, kuivatus, rakennesuunnittelu, va-

laistussuunnittelu, sähkösuunnittelu
• WSP Oy – liikennesuunnittelu
• Granlund – LVI-suunnittelu 
• Licon AT – valaistusuunnittelu: Taneli Lehtosen

Kohteen rakentajat: 
• YIT Suomi Oy
• Terrawise Oy
• GB Stonework Oy

Kohteen kunnossapitäjät:
• KOy Mall of Triplan ja asunto-osakeyhtiöiden vastuulla

Kohteen valmistumisvuosi: 
• 2020

Kohteen sijainti: 
• Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki

Kohteen verkkosivut ja muu materiaali: 
• https://malloftripla.fi/
• YouTube-video  

https://www.youtube.com/watch?v=S2kw28kwT3M
• Projekti kutsuttiin vuonna 2021 ilmestyneeseen 

Cayetano Cardelús Urban Landscape -julkaisuun

Fredikanterassilla ravintoloiden ja kahviloiden terassit sijoittuvat 
istutusalueiden lomaan. Pienimittakaavaisen ja vapaamuotoisen 
oleskeluvyöhykkeen laidoilla kulkee selkeät ja esteettömät jalan-
kulkureitit.

Triplan ulkotiloja varten suunniteltiin elementteinä toteutetut 
betonimuurit, joilla monilajiset perennaistutukset on nostettu ki-
veyspinnasta noin puolen metrin korkeuteen. Muurit tarjoavat 
runsaasti epämuodollisia oleskelupaikkoja ja sitovat visuaalisesti 
yhteen eri alueet.
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Ranta-Tampellan asuin- ja työpaikka-alueen ul-
kotiloja on suunniteltu laajana hankkeena suun-
nittelukilpailusta toteutukseen.

R
anta-Tampella sijoittuu Tampereen keskustan 
pohjoispuolelle ja liittyy Näsijärveen, Tammer-
kosken yläjuoksuun sekä historiallisesti merkit-
tävään teollisuusaluekokonaisuuteen. Alue ra-
kentuu pääosin täyttömaalle ja muodostaa satoja 

metrejä uutta rantaviivaa.
Poikkeuksellisen laaja suunnitteluhanke alkoi vuon-

na 2014 suunnittelukilpailulla. Työ on jatkunut kaupun-
gin tilaamana julkisten ulkotilojen yleissuunnitteluna ja eri 
osa-alueiden rakennussuunnitteluna. 

11 hehtaarin laajuinen alue koostuu erilaisista ulkotilois-
ta: aukioista, kanavan rannoista, puistoista, virkistysreiteis-
tä, kaduista, laitureista ja silloista, jotka yhdistyvät monipuo-
liseksi ulkotilojen sarjaksi. Suunnittelukonseptina on uuden 
rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnonympäristön li-
mittyminen. Säilyvien aiheiden korostaminen ja uusien ai-
heiden yhdistäminen osaksi historiallista maisemaa on ollut 
keskeistä. 

Ulkoalueiden ydinosat ovat Näsijärven rantaa jäsentä-
vä Kiiskisaarenpuisto sekä järven ja Tammerkosken yhdistä-
vä kanava rantoineen. Näsijärven puolella rakentaminen on 
luonnonmukaista, kanavan rannat ovat urbaanit. Asuinkort-
teleiden väliset puistoakselit liittävät rantapuiston ja kana-
van toisiinsa. Tammerkosken äärelle sijoittuva Nyrkkäkallion 
alue on säilytetty mahdollisimman alkuperäisenä ja luon-
nonmukaisena vastapainona dramaattisesti muuttuvalle ym-
päristölle. Siirryttäessä koskelta itään ulkoalueiden käsittely 
muuttuu vaiheittain urbaanimmaksi. Kaupunkimaisin osa on 
Gustaf Aspin aukio kanavan päätteessä.

VISUAALINEN ILME JA MATERIAALIT 

Ranta-Tampellassa materiaaleina on käytetty monipuolises-
ti ja paikkaan soveltuen luonnonkiveä, betonikiveä ja valube-
tonipintoja. Kiveyksissä, rantapenkereissä ja rakenteissa on 
huomioitu kiertotalous hyödyntämällä mm. lähialueen rä-
jäytyskiveä ja kierrätettyjä kivimateriaaleja. Puun käyttö lai-
tureissa ja kalusteissa luo ilmeeseen lämpöä. Kalustus on vä-
ri- ja materiaalimaailmaltaan yhtenäinen, harkitusti sijoitetut 
tehostevärit tuovat siihen iloisen lisän. 

Sillat ja kanava liittyvät saumattomasti alueen maise-
ma-arkkitehtuuriin. Rantamuurien näkyvät pinnat on toteu-

Vuoden ympäristörakenne -palkintoehdokas

Ranta-Tampella
teksti: KRISTA MUURINEN, REETA PELLINEN ja TERESA RÖNKÄ

Puistot, aukiot, sillat ja kanava rakenteineen muodostavan yhtenäisen, huolella suunnitellun ja taidolla toteutetun ulkotilakoko-
naisuuden. Kuva: Jussi Murole.
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tettu suurista valubetonielementeistä, joiden reliefeihin on 
löydetty innoitus veden liikkeestä. Veistokselliset betoniulok-
keet muodostavat oleskelutasoja veden päälle. 

LUONNONMUKAISTA HULEVESIEN KÄSITTELYÄ

Hulevesien hallinta on suunniteltu yhtenäiseksi osaksi puis-
to- ja aukiokokonaisuuksia. Pintavedet ohjataan huolellisen 
tasaussuunnittelun ja täsmällisen toteutuksen myötä imey-
tyspainanteisiin ja kasvillisuuden käyttöön. Kasvualustoissa 
on käytetty biohiiltä ja kansirakenteiden päällä vedenkeräys-
kennostoja tasaamaan ääreviä kosteusolosuhteita.

Kasvillisuusalueiden muodot korostavat ulkotilojen dy-
naamista ja näkymiä ohjaavaa muotoilua. Rantapuistossa 
inspiraationa on luonnonrantojen tunnelma, taskupuistoissa 
kasvillisuus luo oleskelulle miellyttävää mittakaavaa ja suo-
jaa. Veistoksellisilla aukioilla istutuksilla on oma arkkitehto-
ninen luonteensa. Niityt, perenna- ja heinäistutukset luon-
nonlajeineen lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. 

KUNNIANHIMOINEN TAHTOTILA SEKÄ  
SUUNNITTELUSSA ETTÄ TOTEUTUKSESSA

Rautatien läheisyys, työnaikaiset johtosiirrot ja Näsijärven 
vedenpinnan vaihtelut sekä rajut syysmyrskyt ovat luoneet 

haasteita toteutukselle. Hankkeessa on tehty vedenalaisia va-
luja ja sukellustyötä. Lukuisten eri toimijoiden yhtäaikaiset 
hankkeet rajatulla alueella ovat vaatineet tarkkoja järjestely-
jä, jotta jo ensimmäisten asukkaiden asuin- ja kulkuympäris-
töjen turvallisuus on voitu taata. 

Ranta-Tampella edustaa suomalaista ympäristörakenta-
mista parhaimmillaan. Koko projektin ajan on käytetty uu-
sinta tietoa ja innovatiivisia ratkaisuja vastaamaan ympäris-
törakentamisen tavoitteita hiilineutraalin, resurssiviisaan ja 
monimuotoisen kaupungin rakentamiseksi. Alueella on to-
teutettu uniikkeja ja korkealaatuisia taitorakenteita. 

Tilaajan rooli rivakkana toimeenpanijana sekä näkemyk-
sellisenä ja tinkimättömänä rakennuttajana on ollut merkit-
tävä. Huomattavaa on myös, kuinka alueen kaikki julkiset ul-
kotilat ovat valmistuneet etupainotteisesti tai rinnakkain ra-
kennusten kanssa. Tämän onnistuneen kokonaisuuden tam-
perelaiset ovat jo ottaneet erittäin aktiivisesti ja innostuneesti 
käyttöönsä. 

Kirjoittajat työskentelevät maisema-arkkitehteina Maanlumo Oy:ssä.

Ranta-Tampellan taustatiedot 

Suunnittelijat:
Maisema-arkkitehtisuunnittelu:
Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Siltojen ja kanavan arkkitehti- ja rakennesuunnittelu:
Insinööritoimisto Pontek Oy / Ylitys Oy

Siltojen ja kanavan geosuunnittelu:
Insinööritoimisto Arcus Oy

Kiiskisaarenpuiston rantarakenteet ja 
Gustaf Aspin aukion rakennesuunnittelu:
Suunnittelukide Oy

Kiiskisaarenpuiston geotekninen suunnittelu:
AFRY Finland Oy

Gustaf Aspin aukion porraskiveysten 
tekninen toteutussuunnittelu:
Aihio Arkkitehdit Oy

Katu-, liikenne- ja kunnallistekninen suunnittelu:
Tampereen kaupunki

Valaistus-/sähkösuunnittelu:
Ramboll Finland Oy 

Rakennuttaja/tilaaja:
Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön 
palvelualue / Rakennuttaminen
Raija Tevaniemi, rakennuttajainsinööri

Toteutus:
Kanava ja sillat: GRK Infra Oy ja Kreate Oy 
Kiiskisaarenpuisto: Terrawise Oy, Kreate Oy
Läntinen kulmapuisto sekä Gustaf Aspin aukio: 
Tampereen Puutarha Center Oy
Nyrkkäkallion ja Telakanpuisto: Kreate Oy
Valaistus: Normi Valaistus Oy

Kunnossapito: 
Tampereen kaupunki ja Terrawise Oy

Kiiskisaarenpuisto on koko Ranta-Tampellan uuden alueen pitui-
nen rantapuisto. Erilaiset reitit sekä oleskelun ja toiminnan paikat 
sijoittuvat luontevasti Näsijärven rantaan. Kuva: Maanlumo.

Gustaf Aspin aukion komea porrastus johdattaa alas Ranta-Tam-
pellan kanavan ääreen. Oleskeluportaissa, kuten koko aukiolla, 
näkyy esimerkillisen laadukas kivityö ja hieno suomalaisen gra-
niitin käyttö. Taustalla Ranta-Tampellan silta. Kuva: Maanlumo.
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Vuosaarenhuippu on Vuosaaren täyttömäen 
ja entisen kaatopaikan muodostama alueko-
konaisuus, jonne on vuosien mittaan kehitty-
nyt merkittäviä luontoarvoja. Alueelle on tietoi-
sesti siirretty maamassoja siemenpankkeineen 
eri puolilta Helsinkiä tavoitteena hyödyntää 
maa-aineksen ominaisuuksia alueen kehittämi-
sessä. Virkistysalue avattiin virallisesti yleisölle 
2.9.2021.

K
ohteen maisemarakentaminen on ollut infrara-
kentamisen synnyttämien maa-ainesten uusio-
käyttöä testaavaa koerakentamista. Rakentami-
sessa hyödynnettiin kierrätettäviä materiaale-
ja, jolla saavutettiin valtavia rahallisia säästöjä ja 

katettiin kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset.
Vuosia jatkunut työ on pitänyt sisällään biotooppipoh-

jaisesti rakennetun alueen muokkaamista luonnonoloiltaan 
monimuotoiseksi kokonaisuudeksi, johon on kehittynyt eri-
laisia luontotyyppejä ja monenlaista eliöstöä. Tavoitteena oli 

kehittää kohteesta vetovoimainen virkistysalue, joka vähen-
tää viereisten suojelualueiden kuormitusta. 

Vuosaarenhuippu onkin ainutlaatuinen ihmisen rakenta-
ma luontokohde ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus, 
jossa liikkuminen on elämys. Maantäyttöalueen laki yltää 60 
metriä merenpinnan yläpuolelle, ja näkymät ympäristöön 
ovat upeat.

Maantäyttöalueelle on perustettu luontoa korvaavia eli-
nympäristöjä ylläpitämään kaatopaikan ympäristöluvan vaa-
timia elinolosuhteita erityislajistolle. Keskeiset alueet ovat 
yleisilmeeltään avoimia, koostuen pääosin erityyppisistä nii-
tyistä ja pensaikkoalueista.  Virkistysalueelle kehittyneiden 
ja sinne kehitettyjen kasvillisuustyyppien myötä alueelle on 
löytänyt monipuolinen eläimistö, jossa on mukana harvinai-
sia ja uhanalaisia lajeja. Maisemarakentaminen on jatkunut 
vuosia aivan viime aikoihin saakka.

MAANTÄYTTÖALUE

Maantäyttöalueen täyttötyöt päättyivät vuonna 2001, jon-
ka jälkeen aloitettiin maisemarakentaminen. Paikalle tuotiin 
kaupungin rakennustyömailta – pääosin Vuosaaren sataman 
ja ympäristön alueilta – noin miljoona kuutiota valikoituja 

Vuoden ympäristörakenne -palkintoehdokas

Vuosaarenhuippu
– Kiertotalouden pioneerihanke
teksti ja kuvat: TAINA TUOMINEN

Lännestä entisen kaatopaikan poikki johtavaa pääreittiä reunustaa massiivinen kylmämuuri. Taustalla täyttömäki. Entisen kaa-
topaikan viimeistelytyöt vielä käynnissä.
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maamassoja maisemointitarkoituksiin vuosina 2003‒2015. 
Pintakerrokset rakennettiin vastaamaan tavoiteltujen kasvil-
lisuustyyppien kasvupaikkavaatimuksia. 

Pintamaiden mukana Vuosaarenhuipulle siirretty kasvilli-
suus edustaa osin sataman alle jääneiden alueiden luonnon-
kasvillisuutta, joka on syntynyt maa-aineksen mukana kul-
keutuneista kasvien siemenistä ja juurenpaloista. Täyden-
nyksenä on istutettu ja kylvetty etupäässä luonnonkasveja.  
Maisemarakentamiseen käytettiin ainoastaan infrarakenta-
misesta syntyneitä ylijäämämaita, maakiviä ja louhetta. Kas-
vualustat on pääosin rakennettu käsittelemättömistä, puh-
taista maa-aineksista. 

ENTISEN KAATOPAIKAN ALUE

Vuosaaren kaatopaikka toimi pääkaupunkiseudun yhdys-
kuntajätteen vastaanottoalueena vuosina 1964‒1988. Entisen 
katopaikan suojaustyöt valmistuivat 2020. Maisemarakenta-
misen myötä avointa maisemaa elävöittävät nyt erityyppiset 
niittyalueet, maakivet ja kasvillisuussaarekkeet. Huipulle län-
nestä johtavaa pääreittiä reunustamaan on rakennettu näyt-
tävä luonnonkivikiviaita.

ALUEEN KÄYTTÖ

Virkistysalueelle johtaa kaksi varsinaista sisäänkäyntiä, joista 
eteläreunalla sijaitsee varsinainen pääsisäänkäynti pääopas-
teineen.  Molempien sisäänkäyntien yhteyteen on osoitet-
tu pysäköintialueet. Ainoastaan sisääntuloalueet on valaistu. 
Kapeat polut täydentävät varsinaista reittiverkkoa ja mahdol-
listavat luonnon tarkkailun myös aremmilla kasvillisuus-
alueilla. Maantäyttöalueen laki on suosittu lintuharrastajien 
bongauspaikka. 

Alueelle on toteutettu opastus ja luontoa esitteleville luon-
topoluille oma viitoitus sekä kiinnostavista kohteista kertovia 
kohdetauluja. Eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetussa 
näyttävässä pääopasteessa kerrotaan alueen historiasta ja ny-
kypäivästä sekä rikkaasta luonnosta. Avajaisten jälkeen kävi-
jämäärä kasvoi merkittävästi.

Alueen eläimistöä ja kasvillisuuden kehittymistä seurataan 
säännöllisesti – Vuosaarenhuippua varten laadittu hoito- ja 
kehittämissuunnitelma ohjaa hoitoa. 

Kirjoittaja työskentelee projektijohtajana FCG Finnish Consulting Group Oy:n 
palveluksessa.

Vuosaarenhuipun taustatiedot 

Kohteen omistaja: 
• Helsingin kaupunki
• Tilaajan edustajat: Hanketta on vetänyt ja massataloudesta vas-

tannut Mikko Suominen, lisäksi Anne Tanhuanpää, Laura Yli-Ja-
ma ja Tuuli Ylikotila

Kohteen suunnittelijat:  
• Varsinaisen maastonmuokkauksen sekä näkyvän maisemoin-

nin on alun perin suunnitellut ja toteuttanut Staran (entinen 
Helsingin kaupungin rakennuspalvelu) työryhmä luonnonpuu-
tarhuri Jukka Toivosen johdolla

• FCG Finnish consulting group Oy: Taina Tuominen, Mika Riekki, 
Inkeri Niskanen, Ida Tammi, Elina Haapaluoma, Kari Manninen 
(kunnallistekniikka/ reitit) ja Jouni Sarkkila (kaatopaikan suun-
nittelu)

• Luontotieto Keiron Oy – hoito- ja käyttösuunnitelma, luontoin-
ventoinnit, opastus: Susanna Pimenoff 

• Gravision – opastus ja opasteiden graafinen suunnittelu: Jaa-
na Rautio 

• LU Studio Finland – opastus ja kuvitus: Laura Uimonen
• Vahanen Environment Oy - kaatopaikkarakentaminen, lupa- 

asiat ja massojen hyötykäyttö: Marko Sjölund 
• Licon-AT – valaistussuunnittelu: Miikka Nevalainen

Kohteen rakentaja:  
• Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran (en-

tinen Helsingin kaupungin rakennuspalvelu) työryhmä: luon-
nontarhuri Jukka Toivonen, Pirjo Laulumaa, Veli-Pekka Pertti-
nä, Jouko Salo, Maarit Naatus, Tanja Lambe sekä Marko Pyykkö 
(Hyvinkään tieluiska Oy) 

Kohteen kunnossapitäjä:  
• Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Kohteen valmistumisvuosi:   
• 2021

Kohteen sijainti: 
• Niinisaarentie (pääsisäänkäynti Satamakaaren risteyksen tun-

tumassa), 00960 Helsinki

Kohteen verkkosivut:  
• https://vihreatsylit.fi/vuosaarenhuippu/

Hankkeen isä Jukka Toivonen ja Helsingin kaupungin apulaispor-
mestari Anni Sinnemäki 2.9.2021 kohteen avajaisissa pääopas-
teella. Myös lehdistö oli paikalla.

Täyttömäellä kasvillisuus on pääosin ehtinyt jo kehittyä varsin 
näyttäväksi. Keskellä Luontopolun viitoitusta, vasemmanpuolei-
nen polku johtaa laen näköalapaikalle.
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Tiiviiseen puukortteliin sijoittuvan kattopuutar-
han suunnittelussa yhteensovitettiin useita toi-
minnallisia ja teknisiä tavoitteita kokonaisval-
taisesti maisema-arkkitehtuurin sekä ulkotilan 
muotoilun keinoin.

W
oodcity -kortteli sijaitsee yhdessä kan-
takaupungin ja meren kohtaamispisteis-
tä Helsingin Jätkäsaaressa. Sijoittuessaan 
Jätkäsaarenlaiturin ja Välimerenkadun 
risteykseen kortteli on osa kaupunkiti-

lallisesti keskeistä solmukohtaa Jätkäsaaren alueella.
Korttelin suunnittelusta järjestettiin kutsukilpailu vuonna 

2012. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti kor-
keatasoinen ratkaisu sekä edistää puuarkkitehtuuria ja puu-
runkorakenteiden käyttöä kaupunkiympäristössä ja kau-
punkikuvallisesti vaativassa kohteessa. Suunnittelu käynnis-
tyi kilpailuvoiton pohjalta vuonna 2013. Korttelin rakennus-

suunnittelusta on vastannut Anttinen Oiva Arkkitehdit. 
MASU Planning on vastannut maisema-arkkitehtisuunnit-

telusta hankkeen kilpailuvaiheesta asti. Toimeksianto on si-
sältänyt katutasoon sijoittuvan asuin- sekä hotelli- ja toimis-
torakennusten yhteispihan sekä pysäköintirakennuksen yl-
le sijoittuvan kattopuutarhan suunnittelun. Kattopuutarhan 
suunnittelu alkoi erillisenä toimeksiantona vuonna 2017 ja 
rakentaminen käynnistyi vuonna 2019. Kattopuutarha val-
mistui vuoden 2020 lopulla.

KONSEPTISTA KOKONAISUUDEKSI

Woodcity -korttelin kokonaisuuden taustalla on ajatus ulko-
saariston luodoista, jotka kätkevät sisäänsä suojaisia pouka-
mia. Kattopuutarhassa kasvillisuus ja maastomuodot rajaa-
vat suojaisia tiloja samalla kun ympäröivä kaupunkimaise-
ma liittyy osaksi kokonaisuutta vaihtelevien, pitkien näky-
mien kautta.

Kattopuutarha tarjoaa uteliaisuutta ja mielikuvitusta akti-
voivat, turvalliset puitteet päiväkodin lasten leikkiin, seikkai-

Vuoden ympäristörakenne -palkintoehdokas

Woodcity
– Yllätyksellinen ja yhteisöllinen kattopuutarha
teksti: SARIANNA SALMINEN

Kuva:. Masu Planning
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luun ja pelailuun sekä kansipihaan liittyvän toimiston työn-
tekijöiden oleskeluun ja kokoontumisiin. Kattopuutarha is-
tutuksineen, erilaisine rakenteineen ja valaistuksineen luo 
vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan muuttuvan, voi-
makkaan kolmiulotteisen kokonaisuuden, jota tarkastellaan 
myös sitä ympäröivistä rakennuksista. 

Kattopuutarha jäsentyy toimintojen mukaan kolmeen 
alueeseen (oleskelu, pelailu, leikki). Kokonaisuuteen kytkey-
tyy myös alueita ympäröivä, kallioisesta saaristomaisemasta 
inspiroitunut polkuverkosto. Eri tilat ja toiminnalliset alueet 
nivoutuvat yhteen ja muodostavat kumpuilevan ja vaihtele-
van leikki- ja pelimaiseman. 

Pintamateriaaleja on käytetty harkiten, hyödyntäen yksit-
täisten materiaalien pintakäsittely- ja sävyvaihteluita. Luon-
nonkiven ohella on hyödynnetty pelailuun ja leikkiin sovel-
tuvia alustoja. Kattopuutarhaan sijoittuvien rakenteiden, ku-
ten paviljongin, ilmanvaihtorakenteiden sekä leikkialuetta 
reunustavien aitojen kohdalla on noudatettu yhtenäistä puu-
verhoiluperiaatetta. Kattopuutarhan leikki- ja oleskeluraken-
teissa on käytetty mahdollisimman luonnonmukaista puuta, 
kuten Accoya®, tammi ja robinia. 

Kasvillisuutta on istutettu kattopuutarhaan mahdollisim-
man laajoina alueina, hyödyntäen sitä toiminnallisia aluei-
ta rajaavana aiheena sekä rakennusten reunoilla. Lajistossa 
on merellisyyden ohella painotettu yllätyksellisyyttä, muun 
muassa tuoden kattopihalle runsaasti syötäviä kasveja. Kum-
puilevat maastonmuodot tukevat kasvisommittelua sekä 
mahdollistavat puille tarvittavan kasvutilan kansialueella. 
Yhdessä maastonmuotoilu, puusto ja matalampi kasvillisuus 
tarjoavat tuulensuojaa leikkialueille sekä rajaavat pehmeästi 
näkymiä pihan sekä rakennusten välillä.

Kansipuutarhan rakennekerroksiin on integroitu sekä kas-
telujärjestelmä että äänentoisto- ja valaistustekniikka. Kasvil-
lisuuden kastelujärjestelmä hyödyntää sadevettä osana kas-
telua. Kokonaisuudessaan kattopuutarha, pysäköintihallin ja 
toimistotalon muodostama kokonaisuus täyttää LEED Plati-
na -tason vaatimukset.

VAALITTU KOKONAISUUS

Kalteva kattopinta sekä tilaajan monipuoliset toiminnalliset 
toiveet asettivat haastetta suunnittelulle, mutta toisaalta tar-
josivat mahdollisuuden ulkotilan muotoiluun kaikilla eri ta-
soilla kalusteista kasvillisuuteen. Kattopuutarhan suunnittelu 
oli lähtökohdiltaan teknisesti haastava kokonaisuus ja onnis-
tui suunnittelualojen tiiviin yhteistyön ja taitavan toteutuk-
sen ansiosta.

Valmistunut kohde on vuoden ajan palvellut asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti joustavasti lasten päivittäisenä leik-
ki- sekä työntekijöiden oleskelupihana. Kattopuutarha tar-
joaa paikkoja pysähtymiselle ja kohtaamisille, avautuvien nä-
kymien tarkkailulle sekä vuodenkierron mukaan ympärillä 
tapahtuvien muutosten seurailuun niin lapsen kuin aikuisen-
kin mittakaavasta koettuna. 

Kirjoittaja työskentelee maisema-arkkitehtina MASU Planningin Helsingin 
toimipisteessä.

Woodcityn taustatiedot 

Kohteen omistaja: 
• Supercell 
Kohteen suunnittelijat: 
• Malin Blomqvist, Sarianna Salminen, Franka Oroza, Rune Si-

monsen, Eva Martin Gjølbo, Rosaliina Luminiitty, Jakke Mä-
ki-Hollanti

Kohteen rakentaja: 
• SRV (pääurakoitsija), Viherpirkka Oy (Viherrakentaja)
Kohteen kunnossapitäjät: 
• Viher-Pirkka Oy, Supercell
Kohteen valmistumisvuosi: 
• 2020
Kohteen sijainti: 
• Jätkäsaari, Helsinki
Kohteen verkkosivut: 
• https:www.masuplanning.com/project/wood-city-is-a-sustai-

nable-wood-project-helsinki/ 

Monilajiset istutusalueet reunustavat kattopuutarhassa polveile-
via kulkureittejä. Istutusten ja kulkupintojen välistä rajaa on peh-
mennetty kiven pintakäsittelyä vaihtamalla. Kuva: Mika Huisman/
Decopic.

Hiekkaleikkialue ja erilaiset istuinreunat muodostavat muotoilul-
taan ja materiaaleiltaan yhtenäisen aiheen. Kuva: MASU Planning.
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