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Tiivistelmä

Diplomityön suunnittelutehtävä sisältää sekä julkista rakentamista että asuntosuunnittelua. Tarkoituksena on suunnitella Tampereen Tammelan stadionin ympärille uusi aktiivinen keskus, joka on elävä osa kaupunkia myös pelitapahtumien ulkopuolella. Yhteen kortteliin rajautuvassa kokonaisuudessa eri toimintojen ja niiden vaatimien kulkuyhteyksien yhdistäminen ja lomittaminen ja toisaalta eriyttäminen ovat
olleet suunnittelutehtävän kannalta keskeisiä. Tärkeää on ollut myös paikan historian hengen säilyttäminen turvaamalla sen alkuperäisen
käyttötarkoituksen, jalkapallokentän, säilyminen täydennysrakentamisen jälkeenkin.
Tammelan stadion historia ulottuu 1930-luvulle jolloin paikalle perustettiin pallokenttä. 1990-luvun alussa kenttä kunnostettiin nykyiseen
muotoonsa jalkapallostadioniksi. Se on tänä päivänä kuitenkin jo vanhanaikainen ja huono kuntoinen eikä näin ollen kelpaa kaupungin
ykköspelipaikaksi. Tamperelaisilla jalkapallojoukkueillaon kuitenkin halukkuutta pelata tunnelmaltaan hyväksi koetulla ja perinteikkäällä
paikalla. Yhdistämällä uuden stadionin kanssa samaan rakennuskokonaisuuteen muita sitä tukevia toimintoja, kuten liiketiloja, ravintoloita,
liikuntapalveluita, toimistoja ja asumista, pystytään nyt tyhjäkäytöllä olevalle paikalle luomaan elinvoimainen uusi aluekeskus.
Diplomityön kirjallisessa osuudessa käsitellään jalkapallostadioneiden historiaa ja suunnittelua, hybridirakennuksia sekä suunnittelualueen
ominaisuuksia. Suunnittelutyölle taustaa antavina referenssikohteina on stadioneita ja liikuntarakennuksia eri puolilta Eurooppaa joissa on
nähtävillä hybridirakennuksen ominaisuuksia.
Suunnitelman massoitteluun, kerroskorkeuksiin ja julkisivujen ilmeeseen on haettu yhtymäkohtia ympäröivistä rakennuksista. Rakennus ympäröi jalkapallokenttää tontin kolmelta sivulta. Alin kerros on varattu katutilaa elävöittäville liiketiloille. Stadionin toiminnot sijoittuvat pääasiassa toiseen ja kolmanteeen kerrokseen jonne siirrytään rakennuksen kulmissa olevia leveitä portaikkoja pitkin. Rakennuksen pohjoisosassa,
suurimman katsomon päällä, on liikuntakeskus. Kalevan puistotien ja Tammelankadun kulmaukseen sijoittuu kymmenen kerrosta korkea
tornimainen osa joka pitää sisällään toimistotiloja. Asumisentilat ovat rakennuksen pitkillä sivuilla neljännestä kerroksesta ylöspäin. Hostellitoiminnot on sijoitettu Kalevan puistotien varteen ja opiskelijatalo tontin etelälaidalle, rauhallisemman Tammelankadun suuntaisesti.
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Abstract

Master’s Thesis design project includes both public and housing design. The purpose is to design a new active center around Tammela
stadium in Tampere, which is a living part of the city also outside the events. The integration of the various functions and their required
connections and in other hand their differentiation have been essential in the planning task. Importance has also been placed to store the
history of the sites original purpose.
The history of Tammela Stadium is dating back to the 1930s when the site was set up as a football field. In the early 1990s the field was renovated to its current form stadium. It is today, however, already old-fashioned and in poor condition and therefore not fit for the premier division games. Local football teams would still like to use it as their home ground because of its good atmosphere and tradition. Combining
the new stadium in the same building complex with other supporting activities such as commercial premises, restaurants, sports facilities,
offices and housing, can be used to create a vibrant new regional center in a site that is currently in low use.
The literal part of the Master’s Thesis deals with the history of football stadiums, and the design, hybridbuildings and properties of the planning area. Serving as a backround material for the planning task, there is a study of reference stadiums and buildings with sports activities
in them from around Europe that meet the characteristics of a hybridbuilding.
Plans massing, floor heights and facade appearance is sought linkages with the surrounding buildings. Building surrounds the football field
on three sides of the plot. On the groundfloor there are commercial spaces that enliven the street space. Stadium operations are mainly
located on the second and third floor of the building. Visitors move to these spaces through broad staircases located in the corners of
the building. A sports center is in the northern part of the building, above the largest stand. Located in the corner of Kalevan puistotie and
Tammelankatu is a ten storeys high tower which includes office space. Housing facilities are along the sides of the building on the fourth
floor upwards. Hostel is located in Kalevan puistotie arm of the building and a student house in the southern edge of the plot facing the
more peaceful Tammela Street.
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1. JOHDANTO
Diplomityön aihe tuli eteeni melko sattuman kautta. Entinen työnantajani arkkitehti Eero Lahti oli vuoden 2009 syksyllä pohdiskellut Tammelassa asuvan tuttavansa kanssa kaupunginosan täydennysrakentamisen vaihtoehtoja. Keskustelussaan he olivat heittäneet ilmaan idean Tammelan stadionin ympärille
rakennettavasta rakennusten kehästä, joka mahdollistaisi myös pelitoimintojen
paikalle jäämisen. Idea tuntui hyvältä, mutta Eero Lahti ei halunnut itse lähteä
kehittelemään ideaa sen pidemmälle. Hän kuitenkin tarjosi sitä minulle tietäen
minun etsivän itselleni diplomityön aihetta. Jalkapallon innokkaana seuraaja
innostuin suunnittelutehtävästä ja päätin lähteä tutkimaan aihetta. Diplomityön tekeminen käynnistyi keväällä 2010 Lontooseen suuntautuneella opintomatkalla. Viikon aikana kävin tutustumassa paikallisiin stadioneihin, joista useat
sijaitsivat aiheeseen sopivasti tiiviin kaupunkirakenteen keskellä. Chelsean kotistadion Stamford Bridge, Arsenalin vanha asunnoiksi muutettu Highbury Park ja
sen uusi korvaaja Emirates stadion sekä näitä huomattavasti vaatimattomampi
mutta sitäkin kodikkaampi Fulhamin Craven Cottage tarjosivat hyvän katsauksen kaupungissa aktiivisina toimiviin jalkapalloareenoihin. Syrjemmässä keskustasta uusi kansallisareena Wembley Sir Norman Fosterin toimiston suunnittelemine valtavine kaarineen oli hiukan kauempana oman suunnittelutehtävän
mittakaavasta.
Suunnittelutyön taustaksi olen koonnut tietoa stadioneiden historiasta ja niiden
suunnitteluun liittyvistä erityiskysymyksistä. Tämä kappale toimii ikäänkuin omina
muistiinpanoina. Suunnittelutehtävänä on stadionin, vakituisen sekä väliaikaisen asumisen ja kaupallistentoimintojen yhteen nivominen. Tätä kautta päätin
tutustua ns. hybridirakennuksiin ja etsiä oman suunnitelman tueksi ja ideoiden
lähteeksi vastaavia jo rakennettuja esimerkkejä. Työn tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä syväluotaavaa tutkimusta kyseisiin rakennustyyppeihin.
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Diplomityö käsittää sekä julkista rakentamista että asuntosuunnittelua. Työn
suurimmat haasteet ovat eri toimintojen yhteen sovittamisessa tällä melko rajatulla alueella. Suunnittelualueen koko ei sallinut esimerkiksi alunperin ideana olleen täyden rakennuskehän muodostamista stadionin ympärille. Tarkoituksena
on suunnitella Tammelaan uusi aktiivinen keskus, joka on elävä osa kaupunkia
myös pelitapahtumien ulkopuolella. Kompaktissa kokonaisuudessa varsinkin eri
toimintojen vaatimien kulkuyhteyksien sopiva yhdistäminen ja lomittaminen ja
toisaalta eriyttäminen ovat olleet haasteellisia. Paikan rakennushistoriallinen
analysointi on jätetty vähemmälle koska suunnitelmassa kaikki nykyiset raken-

teet korvataan uusilla. Tärkeintä on ollut paikan historian hengen säilyttäminen
turvaamalla sen alkuperäisen käyttötarkoituksen, jalkapallokentän, säilyminen
täydennysrakentamisen jälkeenkin. Koska suunnitelman koko on yli 20 000 kerrosalaneliömetriä, on se tehty yleissuunnitelmatasolla. Joitakin asuntoja ja toimistokerroksia on esitetty suuntaa-antavasti hieman tarkempina.
Vuoden 2010 joulukuun puolessa välissä, kun diplomityön tekeminen oli jo hyvässä vauhdissa, aihe muuttui myös ajankohtaiseksi. Aamulehti uutisoi, että
Rakennusliike Lemminkäinen Oy oli yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa
käynnistämässä suunnitelmia rakentaakseen pallokentälle uuden stadionin ja
neljästä viiteen asuintaloa [Aamulehti 15.12.2010]. Sen enempää kumpikaan
osapuoli ei julkisuudessa hankkeesta kuitenkaan ole puhunut. Kaupungin kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen luonnehti rakennusliikkeen suunnitelmia mielenkiintoisiksi. Jo aikaisemmin kaupungin taholta on väläytelty suunnitelmia koko
stadionin muuttamisesta asuinalueeksi ja uuden pallokentän rakentamista esimerkiksi Hakametsään. Paikallinen jalkapalloväki on kuitenkin ollut tästä ideasta vahvasti erimieltä, menettäisiinhän samalla yksi kaupungin vanhimmista
pelipaikoista. Tammelan täydennysrakentamisen kannalta nykyisen kaltaisen
vajaakäytöllä olevan kentän ylläpitäminen näin keskeisellä paikalla ei kuitenkaan voi olla kenenkään etu. Tamperelaisilla joukkueilla pääsarjassa pelaavaa
Tampere Unitedia myöden on kova halu pelata perinteikkäällä Tammelan stadionilla [Yle Tampere 16.112010]. Tämä diplomityö esittää yhden ratkaisumallin
kaupunkilaisille tärkeän paikan uudelleen rakentamiseen jossa eri toiminnoille
pyritään löytämään toimiva osa kokonaisuudessa.
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2. JALKAPALLOSTADIONIT
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2.1 Stadionrakentamisen historiaa
2.1.1 Antiikista 1800-luvun lopulle
Länsimaisen stadionrakentamisen historia ulottuu aina antiikin Kreikan kaupunkivaltioihin saakka. Niiden stadioneilla harjoitettiin aluksi sotaisia kulttimenoja ja
myöhemmin urheilullisia kilpailuja, joista Olympian ja Pythian kisat ovat tunnetuimpia. Tapahtumien tarkoituksena oli vahvistaa valtion asukkaiden kansallistunnetta ja ennen kaikkea korostaa sitä hallitsevien yksinvaltiaiden kaikkivoipaisuutta. Kreikkalaiset stadionit rakennettiin amfiteatteriden tapaan yleensä
hieman kaupungin ulkopuolelle rinteeseen louhimalla ja ne olivat pohjaltaan
venytetyn U-kirjaimen muotoisia. Katsomot kiersivät kenttää kolmelta sivulta
päädyn ollessa auki ympäröivään maisemaan. Juoksurata oli noin 30 metriä
leveä ja 192 metriä pitkä, lähtö- ja maaliviivat sijaitsivat avoimessa päädyssä.
Stadioneille saattoi mahtua koko kaupunkivaltion väestö ja suurimpien stadioneiden kapasiteetti olikin jopa 45000 katsojaa. [Marg 2005: 898, Spampinato]

Maastoon kaivettu stadion Kreikan Olympiassa n. 500 eaa

Antiikin Roomassa stadionit ja amfiteatterit sijoittuivat usein tiheästi rakennettujen kaupunkien keskelle. Ne rakennettiin kreikkalaisista esikuvistaan poiketen
umpinaisiksi ja ellipsin muotoisiksi, jolloin koko katsomon huomio keskittyi areenan
keskellä sijainneelle kentälle. Roomalaisten kehittynyt holvikaaritekniikka sekä
käytössä ollut betonin esiaste, opus caementicum, mahdollistivat katsomojen
rakentamisen useampaan kerrokseen, jolloin rakennuksista muodostui kaupunkien korkeita kiinnekohtia. Huomattavin esimerkki roomalaisten amfiteattereista
on Roomaan n. 70-82 jaa. rakennettu Colosseum, jonne mahtui enimmillään n.
55000 katsojaa. Valtavien katsomoiden nopea täyttäminen ja tyhjentäminen
on ratkaistu kekseliäällä portaikoiden ja käytävien verkostolla sekä ensimmäisen kerroksen laajalla kaariaukkorivistöllä - suunnitteluratkaisu, joka on käytössä
vielä 2000 vuotta myöhemmin rakennetuissa stadioneissa. Amfiteattereita käytettiin lähinnä gladiaattoritaisteluihin ja muihin teatraalisiin kansanhuveihin eikä
niinkään urheiluun. Niiden lisäksi kaupunkeihin rakennettiin urheilukilpailuiden
näyttämöiksi circuksia, kreikkalaisen stadionin ja hippodromin yhdistelmiä, jotka
toimivat hevoskisojen näyttämöinä. [Honour & Fleming 1992: 199, Spampinato]
Urheilutapahtumien yhteiskunnallinen merkitys väheni hiljalleen 300-luvulle tultaessa. Rooman valtakunnan kääntyessä kristinuskoon pakanallisina pidetyt
hevoskilpailut kiellettiin ja vuonna 394 jaa. Olympian kisojen järjestäminen Rooman valtakuntaan kuuluneessa Kreikassa koki saman kohtalon. Kaupunkirakentamisen painopiste siirtyi uusiin kristinuskon ja kansainvaellusten aiheuttamien
levottomuuksien mukanaan tuomiin rakennustyyppeihin, kuten kirkkoihin ja eri-

Colosseum kuvattuna Giovanni Battista Piranesin etsauksessa vuodelta
1757
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laisiin linnoituksiin. Vanhat urheiluareenat ja amfiteatterit otettiin muuhun käyttöön tai hylättynä vain purettiin ja käytettiin uudelleen rakennusmateriaaleina.
[Spampinato]

Piirros Calcio Fiorentino pelistä vuodelta 1688

Antiikin kulttuuria ihailleen renessanssin aikana urheilukilpailut löydettiin uudestaan. Italiassa erilaiset juoksu- ja hevoskilpailut saavuttivat suuren suosion. Niitä varten ei kuitenkaan rakennettu erillisiä areenoita vaan ne järjestettiin suurilla aukioilla, joiden reunoille saatettiin rakentaa väliaikaiset puiset katsomot.
Sienassa vielä nykyäänkin järjestettävä Palio on hyvä esimerkki näistä renessanssiajan hevoskilpailuista. Toisessa merkittävässä renessanssikaupungissa, Firenzessä, ryhdyttiin pelaamaan yhtä nykyaikaisen jalkapallon esimuotoa, Calcio Fiorentinoa. 27 miehisin joukkuein järjestettävässä kilpailussa ei ole muita
sääntöjä kuin pallon saaminen vastustajan maaliin. Pelikenttänä toimi ja toimii
nykyäänkin Piazza Santa Croce, jolle rakennetaan väliaikainen hiekkakenttä.
[Spampinato]
Seuraava vaihe stadion arkkitehtuurin kehityksessä liittyy 1700-luvun lopussa tapahtuneeseen Ranskan vallankumoukseen. Vallankumouksen alussa arkkitehti
Etienne-Louis Boullée esitteli suunnitelmansa 300 000 katsojaa sisäänsä vetävästä valtavasta amfiteatterista. Collosseumia muistuttanut suunnitelma oli syntynyt
jo ennen vallankumousta, mutta arkkitehdin onnistui valjastaa suunnitelmansa
kansanvallan ihanteisiin. Kunnianhimoista suunnitelmaa ei koskaan rakennettu.
Vuonna 1790, vuosi vallankumouksen ensimmäisen vaiheen päättäneen Bastiljin valloituksen jälkeen, Pariisin Champs de Mars kentälle pystytettiin valtava
amfiteatteri juhlallisuuksia varten. Arkkitehti J. N. L. Durand suunnitteleman rakennelman molemmilla pitkillä sivuilla ja takakaarteissa oli maapenkereille rakennetut loivasti nousevat katsomot joihin mahtui noin 500 000 henkeä, toisessa
päädyssä kolmiaukkoinen puurakenteinen riemukaari ja sitä vastapäätä suurella teltalla katettu kuninkaan katsomo. Kentän keskellä oli alttari juhlamessua
varten. Stadion rakennettiin pitkälti kaupunkilaisten talkoovoimin. Juhlallisuuksien jälkeen siitä tuli suosittu paikka erilaisille huvituksille ja valjakkokisoille. Areena
säilyi paikallaan aina 1850-luvulle saakka. [Marg 2005: 898, Wikipedia]

Fete de la federation juhlallisuudet Pariisin Champs de Mars kentällä
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Varsinainen stadionrakentamisen uusi aika koitti 1800-luvun puolen välin jälkeen
olympia-aatteen uudelleen heräämisen ja erilaisten urheiluseurojen perustamisen myötä. Urheilusta tuli varsinkin teollistuneen Iso-Britannian suurissa kaupungeissa elävien asukkaiden keskuudessa uudenlainen harrastus ja vapaa-ajan
viettämisen muoto. Jalkapalloa ja rygbya paitsi harrastettiin myös seurattiin katsomosta käsin. Ensimmäiset olympialaisten nimellä pidetyt ja antiikin kisojen ohjelmaa mukailevat urheilukisat oli järjetetty jo vuosina 1796-98 Ranskassa kansallisina kisoina. Britanniassa aatteeseen herättiin 1800-luvun puolen välin jälkeen

ja olympiakisoja järjestettiin usealla paikkakunnalla. Näitä lähinnä paikallisia
kisoja varten ei kuitenkaan rakennettu erikseen stadioneita. Kreikassa argeologit olivat kaivaneet esiin Herodes Atticusen hippodromin, joka restauroitiin ja
nimettiin Panathinaiko-stadioniksi. Stadionilla järjestettiin ensimmäiset nykyaikaiset ja kansainväliset olympialaiset vuonna 1896. Stadion on muodoltaan antiikin mallin mukaisesti kapea ja jyrkkä kurvinen. Ateenan Panathinaiko-stadion ja
muut uusiklassisella ajalla löydetyt antiikin urheiluareenat loivat pohjan nykyaikaisen stadionin kehitykselle. [Marg 2005: 898, Spampinato]

Vuoden 1896 olympialaisten avajaisseremonia Ateenan Panathinaikostadionilla

2.1.2 Nykyaikaisen stadionin kehitys
Ensimmäisen sukupolven stadionit olivat suuria, mutta huonosti varusteltuja ja
epäkäytännöllisiä rakennelmia. Niiden tärkein tehtävä oli tarjota katselupaikka suurelle yleisömäärälle aikana jolloin urheilutapahtumia pystyi seuraamaan
vain paikan päällä. Varsinkin alkuvuosina stadioneiden arkkitehtuuriin ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Loivat katsomorivit oli valettu betonista tai rakennettu suoraan maahan pengerrettyihin luiskiin. Joillain stadioneilla saattoi olla pieni
istumakatsomo ja joskus tärkeimpien vieraiden katsomon päälle oli viritetty jonkinlainen katos. Yleisömäärien kasvaessa katsomoita laajennettiin pikkuhiljaa
silloisen rakentamiskäytännön mukaan ja stadionien ulkonäkö olikin melkoinen
sekamelska erilaisia kyhäelmiä. [Spampinato]
Iso-Britanniassa jalkapallostadionin perusmalliksi alkoi vakiintua suorakaiteen
muotoinen areena, jossa katsomot reunustavat kentän jokaista laitaa. Kentän
kulmaukset jäivät yleensä avoimiksi. Tämä stadionmalli levisi jalkapalloinnostusen myötä muualle Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan. Lontoon olympialaisiin
1908 rakennettu White City stadion edusti toisenlaista arkkityyppiä, joka vakiintui monikäyttöisempien stadioneiden malliksi. Siinä katsomot kiersivät ellipsin
muotoisina jalkapallokentän ulkopuolella kulkevia juoksuratoja. Olympiastadioneiden tunnusmerkiksi kohosi usein marathontorni, joka toimi hyvänä kiinnekohtana kaupungin silhuetissa. [Nixdorf 2005: 923, Spampinato]
Televisiovastaanottimien saapuminen koteihin 1950-luvulla sai aikaan seuraavan aallon stadioneiden kehityksessä. Urheilua seuraavat ihmiset alkoivat suosia tapahtumien katselua oman kodin sohvalta sen sijaan, että olisivat lähteneen suurille ja epämukaville stadioneille. Loivien seisomakatsomoiden takia
näkyvyys oli yleensä huono ja palvelut stadioneilla olivat riittämättömät. Yleisömäärät tapahtumissa alkoivat vähetä ja näin ollen stadioneiden omistajien
piti kehittää jotain tilanteen kääntämiseksi. Stadioneiden viihtyisyttä ryhdyttiin
lisäämään muuttamalla katsomoita istumakatsomoiksi ja kattamalla niitä. Ylei-

Stamford Bridge kuvattuna 1920-luvulla

Vuoden 1908 olympialaisia varten rakennettu White City stadion, Lontoo
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sön saniteettitiloja lisättiin huomattavasti ja katsomoiden yhteyteen tuli erilaisia
ruoka- ja juomapisteitä. Televisiontia varten stadioneiden valaistusta piti kehittää ja varata tiloja tv-tekniikan käyttöön. 1950-70-luvuilla rakennetut stadionit
suunniteltiin nämä tarpeet huomioon ottaen ja osa sitä ennenkin rakennetuista
areenoista peruskorjattiin. Yleisö palasi katsomoihin, mutta osa ongelmista jäi
vielä korjaamatta. [Nixdorf 2005: 923, Spampinato]

Heysel-stadionilla toukokuussa 1985 tapahtunut tragedia oli tärkeä kimmoke katsomoturvallisuuden parantamisessa

Taylorin raportin myötä järeistä turva-aidoista katsomon ja kentän välillä
luovuttiin
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1980-luvulla jalkapallomaailmaa synkensi kolme useiden ihmisten kuolemaan
päättynyttä katsomotragediaa. Toukokuussa vuonna 1985 Bradford Cityn stadionin vanhassa puurakenteisessa katsomossa syttyi tulipalo. Katsojan tiputtama tulitikku tai tupakka sytytti katsomon alle vuosien saatossa kerääntyneet
roskat palamaan ja aiheutti 56 ihmisen hengen vieneen onnettomuuden. Katsomon ja kentän välissä ollut mellakka-aita sekä lukossa olleet poistumistieportit
vaikeuttivat useiden ihmisten pelastautumista. Vielä saman vuoden toukokuussa Brysselin Heysel-stadionilla sattui toinen vakava tapaus. Erityisesti englantilaisjoukkueiden kannattajien keskuudessa katsomoväkivalta sekä huliganismi
olivat lisääntyneet huolestuttavasti. Jo etukäteen huonokuntoiseksi tiedetyllä
stadionilla kohtasivat Eurooppa cupin loppuottelussa Liverpool ja Juventus.
Z-katsomossa olleet joukkueiden kannattajat, jotka oli erotettu vain kevyellä
aidalla, alkoivat viskoa toisiaan esineillä. Vihanpito kiihtyi ja monet Liverpoolkannattajat tulivat omasta katsomonosastaan aitojen yli, jolloin Juventus-kannattajat alkoivat perääntyä. He eivät kuitenkaan päässeet alueelta pois ja
väentungoksessa liiskautuivat reunavalliin. Osa yritti kiivetä vallin yli, mutta se
romahti lopulta ihmismassan painosta. Rynnivät ihmismassat talloivat ihmisiä
kuoliaaksi. 39 ihmistä kuoli ja noin 600 loukkaantui. Seuraava vakava katsomoonnettomuus tapahtui huhtikuussa 1989 Hillsborough-jalkapallostadionilla Sheffieldissä, jossa pelattiin Englannin FA Cupin välieräottelu Notthingham Forestin
ja Liverpoolin välillä. Katsojat puristuivat kuoliaaksi, kun liverpoolilaisten päätykatsomoon päästettiin poliisin virheen takia liikaa katsojia. Onnettomuudessa
sai surmansa 96 ihmistä. [Bradford City FC, Liverpool FC, Spampinato]
Hillsboroughin tragediaa seuranneen tutkintaraportin (Taylorin raportti 1990)
seurauksena seisomapaikat poistettiin useimmista Britannian jalkapallostadioneista. Lisäksi kentän ja katsomoiden väliset raja-aidat poistettiin. Britteinsaarten
lisäksi uudet turvamääräykset otettiin käytäntöön myös muualla Euroopassa.
Turvallisuuden parantamisen lisäksi stadioneista ryhdyttiin tekemään esteettömiä ja entistä viihtyisämpiä, mikä osaltaan auttoi houkuttelemaan niille yhä
monipuolisempaa ja heterogeenisempaa katsojakuntaa. Jalkapallon maineen
tärvelleiden huligaanien sijasta katsomot alkoivat täyttyä lapsista, perheistä ja
naiskatsojista. Stadioneiden yhteyteen perustettiin fanituotemyymälöitä, seurojen museoita ja erilaisia ravintolapalveluja. Katsojat sitoutettiin joukkueeseen

kausikorttiohjelmilla, jotka olivat osaltaan myös turvallisuustoimenpide. Stadioneista tuli viikon jokaisena päivänä auki olevia viihdekeskuksia. [Nixdorf 2005:
923, Spampinato]
Uudenlaiset käyttäjäryhmät ja tapahtumat asettavat standardeja myös stadioneiden arkkitehtuurille ja teknisille ratkaisuille. Samalla stadionit myös erikoistuvat. Monikäyttöisten areenoiden teknisillä ratkaisuilla, kuten liikuteltavilla
katsomoilla ja siirreltävillä pelikentillä, varmistetaan tilan monipuoliset käyttömahdollisuudet. Niitä voidaan käyttää niin eri pallopelien näyttämöinä kuin
myös konserttiareenoina ja messukeskuksina. Samalla perinteisen stadionin, jolla jalkapallokenttää ympäröivät juoksuradat, rinnalle on ryhdytty rakentamaan
vain tietylle lajille tarkoitettuja areenoja. Tämä malli on pikkuhiljaa levinnyt Britteinsaarilta muualle Eurooppaan jalkapallon muuttuessa yhä enemmän vakavasti otettavaksi yritystoiminnaksi. Kaupunkien suurseurat ovat ryhtyneet rakentamaan omia varta vasten niille suunniteltuja stadioneita vanhojen kunnallisten
stadioneiden tilalle. Niissä kokonaisvaltaisten elämysten tarjoaminen katsojille
ja samalla businessajattelu voidaan viedä pidemmälle. Stadioneille rakennetaan klubikatsomoita, aitioita ja muita vip-tiloja, jotka voidaan vuokrata pitkäksi
aikaa erilaisille sidosryhmille ja yrityksille. Koko stadionin imago voidaan nimen
muodossa myydä määräajaksi jollekin yriykselle. [Marg 2005: 898-899, Nixdorf
2005: 923, Spampinato]
Moderneista stadioneista on tullut ympärivuoden toimivia rakennuksia ja ne
ovat saaneet uusia merkityksiä vahvoina paikallisidentiteetin luojina. Ennen
stadionin ympäristöt koettiin usein turvattomiksi siellä esiintyneen häiriökäyttäytymisen takia. Uusien toimintojen myötä stadionalueista on kuitenkin tullut
vetovoimaisia ja eläviä. Uusi stadion saattaa museon tai jonkin muun julkisen
rakennuksen tavoin saada aikaan positiivisen ketjureaktion sijaintialueensa kehittymisessä. Uutena suuntauksena on stadionin monikäyttöisyyden lisäksi muiden toimintojen yhdistäminen itse stadionrakennukseen tai sen välittömään
läheisyyteen. Hotellit, toimistot, asuinrakennukset, kauppakeskukset, elokuvateatterit ja liikuntakeskukset yhdessä areenan kanssa muodostavat elinvoimaisen
kokonaisuuden. 2000-luvulla myös niin kutsuttu wau-arkkitehtuuri on löytänyt
tiensä stadionrakentamiseen. Tähtistatuksen saaneet arkkitehdit suunnittelevat
urheiluareenoita siinä missä muitakin merkittäviä julkisia rakennuksia. Stadionia
ei tarvitse enää piilottaa kaupungin laidalle, vaan se voidaan tuoda myös näkyvälle paikalle kaupungin tai taajaman keskustaan. Monista stadioneista on jo
tullut kaupunkien käyntikortteja ja merkittäviä turistinähtävyyksiä. [Nixdorf 2005:
925, Sheard 2001: xvii, Spampinato]

Nykyaikaiset stadionin houkuttelevat katsomoihin tasaisesti kaiken ikäsiä
ja sukupuolisia katsojia

Herzog & de Meronin vuonna Müncheniin suunnittelema Allianz Arena
edustaa stadioneiden wau-arkkitehtuuria
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2.2 Nykyaikaisen jalkapallostadionin suunnittelu
Seuraavien kappaleiden lähteinä on käytetty teoksia ” Football Stadiums - Technical
recommendations and requirements” (FIFA 2007) ja ”Sports Architecture” (Sheard 2001)

2.2.1 Yleissuunnittelu
F O O T B A L L S TA D I U M S

29

Koko ja käyttötarkoitus

Konserttilavaa pystytetään Ratinan stadionille

Mikä on uuden stadionin sopiva koko ja kenen käyttöön se rakennetaan? Näihin kysymyksiin vastaaminen on suunnitteluprosessin ensimmäinen askel. Yleensä stadionilla on yksi tai useampi joukkue vakituisina käyttäjinä. Tämän lisäksi sitä
saatetaan käyttää myös vierailevien joukkueiden tai maajoukkuepelien näyttämönä. Tämän lisäksi tulevat muut käyttötarkoitukset, kuten konsertit ja tapahtumat.
Kotijoukkueiden
tarpeita arvioidessa ei kannata tuijottaa liikaa nykyisiä
Diagram
1a:
Location of the stadium
katsojamääriä. Uuden ja toimivan stadionin myötä yleisömäärissä saattaa syntyä huomattavakin
parannus.
Stadium
Suunniteltaessa stadionille muita käyttötarkoituksia jalkapallon lisäksi paranArea around the stadium
netaan sen käyttöastetta ja taloudellista kannattavuutta. Suunnittelussa tulee
Centre
kuitenkin ottaa huomioon niiden aiheuttamat lisätarpeet, kuten huoltoajoneuParking area
vojen pääsy kentälle, tapahtumien tarvitsema tekniikka ja muu infrastruktuuri,
Train
sekä mahdolliset
kentän tasolla olevat varastotilat. Nämä tulisi tehdä kentän
Railway/Underground station
pääkäyttötarkoituksen ehdoilla. Tallaamista kestävän keinonurmen asentamiEmergency exitjalkapallon ja muiden tapahtumien yhteensovittamista.
nen helpottaa
Hospital

Sijainti

Stadionin ihanteellinen sijaintipaikka on lähellä kaupungin keskustaa,
hyvien liikenneyhteyksien varrella
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Airport
Helipad

Stadionin tulisi sijaita alueella, joka on riittävän suuri tarjotakseen turvallisen liikkumisympäristön sinne tuleville katsojille ja tilaa huolto- ja muulle liikenteelle.
Katsojien saapuminen paikalle ajoittuu yleensä melko pitkälle aikavälille, mutta
tapahtuman päättyessä kaikki käyttäjät pyrkivät poistumaan alueelta suunnilleen samaan aikaan. Tämä liikenne vaatii jo enemmän tilaa. Yleensä uudet
stadionit pyritään sijoittamaan hieman kaupungin ulkopuolelle, jossa niillä on
tilaa laajentua tarpeen vaatiessa. Tämä sijoittelu kuitenkin lisää liikenteen ja
pysäköinnin tarvetta. Parhaassa tilanteessa stadion sijaitsisi kaupungissa suurella keskustatontilla hyvien joukkoliikenne- ja tieyhteyksien varrella. Paikalla olisi
hyvät pysäköintitilat joita muut käyttäjät voisivat hyödyntää pelien ulkopuolisi-

1.4 p

na aikoina. Stadionin välittömässä läheisyydessä olisi hotelleja ja vetovoimaisia

Green
Goal™
Green
Goal™ toimijoita.
kaupallisia

FIFA
FIFA has
has embarked
embarked upon
upon an
an initiative
initiative to
to address
address environmental
environmental sustainability
sustainability through
through
the Green
Green Goal™
the
Goal™ programme
programme –
– an
an initiative
initiative which
which FIFA
FIFA fully
fully expects
expects its
its partners
partners to
to
Kentän suuntaus
embrace.
embrace.
The
principal
of
the
in
of
The
principal goals
goalssijoittelussa
of the
the programme
programme are:
are:
the reduction
reduction
in the
the consumption
consumption
of potable
potable
Stadionin
tulee
kiinnittää
erityistä
huomiota pelikentän suuntaukwater,
water, the
the avoidance
avoidance and/or
and/or reduction
reduction of
of waste,
waste, the
the creation
creation of
of aa more
more efficient
efficient energy
energy
seen
aurinkoon
nähden
ja
vallitseviin
sääolosuhteisiin.
Pelaajien ja katselijoiden
system
system and
and an
an increase
increase in
in the
the use
use of
of public
public transport
transport to
to FIFA
FIFA events.
events.

häikäistymisen ehkäiseminen voidaan tehdä oikealla sijoittelulla tai erilaisilla

These
goals
should
contribute
of
katoskattoratkaisuilla.
Luonnonnurmikentillä
tulee varmistua myös ruohon
These
goals ja
should
contribute to
to the
the establishment
establishment
of aa neutral
neutral climate
climate as
as far
far as
as
greenhouse
gas
emissions
are
concerned.
The
programme,
which
began
during
greenhouse
gas emissionsvalon
are concerned.
The programme,
which began during the
the
tarpeellisesta
saannista
ja tuuletuksesta.
Varsinkin kokonaan katetuilla
preparations for
for the
the 2006
2006 FIFA
FIFA World
World Cup™
Cup™ in
in Germany,
Germany, is
is one
one that
that will
will form
form part
part
preparations
stadioneilla
tämäFIFA
voi ollaCup™
haasteellista.
Kentän
suuntaamista pohjois - etelän
of
of FIFA’s
FIFA’s legacy
legacy of
of the
the 2006
2006 FIFA World
World Cup™ and
and should
should be
be extended
extended to
to other
other
suuntaan
pidetään
parhaana ratkaisuna. Uudemmat tutkimukset ovat
FIFA
events,
future
World
FIFA
events, especially
especially
future FIFA
FIFAyleensä
World Cups™.
Cups™.

kuitenkin päätyneet suosittamaan kentän suuntaamista siten, että aurinko paispelin puoliajalla.

Water
Water
taisi kentälle suorassa kulmassa iltapäivällä pelattavan
A
A more
more responsible
responsible use
use of
of potable
potable water
water for
for purposes
purposes of
of irrigation
irrigation should
should be
be examined.
examined.
Green Goal™
Goal™ suggests
suggests the
the storage
storage of
of rainwater
rainwater to
to support
support the
the water
water cycle.
cycle. Further
Further
Green
potential
savings
made
potential
savings could
could be
be
made through
through the
the installation
installation of
of water-saving
water-saving technology
technology
Sovittaminen
ympäristöön
in
in sanitary
sanitary fittings
fittings during
during the
the construction
construction phase.
phase.

Stadionia suunniteltaessa olemassa olevien asuinalueiden lähellä olevat paikat
Waste
Waste
Aovat
major cost
of
is
of
amount
osoittautuneet
A
major
cost
of stadium
stadium management
managementkaikkein
is the
the removal
removalvaikeimmiksi.
of waste.
waste. To
To limit
limit the
the Stadion
amount of
of aiheuttaa aina ympäristöwaste
generated,
Green
Goal™
proposes
the
re-use
of
beverage
containers,
recycling
waste
generated,
Green
Goal™
proposes
the
re-use
of
beverage
containers,
recycling
vaikutuksia, kuten lisääntynyttä liikennettä, suuria ja meluavia yleisömassoja,
through
through the
the separation
separation of
of waste
waste collection
collection and
and the
the introduction
introduction of
of packaging-free
packaging-free
tapahtumien
food
and merchandising
merchandising aikaan
products. saamia ääniä, kirkkaita valoja, suuren rakennelman aifood
and
products.
heuttamaa varjostusta ja tilojen tapahtumien ulkopuolista tyhjäkäyttöä ja sii-

Energy
Energy
hen liittyviä lieveilmiöitä [ilkivalta, luvaton oleskelu]. Onnistuneella suunnittelulla
Energy-saving
activities
be
design
of
Energy-saving
activities should
should voidaan
be exploited
exploited in
in the
the
design and
and construction
construction
of stadiums.
stadiums.
nämä ongelmat
kuitenkin
minimoida.
Ajoneuvoliikenne ja yleisövirrat
Potential energy-saving
energy-saving areas
areas include:
include: the
the use
use of
of photovoltaic
photovoltaic energy
energy sources,
sources, the
the
Potential
voidaan
ohjata
niille
parhaiten
sopiville
väylille
ja
osa alueista voidaan rauhoitinsulation
insulation and
and protection
protection of
of glass
glass on
on the
the outside
outside of
of the
the building
building in
in order
order to
to reduce
reduce
taa
kokonaan.
Valaistuksen
himmentämisellä
ja
äänitasojen
alentamisella sekä
the use
use of
of air
air conditioning,
conditioning, and
and the
the use
use of
of centrally
centrally controlled
controlled building
building control
control systems
systems
the
totapahtumien
better manage
manage energy
energyajankohtien
during periods
periods of
of peak
peak
demand.
suunnittelulla
voidaan vähentää niistä asumiselle aito
better
during
demand.

heutuvaa haittaa. Stadion voidaan rakentaa muuta ympäristöä alemmaksi,
Transport
Transport
jolloin
sen
korkeus
suhteessa
muihin
rakennuksiin
pienenee. Tuomalla stadionin
An important
important area
area of
of stadium
stadium and
and event
event management
management is
is the
the transport
transport of
of spectators
spectators
An
toimintoja,
kuten
kauppoja,
ravintoloita,
kuntokeskuksia ja toito
the
Goal™
the
of
transport
and
toyhteyteen
the facility.
facility. Green
Greenmuita
Goal™ encourages
encourages
the avoidance
avoidance
of unnecessary
unnecessary
transport
and
the
use
transport
systems
as
which
should
mistoja,
tehdään
osa
ympäristöään.
Stadionin korkeatasoisella
the
use of
of public
publicsiitä
transport
systems such
suchaktiivinen
as buses
buses and
and trains,
trains,
which
should be
be designed
designed
to
optimise
toviherympäristön
optimise engine
engine and
and fuel
fuel systems.
systems.
suunnittelulla siitä voidaan tehdä alueen tärkeä virkistysalue.
Ottamalla asukkaat ja alueen muut toimijat mukaan suunnitteluprosessiin päästään yleensä parhaaseen lopputulokseen. Monikäyttöinen stadion tuo alueelle
uusia työpaikkoja ja vilkastuttaa elämää.

Visual
Visual angle
angle

Visual
Visual angle
angle

Stadionin oikeanlaisella sijoittamisella voidaan vähentää ympäristölle
aiheutuvia haittoja
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2.2.2 Pelikenttä
Jalkapallokentän suositeltu koko on 105 x 68 metriä. Muun kokoisillakin alustoilla
voidaan pelata, mutta tämä koko on niin kansallisten lajiliittojen kuin FIFA:nkin
standardi. Kentällä tulee olla selkeät pelialueiden merkinnät. Pelialueen lisäksi
kentän ympärille tulee varata noin 8,5 metriä vapaata tilaa avustavia erotuomareita, pallopoikia ja -tyttöjä, lääkintä- ja turvallisuushenkilökuntaa, mediaa
sekä vaihtopelaajien lämmittelyä varten. Pelikentän nurmen tulisi jatkua tälle
alueelle noin 5 metrin leveydeltä. Kenttää ympäröivät mainokset, joiden suositeltava korkeus on korkeintaan 1 m, sijoitetaan tämän viiden metrin rajan taakse. Pelikentän vaatiman avoimen tilan tarve on siis noin 125 x 85 m. Huolto- ja
pelastusajoneuvoilla tulee olla pääsy kentälle.

F O O T B A L L S TA D I U M S

Pelikentän tulee olla sileä ja tasainen. Se voi olla joko luonnon- tai tekonurmea.
Luonnonnurmikentillä tulee huolehtia kastelusta ja riittävästä valon saannista.
Kentän hyvä sadeveden kuivatusjärjestelmä on ensiarvoinen. Kylmissä maissa
169
kenttä tulee
varustaa lämmityksellä, jolla estetään sen jäätyminen ja pidennetään pelikautta. Kentällä tulee olla katokset molempien joukkueiden valmennusjohtoa, huoltajia ja vaihtopelaajia varten. Penkeillä varustetut katokset sijoitetaan keskiviivan molemmin puolin viiden metrin päähän rajaviivasta.
2.2.3 Valaistus

Jalkapallokentän suositusmitat

Valaisinten oikea sijoituskorkeus on tärkeää järjestelmän toiminnan kannalta.
Valot tulisi asentaa korkeudelle joka on kentän pituussuuntaisesta keskiviivasta
poispäin laskettuna 25 asteen kulmassa. Kulma voi olla jyrkempikin, mutta ei
Mounting height ≥ 25°
kuitenkaan yli 45 astetta. Pienemmillä stadioneilla valaisimet voidaan yleensä
hm = d tan(25)
intergroida osaksi katosrakennelmia. Toinen vaihtoehto on korkeiden valaisinmastojen sijoittaminen stadionin kaikkiin kulmiin. Tämä ratkaisu saattaa kuitenkin aiheuttaa häikäisyä stadionin ulkopuolelle.
Diagram 9c:
Mounting height of
light fittings

Roof structure

•

No obstruction from
the sports fittings
to the pitch

hm

hm

hm

25° min.

d
d
d

Seating section

Maalivahtien ja hyökkäävien pelaajien häikäisyn estämiseksi kentän valaistukseen tulee jättää kohtia johon valaisimia ei asenneta. Näitä ovat 15 asteen
sektorit päädyn rajaviivasta katsoen molemmin puolin sekä maaliviivan takaiselle alueelle alle 45 asteen korkeudelle. Valaistuksen aiheuttamia kovia varjoja
voidaan vähentää suuntaamalla useita valonheittimiä samoille sektoreille.

Stadionin valaisimien sijoittaminen ja suuntaaminen
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Diagram 9d:
Standard camera views
Fixed camera

2.2.4 Pelaajien ja toimitsijoiden tilat
Pelaajien ja toimitsijoiden pukuhuoneisiin tulee olla yksityinen, yleisöltä ja medialta suojattu sisäänkäynti, jonka lähelle joukkueiden linja-autot ja muut ajoneuvot voidaan pysäköidä.
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Pelaajat ja valmentajat
5.1 Access to dressing rooms
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F O O T B A L L S TA D I U M S

Players
and
Stadionilla88
tulisi olla
kaksi
suunnilleen5.2yhtä
suurta
Dressing rooms,
toilets andpukuhuonetta.
bathing areas
88Usein stadionin
match officials
5.3 Access from team areas to playing field
92
kotijoukkueen pukuhuoneesta suunnitellaan
tilavampi
ja
paremmin
varusteltu,
5.4 First aid and treatment room
94
5.5
Warm-up
areas
95
mutta tämä vähentää tilojen käytettävyyttä muissa tapahtumissa. Monikäyt5.6 Match delegates’ area
96
töisiksi tarkoitetuille stadioneille voidaan
varata
jopa neljä samanlaista
puku5.7 Doping control
area
96
Dressing rooms for ball boys and ball girls
96
huonetta erilaisia turnauksia varten.5.8 Pukuhuoneiden
yhteydessä
voi olla myös
pelaajien sisälämmittelyalue.

5k

Kotijoukkueen pukuhuone Stamford Brigellä

Pelaajien pukuhuoneissa tulisi olla penkit ja vaatesäilytystilat ainakin 25 ihmisel5.1 p Access to dressing rooms
le. Lisäksi niiden perusvarustukseen kuuluu jääkaappi, taktiikkataulu, työpöytä
There should be a private, protected area which can be accessed by team buses, cars
For more on access,
ja tuoleja sekä hierontapöytiä.
10 suihkua
ja 5
see Chapter
3.
and ambulances, from which Pesutiloissa
the match participants tulisi
can enterolla
or leavevähintään
the stadium
safely, away from the public,
the media
any unauthorised
people.
wc:tä. Lisäksi varustehuollolle
tulisi
ollaandomat
pesualtaat.
Valmentajia varten tulee olla oma erillinen
ja entrance
pesuhuone,
onbesuorassa
yhteydessä peThe routetoimistobetween this private
and the dressing joka
rooms should
designed
to
allow
for
activities
such
as
the
uninhibited
transportation
of
an
injured
person
on
laajien tilaan.

Diagr
Team
Playing area
Access to
the pitch
WC

Showers

Massage
tables

Team
dressing
rooms

Team
dressing
rooms

Massage
tables

Showers

WC

Showers

WC

a stretcher and the delivery of kit hampers.

sä 4-5 hengelle, joskin naisille varattu pukuhuone voidaan tehdä hieman piePlayer areas
nempänä. Pukuhuoneet
sijoittuvat yleensä pelaajien tilojen lähettyville. Niiden
Position: the main stand.
varustus on samanlainen.
Neljän hengen pukuhuoneen pesutilassa tulisi olla väThey should provide direct, protected access to the playing area and be inaccessible
hintään kaksi suihkua
ja and
1-2thewc:tä.
Tuomareiden lisäksi ottelun muille toimitsijoille
to the public
media.
Number: at least two separate team areas, but preferably four.
ja mm. pallopojille
ja
-tytöille
tulisi
varata
riittävät pukuhuonetilat.
Minimum size: 150m .
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Team areas should: be well ventilated with fresh air and be air conditioned and centrally
heated, have easily cleanable floors and walls of hygienic material, have non-slip floors
and be brightly lit.
Dressing rooms should have: bench seating for at least 25 people, clothes-hanging
facilities or lockers for at least 25 people, a refrigerator, a tactical demonstration board,

Media entry

It is essential that the two principal dressing rooms in a stadium are of equal size, style
A modern stadium should
have at least two, but
and comfort. Frequently, the home team dressing room is far superior to that which
preferably four, changing
is
provided
for
the
visiting
team.
This
may
be
acceptable
at
domestic
football
level,
Toimitsijat
rooms of equal size and
but it reduces the possibility of the stadium being used as a neutral venue for a
comfort.
competition in which the organisers must provide both teams with equal facilities.
For multi-purpose stadiums it is essential to have four changing rooms of equal size
Tuomareille varataan
omat pukuhuoneet. Koska tuomareina on usein yhtäaiand comfort. Even in stadiums which are not multi-purpose, it is advisable to have
kaa sekä miehiä että
naisia,
pukuhuoneita
olla kaksi.
four dressing
rooms oftulisi
equal size
and comfort, in order to accommodate
eventsNe
like mitoitetaan yleendouble-header football tournaments.

Media parking area

The routesijaita
between the
various dressing
the emergency
vehicle location and
Pukuhuoneiden tulisi
erillään
jarooms,
niillä
tulisi mahdollisuuksien
mukaan olla
the playing area should be accessible without the obstruction of stairs, changes in level,
oma kentälle johtava
käytävä,
joka
yhdistyy
muihin
vasta
kentän
sisäänkäynor sudden bends or turns that would make the route difficult to navigate with a stretcher
carrying
an
injured
player.
nin lähellä. Kentälle johtavan tunnelin tulisi olla vähintään 4 metriä leveä ja 2,4
metriä korkea. Sen tulee suojata pelaajia ja tuomareita yleisöstä mahdollisesti
lentäviltä esineiltä. Kentän sisäänkäynnin läheisyydessä tulisi sijaita yksi wc-tila,
5.2 käyttää
p Dressingpelitapahtumien
rooms, toilets and bathing
areas
jota voidaan
aikana.
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Periaatekuva pelaajien, valmentajien, tuomareiden ja toimitsijoiden
tiloista
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Pelaajien, valmentajien ja toimitsijoiden käytössä tulisi olla oma ensiapuhuone,
joka sijaitsee pukuhuoneiden ja pelikentän läheisyydessä. Sinne vievien kulkuväylien ja mahdollisten hissien tulee olla tarpeeksi leveät paarikuljetuksille.
Stadionilla
tulee olla erillinen huone dopingnäytteiden antamista varten. Sijainti
Diagram 6a:
Seating olla lähellä pelaajien ja tuomareiden pukuhuoneita. Dopingkontrollihuotulee
neen koon tulisi olla noin 35 m2 ja sisältää odotustilan, työhuoneen ja wc:n/
suihkun.

0.45m

F O O T B A L L S TA D I U M S

6k

6.2 Spectator areas

F O O T B A L L S TA D I U M S

b = 1.40m min.

0.9m
b
Kaikkien katsomopaikkojen tulisi olla istumapaikkoja.
Numeroidut
erillisistui2m min.
4m
d = 0.60m min.
met ovat nykyään jo standardi uusilla kentillä. 0.8m
Istuimen
selkänojan
pitäisi olla
a
c
Advertising board
Katsomorivien vähimmäismitoitus
vähintään 30 cm korkea, jolloin se tarjoaa riittävää tukea,
mutta toimii myös
turvallisuustekijänä estäen vaarallisia eteenpäin suuntautuvia aaltoja yleisön
keskuudessa. Istuinten tulee täyttää palomääräykset ja kestää kovaa käyttöä.
Diagram 6f:
Yksittäisen penkin vaatima tilavaraus sivusuunnassa on yleensä 45 – 50 cm.
Dimensions of viewing area
for wheelchair
users
Penkkirivien
väliin tulisi jättää rittävästi jalkatilaa. Hyvä yleismitta on 85 cm selSeat identification
The width of the seat is critical for spectator comfort. It may be financially beneficial
känojasta selkänojaan. Tällä päästään
jo riittävään väljyyteen joka sallii katsoa = 0.90m min.
Row identification should be clearly exhibited in the passageways or aisles in an easyto maximise the number of spectators in a seating area but this may compromise safety
jen
Yhdessä
tulisi
korto-find location pitkin.
on the outside
of the end seat.rivissä
When arriving
at anolla
unfamiliar
stadium
and is grossly irresponsible. It may also reduce long-term attendance. An absolute
b = 1.40m
min. sivusuuntaisen liikkumisen penkkirivejä
with a tosin
ticket for,sallitaan
say, Sector B, Row
22, Seat
spectator should
find the route to
minimum width should be 45cm while a recommended minimum is 47cm. In many
keintaan
30 istuinta. Joissakin maissa
jopa
409, the
penkin
yhtenäiset
c = 0.90m
min.
the seat clearly marked and easily identifiable.
countries, spectators
dress in bulky clothing and this should be accounted for.
a
c
rivit. Katsomoiden tulee nousta niin, että jokaiselta penkkiriviltä on hyvä näkyvyys kentälle. Eri katsomolohkot voidaan
värikoodata
katsojien
orientoitumisen
All seats should
be numbered in a way
that makes them
clearly, easily and immediately
There should be a clear bview of the playing field from all seats. In calculating the sightidentifiable.käyttää
Spectators should
not have
to stoop to look at obscure,
faded and
miniscule
lines it should be appreciated that advertising boards of 90 - 100cm in height may be
helpottamiseksi.
Samoja
värejä
voidaan
myös
pääsylipuissa
oman
istub five
c metres from the touch lines and
seat number plates while others wait behind them, impatient and frustrated. It is
erected around the field at a distance of four to
mapaikan tunnistamisen helpottamiseksi.
important that the whole entry process is not stressful or unnecessarily slow.
five metres behind the centre of the goal lines, reducing at an angle, to three metres
0.4m

0.8m min.

d

c = 0.90m min.

near the corner flags. Simplified minimum criteria should be that all spectators in the
stadium can see over the head of a spectator seated two rows in front in a direct line.

Periaatekuva liikuntaesteisille tarkoitetusta katsomosta

x=

ab
c - 12

x = distance visitor –
pitch margin

0.3m min

0.3m

0.8m

Nykyaikaiset stadionit on suunniteltu yhä enemmän katsojien näkökulmasta. Tvpelien aikakaudella on ensiarvoisen tärkeää taata hyvät katselumahdollisuuSpectators
area
det, joilla ihmiset voidaan houkutella pelipaikoille. Katetut katsomotPlaying
tarjoavat
katsojille suojaa sekä sateelta että auringonpaisteelta. Kylmissä maissa katsomot tulisi varustaa lämmityslaitteilla ja vastavuoroisesti
lämpimissä maissa jonx
Diagram 6e:
kinlaisilla
tuuletustai
ilmastointijärjestelmillä.
Kokonaan
katetut stadionit mahDimensions of viewing area
for wheelchair users
dollistavat pelaamisen lähes ympäri vuoden. Katsomoiden tukirakenteet eivät
a
saisi
a = 0.90m
min. aiheuttaa katsojille näköesteitä. c
0.9m min.
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Line of visibility

115
2.2.5 Katsomotilat

Berliinin olympiastadionin uusi kate

0.4m b 0.4m

Diagram 6b:
Line of visibility

Liikuntaesteisille katsojille tulisi varata omat paikkansa katsomosta katoksen
alta. Pyörätuolia käyttäville katsojille voidaan osoittaa oma tasanne, jolta on
hyvä näkyvyys kentälle ilman että seisomaan nousevien katsojien päät tai heidän mukanaan olevat viirit tms. haittaavat katsomista. Vastavuoroisesti liikunta-

Spectators should be able
find their way easily to the
seats.

Katsojien pitäminen poissa pelikentiltä hoidetaan nykyään yleensä muilla keinoilla kuin korkeilla aidoilla. 1980-luvun katsomo-onnettomuuksissa nämä aidat
olivat pääsyy monien kuolemantapauksiin. Turvamiehillä on ensisijainen rooli
katsomohäiriöiden kontrolloinnissa. Rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan myös lisätä turvallisuutta. Katsomoiden nostamisella reilusti pelikentää korkeammalle
tai rakentamalla kenttää ja katsomoa erottava vallihauta voidaan estää katsojien suora pääsy kentälle. Nämä keinot saattavat kuitenkin aiheuttaa erityisjärjestelyjä turvallisen evakuoimisreitin järjestämiseksi hätätilanteissa.

FOOTBALL

esteisille tarkoitettujen tasanteiden ei tule haitata muiden katsojien näkyvyyttä.
Katselutasanteelle tulisi varata istuimia avustajia varten.

4k
7.5m min.
10m optimum
goal line

6m min.
8.5m optimum
touch line

7.5m min.
10m optimum
goal line

6m min.
8.5m optimum
touch line

7.5m min.
10m optimum
goal line

6m min.
8.5m optimum
touch line

4.6 Advertising boards around playing area
4.7 Access to playing area
4.8 Exclusion of spectators from playing area

Tulostaulut ja videonäytöt
Stadionilta tulee vähimmäisvaatimuksena löytyä tulostaulu, jolla voidaan kirjoitetussa muodossa ilmoittaa pelin tuloksesta ja maalintekijöistä sekä antaa yksinkertaisia yleisötiedotteita. Uudemmat stadionit varustetaan nykyään videonäytöillä, joilla voidaan perustietojen lisäksi esittää nopeita uusintoja ja hidastuksia
pelitapahtumista sekä mainoksia. Näyttöjen tulisi olla sijoitettu niin, että kaikilta
katsomopaikoilta on niille näköyhteys. Yleensä näytöt sijoitetaan vastapäisiin
kaarteisiin tai kulmiin. Niiden sijoittamisessa saatetaan menettää joitakin katsomopaikkoja ja tämän minimoimiseksi näyttöjen paikat tulisikin miettiä jo hyvissä
ajoin stadionin suunnittelua tehdessä.
2.2.6 Väliaika- ja VIP-tilat
Stadion tulisi jakaa vähintään neljään lohkoon (katsomoiden määrästä riippuen) joilla kaikilla on omat sisäänkäynnit, saniteettitilat ja ruokapalvelupisteet.
Katsojien liikkumista näiden välillä voidaan tarpeesta riippuen rajoittaa. Kaikkien sisäänkäyntien ja yleisötilojen tulisi olla esteettömiä. Jos tähän ei päästä
tulee liikuntaesteisille järjestää oma sisäänkäynti, josta on helppo pääsy heille
varatuille katsomopaikoille.

Saniteettitilat
Saniteettitilojen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä katsomoita. Ne on hyvä jäsennellä pienemmiksi yksiköiksi katsomosektoreiden mukaan. Naiskatselijoiden
määrä jalkapallo-otteluissa on vuosien varrella kasvanut huomattavasti. Naiskatsojien määrä suhteessa mieskatsojiin on yleensä 20/80 - 30/70, mutta esi-

Katsojien pääsy pelikentälle voidaan estää erilaisin rakenteellisin tavoin.
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WC:t tulee merkitä selkeästi

merkiksi stadionilla järjestettävissä konserteissa luku voi olla 50/50. Osa naisille
varattuista wc-tiloista voidaan suunnitella munneltaviksi, jolloin ne esim. vain
merkkejä vaihtamalla voidaan tietyissä tapahtumissa osoittaa miesten vessoiksi. Mitoitusperiaatteena voidaan pitää 20 wc-koppia ja 7 lavuaaria jokaiselle
tuhannelle naiskatsojalle sekä 5 wc-koppia, 10 urinaalia ja 5 lavuaaria jokaiselle tuhannelle mieskatsojalle. Naisten wc-tiloja tulisi olla mieluummin yli kuin
ali lasketun tarpeen, koska naisten wc-käynnit kestävät tutkitusti pidempään.
Saniteettitilat tulee suunnitella siten, että niiden käyttäminen on sujuva myös
ruuhkatilanteissa. Wc:t voidaan varustaa esimerkiksi kahdella uloskäynnillä. Lisäksi varataan yksi invavarustettu erillis-wc 5000 katsojaa kohti. Sen tulisi sijaita
siinä katsomon osassa, jossa on tilat myös liikuntaesteisille. VIP-tiloissa on omat
saniteettitilansa.

Ruoka- ja juomamyyntipisteet
Muonituspisteitä tulisi sijoitella tasaisesti ympäri stadionia ruuhkien ja liian pitkien
siirtymämatkojen välttämiseksi. Jokaista tuhatta katsojaa kohti pitäisi olla vähintään viisi kiinteää myyntipistettä. Jokaisessa tulee olla riittävät työskentelytilat
myyjille ja hyvät (kylmä)säilytystilat ruokia ja juomia varten. Myyntipisteiden lähellä voi olla myös yksi yhteinen varasto, josta käydään tarpeen vaatiessa hakemassa täydennystä. Kiinteiden myyntipisteiden lisäksi stadionilla voi olla siirreltäviä kojuja. Niiden, kuten myös kiinteiden pisteiden sijoittelussa tulee huolehtia
siitä etteivät niiden jonot tuki kulkureittejä.
Pikaruuan myyntipiste Lontoon Wembleyllä

Pikaruokapisteiden lisäksi stadionilla tulisi olla myös hitaampaan ruokailuun tarkoitettuja baareja, ravintoloita tai kahviloita. Niissä käydään yleensä joko ennen
pelitahtumaa tai sen jälkeen. Ravintolat voivat sijoittua stadionin ulkokehälle,
jolloin niistä on näkymä ulos, tai sisäpuolelle, jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden
seurata pelejä ruokailun yhteydessä.

VIP-tilat

VIP-aitioita Allianz Arenalla
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Erityisten katsomopalveluiden tarjoamisesta tärkeille vieraille ja yrityskumppaneille on tullut tärkeä osa stadioneiden liiketoimintaa ja ne voivat toimia myös
rakentamisen rahoituslähteenä. Yritykset ostavat tai vuokraavat pitkillä sopimuksilla stadionilta edustustiloja, jotka käsittävät yleensä pelitapahtumien yksityisen seuraamisen mahdollistavan aition ja siihen liittyviä kokous- ja ruokailutiloja. Stadionilla voi olla myös peli ja tapahtuma kerrallaan vuokrattavia tiloja.
Lisäksi stadionin kotijoukkuella tulisi olla omat edustustilat jotka voivat olla myös
niiden toimistotilojen yhteydessä. Edustustiloihin tulisi olla oma sisäänkäynti ja

usein myös stadionin välittömässä läheisyydessä olevat omat paikoitusalueet.
Aitiot mitoitetaan yleensä 10-20 hengelle ja ne varustetaan omilla saniteettitiloilla sekä baarikeittiöillä. Edustustiloilla voi olla myös yhteisiä ravintoloita. Pelien ja muiden tapahtumien ulkopuolella yritykset voivat käyttää niitä kokousja konferenssitiloina. Ravintoloiden ja edustustilojen vuokraaminen yksityisille
esimerkiksi häitä tai syntymäpäiviä varten voi olla stadionille hyvä tulonlähde
ydinliiketoiminnan lisäksi. Joillain stadioneilla on kokeiltu myös aitioiden muuntamista hotellihuoneiksi.
2.2.7 Median tilat

Mediakeskus

Korkeatasoisen illastamisen mahdollistava ravintola Allianz Arenalla

Stadionilla tulee olla oma sisäänkäynti median edustajille. Sen yhteydessä tulisi
olla vastaanottopiste tai erillinen akreditointihuone. Median työskentelytilojen
tilatarve voidaan määrittää lehdistökatsomon paikkojen mukaan. Näistä noin
40 prosentin voidaan olettaa jäävän työskentelemään stadionille pelitapahtumien jälkeen. Työpisteiden lisöksi mediakeskuksessa tulisi olla tila, jossa lehdistön
ja median edustajille voidaan tarjota ruokailu seisovasta pöydästä. WC-tilat tulee olla molemmille sukupuolille. Lisäksi mediakeskuksessa voi olla erillaisia konferenssitiloja.
Valokuvaajat pääsevät kentän tasalle kuvaamaan pelitapahtumia. Näin ollen
heille pitäisi järjestää omat työskentely- ja taukotilat pelikentän läheisyydestä.
Muun median tilat sijaitsevat yleensä ylemmissä kerroksissa, jolloin niitä ei voida
käyttää. Tilassa tulisi olla lukittavat kaapit kuvausvälineitä varten ja riittävät saniteettitilat.

Lehdistökatsomo
Lehdistölle varattava katsomo tulee sijoittaa siihen katsomoon johon myös pelaajien pukuhuoneet ja muut median työtilat sijoittuvat. Sen tulisi olla mahdollisimman keskeisesti pelikenttään nähden ja näkymien tulee olla esteettömiä
koko pelialueelle. Kaikkien työskentelypisteiden tulee olla katettuja ja ne kalustetaan viestintäyhteyksillä varustetuilla pöydillä, joille mahtuu kannettava tietokone ja muistiinpanovälineet.
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Selostamot ja tilat radio- ja tv-lähetyksiä varten
Vakinaisten selostuskoppien tulee sijaita pelikentään nähden keskeisesti ja
samalla puolella kuin pääkamerapisteiden. Niiden tulisi olla katettuja, mutta
mielellään niin etteivät ne kuitenkaan ole sisätiloissa. Koppien tulee olla hyvin
valaistuja ja äänieristää viereisistä kopeista. Niiden pöytätasot tulee varustaa
tv-monitoreilla. Yhdessä kopissa työskentee yleensä maksimissaan kolme ihmistä. Selostamoiden lisäksi suurimmissa tapahtumissa tarvitaan tiloja suorien lähetysten tv-studioiden tarpeisiin. Niiden tulisi olla lähellä pelaajien pukuhuoneita,
jotta haastateltavien on helppo siirtyä studioon.

Helsingin Olympiastadionilla selostamot on sijoitettu erillisinä hytteinä
katoksen alapintaan, studiotilat sijaitsevat tornin juurella.

Pääkamerapisteet tulisi sijoittaa katsomoon keskiviivan sekä molempien puolien 16 rajan kohdille siten, että niillä saadaan esteetöntä kuvaa koko kentästä
ilman auringon häikäisyä. Kameroille tulee varata noin 2x3m kokoinen tila ja
huolehtia siitä etteivät häiritse katsojia ja päin vastoin. Lisäksi molempien maalien taakse tulisi sijoittaa kamerat, joilla voidaan kuvata rangaistuspotkutilanteet.

Joukkueiden lehdistöhuone ja haastattelupisteet
Joukkueiden pukuhuoneiden yhteyteen olisi hyvä varata tila pelitapahtumien jälkeen pidettäviä lehdistötilaisuuksia varten. Tilan etuosan haastateltavien
pöydälle tulee olla suora, muista käyttäjistä rajattu yhteys pukuhuoneista. Tila
varustetaan hyvillä äänentoistolaitteilla ja mahdollistetaan median omien laitteiden käyttö. Muina aikoina lehdistötilaa voidaan käyttää tavallisena kokoustilana.
Pukuhuoneiden lähelle voidaan lisäksi varata tilaa median edustajille, jossa he
voivat haastatella pelaajia ja valmentajia pelitapahtumien välillä ja jälkeen. Tilaan tulee olla erilliset sisäänkäynnit pelaajille ja medialle, katsojien pääsy sinne
tulee estää.
2.2.8 Turvallisuus
Lehdistöhuoneessa julkistetaan uudet pelaajahankinnat ja annetaan
pelin jälkeiset lausunnot.
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Stadionin tulee olla turvallinen paikka kaikille sen käyttäjille, niin katsojille, pelaajille, toimitsijoille ja median edustajille kuin henkilökunnallekin. 1980-luvulla
tapahtuneet lukuisat onnettomuudet herättivät sekä viranomaiset että stadioneiden omistajat kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin. Kaikkien stadionin osien tulee täyttää paikalliset turvallisuusmääräykset.

4

Yleinen turvallisuus
Yleisökäytävien ja -portaikoiden sekä poistumisteiden tulee olla selkeästi merkittyjä ja ne on aina pidettävä vapaana ylimääräisistä rakennelmista, tavaroista ja esineistä, jotka voivat vaikeuttaa ihmisvirtojen kulkua. Uloskäyntien tulee
aueta poistumissuuntaan ja ne on pidettävä lukitsemattomina tapahtumien aikana. Nillä tulee aina olla toimitsija vartioimassa ettei tapahdu ilkivaltaa ja että
hätäpoistumistiet ovat avoimina. Kaikki viitoitukset stadionin sisä- ja ulkotiloissa
tulee esittää kansainvälisesti ymmärrettävillä symboleilla. Stadionin wc-tilojen
ja ruoka- ja juomapisteiden tulisi sijaita riittävän välimatkan päässä sisään- ja
uloskäynneistä, etteivät niissä jonottavat ihmiset tuki pelastusteitä.

Opasteiden tulee olla selkeät.

Stadionilla tulee olla yleisön ensiaputilat, joihin on hyvä yhteys niin stadionin
ulko- kuin sisäpuoleltakin. Ambulanssien tulee päästä mahdollisimman lähelle
ensiaputilaa. Sinne vievien käytävien ja oviaukkojen tulee mahdollistaa paarikuljetukset. Ensiaputilat pitää viitoittaa selkeästi joka puolelta stadionin yleisötiloja.
Stadionalueen tulisi mielellään olla aidattu. Alueelle saavuttaessa katsojille tehdään ensimmäinen turvatarkastus. Lippujen tarkastus ja toinen turvatarkastus
tapahtuu yleensä varsinaisena sisäänkäyntinä toimivilla kääntöporteilla. Näiden kahden tarkastuspisteen väliin tulisi jäädä riittävästi tilaa jonottaville katsojille. Kaikissa tapahtumissa stadion pitää pystyä evakuoimaan turvallisesti
viranomaisten määrittämässä enimmäisajassa. Poistumisteille tulevilla reiteillä
voidaan käyttää aitoja, joilla ohjataan katsojat turvallisesti ulos ja ehkäistään
tungoksen syntyminen.

4
1

2

3

Preliminary
check

First check

Second check

Third check

Stadionille tultaessa kuljetaan usean eri tarkastuspisteen kautta.

Rakenteellinen ja paloturvallisuus
Stadion tulee rakentaa voimassa olevien rakennus- ja palomääräysten mukaisesti ja noudattaen erittäin tiukkoja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Stadion tulee varustaa riittävillä paloturvallisuuslaitteilla, kuten sprinklauksella ja varmistaa
pelastushenkilökunnan pääsy tiloihin ja kentälle.

Stadionin valvomo
Stadionilla tulisi olla valvomotila, josta on hyvä suora näköyhteys kentälle ja katsomoihin, videovalvonta sisä- ja ulkotiloja varten sekä stadionin kaikki tilat kattava kuulutusjärjestelmä. Valvomolla ja videovalvontajärjestelmällä olisi hyvä olla
oma virtalähde, jotta niiden toiminta varmistetaan myös hätätilanteissa.
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2.2.9 Paikoitus

Katsojien pysäköinti
Stadioneiden paikoitustarpeen suunnittelussa voidaan usein lähteä siitä oletuksesta, että jopa 60-80 prosenttia tapatumiin tulevista katselijoista saapuu paikalle julkisilla kulkuvälineillä tai jalkaisin. Varsinkin lähellä kaupunkien keskustoja
sijaitsevilla stadioneilla tämä luku voi olla jopa korkeampikin. Näin ollen pysäköintipaikkojen tarve on yleensä noin 1/5 stadionin kokonaisyleisökapasiteetista.
Pysäköintipaikkojen tulisi sijaita stadionalueella, josta katsojilla on suora kulkuyhteys itse stadionille. Alueilla tulisi olla hyvä opastus ja valaistus sekä ilkivallan
vähentämiseksi vartiointi. Linja-autoille tulisi varata omat pysäköintilansa. Stadionalueilla, joille on sijoitettu myös muita toimintoja (esimerkiksi toimistoja ja
kauppoja) pysäköintipaikoille löytyy yleensä myös arki- ja päiväaikaisia käyttäjiä. Jos itse stadionalueelle ei voida sijoittaa paikoitustiloja, tulisi niiden sijaita
korkeintaan 1,5 kilometrin päässä alueesta. Nöissä tapauksissa voidaan tapahtumien yhteydesä tarjota ilmainen bussikuljetus paikoitusalueelta stadionille.

Joukkueiden, toimitsijoiden ja henkilökunnan pysäköinti

Ajoväylä paikoitustiloihin.

Joukkueiden käyttöön tulisi varata pysäköintitilat vähintää kahdelle linja-autolle
stadionin välittömästä läheisyydestä, mielellään jopa stadionin sisältä. Paikoilta
tulee olla suora ja yleisöltä suljettu yhteys pelaajien pukuhuoneisiin. Otteluiden
toimitsijoille tulee varata tarpeen mukaiset paikoitustilat stadionilta samanlaisella yhteydellä pukuhuoneisiin. Stadionin henkilökunnan paikoitustilat sijoitetaan
myös stadionille.

Median pysäköinti
Median edustajille varataan riittävät pysäköinti- ja lastausalueet stadionilta.
Sieltä tulisi olla hyvät yhteydet muihin median käyttämiin tiloihin, kuten lehdistökatsomoon ja siihen liittyviin työtiloihin, selostamoihin ja joukkueiden lehdistötilaan. TV-yhtiöiden ulkolähetysautoille tulisi varata suljettu ja vartioitu alue
stadionin vierestä. Sen tulisi olla melko avoin, jotta lähetysautoista voidaan häiriöittä ajaa ulos live-kuvaa stadionilta. Niille tulee olla sähkön syöttö, joka on
varustettu myös varajärjestelmällä.
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Yleisötiloja Lontoon Wembley-stadionilla
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3.1 Hybridirakennukset
3.1.1 Historiallisia kehitysvaiheita
Hybridirakennusten historian voidaan laskea alkavaksi 1800-luvun lopulta. Tilan
puute ja maan hinnan nousu alati kasvavissa suurkaupungeissa, kuten New Yorkissa ja Chigacossa käynnisti paitsi pilvenpiirtäjien rakentamisen, myös sen että
kaupungin eri toimintoja alettiin sijoittamaan saman katon alle. Nämä vertikaaliset hybridit elivät voimakkainta aikaansa 1930-luvulla, jolloin rakennettiin mm.
New Yorkin Rockefeller Center ja Downtown Athletic Club. Rockefeller Center on valtava 19 rakennuksesta koostuva kokonaisuus, jossa yhdistyy asumista, toimistoja, liike-, kulttuuri- ja vapaa-ajan tilaa. Kellarikerroksissa olevat kauppakäytävät yhdistävät eri korkuisia tornitaloja ja tarjoavat suoran yhteyden
metrolinjoille. Athletic Clubissa alimpien kerrosten liikuntatilat uima-altaineen ja
keilaratoineen yhdistyvät keskivaiheilla olevien ravintolatilojen kautta ylimpien
kerrosten hotelliin. [Fernandez Per, Mozas & Arpa 2011: 13-15]
Samaan aikaa 30-luvulla oli kuitenkin herännyt jo modernistinen arkkitehtuurisuuntaus, jossa jokaisen rakennuksen tuli kuvastaa omaa käyttötarkoitustaan
ja eri toimintojen yhdistämistä samaan kokonaisuuteen ei nähty luontevana.
Arvostelijoista ääneikkäimpiä oli Le Corbusier joka suorastaan halveksui amerikkalaisia suurkaupunkeja. Modernistien esittämissä tulevaisuuden kaupunkimalleissa jokaiselle toiminnolle oli omat arkkityyppiset rakennukset. Sosialistisista periaatteista kummunneet uudenlaiset asumisen ja kaupunkirakentamisen mallit
julistivat perinteisen kaupunkirakentamisen, jossa yhdestä korttelista saattoi
löytää niin asumista, kulttuuria, ravintoloita kuin kauppojakin, pannaan. Uuden
aikakauden malliesimerkkinä voidaan pitää Le Corbusierin Pariisin Maraisiin tekemää kaupunkiuudistussuunnitelmaa, Plan Voisin’ia. [Fernandez Per, Mozas &
Arpa 2011: 18-21]
Vaikka modernistien ja konstruktivistien suunnittelemat ”asumiskoneet”, kuten
Moisei Ginzburgin suunnittelema, Moskovaan rakennettu Narkomfin tai Le Corbusierin Unité d’habitationit, yhdistivät asuntoihin hoivapalveluita, työ-ja vapaaajan tiloja sekä pienessä määrin kaupallisia tilojakin, eivät ne kuitenkaan olleet
hybridirakennuksia. Niiden toiminnot oli suunniteltu palvelemaan talon asukkaita. Tarkoituksena oli rakentaa itsenäisinä kokonaisuuksina toimivia yksiköitä, joista asukkaan ei tarvitsisi lähteä työn tai palveluiden perässä muualle. Vapaasti
puistoihin tai suurille tonteille kaupunkien laidoille sijoitettuina rakennukset eivät
luoneet ympärilleen elävää kaupunkimaista tilaa eikä niihin pyritty houkuttelemaan ulkopuolisia käyttäjiä. Lähtökohdiltaan hybridirakennus on kapitalismin

New Yorkissa sijaitsevan Rockefeller Centerin asemapiirustus
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tuote, kun taas Unité d’habitationin kaltaiset kompleksit kumpuaa vahvasti sosialistisista lähtökohdista. Hybridirakennuksen ominaisuuksina sen sijaan voidaan
pitää useiden eri toimija-, omistaja- ja käyttäjäryhmien limittäytymistä samassa
rakennuksessa. Hybridirakennukset sijoittuvat urbaaniin ympäristöön ja toimivat
aktiivisena osana sitä. Tästä näkökulmasta katsottuna kaupunkien laidoille rakentuneita uudenaikaisia kauppakeskuksiakaan ei voida pitää hybridirakennuksina, vaikka niissä liikerakentamiseen voikin yhdistyä sekä asumista että kulttuurilaitoksia. [Fernandez Per, Mozas & Arpa 2011: 38, 54-55, 60]
Ihmisen käyttäytymistä vahvasti ohjailemaan pyrkineen modernistisen arkkitehtuurin kautta ja siinä koettuja sosiaalisia pettymyksiä seurasi 1960-luvulla uusi
aikakausi, jolloin innoitusta haettiin taas Euroopan vanhoista kaupungeista.
Siinä missä modernistit olivat ihannoineet yksittäisiä ympäristöstään kohoavia
rakennuskappaleita, arkkitehtien uusi sukupolvi näki asiat toisin. Kaupunki oli
elävä kokonaisuus, jolla ei ollut julkisivua tai leikkausmuotoa vaan ainoastaan
rakennusten ja katujen muodostama sisätila. Varsinkin keskiaikasten kaupunkien labyrinttimaiset kudelmat innoittivat nuoria arkkitehteja. Suunnitteluihanteita sovellettiin mattomaisesti levittäytyvissä rakennuskokonaisuuksissa, kuten
1960-70-luvuilla suunnitelluissa yliopistokampuksissa. Ne sisälsivät kokonaisen
kaupungin katutiloineen ja niiden varsille sijoittuvine erilaisine toimintoineen. Hybridirakennusten kehityshistoriassa tämä vaihe toi rakennustyyppiin mukaan erilaisten liikennevirtojen ja infrastruktuurien sekoittumisen. [Fernandez Per, Mozas
& Arpa 2011: 22-29]
Mattomaisten sisäkaupunkien lisäksi 1960-luku tuotti ideasuunnitelmia valtavista
megarakennelmista, kuten Archigram-ryhmittymän Plug-in City sekä keinomaisemia muodostavista tai maanalaisista kaupungeista. Arkkitehtien futuristisissa
visiossa megarakennelmat pitivät sisällään kaikki kaupungin toiminnot, pystyivät
elämään omina itsenäisinä yksiköinään ja jopa muuttamaan sijaintipaikkaansa
luonnonkatastrofien sattuessa. Mutta aivan kuten modernistien asumisyksiköitä,
megarakennuksiakaan ei voida pitää varsinaisina hybridirakennuksina, koska
niistä puuttuu yhteys kaupunkirakenteeseen. [Fernandez Per, Mozas & Arpa
2011: 30-37]

Archigram-ryhmän suunnittelema utopia, Plug-In City
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1900-luvun jälkipuoliskon ensimmäisinä varsinaisina hybridirakennuksina ja -rakennuskokonaisuuksina voidaan pitää Lontooseen vuosien 1956-78 välillä rakennettua Barbican keskusta, jossa asumiseen yhdistyi ostoskeskus, kouluja ja
kulttuurirakennuksia sekä 1971-74 rakennettua Brunswick Centrea, jossa asuinrakennukset sijaitsevat kauppakeskuksen katolla. Saksan Hannoveriin rakennettiin vuonna 1972 Ihme Zentrum, joka on rakenteeltaan saman kaltainen kuin
Brunswick, mutta sisältää enemmän toimistotilaa. Kaikki kolme esimerkkiä sijait-

sevat tiiviin kaupunkirakenteen keskellä. Myös Yhdysvaltojen suurkaupungeissa
monitoimipilvenpiirtäjien rakentaminen on saanut uusia tulkintoja, kuten Chigacon John Hancock Center ja New Yorkin The Galleria. [Fernandez Per, Mozas &
Arpa 2011: 66-87]
2000-luvulla hybridirakennukset ovat löytäneet uuden kasvualustan erityisesti
kaukoidän huimaa vauhtia kasvavista metropoleista. Kiinassa muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin on jopa 600 miljoonaa asukasta, joten uusien asuntojen
tarve kaupungeissa on valtava. Maasta on muodostunut uuden ja kokeilevan
arkkitehtuurin koelaboratorio, jossa myös hybridirakennuksilla on hyvät edellytykset kehittyä. Kiinalla on myös taloudelliset edellytykset rakentaa megaluokan
rakennuksia. Steven hollin suunnittelema ja vuonna 2008 Pekingiin valmistunut
kahdeksasta tornista ja niitä yhdistävistä tiloista koostuva Linked Hybrid on kooltaan 221 000 kerrosalaneliömetriä ja pitää sisällään asumisen lisäksi kauppakeskuksen, hotelleja, toimisto-, kulttuuri- ja opetustiloja. [Fernandez Per, Mozas &
Arpa 2011: 66-87, Holl 2011: 7-9]

Linked Hybrid Pekingissä (Steven Holl) muodostaa valtavan kokonaisuuden
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3.1.2 Hybridirakennuksen määritelmä

Persoona ja sosiaalinen luonne

Brunswick Centerissä Lontoossa asutaan kauppakeskuksen katolla

Kaikki hybridirakennukset ovat omanlaisiaan sekoituksia eikä niille näin ollen ole
olemassa mitään valmista muottia. Hybridi on oppurtunistinen rakennus, joka
ottaa voimavaransa sen eri toiminnoista. Se voi olla joko maamerkinomainen
rakennus, joka luo ympärilleen kuhinaa tai anonyymi osa ympäristöään, joka
ottaa osaa kaupungin elämään. Ihanteellinen hybridi luo ympärilleen julkisen
ja yksityisen kohtaamispinnan. Näiden kahden onnistunut yhdistäminen on erityisen tärkeää rakennukselle. Hybridin läpinäkyvä luonne tekee siitä helposti
lähestyttävän kaupunkilaisille ja sen asukkaat tekevät siitä ympäri vuorokauden elävän rakennuksen. Hybridirakennukset ovat kosmopoliitteja rakennuksia,
jotka ovat kotonaan monimuotoisessa kaupungissa. [Fernandez Per, Mozas &
Arpa 2011: 43]

Muoto ja typologia
Modernismin orjallisesti tulkitsema idea ”form follows function” ei toimi hybridirakennuksia suunniteltaessa. Rakennuksen ulkomuodon suhde sen sisältämiin
toimintoihin voi olla joko täsmällinen ja sitä kautta fragmentoitunut, tai epäsuora ja integroitunut. Yleensä hyridiakennuksissa toiminnot pyritään kuitenkin
sulkemaan saman kuoren sisälle. Sille ei voida luoda omaa typologiaa, koska
rakennuksen perusolemusta ei voida kategorisoida. [Fernandez Per, Mozas &
Arpa 2011: 43]

Ohjelmat ja prosessit

MVRDV:n Rotterdamiin suunnittelema Market Hall yhdistää asumista,
markkinatorin ja liiketiloja.
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Toimintojen sekoittaminen hybridirakennuksessa luo potentiaalin, joka siirtyy
myös heikompiin toimintoihin edesauttaen kaikkia osa-alueita menestymään.
Hybridirakennukset ovat organismeja, joissa on useita yhteenliitettyjä tiloja valmiina majoittamaan niin suunniteltuja kuin spontaanisti kaupunkiympäristössä
syntyneitä aktiviteetteja. Hybridirakennuksissa voi yhdistyä niin julkista kuin yksityistä kiinteistön kehitystä ja omistamista. [Fernandez Per, Mozas & Arpa 2011:
45]

Tiheys, mittakaava ja kaupunki
Tiiviisti rakennetut ympäristöt, joissa maankäyttö on rajoitettua, tarjoavat hybridirakennuksille kaikkein otollisimman kasvuympäristön. Useiden toimintojen
yhdistäminen saman katon alle rajatulle tontille kasvattaa hybridirakennusten
koon yleensä suureksi ja osa niistä muistuttaakin 1960-luvun megarakennuksia.
Suuri koko ja monipuolinen tilaohjelma vaativat uskallusta ja kaukokatseisuutta
rakennuttajilta. Suunnittelutehtävänä hybdidirakennukset astuvat ulos rakennussuunnittelu kontekstista kohti kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua. [Fernandez Per, Mozas & Arpa 2011: 45]

Pariisin laitamille suunnitellussa pilvenpiirtäjässä, Tour de la
Chapellessa (Abalos+Sentkiewicz 2007) on yläkerroksissa
asuntoja ja hotelli , alhaalla liiketiloja, toimistoja, opetustiloja ja julkisia palveluita.
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jalkapallo/urheilu
asuminen
hotelli
toimistot
liiketilat

3.2 Stadionit hybridirakennuksina
Seuraavat esimerkit eripuolilta Eurooppaa edustavat stadionien ja urheilurakentamisen nykyaikaa ja ovat myös enemmän tai vähemmän hybrirakennuksia. Muut toiminnot ovat joko itsenäinen osa rakennuskokonaisuutta tai liittyvät kiinteämmin stadionin
toimintoihin. Mukaan on otettu myös pari kohdetta joissa urheilutoiminnot on korvattu
muilla tai ainakin niiden merkitys kokonaisuudessa on uudistustöiden aikana vähentynyt.

opetus- ja kulttuuritilat
3.2.1 Stamford Bridge, Lontoo, Iso-Britannia
Stamford Bridgen stadion sijaitsee Chelsean kaupunginosassa ja on Valioliigajoukkue Chelsea FC:n kotiareena. Kenttä on tiiviin kaupunkirakenteen keskellä.
Etelässä Fulham Roadin varrella ja lännessä sitä ympäröivät perinteiset matalat englantilaiset kaupunkitalot, idässä ja pohjoisessa metro- ja rautatielinjat.
Stadionille saavutaan asuinkortteleiden välistä, korkeiden muurien reunustamia
kulkuväyliä pitkin. Yleisökapasiteetti on 41800 henkeä.
Stadion on sijainnut paikalla vuodesta 1877 ja alkuvuodet se palveli London
Athletic Clubin yleisurheilukenttänä. Vuonna 1905 siitä tuli samana vuonna perustetun Chelsea FC:n kotikenttä. Kentällä oli alkuun vain yksi katettu katsomo,
tunnetun stadionarkkitehdin Archibald Leitchin suunnittelema 110 metriä pitkä
East Stand, itäkatsomo. Siihen mahtui 5000 katsojaa. Muut kenttää reunustavat
sivut olivat avoimia. Katsomoiden terassointi oli tehty Piccadilly-linjan metrontunnelin kaivamisesta saaduilla maamassoilla. 1930-luvulla rakennettiin legendaarinen kotikannattajien pääty, Shed End, joka oli osittain katettu. Stadionin
kokonaiskapasiteetti oli 100000 henkeä. Yleisurheilukentän peruina katsomot
olivat kaukana pelikentästä, joka monien mielestä heikensi stadionin tunnelmaa. [Chelsea FC]

Stamford Bridge sijaitsee tiiviin kaupunkirakenteen keskellä
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Nykyisen stadionin vanhin osa on alkuperäisen East Standin vuonna 1973 korvannut kolmitasoinen, noin 11000 katsojaa vetävä katettu katsomo. Aikanaan
viimeisintä stadionrakentamisen insinööritaitoa edustanut rakennelma aloitti Stamford Bridgen siirtymisen nykyaikaisten stadionien joukkoon. Kunnianhimoinen kehitysprojekti kaatui kuitenkin rahoitusongelmiin ja oli ajaa myös itse
seuran konkurssiin. Rahavaikeuksissaan joukkue joutui myymään kotikenttänsä ulkopuoliselle sijoittajille. Uudistussuunnitelmat jouduttiin unohtamaan miltei
kahdeksikymmeneksi vuodeksi ja East Stand seisoi yksinäisenä kolossina kentän
laidalla. [Chelsea FC]

1980-luvun lukuisten katsomo-onnettomuuksien myötä seisomakatsomot kiellettiin ja Stamford Bridgellä aloitettiin vihdoin 1990-luvun alussa mittavat uudistustyöt. Erinäisten käänteiden jälkeen kentän omistus oli siirtynyt takaisin joukkueelle ja Stamford Bridgelle tehtiin pitkäjänteiset uudistussuunnitelmat. Niiden
pääsuunnittelijana toimi lontoolainen arkkitehtitoimisto KSS Design Group ltd.
Uudet katsomot päätettiin rakentaa tiiviisti kentän laidoille, jolloin katsojat pääsivät lähemmäs pelitapahtumia. Samalla niiden ulkopuolelta vapautui tilaa
muille toiminnoille ennen niin ahtaalla tontilla. Eteläpuolelle, uuden Shed End
katsomon taakse, rakennettiin Chelsea Village-niminen rakennuskokonaisuus,
johon tuli kaksi hotellia, asuntoja, ravintoloita, kuntokeskus, konfrenssikeskus,
maanalainen autopaikoitus ja joukkueen interaktiivinen vierailijakeskus museoineen ja fanituotemyymälöineen. Näiden oli tarkoitus tuottaa joukkueelle tuloja
jalkapallon ohella. Toiminta oli kuitenkin melko pitkään tappiollista ja hotelli sekä ravintolapalvelut onkin sittemmin eriytetty omaksi kokonaisuudekseen.
[Chelsea FC, KSS Design Group, Wikipedia]

Chelsea Village- niminen hotelli- ja ravintolakokonaisuus on rakennettu
stadionin kylkeen.

Rakennukset kohoavat stadionin kattoja korkeammalle, mutta eivät avaudu kentälle
päin. Stadionin sisältä katsottuna ne näyttävätkin melko umpimielisiltä eivätkä ole elävä
osa stadionin tunnelmaa. Itse stadion kätkeytyy hotelleiden, ravintoloiden ja kauppojen
taakse.

Nykymä kentän laidalta, taustalla Chelsea Villagen hotellit
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3.2.2 Highbury Park, Lontoo, Iso-Britannia
Kenttä toimi Arsenal FC kotikenttänä vuodesta 1913 aina vuoteen 2006 asti.
Se sijaitsee Highburyn kaupunginosassa pohjois-Lontoossa. Arsenalin siirryttyä
pelaamaan uudelle Emirates-stadionille Highburyn kentän tilalle rakennettiin
asuinalue, jossa on kuitenkin hienosti aistittavissa jalkapalloareenan vanha tunnelma.

Highbury Squaren asemapiirros

Stadionin vanhimmat osat, East Stand ja West Stand, ovat peräisin 1930-luvulta
ja edustavat komeaa art deco-tyyliä. Niistä varsinkin Avnell Roadiin rajoittuva
itäkatsomo on tärkeä osa stadionin ilmettä, muilta osin stadionin rakennelmat
piiloutuivat ympäröivän asuinalueen keskelle. Pohjois- ja eteläpäädyt rakennettiin 1990-luvun alussa uudelleen ja muutettiin kokonaan istumakatsomoiksi.
Tämä aiheutti kuitenkin sen, että stadionin kapasiteetti puolittui lähes 70000 katsojapaikasta. Seuran menestyessä 1990- ja 2000-luvuilla stadion jäi auttamattomasti liian pieneksi. Ahdas tontti asuintalojen puristuksissa ja East Standin asema
Iso-Britannian rakennussuojelulain toiseksi korkeimmalla suojelutasolla eivät sallineet Highburyn stadionin laajentamista. Tilaongelma ratkaistiin rakentamalla
uusi stadionin kivenheiton päähän vanhasta. [Arsenal FC, Wikipedia]
Vanha stadion alue päätettiin rakentaa uudelleen moderniksi asuinalueeksi.
Arkkitehtina toimi Allies and Morrison Architects, joka oli tehnyt aiemminkin useita restaurointiprojekteja. Suunnitteluratkaisu perustuu hyvin pitkälle stadionin
vanhaan sommitelmaan. Suojellun East Standin lisäksi myös sen vastapäinen,
,lähes yhtä vanha, West Stand päädyttiin säilyttämään. Myöhemmin rakennetut päädyt sen sijaan purettiin kokonaan. Pelikentän paikalle tuli suuri keskuspuisto, jonka suunnittelusta vastasi palkittu maisema-arkkitehti Christopher
Bradley-Hole. Kentän alle sijoitettiin autopaikoitus sekä kuntokeskus uima-altaineen. Kokonaisuus käsittää yhteensä 724 asuntoa. [Pearman 2009]

Vanhan pelikentän paikalla on nyt keskuspuisto ja sen alla pysäköintihalli
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Vaikka vanhat art deco-katsomot säilytettiin, edellytti niiden muuttaminen
asuinrakennuksiksi lähes koko sisäosien purkamista. East Standin legendaarinen
sisääntuloaula, marmorisali, sekä pelaajien tunneli kuitenkin säästyivät. Vanhojen katsomoiden seinien sisälle rakennettiin seitsemän kerroksiset asuintalot,
joiden asunnoista osa on kaksikerroksisia. Katsomoiden neljän metrin rakennemitta ja kokonaispituus ja -leveys [96mx18m] olivat kuin sattuman kaupalla juuri
sopivat asuntokäyttöön. Asunnot avautuvat kadulle ja keskuspuistoon. Muutostöiden yhteydessä suojelluista julkisivuista poistettiin niihin myöhemmin tehtyjä
tyyliin sopimattomia lisäyksiä. Julkisivujen muutostöissä pyrittiin säilyttämään
mahdollisimman paljon alkuperäistä ja mm. päätyjen tunnusomaiset viuhkamaiset teräslasiseinät on kunnostettu. [Pearman 2009]

Purettujen pohjois- ja eteläpäätyjen tilalle rakennettiin uudet seitsemän kerroksiset asuintalot. Korttelin ulkopuolilla julkisivut ovat paikalla muurattua vaaleaa
tiiltä ja rappausta. Keskuspuistoa reunustavat sivut ovat parvekkeet taakseen
jättävään suurta lasipintaa. Keskuspuiston takana olevat talot avautuvat pienille sisäpihoille. Rakennukset edustavat tyylikästä nykyarkkitehtuuria ja sopivat
hyvin vanhojen katsomoiden seuraan. Alueen asunnot eivät hintatasoltaan ole
halvimmasta päästä mutta ne on kaikki myyty.
Vanhan pelikentän paikalle on rakennettu keskuspuisto. Koska puiston alla on
suuri paikoitushalli, ei sille ole ollut mahdollista istuttaa suurikokoisia puita. Tilantuntua luomaan maisema-arkkitehti on suunnitellut kerroksen korkuisia lasisia
seinämiä, jotka toimivat myös autohallin valoaukkoina. Puisto koostuu näiden
lasielementtien lisäksi geometrisen suorista sorapäällysteisistä kulkureiteistä, niitä
reunustavista suorakulmaisiksi leikatuista pensaisryhmistä sekä vaihtelevista nurmi-, kiveys- ja puupinnosta. Puisto muodostaa puolijulkisen tilan ja sinne pääsee
pujahtamaan samoista porttikäytävistä kuin vanhalle stadionillekin.

Highbury Park entisessä asussaan

Historiallisen stadionin muuttaminen asuinalueeksi on vienyt pois sen keskeisimmän toiminnon, jalkapallon. Säilyttämällä alueen perusjäsentelyn sekä arvokkaimmat rakennusosat, on paikan henki kuitenkin onnistuttu säilyttämään. Varsinkin kentän paikalla oleva
keskuspuisto luo mielenkiintosen puolijulkisen paikan jossa pääsee ikäänkuin osaksi vanhoja pelitapahtumia. Asetelma on kääntynyt toisin päin; mikä ennen oli yleisön tilaa on
nyt yksityisiä asuntoja ja siellä minne ennen vain pelaajilla oli pääsy, on nyt alueen julkisin
osa.

Julkisivuiltaan suojeltuihin katsomoihin rakennettiin asuntoja.
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3.2.3 St Jakob Park, Basel, Sveitsi
Stadion ja siihen liittyvät muut rakennukset sijaitsevat noin neljän kilometrin
päässä Baselin keskustasta. Se on osa suurempaa urheilupuistoa, jonne sijoittuu jalkapallon harjoituskenttiä, jäähalli ja uintikeskus. Stadionille on hyvät liikenneyhteydet niin bussilla, raitiovaunulla kuin junallakin. Stadion on jalkapallojoukkue FC Baselin kotikenttä, lisäksi siellä järjestetään paljon konsertteja ja muita
tapahtumia. Paikalliset ovat antaneet sille lempinimen ”Joggeli”. Stadionin yleisökapasitetti on 38500 henkeä. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi ostoskeskus ja senioritalo. [St Jakob Park Shopping Center, Tertianum St. Jakob-Park, Wikipedia]
Ennen uuden stadionin rakentamista paikalla sijaitsi vuonna 1954 avattu St.
Jakob -stadion. Vanhanaikaisen kentän tilalle päätettiin kuitenkin 1990-luvulla
rakentaa uusi moderni stadion. Suunnittelijoiksi kutsuttiin maailmalla mainetta
niittänyt sveitsiläinen arkkitehtikaksikko Jacques Herzog ja Pierre de Meuron toimistoineen. Arkkitehdit tulivat mukaan vaiheessa, jossa hankkeesta oli tehty jo
alustavat tilasuunnitelmat ja tilaaja tiesi mitä tontillaan halusi ja mahtui tekemään. Jalkapallofaneiksi itsekin tunnustautuvat Herzog ja de Meuron kiinnostuivat suureen hankkeeseen mukaan pääsemisestä ja se on ollut heille tärkeä
refenssi tulevia stadionprojekteja silmällä pitäen. Arkkitehdit halusivat keskittyä
suurten kokonaisuuksien hahmottelemiseen ja vahva arkkitehtoninen käden
jälki näkyykin stadionin ilmeessä. [Herzog & de Meuron 2005: 904-905, Herzog &
de Meuron 2002: 116]
Uusi stadion avattiin vuonna 1998 ja sitä voidaan pitää arkkitehtien myöhemmin
suunnitteleman Münchenin Allianz Arenan esiasteena. Yhtymäkohtia voi nähdä myös Herzog & de Meuronin Tokioon suunnittelemaan Pradan liikerakennukseen. Katsomoiden julkisivut on verhottu kuperilla polykarbonaattilevyillä,
jotka voidaan pimeällä valaista kotijoukkueen tunnusväreillä. Valoisaan aikaan
ne antavat stadionille utuisen ja hieman läpikuultavan ilmeen. Stadionin sisäosien ilmetta hallitsevat kotijoukkueen värit. Katsomoiden penkit ovat sinisiä ja
katsomoiden alapuoliset rakenteet punaiseksi maalattuja. Niihin yhdistyy puhdasvalubetonipintoja. Katsomot on katettu kauttaaltaan ja katon tukirakenteet
on koteloitu piiloon yhtenäisen alakattopinnan saavuttamiseksi.

St Jakob Park iltavalaistuksessa
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Vuoden 2008 jalkapallon Euroopan-mestaruusturnausta varten stadionin kapasiteettia lisättiin korottamalla junaradan puoleista G-katsomoa. Herzog & de
Meuron päätyivät käyttämään laajennuksen julkisivussa Münchenin Allianzareenasta tuttua ilmatäytteistä ETFE-kalvoa aiemmin käytetyn polykarbonaatin
sijaan. Siinä valoefektit pääsevät paremmin esiin. Laajennusosa kohoaa junarataa korkeammalle ja nyt jo aiemmin käytössä ollut tapa sytyttää julkisivu pu-

naiseksi kotijoukkueen tekemän maalin merkiksi näkyy pitkälle kaupungin keskustaan päin. [Herzog & de Meuron 2005: 904-905]
Stadionin yhteydessä on ostoskeskus, jossa on 32 liikettä sekä maanalaiset paikoitustilat 680 autolle [St Jakob Park Shopping Center]. Ostoskeskuksen maanpäällisen kerroksen päällä on kapeana kiilamaisena puikkona yhdeksän kerroksinen rakennus. Sen kaksi alinta kerrosta ovat stadionin hallinnollisten tilojen sekä
ravintoloiden ja muiden hospitality-tilojen käytössä. Kauppakeskuksen katolle
jää aukio jolle sijoittuu stadionin pääsisäänkäynti ja ravintoloiden kesäterasseja.
Seitsemän ylintä kerrosta käsittää senioritalon, jossa on kaikkiaan 107 asuntoa.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin ja ne avautuvat kaikki etelään,
poispäin stadionilta. Kerrostalon julkisivut on verhoiltu suurella silmäkoolla perforoidulla teräksellä. Parvekkeiden kaiteet sulautuvat julkisivupintaan.

Stadion, kauppakeskus ja vanhusten asuintalo muodostavat toimivan kokonaisuuden,
jossa eri toiminnot limittyvät hyvin yhteen. Erityisasumisen yhdistäminen stadionin yhteyteen tuo lisäarvoa erityisesti vanhusten virikkeiden luojana. Asukkaat voivat käyttää
ravintolapalveluja ja seurata kotijoukkueen pelejä paraatipaikoilta.

Ilmakuva stadionista ja siihen liittyvistä rakennuksista. Taustalla oleva
asuin- ja liiketorni St Jakob Turm on myös Herzog & de Meuronin suunnittelma.

Stadionin, kauppakeskuksen ja asuintalon leikkaus. Kentän alla on pysäköintitilaa

Kauppakeskus ja vanhusten asuintalo muodostavat
kadunpuoleisen julkisivun.
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3.2.4 Stade de Suisse, Bern, Sveitsi
Stadion sijaitsee Wankdorfin kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä
Bernin keskustasta. Samalla paikalla sijaitsi vuoden 1954 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaalinäyttämönä toiminut Wankdorfin stadion. Stadion oli
saanut legendaarisen maineen ”Bernin ihmeen” tapahtumapaikkana. Altavastaajana pidetty Länsi-Saksa voitti kisoja ylivoimaisesti hallinneen Unkarin ja
vei maailmanmestaruuden luvuin 3-2. Vanha kenttä purettiin vuonna 2001. Stadion toimii paikallisen jalkapalloseura BCS Young Boysien kotikenttänä ja siellä
pelattiin myös vuoden 2008 Euroopan-mestaruusturnauksen pelejä. [Wikipedia]

Leikkaus

Stadionin ja siihen liittyvien muiden rakennusten ja tilojen suunnittelijoina toimi kolme sveitsiläistä arkkitehtitoimistoa; Luscher Architectes SA,Architekten
Schwaar & Partner AG ja Felix Rebmann Architekturbüro. Rakentaminen kesti
yli kolme vuotta ja se avattiin vihdoin heinäkuun lopussa 2005. Uutta stadionia
ei suunniteltu vain jalkapalloareenana vaan uutena kaupungiosakeskuksena.
Jalkapallostadionin lisäksi rakennus sisältää ostoskeskuksen, toimistotilaa, kaksi
ammatillista oppilaitosta, liikuntatiloja, ravintoloita ja konferenssitiloja. [Geuder
2006: 28-29]
Kaikki toiminnot sijoittuvat saman, 30 metrin korkeudessa leijuvan kevyen katon alle. Kattorakenne itsessään on saanut rakenteellisen ideansa nostokurjista.
Pääosa ostoskeskuksesta ja 700 autoa sekä polkupyöriä vetävä pysäköintilaitos
ovat kellarikerroksessa pelikentän alla. Stadionrakennuksen ja neljä- ja puolikerroksien koulu- ja toimistorakennuksen välille jää kivetty keskusaukio, jonka
varrelle sijoittuvat tärkeimmät toiminnot. Stadioninrakennuksen eteläsivulla on
toimitilaa neljässä kerroksessa. Alimmissa kerroksissa on ostoskeskuksen tiloja ja
ravintoloita. Kahteen ylimpään sijoittuvat konferenssitilat, toimistot ja kentän
vip-tilat. [Geuder 2006: 29]

Sisäänkäynti katsomoon
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Stadionin liikennekaavio on yksinkertaisen tehokas. Leveät portaikot rakennuksen kulmissa johtavat ylös toisen kerroksen tasanteelle. Ensin kävijä tulee portaikkoa pitkin koko stadionin kiertävälle välitasanteelle, jolta löytyvät kaikki muonituspalvelut sekä saniteettitilat. Sieltä kävijä siirtyy joko suoraan alakatsomoon
tai kiipeää keltaiset betoniportaat ylälehtereille. Katsojia stadionille mahtuu kaiken kaikkiaan 32000. Koko katsomo on katettu. Rakennuksessa on huomioitu
myös uusiutuvan energian käyttö. Stadionin katto on peitetty 5300 m2:n alalta
aurinkopaneeleilla joiden vuotuinen energian tuotto on jopa 700000 kWh. Tällä
saadaan katettua suurin osa rakennuksen energian tarpeesta. [Geuder 2006:
29, Wikipedia]

Rakennuksen pääosin teräslasipintaiset julkisivut on verhottu teräsverkolla, joka
antaa sille yhtenäisen ja kappalemaisen ilmeen. Verkko kätkee sisäänsä niin
sisätilaa kuin stadionin lämmittämättömän välitasanteenkin. Päivällä peittävä
pinta muuttuu pimeällä valojen syttyessä miltei läpinäkymättömäksi ja paljastaa rakennuksen erilaiset toiminnot. Varsinkin rakennuksen kulmat, joissa stadionin sisäänkäynnit sijaitsevat, hehkuvat hämärän aikaan ja toimivat ohjaavina
majakkoina peleihin tulijoille. Vaalealla alumiinilevyllä verhotut toimistokerrokarchitecture
set erottuvat tästä pinnasta ulosvedettunä kappaleena. Samaa
materiaalia on
käytetty myös keskusaukion toisella laidalla olevan koulu- ja toimistorakennuksen julkisivuissa. [Geuder 2006: 29]

Kokonaisuuden eri toiminnot nivoutuvat hyvin yhteen. Koulurakennuksen ja stadionin
väliin jäävä aukio tarjoaa hyvän tilan pelien yhteydessä järjestettäville muille yleisötapahtumille. Aukiolle terasseineen levittätyvät kauppakeskuksen ravintolat tarjoavat palStade
de Suisse iltavalaistuksessa
veluita peleihin tulijoille ja myös stadionin toimitilat ja kokoushuoneet avautuvat tähän
The spotlights of the Stade
de
Suisse were designed and positioned
julkiseen tlaan. Stadionin koko maantasokerroksen osoittaminen liiketiloille luo siitä
ymaccording to a plan on which the distribution of the lighting intensities on
pärivuorokauden ja -vuoden toimivan aluekeskuksen.
the pitch are drawn in.

3lux:letters 3 | 2006

The architects paid particular attention to the design of the entrances to
the basement. Here the customers
are not to have the feeling of going
“into the cellar”.
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Katutason pohjapiirustus

Ground floor plan

When the legendary final match of the World Championship between

shadows” that each player cast on the field were typical for this

Germany and Hungary took place on 4 July 1954 at the Wankdorf

period.

football stadium in Bern, which went down in history as the “Miracle

The major changes in stadium lighting that have taken place in recent

of Bern”, the basic conditions on the pitch were completely differ-

years have been conspicuously inconspicuous. The large floodlight

ent for the players and the spectators than they are today. Not only

masts are gone, and although the matches still take place in the dark

34

3.2.5 Rosunda ja Swedbank Arena, Tukholma, Ruotsi
Råsundan stadion sijaitsee Solnan kunnassa, aivan Tukholman kainalossa. Se
on tällä hetkellä Ruotsin jalkapallomaajoukkueen ja pääsarjajoukkue AIK:n
kotikenttä. Stadionin kapasiteetti on 37300 henkeä ja se on alunperin otettu
käyttöön vuonna 1937. Se sijoittuu vilkkaiden Frösundaleden- ja Solnavägenkatujen risteykseen, joiden varsilla sitä ympäröivät toimistorakennukset. Länsi- ja
pohjoispuolella on asuinkortteleita. [Wikipedia]
Råsunda oli vuoden 1958 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaalipelipaikka. Silloin stadion oli laajennettu vetämään jopa 50000 katsojaa. 1980-luvun puolivälissä stadionilla tehtiin sen historian suurimmat uudistustyöt. Koko
länsikatsomo rakennettiin uudestaan. Siihen integroitiin viisi matalampaa toimistosiipeä, joihin tuli myös stadionin ravintolapalveluita. Etelä- ja länsikatsomoiden kulmaukseen rakennettiin 80 metriä korkea toimistotorni. Se sai paikallisilta
lisänimen ”Dallaspilvenpiirtäjä” sen 80-luvulle tyypillisten peililasisten julkisivujen
takia. 1990-luvulla pohjois- ja eteläkatsomoita laajennettiin. [Wikipedia]
Råsunda stadion nykyasussaan
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Råsundan stadion tullaan purkamaan muutaman vuoden sisällä. Ruotsin jalkapalloliitto on rakentamassa lähistölle uutta Swedpank Arenaa, jonne maajoukkueen pelit siirtyvät kentän valmistuessa 2012. Vanha Råsunda on myyty kiinteistökehitysyhtiölle ja rakennusliikkeelle, joiden tarkoituksena on rakentaa paikalle
asuntoja, toimistoja ja liiketilaa. AIK ei kuitenkaan ole ollut halukas siirtymään
uudelle stadionille jota se pitää liian suurena. Jossain vaiheessa joukkue elätteli toivoa vanhan Råsundan ostamisesta, mutta kiinteistön myynti sijoittajille vei
pohjan tältä suunnitelmalta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty siirtymistä kaupungin toisella laidalla sijaitsevalle, niin ikään rakenteilla olevalle Stockholmsarenalle, jossa myös Hammarby IF pelaa tulevaisuudessa kotipelinsä. [Nyheter 24
2009, Stockholm News 2009]
Uusi Swedbank Arena tulee olemaan Pohjoismaiden nykyaikaisin monitoimistadion. Kokonaan katettu kenttä voi toimia jalkapallon lisäksi jääurheilu- ja
konserttiareenana. Stadionin yleisökapasiteetti on jalkapallo-otteluissa 50 000
katsojaa ja konserteissa 65 000 katsojaa. Rakennuksen julkisivut voidaan valaista eri tavoin ilmaisemaan kulloinkin meneillään olevia tapahtumia. Swedbank
Arenan ympärille suunnitellaan kokonaista uutta kaupunginosaa, Arenastadia.
Solnaan vanhalle teollisuusalueelle, juna-aseman välittömään läheisyyteen rakentuvalle alueelle tulee arenan lisäksi sijoitumaan Pohjoismaiden suurin kauppakeskus, Tukholman korkein hotelli, lähes 10 000 uutta työpaikkaa sekä uusia
asuntoja noin 2000 asukkaalle. Arenan ja siihen liittyvän 90 metriin kohoavan
hotellin on määrä valmistua jo vuonna 2012. Sen jälkeen alkaa ensimmäisen

asuinkorttelin rakentaminen. [Arenastaden, Swedbank Arena]

Vuosien saatossa pikkuhiljaa laajenneltu Råsundan stadion on saanut purkutuomion.
Rakennustaiteellisesti stadion ei ole merkittävä mutta edustaa tärkeää osaa Ruotsin
jalkapallohistoriassa. Lisäksi se on maailman ainoa jalkapallon MM-kisojen loppuottelunäyttämö, jota ei säilytetä tai edes tulla korvaamaan uudella stadionilla, vaan muutetaan muuhun käyttöön. Uusi Swedbank Arena edustaa nykyaikaista stadionsuunnittelua, jossa haetaan synergiaa muista yleisöä vetävistä tapahtumista ja toiminnoista.
Stadionalueista tehdään viihdekeskuksia hotelleineen ja kauppakeskuksineen. Varsinainen hybridirakennus uusi stadion ei tule kuitenkaan olemaan.

Uusi Swedbank Arena ja sen yhteyteen tulevat hotelli, kauppakeskus sekä asuin- ja toimistotalot

36

3.2.6 Tunavallen, Eskilstuna, Ruotsi
Stadion sijaitsee melko valjästi rakennetulla kerrostaloalueella Eskilstunan keskustan tuntumassa. Alkuperäinen kenttä oli rakennettu vuosina 1923-24 ja sille
mahtui parhaimmillaan 22000 katselijaa. Uudet katsomot valmistuivat vuonna
2002. Stadionin yleisökapasiteetti on 7800 henkeä. Istumapaikkoja on 6000 ja
ne kaikki ovat katettuja. Istumapaikkoja on vain kentän pitkillä sivuilla, mutta
stadionia on mahdollista laajentaa rakentamalla päätykatsomot. Tällä hetkellä
päädyissä on 1800 seisomapaikka. [Wikipedia]
Pari vuotta katsomoiden valmistumisen jälkeen alkoi stadionin kulmauksissa olevien neljän 17-kerroksisen asuin- ja toimistorakennuksen rakentaminen. Asuntoja on yhteensä 92 kappaletta ja toimistotilaa 1500 k-m2. Stadionin sisäänkäynnit
ja sosiaali- ja palvelutilat sijaitsevat tornitalojen alimmissa kerroksissa. Asuntojen ikkunoista ja parvekkeilta aukeaa suoria näkymiä kentälle. Rakennukset on
suunnitellut Olov Gynt Arkitektkontor AB. [Peab 2004]

Tunavallen stadionin jokaisessa kulmassa on 17-kerroksinen asuin- ja
toimistotorni
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Jokaisessa kulmassa kohoavat korkeat asuintalot on yhdistetty rohkeasti stadioniin ja ne
aukeavat reilusti pelikentälle päin. Suuret parvekkeet ja ikkunat tarjoavat asukkaille hyvät näkymät kentällä järjestettäviin tapahtumiin. Sen suurempaa synergiaa ratkaisulla ei
kuitenkaan ole haettu. Voidaankin kysyä onko asuminen stadionin kainalossa näin kiinteästi asumisen kannalta hyvä vaihtoehto ja aiheuttavatko stadionin toiminnot häiriötä
asukkaille?

3.2.7 Solid 18, Amsterdam, Alankomaat
Rakennus sijaitsee Amsterdamin lähellä Ijburgissa, järveen rakennetulla tekosaarella, Haveneiland Westillä. Kokonaisuus käsittää asumista, toimisto-ja työtiloja, liiketiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan tiloja. Rakennuksen on suunnitellut
Claus en Kaan Architecten ja se on valmistunut kesäkuussa 2010. [Solid 18 Amsterdam]
Suorakulmion muotoinen viisikerroksinen rakennuskokonaisuus sijoittuu suuren
puiston ja aukion laidalle, joka antaa sille luonteeseen kuuluvan julkisen roolin.
Punatiiliverhottu rakennus on ulkomuodoltaan nimensä mukaisesti solidi muurimainen massa, jota suuret ikkunat ja parvekkeet puhkovat tasaisessa rytmissä.
Päivällä rakennus on ulkoasultaan melko sulkeutunut, mutta pimeällä ikkunat
loistavat suurina valopintoina.
Rakennuksen eri toiminnot sijoittuvat omiin kerroksiinsa. Kellarissa on talon asukkaiden ja siellä työskentelevien autohalli sekä rakennuksen tärkeimpänä vetovoimatekijänä toimiva Ijburgin vapaa-ajankeskus. Rakennuskehän keskelle
jäävän valopihan alle sijoittuu korkea sisäpelikenttä. Lisäksi keskuksessa on kaksi
kuntosalia pukuhuoneineen. Katutasossa on liikehuoneistoja sekä sisäänkäynnit
ylempien tasojen asuntoihin ja toimistoihin. Niiden porrashuoneet sijaitsevat eri
puolilla rakennusta, toimistojen ja vapaa-ajankeskuksen sisäänkäynnit ovat aukiolta ja vilkkaammalta kadulta. Toisessa kerroksessa sijaitsevat toimistot. Huoneistoja on 16, mutta niitä pystytään myös yhdistelemään tai jakamaan pienemmiksi yksiköiksi. [Solid 18 Amsterdam]

Leikkaus

Asuinkerroksen pohjapiirros

Rakennuksen kolme ylintä kerrosta ovat asuinkäytössä. Sivukäytäväratkaisun
pystynousut hoidetaan kahdella porrashuoneella. Asunnot ovat kaksiota ja kolmoita. Pitkänomaiset asunnot avautuvat ulkokehälle suurten avattavien ikkunoiden kautta. Ikkunoiden edessä on kapea parveke koko julkisivun matkalla.

Rakennus muodostaa naapurustonsa aktiivisen keskuksen. Toiminnot on rajattu selkeästi
omiin kerroksiinsa ja myös niiden kulkureitit on eroteltu toisistaan. Urheilu- ja vapaa-ajan
toiminnot eivät näy rakennuksesta millään tavalla ulospäin.

38

3.2.8 Marcel Saupin Stadium, Nantes, Ranska
Vuonna 1937 avattu stadion rakennettiin alunperin Nantesin rugby joukkueen
käyttöön ja Fc Nantes aloitti pelaamisen sillä vasta II maailmansodan jälkeen.
Alkeelliselle stadionille mahtui 14 000 katselijaa, joista vain 1200:lle oli istumapaikat. Vuonna 1957 stadionia laajennettiin 25 000 katselijaa vetäväksi ja se sai valaistuksen. Sijainti Loire-joen ja tiiviin kaupunkirakenteen välissä rajoitti kuitenkin
stadionin laajentamista joukkueen suosion kasvaessa. Vuonna 1984 FC Nantes
siirtyi pelaamaan uudelle stadionille ja Stade Marcel Saupin jäi sen reservijoukkueiden käyttöön. [FC Nantes]
Nantesin kaupunki ja aluehallinto käynnistivät 2000-luvulla Loire-joen ranta-alueiden kehittämisprojektin. Vähäiselle käytölle jäänyt Stade Marcel Saupin otettiin mukaan projektiin. Pariisilainen arkkitehtitoimisto FGP(u) suunnitteli paikalle uusia toimintoja, mutta sisällytti niiden mukana myös stadionin alkuperäisen
käyttötarkoituksen. Uudistustyöt alkoivat vuonna 2006 kolmen katsomon purkamisella. [Nantes Métropole, Ville de Nantes]

Marcel Saupin stadionin eteläkatsomon paikalle on rakennettu korkea
asuinrakennus ja oppilaotoksen tiloja. Itäpuolella on viisikerroksinen parkkitalo ja sen päällä toimistoja.
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Eteläisen katsomon paikalle, Loire-joen rannalle, sijoittuu asuinnoista ja koulurakennuksista muodostuva kokonaisuus. Pohjamuodoltaan kolmion muotoisesta
jalustasta kohoaa kaksi matalampaa rakennusta, joista toisessa toimii l’Institut
d’Études Avancées (IEA) ja toisessa Maison des Sciences de l’Homme Ange
Guépin, sekä 15 kerroksinen korkea asuintorni. Sen kolme alinta kerrosta on varattu koulun opiskelijoille ja tutkijoille sekä heidän perheilleen. Ylimmissä kymmenessä kerroksessa on yhteensä 80 asuntoa. Rakennusten julkisivut on verhoiltu
harmailla sekä vihreän ja oranssin värisillä metallilevyillä. Kahdessa yhtenäisessä jalustakerroksessa on liiketilaa, ravintoloita, koulun kirjasto ja muita julkisia ja
puolijulkisia tiloja. Joen rantaan on rakennettu uusi kevyen liikenteen kulkureitti,
joka yhdistää ennen hieman syrjään jääneen stadionalueen paremmin ympäristöönsä. Kokonaisuus valmistui syksyllä 2008. [Nantes Métropole]
Itäisen katsomon paikalle on rakennettu pysäköintilaitoksesta ja toimistotalosta muodostuva kokonaisuus. Rakennuksen viisi alinta kerrosta sekä kellari ovat
pysäköintikäytössä. Niiden päällä on kuusi toimistokerrosta. Läntisen katsomon
paikka on vielä rakentamatta, mutta siihen on suunniteltu palveluasumista.
Vanhasta stadionista on vielä jäljellä pohjoispääty sekä pelikenttä. Muutostöiden yhteydessä katsomo on kuitenkin käynyt läpi perusteellisen remontin. Vanhasta kolkon betonisesta katsomosta on uudistettu nykyaikainen niin ulkonäöltään kuin tiloiltaankin. Julkisivut on verhottu saman tyylisellä metallikaseteilla
kuin viereiset uudet rakennuksetkin. Katsomon yleisökapasiteetti on nyt 1860
katsojaa. Liikuntaesteidet on otettu erityisesti huomioon muutoksia suunnitelta-

essa. Uudistettu stadion avattiin käyttöön 11.11.2009 ja se toimii edelleen FC
Nantesin reservijoukkueen ja muiden alasarjajoukkueiden kenttänä. [Nantes
Métropole, Ville de Nantes]

Vanhan stadionin uudistaminen on tuonut alueelle paljon uusia toimintoja poistamatta
kuitenkaan sen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Säilyttämällä vain yksi katsomo on stadion uudistettu vastaamaan paremmin sen nykyistä käyttökapasiteettia FC Nantesin
reservijoukkueen käytössä. Uudet toiminnot sijoittuvat kentän muille laidoille. Ne eivät
kuitenkaan ole aktiivinen osa stadionia vaan pikemminkin kääntävät sille selkänsä. Rakennukset aukeavat joelle ja muodostavat kentälle päin vain mykän seinän. Se saa pelikentän tuntumaan jopa hieman ahdistavalta korkeiden rakennusten keskellä. Uudistuksilla stadionaluetta on kuitenkin aktivoitu onnistuneesti.
Stadionia käyttävät alasarjajoukkueet sekä FC Nantes harjoituksissaan.

Ilmakuva stadionalueesta
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KALEVAN PUISTOTIE

TAMMELAN KOULU

4.1 Sijainti kaupunkirakenteessa
Suunnittelualue sijaitsee Tammelan kaupunginosassa (XVI). Se rajoituu neljän
kadun väliselle alueelle: Etelässä on Tammelankatu, lännessä Salhojankatu,
pohjoisessa Ilmarinkatu ja idässä Kalevan puistotie. Puistotien itäpuolella kaupunginosa vaihtuu Kalevaksi. Matkaa Tampereen keskustorille on noin 1,4 kilometriä.
Suunnittelualueen sijainti Tampereen keskustaan nähden (500 m, 1 km ja
1,5 km kehät)

4.2 Ajankohtainen kaavoitustilanne
Alueella on voimassa oleva yleis- ja asemakaava. Kaupunginvaltuuston 4.1.1995
hyväksymässä Keskustan yleiskaavassa stadionin alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU), joka varataan urheilu- ja pallokenttien käyttöön.
Sen eteläpuolella oleva kortteli sekä Air-Ix-talon tontti ovat keskustatoimintojen
aluetta (C), joka on varattu liike-, toimisto-, hallinto- ja palvelutiloille, keskustaan
soveltuvalle asumiselle sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Tammelan koulun sekä Tammelan palvelukeskuksen korttelit ovat
julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PY). Muuten ympäröivät alueet on
merkitty kerrostalovaltaisiksi asuntoalueiksi (A)]. Voimassa olevassa asemakaavassa stadion on merkitty palloilukentäksi (UP). Myös ympäröivien kortteleiden
merkinnät ovat yleiskaavan määritelmää vastaavia. [Tampereen kaupunki]

Yhdistelmä ajantasaisista yleiskaavoista
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4.3 Rakennuskanta
4.3.1 Suunnittelualueen ja sen rakennusten historia ja nykytila

Rakennusten ikä vuosikymmenittäin

Tammelan pallokenttä on sijainnut paikalla vuodesta 1926, jolloin sen rakentaminen aloitettiin Tampereen valtuuston tekemän päätöksen myötä. Alue oli
silloisen rakennetun kaupungin rajalla. 1920-30 lukujen vaihteen lamavuodet
hidastivat kentän rakentamista. Työtä tehtiinkin osittain hätäaputöinä. Kentän
tasaamiseen käytettyä maa-ainesta saatiin mm. samaan aikaan ruopatusta
Tammerkoskesta. Itäisen kaupungin urheilukenttäoloja kipeästi parantamaan
kaivattu kenttä saatiin vihdoin käyttöön vuonna 1931. Ilmarinkadun suuntaisesti
oleva pukusuoja valmistui seuraavana vuonna. Tammelan pallonkentän nurmi
oli jo 1930-luvulla TUL:n mestaruussarjan ottelunäyttämönä. Ensimmäinen katsomo rakennettiin Kalevan puistotien reunalle vuonna 1937. Pieni katettu katsomo oli noin puolen kentän mittainen. Pelikenttä oli alun perin sijoitettu tontille
pohjois-eteläsuuntaisesti lähemmäksi Kalevan puistotietä. Nurmikentän kulmissa
oli valopylväät. Sen länsipuolelle jäi pienempi hiekkapintainen pelikenttä. Koko
pallokentän alue oli aidattu puurakenteisella korkealla aidalla. Se ei kuitenkaan
estänyt lähialueiden lapsia kiipeilemästä aidan päälle pelitapahtumien salakatselijoiksi. Hätäaputöinä rakennetun aidan betoniset pylväät ovat edelleen
alkuperäiset, puuosia on vuosien varrella kunnostettu ja korvattu uusilla. [Wacklin 1997: 74-75]
1990-luvun alussa pallokenttä uudistettiin nykyiseen asuunsa ja samalla siitä ryhdyttiin puhumaan Tammelan stadionina. Kenttä käännettiin itä-länsi-suuntaiseksi, jotta sen pohjoisreunalle saatiin mahtumaan nykyinen pääkatsomo. Kentän
muille reunoille rakennettiin matalammat katsomot. Samalla toinen pienempi
kenttä poistui. Vuonna 1992 valmistunut teräsrakenteinen pääkatsomo, A-katsomo, on yksilehterinen ja kokonaan katettu. Siihen mahtuu noin 1300 katsojaa,
kaikki kuppi-istuimille. Selostamot ovat A-katsomon yläosassa. Puu- ja teräsrakenteiset päätykatsomot C ja D vetävät molemmat 864 istumakatsojaa. Muut
katsomot ovat tällä hetkellä seisomakatsomoita. Stadionin kokonaisyleisökapasiteetti on 5040 henkeä. Yleisön väliaikatilat sijaitsevat pääasiassa A-katsomon
itäpuolella ja takana. Vuonna 2001 stadion sai uudet 1200 luxin valaistusteholla
varustetut valaisinpylväät. [Wikipedia]

1990-luvun alussa rakennettu teräsrakenteinen pääkatsomo
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Tällä hetkellä Tammelan stadionia käyttävät miesten Kakkosessa pelaavat Ilves
ja TPV sekä naisten liigaa pelaava Ilves. Kaupungin ykkösseura Tampere United
on aina silloin tällöin väläytellyt haluaan palata takaisin Tammelaan, jossa se
pelasi vuodet 1999-2004. Viimeksi asiasta tehtiin anomus syksyllä 2010. Kolkok-

si koettu Ratinan stadion ei ole viime vuosina houkutellut katsojia ja kaudella
2010 Tampere Unitedin yleisökeskiarvo, 1775 katsojaa/peli, olikin Veikkausliigan
neljänneksi huonoin. Tällä hetkellä Tammelan kenttä ei kuitenkaan täytä Veikkausliigan pelipaikoille asettamia vaatimuksia. Pelinurmella ei ole lämmitystä ja
sekä pelaajien että yleisön sosiaalitilat ovat puutteelliset. Pelaajien pitäisi päästä kentälle suoraan pukukopeista, kun nykyään he kulkevat yleisön keskellä.
Kentältä puuttuvat mm. kunnolliset doping-testihuone, erotuomarien pukuhuoneet, lehdistötilat ja wc-tilat. Yleisövessoja pitäisi olla Tammelan kapasiteettiin
suhteutettuna vähintään 16 kappaletta. Myös katsomorakenteissa on havaittu
ongelmia. Kaupungin pyynnöstä tehtyjen tarkastusten mukaan neljästä katsomosta kolme eivät vastaa turvavaatimuksia. Kenttää kolmelta sivulta ympäröivät puukatsomot on todettu turvattomiksi. Muun muassa niiden tuennoissa havaittiin maan vajoamisesta johtuvia puutteita. Näin ollen vain pääkatsomoon
saa enää ottaa väkeä. [Wikipedia, Yle Tampere 2010]

Pelikenttä ja puurakenteisia katsomoita

4.3.2 Ympäröivien kortteleiden rakennuskanta
Suunnittelualueen pohjoispuolella on Tammelan koulu. Georg Schreckin suunnittelma vanhin osa on valmistunut vuonna 1910. Nelikerroksinen kivirakenteinen koulu seisoi pitkään hieman yksinään Tammelan kaupungiosan laidalla.
Kalevan kaupunginosa oli 1900-luvun alussa vielä rakentamatonta peltoa ja
suota. Kalevan puistotien laidalla oleva matalampi punatiiliverhottu koulurakennus valmistui vuonna 1957.
Alueen rakennuksista useat edustavat Tammelan kaupunginosalle hyvin tyypillistä teollisuushistoriaa; kenkätehtaita. Punatiiliset vanhat teollisuusrakennukset
on muutettu joko toimistoiksi tai asunnoiksi. Ne kaikki sijoittuvat Tammelankadun
ja Salhojankadun kulmaukseen. Luoteiskulmassa sijaitsee entinen Kenkätehdas
Solena Oy:n nelikerroksinen rakennus. Nykyään se tunnetaan paremmin Air-Ixtalona siellä majaansa pitävän insinööritoimiston mukaan. Rakennus on valmistunut vuonna 1931 ja sen on suunnitellut Bertel Strömmer.
Kaakkoiskulmassa on Kalevan kenkätehtaan entinen tuotantorakennus, joka
on vuonna 2007 peruskorjattu Kotilinnasäätiön senioriasunnoiksi. Rakennuksen
ulkonäköä on muutettu vuosien saatossa melko radikaalisti. Rakennus on valmistunut n. 1930-40-luvulla mutta sen nykyilme viittaa enemmän 1970-lukuun.
Asuntokäyttöön muuttamisen yhteydessä katujulkisivuun on lisätty ranskalaisiaparvekkeita ja pihanpuolelle rakennettu laajennusosa. Se liittyy maanalaisen
käytävän kautta viereisessä korttelissa sijaitsevaan Tammelan palvelukeskukseen.

Tammelan koulun vanha osa
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Lounaiskulmassa olevassa korttelissa sijaitsi ennen palvelukeskuksen ja siihen liittyvien uudisrakennusten rakentamista Tampereen Kenkäteollisuus Oy. Säilynyt
vuonna 1927 valmistunut punatiilinen tehdasrakennus sijoittuu Salhojankadun
ja Itsenäisyydenkadun kulmaukseen. Rakennuksen oli alun perin tarkoitus täyttää korttelin koko Itsenäisyydenkadun puoleinen sivu, mutta vain osa toteutettiin. Suunnittelijoina toimivat Lauri Autero ja Hugo Lindholm. Tammelankadun
kulmauksessa ollut puurakennus ja sen viereinen hieman vaatimattomampi punatiilinen rakennus on purettu uudisrakennusten tieltä. Tammelan palvelukeskus
on valmistunut vuonna 1995 ja sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto StenvallTimola-Varhi. Tiililaatta- ja valkobetonipintaiset 5-6 kerroksiset rakennukset edustavat aikakautensa tyyliä.

Tammelankadun varsi, taustalla Kalevan tornit

Kalevan puistokadun suuntaisesti, sen ja Itsenäisyydenkadun kulmassa, sijaitsee 1950-luvulla rakennettu seitsemän kerroksinen toimisto- ja asuinrakennus.
Se edustaa rakennusajankohtansa tyyliä rapattuine julkisivuineen ja parvekedetaljeineen. Itsenäisyydenkadun puolella on kaksikerroksinen liikesiipi, jonka
jälkeen rakennus jatkuu jälleen kuusikerroksisena asuinrakennuksena. Kalevan
kenkätehtaan jatkeena Salhojankadun ja itsenäisyydenkadun kulmauksessa
on 1930-luvulla rakennettu julkisivuiltaan rapattu kuusikerroksinen asuin- ja liikerakennus.
Stadionin itäpuolella, Kalevan kaupunginosan puolella, on alueen maamerkkeinä toimiva kymmenen tornitalon ryhmä, joista käytetään yleisnimitystä Kalevan tornitalot. Niiden suunnittelijana toimi Harry W. Schreck. Rakennuksissa on
yhdeksän asuinkerrosta joiden päällä on vielä kaksi pohja-alaltaan pienempää
ullakkokerrosta. Teiskontien risteyksessä on lisäksi kokonaisuuteen kuuluva kaksikerroksinen liikerakennus. Kalevan puistotien varressa olevat kolme Kalevan
tornia ovat valmistuneet vuonna 1951. Rakennusten julkisivuissa on vaalean
keltainen rappaus ja niiden vertikaalista ilmettä rytmittävät pienet ulosvedetyt
parvekkeet.

Näkymä Teiskontien ja Itsenäisyydenkadun risteyksestä

Salhojankadun varressa suunnittelualueen länsipuolella olevat pesubetoni- ja
tiililaattapintaiset 6 - 7-kerroksiset asuinkerrostalot edustavat Tammelan tyypillistä 1970-80-luvun uudisrakentamista.

4.4 Kasvillisuus
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Tammelan stadionia ympäröivät länsi-, pohjois- ja itäsivulta suurikokoiseksi kasvaneiden vanhojen katupuiden rivistöt. Kalevan puistotiellä puut ovat vaahte-

roita, Ilmarinkadulla ja Salhojankadulla lehmuksia. Ympäröivien taloyhtiöiden
pihoilla sekä Tammelan koulun pihalla on suurikokoisia puuryhmiä. Muuten
suunnittelualue on avaraa jalkapallokenttää. Vihreä nurmi ei kuitenkaan juuri
näy maisemassa stadionia ympäröivän korkean aidan takia.

4.5 Korkeusasemat
Suunnittelualue on melko tasainen. Suurin korkeusvaihtelu tontin neljän kulman
välillä on noin 1,3 metriä. Maasto nousee hieman länteen päin, jossa korkeusasemat ovat n. +105. Kalevan puistotien varrella korkeusasemat ovat n. +104.
Nykyisen pelikentän korkeusasema on noin +104,60.

4.6 Alueen saavutettavuus
4.6.1 Lähestyminen
Tammelan stadion sijaitsee osoitteessa Kalevan puistotie 22. Stadionalueelle
käännytään Tammelankadun risteyksestä. Kalevan puistotie on vilkkaasti liikennöity nelikaistainen katu. Muut sitä ympäröivät kadut, Salhojankatu, Tammelankatu ja Ilmarinkatu, ovat rauhallisia ja ne on kaikki suljettu läpiajoliikenteeltä.
Salhojankadun Itsenäisyydenkadun puoleinen pää on suljettu autoliikenteeltä.
Tammelankatu puolestaan päättyy lännessä ennen Tammelan puistokatua. Ilmarinkadulta on suljettu liittyminen Kalevan puistotielle.
4.6.2 Liikenne ja pysäköinti

Näkymä Kalevan puistotien varresta.

Alue sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella. Kalevan puistotien, Teiskontien, Sammonkadun ja Itsenäisyydenkadun muodostama liikenteen solmukohta on aivan
stadionalueen eteläpuolella. Sen kautta kulkevat lähes kaikki itäisiin kaupunginosiin liikennöivät linja-autot, joten myös julkisen liikenteen yhteydet alueelle
ovat hyvät. Kevyenliikenteen (polkupyöräily) reitit kulkevat Kalevan puistotietä
ja Itsenäisyydenkatua pitkin. Idästä päin pyöräiltäessä pääreitti on Ilmarinkatua ja Sammonkatua pitkin. Stadionin huoltoliikenne hoidetaan Ilmarinkadun
puolelta, jossa sijaitsee alueen pääportti ja huoltotilat. Stadionilla ei ole omia
pysäköintipaikkoja. Tammelankadulla sekä Salhojankadulla on joitakin kadunvarsipaikkoja. Ilmarinkatu toimii stadionin kohdalla pysäköintikatuna ja sillä on
noin 50 autopaikkaa.
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5. HYBRIDIRAKENNUS TAMMELAN STADIONILLE
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5.1 Suunnittelun lähtökohdat
Suunnitelman ensisijaisena tehtävänä on ollut nykyisten toimintojen säilyttäminen paikalla sekä niiden täydentäminen uusilla, kokonaisuuteen sopivilla toiminnoilla. Jalkapallokenttä on on sijainnut Tammelassa tällä paikalla jo 1930-luvulta lähtien ja muodostunut kaupunkilaisille tärkeäksi paikaksi. Tehottomasti
käytetty tontti näin lähellä kaupungin keskustaa asettaa sen rakentamiselle kuitenkin paineita. Tuomalla jalkapallostadionin yhteyteen sitä tukevia palveluita
ja asumista varmistetaan myös päätoiminnon elinmahdollisuudet.
Opiskelija-asuminen ja hostelli/asuntola soveltuvat erilaisista asumismuodoista
kivuttomimmin stadionin yhteyteen. Niiden väliaikaisesta luonteesta sekä nuoresta kohderyhmästä johtuen asukkaat eivät juuri häiriinny rakennuksen julkisesta käytöstä, vaan pikemminkin tarjoavat sen palveluille luonnolliset käyttäjät.
Ravintola- ja liikuntapalvelut löytävät varmasti käyttäjiä opiskelijoista ja hotellivieraista. Jalkapallopeleihin ja mahdollisiin muihin tapahtumiin, kuten konsertteihin meneminen ei voisi olla tapahtumapaikan vieressä asuessa paljonkaan
helpompaa. Tämän rakennuksen tarpeiden lisäksi myös ulkomaisten turistien
määrän kasvu Tampereella luo tarvetta hyvälaatuiselle hostellille.
Kalevan puistotiellä on hyvin vähän liiketilaa sen kokoojakadun luonteesta huolimatta. Tällä hetkellä stadionia koko matkalta kiertävä umpinainen puuaita tekee katutilasta suorastaan ankean. Tuomalla alueelle lisää liiketiloja sekä reilun
kokoisen päivittäistavarakaupan parannetaan koko itäisen Tammelan että Kalevan palvelutasoa. Toimistot puolestaan luovat rakennukselle hyvää päiväaikaista käyttäjäkuntaa, jolloin ravintolapalvelujen ja paikoitustilojen käyttö on
tehokkaampaa.

5.2 Tavoitteet
Suunnitelman tavoitteena on muodostaa mahdollisimman toimiva kokonaisuus
toisistaan melko paljon niin toiminnoiltaan kuin käyttäjiltään eroavaista osakokonaisuuksista. Julkisen-, liike-, toimisto- ja asuinrakentamisen yhdistelmällä on
pyritty luomaan vahvasti kaupungin elämässä mukana oleva kokonaisuus. Liikenneverkossa on pyritty selkeyteen kaikkien käyttäjä ryhmien kannalta. Arkkitehtuurin tavoitteena on olla suhteessaan ympäristöönsä sovitteleva joskaan
ei alistuva.
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5.3 Yleiskuvaus
5.3.1 Massoittelu ja toimintojen sijoittuminen
Ahdas tontti tiiviin kaupunkirakenteen keskellä saneli pitkälti massoitteluun ja
muodonantoon liittyvät kysymykset. Vapaamuotoinen arkkitehtuuri vaatii aina
tilaa ympärilleen. Tämä rakennus on pikemminkin yksi kokonainen kortteli joka
noudattaa kaupungin ruutukaavaa. Luonnosteluvaiheessa kentän ympärille
muodostui kokonainen rakennusten kehä. Mitoituksen tarkentuessa yksi sivu
jouduttiin jättämään rakentamattomaksi, jotta täysimittainen jalkapallokenttä
saatiin mahdutettua kokonaisuuteen. Suunnittelu lähtikin liikkeelle pitkältä stadionin tilantarpeista ja muut toiminnot mitoitettiin siihen sopiviksi ja sitä täydentäviksi.

Sijainti kaupunkirakenteessa
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Massoitteluun ja harjakorkeuksiin on haettu yhtymäkohtia ympäröivistä rakennuksista. Rakennuksen korkein kohta on Kalevan puistotien ja Tammelankadun
kulmaukseen sijoittuva kymmenen kerrosta korkea tornimainen osa, joka pitää
sisällään toimistotiloja. Se muodostaa vastaparin tien toisella puolella oleville
Kalevan torneille ja toimii maamerkkinä etelästä päin aluetta lähestyttäessä. Lamellimaiset rakennusmassat ympäröivät jalkapallokenttää tontin kolmelta sivulta. Ne madaltuvat portaittain torniosasta poispäin ja muodostavat vaihtelevia
kattoterasseja. Rakennuksen sisäkehällä kolmannessa ja neljännessä kerroksessa massa kurottaa ulokkeena kohti kenttää ja muodostaa samalla katsomoita
suojaavat katokset. Rakennuksen alin kerros on varattu katutilaa elävöittäville
liiketiloille. Stadionin toiminnot sijoittuvat pääasiassa toiseen ja kolmanteen kerrokseen, jonne siirrytään rakennuksen kulmissa olevia leveitä portaikkoja pitkin.
Rakennuksen pohjoisosassa, suurimman katsomon päällä, on liikuntakeskus.
Asumisentilat ovat rakennuksen pitkillä sivuilla neljännestä kerroksesta ylöspäin.
Hostellitoiminnot on sijoitettu Kalevan puistotien varteen ja opiskelijatalo tontin
etelälaidalle, rauhallisemman Tammelankadun suuntaisesti. Asuinrakennusten
julkisivuja on rytmitetty eri kokoisilla julkisivupinnasta ulospäin työntyvillä ulokkeilla sekä useita kerroksia korkeilla aukotuksilla. Samalla on saatu vaihtelevuutta
asunto- ja kerrospohjiin. Suuret aukot kenttää ympäröivissä massoissa mahdollistavat myös paremman ilmavirtauksen rakennuksen sisäosiin ja näin ollen auttavat pitämään mahdollisen luonnonnurmen kasvuolosuhteet hyvinä.

5.3.2 Julkisivut
Julkisivut on esitetty melko viitteenomaisesti. Julkisivumateriaaleihin on haettu
yhtymäkohtia ympäröivistä rakennuksista. Rakennuksen eri toiminnoille on annettu omat tunnusomaiset ilmeensä, jolloin ne erottuvat yhtenäisestä rakennusmassasta. Kalevan torneihin rinnastuvan torniosan sekä pohjoisosan liikuntakeskuksen julkisivut ovat rapatut. Ikkunasommittelussa on haettu vahvoja
horisontaalisia linjoja. Asuinrakennukset puolestaan hakevat parin ympäröivien
vanhojen teollisuusrakennusten punatiilisista julkisivuista. Pienestä asuintokoosta ja niiden suuresta toistuvuudesta johtuen julkisivujen aukotuksessa on päästy teollisuusrakennusten henkeen suurien lattiasta alkavien ikkunoiden kautta.
Julkisivupinnasta ulospäin työntyvät ulokkeet ovat puuverhottuja, joka antaa
julkisivuille hieman lämpimämmän tunnelman. Alimmat liikehuoneistoja, ravintoloita ja stadionin yleisötiloja sisältävät kerrokset ovat lasipintaisia ja niiden on
pimeän aikaan tarkoitus toimia rakennuksen hohtavana jalustana. Stadionin
yleisötilojen värityksessä, alimpien kerrosten julkisivujen tehosteena sekä porrashuoneiden hissitornien väreinä on käytetty kolmen tamperelaisen jalkapallojoukkueen tunnusvärejä; Tampere Unitedin sinistä, TPV:n punaista ja Ilveksen
keltaista. Jokaisen joukkueen kannattajat voivat samaistua näin uuteen kotistadioniin.

5.3.3 Liikkuminen ja yhteydet
Rakennuksen liikenneverkko on pyritty pitämään eri toimintojen osalta mahdollisimman selkeänä ja vähän sekoittuneena. Tapahtumiin saapuva yleisö
pääsee rakennukseen kolmesta sisäänkäynnistä, joista kaksi johtaa portaikkoja
pitkin suoraan toisen kerroksen yleisötiloihin. Suurimmat yleisömassat saapuvat

Julkisivu Kalevan puistotielle
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paikalle Ilmarinkadun puolelta, joka on muutettu tontin koko matkalta kävelykaduksi. Tammelankadun puolella yleisön kerääntymiselle on tehty tilaa vetämällä ensimmäistä kerrosta sisäänpäin julkisivupinnasta. Neljännestä kerroksesta ylöspäin sijaitseviin asuintiloihin siirrytään omien porrashuoneiden kautta,
jotka sijaitsevat lamellien keskivaiheilla. Opiskelijatalon porrashuone on erotettu
kokonaan talon muista toiminnoista, hostellin porrashuonetta käyttävät lisäksi
stadionin kolmannen kerroksen aitiot. Rakennuksen eteläsassa oleviin aitioihin
on oma porrashuone, joka toimii samalla liikuntaesteisten reittinä stadionin yleisötiloihin. Kellarissa sijaitseviin joukkueiden pukuhuonetiloihin, toisessa kerroksessa oleviin toimistoihin ja kolmannen kerroksen median tiloihin kuljetaan saman
porrashuoneen kautta. Autoliikenne kellarin paikoitustiloihin tapahtuu lännestä
tultaessa Ilmarinkatua pitkin ja idästä päin Tammelankadulta.
5.3.4 Rakennus käyttäjien näkökulmasta

JALKAPALLOSTADION

Stadion on pyritty suunnittelemaan toimivaksi niin siellä pelaavien joukkueiden,
henkilökunnan kuin siellä katsojana käyvien ihmistenkin kannalta. Kaupungista
päin peleihin ja tapahtumiin tulevat saapuvat ensin kävelykaduksi muutetulle
Ilmarinkadulle. Se muodostaa aukion, joka jatkuu visuaalisesti viereisen Tammelan koulun pihalle. Kävelykadulla voidaan järjestää oheistapahtumia. Etelästä ja idästä saapuvat näkevät ensin Kalevan puistokadun ja Tammelankadun
kulmauksessa kohoavan torniosan ja sen kainalossa olevan pääsisäänkäynnin
portaat. Pimeällä valaistuna hohtava korkea katos johdattaa tulijat kohti stadionia. Toiseen kerrokseen sijoittuvat yleisötilat aukeavat suurten lasipintojen
kautta katukuvaan. Tapahtumiin osallistujat eivät joudu kärsimään sään vaikutuksista, koska kaikki yleisötilat ovat sisätilaa ja katsomopaikat katettuja. Kylmiä
säitä varten katsomot voidaan varustaa myös lämmityksellä.

LIIKUNTAKESKUS
OPISKELIJATALO
HOSTELLI
TOIMISTOT
LIIKETILAT
PORRASHUONEET JA POISTUMISTIET

Iltanäkymä Teiskontien risteyksestä
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Kaikki rakennuksen käyttäjät on pyritty ottamaan mukaan sen ydintoimintoihin
avaamalla reilusti näkymiä pelikentälle. Asuinrakennusten yhteistilat avautuvat
lasipintaisen rakennusmassan kautta kohti rakennuksen ydintä. Kentälle suuntautuvien näkymien lisäksi yhteistiloista näkee hyvin myös vastapäisiin rakennuksiin mikä lisää vuorovaikutusta niiden kanssa. Asunnot avautuvat rakennuksen ulkokehälle. Näin ollen asukkaat voivat varsin hyvin itse säädellä sitä kuinka
paljon osallistuvat oman yhteisönsä tai koko rakennuksen tapahtumiin.
Ympäröivistä taloista aukeavia näkymiä on pyritty säilyttämään mahdollisimman avoimina massoittelun avulla. Rakennus sijaitsee lähimpänä oleviin asuintaloihin nähden niiden pohjois- tai itäpuolella, jolloin se ei aiheuta varjostusta.
Korkein osa sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa. Ympäröivien alueiden asukkaille
uusi rakennus tarjoaa paljon lisää palveluita kauppojen, ravintoloiden, liikuntakeskuksen ja stadionin tapahtumien muodossa. Suuret yleisömassat aiheuttavat jonkin verran häiriötä alueelle. Koska alue on kuitenkin jo nyt vastaavassa
käytössä, ei voida katsoa, että uudesta stadionista aiheutuisi liikaa haittaa. Yleisökapasiteetti on pidetty noin 6000 katsojassa, joka on riittävä määrä joukkueiden yleisötavoitteita ja alueen riittävyyttä ajatellen.

5.4 Osa-alueet
5.4.1 Stadion

Pelikenttä
Stadionin pelikenttä säilyy nykyisessä itä-länsisuunnassaan. Se on kooltaan kansainvälisten jalkapalloliittojen mitoitusohjeiden mukainen 68x105 meträ ja sitä
kiertää 5-8 metrin suoja-alue. Suoja-alueelle sijoitetaan kenttää reunustavat
mainokset sekä vaihtopelaajien kopit. Kenttää on laskettu 1,5 metriä ensimmäisen kerroksen lattiatasoa alemmiksi. Huoltoa palveleva ajoluiska kentälle
sijaitsee sen luoteiskulmassa. Kentän pinnoitteena voi olla joko luonnonnurmi tai
paremmin kulutusta kestävä tekonurmi. Kenttä varustetaan lämmityksellä, joka
mahdollistaa sen käytön lähes ympäri vuoden. Pelikentän valaistus on asennettu ympäröivien rakennusten julkisivuihin, jolloin erillisiä valaisin mastoja ei tarvita.
Valot suunnataan niin ettei niistä aiheudu liiallista haittaa rakennuksen muille
toiminnoille.
Näkymä pohjoiskatsomosta kentälle
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Sisäänkäynnit ja poistumistiet
Stadionille on kolme erillistä sisäänkäyntiä. Pohjoiskatsomoon, joka on yleisökapasiteetilta suurin, saavutaan pääasiassa suoraan maantasosta Ilmarinkadun kävelykatuosuudelta. Toinen reitti pohjoiskatsomoon sekä itäkatsomoon
on Ilmarinkadun ja Kalevan puistotien kulmasta nousten portaita toiseen kerrokseen. Myös eteläkatsomoon kuljetaan toisen kerroksen kautta ja sen pääsisäänkäynti on Tammelankadun puolelta. Sisäänkäyntien yhteydessä on lipunmyyntipisteet.
Stadionilta poistuminen tapahtuu sisäänkäyntien lisäksi erillisten poistumisteiden
kautta. Eteläkatsomosta johtaa kaksi käytävää Tammelankadulle ja yksi Salhojankadulle. Itäkatsomosta on kaksi poistumistiekäytävää Kalevan puistotielle.
Näiden lisäksi myös porrashuoneet toimivat poistumisteinä toisesta kerroksesta. Pohjoiskatsomosta pääsee kahta porrasta pitkin Ilmarinkadulle ja katsomon
länsilaidalta suoraan Salhojankadulle.

Katsomotila
Stadionilla on katsomot pohjois-, itä- ja eteläsivuilla. Pohjoiskatsomo on yleisökapasiteetiltaan suurin ja sinne mahtuu yhteensä 2930 katsojaa. Itäkatsomo
vetää 1340 henkeä ja eteläkatsomo 1770, yhteensä katsomopaikkoja on siis
6040 kappaletta. Kaikki katsomopaikat ovat katettuja istumapaikkoja. Liikuntaesteisille katsojille on varattu paikat eteläkatsomosta läheltä esteetöntä sisäänkäyntiä. Saniteettitilat on hajautettu ympäri yleisötiloja pienemmiksi yksiköiksi.

Kahvilat ja ravintolat
Stadionin yleisöpalvelut sijaitsevat pääosin rakennuksen toisessa kerroksessa.
Eteläkatsomon yhteydessä on laajemmat ravintolapalvelut, jotka toimivat myös
tapahtuma-aikojen ulkopuolella. Itäkatsomon yhteydessä on kioskeja joista saa
perusvirvokkeita. Pohjoiskatsomon kolmessa kerroksessa on ravintoloita, baareja ja kioskeja.
Näkymä Ilmarinkadulta
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Edustustilat
Stadionin edustustilat sijaitsevat etelä- ja itäkatsomoiden kolmansissa kerroksissa. Yrityksille myytäviä ja vuokrattavia 26,5 m2 kokoisia aitioita on yhteensä 24
kpl. Kaikissa aitioissa on oma wc ja varaus minikeittiölle. Katsomopaikkoja kussa-

kin aitiossa on 18 hengelle. Aitioiden yhteydessä on catering-periaatteella toimivat ravintolat ja baarit. Eteläkatsomon edustustiloihin on oma porrashuone,
itäkatsomo käyttää samaa yhteyttä hostellin kanssa.

Toimistotilat
Stadionilla toimivien joukkueiden toimistotilat sijaitsevat rakennuksen eteläosassa toisessa kerroksessa. Ne liittyvät porrashuoneen kautta kellarissa sijaitseviin
pukuhuonetiloihin sekä kolmannessa kerroksessa oleviin edustustilohin. Toimistotilojen kanssa samassa yhteydessä ovat myös stadionin valvomo ja yleisön
ensiaputilat.

Median tilat
Stadionin mediakeskus sijaitsee eteläkatsomon kolmannessa kerroksessa. Sen
sisäänkäynti on samasta rapusta kuin stadionin henkilökunnan ja pelaajien tiloihin. Mediakeskuksessa on lehdistökatsomo työskentelytiloineen sekä selostamo
ja sen yhteydessä oleva studio. Mediatilan käyttäjät voivat ruokailla samassa
ravintolassa stadionin edustustilojen käyttäjien kanssa.

Näkymä keskusaulasta

Huolto- ja sosiaalitilat
Stadionin huoltotilat sijaitsevat ensimmäisessä kellarikerroksessa. Kuorma-autolla liikennöitävä ajoreitti kellariin kulkee rakennuksen luoteiskulmasta. Ramppia
pitkin päästään kaupan huolto- ja lastausalueelle sekä koko kiinteistön jätehuoltokeskukseen. Stadionin huollossa käytettäville koneille on talli kellarikerroksessa. Pelaajien ja toimitsijoiden sosiaalitilat sijaitsevat ensimmäisessä kellarikerroksessa rakennuksen eteläisen siiven länsipäädyssä. Tiloihin on oma sisäänkäynti
ensimmäisestä kerroksesta sekä suoraan linja-autotallista. Tilat sijoituvat pelikentälle vievän käytävän varrelle. Joukkueiden käyttöön on kaksi 120 m2 kokoista
pukuhuonetta, joiden yhteydessä on omat erilliset pukuhuoneet valmentajien
ja muiden joukkueiden toimitsijoiden käyttöön. Molemmissa pukuhuoneissa on
oma sauna. Pukuhuoneita vastapäätä on lehdistöhuone. Käytävän perällä on
kuntosali, jossa pelaajat voivat lämmitellä ennen pelejä ja tehdä kuntoharjoituksia treenien yhteydessä. Tuomareiden ja muiden toimitsijoiden käyttöön on
varattu kaksi pukuhuonetta. Ensiaputila ja dopingnäytteiden antamiseen varattu huone sijaitsevat lähellä kentälle vieviä portaita.
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5.4.2 Liiketilat

Kadunvarren liiketilat
Rakennuksen ensimmäinen kerros on Kalevan puistotien ja Tammelankadun
varsissa varattu liiketiloille. Huoneistot voidaan jakaa myös pienemmiksi yksiköiksi. Liiketilojen yhteydessä on varastotilaa ja sosiaalitilat työntekijöille.

Päivittäistavarakauppa

Näkymä Tammelankadulta

Rakennuksen ensimmäisessä kellarikerroksessa sijaitsee päivittäistavarakauppa. Kulku kauppaan tapahtuu Tammelankadun ja Kalevan puistotien kulmassa
olevan aulan kautta laskeutuen rullaportaita pitkin kellarikerrokseen. Kaupasta
on yhteys myös pysäköintihalliin. Kaupan huoltoliikenne hoidetaan Ilmarinkadulta kellarikerrokseen laskeutuvan huoltoajoyhteyden kautta.
5.4.3 Liikuntakeskus
Liiikuntakeskuksen tilat sijoittuvat Kalevan puistotien ja Ilmarinkadun kulmaukseen sekä pohjoiskatsomon yläpuolelle, pääsisäänkäynti on puistotien puolelta.
Kolmannessa kerroksessa on aula ja toimisto sekä vastaanottona toimiva kahvila, joka palvelee tapahtumien aikana myös stadionin asiakkaita. Pukuhuoneet,
kuntosali ja sisäpelikentät ovat neljännessä kerroksessa. Katsomon yläpuolelle
sijoittuvat tilat ovat kaksi kerrosta korkeita, mikä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten mailapelien pelaamisen. Viidennessä kerroksessa on kaksi liikuntasalia.
5.4.4 Opiskelija-asunnot

Yhteistilat
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Opiskelijatalon yhteistilat sijoittuvat sen sisääntulotasolle eli neljänteen kerrokseen. Porrashuoneesta saavutaan avaraan aulaan, jossa on asukkaiden postilaatikot ja yhteys suurelle kattoterassille. Aulan itäpuolella on asuntoja ja sen
länsipuolella asukkaiden yhteiset tilat. Kerhohuonetta voidaan käyttää erilaisiin
tapahtumiin (elokuvat, juhlat) tai päiväsaikaan opiskelijoiden työskentelytilana.
Neljännen kerroksen päädyssä on takkahuone ja kaksi saunaosastoa, joista toinen on mitoitettu liikuntaesteisille soveltuvaksi. Takkahuoneesta on pääsy terassille. Jokaisessa asuinkerroksessa on suuri yhteiskeittiö ja oleskelutilaa. Kaik-

kien kerrosten yhteistiloista on yhteys ulko-oleskelualueelle, joka on kerroksesta
riippuen joko terassi tai parveke. Eri kerrosten yhteistilojen välillä pääsee kulkemaan avoportaita pitkin ja kerrosten väleille on avattu korkeita tiloja.

Asunnot
Asunnot ryhmittyvät sivukäytävän eteläpuolelle. Niiden koot vaihtelevat yksiöstä kolmioihin. Asunnot on ryhmitelty siten, että yksiöt sijoittuvat yhteistilojen
yhteyteen ja suuremmat perheasunnot porrashuoneesta johtavan käytävän
päähän, hieman erilleen pienistä asunnoista. Yksiöiden koot vaihtelevat 20,5
m2 aina 32 m2. Suuremmat yksiöt solveltuvat myös kahden ihmisen asuttaviksi.
Yksiöissä ei ole omaa keittiötä, vaan ruuan valmistus tapahtuu jokaisessa kerroksessa olevassa suuressa yhteiskeittiössä. Kaksioissa ja kolmiossa on omat tupakeittiöt. Kaikissa asunnossa on etelään avautuva ranskalainen parveke ja
oma kylpyhuone.
5.4.5 Hostelli/hotelli

Yleiset tilat

Näkymä opiskelijatalon yhteistiloista

Hostellin vastaanotto ja yhteistilat sijaitsevat neljännessä kerroksessa. Kerroksesta löytyy keittiö omatoimiruokailijoita varten sekä aamupalan tarjoiluun. Stadionin ravintolat toimivat myös hostellin asiakkaiden ruokailupaikkana. Oleskelutilan yhteydessä on wc-tilat ja pesula. Saunaosastolta on yhteys Kalevan
puistotielle avautuvalle vilvoitteluparvekkeelle. Jokaisessa kerroksessa on oleskelutila johon voidaan sijoittaa tarpeen vaatiessa pienet kerroskeittiöt. Hostelli
voi toimia myös perinteisenä hotellina tai opiskelija-asuntolana.

Majoitustilat
Huoneet ovat pääasiassa yksiöitä joihin mahtuu yöpymään kaksi henkeä. Yksiöiden koot vaihtelevat 21 m2 ja 32 m2 välillä. Yksiöiden lisäksi hostellissa on
muutama kaksio ja kolmio joihin voidaan majoittaa suurempi ryhmä. Niissä on
varaus myös pienelle keittiölle. Neljännen kerroksen huoneista on näkymä stadionille, muut huoneet aukeavat itään Kalevan puistotielle.
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5.4.6 Toimistotilat
Toimistot sijoittuvat rakennuksen Kalevan puistotien ja Tammelankadun kulmassa olevaan torniosaan, kerroksiin 3-10. Perustoimistokerros on huoneistoalaltaan
noin 320 m2. Neljännessä ja viidennessä kerroksessa on suurempi kaksikerroksinen toimistokokonaisuus, joka sijaitsee osittain torniosan länsipuoleisessa rakennusmassassa. Neljännestä kerroksesta on yhteys suurelle kattoterassille joka on
lisäksi opiskelijatalon käytössä. Myös yhdeksännen kerroksen toimistolla on oma
kattoterassi.
5.4.7 Pysäköintitilat

Autojen pysäköinti
Korttelin pysäköinti on sijoitettu pelikentän alle kahteen tasoon. Parkkipaikkoja
on yhteensä 700 kappaletta ja ne ovat kaikkien rakennuksessa asuvien, työskentelevien ja vierailevien käytössä. Eri käyttäjäryhmien sijoittaminen samaan
rakennukseen mahdollistaa myös paikoitustilojen tehokkaan käytön. Pelitapahtumat sijoittuvat ilta- ja viikonloppuaikoihin jolloin toimistoissa työskentelevät
vuorostaan eivät niitä tarvitse. Ajo paikoitustiloihin on idän suunnasta saavuttaessa Tammelankadulta ja lännestä päin Ilmarinkadulta.

Kevyenliikenteen pysäköinti
Polkupyörien säilytykseen on varattu runsaasti tilaa ensimmäisestä kellaritasosta. Tilaan on ajoramppi Tammelankadulta. Polkupyörävarasto on pääasiassa
opiskelijatalon ja toimistojen käytössä, mutta myös peleihin ja muihin tapahtumiin tulevat voivat viedä pyöränsä kellariin turvalliseen säilytykseen.
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Näkymä Kalevan puistotieltä
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WC/M
WC/N

m2

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

3073,5
4810,0

KERROS 2

KELLARI -2
PYSÄKÖINTIHALLI
TEKN

HUONEISTOALA YHTEENSÄ

11423,0
95,5

579,5

PYSÄKÖINTITILAT
9316,5
736,0

10052,5
174,0
143,5
309,5
124,5

KIOSKIT
KEITTIÖT+VARASTOT

1483,0
STADIONIN HENKILÖKUNTA
JOUKKUEIDEN PUKUHUONEET (2 KPL)
LEHDISTÖHUONE
TOIMITSIJOIDEN PUKUHUONEET (2 KPL)
DOPING
KUNTOSALI
ENSIAPU
WC

242,0
70,5
108,0
38,0
206,5
43,5
5,0

AULATILAT (SIS. RAVINTOLASALIT)
WC/M
WC/N
INVA-WC

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

50,0

SAUNAOS

33,5

PESULA

28,5

VAR

14,5

81,0
139,5

VASTAANOTTO

10,0

WC/M

7,5

220,5

WC/N

7,5

2241,5
243,5
113,0
9,0

INVA-WC

LIIKUNTAKESKUS
KUNTOSALI

83,5

PUKUHUONEET (4 KPL)

211,0

VARASTO/HUOLTO

25,5

AULATILAT

285,0

SULKAPALLOKENTÄT

398,0

SISÄPELISALI

347,0

TENNISKENTTÄ

513,5

25,5
38,5

64,0
STADIONIN HENKILÖKUNTA
MEDIAKESKUS JA LEHDISTÖKATSOMO
KUTSUVIERASAITIOT (3 KPL)
AULA
RAVINTOLA
SELOSTAMO JA STUDIO
WC

WC

OPISKELIJATALO

107,5
162,0
60,0
88,0
71,0
31,0

1H (5 KPL)

119,0

AULA

63,5

KEITTÖ JA OLESKELU

88,5

PESULA

49,0

TAKKAHUONE

47,5

KERHOHUONE

75,5

SAUNAOSASTO

36,5

SAUNAOS

31,5

STADIONIN RUOKAHUOLTO
VARASTOT
JÄTEHUOLTO

61,5
121,0

KEITTIÖT
VARASTOT
KIOSKIT

182,5

98,0
59,0
26,5

183,5

LIIKETILAT:
LIIKETILA
VARASTOT
SOSIAALITILAT
KAUPAN AULA

1224,5
137,5
57,5
76,5

STADIONIN YLEISÖTILAT
AITIOT (24 KPL)
RAVINTOLAT
AULATILAT
WC:T

1496,0

WC

LIPUNMYYNTI (3 KPL)
VASTAANOTTO

101,0
30,0
131,0

TOIMISTOTILAT
NEUVOTTELU (2 KPL)

636,0
490,0
597,5
49,5

STADIONIN RUOKAHUOLTO
KEITTIÖ
VAR

55,5
21,5

AULA
BAARI
MUSEO/FANIKAUPPA
WC/M
WC/N

614,0
148,5
Taulukko1
169,0
66,0
35,0

Sivu 1

1032,5

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

3073,5
4810,0

KERROS 2
STADIONIN HENKILÖKUNTA
VALVOMO
ENSIAPU
NEUVOTTELU
AUDITORIO
TOIMISTOT
KEITTIÖ

36,5
51,5
28,0
57,5
128,5
14,0

Taulukko1

321,0

77,0
STADIONIN YLEISÖTILAT

174,0
24,0
23,0
87,0
13,0

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

2861,0
Sivu 2
3563,0

KERROS 4

54,0

VASTAANOTTO

25,0

TOIMISTOT (15 KPL)

275,5

WC/PKH

24,5

TOIMISTOTILAT
TOIMISTOT (7 KPL)
WC/PKH
NEUVOTTELU
AULA
VASTAANOTTO

4,0

515,0

1773,0

STADIONIN HENKILÖKUNTA

4,0

1867,5

519,5

154,5

4,0

737,0

3241,5
4133,0

TOIMISTO
AULA

PYSÄKÖINTITILAT

59

98,0

AULA

LIIKUNTAKESKUS

KERROS 1
HUOLTOTILAT

78,5

KEITTIÖ JA OLESKELU

KERROS 3

13000,5

AUTOTALLI

62,5

2H+KK (2 KPL)

2607,0

713,5

HUONEISTOALA YHTEENSÄ

342,5

3H+KK

STADIONIN YLEISÖTILAT

751,5
898,0
482,0
103,0

1H (12 KPL)

STADIONIN RUOKAHUOLTO

LIIKETILAT:
MYYMÄLÄ
VARASTO/HUOLTO
SOS-TILA

36,5
51,5
28,0
57,5
128,5
14,0
75,0
23,0

414,0

HUOLTOTILAT
JÄTEHUOLTO
KALUSTOHALLI
TEKNISET TILAT
HUOLTO

2861,0
3563,0

HOSTELLI
VALVOMO
ENSIAPU
NEUVOTTELU
AUDITORIO
TOIMISTOT
KEITTIÖ
AULA
WC

KELLARI -1

PYSÄKÖINTIHALLI
POLKUPYÖRÄVARASTO

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA
KERROS 4

STADIONIN HENKILÖKUNTA

11518,5

VSS/ASUKASVARASTOT

Taulukko1

1032,5

Taulukko1

HUONELUETTELO
5.5
Laajuustiedot

66,0
35,0

VAR

6,0

AULA

170,0

KEITTIÖ JA TAUKOTILA

73,5

628,5
HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

3748,0
4481,5

KERROS 5
HOSTELLI

Sivu 3

HOSTELLI
1H (12 KPL)

342,5

3H+KK

62,5

2H+KK (2 KPL)

78,5

KEITTIÖ JA OLESKELU

98,0

AULA

50,0

SAUNAOS

33,5

PESULA

28,5

VAR

14,5

VASTAANOTTO

10,0

WC/M

7,5

AULA
KEITTIÖ JA TAUKOTILA

170,0

268,5

73,5

628,5
HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

IVK

3748,0
4481,5

KERROS 5

Taulukko1

Taulukko1

HOSTELLI

KERROS 7

2H+KK
OLESKELUTILAT

TOIMISTOTILAT

352,5
40,5
Sivu

3

108,5

1H (5 KPL)

123,5

TOIMISTOT (4 KPL)

112,5

2H+KK

44,0

NEUVOTTELU

23,0

OLESKELUTILAT

93,0

WC/PKH

24,0

260,5

VASTAANOTTO

13,0

AULA

80,0

501,5
LIIKUNTAKESKUS

962,0
1121,0

KERROS 10

HOSTELLI
1H (14 KPL)

693,5

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

OPISKELIJATALO
AULA

38,5

1H (9 KPL)

242,0

LIIKUNTASALIT (2 KPL)

247,0

3H+TPK

62,5

25,5

2H+TPK (2 KPL)

105,0

311,0

AULA

27,0

KEITTIÖ JA OLESKELU

89,5

WC

5,0

VAR

OPISKELIJATALO
1H

133,5

2H+TPK (2 KPL)

105,5

531,0

3H+TPK

64,0

KEITTIÖ JA OLESKELU

72,0

TOIMISTOT (6 KPL)

161,5

AULA

27,0

NEUVOTTELU

23,0

WC

5,0

WC/PKH

24,0

407,0

VASTAANOTTO

13,0

AULA

80,0

TOIMISTOTILAT

TOIMISTOTILAT
NEUVOTTELU (2 KPL)

54,0

TOIMISTOT (16 KPL)

370,5

WC/PKH

24,5

AULA

178,5

IVK
HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

KEITTIÖ

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

273,5

KERROS 8

66,5
134,5

105,0

3H+TPK

56,5

AULA

27,0

KEITTÖ JA OLESKELU

102,5

WC

5,0

547,0
TOIMISTOTILAT

27,0

TOIMISTOT (6 KPL)

161,5

NEUVOTTELU

23,0

WC/PKH

24,0

VASTAANOTTO

13,0

AULA

80,0

OPISKELIJATALO
2H+TPK (2 KPL)

KEITTIÖ

16,0

317,5

IVK

421,0

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

1203,0
1561,0

TOIMISTOT (6 KPL)

161,5

NEUVOTTELU

23,0

WC/PKH

24,0

TOIMISTOT (4 KPL)

112,5

VASTAANOTTO

13,0

NEUVOTTELU

23,0

AULA

80,0

WC/PKH

24,0

KEITTIÖ

16,0

VASTAANOTTO

13,0

KERROS 9
TOIMISTOTILAT

317,5

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

AULA
KEITTIÖ

1296,0
2035,0

Sivu 6

80,0
Taulukko1
16,0

268,5

Sivu 5
693,5

IVK

Sivu 4

43975,0
19456,0
26072,0

TOIMISTOTILAT

98,0

251,0

KOKONAISHUONEISTOALA
HUONEISTOALA ILMAN KELLAREITA
KOKONAISKERROSALA

200,5
215,5

464,5

431,5
1H (10 KPL)

IVK
KERROSTASOALA

236,5

KEITTIÖ JA OLESKELU
AULA

AULA

KERROS 11

16,0

3H+KK

HOSTELLI
40,5

349,5

1109,0
1278,0

1H (9 KPL)

KERROS 6

2H+KK

16,0

268,5

OPISKELIJATALO

1493,0
2524,5

293,0

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

317,5

627,5

1H (12 KPL)

KEITTIÖ

HUONEISTOALA YHTEENSÄ
KERROSTASOALA

962,0
1121,0
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KERROS 10
TOIMISTOTILAT
TOIMISTOT (4 KPL)

112,5

NEUVOTTELU

23,0

WC/PKH

24,0

6. LOPUKSI...
Tämä diplomityö on luonteeltaan ideasuunnitelma siitä millainen Tammelan
uusi stadion voisi mahdollisesti olla. Suunnittelussa ei ole ollut mukana mahdollisten käyttäjien edustajia, joten heidän tarpeitaan ei ole voitu määritellä sen
tarkemmin. Tilaohjelma on päivittynyt työtä tehdessä ja lähtenyt eteenpäin
stadionin suunnittelusta. Sen hahmottelemisessa ja tilatarpeita määriteltäessä
on pyritty yleisluonteisiin ratkaisuihin teoriaosuudessa läpikäytyjä suunnitteluperiaatteita mukaillen.
Hybridirakennukset ovat aina melko suuria kokonaisuuksia eikä tämäkään suunnitelma poikkea siitä. Se aiheuttaa ongelmia suunnitelmien toteutukselle. Mistä
löytyy se taho joka lähtee rohkeasti rahoittamaan ja rakentamaan tämän kaltaista hanketta? Kuten hybridirakennuksista kertovassa kappaleessa todettiin,
tällä hetkellä tämän kaltaisia hankkeita viedään lähinnä vahvaa nousukautta
elävissä maissa kuten Kiinassa ja Lähi-Idän öljymaissa (sivu 24). Tampereen kokoiselta kaupungilta vaaditaan todellista tahtotilaa hankkeeseen ryhtymisessä.
Mutta kuten kovaa vauhtia kansainvälisen tähtiarkkitehdin johdolla valmisteltava Sorin monitoimihalli osoittaa, ei sekään ole mahdotonta. Jalkapalloväen
harmiksi Tammelan stadion saa kuitenkin todennäköisesti odottaa vielä hetken
ennenkuin sen aika koittaa. Kulissien takana käynnissä oleva hanke asuintalojen rakentamiseksi uuden Tammelan stadionin yhteyteen tulee luultavasti muistuttamaan enemmän Eskilstunan Tunavallen-stadionin toteutusta (sivu 37).
Suunnitelman kaltaisen hankkeen toteuttaminen vaiheittain on varmasti mahdollista joskaan ei aivan ongelmatonta. Toistensa lomaan nivoituvat toiminnot
vaativat melko yhtenäisen rakentamisajankohdan. Tästä suunnitelmasta olisi
mahdollista rakentaa ensin esimerkiksi Tammelankadun suuntainen opiskelijatalon ja tärkeimmät stadionin tilat sisältävä rakennusmassa ja pohjoiskatsomo
ilman yläpuolisia liikuntatiloja. Kulman torni ja Kalevan puistotien osuudet voidaan toteuttaa seuraavissa vaiheissa. Pohjoisosan rakentamiselle on liikuntakeskuksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja. Katsomon päälle voidaan sijoittaa
samanlainen asuinlamelli kuin nyt on etelä- ja itäsivuilla. Asuntojen suuntaamista ja pohjaratkaisuja tulee kuitenkin tarkastella eri tavalla, että vältytään suoraan pohjoiseen avautuvilta pieniltä asunnoilta.
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