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Suunni  elutyössä opiskelijoita sparrasi 
kymmenkunta Lempäälän ja Sääksjärven 
asukasta, luo  amushenkilöä ja viranhal-
 jaa. Lisäksi opiskelijat esi  elivät valmiita 

suunnitelmiaan avoimessa  laisuudessa 
Sääksjärven koululla, jonne saapuikin yli 
30 asukasta keskustelemaan ja kertomaan 
mielipiteitään. Antamansa palau  een mu-
kaan opiskelijat pi  vät Lempäälän kontak-
teja eri  äin ope  avaisena ja hyvänä tapa-
na hankkia paikallista  etoa, jota muuten ei 
olisi ollut saatavilla.

Kurssi järjeste   in ensimmäistä kertaa in-
tensiivises  , mikä tarkoi    käytännössä 
sitä, e  ä suunnitelma laadi   in seitsemän 
viikon aikana. Toisaalta suurimmalla osalla 
opiskelijoita ei ollut samanaikaises   mitään 
toista suurta kurssia työn alla. Kokemukset 
tästä eri  äin tehokkaasta työskentelyta-
vasta olivat sekä myönteisiä e  ä kielteisiä. 
Osaa opiskelijoista viehä    mahdollisuus 
keski  yä yhteen harjoitustyöhön kerral-

laan; toisia harmi    se, e  ei jäänyt tarpeek-
si aikaa ideoiden kehi  elyyn. Me ope  ajat 
syvennymme palau  eeseen ja parannam-
me kurssia sen perusteella.

Joka tapauksessa opiskelijat onnistuivat 
työssään eri  äin hyvin, etenkin kun o  aa 
huomioon aikataulun ja sen, e  ä lähes kai-
kille opiskelijoille tämä oli ensimmäinen ko-
konaista asuinalue  a koskeva harjoitustyö. 
Suunnitelmien perusteella on mahdollista 
todeta, e  ä 2000 asukkaan ja uusien pal-
velujen sijoi  aminen suunni  elualueelle 
onnistuu jopa helpohkos   ainakin silloin, 
kun haetaan kaupunkimaista  iviy  ä. Vä-
hän väljemmälläkin yhdyskuntarakenteella 
voi saada aikaan kelvollisia ratkaisuja. Tässä 
julkaisussa esitetään opiskelijoiden laa  -
mat suunnitelmat sekä muutamia valikoi-
tuja ko  ten   vastauksia. Toivo  avas   osa 
näistä hienoista ideoista pääsee mukaan 
alueen jatkosuunni  eluun.

Lopuksi haluan kii  ää mukana olleita sääks-
järveläisiä ja lempääläläisiä erinomaisesta 
yhteistyöstä. Erityisen kiitoksen ansaitsevat 
Lempäälän kunnan maankäytön suunni  e-
lun työntekijät ja maankäy  öpäällikkö Ilari 
Rasimus. Heidän kanssaan on ollut helppo 
ja ilo tehdä yhteistyötä. Kiitokset kuuluvat 
myös lukuisille vierailuluennoitsijoille, jotka 
avasivat amma   taitoises   kaupunkisuun-
ni  elun kiemuroita eri näkökulmista.   

Tampereella 7 . huh  kuuta 2016,

Juho Rajaniemi

Yhdyskuntasuunni  elun professori  

Lempäälän Sääksjärvi sijaitsee noin 9 ki-
lometriä Tampereen keskustasta etelään. 
Sääksjärvi on pieni ja eloisa taajama, josta 
löytyvät kaikki peruspalvelut. Sääksjärven 
koulu on 760 oppilaallaan yksi Suomen 
suurimpia. Lisäksi alueella on runsaas   työ-
paikkoja, muun muassa lukuisia eri teolli-
suuslaitoksia. Lähiliikenteen linja-autojen 
lisäksi useat kaukoliikenteen bussivuorot 
pysähtyvät Sääksjärvellä. Paljon muutok-
sia on kuitenkin tulossa, sillä tulevina vuo-
sikymmeninä Sääksjärvi on Tampereen 
seudun yhdyskuntarakenteen kehityk-
sen yksi painopiste. Hervannan suunnas-
ta tulevaa maan  etä 309, joka nykyisin 
pää  yy Sääksjärvelle, on tarkoitus jatkaa 
Pirkkalan lentokentälle, jolloin vähitellen 
muodostuu niin kutsu  u Tampereen kak-
koskehä. Valta  e 3:n oikaisu Sääksjärven 
lounaispuolelta sekä mahdollinen uuden 
järjestelyratapihan rakentaminen alueen 
läheisyyteen avaavat uusia mahdollisuuksia 
esimerkiksi logis  ikka-alan yrityksille.

Sääksjärveläisten päivi  äiseen elämään 
syvällisimmin vaiku  ava uudistus lienee 
kuitenkin suunniteltu rauta  eseisake. 
Sen avaamisen jälkeen Tampereen kes-
kusta on saavute  avissa taajamajunalla 
alle 10 minuu  ssa sekä Hämeenlinna ja 
pääkaupunkiseutu varsin kohtuullisessa 
ajassa. Rauta  eseisake mahdollis-
taa ja toisaalta vaa  ikin Sääksjärvelle 
useita tuhansia uusia asukkaita. Tämän 
vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston 
Arkkitehtuurin laitoksen yhdyskunta-
suunnittelun ammattikurssi 1:n harjoitus-
työ suunnattiin Sääksjärven nykyiseen 
keskukseen valta  e 3:n ja junaradan väliin. 
Kurssille osallistui yli 40 opiskelijaa, jotka 
saivat tehtäväkseen laa  a 4-5 hengen ryh-
missä suunnitelma noin 2000 uuden asuk-
kaan sekä uusien palvelujen ja työpaikkojen 
sijoi  amisesta yli 60 hehtaarin kokoiselle 
suunni  elualueelle.

ESIPUHE
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Meidän mukana olleiden Lempäälän kun-
nan edustajien kokemukset kurssin työs-
kentelyyn osallistumisesta olivat yksin-
omaan posi  ivisia. Ilahdu  avas   saimme 
todeta opiskelijoiden kyvyn työstää vaikeaa 
suunni  elutehtävää ryhminä, mikä lupaa 
hyvää tuleviin haasteisiin arkkitehtuurin, 
toivo  avas   myös yhdyskuntasuunni  elun 
saralla. Tässä työssä, jos missä, tarvitaan 
kykyä rakentaa kokonaisvaltaisia suunnitel-
mia erilaisista, yleensä ris  riitaisista tavoit-
teista läh  en.

Opiskelijoiden töissä näkyy innostunei-
suus kaupunkisuunni  eluun. Työt ovat 
kau  aaltaan onnistuneita, osassa onnis-
tuminen näkyy suunnitelman tasapainoi-
suutena, osassa enemmänkin oivaltavina 
yksityiskoh  na. Töissä on uskalle  u ky-
seenalaistaa itsestään selviltä tuntuvia 
ratkaisuja, toisaalta joitakin kysymyksiä on 

lähesty  y varsin varovaises  . Erityises   
töistä heijastuu tavoite suunnitella hyvää 
elinympäristöä ihmisille. Voimme nähdä 
suuren määrän onnistuneita kaupunki  lo-
ja ja hienos   mitoite  ua kaupunkiraken-
tamista, jotka mielestäni viitoi  avat  etä 
Sääksjärven kehi  ämiselle tulevaisuuden 
kaupunkikeskuksena. Kymmenen erilaista 
harjoitustyötä antaa myös mahdollisuuden 
tarkastella vaihtoehtoisia tulevaisuudennä-
kymiä kaavoitustyön pohjana. Työskentely 
Sääksjärven kaltaisen suunni  elutehtävän 
parissa on varmas   antanut virikkeitä aja-
tella syvällisemmin myös yhdyskuntara-
kenteen toimintalogiikkaa, esimerkiksi sitä, 
millaisilla eväillä Sääksjärven kaltainen kes-
kus elää ja rakentuu.

Jatkosuunni  elun kannalta erityisen ilah-
du  avaa oli myös julkistamis  laisuudessa 
vallinnut posi  ivinen tunnelma. Sääksjär-

veläisiä oli mukavissa määrin saapunut 
paikalle tutustumaan opiskelijoiden töihin, 
ja tunnelma poikkesi edukseen tavanomai-
sesta kunnan järjestämästä yleisö  laisuu-
desta.  Näkemäni ja kuulemani perusteel-
la sääksjärveläiset löysivät opiskelijoiden 
töistä alueensa iden  tee  n. Toivo  avas   
 laisuus oli lähtölaukaus Sääksjärven suun-

ni  elun vuorovaikutukselle tulevien vuosi-
en kaavoitustyössä. Toivon myös, e  ä täs-
sä julkaisussa en  stä laajemmalle yleisölle 
esiteltävät työt kantavat hedelmää jatko-
suunni  elussa ja alueen toteutuksessa.

llari Rasimus

Kaavoituspäällikkö

Lempäälän kunta

Sääksjärveä on mones   kutsu  u por  ksi 
Lempäälään. Alue  a halkovat Helsinki-
Tampere -päärata ja valta  e 3, tulevaisuu-
dessa myös Kuljusta Pirkkalaan johtava 
vt 3:n oikaisu sekä Hervannan suunnasta 
lentoasemalle johtava kaupunkiseudun 
2-kehä. Tulevaisuudessa Sääksjärvi ei ole 
ainoastaan por    Lempäälään, vaan laa-
jemmin por    Tampereen kaupunkiseudul-
le, sen ken  es merki  ävin liikenteellinen 
solmukohta. Tämä ilmenee erinomaises   
nyt ehdotusvaiheessa olevasta Pirkanmaan 
maakuntakaavasta 2040. Maakuntakaavas-
sa Sääksjärvi on osoite  u keskustatoimin-
tojen alueena yhdeksi ydinkaupunkiseudun 
alakeskuksista. Sääksjärven kuten koko 
Lempäälän tulevaisuuteen vaiku  aa mer-
ki  äväs   myös kehi  yvä lähijunaliikenne. 
Lähijunaliikenteen vaikutuspiiriin Sääksjär-
velle on kaavailtu jopa 8 000 asukasta.

Sääksjärven suunni  elu jatkuu Lempäälän 
kunnan toimesta osayleiskaavan laa  mi-
sella, joka käynnistyy jo maakuntakaavan 
voimaantuloa odoteltaessa. Yleiskaavatyö 
käsi  ää niin Sääksjärven keskustan ym-
päristöineen kuin alueen länsipuolelle 
suunnitellut uudet, merki  ävät työpaikka-
alueetkin. Sääksjärven kehi  äminen, ni-
menomaan asukasmäärän kasva  aminen 
uuden asuntotuotannon avulla, on ohjel-
moitu myös Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelmaan 2040.  Rakenne-
suunnitelman toteu  amisohjelmassa on 
Sääksjärven kasvu ajoite  u lähinnä 2020- 
ja 2030-luvuille. Kunnalla on lähivuosina 
edessään mi  ava työsarka Sääksjärven ke-
hi  ämisessä kaavailluksi keskukseksi.

Sääksjärven keskusta-alueen merki  ävyys 
seudullisella tasolla tarkoi  aa myös sitä, 

e  ei suunni  elua voi jä  ää pala kerrallaan 
tehtäväksi. Tarvitaan siis kokonaisvaltaista 
suunni  eluote  a ja selkeää päämäärää. 
Liikenneratkaisujen ohella alueen suunnit-
telun keskeisimmät haasteet lii  yvät täy-
dennysrakentamisen sijoi  amiseen jo val-
miiksi rakenne  uun ympäristöön. Tällainen 
suunni  elutehtävä edelly  ää jo lähtökoh-
taises   arvovalintoja ja ken  es vaikeitakin 
päätöksiä, jotka  koske  avat suurta joukkoa 
kuntalaisia, maanomistajia ja muita osal-
lisia. Kokonaisuuksien ohella suunni  e-
lutyössä tulee huomioida lukuisa joukko 
erilaisia detaljikysymyksiä ja reunaehtoja, 
kuten liito-oravan esiintyminen, kiinteät 
muinaisjäännökset, vaarallisten aineiden 
kuljetukset ja liikennemelu. Tällaisen suun-
ni  elukohteen valikoituminen opiskelijoi-
den harjoitustyökohteeksi on epäilemä  ä 
ollut ope  avaista.

UUSIA AJATUKSIA SÄÄKSJÄRVEN SUUNNITTELUUN
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1. Miten kaupunkisuunni  elu ja liikennesuunni  elu kietoutuvat toisiinsa nyt ja tulevaisuudessa? 
Tarkastele vastauksessasi myös eri liikennemuotoja ja pysäköin  ä. 

Linnea Kulppi

Nyt

Kaupunkisuunni  elun ero  aa silkasta ark-
kitehtuurista erityisesti se, kuinka mer-
kittävässä roolissa paikkojen verkostot ja 
ihmisen liike kaupungissa ovat. Kaupungin 
mittakaava, se kuinka pitkä matka kau-
punkilaisella on kotoa muihin arjen toi-
mintoihin kuten työpaikalle, kauppaan ja 
vapaa-ajan kohteisiin, vaikuttaa ratkaise-
vas   kulkumuodon valintaan. Tilastollises-
  työmatka on usein päivän ensimmäinen 

matka ja jokainen tekee noin 3 matkaa 
vuorokaudessa (Silfverberg 2016). Vanho-
jen viihtyisien kaupunkien ominaisuus on 
usein ollut se, että kaikkialle pääsee kau-
pungissa jalan, ja e  ä keskeiset paikat ovat 
saavutettavissa noin 200 metrin säteellä. 
Moderni kaupunkisuunnittelu sysäsi kui-
tenkin käveltävän, ihmisen mi  akaavaisen 
kaupungin sivuun ja toi mukanaan auton 
mitoista lähtevän suunni  elun yhdyskun-
tasuunni  eluun. Tämä on pidentänyt väli-
matkoja paikkojen välillä lähemmäksi 500 
metriä, mikä koetaan usein kävellen jo epä-
mielly  äväksi etäisyydeksi. Samalla katujen 
leveys on kasvanut modernismin myötä, 
jolloin in  imi kaupunkikokemus on muut-
tunut kolkommaksi ja anonyymiksi matkak-
si betonilähiöiden keskellä.

Kun ihminen kävelee kaupunkiympäristös-
sä, nopeus on sellainen, e  ä aikaa jää huo-

mata erilaisia yksityiskoh  a ja tapahtumia. 
Auton vauhdista katsellessa silmä ei enää 
erota yksityiskoh  a, ja auton näkökulmasta 
suunniteltu ympäristö jääkin usein käveli-
jälle turhan pelkistetyksi ja virikkee  ömäk-
si detaljien uupuessa (Gehl 1987). Autoilu 
vaatii rinnalleen aina pysäköinnin, jonka 
suunni  elu toiminnallises   ja visuaalises   
on yhtä tärkeää kuin katujen ja puistojen-
kin kaupunkiympäristössä. Epämiellyttä-
viksi koetaan usein ken  ämäiset ja suuret 
pysäköin  alueet, mu  a sen sijaan visuaa-
lises   kauniiksi suunniteltu pysäköin  talo 
asuinkor  elin kulmassa sointuu kaupunki-
kuvaan paremmin. Muita pysäköin  tapoja 
ovat muun muassa kadunvarsipysäköinti, 
maanalainen pysäköin   ja kansipysäköin  .

Kävelijän kaupungissa keskeiseksi nousevat 
paikkojen verkostot: sen rakenne, virik-
keellisyys ja iden  tee    (Silfverberg 2016). 
Vuodenajan ja sään vaihtelut vaikuttavat 
myös merkittävästi siihen, kuinka paljon 
ulkona liikutaan. Sateisella säällä pieni-
muotoiset suojat ja julkiset sisä  lat tekevät 
matkaamisesta mielly  ävän. Aurinkoisina 
kesäpäivinä saa  aa nähdä kaupungin puis-
tojen täy  yvän pikniköivistä kaupunkilaisis-
ta. Kävelijänä kaupunkielämän tapahtumiin 
on helpompi o  aa osaa, jopa spontaanis  -
kin, toisin kuin autoilijana. Kävelijänä kau-
pungin  lallinen kokemus on myös paljon 

rikkaampi kuin autossa istuttaessa, sillä 
auton seinät ja katto luovat rajatun tilan, 
jonka ikkunoista vain maisemat voivat vaih-
tua. Kävelijänä  lojen suuruus tai in  imiys 
voi tuntua koko kehossa, autossa  lallinen 
kokemus on koko matkan sama.

Kävelyn lisäksi toinen ekologinen matkus-
tustapa on pyöräily. Kööpenhamina toimii 
erinomaisena esimerkkinä kaupungista, 
jossa pyöräily on oleellinen osa kaupun-
gin liikenne  ä autoilun sijaan. Lisäksi tästä 
ympäristöystävällisestä liikkumistavasta on 
tullut voimallinen iden  tee    kaupungille, 
joka houku  elee vierailijoita ympäri maail-
man. Tutkimusten mukaan Kööpenhamina-
laisista 37% pyöräilee töihin tai opiskeluihin 
ja takaisin, mikä on merkittävä prosentti. 
Jan Gehlin mukaan ihmiset pyöräilevät sitä 
enemmän, mitä enemmän ja paremmin 
turvallisia ja viihtyisiä pyörärei  ejä on ra-
kenne  u kaupunkiin. Toisaalta Gehlin mu-
kaan myös autoilua vähenne   in, kun auto-
teitä ja rei  ejä muute   in kevyenliikenteen 
väyliksi.

Liikennemuoto kaupungissa vaiku  aa mer-
ki  ävän paljon kaupungin imagoon ja iden-
 tee   in. Pariisi on tunne  u laajasta met-

roverkostostaan, Venetsiasta ensimmäinen 
mieleen tuleva tekijä ovat kanaalit ja niissä 
lipuvat veneet.

Nyt Tampereelle kaavailtava urbaani rai-
 o  e keskustaan saa  aa olla paitsi iden  -

tee  n kannalta koho  ava tekijä myös ka-
talysaa  ori uudenlaisille kehityshankkeille 
erityises   hiljaisemmilla alueilla, jotka rai-
 o  e keskustaan yhdistää.

Tulevaisuus

Uuden sukupolven asumisessa on tapahtu-
massa muutos: perheitä ei perusteta enää 
väl  ämä  ä omako  taloalueille, vaan uusi 
sukupolvi tiivistää hajauttamisen lisäksi 
erityises   keskustoihin (Silfverberg 2016). 
Ekologisuus on vallitseva trendi, ja moni 
ympäristö  etoinen nuori pari haluaa oman 
auton omistamisen sijaan olla lähellä hyviä 
julkisen liikenteen yhteyksiä ja aktiivista 
kaupunkielämää. Iso omakotitalo ja auto 
eivät ole monillekaan enää itseisarvo. Julki-
sen liikenteen saumaton toiminta sekä sen 
kohtuulliset hinnat taas ovat yhä tärkeäm-
piä. Ne kaupunkilaiset, joille auton käy  ö 
on välttämätöntä, voivat tulevaisuudessa 
yhä todennäköisemmin omistaa yhdessä 
auton muiden asukkaiden kanssa ja käy  ää 
tätä vuoroi  ain.

Kovaa vauhtia digitalisoituva yhteiskun-
tamme on johtanut siihen, e  ä palveluita 
saadaan yhä enemmän ne  stä ja tuo  ei-
den kuljetus tapahtuu kotiovelle. 3D-tu-
los  men tulo koteihin taas saa  aa johtaa 

siihen, e  ä tuo  eita ei tarvitse enää lain-
kaan kulje  aa tuotantokeskuksen ja kodin 
välillä, sillä tuote syntyy ja se käytetään ko-
din sisällä. Tämä taas vaiku  aa radikaalis   
isojen moo  oriteiden tarpeen vähentymi-
seen ja toisaalta se ase  aa kivijalkakaup-
pojen merkityksen vaakalaudalle. Myös 
työ on siirtymässä yhä enemmän koteihin 
uusien sosiaaliseen mediaan keskittyvien 
amma   en myötä (esimerkiksi bloggaajat) 
erillisten työpaikkojen sijaan, jolloin työ-
matka ei olekaan enää päivän päämatkoja. 
Kun työmatka ei ole enää väl  ämätön mat-
ka, matkalta ja sen ympäristöltä vaaditaan 
kokemuksellisesti jotain suurempaa, sillä 
se on pikemmin osa valinnaista vapaa-ajan 
matkaamista.

Digitalisoituminen on johtanut myös sii-
hen, että ulkomaanmatkailusta on tullut 
yhä arkisempaa maailman globalisoitues-
sa. Elämä kodin ympärillä saa  aa olla hyvin 
intensiivistä, ja ulos lähdetään silloin, kun 
halutaan kokea jotain uu  a ja hohdokasta; 
kaupunkiympäristön laadulle syntyy enem-
män paineita. Toisaalta kynnys lentämiseen 
on pienentynyt, sillä sosiaalinen media tuo 
kaukaisetkin kaupungit ”lähelle” ja uuden-
laisten kokemuksien kaipuussa viikonlopun 
kaupunkimatka saa  aa syntyä nopeallakin 
päätöksellä. Lentokentät ovat tyypillises   
olleet kaukana keskustoista niiden tarvitse-

man  lan ja maan hinnan johdosta, mu  a 
uusimpien visioiden mukaan lennon check-
in voisikin tapahtua jo kaupungin y  messä, 
josta si  en olisi nopea junayhteys suoraan 
lentokoneeseen. Tämä visio edustaa aivan 
uudenlaista saumattomuutta kaupungin 
liikenneverkostossa: ei tarvitsekaan enää 
mennä ensin omin neuvoin lentokentälle, 
josta si  en lähdetään uuteen kohteeseen 
ja sieltä taas eri kulkuneuvoin keskustaan, 
vaan lentomatka alkaa suoraan jo keskus-
tasta. Samalla eri toimintoja sisältävien alu-
eiden väliset rajat ikään kuin hälvenevät.

Infrastruktuuri on perinteises   ollut hyvin 
eriytettyä muusta kaupunkitilasta: autot 
kulkevat omia autoteitään ja junat omia 
rai  okiskojaan, kävelijöille on vara  u erik-
seen ohuet kävelytiet. Kaupunkikuvassa 
tavallisia ovat lukuisat liikennemerkit, jotka 
ohjaavat ja määräävät ihmisten liikkumista 
jopa sakkojen uhalla.

Viime vuosina hyväksi havaittu shared 
space -kaupunkitilamuoto on osoittanut 
kuitenkin toisenlaista suuntausta autolii-
kenteen, kävelyn, pyöräilyn ja oleskelun 
yhdistämiseen. Tässä on tavoi  eena liiken-
nekäy  äytymisen ohjaaminen ympäristön 
avulla niin, että liikennemerkit karsitaan 
minimiin ja lähtökohtana toimii niin sanot-
tu neuvo  elu.

Kuva: Ryhmä Kurvi, piirros keskustastaKuva: Ryhmä Kurvi, townhouse alueen kevyen liikenteen silta
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Liikennemerkkien uupuessa turvallinen lii-
kennekäyttäytyminen jääkin autoilijan ja 
muiden kulkijoiden omalle vastuulle, jol-
loin keskinopeuden on huoma  u putoavan 
aiemmasta. Näin ”turva  omasta” tuleekin 
turvallista. Esimerkkinä tästä toimii Ruotsin 
Skvallertorget, jossa autot, kävelijät ja yh-
teinen aukio muodostavat viihtyisän ja tur-
vallisen kaupunki  lan (Silfverberg 2016).

New Yorkin High Line on hyvä esimerk-
ki siitä, kuinka vanha, eriytetty junaraide 
muuntuukin kaupunkilaisille avoimeksi jul-
kiseksi  laksi liikennetarpeiden muu  ues-
sa. Teollisuuden vähentyessä au  oksi jää-
nyt raiteen pätkä muute   in puisto  laksi ja 
ava   in yleisölle vuonna 2009, ja se toimii 
nykyisin suurena vetonaulana kaupungis-
sa. Sen sijaan, e  ä pyri  äisiin eriy  ämään 
liikennettä irrallisiksi osiksi kaupunkitilaa, 
kaupunkilaisille onkin paljon mielekkääm-
pää pikemmin avata teitä ja raiteita luonte-
viksi jatkumoiksi kaupunki  lassa.

Kadut ovat tyypillisesti olleet maantasos-
sa olevaa kaupunki  laa ja kivijalkakaupat, 
puistot ja aukiot sen rajaajia. Kaupunkien 
 ivistyessä erityises   maailmanlaajuises   

tarve korottaa rakennuksia aiempaa kor-
keammiksi on tullut yhä keskeisemmäksi. 
Pariisin kaupunkisuunni  elukilpailun voit-
tajaehdokkaissa tänä vuonna oli selvästi 

havai  avissa pyrkimys kaupunkipuutarhoi-
hin yläilmoissa, mutta myös rakennusten 
välisten ilmassa olevien katu  lojen luomi-
seen. Tämä saattaa olla avain kiehtovaan 
kaupunkikokemukseen kadulla, kun katu 
nouseekin maantasosta lähemmäksi raken-
nusten ka  oja. Kaikkiaan voisi sanoa, e  ä 
aikanaan uutuudenhohtoiset kulkuneuvot 
kuten auto ja juna, ovat arkipäiväistyneet 
niin, e  ä ne eivät ole enää itseisarvoja: tu-
levaisuuden matkaajalle matka ei ole enää 
kulkua paikasta A paikkaan B, vaan sen tu-
lee olla kokemuksellises   jotain, mikä päi-
hittää harmaat moottoritiet ja modernis-
min ylisuuret  et tuoden kaupunkielämän 
rikkauden tarjo   melle.

Lähdelue  elo:

Gehl, Jan (1987): Life between buildings. 
Van Nostrand Reinhold Company Inc.

Silfverberg, Björn (2016): Yhdyskuntasuun-
ni  elun amma   kurssi, TTY, luentomateri-
aali.

2. Kaupunkisuunni  elua tuntematon ystäväsi kysyy sinulta, mitä asioita Sääksjärven suunni  elualueen toi-
mintojen mitoituksessa ja sijoi  amisessa tulee o  aa huomioon. Vastaa hänelle kansantajuises  . 

Me  e Biström

Sääksjärvi sijaitsee Tampereen ja Lempää-
län välissä, noin 14 km päässä molemmista. 
Alueiden välillä kulkee Tampereen kaupun-
ginliikenteen (TKL) paikallisbusseja par-
haimmillaan 10 minuu  n välein. Sääksjärvi 
kuuluu TKL:n 1. vyöhykkeeseen. Alueelta 
pääsee siis melko nopeasti ja edullisesti 
monien palvelujen, kuten terveydenhuol-
lon, kulttuurin ja kauppojen luo. Sääks-
järvelle kaavaillaan uutta junaseisaketta, 
mikä nopeu  aisi liikkumista Tampereelle ja 
Lempäälän keskustaan en  sestään. Seisake 
myös lisäisi Sääksjärven houku  elevuu  a 
asuinalueena. Nykyään Sääksjärvellä asuu 
noin 4000 ihmistä ja harjoitustyössä suun-
nitellaan 2000 asukkaan kasvua. Asuinker-
rosneliömetreinä (kem2) tämä tarkoittaa 
120 000-150 000 kem2 lisää. Asukasluvun 
noustessa myös palvelujen ja työpaikkojen 
määrä nousee ja näille toiminnoille pitää 
varata  loja. Lempäälän kunnan ikäraken-
netilastoista voi päätellä, että kunnassa 
asuu paljon lapsiperheitä ja vanhuksia, 
mu  a vähän nuoria aikuisia. Jos kunta jat-
kossakin houku  elee lapsiperheitä, tarve 
päiväkodeille ja kouluille sekä muille lapsia 
palveleville toiminnoille nousee. Asukkai-
den vanhetessa lisääntyy myös tarve se-
nioriasumiselle ja -palveluille. Pääasialliset 
Sääksjärvelle sijoitettavat toiminnot ovat 
asuminen, julkiset ja yksityiset palvelut, lii-

kenneyhteydet ja pysäköin   sekä virkistys-
alueet. 

Palvelut 

Palvelut, joita suuri osa asukkaista tarvitsee 
päivittäin, on hyvä sijoittaa heidän lähel-
leen. Näitä ovat esimerkiksi koulu, päiväko-
 , ruokakauppa, kioski, pankkiautomaa    

ja apteekki. Sääksjärvellä on iso peruskou-
lu, jossa on luokat 1-9. Koulu on melko 
täynnä, joten asukasluvun kasvaessa tarvi-
taan ainakin uusi ala-aste. Samasta syystä 
tarvitaan myös uusi päiväkoti olemassa 
olevien lisäksi. Sääksjärvelle tulee siis ajan-
kohtaiseksi uusi koulurakennus tai nykyisen 
koulun laajennus. Koulun tonttia varten 
varataan 1,5 ha ja sen lisäksi noin 20 m² 
oppilasta kohden. Kerrosalaa tarvitaan op-
pilaiden määrästä riippuen 1000–6000 m2. 
Koulu ja päiväko   on hyvä sijoi  aa keskei-
selle paikalle ulkoilualueiden läheisyyteen 
ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Tällä 
hetkellä TKL:n bussit kulkevat Sääksjärven 
läpi menevää Tampereen  etä pitkin. Jalan-
kulku ja pyöräily koululle ja päiväko  in tu-
lee olla turvallista.

Vanheneva väestö lisää tarve  a senioriasu-
miselle ja vanhusten palveluille. Vanhuk-
sille tarkoitetut asuinalueet on erityisen 
tärkeä sijoittaa lähelle liikenneyhteyksiä 
ja esteettömiä kävelyväyliä. Sääksjärven 

eteläpuolella sijaitsevan Kiillon tehtaalle 
on asete  u 1 km suojaetäisyys. Tämä tar-
koittaa, että sille alueelle ei saa rakentaa 
hoitolaitoksia, päiväkoteja tai vastaavia 
rakennuksia, joiden evakuoin   voi olla hi-
dasta. Mahdolliset palvelutalot ja päiväko-
dit voidaan siis sijoittaa vain Sääksjärven 
pohjoisosaan. Vanha seurakuntatalo on 
tode  u huonokuntoiseksi ja korjaamiskel-
vo  omaksi, ja se on määrä purkaa. Uu  a 
seurakuntataloa kaavaillaan Sääksjärven 
koillisnurkkaan. Seurakuntatalolle varataan 
noin 400-800 kem2. 

Sääksjärveltä löytyy tällä hetkellä pieni su-
permarket, lähikauppa, kirjasto, ravintola, 
pubi, pilatesstudio, nuorisotalo, kampaa-
mo ja apteekki. Seisakkeen rakennuttua 
ja asukasluvun noustua syntyy todennä-
köisesti tarve vielä yhdelle ruokakaupal-
le, joka voisi sijoi  ua esimerkiksi aseman 
tuntumaan. Sääksjärven asukasluku sallisi 
lisäksi muutamia pieniä erikoisliikkeitä, ku-
ten kukkakaupan tai vaatekaupan. Edelly-
tyksenä ovat käveltävyys ja saavute  avuus. 
Liikkeet hyötyvät lisäksi siitä, e  ä ne sijoi-
tetaan lähekkäin, koska asiakas voi samalla 
reissulla pistäytyä useammassa liikkeessä. 
Kaupoille voisi varata  laa esimerkiksi ker-
rostalojen kivijalasta tai keskeisen kävely-
väylän varrelta. Kuvat: Ryhmä Sääksjärvi kaikilla aisteilla,

visuaalista ilme  ä
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Pienet liike  lat tulee olla joustavas   suun-
niteltu, jotta niiden käyttöä voi muuttaa, 
jos kaupat eivät menesty. Vielä erikoistu-
neempia tai suurempia liikkeitä ei kannata 
sijoi  aa Sääksjärvelle pienen asukasluvun 
ja Tampereen ja Lempäälän läheisyyden 
takia. Näitä ovat muun muassa harraste-
liikkeet kuten musiikkikauppa, tai auto- ja 
venekauppa. Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelman 2040 mukaan py-
ritään luomaan liikenneyhteys Pirkkalan 
lentokentän ja Sääksjärven välille. Tämän 
kautta saattaa syntyä kysyntää hostellille 
tai hotellille tulevaisuudessa.

Liikenne ja pysäköin   

Autopaikkatarve voi olla yllättävän suuri, 
jos tarkastelee kaikkien vaadi  avien auto-
paikkojen (ap) viemää kokonaisalaa. Alle 
500 metrinsäteellä asemasta rii  ää 1 auto-
paikka 120 kerrosneliömetriä koh  . Muu-
alla tulee mitoi  aa 1ap/100 kem2. Lisäksi 
seisakkeen liikenne  ä palvelevia pysäköin-
 paikkoja tulee sijoi  aa 70 kpl korkeintaan 

300 m etäisyydelle asemasta. Harkitsemat-
tomasti sijoiteltuna pysäköinti voi muo-
dostaa epäviihtyisiä ken   ä ja viedä kaiken 
tilan kortteleiden sisältä ja välistä. Pysä-
köintivaihtoehtoja on monia tavanomais-
ten parkkialueiden lisäksi. Sääksjärven 
kova maaperä mahdollistaa maanalaisen 

parkkiluolan rakentamisen. Tämä olisi jär-
kevintä tehdä, jos on suunnitteilla suuri, 
uusi ja julkinen rakennusprojek   jonka yh-
teyteen parkkiluola toteute  aisiin. Parkki-
luola palvelisi esimerkiksi liike-, urheilu- tai 
kul  uurikeskusta, joka vaa  si paljon pysä-
köintitilaa yhteen paikkaan. Maanalaista 
pysäköin  ä ei olisi mahdollista tehdä ole-
massa olevien rakennusten alle, eikä kan-
na  avaa tyhjän alueen kohdalle.

 Asuinalueiden pysäköinti tulisi sijoittaa 
niin, e  ä etäisyys parkkipaikalta ko  ovelle 
on kohtuullinen. Siksi kortteli- tai tontti-
kohtainen pysäköin   on suotavaa. Kerros-
talojen pysäköinnin voi hoitaa esimerkiksi 
sisäpihan pihakannen alle sijoitetuilla auto-
paikoilla, parkkialueella tai kellaripysäköin-
nillä. Ruutukaavaan sopii korttelin sisään 
sijoitettu pysäköintirakennus. Omakotita-
lojen ja rivitalojen pysäköinnin voi järjestää 
ton   kohtaisella pysäköinnillä, esimerkiksi 
autotalleilla tai kadunvarsipysäköinnillä. 

Asuminen 

Sääksjärvi on melko tasaises   mu  a väljäs-
  rakenne  u. Asuinalueita voi siis  ivistää. 

Jos  ivistetään, pitää o  aa huomioon ole-
massa olevat pihat ja rakennusten etäisyys 
tosistaan, jo  a vältytään ahtailta tai epä-
käytännöllisiltä pihoilta ja reiteiltä. Tiivistä-
minen voi esimerkiksi tarkoi  aa vanhojen 
rakennusten korottamista. Sääksjärvellä 
on useampia kolmikerroksisia lamellitalo-
ja, joita olisi mahdollista koro  aa kahdella 
kerroksella. Kun vanhimpien alueiden uu-
delleenrakentaminen tulee ajankohtaisek-
si, niille voi suunnitella uusia asuinalueita. 
Sääksjärvellä on lisäksi muutamia rakenta-
ma  omia alueita: radanvarsi, jossa kulkee 
tällä hetkellä pururata, ja hiihtolatu sekä 
koilliskulma. Radanvarsi on houkutteleva 
alue seisakkeen läheisyyden takia. Siitä voi-
si tulla hyvinkin suosi  u kätevän yhteyden 
johdosta. Huomioitavaa on radanvarren 
metsikössä sijaitseva vanha kipinämuu-
ri, joka on luokiteltu muinaismuistoksi ja 
jonka päälle ei voi rakentaa. Myös radan-
varren arvoa virkistysalueena voi pohtia. 
Toki Sääksjärveltä pääsee hyvin myös Bir-
gitanpolulle, ja voi mie   ä, rii  ääkö se vir-
kistysalueeksi, jos radanvarsi rakenne  ai-
siin. Koillisosan melko rakentama  omassa 
metsikössä on havaittu liito-oravia, joten 
sitä ei voi rakentaa täyteen. Liito-orava-alu-

eelta länteen päin radan yli pitää säily  ää 
jokseenkin yhtenäinen puusto, jo  a liito-
oravat pääsevät liikkumaan luontoalueille. 
Alueen itälaidan moo  ori  e aiheu  aa me-
lua, joten aivan sen tuntumaan ei kannata 
rakentaa asumista. Liikenteen melu kasvaa 
korkeimmissa kerroksissa, joten varsinkaan 
tornitaloja ei pitäisi rakentaa liian lähelle. 
Yleises   o  aen on hyvä suunnitella vaihte-
levaa asumista eri ihmisille -lapsiperheille 
omako  taloja, isoja kerrostaloasuntoja tai 
rivitaloja, yksin asuville eri vaihtoehtoja, 
vähävaraisille, kuten vanhuksille ja opiske-
lijoille, edullista asumista, kimppakämppiä 
jne. Sekoi  aen erilaista asumista saadaan 
monimuotoista ympäristöä ja asukaskun-
taa. 

Lähteet: 

Silfverberg, B. (14.1.2016). Kaupunki Liik-
keessä. Yhdyskuntasuunni  elun Amma   -
kurssi 1, Tampereen teknillinen yliopisto, 
Tampere. Luento. 

Tampereen kaupunki. (2015) Tampereen 
joukkoliikenne. h  p://joukkoliikenne.tam-
pere.fi /, 29.2.2016. 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuun-
nitelma 2040. (2014). Tampere, Tampe-
reen kaupunkiseutu.

Kuva: Ryhmä Nelinkon  n, 
innova  ivinen kor  eli etelään
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Mikä saa ihmiset viihtymään kaupungissa? 
Miksi tietyt kaupungit vetävät puoleen-
sa jatkuvas   uusia asukkaita tai vuosi  ain 
tuhatpäin turisteja? Miksi  etyillä alueilla 
ihmiset viihtyvät aukion laidalla kahvikupin 
äärellä istuskellen ja toisaalla kiirehditään 
mieluummin omiin koteihin nauttimaan 
omasta rauhasta? Perustuuko kaupungin 
viihtyisyys sen ihmisiin ja tapahtumiin vai 
kaupunkisuunni  elun saralla tehtyihin rat-
kaisuihin?

Itse olen vieraillut monissa hyvin erilaisissa 
kaupungeissa, jotka olen tavalla tai toisella 
kokenut viihtyisäksi. Syntymäkaupungissa-
ni Raumalla viehä  ää sen idyllisyys ja me-
renläheisyys, kun taas Berliinissä kiehtoo 
suurkaupungin syke ja sen ajallinen ker-
rostuksellisuus. Thaimaan Phetchaburissa 
mielenkiintoni herä    erilaisten tapahtumi-
en runsas määrä kaduilla ja niiden varsilla, 
kun taas vastaavasti Italian Amandolassa 
mieltäni lämmitti rento vuoristokylämäi-
nen elämäntyyli vuosisatoja vanhojen  ili-
rakennusten suojissa. Oman näkemykseni 
mukaan kaupungin viihtyisyys lähtee en-
nen kaikkea ihmisistä ja siitä, miten hyvin 
he o  avat kaupungin omakseen. Suunnit-
telijalla on kuitenkin omien ratkaisujensa 
kau  a mahdollisuus pyrkiä luomaan puit-
teet viihtyisän kaupungin syntymiselle.

Kaupungin viihtyisyy  ä käsi  elevällä luen-
nolla kävimme läpi 7+1 suunni  eluperiaa-
te  a, joiden avulla on mahdollista vaikut-
taa kaupunkien viihtyisyyteen. Luennon 
yhtenä lähtökohtana oli Roger S. Ulrich ja 
hänen tutkimuksensa: ”Human Responses 
to Vegeta  on and Landscapes”, jonka tutki-
mustuloksia on käsiteltävää aihe  a varten 
sovelle  u luonnosta kaupunkiin.

Ensimmäinen seitsemästä suunni  eluperi-
aa  eesta on monimuotoisuus. Näkymä ei 
saa olla liian yksinkertainen ja siinä tulee 
olla riittävästi itsenäisinä asioina erottu-
via elemen  ejä. Tästä hyvänä esimerkkinä 
mieleen tulee Kööpenhaminan keskustassa 
kilometrejä pitkä Strøget, joka on yksi maa-
ilman kuuluisimmista kävelykaduista. Katua 
reunustavat korkeat vanhat rakennukset, 
joiden kivijalkaliikkeet ovat täynnä elämää 
ja nähtävää. Jokainen rakennus on yksilölli-
nen ja julkisivujen yksityiskohdat sekä vaih-
televat pintamateriaalit tuovat näkymään 
monipuolisuu  a. Liikkeiden värikkäät kyl-
 t, sinne tänne istutetut yksi  äiset puut ja 

aukioiden keskipisteinä komeilevat suihku-
lähteet ovat hahmotettavissa selkeinä it-
senäisinä elemen  einä. Mielenkiintoisten 
julkisivujen lisäksi monimuotoisuu  a näky-
mään tuo maanpinnan vaihteleva tekstuu-
ri. Pinta vaihtelee rouheasta luonnonkivi-
mäisestä katukiveyksestä jopa taideteosta 

muistuttavaan kiiltävään graniittipintaan. 
Kaiken kaikkiaan näkymä Strøgetillä on 
varsin mielenkiintoinen ja monipuolinen 
lipsahtama  a kuitenkaan sekavuuden ja lii-
allisen informaa  on puolelle. 

Toisena suunnitteluperiaatteena on pai-
nopiste ja rakenne. Monimuotoisuudesta 
tulee ero  ua selkeä painopiste ja samalla 
muu järjestys tai rakenne. Tarkasteltaessa 
edelleen Kööpenhaminan Strøgetiä sen 
selkeiksi painopisteiksi voi määritellä auki-
ot, joita kävelykatu yhdistää. Ne ovat sel-
keitä kohtaamispaikkoja ja au  avat kadulla 
kulkijaa hahmottamaan oman sijaintinsa. 
Toisaalta parempana esimerkkinä selkeästä 
painopisteestä voisi mainita Pariisin Eiff el-
tornin. Kaupungissa kulkiessa se on näh-
tävissä hyvinkin laajalla alueella, mikä aut-
taa kaduilla suunnistaessa. Monumentin 
ympärille on muotoutunut myös selkeäs   
hahmote  ava kaupunkirakenne symmetri-
sine puistoalueineen ja pitkälle avautuvine 
näkymineen. 

Seuraavana suunnitteluperiaatteiden lis-
tassa on syvyys. Näkymässä tulee olla koh-
tuullinen tai suuri määrä selkeäs   määritel-
tyä syvyy  ä, joka vies  i mahdollisuudesta 
edetä ja myös herä  ää mielenkiintoa jat-
kaa eteenpäin.

3. Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sellainen suunnitellaan? Erityises   tähän kysymykseen vastates-
sasi voit käy  ää omia perusteltuja mielipiteitäsi. 

Ella Kylä-Kause

Oiva esimerkki tästä löytyy Keski-Italiasta 
Sarnanon kunnasta, joka sijaitsee vuoris-
ton rinteellä noin 500 metriä merenpinnan 
yläpuolella. Sen historiallinen keskusta on 
täynnä kapeita ja mutkittelevia tiiliraken-
nusten reunustamia katuja, joilla aukeavat 
näkymät kutsuvat kulkemaan eteenpäin. 
Aivan kadussa kiinni olevat rakennukset 
muodostavat muurimaisen elemen  n, joka 
luo perspek  ivisyy  ä ja korostaa näkymän 
syvyy  ä. Katuja risteävät sivukujat ja näky-
män päässä kahteen suuntaan haarautuvat 
reitit luovat mielenkiintoa kulkemiseen. 
Oman lisänsä syvyyden tunteeseen luovat 
alueen suuret korkeuserot, jolloin katse 
toisinaan hakeutuu jyrkkiä portaita pitkin 
ylös rakennusten väliin ja toisinaan taas 
pitkälle alas kive  yä rinne  ä. Viimeisen si-
lauksen näkymille tuo ympäröivä jylhä vuo-
risto, joka rakennusten reunustamana siin-
tää kapeiden katujen huikeana pää  eenä.

Neljäntenä suunnitteluperiaatteena vuo-
rossa on sopiva maanpinta, jonka tulisi 
tekstuuriltaan olla suhteellisen tasainen 
tai yhtenäinen sekä liikkumiseen sopiva. 
Maanpinnan tekstuurien mielenkiintoises-
ta käytöstä voi mainita Vanhan Rauman, 
jonka kahden pääkadun katukiveykset on 
muutamien viime vuosien aikana uusittu 
täysin. Katupinta on väl  ämä  ömiä hule-
vesien vaa  mia pieniä kallistuksia lukuun 
ottamatta täysin tasainen. Katutilasta on 
erote  u omat kaistat autoille ja jalankulki-
joille, mu  a näiden välillä ei ole tasoeroja, 
vaan väylät on merkitty erimuotoisilla ja 
-värisillä kivillä. Katu on tasoero  omuudel-
laan esteetön ja helposti kuljettava, mut-
ta erilaisilla kivipinnoilla on saatu aikaan 
mielenkiintoa ja selkey  ä. Pääkaduille on 
kiveyksien uudistamisen myötä asenne  u 
myös katulämmitys, joka pitää ne sulana 
myös talvena ja tarjoaa mukavan kävely-

ympäristön ympäri vuoden.

Seuraavana suunnitteluperiaatteena on 
kääntyvä näkymä, jolla pyritään luomaan 
tunne, että juuri näköpiirin ulkopuolelta 
löytyy uutta informaatiota. Peittävän kul-
man takana odo  ava näkymä tuo salape-
räisyy  ä ja herä  ää mielenkiintoa. Käänty-
viä näkymiä löytyy erityises   keskiaikaisista 
kaupungeista, joiden katuverkosto on tyy-
pillises   mutki  eleva ja maastonmuotoja 
mukaileva. Erinomainen esimerkki tästä 
on Tallinnan vanha kaupunki, jossa jaksaa 
kuljeskella aina uudestaan ja uudestaan. 
Värikkäiden rakennusten, vaihtelevien pin-
tamateriaalien ja runsaiden yksityiskoh  en 
luoma hienous vain korostuu kaartuvien 
katujen myötä, kun ne tulevat ikään kuin 
yllätyksenä kulman takaa.
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Kuudentena periaatteiden listalla on tur-
vallisuus, joka kaupungin viihtyisyyttä ar-
vioidessa on itselleni yksi tärkeimmistä 
kriteereistä. Turva  omuuden tunne  a voi 
aiheuttaa monenlaiset tekijät ja yksilöta-
solla ihmiset kokevat turva  omuu  a kukin 
omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan 
riippuen. Turvallisuuden tunne  a voidaan 
parantaa minimoimalla uhkatekijöitä. Lii-
kenne on yksi huomattavimmista turvat-
tomuuden aiheuttajista. Suomalaiseen 
liikenteeseen to  uneena liikennekäy  äyty-
minen Aasiassa, kuten Thaimaan Phetcha-
burissa, tuntui kovinkin turvattomalta ja 
vähensi silmissäni kaupungin viihtyisyy  ä. 
Jalankulkijat olivat selväs  kin aina väistävä 
osapuoli eikä kadun ylitys vihreän palaessa 
ollut yhtään sen turvallisempaa kuin punai-
senkaan palaessa. Sen sijaan indonesialai-
nen Jakartan katastrofaaliseen liikentee-
seen to  unut ystäväni kuvaili Phetchaburin 
liikenne  ä jopa rauhalliseksi. Hän osasi lii-
kenteen pelisäännöt ja sai myös minut tun-
temaan oloni kiihdy  ävien autojen seassa 
hieman turvallisemmaksi. Suomessa liiken-
ne tuskin on missään yhtä täynnä riskejä, 
mu  a vähäistenkin olemassa olevien uhka-
tekijöiden minimoin   liikennesuunni  elun 
keinoin lisää turvallisuu  a ja sitä myöden 
kaupungin viihtyisyy  ä.

Liikenteen ohella ihminen voi tuntea olon-
sa turva  omaksi liikkuessaan muun muas-
sa pimeällä tai alueella, jossa mahdollinen 
uhkatekijän havaitseminen on haastavaa 
esimerkiksi näköesteiden vuoksi. Pelko 
mahdollisesti vaaraksi olevasta ihmisestä 

tai vaikka eläimestä moninkertaistuu, kun 
ympäristö antaa mielikuvitukselle siihen 
aiheen. Kaupunkisuunni  elun keinoin tur-
vallisuuden tunne  a voidaan lisätä muun 
muassa hyvällä valaistuksella ja reiteillä, 
joiden varrella kulkija voi ais  a muiden ih-
misten läsnäolon. On selvää, e  ä kadulla, 
jossa rakennusten ensimmäiset kerrokset 
ovat joko asunto- tai liike  lakäytössä ja joi-
den ikkunoista kajastaa valoa, turvallisuu-
dentunne on huoma  avas   suurempi kuin 
kadulla, jota reunustaa ikkunaton betoni-
seinä, joka ei anna minkäänlaista mieliku-
vaa muiden ihmisten läsnäolosta. 

Seitsemäntenä ja viimeisenä varsinaisena 
suunnitteluperiaatteena on veden ja kas-
villisuuden läsnäolo, joka voimistaa viihtyi-
syyden tunnetta. Luonnon rauhoittava ja 
elvy  ävä vaikutus on lukuisin tutkimuksin 
todiste  u moneen kertaan ja useimmiten 
kaupungin viihtyisyyteen panostetaankin 
eniten juuri kasvillisuuden avulla. Etenkin 
suurissa ja hek  sissä kaupungeissa ihmis-
ten tarve päästä lähelle luontoa korostuu, 
minkä vuoksi laajojen kaupunkipuistojen, 
kuten Berliinin Tiergartenin tai Amster-
damin Vondelparkin, suuri suosio ei ole 
mikään ihme. Viihtyisyyttä kaupunkeihin 
kuitenkin saadaan jo laajoja puistoja huo-
ma  avas   pienemmillä elementeillä, kuten 
katuja reunustavilla puilla ja istutuksilla. 

Merikaupungin kasvattina veden läsnä-
olo on aina ollut itselleni tärkeää. Vedessä 
voi harrastaa monenlaisia ak  vitee  eja ja 
meren kohina on mieltä rauhoi  avaa. On 

kuitenkin mielenkiintoista huomata, että 
veden läheisyys voi lisätä viihtyisyy  ä pel-
källä läsnäolollaankin ilman, että siihen 
saisi minkäänlaista kosketusta. Esimerkiksi 
Tampereella Tammerkoski on elementti, 
johon ei varsinaises   saa mitään kontak  a, 
mu  a joka sil   on eri  äin tärkeä sekä kau-
punkilaisille e  ä kaupungin imagolle. Sitä 
ei voi hyödyntää uimiseen tai muihinkaan 
vesiaktiviteetteihin, mutta silti erityisesti 
kesäisin kosken rannalle kertyy runsaasti 
ihmisiä vie  ämään aikaa ja nau   maan ve-
den läheisyydestä.

Niin sanottuna kahdeksantena ja kaikkia 
edellä mainittuja suunnitteluperiaatteita 
kokoavana elementtinä on sosiaalisuus. 
Mikään aiemmasta seitsemästä keinosta ei 
yksinään tee kaupungista viihtyisää, vaan 
ihmiset ja heidän välinen kanssakäyminen 
ovat tärkeässä roolissa. Kaupunkisuunnit-
telun keinoin voidaan luoda pui  eet viih-
tyisälle kaupungille, mutta ihmisten on 
itse ote  ava  la haltuun ja omilla teoillaan 
luotava kaupungista viihtyisä paikka olla ja 
elää.

4. Miten suomalaisessa kaupunkisuunni  elussa vaikutetaan ja käytetään valtaa? Pohdi asiaa ainakin kau-
punkisuunni  elijan, kunnallispolii  kon, talouselämän ja kansalaisen kannalta.

Noomi Narjus

Kaupunki ja sen kehittämiseksi tehtävät 
suunnitelmat kiinnostavat vähintään yhtä 
montaa ihmistä kuin kaupungissa on asuk-
kaita. Jokainen kaupunkilainen on kiinnos-
tunut siitä, mitä omassa elinympäristössä 
tapahtuu. Kaupunkisuunni  eluun vaiku  a-
vat monet erilaiset intressit ja näkökulmat, 
joista toiset saattavat vaikuttaa voimak-
kaammin kuin toiset. Kaupunkisuunnitte-
lu-sanasta tulee ensimmäiseen mieleen 
asemakaavat, joita kaupunkisuunni  elijat 
laativat. Voisi siis ajatella, että kaupunki-
suunni  elijalla on suuri valta siihen, miten 
kaupunkia kehitetään. Taustalla vaikuttaa 
kuitenkin monia asioita ja mielipiteitä, ei-
vätkä kaupunkisuunnittelijan visiot aina 
pääse toteutumaan.

Kaupunkisuunni  elija on nimensä mukai-
sesti kaupunkisuunnittelun ammattilai-
nen. Hänen tehtävänään on suunnitella 
toimivaa kaupunkirakennetta, joka olisi 
mahdollisimman monien mielestä hyvä 
paikka asua, työskennellä ja toimia. Kau-
punkisuunni  elijan tulisi nähdä kaupunki 
tai alue kokonaisuutena, ja katsoa myös 
kauas tulevaisuuteen. Hänen tulee nähdä 
yleinen etu, yhden ihmisen näkökulman 
sijaan. Lisäksi hänen tulee o  aa huomioon 
alueiden historialliset arvot, ja vaikutukset 
ympäristöön. Kaupunkisuunnittelija laatii 
asemakaavat ja määri  elee siten alueiden 

käytön. Hänellä on siis paljon valtaa kau-
pungin rakentumiseen ja siellä tapahtuviin 
muutoksiin. Kaavoittajalla on valta mää-
ritellä, miten paljon mikäkin toiminto saa 
 laa. Kaupunkisuunni  elija laa  i suunnitel-

mia erilaisten analyysien, kehitysohjelmien 
ja mahdollisten asukaskyselyiden pohjalta, 
ja pyrkii siten vaikuttamaan kaupunkiym-
päristön laatuun ja kehi  ymiseen.

Asemakaavat tulee hyväksy  ää kunnanval-
tuustossa tai kaupunkisuunni  elulautakun-
nassa, joissa vaiku  avat kunnan polii  kot. 
He voivat siis vaiku  aa siihen, tuleeko jokin 
kaava voimaan. Lisäksi kunnanvaltuusto 
laa  i asemakaavoitukselle tavoi  eet asun-
to- ja maankäyttöohjelmassa. Näiden ta-
voi  eiden pohjalta kaupunkisuunni  elijoi-
den tulisi laa  a kaavat.

Kunnallispoliitikot antavat suunnan kau-
pungin kehi  ymiselle esimerkiksi erilaisten 
kehitysohjelmien kau  a. Kunnassa saate-
taan päättää kehittää julkista liikennettä 
tai puistoja, tai kunta saa  aa tarvita uusia 
asuntoja kasvavalle väestömäärälle. Kun-
nan päättäjät istuvat rahakirstun päällä, 
joten heidän päätöksensä vaiku  avat mer-
ki  äväs   kaupungin kehitykseen. Kaupun-
gilla saa  aa olla myös olla tarve näy  äytyä 
posi  ivisessa valossa ulospäin, jolloin kau-
punki yritetään brändätä jollain, ja kehi  ää 

sitä sen mukaises  . Tarve tähän voi syntyä 
esimerkiksi muuttotappiosta tai yleisestä 
kilpailuasemasta. Tällöin voi myös herätä 
kysymyksiä siitä, kehitetäänkö kaupunkia 
sen asukkaille vai yritetäänkö siitä tehdä 
houku  eleva muiden näkökulmasta.

Kansalaiset valitsevat vaaleilla kunnallis-
polii  kot, ja vaiku  avat siten siihen, kuka 
pääsee asioista vaiku  amaan. Lisäksi kaik-
ki asema- ja yleiskaavat tulevat kaupungin 
asukkaiden nähtäväksi ja niistä voi määrä-
ajan kuluessa vali  aa. Ongelmana  etys   
on, e  eivät kaikki osaa lukea kaavakar  aa, 
joten sitä kautta vaikuttamisen mahdolli-
suudet rajautuvat niihin, jotka ymmärtävät 
kaavakieltä.

Kuntalaisia voidaan myös osallistaa kehi-
tyshankkeisiin esimerkiksi työpajojen ja 
keskustelu  laisuuksien avulla, mikä lienee 
tehokkaampi tapa osallistua kuin kaavois-
ta valittaminen. Erityisen kiinnostuneita 
ollaan varmas   vaiku  amaan oman asuin-
ympäristön kehittymiseen. Kunnat saat-
tavat myös luoda nettisivuilleen erilaisia 
kyselyitä, joihin jokainen kuntalainen voi 
vastata ja kertoa siten oman näkemyksensä 
ja kehitysehdotuksensa tulevaisuudesta.



SÄÄKSJÄRVI  YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1 2016

18 19

Maankäy  ö- ja rakennuslain mukaan ase-
makaava laaditaan alueidenkäytön yksi-
tyiskohtaista järjestämistä, rakentamista 
ja kehittämistä varten. Asemakaavan tar-
koitus on osoittaa tarpeelliset alueet eri 
tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista 
sekä muuta maankäy  öä paikallisten olo-
suhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, 
hyvän rakentamistavan ja olemassa olevan 
rakennuskannan käytön edistämisen edel-
ly  ämällä tavalla (MRL 50 §). Käytännössä 
asemakaava on sääntö, jolla osoitetaan 
mitä ja minne saa rakentaa ja millä taval-
la. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan muun 
muassa ajoneuvo- ja kevyen liikenteen rei-
 stöt sekä puisto- ja virkistysalueet.

Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luo-
daan edellytykset terveelliselle, turvallisel-
le ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 
alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen 
järjestämiselle. Rakenne  ua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
lii  yviä erityisiä arvoja saa hävi  ää. Kaavoi-
te  avalla alueella tai sen lähiympäristössä 
on oltava rii  äväs   puistoja tai muita lähi-
virkistykseen soveltuvia alueita. (MRL 54 
§).

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin ja ju-
ridises   voimakkain osa neliportaista alu-
eidenkäytön suunni  elujärjestelmää, jossa 

yleispiirteisemmät suunnitelmat ohjaavat 
tarkempaa suunnittelua. Muut osat ovat 
valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet, 
maakuntakaavoitus ja yleiskaavoitus. Ym-
päristöministeriön laa  mat valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet varmistavat 
valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 
huomioimisen kun  en ja maakun  en kaa-
voituksessa. Maakuntakaava on yksittäi-
sen maakunnan laajuinen maakuntaliiton 
laatima yleispiirteinen suunnitelma, jos-
sa käsitellään valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön 
kysymyksiä, kuten tarkoituksenmukaista 
yhdyskuntarakenne  a ja maakunnan elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä. Yleis-
kaava on kunnan laatima suunnitelma, 
jonka tarkoituksena on esi  ää tavoitellun 
kehityksen periaa  eet kunnan alueella ja 
ohjata yhdyskuntarakenteen ja eri toimin-
tojen yhteen sovi  amista.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja ase-
makaavan tulisi noudattaa alueella voi-
massa olevan yleiskaavan periaatteita. 
Asemakaavan laadinnasta vastaa kunta. 
Kunnat ovat velvollisia laatimaan ja pitä-
mään yllä asemakaavoja sitä mukaan kuin 
kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustar-
ve niin edellyttävät. Myös yksityishenkilö 
tai esimerkiksi yritys voi tehdä kunnalle 
aloi  een asemakaavan laa  misesta, mu  a 

kunta pää  ää ryhdytäänkö kaavoitushank-
keeseen. Asemakaavojen koko vaihtelee 
huoma  avas  . Asemakaava voi esimerkiksi 
koskea yksi  äistä ton   a tai toisaalta usei-
den kymmenien hehtaarien alue  a. 

Asemakaavassa suunnittelualue jaetaan 
korttelialueisiin, jotka on varattu tiettyyn 
käy  ötarkoitukseen, esimerkiksi asuin- tai 
liikerakennusten korttelialueiksi. Kortteli-
alueisiin liittyy erilaisia kaavamääräyksiä, 
joissa osoitetaan esimerkiksi rakennusalat, 
joille voidaan rakentaa, salli  u rakentami-
sen määrä kerrosalaneliömetreinä tai te-
hokkuuslukuina ja esimerkiksi rakennuksen 
suurin salli  u kerrosluku. Kaavassa voidaan 
osoittaa myös esimerkiksi suojeltavia ra-
kennuksia ja luontokohteita.

Asemakaava esitetään kaavakartalla, jossa 
osoitetaan ainakin kaava- alueen rajaus, 
kaavaan sisältyvien alueiden rajat ja käyt-
tötarkoitukset sekä rakentamisen määrää 
ja rakennusten sijoi  amista koskevat peri-
aa  eet (MRL 55 §). Kaava- aineistoon sisäl-
tyy kaavakartan lisäksi kaavamerkinnät ja 
-määräykset sekä kaavaselostus, jossa ku-
vataan muun muassa kaavan tavoi  eita ja 
tehtyjä suunni  eluratkaisuja.

Kansalaiset voivat myös itse järjestäytyä ja 
pyrkiä siten vaiku  amaan. Kaupunkiliikkei-
tä on syntynyt aikojen saatossa niin histo-
riallisten rakennusten purkamista vastaan 
kuin uusien kaupunki  lojen synny  ämisen 
puolesta. Mikäli kaupunkiliike saa rii  äväs-
  kannatusta, voi sillä olla vaikutusta pää-

töksentekoon. Ryhmä on aina vahvempi 
kuin yksilö. Joskus kansalaiset voivat myös 
ryhtyä suoraan toimintaan ja järjestää esi-
merkiksi mielenilmauksia tai vallata taloja. 
Siten voi ainakin saada mielipiteensä il-
maistua, ja ase  aa paineita päätöksente-
koon.

Vallankäyttöä on lisäksi tavat toimia kau-
pungissa. Jokainen kansalainen valitsee, 
ajaako henkilöautolla markettiin, käykö 
kävellen lähikaupassa vai ostaako ruo-
kansa torimyyjiltä. Eri asumismuotojen ja 
asuinpaikkojen suosio ohjaa markkinoita, 
ja vaikuttaa siten kaupunkien kehittymi-
seen. Tämä kaikki on niin sano  ua hiljaista 
vaiku  amista, jolla on kuitenkin suuri mer-
kitys kaupunkien toimintaan. Kansalaiset 
katsovat asioita aina omasta näkökulmas-
taan, eivätkä väl  ämä  ä näe niitä suurem-
massa konteks  ssa. Kaupunkisuunni  elun 
tulee tähdätä yleiseen hyvään, ei niinkään 
täy  ää yksi  äisen ihmisen toiveita. On kui-
tenkin tärkeää, e  ä jokaisella olisi mahdol-
lisuus vaiku  aa omaan elinympäristöönsä.

Talouselämällä on paljon vaikutusta kau-
punkien kehitykseen, sillä mitään ei ra-
kenneta, jollei joku sitä rahoita. Yritykset, 
etenkin suuret, haluavat sijoi  aa liikkeensä 
niille suotuisille paikoille, mu  a niiden toi-
veet eivät aina osu yksiin kaupunkisuun-
nittelijoiden näkemysten kanssa. Tällöin 
ne voivat hakea poikkeuslupia liikkeidensä 
sijoittamiselle tai laajentamiselle. Mikäli 
lupaa ei anneta, voidaan uhata siirtää koko 
liike naapurikaupunkiin, josta saa rii  äväs   
rakennusoikeu  a.

Myös rakennusliikkeet haluavat vaikuttaa 
siihen, mihin ja millä tavoin rakennuksia 
saa kaupunkiin tehdä. Ne ovat erityisen 
kiinnostuneita tonttitehokkuuksista ja ra-
kentamisesta saatavista tuotoista. Tämä 
vaiku  aa varmas   kaupunkien suunni  e-
luun, sillä kaupungit tarvitsevat rakentajia. 
Kaupunkisuunnittelijan tulee huomioida 
suunnitelmissaan se, pystyykö ja haluaako 
kukaan rakentaa  etyin ehdoin  etylle pai-
kalle.

Kaupunkisuunnittelussa käytetään sekä 
näkyvää että näkymätöntä valtaa. Valta 
on näkyvää, kun kaikki osapuolet  etävät 
kaikista päätöksistä ja niiden perusteista. 
Näkymätöntä valtaa käytetään silloin, kun 
kaikki vaikuttimet eivät ole kaikkien osa-
puolien nähtävillä. Tällöin joku näkymätön 

taho on jo päättänyt, miten asiat tulevat 
menemään, ja varsinainen näkyvä suun-
ni  elu on pelkkää kulissia. Joskus voi myös 
olla vaikea määritellä, mitkä asiat ovat pää-
töksiin vaiku  aneet, ja millä ehdoilla. Kai-
killa tulisi olla mahdollisuus vaiku  aa kau-
pungin, erityises   oman ko  paikkakunnan, 
kehi  ymiseen. Usein on kuitenkin niin, e  ä 
varakkailla ja vaikutusvaltaisilla on parem-
mat mahdollisuudet vaikuttaa kuin niin 
sanotuilla tavallisilla ihmisillä. Osallistaval-
la suunni  elulla ja näkyvällä vallankäytöllä 
varmistetaan toivo  avas   kaikille yhä pa-
remmat vaikuttamismahdollisuudet tule-
vaisuuden kaupunkisuunni  elussa.

5. Kaavoitusta tuntematon sukulaisesi kysyy sinulta, miten asemakaavoitusprosessi etenee. Vastaa hänelle 
kansantajuises  .

Lassi Tulonen
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 §) 
mukaan kaavoitusprosessi sekä kaavoituk-
sesta tiedottaminen tulee järjestää niin, 
e  ä kaavoite  avan alueen maanomistajilla 
ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vas   vaiku  aa on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-
kutuksia ja lausua mielipiteensä kaavasta 
kirjallises   tai suullises  . Myös viranomai-
silla ja yhteisöillä, joiden toimialaa kaavan 
suunnittelussa käsitellään on vastaava 
osallistumismahdollisuus. Kaavoitushank-
keeseen osallistuvia yksityishenkilöitä, 
viranomaisia ja yhteisöjä kutsutaan osalli-
siksi. Osalliset voivat lakisääteises   esi  ää 
mielipiteensä kaavaprosessin eri vaiheissa 
kun kaava- asiakirjoja pidetään julkisesti 
nähtävillä. Monessa kaavahankkeessa jär-
jestetään lisäksi esimerkiksi julkisia yleisö-
 laisuuksia ja työpajoja, joissa osallisilla on 

mahdollisuus osallistua kaavan suunni  e-
luun.

Kunnan tulee ilmoittaa kaavoitushank-
keen vireilletulosta niin, e  ä osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja suunnittelun 
lähtökohdista ja prosessin etenemises-
tä. Kaavoitustyön alkuvaiheessa laaditaan 
osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS), 
jossa kuvaillaan muun muassa osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kaava-

hankkeen tavoi  eet ja lähtökohdat, suun-
nittelualueen rajaus sekä kaavaprosessin 
tavoi  eellinen aikataulu. Käytännössä osal-
listumis- ja arvioin  suunnitelmassa kerro-
taan mitä ja missä on suunni  eilla, miten 
suunni  eluun voi osallistua ja miten hanke 
etenee. Osallistumis- ja arvioin  suunnitel-
ma asetetaan julkises   nähtäville 30 vuoro-
kauden ajaksi.

Varsinainen kaavasuunnittelu jakautuu 
luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaihee-
seen. Eri vaiheiden jälkeen kaavasuunni-
telmia pidetään nähtävillä mielipiteiden 
antamista varten. Tyypillisesti asemakaa-
vasuunni  elu alkaa suunni  elualueen läh-
tökohtien analysoinnilla ja lähtötietojen 
hankinnalla. Kaavassa tehtävien ratkaisujen 
tulee maankäy  ö- ja rakennuslain mukaan 
perustua rii  äviin tutkimuksiin ja selvityk-
siin, jotta kaavan aiheuttamia vaikutuksia 
voidaan arvioida (MRL 9 §). Usein kaavoi-
tuksen alkuvaiheessa laaditaan erilaisia 
suunnittelualuetta koskevia selvityksiä, 
joista tyypillisimpiä ovat esimerkiksi luon-
to-, maisema-, liikenne-, melu- ja kaupalli-
set selvitykset sekä muinaisjäännösten tai 
kulttuurihistoriallisten kohteiden inven-
toinnit. Asemakaavoituksen pohjana voi-
daan käy  ää myös muita aiemmin laadit-
tuja selvityksiä, joita on tehty esimerkiksi 
yleiskaavoituksen tai muiden asemakaavo-

jen yhteydessä.

Suunnittelutavoitteiden ja lähtökohtien 
perusteella laaditaan yleensä useampia 
maankäyttöluonnoksia, joissa tutkitaan 
erilaisia suunni  eluratkaisuja ja maankäyt-
tövaihtoehtoja. Kaavasta voidaan järjestää 
yleisö  laisuuksia, joissa osallisilla on mah-
dollisuus kommentoida alustavia suunni-
telmia ja vaiku  aa suunni  elun etenemi-
seen. Maankäyttöluonnosten perusteella 
laaditaan varsinainen asemakaavan esi-
tystavan mukainen kaavaluonnosaineisto, 
joka sisältää ainakin kaavakartan ja  -mää-
räykset sekä luonnosvaiheen kaavaselos-
tuksen. Kunta asettaa kaavaluonnoksen 
julkises   nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdol-
lisuus lausua kirjallinen mielipiteensä kaa-
valuonnoksesta. Myös viranomaisilta pyy-
detään alustavat lausunnot. Nähtävilläolon 
päätyttyä kaavan laatija laatii perustellut 
kirjalliset vastineet kaavasta saatuun pa-
lau  eeseen.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavaprosessi ete-
nee ehdotusvaiheeseen. Kaavaluonnok-
sesta saadun palautteen ja mahdollisten 
lisäselvitysten tulosten ja tarkentuneiden 
lähtötietojen perusteella kaavaluonnos 
kehitetään kaavaehdotukseksi, joka ase-
tetaan jälleen nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi palau  een antamista varten.

Kaavaehdotusvaiheessa saatuja mielipi-
teitä kutsutaan muistutuksiksi. Saatuihin 
muistutuksiin ja viranomaisten lausuntoi-
hin laaditaan jälleen perustellut vas  neet.

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavasta laaditaan 
lopullinen hyväksymisaineisto, jolloin kaa-
vaan voidaan tehdä ainoastaan vähäisiä 
muutoksia. Jos kaavaan tehdään merkit-
täviä muutoksia ehdotusvaiheen jälkeen, 
se on asete  ava uudelleen nähtäville kaa-
vaehdotuksena. Lopullisen asemakaavan 
hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyväksymis-
päätöksen jälkeen alkaa 30 vuorokauden 
mittainen valitusaika, jolloin päätöksestä 
on mahdollista vali  aa hallinto-oikeuteen 
ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Oikeus voi kumota asemakaavan hy-
väksymispäätöksen. Kaava saa lainvoiman 
valitusajan umpeuduttua, mikäli siitä ei 
tule valituksia tai jos hallinto-oikeus tai kor-
kein hallinto-oikeus hylkäävät valitukset. 
Kaavan toteu  aminen voidaan aloi  aa kun 
kunta on kuuluttanut kaavan lainvoimai-
seksi.

Kuva: Ryhmä S200, kaavaote
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Alkaessani pohtia kurssilla oppimiani asi-
oita, pää  n ensin tarkistaa kurssin kuvauk-
sesta, mitä kurssilla suurin piirtein olisi pi-
tänyt oppia. Kuvauksessa maini   in muun 
muassa yhteiskunnalliset kytkennät kau-
punkisuunnittelussa, neuvottelu- ja ryh-
mätyötaidot suunni  eluryhmän jäsenenä, 
asuinalueen mitoi  aminen, toiminnot sekä 
liikenne- ja maisemasuunnittelun perus-
teet. Myös kaavoitusjärjestelmä maini   in 
tärkeänä asiana. Kyllä, näitä asioita parin 
kuukauden aikana tuli opiskeltua.

Odotukseni ennen kurssia olivat melko 
korkealla. Yhdyskuntasuunni  elun perus-
teet -kurssi fuksivuoden keväällä jäi ainakin 
omalla kohdallani laimeaksi kokemukseksi. 
Jälkeenpäin on tuntunut, e  ei siitä jäänyt 
oikein mitään käteen. Odotin tältä kurs-
silta käytännönläheisempää oppia kau-
punkisuunnitteluun ja siihen millaista se 
työelämässä ehkä tulisi olemaan. Olin kuul-
lut, e  ä kurssilla opi  aisiin paljon nimen-
omaan kaavoituksesta ja asemakaavaan 
lii  yvistä asioista. Ennen kurssia nuo asiat 
tuntuivatkin jokseenkin epäselviltä.

Kurssin loppuessa voin todeta, että vasta 
nyt luulen tietäväni mitä kaupunkisuun-
ni  elu käytännössä on. Huomasin kurssin 
kuluessa, e  ä itselläni oli  e  yjä harhaluu-
loja tästä arkkitehtuurin osa-alueesta, eikä 

niinkään posi  ivisessa mielessä. Fuksivuo-
den perustekurssilla syntyneet kuvitelmani 
ympäripyöreästä haavekuvien maalailusta 
ovat nyt karisseet, mistä olen hyvin tyyty-
väinen. Kurssilla pääsi tekemään käytän-
nönläheisempää suunnittelua, ja asioita 
sekä ilmenneitä ongelmia tuli pohdittua 
tosissaan. Harjoitustyöltä vaadi   in realis-
mia, mu  ei kuitenkaan liian  ukalla pipol-
la. Ennen kurssia en olisi voinut kuvitella 
hakeutuvani tulevaisuudessa pelkästään 
yhdyskuntasuunni  eluun keski  yvään työ-
hön. Nyt en pidä ajatusta lainkaan mahdot-
tomana.

Opin kurssin aikana, e  ä yhdyskuntasuun-
nittelu on ryhmässä työskentelyä, luulta-
vas   vahvemmin kuin vaikkapa yksi  äisen 
talon suunni  elu. Se on myös neuvo  elua 
eri osapuolten välillä. Osapuolet eivät ole 
vain suunni  elijoita vaan myös polii  koita 
ja kansalaisia, joilla on mielipide asioista. 
Työskentelimme kurssin ryhmätyön parissa 
viiden hengen ryhmässä. Ryhmämme toimi 
hyvin ja pahoja riita  lanteita ei ollut. Toki 
mielipiteet välillä erosivat toisistaan ja asi-
oista neuvotel  in. Kurssilla oli muutamia il-
meises   ryhmähengen koho  amiseen täh-
dänneitä tehtäviä, jotka olivat kieltämä  ä 
hauskoja, mutta en tiedä opittiinko niistä 
mitään. Voi olla, ettei oppiminen näissä 
tehtävissä ollut edes tavoi  eena, eikä tuo 

ainakaan itseäni haitannut.

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja pää-
si testailemaan myös Sääksjärven paikal-
lisasukkaiden kanssa, mikä oli mielestäni 
loistavaa. Odotin jostain kumman syystä 
heidän puoleltaan nihkeää suhtautumista 
arkkitehtiopiskelijoiden suuriin suunni-
telmiin. Näinhän asia ei ollut, vaan suh-
tautuminen oli myös töiden esittelyssä 
Sääksjärvellä posi  ivista ja kiinnostunu  a, 
rakentavaa palaute  akin saimme.

Kurssi sisälsi tekemisen lisäksi paljon opit-
tavaa asiaa. Opin paljon asioista, joista en 
aikaisemmin  ennyt juuri mitään: kaupun-
gin toiminnot ja niiden mitoi  aminen, py-
säköinnin määrä, kaavoitustyö. Erityises   
asemakaava ja kaavoitustyö oli ennen kurs-
sia vielä hämärän peitossa. Kurssilla sitä 
käsiteltiin intensiivisesti vain viikon ajan, 
mu  a mielestäni se rii    asian sisäistämi-
seen. Aihe  a kuitenkin sivu   in lähes joka 
luennolla. Viimeistään tämän kotitentin 
edellistä tehtävää kirjoi  aessa tuli käytyä 
läpi koko asemakaavaprosessi tarkas  . Itse 
kaavakartan laatimisessa olisi mielestäni 
saanut olla enemmän ohjattua harjoitte-
lua.

6. Mitkä ovat tärkeimpiä tällä kurssilla oppimiasi asioita, miksi ne ovat tärkeitä, ja mitä ja miksi olisit vielä 
halunnut oppia? 

Markus Ahonen

Poli  ikka ja vallankäytön eri muodot lii  y-
vät kaupungin kehittämiseen erottamat-
tomas  . Valtaan lii  yneeltä teemaviikolta 
mieleeni jäi hyvä luento, joka kertoi val-
tasuhteista kaupungin kehittämisessä ja 
asemakaavan laa  misessa. Opin, e  ä mo-
net tahot haluavat vaikuttaa kaupungin 
suunni  eluun ja jotkin saa  avat myös ajaa 
ainoastaan omaa etuaan. Valtasuhteet ja 
poten  aaliset vallankäy  äjät on varmas   
suunni  elijankin hyvä tunnistaa työssään.

Mitä olisin vielä halunnut oppia? Liikenne- 
ja maisemasuunni  elun perusteet mainit-
tiin kurssilla opetettavissa asioissa. Niitä 
toki opete   inkin jonkin verran, mu  a eri-
tyises   liikennesuunni  elusta olisin halun-
nut oppia enemmän. Kaupungissa liikenne 
on isossa osassa, joten liikennesuunni  e-
lun perusteet olisi varmasti arkkitehdilla-
kin hyvä taito, vaikka asiaan paneutuneita 
konsul   -insinöörejä löytyykin.

Kokonaisuudessaan olen kurssiin hyvin tyy-
tyväinen. Tunnen oppineeni paljon ja hyö-
dyllisiä asioita. Sain myös uu  a innostusta 
yhdyskuntasuunni  elua kohtaan. Aiemmin 
hieman negatiivisen puolella roikkunut 
suhtautumiseni aiheeseen kohosi kurssin 
myötä reippaasti plussan puolelle. Siitä 
olen erityises   kiitollinen.
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Myös autoilun ja kevyen liikenteen vuoro-
vaikutuksesta puhu   in kurssin aikana pal-
jon. Yksityisautoilun vaikutusta kaupungin 
viihtyisyyteen puitiin sekä yhdessä että 
yksilönä. Vaikka asian esille tuominen pis-
 kin aja  elemaan ja käymään asiaa läpi eri 

näkökulmista, tuntui joskus siltä, e  ä uto-
pis  sta ajatusta auto  omasta kaupungista 
painote   in erityisen paljon ja usein.

Julkisuus / yksityisyys

Kaupungin julkisista, puolijulkisista ja yksi-
tyisistä  loista puhu  aessa syntyi mielen-
kiintoisia keskusteluja ryhmissä ja koko luo-
kan kesken siitä, miten eri ihmiset kokevat 
tietynlaiset tilat kaupungissa. Lisäksi koin 
mielenkiintoisena poh  a eri keinoja, joilla 
kaupungissa ja katu  lassa voi ero  aa eri  -
loja ja yksityisyyden asteita. Aidan tai oven 
tai kieltomerkin sijaan voidaan ero  aa  -
loja ja vies  ä ihmisille visuaalisin keinoin; 
väreillä, istutuksilla, valoilla tai vain suun-
ni  elemalla  lat ja rei  t siten, e  ä käy  äjä 
luonnostaan ajautuu itselleen tarkoite  ui-
hin  loihin. Asiaa on hyvä poh  a myös ihan 
yksi  äisten rakennusten ja niiden väli  ö-
män ympäristön suunni  elussa.

Viihtyisyys

Itselleni on jäänyt kurssin puheenaiheista 
mieleen erityisesti kaupungin viihtyisyy-

teen vaiku  avat asiat. Ei niinkään eri ak  -
vitee  t tai palvelut, joita kaupungissa voi-
daan tarjota, vaan eri elemen  t, kuten vesi 
ja luonto, joita ihminen kaipaa ympärilleen, 
sekä katutilan luonne ja mittasuhteet. Li-
säksi valaistuksesta ja sen luomasta tur-
vallisuuden tunteesta oli puhe  a moneen 
o  eeseen, jonka jälkeen olen kiinni  änyt 
kyseiseen asiaan enemmän huomiota kä-
vellessäni urbaanissa ympäristössä.

Kuntalaisten palaute

Erittäin positiivisesti yllätyin siitä, kuinka 
hyvälle mielelle tulin Sääksjärvellä valmii-
den töiden esi  elytuokiossa. Kun kuntalai-
set tulivat katsomaan työtämme ja jopa us-
kalsivat sanoakin jotain, syntyi keskustelua 
nyky  lanteesta, huolista, murheista ja tur-
hista toiveista. Työmme sai paljon rakenta-
vaa palaute  a ja samalla myös kehuja. Oli 
todella palkitsevaa huomata, kuinka suuri 
osa innostui suunnitelmamme ratkaisuista 
ja siitä, miten moni sanoi haluavansa juuri 
sellaisia asioita Sääksjärvelle, joita olimme 
suunnitelleet. Kyseinen  laisuus muistut-
ti taas erittäin konkreettisesti siitä, että 
työmme on suunnitella ihmisille. Hienot ja 
kokeelliset ratkaisut voivat osoi  autua hy-
viksi, mu  a toisinaan hyviä kokonaisuuksia 
syntyy perinteitä soveltaen ja ihmisten arki 
mielessä pitäen.

Roni Koski-Tuuri

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 
oli erittäin tiivis kurssi, jossa tehtiin mel-
ko suuri työmäärä eri  äin lyhyessä ajassa. 
Kurssin aikataulutus toimi erittäin hyvin 
luentojen,  etoiskujen ja workshopien suh-
teen, mutta itse harjoitustyölle jäi hyvin 
vähän aikaa. Toki ryhmätyölle uhra  u aika 
oli omissa käsissämme, mutta kun ottaa 
huomioon että viikossa kolme kokonaista 
päivää meni luentoihin ja työpajoihin, niin 
kaikessa järjenmukaisuudessa vain keski-
määrin 1-2 päivää jäi puhtaas   työnteolle. 
Ryhmämme kuitenkin toimi hyvin yhdessä, 
ahkeroiden mahdollisuuksien mukaan, ja 
soveltaen harjoitustyössä ka  avas   kurssil-
la opi  uja asioita.

Ryhmätyöskentely

Kurssilla opin toimimaan muiden kanssa 
ryhmänä. Ryhmät jaettiin arpomalla, jol-
loin ei voi turvautua omiin kavereihin ja 
ihmisiin, joiden kanssa  etää varmas   tu-
levansa toimeen. Toisaalta varjopuolena 
oli se, että jo valmiiksi tiiviin aikataulun 
puitteissa oli erittäin vaikea sopia uusien 
ihmisten kanssa yhteistä aikaa, kun kaikilla 
oli eri elämän  lanne ja to  umukset. Siinä 
mielessä kurssin kannalta olisi ollut muka-
vampi tehdä työtä hyväksi todetun ryhmän 
kanssa. Toisaalta, ryhmän dynamiikka, har-
joitustyön aikataulutus ja yhteisten ja eriä-
vien mielipiteiden sovi  aminen projek  in 

vaa  vat kaikilta  lanteeseen sopeutumista 
ja omien taitojen monipuolista käy  ämis-
tä.

Aikataulutus

Yksi tärkeimpiä kurssilla oppimiani asioita 
oli jälleen kerran aikataulutuksen tärkeys. 
Näin  iviillä aikataululla ja suurella työmää-
rällä käy helposti niin, että asiat kasaan-
tuvat loppua kohden, kunnes tulee kiire. 
Teimme harjoitustyön alkumetreillä omal-
le ryhmällemme aikataulun, jota pyrimme 
nouda  amaan loppukurssin ajan. Aikatau-
lu pi  kin melko hyvin.

Työnjako

Ryhmässä toimimisen kautta opin myös 
työnjaon tärkeydestä. Oli projek  n luonne 
tai ryhmän koko mikä tahansa, ryhmässä 
toimijoilla on kaikilla omat vahvuutensa, 
jotka tuovat ryhmälle lisäarvoa. On hyvä 
kartoi  aa he   aluksi, mikä on kunkin ryh-
män jäsenen oma vahvuusalue ja mielen-
kiinnon kohde, jolloin työskentelyproses-
sista tulee kaikille mieluinen ja työ sujuu 
tehokkaas  . Työnjaolla helpotetaan myös 
ryhmäläisten omia aikatauluja, sillä osa-
alueita voi tehdä itsenäisesti, eikä koko 
ryhmän tarvitse kokoontua ja kaikkien 
olla fyysisesti läsnä. Itse olisin kuitenkin 
toivonut ryhmältäni enemmän yhdessä 
työskentelyä, työnjaon ja etätyöskentelyn 

sijaan.

Kaavoitus

Olisin halunnut oppia enemmän kaavoi-
tuksesta ja kaavoitusprosessista. Yhdys-
kuntasuunni  eluun lii  yviä teorioita käy-
 in ka  avas   läpi kurssin alusta loppuun, 

mu  a itse kaavoitusasiasta puhu   in mel-
ko vähän. Kyseinen aihealue on itselleni 
ja varmas   monelle muulle edelleen suuri 
kysymysmerkki, ja toisaalta eri  äin tärkeää 
ja oleellista asiaa arkkitehdille ja arkkiteh-
tiopiskelijalle. Olin kuitenkin positiivisesti 
yllättynyt siitä, kuinka aiheeseen liittyvän 
kotitentin kirjoittamisen yhteydessä opin 
aiheesta erittäin paljon, ja kaavoituspro-
sessin eteneminen ja vaiheet selkiytyivät 
minulle ensimmäistä kertaa, kun jouduin 
itse vääntämään itselleni rautalangasta.

Liikenne

Yksi huomionarvoinen asia, joka varmas   
tulee olemaan hyödyksi tulevaisuudessa-
kin suunni  elutyössä, oli paikoituksesta ja 
liikennejärjestelyistä puhuminen. Paikoi-
tuksen mitoitus ja sen vaatima yllättävän 
suuri pinta-ala on tärkeä kantaa alusta as   
mukana omassa suunni  elussa. Sen halu-
aa helposti unohtaa suunnittelun alkuai-
heessa, mu  a sen tuominen mukaan vasta 
projek  n loppupuolella pilaa helpos   par-
haimmankin suunnitelman.
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kun lyhyessä ajassa oli piirre  ävä kaava, ei 
liialliselle epäilylle tai itsekritiikille jäänyt 
sijaa. Olin edellisenä iltana yri  änyt alkaa 
työstää asemakaavaotetta ryhmätyötäm-
me varten, mutta lannistunut osaamatta 
pää  ää mistä aloi  aisin. Pikatehtävän jäl-
keen aloitus oli todella helppoa, virheiden 
tekeminen ei enää pelo  anut ja kaavan ra-
kenne selkiytyi. Myös yhteisöviikon hauska 
pikatehtävä ”slogan” oli hyödyllinen oman 
suunnitelman punaisen langan esi  ämisen 
kannalta.

Workshoppien ja ryhmätyöskentelyn li-
säksi vuorovaikutus jatkui viimeisen viikon 
loppuseminaarissa, jossa suunnitelmat 
esitel  in Sääksjärven koululla alueen asuk-
kaille. Vuorovaikutustaidot ja ystävällinen 
asiakaspalvelumainen käytös ovat tärkeitä 
kaupunkisuunni  elijan ominaisuuksia, sillä 
kaavoituksen parissa toimiminen on ihmis-
läheistä työtä. On osattava kohteliaisuu-
della o  aa vastaan kaavoite  avan alueen 
asukkaiden jyrkätkin mielipiteet ja protes-
tit, mikä itselleni onkin myymälätyön ko-
kemusta omaavana tu  ua. Kommunikoin   
asukkaiden kanssa oli kuitenkin tietenkin 
erilaista siinä mielessä, että tällä kertaa 
omia päätöksiä ja valintoja oli osattava 
perustella. Oman työn esittely ihmisille, 
joiden elämää suunnitelmat koske   vat ja 
joille alue oli tu  u, oli aivan erilaista kuin 

työn esi  ely koulussa opiskelutovereille.

Kurssilla esiteltiin myös yhdyskuntasuun-
nittelun kansainvälisten vaikuttajien pää-
teoksia ja ideologiaa. Muun muassa Jane 
Jacobsiin, Kevin Lynchiin ja Jan Gehliin 
tutustuttiin syvemmin jo teoriakurssilla, 
mu  a oli hyödyllistä kerrata heidän ajatuk-
siaan ja ohjeitaan harjoitustyötä tehdessä. 
Muutenkin useimmat luennot ja kaupunki-
keskustelut olivat omiaan saamaan opiske-
lijat kiinnostuneiksi kaupunkisuunni  elusta 
uudella tavalla. Luentojen esi  elemät mo-
nipuoliset näkökulmat kaupunkiin ja sen 
suunnitteluun auttoivat harjoitustyössä 
sekä saivat varmas   monet kiinnostumaan 
enemmän yhdyskuntasuunni  elusta.

Olisin halunnut oppia vielä lisää ja tarkem-
min asemakaavamääräyksistä ja ylipäänsä 
kaavojen toteutuksesta. Kaavojen piirtämi-
sestä ja tulkitsemisesta oppii  etenkin lisää 
työelämässä, mu  a ainakin asemakaavoi-
tuksen sääntöihin tutustuminen olisi voi-
nut tapahtua jo aikaisemmalla opetusvii-
kolla, ja sille olisi voinut omistaa enemmän 
kuin yhden päivän. On sil   hienoa, e  ä nyt 
yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssin 
käyneenä voi työnhaussa jo kehua tunte-
vansa kaupunkisuunnittelun maailmaa, 
toisin kuin yhdyskuntasuunni  elun perus-
teiden jälkeen. Kurssi oli ka  ava  etoisku 

yhdyskuntasuunni  elun teknisestä ja myös 
teoree   sesta puolesta, ja kurssin intensii-
visyys tehosti oppimiskokemusta, vaikka 
olikin ajoi  ain raskasta.

Iiris Panula

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 
oli kolmas käymäni yhdyskuntasuunni  e-
lun kurssi. Yhdyskuntasuunni  elun perus-
teiden kautta tähän arkkitehtuurin alan 
haaraan tutustuneena ei minulle ollut 
vielä muodostunut oikeastaan ollenkaan 
kunnollista kuvaa yhdyskuntasuunni  elus-
ta alana. Siltä kurssilta muistan oppineeni 
liudan vaikeita sanoja kuten typomorfolo-
gia, jonka kirjoitusohjelmani yhä alleviivaa 
punaisella, vaikka kuinka yri  äisin tallentaa 
sitä ohjelman muis  in. Kurssi jäi kuitenkin 
mieleeni, sillä se tuntui olevan ensimmäi-
nen ykkösvuoden kurssi, jossa oli edes hie-
man konkretiaa kaiken sen ensimmäisen 
syksyn askartelun jälkeen. Toisen opiskelu-
vuoden pää  eeksi pääsin kesätöihin Poriin 
kaupunkisuunnittelun yksikköön, ja ins-
piroivasta kesästä innostuneena kävinkin 
he   syksyn alussa yhdyskuntasuunni  elun 
teoriakurssin. Innostustaso oli jo tarpeeksi 
korkea tietääkseni, että valtavirrasta poi-
keten valitsisin kandityökseni yhdyskunta-
suunni  elun.

Ammattikurssi oli juuri niin intensiivinen 
kuin oltiinkin povattu. Kurssin sisältöä ja 
oppimista selkey   vät aihepiirien jaksotus 
teemaviikkoihin ja selkeät toistuvat aika-
taulut. Aluksi kurssin intensiivisyys jänni   , 
sillä olin pää  änyt tehdä yhdyskuntasuun-
nittelusta kandin. Kurssin vuorovaikut-

teisuus ja kokonaisvaltaisuus ollessaan 
toisinaan uuvuttavaa auttoikin kuitenkin 
eläytymään harjoitustyön tekoon paljon 
syvemmin kuin jos ohjelmaa olisi ollut vain 
kerran tai kaksi viikossa. Vielä en oppinut 
tosin huomioimaan myös oman ajan tärke-
y  ä, ja siksi koululla tulikin viete  yä kurs-
sin aikana harjoitustyötä tehden enemmän 
aikaa kuin koskaan.

Koska kurssin harjoitustyö tehtiin ryhmä-
työnä, uskon yhteistyötaitojeni parantu-
neen. Ryhmien arpominen oli hyvä veto, 
sillä ehkä liian usein tulee tehtyä töitä juuri 
samojen ihmisten eli lähimpien opiskeluto-
vereiden kanssa. Uusien ryhmätyökump-
paneiden kanssa töitä tehdessä saa uusien 
ihmisten totutusta eroavista näkemyksistä 
lisää energiaa työhön. Koska kandityötä 
tekevien kurssi arvioidaan numeerisesti 
muiden saadessa vain suoritusmerkinnän, 
aluksi jänni    mikä tulisi olemaan muiden 
ryhmäläisten panos. Onnekseni ryhmää-
ni ilmaantui toinenkin kandityöntekijä, 
ja myös ryhmän muut jäsenet antoivat 
työlle kaikkensa. Jos ryhmässä on hyvin 
voimakastahtoisia henkilöitä, voi joskus 
olla vaikeaa ilmaista omaa mielipide  ään, 
mu  a koska kyseessä oli minulle kandityö, 
uskalsin astua kuplastani ulos. Ryhmätyö-
tä tehdessä opin myös lisää tarkkuu  a ja 
järjestelmällisyy  ä. Esimerkiksi Photosho-

pin taso-valikkoni ei ole koskaan ollut näin 
järjestelmällinen ja siis  . Tätä tärkeämpää 
kuitenkin oli suunni  elutyylini tarkkuuden 
parantuminen ryhmäni huolellisuuden an-
siosta.

Kurssin opetusohjelmaan kuului erilaisia 
inspiroivia vaihtoehtoisia suunnittelu- ja 
työskentelytapoja. Nämä workshop-muo-
toiset tapahtumat sekä erilaiset pelit ja 
keskustelut toivat uusia näkökulmia suun-
ni  eluun ja olivat yllä  ävän hedelmällisiä. 
Millään aiemmalla kurssilla ei tällaista työs-
kentelyä ole ollut, ja siksi se vaa  kin aluksi 
totuttelua, mutta lopulta se kasvatti ryh-
mähenkeä ja madalsi lopullisen suunni  e-
lun aloi  amisen kynnystä. Workshopeista 
teki erityisen toimivia yhteistyö Sääksjär-
ven asukkaiden ja Lempäälän kaavoitus-
amma   laisten kanssa. Tällainen yhteistyö 
oli aivan uutta meille, ja lisäsikin selvästi 
suunni  eluintoa, sillä ensi kertaa suunnit-
telimme kurssilla oikeiden ihmisten tarpei-
ta ajatellen ja heidän mielipiteidensä oh-
jailemana. Tehtävään oli helppo paneutua 
innokkaas  , kun  esi kenelle suunni  eli. 

Kurssin aikana teh  in myös lähes viikoi  ai-
sia pikatehtäviä, jotka leikkimielisyydellään 
toivat kevey  ä suunni  eluprosessiin. Koin 
etenkin toiseksi viimeisen viikon asema-
kaavatehtävän erityisen hyödylliseksi, sillä 
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Välinäytössä esi  elimme suunnitelman ko-
konaisuudessaan muille ryhmille ja paikal-
lisille vieraille. Tilaisuus oli suunnitelman 
kannalta eri  äin tärkeä, sillä esitellessäm-
me työtä muille, saimme muiden mielipi-
teiden lisäksi huomata työssämme vielä 
olevia puu  eita. Välinäytön myötä meille 
selvisi, miten muut, suunnitelmaa ennen 
tuntema  omat, sitä tulkitsivat ja mikä hei-
tä suunnitelmassa askarru   . Oli kuitenkin 
myös mukavaa ja tärkeää saada  etää, mis-
tä ideoista esimerkiksi paikalliset asukkaat 
pi  vät, ja mitkä ideat olivat yleisön mieles-
tä hyviä ja jatkokehi  ämiskelpoisia. 

Jossakin kohdassa suunnittelua vanhan 
keskustan ja uuden asemakeskustan väli-
nen hierarkia sumentui, ja workshopissa 
eräs paikallinen asukas esitti hyvän kysy-
myksen: “Jos menisin suunni  elemallanne 
Sääksjärvellä keskustaan, mihin menisin?“ 
Kysymyksen myötä rupesimme mie   mään 
uudestaan toimintojen ase  elua ja aluei-
den luonne  a, jo  a kyseistä epäselvyy  ä 
ei enää syntyisi.

Suunnittelu lähti käyntiin kaupunkisuunnittelupelillä, ryhmän ja paikallisen asukkaan 
voimin. Villien ideoiden ja esto  omien ehdotusten seurauksena saimme jo he   alkuun 
aineistoa, jota muokkaamalla ja jatkokehi  ämällä muodostui runko lopullisen suunnitel-
man raameiksi. Alussa syntyneet ajatukset aseman sijoi  amisesta vanhan hallin viereen 
ja Tampereen  en, Asunto  en ja Toimelankaaren rajaaman alueen muokkaaminen “kes-
kuspuistoksi“ vaiku   vat hyvältä. Näiden pohjalta lähdimme kehi  ämään palveluiden ja 
kevyenliikenteenväylien muodostamaa puistobulevardia, joka johtaisi asemalta nykyisen 
keskustan alueelle, tehden siten Sääksjärvestä yhtenäisemmän.

Jo heti alussa syntynyt idea Tampereen-
tien vihreistä ylityskohdista säilyi projek-
 n lopulliseen versioon saakka. Tutkimme 

keinoja tehdä ylityskohdista turvallisia ja 
estee   siä, o  aen huomioon, e  ä alueella 
liikkuu paljon pieniä koululaisia. Ylityskoh-
 en ideoiminen oli tärkeää myös Sääksjär-

ven uuden luonteen ja yhtenäisen “vihre-
än” rei  n kannalta. 

 Suunnitelman yhdeksi kantavaksi ideaksi muodostui muuritalolla osittain ympäröity 
kor  eli, jonka sisällä on erilaisia ja erikokoisia pienkerrostaloja. Talojen väliin jäävä  la 
on autoton ja muodostaa puolijulkisen puistomaisen pihan talojen asukkaille. Inspiraa  -
on lähteenä toimi vastaavanlainen asuinalue, Funenpark, joka sijaitsee Amsterdamissa. 
Ajatus kyseisenlaisesta asuinalueesta, joka eroaa perinteisestä suomalaisesta kerrostalo-
asumisesta, kiehtoi koko ryhmää ja lähdimmekin kehi  ämään ideaa ja kor  elin muotoa 
Sääksjärvelle sopivaksi. Suunnitelmassa kyseinen kor  eli rakennetaan nykyisen pienteol-
lisuusalueen  lalle, uuden aseman läheisyyteen.

Työprosessi, 33880 Sääksjärvi – esimerkki seitsemän viikon intensiivisestä työnteosta 
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Lopullinen suunnitelma alkoi hahmottua 
pitkän ideoinnin jälkeen. Kirjastorakennus 
siirtyi vielä lopuksi keskemmälle Sääksjär-
ven ytimeen. Kirjasto ja sitä ympäröivät 
puisto ja tori muodos  vat toimivan koko-
naisuuden eläkeläisten, koululaisten ja päi-
väko  en ulo  uville, ja kaikkien sääksjärve-
läisten iloksi!

Välivaiheen jälkeen keskialueen ja asemanseudun jatkokehi  elyyn kiinnite   in erityis-
tä huomiota. Asemanseudulla rakennuskantaa yhtenäiste   in ja asema-aukiolta lähte-
vää kävelybulevardia muoka   in mielenkiintoisemmaksi. Keskialueen matalat rivitalot 
korva   in tehokkaammalla kerrostaloasumisella ja Tampereen  en varrelle suunnitellut 
kerrostalot muu   vat muotoaan townhouseiksi. 

Ton  eja tutkimme siltä pohjalta, josko ole-
massa olevaa ton   jakoa voisi hyödyntää 
uuden kaavan tekemisessä. Tutkimuksen 
alla olivat myös nykyiset rakennusoikeudet 
ja asumistehokkuus. 2000 uuden asukkaan 
mahdu  aminen alueelle vaa  i toimintojen 
järkevää sijoi  elua, ja joidenkin alueiden 
rohkeaa  ivistämistä.

Suunnittelualueen keski- ja pohjoisosaa 
luonnostellessa tavoi  eena oli luoda alu-
eille tiiviimpää asumista. Alueelle suun-
niteltiin uusi kirjastorakennus sekä ikäih-
misten asumista palveluiden läheisyyteen. 
Pohjoisen pistetaloalueelle syntyi  iviim-
pää rakentamista ja harvat pientalot on-
nistuttiin säilyttämään. Kevyenliikenteen 
väyliä pyri   in luomaan siten, e  ä kaikki-
alta pääsisi liikkumaan turvallises   ja mu-
kavasti myös pyörällä tai kävellen. Myös 
yhteydet sekä rauta  en, e  ä moo  ori  en 
taakse tuli huomioida suunni  elussa. 

VÄLIVAIHEEN KOMMENTTEJA 
SUUNNITELMASTA

+ PORTTIAIHE
 + KIERRÄTYSRAKENTAMINEN
 + URBAANI LIIKEKESKITTYMÄ 
 - TOISAALTA SIITÄ SEURAA 
 KYLÄMÄISYYS - ONKO KAIKKIALLE 
 PITKÄ MATKA?

 PALVELUT VIELÄ HIEMAN 
 HAJALLAAN ASUKASMÄÄRÄÄN 
 VERRATTUNA JA VÄKILUKU 
 HUOMIOONOTTAEN

 MATKA MAANALAISISTA 
 PARKKIKSISTA PISTETALOIHIN?
 -> ONKO LIIAN PITKÄ ESIM. 
 OSTOSTEN KANTAMISEEN?
 ELEMENTTIKERROSTALOJEN 
 MUUNTAMINEN VIIHTYISÄMMÄKSI 
 HYVÄ!
 TEOLLISUUS?
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RYHMÄTYÖT
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Aksonometria pohjoiskor  elista

YLEISSUUNNITELMA

RYHMÄTYÖT — DUPLEX

1 0 0 M

Ydinpaikkojen kartoitusta

Liikennekaavion ja  everkoston 
luonnostelua

Ongelma-alueet ja yhteydet

DUPLEX
Jooel Keramaa, Ella Kylä-Kause, Ar  u Kuisma, Mikko Toivanen

Tuleva junaseisake antoi suuntaviivat työlle ja sen myötä ilmenivät myös vaa  mukset asutukselle, palveluille, liikenteelle ja työpaikoille. 
Koko alueen hyvä saavute  avuus sekä jalan e  ä polkupyörällä nousi keskeiseksi tavoi  eeksi suunni  elun edetessä. Toinen kantava 
ajatus alusta läh  en oli kaupunkimaisuus:  iviit kujamaiset katu  lat. Alue jäsentyi luontevas   kahteen osaan: pohjoiseen ja eteläiseen. 
Alueiden keskinäinen yhteys ja tavoitellut profi ilit ohjasivat myös koko suunni  elualueen keskiosan jäsentelyä. Yhteyksiä luo  in viher-
väylillä ja pohjoisen alueen laitaan sijoite   in torimaisia aukioita sekä runsaas   palveluita. Eteläisen alueen palvelurakenteen halu   in 
tukevan sinne sijoite  ua urheilukeskusta.

Aseman sijain   muu  ui konsep  suunni  elun aikana. Alkuvaiheessa pohjoispäähän kaavailtu asema osoi  autui hankalaksi ja se sijoite-
 in myöhemmin lähemmäs toria. Samalla luo  in luonteva yhteys torikeskustan, aseman ja eri keskusalueiden välille. Asemarakennuk-

sesta muodostui tärkeä kohta pohjoisessa.  Vaikka Tampereen  en ympäristö ja profi ili tulisi muodostumaan urbaanimmaksi, pääte   in 
kahden keskusalueen väliin jäävä pientalovaltainen vyöhyke pääosin säily  ää. Sen luonne kuitenkin muu  uisi väistämä  ä viherväylien 
myötä julkisemmaksi ja elävämmäksi. Keskiosan puisto olisi pientaloalueen asukkaiden kohtauspaikka ja vahvistaisi ydinpaikkojen yh-
tey  ä. Alueen lounaisnurkka junaradan varressa on vara  u urheilukeskukselle, jonka vetonaulana on myös ulkopaikkakuntalaisia hou-
ku  eleva Suomen ainoa sisä  loissa oleva velodromi eli pyöräilystadion. Asumisen lisäksi urheilukeskuksen läheisyyteen keski  yy sen 
toimintaa tukevia palveluja.

Aksonometria torikeskuksesta
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RYHMÄTYÖT — DUPLEX

Toteutuksessa keskitytään ensin ydinpaik-
kojen vahvistamiseen. Asemanseutu, torin 
alue ja liikuntakeskus rakennetaan ensim-
mäisessä vaiheessa. Liikuntakeskus veto-
voimatekijänä pääsee näin elävöi  ämään 
alue  a aikaisessa vaiheessa. 

Toisessa vaiheessa jatketaan ydinalueiden 
kehi  ämistä ja uudistetaan puistovyöhyke 
rei  stöineen. Liikenneverkkoa kehitetään 
erityises   kevyen liikenteen osalta. 

Kolmannessa vaiheessa alueelle on muo-
dostunut kaksi keskusta ja niiden välille 
pientalovaltainen vihervyöhyke. 

Pinta-alat ja asukasmäärät:

Pure  avissa: 
13600 m² = n. 300 as.

Uudisrakentaminen: 
Pohjoinen: 64200m 
² = n. 1400 as. 
Eteläinen: 36400 m² = n. 800 as. 
Toimisto: 10260 m² 
Liike  la: 18800 m²

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

Y  met ja liikkeen suunta. Vieraspaikkakun-
talaisten liike liikuntakeskukseen pyritään 
ohjaamaan keskusta-alueen läpi sen elä-
vöi  ämiseksi. 

Tampereen kaupunkiseudun kun  en toteu  aman rakennesuunnitelman 2040 mukaan käy  äjäpoten  aalin merki  ävä kasva  aminen 
on haasteena etenkin Sääksjärven ja Lempäälän aluekeskuksissa, minkä vuoksi suunnitelmamme tavoi  eena on  ivistää huoma  avas   
Sääksjärven olemassa olevaa melko hajanaista ja jäsentelemätöntä rakennuskantaa. Pyrkimyksenä on kehi  ää katuverkostoon selkeä 
hierarkia eri katujen välillä ja paino  aa kevyen liikenteen monipuolista rei  stöä. Erityises   nykyisen keskustan ja tulevan lähijunaseisak-
keen ympäristöön suunni  elualueen pohjoisosassa on määrä luoda  ivistä ja urbaania kaupunkiympäristöä. Rakennuskantaa uusitaan 
ja kehitetään nykyistä selkeämpi kor  elirakenne. Alueelle keski  yy sekä asutusta e  ä myös suurin osa palveluista. Nykyisen S-marke  n 
edestä autot siirretään pääosin maan alle ja  lalle kehitetään selkeä rakennusten rajaama torialue. Suunni  elualueen eteläosan nykyi-
selle teollisuusalueelle rakentuu täysin uusi asuinalue, jossa yhdistyy sekä pientalo- e  ä kerrostaloasumista. 

Tavoi  eenamme on luoda Sääksjärvestä nykyistä  iviimpi ja kaupunkimaisempi aluekeskus, joka ei ole vain paikallisten asukkaiden käy-
tössä vaan houku  elee alueelle päivi  äin kävijöitä myös Sääksjärven ja Lempäälän ulkopuolelta sekä työpaikkojen e  ä harrastusmah-
dollisuuksien avulla.

Tavoi  eet:

• Luoda aidos   kaupunkimaista ympäristöä

• Tukea elävän kaupunkikul  uurin syntymistä suunni  eluratkaisuilla

• Luoda houku  elevuu  a ulkopuolelta

• Tukea jalankulkua, pyöräilyä ja julkista liikenne  ä

• Luoda asuinpaikkoja kaikenlaisille asujille

• Hajau  aa palvelurakenne  a ja väl  ää tyyppialueiden syntymistä

• Tarjota monipuolisia vapaa-ajanvie  omahdollisuuksia 
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RYHMÄTYÖT — DUPLEX

Tiet ja paikoitus 
Asuinalueet pyritään rauhoi  amaan auto-
liikenteeltä ja keskusalueille luodaan elävä 
ja mielenkiintoinen kävelyrei  stö.

Palvelut ja asuminen
Palveluja, asumista ja työpaikkoja pyritään 
sekoi  amaan ja tyyppialueita väl  ämään. 

Toimisto ja teollisuus  =

Asuminen   =

Liike  la    =

Palvelut    =

Viheralueet ja virkistys
Kaksoiskeskustan keskelle jää vihreä vyö-
hyke.

Vihreä alue   =

Hoide  u puisto   =

Liikunta ja virkistys  =

Näkymä torikeskuksesta

Paikoitus  =

Kevyt liikenne  =

Näkymä pohjoiskor  elista



SÄÄKSJÄRVI  YHDYSKUNTASUUNNITTELUN AMMATTIKURSSI 1 2016

40 41

RYHMÄTYÖT — DUPLEX

KAAVAOTE

Näkymä torikeskuksesta

Aksonometria torikeskuksesta
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Liikennekaavio

RYHMÄTYÖT — ELÄMYSPOLKU

1 0 0 M

ELÄMYSPOLKU        

Marianna Ko  lainen, Krista Vänni, Olli Pasanen, Maria Hyvönen

Tavoi  eemme on  ivistää ja kasva  aa Sääksjärven asutusta ja sen myötä lisätä työpaikkojen ja palveluiden määrää. Haluamme saada 
alueelle asukkaita jokaisesta ikäluokasta, ja houkutella etenkin perheellisiä nuoria aikuisia muu  amaan Sääksjärvelle edullisempien 
asuntojen ja uusien työpaikkojen perässä. Alueella on matkailupoten  aalia, sillä se on monien kulkurei   en risteys lähellä luontoa, esi-
merkiksi Birgitan retkeilypolkua. Tähän mennessä autoton yhteys Birgitanpolulle on ollut heikko, mu  a junaseisakkeen sekä retkeily- ja 
majoituspalveluiden myötä pa  koimaan lähtemisen kynnys pienenee huoma  avas   tamperelaisillekin. 

Toinen suunnitelman tavoite on Sääksjärven kevyen liikenteen rei  stön ja viheralueiden kehi  äminen. Pientaloalueella umpikuja  et 
muutetaan ruutukaavaverkostoksi ja umpeen kasvaneet metsät hoidetuiksi puistoiksi. Muutenkin puistoja ja aukioita syntyy niin ase-
manseudulle kuin vanhaan keskustaan sekä uudelle asuinalueelle. Tämän ansiosta asukkaiden ulkoilu- ja kohtaamismahdollisuudet pa-
ranevat. Asemalta lähtevä kevyen liikenteen bulevardikatu on linkki asemalta uudelle asuinalueelle sekä Luontokeskukseen. Puistomai-
suuden lisäksi kasvava Sääksjärvi kaipaa  iviimpää keskustaa ja houku  elevampaa ensivaikutelmaa junalla saapuville. Tämä pyritään 
saavu  amaan täydennysrakentamisella. Sen lisäksi eri keski  ymien, kuten junaseisakkeen, vanhan keskustan sekä eteläpäädyn linki  y-
minen toisiinsa otetaan huomioon, jo  a Sääksjärvi kasvaa yhtenäiseksi.

15 krs
11 krs

6 krs
5 krs
4 krs
3 krs
2 krs
1 krs

Viheralue
Paikoitus

YLEISSUUNNITELMA
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RYHMÄTYÖT — ELÄMYSPOLKU

Sääksjärven uuden suunnitelman vaihei  ainen 
toteutus 10, 20 ja 30 vuoden jälkeen

teollisuus

palvelut

kivijalka

uusi asuminen

Näkymäkuva “Elämyspolku”-kävelykadulle, joka vie sekä uudelle townhouse-asuinalueelle e  ä luontokeskuksen 
ja retkeilyhotellin kau  a Birgitanpolulle. Vasemmalla kävelykatua kolmikerroksiset asuinkerrostalot, joiden en-
simmäiset kerrokset on vara  u liike  loille ja jotka rajaavat alkuperäisten kerrostalojen sisäpihoja yksityisemmik-
si. Oikealla asemaseisakepuistoa rajaavat toimistorakennukset alikulkuaukotuksineen.

Aksonometria seisakkeen ympäristöstä ja kävelykadusta, jonka 
varteen sijoi  uvat aukion toimistorakennukset ja toisen puolen 
asuinkerrostalot katutason liike  loineen.

Aksonometria Sääksjärven var  oista ja uusista pistekerrostaloista, sekä vanhasta keskustasta: uusi 
seurakuntatalo ja liikekeskus aukioineen, palvelutalokor  eli ja nuorisokeskus, supermarket sekä 
kaksi uu  a asuinkerrostaloa katutason liike  loineen.

Autoilijoillakin on mahdollisuus joustavaan asemanseudun käy  öön, sillä koko Rauta  en 
aukio on maanalaisen parkkihallin kansi ja parkkihallista noustaan maan pinnalle toimis-
torakennusten keskelle puistoon. Parkkihalliin ajetaan vanhan keskustan kau  a ja sinne 
laskeudutaan ja sieltä poistutaan asemaa ja vanhaa keskustaa yhdistävän kävely  en viertä 
kulkevaa ajoliuskaa pitkin. 

Toimistorakennusten lisäksi Sääksjärvelle uu  a tunnusomaisuu  a antavat Sääksjärven 
var  jat, kaksi tornitaloa. Ne näkyvät kauas ja toivo  avat Sääksjärvelle saapuvan tervetul-
leeksi. Myöskään vanha keskustan alue ei jää läpikulkevalta huomio  a, sillä Sääksjärven 
var  joiden jälkeen vastassa on  en päälle levi  yvä uusi seurakuntatalo ja kirjasto toisen 
kerroksen terasseineen. Toisella puolella  etä katua rajaa kaksi uu  a liikekeskusta sekä 
uudistunut päivi  äistavarakauppa. Koska alueelle on kaavailtu yli 2000 uu  a asukasta, 
myös alakoulun laajentaminen on ajankohtaista. Nykyisen urheilukentän ja Tampereen-
 en väliin tulee uusi koulurakennus, joka sisältää liikunta- sekä taideluokat eli teks  ililuo-

kat, puukäsityöpajan sekä musiikki  lat.

Asemanseutu ja vanha keskusta
Sääksjärven junaseisakkeen ympäristö on suunniteltu palvelemaan niin autolla kuin kävellenkin saapuvia sekä antamaan hyvän vaikutel-
man ulkopaikkakuntalaisille. Asemakeskus tarjoaa kulkuyhteyksiä odo  aville ravintola- ja kahvilapalveluja sekä odo  elu  loja. Yhdessä 
toimistorakennusten kanssa Asemakeskus rajaa Rauta  enaukion. 

Korkeahkot toimistorakennukset tuovat Sääksjärvelle työpaikkoja parhaimpien liikenneyhteyksien varteen. Ne suojaavat myös asuin-
rakennuksia radan melulta. Toimistojen maantasokerrokset varataan työpaikkaravintoloita ja oleskelu  loja varten, kun taas ylemmät 
kerrokset ovat toimisto  loja varten. Asemanseutu toimii lähtöpisteenä Sääksjärven läpi kulkevalle kävelykadulle. Rei    johtaa luontokes-
kuksen ja retkeilyhotellin kau  a uudenlaiselle townhouse-asuinalueelle. Kävelykadun alkuun on suunniteltu kolme kerrostaloa, joiden 
katutaso on vara  u kivijalkaliikkeille palvelemaan asemalle ja asemalta kulkevia. Kerrostalot rajaavat kävelykatua ja alkuperäisistä sisäpi-
hoista tulee en  stä yksityisempiä.
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RYHMÄTYÖT — ELÄMYSPOLKU

Näkymäkuva uudelleen jäsennellystä Tampereentiestä. Va-
semmalla Sääksjärven alakoulun uusi liikunta- ja kädentaito-
rakennus.

Aksonometria yhdestä townhouse-asuinalueen kor  elista.

Townhouse- ja eteläinen kerrostaloalue
Townhouse-alue on uusi idyllinen asuinympäristö. 
Uudella asuinalueella houkutellaan Sääksjärvelle li-
sää perheellisiä, ja tavoi  eena on luoda rauhallinen 
ja yhteisöllinen ilmapiiri alueelle. Jokainen kor  eli 
sulkee sisäänsä yhteisen piha-alueen turvalliseksi 
leikki- ja oleskelutilaksi, mutta jokaisella asunnol-
la on myös oma terassitilansa sisäpihan puolella. 
Kadulle avautuvalla puolella on osassa asunnoissa 
oma autotalli, joka sulautuu rakennuksen julkisi-
vuun hyvin, mutta jonka ansiosta autot saadaan 
suurimmaksi osaksi pois kaduilta. Näin katuleveys 
voidaan pitää mahdollisimman kapeana, mikä it-
sessään lisää idyllisyyttä. Omien autotallien sekä 
harvahkon  envarsipysäköinnin lisäksi Varasto  en 
varteen rakennetaan 400 autopaikan parkkitalo ja 
uusien kerrostalojen pohjakerros toimii parkkihalli-
na asukkailleen.

Townhouse-talojen seassa on myös pienkerrosta-
loja, joissa tavoitellaan erilaisia asumismuotoja sa-
maan rappukäytävään, jo  a alueen asukaskirjo olisi 
mahdollisimman monipuolinen. Jokaisella kor  elilla 
on myös omaleimainen ilme eri julkisivumateriaa-
lein ja  -värein luotuna. Matalan asuinalueen väliin 
jäävät kadut pää  yvät eteläpuolella viisikerroksisiin 
kerrostaloihin, ja näiden ensimmäisen kerroksen ki-
vijalkakaupat palvelevat asuinalueen asukkaita. Jul-
kista rakentamista edustaa myös alueen länsipuo-
len Luontokeskus ja retkeilyhotelli, jotka palvelevat 
Birgitanpolun kulkijoita ja muuten luonnossa liikku-
misesta kiinnostuneita, sekä Sääksjärvelle yöpyviä 
ulkopaikkakuntalaisia.

Uutta kerrosalaa 178 800 k-m2, josta asumiseen 
käytetään noin 150 000 k-m2. Uusia asukkaita noin 
3000.
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SUUNNITTELUPROSESSISTA

Jo  a alueiden henki ja tunnelma väli  yisi selvemmin, eri kohdista teh  in havainnekuvia. Ne myös au  oivat hahmo  amaan, mikä toimii ja mikä ei, jonka pohjalta pientä 
hienosäätöä pystyi vielä harrastamaan. 

RYHMÄTYÖT — ELÄMYSPOLKU

KAAVAOTE

Asuinkerrostalojen kor  elialue.

Asuinpientalojen kor  elialue.

Puistoalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Toimistorakennusten kor  elialue.

Liike ja toimistorakennusten kor  elialue.

Autopaikkojen kor  elialue.

Luontoon lii  yvää kul  uuritoimintaa 
palvelevien  lojen ja näy  ely  lojen 
kor  elialue.
Opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten kor  elialue.

Opetus- ja urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten kor  elialue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kor  elin, kor  eliosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
Poikkiviiva osoi  aa rajan sen puolen, 
johon merkintä kohdistuu.
Ohjeellinen ton  n/rakennuspaikan raja.
Kor  elin numero.

Ton  n/rakennuspaikan numero.

Kadun,  en, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoi  aa 
rakennuksen tai sen osan suurimman 

Autopaikkasuhdeluku, joka kertoo 
kuinka monta autopaikkaa tulee osoi  aa 

Rakennusala.

Merkintä osoi  aa, kuinka monta 
kerrosneliömetriä rakennusalalle 
sallitusta kerrosalasta saadaan käy  ää 

Rakennusala, jolle saa sijoi  aa 
talousrakennuksen.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi 
vara  u alueen osa.

Rakennuksen mahdollista harjasuuntaa 
osoi  ava viiva.

Nuoli osoi  aa rakennusalan sivun, 
johon rakennus on rakenne  ava kiinni.

Istute  ava puurivistö.

sallitun kerrosluvun.

suhteessa kerrosalaan.

liike  loja varten.

Katu.

Jalankululle ja pyöräilylle vara  u
katu/  e.
Jalankululle ja pyöräilylle vara  u
katu/  e, jolla huoltoajo on salli  u.
Jalankululle ja pyöräilylle vara  u
katu/  e, jolla ton  lle ajo on salli  u.
Olemassa olevien rakennusten rajat.
Ohjeellinen urheilutoimintaan
vara  u alue.

Ajoyhteys. 
Ohjeellinen kor  elin asukkaiden 
yhteisöllisyy  ä palveleva rakennus.
Parkkipaikka
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YLEISSUUNNITELMA

Suunni  elua on ohjannut ais  rajoi  eisten mahdollisuudet kokea kaupunkia, sekä liikkumisen helpo  aminen. Suunnitelman tavoi  eena 
on vastata uuden junaseisakkeen tuomiin vaa  muksiin ja mahdollisuuksiin sekä luoda Sääksjärvelle vahva iden  tee    ais  rajoi  eisten 
ihmisten tarpeet huomioivan kaupunkisuunni  elun edelläkävijänä. 

Sääksjärven uusi seisake sijoi  uu suunni  elualueen lounaisosaan. Suunnitelmassa rei  ejä on selkeyte  y ja lyhenne  y. Muun muassa 
asemalta kulkee keskustaan uusi kävelykatu. Kaduilla kulkua on pyri  y helpo  amaan ero  amalla eri kulkurei  t tekstuurein. Kadun var-
rella on pientalorakentamista, pienkerrostaloja sekä rakennusten kivijaloissa liike  loja. Kävelykatu johtaa ais  keskukseen, Sääksjärven 
uuteen kul  uurivetonaulaan. 

Suunni  elualueen eteläpäätyyn rakennetaan teollisuus- ja toimistorakennuksia. Rakentamisella pyritään luomaan työpaikkoja Sääks-
järvelle sekä mahdollistamaan junaseisakkeen maksimaalinen käy  ö. Yli 2000 uudelle asukkaalle on luotu monimuotoisia asuinmah-
dollisuuksia, muun muassa luoteen lamellitalojen moduulitäydennysrakentamisella. Sääksjärveläisille on pyri  y luomaan viihtyisää ja 
monipuolista kaupunki  laa erilaisilla toiminnoilla ja palveluilla.

SÄÄKSJÄRVI KAIKILLA AISTEILLA
Me  e Biström, Jenni Kinnunen, Aapo Niemi, Annika Tuominen

Pääväylällä, seisakkeelta Sääksjärven keskustaan ja 
ais  keskukseen, on tasainen pinta suorakulmaisia 
laa  oja, jotka ohjaavat kulkua suoraan keskustaan. 

Pääväylältä lähtevät heksagonin muotoiset laatat 
vievät liikkeisiin ja palveluihin. Laa  ojen saumoista 
kasvaa nurmikkoa, jolloin laa  ojen tekstuuri tuntuu 
erilaiselta jalalle. Saumat eivät ole liian leveitä tai 
syviä, jolloin mahdollisten apuvälineiden kuten val-
koisen kepin käy  ö olisi hankalaa. 

Heksagon laatat ovat myös pienempiä kuin pää-
väylän laatat, joka myös ero  aa tekstuurin pääväy-
lästä. Penkit, puut, istutukset ja muut ”esteet” on 
ympäröity pehmeällä nurmikolla ja loivalla maa-
kummulla, jo  a kulkija havaitsee objek  n kauem-
paakin.

1 0 0 M

RYHMÄTYÖT — SÄÄKSJÄRVI KAIKILLA AISTEILLA
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Älypuhelimeen voi ladata Sääksjärvi-
sovelluksen, joka helpottaa kulkemista 
Sääksjärvellä. 

Sovellusta voi käy  ää audi  ivisena GPS-
lai  eena, joka ohjaa kulkua Sääksjärven 
paikkoihin, kuten kauppoihin, ravintoloi-
hin tai ais  keskukseen. 

Sovellus varoi  aa käy  äjää lähestyvästä 
risteyksestä tai mahdollista hankalasta 
kohdasta näkörajoi  eisille ja ohjaa käyt-
täjän turvallises   perille. 

Sovellukseen saa myös opastusta Sääks-
järven kohteissa, kuten lyhyen historiikin 
kipinämuurilla tai kierroksen ais  keskuk-
sessa. 

Sovellus tunnistaa automaa   ses   käyt-
täjän sijainnin ja ehdo  aa toimintoja. So-
vellusta voi ohjata puheella.

Vaihei  ainen toteutus

2020                       2045            2065 ->

Liikennesuunnitelma

Rakennusten kerrokset

Kadun tekstuureilla pyritään helpo  amaan 
kävelijän kulkemista ja suunnittelu ottaa 
kantaa näkövammaisten kaupunkikoke-
mukseen. 

Kadun pinta muodostuu tasaisista suora-
kulmaisista laatoista, jotka ohjaavat kulkua 
suoraan keskustaan, kun taas heksagonin 
muotoiset laatat johda  elevat liikkeisiin ja 
palveluihin. 

Kävelykatu on täysin autoton. Metsäalu-
eelle rakennetaan kytketty pientaloalue 
sekä uusi palvelutalo. Palvelutalon yhtey-
teen tulee uusi seurakuntatalo. 

Rakennukset sijaitsevat melko lähellä rau-
tatietä, mutta metsää jätetään melues-
teeksi sekä radan varteen rakennetaan 
meluvallit vähentämään raidemelua. 

Meluvalleihin varataan  laa taideteoksille, 
jolloin Sääksjärvelle saapumisesta tulee 
omalaeimainen kokemus. Myös Sääksjär-
ven  eltä saapujaa terveh  i taideteos.

Uusi kävelykatu yhdistää junaseisakkeen ja 
Sääksjärven keskustan. Kävelykadun var-
rella on ihmisen mi  akaavassa erikokoista 
townhouse- ja pienkerrostalorakentamis-
ta. 

Rakennusten ensimmäisissä kerroksissa 
on kivijalkamyymälöitä ja -palveluita, kuten 
ravintoloita. Kävelykadun suuntaiset van-
hat talot säilytetään. Rakennusten pihat 
sijoitetaan poispäin kävelykadusta. Kulku 
kadun itäpuolella oleviin rakennuksiin ta-
pahtuu uuden kiertokujan kau  a. 

Länsipuolen pientalot ovat auto  omia ja 
pienkerrostaloihin on kulku Toimelankaa-
relta, joka yhdistyy Asuntokujaan.

Kor  eliaksonometrioita

ELÄMYSKAAVIO

RYHMÄTYÖT — SÄÄKSJÄRVI KAIKILLA AISTEILLA
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LUOTEEN MODUULIRAKENTAMISALUE

Karhumäentien lamellitaloalueen vanho-
ja kerrostaloja korotetaan 3-kerroksisista 
5-kerroksisiksi. Korotus mahdollistaa myös 
julkisivu- ja hissiremon  n, sekä muita pa-
rannuksia asuinympäristöön. Tampereen-
 en ja Karhumäen  en varteen sijoitetaan 

3-5-kerroksisia asuin- ja pysäköin  -raken-
nuksia, jotka rajaavat alueesta suurkor  e-
lin.

Korttelin sisäpihalle sijoittuu pieni-mit-
takaavaista täydennysrakentamista, joka 
koostuu 25-neliöisistä kuu  omoduuleista, 
jotka sijoi  uvat orgaanises   lamellitalojen 
eteläpuolille. Moduulit asetellaan siten, 
e  ä niiden julkisivu- ja ka  opinta-ala au-
rinkoa koh   ovat mahdollisimman laajoja, 
mikä tuo energiasäästöä. Sijoi  elu on pit-
simäisen väljää, jolloin moduuleiden väliin 
ja katoille jää  laa asukkaiden pihatoimin-
noille. Myös lamellitalojen ja moduulien 
väliin jää suojaisaa, käyte  ävää  laa.

Moduulirakentaminen tekee sisäpihoista 
pienipiirteisempiä ja vaihtelevampia.Ne 
muodostavat erikokoisia ulko  loja, joihin 
voi muodostua esim. asukkaiden yhteistä 
pienviljelyä. Moduuleiden sijoi  elu mah-
dollistaa lähes kaikille asukkaille oman pi-
han etelään.

Alue on pitkälti suunnattu opiskelijoille 
tai muutoin väliaikaiseen asumiseen, jol-
loin autopaikkojen tarve voi olla vähäinen. 
Parkkipaikat sijoi  uvat rakennusten poh-
jois- ja länsipuolelle, joihin kuljetaan Tam-
pereen  eltä Karhumäen  en kau  a.

SEISAKE JA ETELÄINEN UUDISRAKENNUS-
ALUE

Uusi junaseisake sijoitetaan suunnittelu-
alueen eteläpäähän, Kaukokiidon varas-
tohallin viereen. Halli säilytetään, mutta 
sen luoteiskulmasta viistetään pala, jolloin 
junaseisakkeen ja keskustan välinen rei    
muuttuu luontevammaksi. Hallin katolle 
luodaan viihtyisä viherkansi, jota jatketaan 
hallin parkkipaikan yli itään, jossa se yhdis-
tyy nousevaan maanpintaan. 

Kannen alle jäävä  la muutetaan sekä teol-
lisuus- e  ä asuinrakennuksia palvelevaksi 
pysäköintialueeksi. Hallin ja Tampereen-
 en välisellä alueella sijaitsevat teollisuus-

rakennukset puretaan ja niiden toiminta 
siirretään hallin sisälle. Alueelle eteläosaan 
rakennetaan uusia teollisuus- ja toimisto-
rakennuksia, ja pohjoisosaan korkeampia, 
4-7-kerroksisia asuinrakennuksia. 

Toimelankaaren ja asuintalojen rajaamas-
ta kolmiosta luodaan viihtyisä puistoalue. 
Hallin yhteyteen rakennetaan juna-asema, 
jonka kauttakulku viherkannelle toteute-
taan. Viherkannen ja uusien rakennusten 
avulla luodaan junaradalta aina Tampe-
reen  elle as   yhteys, joka on täynnä mie-
lenkiintoisia rei  ejä, aukioita ja näkymiä.

Leikkaus

Leikkaus

Modulit kerroksi  ain

Näkymä moduuliasuinalueelta

Kor  eliaksonometria

RYHMÄTYÖT — SÄÄKSJÄRVI KAIKILLA AISTEILLA
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AISTIKESKUS JA KESKUSTA-ALUE

Nykyisen S-marketin ja sen parkkipaikan 
 lalle tulee aukio, jota rajaavat ais  keskus, 

kirjasto sekä 3-5-kerroksiset asuinkor  elit. 

Suomessa ensimmäinen laatuaan oleva 
aistikeskus yhdistää tiedettä ja taidetta, 
ja antaa ihmisille mahdollisuuden kokeilla 
ympäristön kokemista rajoitetuilla aisteilla 
sekä antavat kuvaa ais  rajoi  eisten ihmis-
ten arjesta. Ais  keskuksessa järjeste  ävät 
näy  elyt ja ak  vitee  t, kuten esimerkiksi 
kosketeltavat taideteokset, musiikin ha-
vaitseminen värinän kautta, ravintolail-
lallisen syöminen täysin pimeässä  lassa, 
tuoksujen suunni  elu, täysin äänieriste  y 
huone sekä erilaiset performanssit muo-
dostavat moniais  sen kokemisen kokonai-
suuden. Ais  keskuksen ka  o laskeutuu au-
kiolle muodostaen istuskelunurmen.

Paloaukealla säilytetään nuorisotalo ja va-
paapalokunnan rakennus, joka toimii kah-
vilana ja mahdollises   myös kesätea  erina 
tai tanssilavana. Nuorisotalon taakse si-
joitetaan skei   puisto. Rakennusten väliin 
muodostuu puistomainen aukio, jossa on 
mahdollisuus järjestää tapahtumia, kuten 
myyjäisiä, kirpputoreja, pieniä fes  vaaleja, 
konser  eja, tea  eriesityksiä, lavatansseja, 
puistojoogaa yms.

Aukion keskelle tulee pieni ken  ä, jolla voi 
pelata pihapelejä ja jota voi talvella käyt-
tää luis  nratana tai esimerkiksi jääveistos-
puistona. Aukeaa rajaa townhouse-rivi ja 
pääasiallises   kevyelle liikenteelle tarkoi-
te  u pihakatu. Paloaukean yhteyteen jää 
olemassa oleva bussipysäkki. 

Bussipysäkkialueet koko suunnittelualu-
eella korotetaan ja niille on pääsy lovia 
ramppeja pitkin, helpo  aen liikuntaesteis-
ten bussiin astumista. 

Paloaukean ja aistikeskuksen aukion vä-
listä Tampereentien osiota rauhoitetaan 
autokaistoja kaventamalla ja jalkakäytävää 
leventämällä, sekä pintaa teksturoimalla 
laatoituksella. Liikenneympyrä säilytetään.

Keskustan vanhan liikekeskuksen tilalle 
rakennetaan uusi asuinkortteli, jonka ki-
vijalkaan sijoitetaan ruokakauppa. Pitkä-
ahteen  en varrelle pure  avan seurakun-
tatalon kohdalle rakentuu pientaloalue. 
Seurakunta- ja vanhusten palvelutoiminta 
saavat uudet  lat päiväkodin ja junaradan 
välissä sijaitsevaan metsikköön rakennet-
tavaan kompleksiin, joka on keskustan 
ja kävelykadun välittömässä yhteydessä, 
mu  a kuitenkin vilkkaimpien liikennereit-
 en ulkopuolella.

KAAVAOTE

RYHMÄTYÖT — SÄÄKSJÄRVI KAIKILLA AISTEILLA
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Suunni  elualueen koilliskulmaan nousee kaksi uu  a pistetaloa samalla kun paikalle jääneitä vanhoja olemassa olevia taloja korotetaan 
ja julkisivut uudistetaan. Pistetalojen autopaikkojen järjestämisessä on ote  u huomioon jyrkät maastonmuodot, joita hyödyntäen on 
voitu rakentaa viherkansi. Osa paikoituksesta on maan päällä. Suunni  elualueen kaakkois- ja luoteiskulmissa sijaitsevia lamellitaloja ko-
rotetaan loismaisella lisärakentamisella. Taloihin rakennetaan uusia siipiä tai ympäristöä muuten täydennetään rakentaen. Näin pihapii-
reistä tulee yksityisempiä ja rauhallisempia. Peruskorjauksen tarpeessa olevien lamellitalojen julkisivut uusitaan alueen uudistuneeseen 
luonteeseen sopivas  . Autopaikkoja sijoitetaan muodostuvien kor  elipihojen alle sekä pihapiirien ympäristöön. 

Teollisuushallien purkamisen ansiosta vapautuvalle alueelle rakennetaan townhouse-tyyppistä asumista ja pistetaloja. Suuri osa aluees-
ta pyhitetään virkistyskäytölle: hoide  u puisto ja rehevä metsä vuoro  elevat luoden houku  elevan viheralueen, jota halkoo kevyenlii-
kenteenväylä. Alueen tuntomerkkinä on jyrkkien maastonmuotojen yli kuro  uva kevyen liikenteen silta. Townhouse-alueen asukkaiden 
autopaikat on sijoite  u tonteille. Nykyisen pienteollisuusalueen itäiseen reunaan tulee neljä uu  a pistetaloa, joiden paikoitus on rat-
kaistu talojen länsipuolelle. Autopaikat pyritään hajau  amaan ja luomaan puistomaisempi ilmapiiri muun muassa lisäämällä puustoa 
sekä tuomalla erilaisia kävelyrei  ejä paikoitusten välistä. 

En  sen teollisuusalueen länsipuolelle rakennetaan uusi päiväko   sekä 1. ja 2. luokka-asteen ka  ava alakoulu ratkaisuna Sääksjärven 
koulun liian täysille peruskoululuokille. Lisäksi alueelle kaavoitetaan pienehkö kauppakiinteistö, johon voidaan sijoi  aa päivi  äistava-
rakauppa. Nykyisen marke   talon  lalle rakennetaan maantasokerroksen osi  ain ka  ava iso ruokakauppa. Osa kerroksesta varataan 
parkkihallille. Kerroksen päälle jäävä torimainen pihakansi rajataan asuinrakennuksilla, joiden kannen tasolla sijaitseva kerros varataan 
liiketoiminnalle. Lännestä aseman suunnasta kulku kannelle tapahtuu vaiva  omas   pikkuhiljaa nousevaa kiveystä pitkin, ja idästä por-
tailla sekä hisseillä. Kirjastotalon  lalle nousee asuintalo, jonka alimpaan kerrokseen sijoitetaan puret¬uja vastaavia liike  loja tai muuta 
toimintaa. Keskustan väli  ömään läheisyyteen perustetaan myös palveluasumiselle omiste  u nelikerroksinen rakennus, jonka sisäpi-
han virkistysalue rajautuu olemassa olevien rivitalojen piha-alueisiin. 

Alueelle rakentuu toimiva kevyenliikenteen ja viheralueiden verkosto. Suunni  elualueen ympäri kulkee yhtenäinen kävely- ja pyöräily-
 estö, jonka varrelle on sijoite  u erilaisia ak  vitee   pisteitä, kuten ulkokuntosaleja ja grillipaikkoja. Sääksjärven ulkopuolisille alueille 

verkosto linki  yy muun muassa rauta  en yli  ävän kevyen liikenteen sillan sekä moo  ori  en alikulun kau  a. Kevyen liikenteen pääväy-
lät ulo  uvat Tampereen  en yli, joten liikenne  ä rauhoitetaan koro  amalla  enylityspaikat ja esimerkiksi korvaamalla asfal    kivetyksel-
lä. Alue muu  uu myös puistomaiseksi vilkkailta ylityspaikoilta, ja näin autoilijaa varoitetaan muu  uneesta liikennejärjestelystä.

KURVI
Mathias Herbst, Elina Merilä, Iiris Panula, Ville Vilenius 

Kurvi on Sääksjärven täydennysrakentamissuunnitelma, jonka myötä alueen asukasluku lisääntyy 2000:lla ja rakennuskanta sekä toimin-
not monipuolistuvat. Vuoteen 2040 mennessä Sääksjärveä länsipuolelta rajaavan rai  o  en varteen rakennetaan lähijunaseisake, jonka 
ansiosta Sääksjärven keskusta elävöityy ja alueelle saapuu lisää palveluita, työpaikkoja ja toimisto  loja. Alueelle houkutellaan eritoten 
nuoria lapsiperheitä, joita kannustetaan irro  autumaan vanhoista normeista kuten autoilusta sekä epätaloudellisesta  lankäytöstä. 
Suunnitelma antaa kehykset toteutukseen muun muassa laajentuneella kevyenliikenteen verkostolla, junaseisakkeella sekä palveluiden 
monipuolistamisella. Suurimmat näkyvät muutokset tulevat tapahtumaan nykyisen keskusta- ja pienteollisuusalueen ympäristössä. 
Keskustan palvelukeski  ymä laajenee länteen päin luoden sauma  oman yhteyden juna-asemalle. Aseman ja keskustan välille syntyy 
aukiomainen kulkuyhteys. ’Shared space’–tyyppinen yhteys edesau  aa kevyen liikenteen sekä autovirtojen järjestymistä. Keskustan 
rakennuksien alin kerros on vara  u liiketoiminnalle ja ylemmissä kerroksissa on asuntoja. Asuinrakennuksia ei pureta suunnitelman 
toteutuksessa. 

Kevyet pienteollisuushallit siirretään etelään muun teollisuuden läheisyyteen ja Kaukokiidon halli puretaan. Lisäksi pure  avia kohteita 
ovat muun muassa seurakuntatalo, matala kirjastotalo, keskuksen molemmat kauppatalot ja epäkäytännöllises   sijoite  u päiväko  . 
Myös päiväkodin väliaikainen kon   talo sekä suunni  elualueen kaakossa sijaitseva pubitalo poistetaan käytöstä. Aseman pohjoispuolel-
le nousee toimistorakennuksia, joiden pysäköin   keskitetään suurempaan parkkihallikokonaisuuteen. Toimistoalueelle pääsyn helpot-
tamiseksi niiden edustalle sijoitetaan myös bussipysäkki. Asemaympäristön toimistorakennukset toimivat maamerkkinä lähesty  äessä 
Sääksjärveä raiteita pitkin. Keskusta-alueen liikenne  ä rajoitetaan voimakkaas   muun muassa rajoi  amalla aseman edustan liikenne 
yksisuuntaiseksi. 
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Keskusta -aksonometria

Pistetalo -aksonometria

Townhouse -aksonometria
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Kerrosalakaavio Vaihei  aisrakentamiskaavio
Prosessi alkoi vapaasta luonnostelusta ja 
ryhmän jäsenten ideoiden yhdistelemi-
sestä. Workshop-työskentely tuo    paljon 
ideoita, joita osin sovelle   in lopullisessa 
suunnitelmassa. 

Suunni  eluvaiheessa pyrimme o  amaan 
huomioon olemassaolevat asuinrakennuk-
set ja samalla kehi  ämään alueiden viih-
tyisyy  ä.

TYÖPROSESSI
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KAAVAOTE, OSA
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METKA
Anna Luotolampi, Anniina Kortemaa, Emilia Hakulinen, Sanni Salmi

MUUTOKSET

Sääksjärven kaupunkikuvan kehi  ämisessä on keskity  y etenkin rauta  easeman, keskusta-alueen ja uuden työpaikka-alueen rakenta-
miseen. Muilta osin Sääksjärveä on täydennysrakenne  u. Suunnitelmassa alueelle rakennetaan täydennys- ja uudisrakentamista noin 
204000 kem2 verran ja asukasmäärä kasvaa noin 2100 ihmisellä. 

Tampereen  en liikenneympyrän ympäristöön keski  ynyt keskusta uusine toreineen ja liikerakennuksineen toimii Sääksjärven omalei-
maisena kohtauspaikkana. Kaupunki  lan viihtyisyy  ä lisätään hyvällä rakennusarkkitehtuurilla sekä istutuksilla ja katukiveyksillä. Luon-
teeltaan Sääksjärven keskusta edustaa uudenlaista urbaania  laa, jossa luonnon läsnäolo ja laadukas suunni  elu synny  ävät omanlai-
sensa kotoisan tunnelman.

Suunni  elualueen eteläosaan paino  unut teollisuusalue on muute  u osaksi asumiskäy  öön. Uusi asuinalue koostuu pienkerrostaloista 
ja townhouse-ryhmistä. Vanha Kiidon halli puretaan ja sen ton  lle rakennetaan uusi vetovoimainen työpaikka-alue. 

Sääksjärven eri alueita yhdistävät toisiinsa vihervyöhykeet, linkit paikkojen välillä. Kevyen liikenteen verkostoon on panoste  u ja muu-
toinkin alueen rei  stöä on selkeyte  y. Vihervyöhykkeet halkovat suunni  elualue  a monipuolises   ja muodostavat verkoston, jota pit-
kin kulkeminen kävellen paikasta toiseen on mielekästä.

KOHTAAMISIA

Sääksjärven vanha kirjastotalo puretaan ja  lalle rakennetaan uusi, sekä kooltaan e  ä toiminnoiltaan laajempi kul  uuritalo. Rakennus 
toimii uutena Sääksjärven maamerkkinä. Kul  uuritalossa olisi perinteisen kirjaston lisäksi esimerkiksi mobiilityö  loja, työpajoja, vuok-
ra  avaa kurssi  laa ja kahvila. Viereinen toriaukio tukee kirjaston toimintaa ja jatkaa palveluja ulos. Kirjastosta voi esimerkiksi lainata eri 
pelejä ja harrastusvälineitä, kuten skei   lautoja. 

VPK:n tornin ympäröimälle ton  lle on sijoite  u tori, joka toimii Sääksjärven uutena kohtauspaikkana. Perinteisen toritoiminnan lisäksi 
paikka halu   in saada elämään myös itsenäisenä, muinakin päivinä kuin torilauantaina. Aukio palvelee kaikkia Sääksjärveläisiä ikään 
katsoma  a ja tarkoituksena on luoda viihtyisä paikka, jonne on mukava mennä vaikka piknikille, leikkimään tai tapaamaan ystäviä. Suun-
ni  elimme toriaukiolle rakenne  avaksi myös toiminnallisen paviljonkirakennuksen. Paviljonki ja maaston muotoilu mahdollistaisivat 
samassa paikassa skei  auksen, kiipeilyn, lava- ja katsomokäytön ja istuskelun.

Aukiolla voisi järjestää erilaisia tapahtumia:

• Perinteinen toritoiminta: jäätelökioski, 
mansikanmyyn   , kirpputori jne.

• Talvipuutarha: ylimääräisen lumen voi ko-
lata aukiolle lumiveistosten tai lumilinnan 
rakentamiseen

• Lava eri tilaisuuksia varten: musiikkiesi-
tykset, festivaalit, kesäteatteri, puheet 
jne.

• Kurssitoiminta: neulepiirit, maalauskurs-
sit

• Näy  elyt: joulukuusinäy  ely, veistosnäyt-
tely, taidenäy  elyt...

• Grillipaikka/kesäkei   ö

YLEISSUUNNITELMA
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2000 uu  a asukasta 

Sääksjärven keskustan ja alueen kaakkois-
puolen kerrostaloja on korote  u ja alueita 
täydennysrakennettu.Uudisrakentamista 
nousee Tampereentien varteen vanhan 
teollisuusalueen tilalle ja urheilukentän 
viereen, en  sen parkkipaikan  lalle. Pien-
taloalueita tiivistetään ja Pitkäahteenka-
dulta haarautuu myös uusi Pikkuahteen-
katu, jonka varrelle rakennetaan uusia 
pientaloja. Suunni  elualueen eteläosassa 
sijainneet ränsistyneet teollisuusrakennuk-
set puretaan ja niiden  lalle rakentuu uusi 
townhouse-asuinalue.

Lapset ja nuoret

Sääksjärvestä tulee turvallinen ympäris-
tö lapsille. Rei  stön parantaminen koskee 
erityises   kevy  ä liikenne  ä ja kävelyreit-
tejä. Vain kevyelle liikenteelle tarkoite  u-
ja viherreittejä pitkin pääsee kulkemaan 
melkeinpä joka paikkaan, eikä lasten tar-
vitse ylittää teitä turhaan. Eri alueilta on 
turvalliset reitit kouluun, leikkipuistoon 
ja harrastuksiin. Tampereentien liikenne 
hidastetaan urheilukentän ja Sääksjärven 
keskustan väliseltä alueelta. Lapsiperhei-
den tarpeisiin panostetaan: alueella on 
kaksi päiväko  a, suuri koulu ja hyvät har-
rastusmahdollisuudet. Hyvät lähipalvelut 
helpo  avat lapsiperheiden arkea.

Myös nuoret huomioidaan Sääksjärven 
kehityksessä. Moni muu  aa Sääksjärveltä 
pois pian teini-iän jälkeen ja panostamalla 
nuorten viihtyvyyteen voisi nuoret aikui-
set saada pysymään alueella – tai ainakin 
palaamaan. Uusi nuorisotalo sijaitsee torin 
toisella laidalla, kirjastoa vastapäätä. Kirjas-
to, toriaukio ja nuorisotalo yhdessä tarjoa-
vat Sääksjärven nuorille  loja olla ja vie  ää 
aikaa kavereiden kanssa. Myös Sääksjärven 
asuntotarjonnasta löytyy entistä parem-
min vaihtoehtoja myös nuorille aikuisille. 
Keskustan uusissa kortteleissa sijaitsee 
opiskelija-asuntoja, ja toria reunustavas-
sa rakennuksessa on matalan kynnyksen 
vuokra-asuntoja, joihin voisi muu  aa lyhy-
emmälläkin vuokrasopimuksella. 

Kaupunkiyksiöt sopivat hyvin vaikkapa 
opiskelijanuorelle, tai ensimmäistä kertaa 
kotoa pois muu  avalle.

Työssäkäyvät ja vanhukset

Kävitpä töissä Sääksjärvellä tai muualla – 
Sääksjärvi on loistavien kulkuyhteyksien 
varressa. Tampereen keskustaan tai Hel-
singin suuntaan pääsee nopeasti junalla 
tai bussilla ja Valta  e 3 ja 2-kehä palvelevat 
autoilijoita. Sääksjärven mi  akaava on so-
pivan pieni, kaikki tarvi  ava löytyy läheltä.

Keskustassa on myös vanhusten tuettua 
palveluasumista. Palvelut ovat alakerrassa 
ja virkistysmahdollisuudet aivan kulman 
takana.

TYÖPAIKAT

Uusi työpaikka- ja teollisuusalue vanhan 
Kiidon hallin ton  lla tarjoaa  lat jo aiem-
min Sääksjärvellä toimineille yrityksille ja 
houkuttelee paikalle uusia. Sääksjärvelle 
syntyy paljon uusia työpaikkoja. Radan var-
teen sijoitetut korkeat toimistotalot etelän 
työpaikka-alueella ja aseman läheisyydessä 
tarjoavat yrityksille näkyvyy  ä. Matalam-
mat teollisuusrakennukset sijoi  uvat ete-
lässä korkeampien taakse ja asuinalueita 
lähimpiin rakennuksiin voi sijoi  aa esimer-
kiksi tehtaanmyymälöitä.

Tampereen keskustaa edullisemmat tilat 
ovat oma houkutuksensa ja bonuksena on 
myös hieman lyhyempi matka-aika Hel-
singin suunnasta – konferenssin voi hyvin 
pitää Tampereen sijaan Sääksjärvellä. Ju-
nan ansiosta Sääksjärvellä on helppo käy-
dä töissä vaikka Tampereen keskustasta 
tai etelän suunnasta ja 2-kehä  e linki  ää 
Sääksjärven myös Hervantaan ja Pirkkalan 
lentokenttään. Asemalta on työpaikka-
alueelle vain noin 600 metrin matka, jonka 
tai  aa nopeas   kävellen tai polkupyörällä.

Asemanalue

Aksonometria asuinkor  elista

Aksonometria työpaikka-alueesta
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Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

Leikkaus C-C
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Vaihei  ainen toteutus

KAAVAOTE
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KLEÄN
Tiina Hietanen, Silja Ikkelä-Koski, Lo  a Peltokorpi, Samppa Saarivirta, Aleksi Vuola

Sääksjärvi sijaitsee tulevien liikennesuunnitelmien keskiössä: rauta  en leventäminen uuden juna-aseman myötä, moo  ori  en lii  ymi-
nen lentoken  ään, sekä AiRRport-hanke tulevat kaikki tulevaisuudessa vaiku  amaan alueen vetovoimaisuuteen. Tällä hetkellä Sääks-
järveltä puu  uu asuinkeski  ymän ominaispiirteitä, kuten puistot, palvelut sekä keskusta ylipäätään. Vaikka väyläsuunnitelmat alueelle 
lisäävät ihmisvirtaa, riskinä on, e  ä alueen epähouku  elevuuden takia Sääksjärvelle ei muuteta tai edes pysähdytä. 

Sääksjärven yhdyskuntarakenne on lapsiperhevaltainen. Alueella on naapurikun  in verra  una keskimääräistä enemmän lapsia sekä 
työikäistä väestöä, mu  a sen sijaan nuoria aikuisia on alueella keskimääräistä merki  äväs   vähemmän. Suunnitelmassamme luomme 
alueelle uuden iden  tee  n kampuksella ja sitä ympäröivällä toimisto- ja asuinalueella. Hallituksen tavoite on luoda 40 000 uu  a työ-
paikkaa cleantech-alalle vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelmassamme kampus olisi AMK-tasoinen cleantechiin keski  ynyt oppilaitos, 
jonka vaikutuksesta ympärillä olevat yritykset toimisivat samalla alalla.

Sääksjärven etäisyys Tampereesta tarkoi  aa halvempia ton   hintoja sekä kampukselle e  ä uusille yrityksille. Junayhteys Tampereen kes-
kustaan kestäisi noin kymmenen minuu   a, mikä mahdollistaa sujuvan julkisella liikenteellä liikkumisen. Yksi seudulla vaiku  ava projek   
on AiRRPort projek  , mikä tekisi Pirkkalan lentokentästä ja Tampereesta Kehä 3:n ulkopuolella vaiku  avan kansainvälisen keski  ymän. 
Junaliikenteen yhdistäminen lentoken  ään helpo  aisi kansainvälisiä yhteyksiä. Kampuksen läheisyyteen rakentuu erilaisia asuinalueita, 
jotka yhdistyvät autoista vapailla viherväylillä. Asukkaita kannustetaan auto  omaan elintapaan kehi  ämällä alueelle kor  eliautojär-
jestelmä. Olemassa olevia asuinalueita  ivistetään uudisrakentamisella. Alueella olisi uudenlaisia asumismuotoja, kuten vanhusten ja 
opiskelijoiden yhteiselämistä, jota Hollannissa ja Helsingissä on menestyksellises   kokeiltu. Sääksjärven keskusta siirtyy radan varteen. 
Radan vieressä sijaitsee korkeampia toimistorakennuksia minimoimassa raideliikenteestä aiheutuvaa meluhai  aa. Aseman eteen tulee 
aukio, joka luo keskustoille ominaisia palveluita ja julkisia  loja. Julkinen  la jatkuu toimistorakennuksien ja uusien townhousien välissä 
vihertävänä kävelykatuna, joka johtaa aina Kampukselle as  .

 Tampereen  en luonteen uudistaminen on myös tärkeässä roolissa. Tie on tällä hetkellä vaarallinen väylä asuinalueen ja koulun välillä. 
Nykyisestä S-marke  sta aina uudelle asuinalueelle as    e rauhoitetaan kävelylle ja pyöräilylle, estämä  ä kuitenkaan autojen kulkemis-
ta. Turvallisempi väylä saavutetaan päällystämällä  e kivetyksellä ja laskemalla nopeusrajoituksia. Lisä  y puusto tekee  estä viihtyisäm-
män. Tampereen  en itäpuolta täydennetään pientalorivistöllä ja näin kadun tunnelmasta saadaan eloisampi ja skaalaan inhimillisyyt-
tä. Suunnitelman ideana on kaventaa  etä, mikä vapau  aa alaa rakenne  avaksi. Nykyisistä omako  talotonteista voidaan lohkoa uusia 
ton  eja. Kunta voisi kannustaa nykyisiä ton  nomistajia vuokraamaan tai myymän osan ton  staan uudelle rakentamiselle. Oleellista on 
luoda win-win-win-  lanne, jossa ton  nomistaja saa tuloja myynnistä tai vuokrauksesta, uusi asukas kohtuuhintaisen ton  n ja kunta 
uusia veronmaksajia ilman mi  avaa lisäinfran rakentamista. Tien ympäristöä täydennetään myös urheilukentän viereen tulevalla talolla, 
joka sisältää liikunta  loja sekä asuntoja.
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TEEMAKARTAT
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Ideakuvia Aksonometriat

Täydennysrakennuskor  eli

Townhouse- ja toimistokor  eli

Asuinkor  eli etelä
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Rakennusvaiheet

Tampereen  e ennen ja jälkeen

KAAVAOTE
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S200
Aino Hakulinen, Anni Kauhanen, Noora Paajanen, Lassi Siitonen, Eelis Leino

Sääksjärvi vuonna 2016

Sääksjärvi on nyky  lassaan melko harvaanasu  u, taajamatyyppinen alue. Kokonaisuudeltaan se on hajanainen ja paikkojen väliset yh-
teydet ovat rikkonaiset. Palveluita on suhteellisen vähän ja laajat viheralueet ovat lähinnä hoitamatonta metsää. Paikkoja vie  ää vapaa-
aikaa ja seurustella on vähän. 

Sääksjärvi vuonna 2040

Vuoteen 2040 tähtäävässä maakuntakaavassa Sääksjärvi on määritelty uudeksi lähipalvelukeskukseksi. Lähijunaliikenne Sääksjärvelle 
käynnistetään ja uudet liikenneväylät tekevät alueesta keskeisen liikenteen solmukohdan Tampereen ja Lempäälän keskustan väliin. Alu-
eelle toivotaan 2 000 uu  a asukasta ja keskusmaista rakenne  a.

Mitä pitäisi tehdä?

Toimivan lähipalvelukeskuksen rakentaminen vaa  i Sääksjärven alueen kehi  ämistä  iviimmäksi, eheämmäksi ja viihtyisämmäksi ym-
päristöksi. Tämä edelly  ää lisärakentamista sekä olemassa olevien rakenteiden täydentämistä. Palvelutarjontaa tulee kehi  ää, jo  a 
Sääksjärvi toimisi keskuksena ympäröiville alueille. Sääksjärven sisäisten yhteyksien tulee toimia tehokkaas   ja ympäristön tulee olla 
viihtyisää. Tarkoituksena ei ole luoda keskusta, josta haetaan vain palveluita, vaan keskus, johon ihmiset tulevat vie  ämään vapaa-ai-
kaa, seurustelemaan ja käy  ämään samalla keskuksen tarjoamia palveluita. Palveluiden yhteyteen sijoitetaan runsaas   asuntoja, jo  a 
Sääksjärveläiset voivat asua uuden keskuksen hyötyjen väli  ömässä läheisyydessä. Palveluita, työpaikkoja ja asumista sijoitetaan tasai-
ses   koko keskuksen alueelle, millä huolehditaan, e  ä ympäristö pysyy kau  aaltaan elinvoimaisena. 

Miten tehdään?

Tulevaisuuden Sääksjärvessä kynnys käy  ää kaupunkia tehdään mahdollisimman pieneksi. Tähän päästään, kun tarjotaan laaja valikoi-
ma paikkoja mielly  ävälle ajanvietolle lähelle toisiaan. Näitä paikkoja ovat muun muassa aukiot, puistot, nähtävyydet ja julkiset palve-
lut. Jokaisesta paikasta on vähintään 200 metrin säteellä kolme muuta paikkaa (S200-konsep  ), joista vuorostaan pääsee taas seuraaviin 
paikkoihin. Monipuolinen verkosto luo paljon vaihtoehtoisia rei  ejä kulkea ja kokea Sääksjärveä. Lyhyet etäisyydet takaavat, e  ei liikkuja 
ehdi pitkästyä ja kynnys edetä paikasta toiseen on matala ja palkitseva. 

YLEISSUUNNITELMA
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Uudisrakentaminen

Toimiva paikkojen verkosto edellyttää 
mahdollisimman tiivistä rakentamista. 
Mitä lyhemmät ovat etäisyydet halu  uihin 
paikkoihin, sen mielly  ävämpi on keskuk-
sessa liikkua. Tästä syystä olemme suunni-
telleet tulevaisuuden Sääksjärvestä todella 
tiiviin, mutta kompaktin kokonaisuuden. 
Lisää asuntoja rakennetaan 143 500 ker-
rosalaneliömetriä, joihin parhaimmillaan 
mahtuu 3 000 uutta asukasta. Asuntojen 
lisäksi rakennetaan paljon työtiloja, liike-
 loja sekä julkisia rakennuksia: uimahalli, 

koulun laajennus, päiväkoti, eräkeskus, 
julkinen sauna sekä monitoimikirjasto. 
Kaikin kaikkiaan uu  a rakentamista tulee 
219 000 kem². Kaikkea ei ole tarkoitus to-
teu  aa kerralla, vaan vaihei  ain alue ker-
rallaan. Vasta kun rakentuva alue alkaa val-
mistua, siirrytään seuraavan alueen pariin. 
Näin vältytään  lanteelta, jossa rakennuk-
sia alkaa rakentumaan kauas palveluista 
keskeneräisille alueille. 

Liikenne

Alueelle luodaan monipuolinen liikenne-
verkosto, joka mahdollistaa kaikki tavat 
liikkua helposti. Erityisesti joukkoliiken-
nettä ja kevyttä liikennettä kehitetään 
mielly  ävämmäksi käy  ää. Uudelta juna-
seisakkeelta pääsee nopeas   kaupungista 
toiseen. Matka koti ovelta bussipysäkille 
lyhenee 200 metriin. Pyörällä ja kävellen 
pääsee turhia mutki  elema  a sinne min-
ne haluaakin mennä. Autolla pääsee tu-
levaisuudessakin lähelle palveluita, mu  a 
ajonopeuksia hidastetaan turvallisuuden 
parantamiseksi. Sääksjärvelle luodaan 
myös paljon lenkkipolkuja ja yhteydet Bir-
gitan-polulle paranevat junarataa alitavilla 
alikuluilla.

Asunnot

Asukkaille tarjotaan monipuolinen valikoi-
ma erityyppisiä asuntoja ja näitä asuntoja 
sijoitetaan monipuolisesti palveluiden ja 
työpaikkojen yhteyteen. Nykyisten oma-
ko  , paritalo ja kerrostalo asumisen lisäksi 
rakennetaan muun muassa kaupunkipien-
taloja sekä yhteisölliyyteen kannustavia 
umpikortteleita. Omien piha-alueiden li-
säksi rakennetaan kor  elikohtaisia puoli-
julkisia virkistysalueita. Suunni  elualueel-
ta löytyy myös neljä luonteeltaan erilaista 
isompaa julkista puistoa. Osa on hoide-
tumpaa piknik-puistoa, kun taas osa lenk-
keilyyn sopivaa hoide  ua metsää. 

Kadut

Katukuvasta pyritään tekemään virik-
keellinen vaihtelevan korkuisilla raken-
nusmassoilla, sekä tiuhaan vaihtuvilla 
julkisivumateriaaleilla ja -väreillä. Pääosin 
Sääksjärvelle halutaan matalaa 2-5 -ker-
roksista rakentamista. Korkeampi raken-
taminen sijoittuu melualueille moottori-
tien ja rautatien yhteyteen melusuojaksi 
muulle rakentamiselle. Autopaikoitukses-
sa vältetään maisemaan huonos   sopivia 
ken  äparkkeja ja suositaan rakenteellista 
paikoitusta sekä kadunvarsipysäköin  ä. Le-
veimmistä kaduista tehdään vehreitä bu-
levardeja, joiden reunoilla kulkevat puuri-
vistöt ja paikoituspaikat. Koulun yhteyteen 
rakennetaan korote  uja ja kive  yjä suoja-
teitä, jotka pako  avat autot hidastamaan 
ja huomioimaan jalankulkijat. Tiheimmillä 
asuinalueilla käytetään niin sano  ua sha-
red space -mallia eli samaa katu  laa käyt-
tävät autot ja ihmiset yhdessä. Näillä ka-
duilla ajonopeudet ovat erityisen pienet ja 
katu  laa kannustetaan käy  ämään osana 
asumista, vaihtoehtoisena vapaa-ajanviet-
to  lana. 

Keskukset

Sääksjärvelle rakennetaan uusi keskus-
ta tulevan lähijunaseisakkeen yhteyteen. 
Uusi keskusta palvelee niin vierailijoita 
kuin sääksjärveläisiäkin. Lukuisat liike  lat 
kaareilevat aukioiden ympärillä ja luovat 
viihtyisää keskustaympäristöä. Nykyisen 
Sääksjärven keskukseen rakennetaan skeit-
tipuisto ja asumista, jotka sopivat hyvin 
lähikaupan ympäristöön. Tampereentien 
linjaa muutetaan koulun kohdalta ja  estä 
tehdään tältä osin bulevardi. Bulevardin 
päihin sijoitetaan korkeampaa rakenta-
mista ja palveluita, kuten suuri monitoimi-
kirjasto. Uudella  enlinjauksella saadaan 
luotua kaupunkimaisempaa ympäristöä, 
jossa on nykyistä hitaammat ajonopeudet 
ja asunnot 300 uudelle asukkaalle. 
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Pure  avat rakennukset Kerroskorkeudet ja vaihei  ain rakentaminen RakennustyypitViheralueet Liikenneverkko
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ITU 
Riikka Sihvonen, Mimmi Koponen, Lo  a Pakarinen, Pirkka Filander, Markus Ahonen

ITU rakentaa Sääksjärvestä ekologisen ja vihreän kaupungin, jonka uudistunut vetovoima tarjoaa viihtyisyy  ä ja sisältöä kaikille. ITU on 
hyvän elämän siemen. Suunnitelmamme Sääksjärvi kasvaa versomaises   alueen eteläpuolelta ulo  aen oksansa myös alueen pohjois-
osaan. Uusi kaupunkimaisempi keskusta rakentuu alueen eteläpäähän, johon myös liikenneyhteydet on keskite  y. Eteläosaan on sijoi-
te  u juna-asema, alueen kiertävä bussiyhteys ja pyörä- ja kävely-yhteydet.

Lähdimme tavoi  elemaan viihtyisää, käveltävää ja luonteeltaan urbaania keskustaa, jonka yhteyteen sijoitetut istutukset ja viljelypalstat 
yhdiste  ynä paikalliseen lähiruokaan tuovat keskustalle uudistuneen imagon. Vaihteleva katu  la ja erikokoiset aukiot synny  ävät mie-
lenkiintoisia näkymiä ja inhimillisen mi  akaavan. Puoliavoimet kor  elit muodostavat sisäänsä julkista  laa ja kodikkaiksi sommiteltuja 
oleskelupaikkoja. Keskustan rakennusten alimmat kerrokset ovat liike  laa, vanhojen kivijalkakauppojen hengessä, ja ylempiin kerroksiin 
on sijoite  u asuinhuoneistoja. Keskustan laidoilla on myös täysin asumiseen vara  uja kor  eleita. Radanviereiset korkeat kor  elit on 
vara  u työpaikoille. Autoliikenne on raja  u keskusta-alueen ympärille ja pysäköin   hajaute  u kiertävän  en varrelle rakennusten kella-
rikerroksiin.
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Näitä kahta kehite  ävää keskusta yhdistää 
viihtyisä ja puistomainen kevyen liikenteen 
rei   , jonka varrelle voidaan sijoi  aa myös 
aktiviteetteja. Siirtyminen etelä-pohjois-
suunnassa keskusten välillä on tätä puisto-
rei   ä pitkin nopeaa ja onnistuu kävellen, 
pyöräillen tai katujunalla. Tavoitteena on 
siis lisätä merki  äväs   alueen asukasmää-
rää, luoda en  stä urbaanimpaa ja viihtyi-
sämpää ympäristöä, tarjota monipuolisia 
palveluita, uusia työpaikkoja ja kannustaa 
asukkaita ekologiseen elämäntapaan esi-
merkiksi pienviljelyn ja toimivien liikenne-
ratkaisujen avulla. 

Keskustan itäpuolelle levittäytyy viher-
alue, joka antaa asukkaille mahdollisuu-
den omatoimiseen palstaviljelyyn. Viljely-
alue rajautuu idässä noin sadan asukkaan 
townhouse-riviin. Palstaviljelymahdolli-
suus tarjotaan lähiasukkaiden lisäksi myös 
esimerkiksi tamperelaisille uutta juna- ja 
bussiyhtey  ä hyödyntäen. Keskustan uusi 
kauppahalli tarjotaan myyn  paikaksi alu-
een viljelijöille. Tavoi  eena on, e  ä asuk-
kaat pystyvät hyötymään omatoimisesta 
viljelystä ja alueella voi elää osi  ain oma-
varaises  . Viljelysalue kulkurei  eineen käy 
myös virkistäytymiseen ja oleskeluun.

Eteläisen alueen nykyisistä teollisuushal-
leista osa on jo huonokuntoisia ja teollista 
toimintaa voidaankin  ivistää etelämmäk-
si, jonka myötä vapautuu  laa palveluille. 
Pohjoisosan S-marke  n ja päiväkodin ym-
päristöä tullaan myös kehi  ämään erityi-
ses   palveluasumisen kau  a, jonka yhtey-
teen on sijoitettu myös hoitopalveluita. 
Kahden keskuksen väliin jäävä pien/rivita-
loalue säilytetään rauhallisena asuinaluee-
na.

Keskusta-alueen ja viljelypalstojen vä-
liin sijoi  uu uusi kul  uuritalo, joka toimii 
monipuolisena kulttuurin keskuksena ja 
julkisena olohuoneena, joka on rakennet-
tu portaittain kattoaan myöten kaikkien 
käy  öön. Kul  uuritalon edustan vesialtai-
siin kerätään alueen hulevesiä ja viljelysten 
kasteluvesien valumia. Sääksjärven alueen 
pohjoista, nykyisin keskustaksi hahmotel-
tua osaa kehitetään yhteisölliseksi ja erilai-
sia ihmisryhmiä houku  elevaksi asuinalu-
eeksi, josta löytyy myös palveluja. Alueen 
asuntoja kohdistetaan vanhuksille ja esi-
merkiksi opiskelijoille. Palveluissa keskity-
tään uuden uimahallin myötä erityisesti 
liikuntaan. Alue keski  yy viihtyisän aukion 
ympärille ja harrastusmahdollisuuksia tar-
jotaan sekä vanhoille e  ä nuorille.
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ParkkipaikatLiikenne Palvelut ja työpaikatPure  avat rakennukset Puistot ja virkistysalueet Vaihei  ainen rakentaminen

Alueleikkaus eteläinen keskusta
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KAAVAOTE

Itulinjan pohjapiirros

Katuleikkaus

Alueleikkaus pohjoinen asuinalue

Pohjoinen asuinalue
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NELIN KONTIN
Noomi Narjus, Linnea Kulppi, Johanna Markku, Lassi Tulonen

Sääksjärvelle tulee nykyisen pientaloalueen ja rivitaloalueen lisäksi neljä uu  a alue  a uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen 
myötä: Metropoli, Kaupunki, Retropolit ja Kylä. Alueelle tulee noin 2700 uu  a asukasta ja uusia asuinkerrosneliömetrejä tulee yhteensä 
134 800. 

Keskustan alue Metropoli sijaitsee aseman vieressä. Alueella on kul  uuritalo, asuinrakennuksia, toimistorakennuksia sekä erilaisia kau-
pallisia palveluita sekä ravintoloita ja kahviloita. Rakennukset muodostavat alueelle kaksi aukiota, aseman ja kul  uuritalon väliin sekä 
Tampereen  en varrelle. Aseman aukiolta johtaa rei    puiston läpi eteläiseen Kaupunki-asuinalueeseen, joka rakennetaan en  sen teh-
dashallin paikalle. Tihein asutus keski  yy Kaupunkiin. Umpikor  elit rajaavat asukkaille yksityisempää piha-alue  a ja niiden välille rajau-
tuu aukio, johon tulee kaupallisia palveluita sekä ravintoloita ja kahviloita. 

Teollisuusalueen rakennukset puretaan ja osi  ain  lalle tulevan Kaupunki-alueen lisäksi paikalle rakennetaan Kylä-asuinalue. Alue  a 
rajaa idässä  etä reunustava townhouse-rivistö. Kylässä on lisäksi neljä omako  - ja paritalopihapiiriä. Kylän ja Kaupungin lomassa kulke-
van viherlenkin lisäksi alueiden väliin muodostuu puistomainen virkistysalue, jossa on myös lampi. Pohjoisen ja etelän lamellitaloalueet, 
Retropolit, täydennysrakennetaan pääosin nelikerroksisilla rakennuksilla siten, e  ä rakennuksille saadaan omat pihapiirit. Lisäksi raken-
nusten päälle tulee kuu  omaisia kaksikerroksisia  laelemen  ejä. 

Sääksjärven alueella kiertää kevyenliikenteen viherlenkki. Viherlenkkiin kuuluu myös Sääksjärven alueen kiertävä pyöräbaana, joka ko-
koaa pyöräilijät kaikilta asuinalueilta ja kulkee keskustan, kul  uuritalon, seurakuntatalon, päiväkodin, koulun, urheilukentän, puistojen ja 
skei   puiston kau  a takaisin keskustaan. 

Tampereen  en liikenne hiljennetään keskustan kohdalta, jo  a alueesta saataisiin kävelykatumainen. Suurimmat liikennemassat ohja-
taan Tampereen  en sijaan Sääksjärven alueen ympäri kulkevaa kierto  etä pitkin. Pohjoisosassa Tampereen  en varrella olevat uudet 
asuinrakennukset tekevät katu  lasta urbaanimman. Lisäksi pohjoisen pistetaloalueelle rakennetaan kaksi uu  a pistetaloa.
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Aivan keskustassa oleva vanha päiväko   muutetaan harrastuskäy  öön ja sinne tulee muun muassa tanssisali ja kuvataide  loja. Uusi 
päiväko   rakennetaan rauhallisemmalle itäiselle alueelle lähelle uu  a seurakuntataloa. Näin päiväkodin väelle on tarjolla vehreämpi 
leikkipiha ja läheisen koulun kanssa on helpompi tehdä yhteistyötä. Mikäli Sääksjärven koulu tarvitsee lisää oppilaspaikkoja, päiväko  a 
voidaan laajentaa ja sinne voidaan sijoi  aa koulun alimpia luokkia, jolloin nykyiseen kouluun mahtuu enemmän 3.-6.-luokkalaisia. Kes-
kustassa sijaitseva vanha vapaapalokunnan talo muutetaan näy  ely- ja kul  uuri  laksi. 

Kylän ja Kaupungin alueelta puretut teollisuushallit ja varastot korvataan uusilla, joita rakennetaan suunni  elualueen lähes tyhjillään 
olevaan eteläosaan Dammenbergin tehtaan viereen yhteensä 10 000 k-m². Uusi kierto  e kulkee teollisuusalueen ohi Varasto  eltä ra-
dan yli Kanniston  elle ja sieltä Sääksjärven  elle. Teollisuusyritysten mahdollinen raskaampi liikenne pääsee teollisuusalueelle Tampe-
reen  en sijaan kierto  etä pitkin.

KAUPUNKI

Puretun tehdashallin ja pienteollisuus-
alueen paikalle tulee tiheään asuttu 
Kaupunki-asuinalue. Alue muodostuu 
umpikor  eleista, jotka rajaavat kor  elille 
yksityisemmän pihan, sekä kortteleiden 
väliin kaupunkimaista katutilaa. Keskelle 
jäävä katutila, aukio ja korttelipihat ovat 
rauhoitettuja autoilta. Rakennusten ker-
roskorkeus vaihtelee kolmesta kuuteen. 
Kortteleiden väliin muodostuvaa aukiota 
rajaavat korkeimmat rakennukset.

KYLÄ 

Kylässä on 1- ja 2-kerroksisia omako  talo-
ja ja paritaloja. Lisäksi aluee  a reunustaa 
idässä town-house-tyyppiset talot. Talojen 
neljä ympyrää muodostavat omat pihapii-
rinsä ja kunkin ympyrän keskellä asukkaat 
voivat harrastaa pienviljelyä. Talojen katot 
ovat moderni tulkinta perinteisestä harja-
katosta.

yhteisölliset modernit maalaiset 

METROPOLI

Keskustassa on muun muassa juna-asema, 
kulttuuritalo, kaupallista toimintaa sekä 
ravintoloita ja kahviloita. Asuinrakennuk-
set sijoittuvat pääosin Tampereentien 
varteen. Lisäksi Sääksjärven luoteisosassa 
aseman viereisissä uusissa rakennuksissa 
on 8 700 kerrosneliömetriä toimisto  laa.

kompak   ja urbaani ydinkeskusta auto  o-
mille opiskelijoille & työssäkäyville 

RETROPOLI

Lamellitaloja täydennysrakennetaan ker-
rostaloilla ja katoille tulevilla tilaelemen-
teillä. Uudet kerrostalot ovat 4-kerroksisia 
ja pohjoisosan Retropolissa nurkat ovat 2 
kerrosta korkeampia. Tilaelementit ovat 
kaksikerroksisia.

elävää ja uudenlaista sosiaalista asumis-
ta; opiskelijat, eläkeläiset & lapsiperheet
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Palvelukaavio Virkistyskaavio

KYLÄ KAUPUNKIMETROPOLI RETROPOLI

Liikennekaavio

Kaupunkinäkymä
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Metropolinäkymä

Asuinrakennusten kor  elialue.Rakennusalalle saa sijoi  aa ajoneuvopysäköin  ä 
kunkin asunnon yhteyteen. Ton  lle on vara  ava asukkaiden yhteisessä käytössä 
olevaa yhtenäistja muodoltaan tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelu  laa vä-
hintään 25 m² asuntoa koh  .

Asuinkerrostalojen kor  elialue.

Asuinkerrostalojen kor  elialue.
Kellarikerrokseen voi sijoi  a autopaikoitusta.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kor  elialue.Ensimmäiseen kerrokseen tulee 
sijoi  aa kadulle suuntautuvaa liike  laa vähintään XXXX k-m²
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kor  elialue.Ensimmäiseen kerrokseen tulee 
sijoi  aa kadulle suuntautuvaa liike  laa vähintään XXXX k-m²Kellarikerrokseen saa 
sijoi  aa autopaikoitusta.

Puisto.
Alueelle voidaan sijoi  aa viljelypalstoja ja niihin lii  yviä rakenteita.
Puisto.
Alueelle voidaan sijoi  aa hulevesien hallintaan lii  yviä rakenteita.
Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kor  elin, kor  elinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen ton  n/rakennuspaikan raja.

Kor  elin numero.

Ohjeellisen ton  n/rakennuspaikan numero.

Kadun,  en, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoi  aa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde ton  n/rakennuspaikan pinta-
alaan.

Maanalainen  la.

Nuoli osoi  aa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakenne  ava 
kiinni.

Istute  ava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle vara  u alueen osa.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle vara  u alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle vara  u katu/  e, jolla huoltoajo on salli  u.

Ajoyhteys.

Katuallueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvolii  ymää

Merkintä osoi  aa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa koh   on rakenne  ava.
Merkintä osoi  aa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä koh   on ra-
kenne  ava yksi autopaikka.
Rakennus tulee säily  ää
Säilyte  ävään rakennukseen voidaan rakentaa kaksi lisäkerrosta.

Katuleikkaukset
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YLEISSUUNNITELMA

Lounaiskulman umpikor  elit

Kaakkoiskulman terassitalot

Eteläinen pienkerrostaloalue

33880 SÄÄKSJÄRVI 
Helmi Hy   , Karoliina Kivimäki, Lauri Kon  ainen, Roni Koski-Tuuri

Suunni  elualueen koilliskulmaukseen moo  ori  en varteen sijoite  u bussiterminaali ja suunni  elualueen vastakkaiseen kulmaan si-
joite  u juna-asema muodostavat koillinen-lounas -suuntaisen diagonaaliakselin. Tämä akseli muodostaa Sääksjärven keskusta-alueen 
uuden rungon, joka ak  voi alue  a koko sen laajuudelta. Sen varrelle sijoi  uvat kaikki alueen palvelut, mm. monitoimitalo, Sääksjärven 
uusi maamerkki. Myös uusi virkistyskäy  öön tarkoite  u viherrei    kulkee tätä akselia mukaillen. 

Sääksjärven uusi monitoimitalo yhdistää mm. kirjaston ja kul  uurikeskuksen samaan rakennukseen. Monitoimitalon keskeinen sijain   
palvelee alueen asukkaita samalla kun monitoimitalo toimii visuaalisena maamerkkinä ohi ajaville autoilijoille. Monitoimitalon sijain   ai-
van Sääksjärven koulun lähellä on hyödyllinen myös koulun oppilaille, sillä uusi monitoimitalo tarjoaa heille turvallisen ajanvie  opaikan 
sekä luontevan ja helpon yhteyden esimerkiksi kirjaston palveluihin.

Kirjaston pohjoispuolelle tuleva torialue o  aa mallia esikuvastaan italialaisesta piazzasta. Tori sijaitsee S-Marke  n, Tampereen  en ja 
uuden monitoimitalon väliin jäävällä alueella, jota viherkumpu rajaa sen länsilaidalta. Näin muodostuva rii  ävän suojaisa julkinen alue 
houku  elee perinteisen torimyynnin lisäksi myös oleskeluun tarjoten samalla paikan erilaisille vaihtuville tapahtumille.

Uuden juna-aseman sijain   suunni  elualueen lounaiskulmassa muodostaa alkupisteen rei  lle, joka kulkee koko suunni  elualueen läpi 
aina koilliskulmauksen bussiterminaalille as  . Juna-aseman edustalla oleva aukion ympärillä olevat uudet kerrostalot ovat hieman saa-
neet vaiku  eita keskiaikaisesta kaupunkirakenteesta. Talojen umpikor  elit ja niiden väliin jäävät, kevyes   mutki  elevat kujanteet muo-
dostavat  iviin mu  a orgaanisen rakenteen. Osa taloista sijaitsee rinteessä, ja niiden väleissä kulkevat porrasmaiset tasanteet luovat 
omalta osaltaan mielleyhtymiä keskiaikaisten kaupunkien tunnelmaan.
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Suunnittelua ohjanneet periaatteet voi 
 ivistää toteamalla, e  ä olemassa olevat 

alueet, rakenteet sekä materiaalit on py-
ritty käyttämään mahdollisimman tehok-
kaas   hyväksi. Tämä tarkoi  aa esimerkiksi 
sitä, e  ä vähäisellä käytöllä oleville alueille 
on sijoitettu lisää toimintoja ja vanhojen 
elementtikerrostalojen elementtejä on 
käyte  y uudelleen kerrostalojen muu  a-
misessa mataliksi terassitaloiksi. 

Uudessa suunnitelmassa kerrosalaa tulee 
lisää noin 138 000 k-m2. Nykyinen asukas-
määrä on noin 5000 ja suunniteltu asukas-
määrä noin 7700.

Aseman seudun kerrostaloalueen ja Tam-
pereen  en välissä on pienkerrostaloalue. 
Sitä rajaavat idän ja etelän puolelta muu-
rimaiset rakennukset, jotka muodosta-
vat suojaisan taustan pienkerrostaloille. 
Alueen ajojärjestelyjä on muute  u siten, 
e  ä kadut työntyvät vain pieninä ulokkei-
na alueen sisään ja pysäköin   on siirre  y 
maan alle. Näin pienkerrostalojen ympäril-
le syntyy autoton, puistomainen alue, joka 
toimii samalla kodikkaana oleskelupihana 
alueen asukkaille.

Suunnittelualueen kaakkoiskulman van-
hoja elementtikerrostaloja on uudel-
leenjärjestetty ja muutettu terassitaloik-
si kierrätysmenetelmää käyttäen. Tällä 
menetelmällä osia taloista on purettu ja 
puretut elementit on käytetty uudelleen 
toisaalla. Ennen kohtalaisen hajanainen 
ja jäsentymätön alue on tällä tavoin vah-
vistunut ja selkeytynyt. Samalla yleinen 
viihtyisyys on parantunut, kun talojen 
oleskelupihat muodostavat kutsuvampia 
kokonaisuuksia. Samantapaista element-
tikerrostalojen uudistusmenetelmää on 
käytetty myös suunnittelualueen luoteis-
kulmauksen kerrostaloissa.

Koko suunni  elualueen laajuudella kevy-
en liikenteen reitit muodostavat tiheän 
verkoston. Reitit tarjoavat kiinnostavia 
näkymiä ja kokemuksia riittävän tiheällä 
aikavälillä. Kevyen liikenteen rei   en lisäksi 
suunni  elualueella on kiinnite  y erityistä 
huomiota viherverkon ka  avuuteen ja sen 
jatkuvuuteen. Kevyen liikenteen reitit ja 
viherverkko kulkevat osi  ain päällekkäin, 
mutta viherverkko levittyy vielä laajem-
maksi hyviä virkistysmahdollisuuksia tar-
joavaksi kokonaisuudeksi.

Sääksjärven pääväylän – Tampereen  en – 
liikennejärjestelyt säilyvät muuten ennal-
laan, mu  a kevyen liikenteen ylityspaikko-
jen – jotka ovat samalla myös viherverkon 
yhdyspisteitä – pintamateriaali on muu-
te  u läpäiseväksi reikäkiveykseksi. Reikä-
kiveys mahdollistaa ruohon kasvamisen 
kiveyksen läpi. Syntyy  visuaalinen signaali 
siitä, e  ä ajorei  llä tapahtuu jotain. Tämä 
alentaa ajonopeuksia parantaen näin sekä 
jalankulkijoiden turvallisuu  a e  ä Tampe-
reentien viihtyisyyttä. Kevyen liikenteen 
ylityspaikkoja on korostettu myös valais-
tusta parantamalla.
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TEEMAKARTAT

Liikenne ja pysäköin  Palvelut Virkistysalueet

Puolijulkinen puisto Orgaaniset umpikor  elit Elemen   en uudelleen 
järjestäminen

Vihreät reikäkivetys-
 enylityspaikat

Skei   parkki 
radan vieressä

Näkymä saapuessa autolla Sääksjärvelle
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KAAVAOTE

VAIHEITTAISEN TOTEUTTAMISEN KARTAT

Vaihe 1

Uusi asemanalue, Sääksjärven pohjoispuo-
len rakennukset sekä vanhojen kerrostalo-
jen korjausrakentaminen.

Vaihe 2

Aseman alueen tiivistyminen, uusi pien-
kerrostaloalue.

Vaihe 3

Sääksjärven keskialueen  ivistyminen.

Vaihe 4

Asutuksen ja palveluiden laajentuminen 
asema-alueen eteläiselle puolelle.
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