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Kuopion kaupunki järjesti yhdessä 
paikallisten puualan toimijoiden 
kanssa opiskelijoille suunnatun 
arkkitehtuurikilpailun Kuopion 
ruutukaavakortteleiden 
täydennysrakentamisesta talvella 
2014. Suunnitelma-alueena oli 
Kuopion historiallinen 
rännikatumiljöö. Kilpailussa tuli 
ideoida kaupunkimaisen 
pientaloasumisen uusia malleja 
puurakentamista hyödyntäen. 

Laadin talvella 2014 nimimerkillä 
varustetun kilpailuehdotuksen ja 
kehitin ja täydensin 
kilpailusuunnitelmaa 
diplomityössäni. Diplomityöhöni 
laadin lisäksi kilpailuehdotuksen 
pohjalta toiminnallisia ja 
rakenteellisia kaavioita 
arkkitehtonisten perusteiden esille 
tuomiseksi. 

Diplomityöni kirjallisessa osuudessa 
syvennyn rännikatujen historiaan ja 
ominaisuuksiin, käyn läpi 
arkkitehtuurikilpailun taustat ja 
tavoitteet sekä esittelen 
suunnitelmaratkaisuni.
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In the winter 2014, City of Kuopio 
together with local sector 
participants arranged an 
architecture competition on the 
supplementary building of the 
Kuopio grid plan block The 
historical gutter street district in 
Kuopio served as the design area. 
The aim of the competition was to 
develop new models for urban 
small residential 
building/townhousing by utilizing 
wood construction. 
 
I submitted a competition entry 
marked with alias during winter 
2014, and further developed and 
complemented the proposal in my 
Thesis work. In order to further 
demonstrate the architectonic 
basis of the work, I also developed 
functional and structural schemes, 
based on the competition entry, for 
my Thesis. 
  
In the literature section of the Thesis 
I focus on the history and 
characteristics of gutter street 
disctricts, review the background 
and targets of the competition, 
and present my design solution.
 

 

ABSTRACT 

SAKARI MIETTUNEN 
189300 

 



Tiivistelmä 
 
1. Johdanto 
 
2. Kuopion rännikadut   
2.1 Historia ja kaupunkikuvallinen 
merkitys 
 
3. Arkkitehtuurikilpailu 
3.1 Kilpailualue 
3.2 Kilpailun tavoitteet 
3.3 Suunnitteluohjeet 
 
4. Suunnitelmaratkaisu 
4.1 Kaupunkikuva, mittakaava ja 
yhteisöllisyys 
4.2  Korttelisuunnitelma 
4.3 Uudisrakentamisen pinta-alat 
4.4 Pysäköinti 
4.5 Asuntotyypit 
4.6 Kaupunkikuva 
4.7 Rakennustekniikka 
 
5. Johtopäätökset 
 
Lähteet 
Liitteet     
 

SISÄLLYS 



1JOHDANTOUUSI PUU-KUOPIO 



JOHDANTO 

Kuopion kaupungin keskusta-
alueella on ruutukaava, joka 
muodostuu pää- ja sivukaduista. 
Pääkadut rajaavat varsinaiset 
suurkorttelit ja sivukadut jakavat 
suurkorttelit neljään osaan. Näitä 
sivukatuja kutsutaan Kuopiossa 
rännikaduiksi. Rännikadut ovat 
suomalaisessa kaupunkirakenteessa 
ainutlaatuisia ja luovat Kuopion 
kaupunkiin omanlaisen tiiviin ja 
pienimittakaavaisen katumiljöön ja 
-verkoston. 

Kuopion kaupunki yhdessä puualan 
paikallisten toimijoiden kanssa 
järjesti arkkitehtuurikilpailun 
opiskelijoille keskustan 
täydennysrakentamisesta. 
Rakennusalueena olivat 
rännikatujen rakentamattomat 
tontit. Arkkitehtuurikilpailun 
tavoitteena oli löytää uusia 
kaupunkiasuntomalleja 
rännikatumiljööhön sovitettuna. 
Kilpailun lähtökohtana oli 
hyödyntää puurakentamista. 

Diplomityöni sisältää 
suunnitelmaratkaisun 
kilpailuohjelman mukaan 
toteutettuna, kirjallisenosuuden 
rännikaduista sekä selostuksen 
arkkitehtuurikilpailun 
ehdotuksestani. Diplomityössäni 
olen täydentänyt 
kilpailuehdotustani lisäämällä 
suunnitelmiin toiminnallisia ja 
rakenteellisia kaavioita 
arkkitehtonisten tavoitteiden 
selventämiseksi. 

Suunnitelmaratkaisu perustuu 
katualueen ja korttelin sisäpihan 
hierarkian jäsennöintiin ja 
kaupunkipientalotyypin 
kehittämiseen. Tavoitteenani on 
ollut kohtuuhintainen, 
toteutuskelpoinen 
kaupunkitalotyyppi, jota voidaan 
toteuttaa varioiden rännikatujen 
täydennysrakentamisessa. 
Suunnitelman rakenteellinen idea 
on 
massiivipuuelementtirakentaminen, 
jossa hyödynnetään ristikkäin 
liimattujen puulamellikerrosten 
muodostamaa 
massiivipuurakennetta. Rakennetta 
kutsutaan CLT –rakenteeksi. 
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2 KUOPIONRÄNNIKADUT 
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2.1 
HISTORIA JA 
KAUPUNKIKUVALLINEN 
MERKITYS 

KUOPION RÄNNIKADUT 
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Rännikadut esiintyvät ensimmäisen 
kerran Pehr Kjellmanin laatimassa 
asemakaavassa vuonna 1775. 
Asemakaava laadittiin 
ruutukaavaksi, jossa pääkatuihin 
rajautuvat suurkorttelit ja sivukadut 
jakavat suurkorttelit neljään osaan. 
Näitä sivukatuja kutsutaan 
rännikaduiksi.(RKKS, 2) 

Pää- ja sivukatujen hierarkia on 
pohjana rännikatujen 
ominaisuuksille. Kadut ovat 
toimineet sekä palokujina että 
talouskujina, joihin kortteleiden 
takapihat ovat rajautuneet. 
Rännikadut ovat olleet kotieläinten 
kulkureitteinä, navetoiden 
takapihoina ja puutarhojen 
jatkeina. Nimensä rännikadut ovat 
saaneet ruotsinkielen sanoista grän 
gatan (kuja katu) ja toisaalta 
katujen luonteen mukaan, kadulle 
johtaneet sadevesirännit ja 
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navetoiden viemärit ovat tehneet 
kaduista isoja rännejä.(RKKS, 2) 

Rännikadut ovat rakentuneet 
korttelirakenteeseen vaiheittain 
1700- ja 1800 luvulla. Ne ovat olleet 
vaatimattomia, toissijaisia katuja, 
joiden varrelle talouspihat ovat 
avautuneet. Kadut ovat palvelleet 
kasvimaiden jatkoina ja karjan 
piha-alueina. Rakennukset katujen 
varrella ovat olleet piharakennuksia 
ja työläisten rakennuksia, 
porvaristalojen sijaitessa 
pääkatujen varrella. Kadut ovat 
olleet varsin sulkeutuneita, aidat 
ovat rajanneet katutilaa. 
Rännikatujen varsilla ei ole ollut 
varsinaista puustoa, kortteleiden 
sisäpihoilta levittäytyvät latvustot 
aitojen yli ovat tunnusomaista 
rännikaduille.(RKKS, 3) 

Rännikatujen rakennuksilla on ollut 
hierarkiajärjestys, katujen 
päätteiden rakennukset ovat olleet 
hienompia ja isompia. Tyypillinen 
rännikatunäkymä on sisältänyt mm. 
seuraavia elementtejä, joita osittain 
täydennysrakennus ratkaisussa olen 
tuonut myös esille: 
hiekkapäällysteinen toissijainen 
kulkuväylä, kotieläinkuja, matala 
rakennuskanta, suljettu 
katunäkymä, aidat, käynti 
asuntoihin pihan puolelta, latvustot 
aitojen yli, tyypillinen rakennus on 
ollut punainen hirsiaitta.(RKKS, 3) 

 KUVA 3 (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
SÄILYNYTTÄ RÄNNIKATUMILJÖÖTÄ 
SORVARINKADUN JA 
KOLJONNIEMENKADUN RISTEYKSESTÄ 
(VALOKUVATOIMISTO VASTAVALO) 
 

KUVA 4  (VIERESSÄ ALHAALLA) 
NYKYISTÄ RÄNNIKATUMILJÖÖTÄ 
KUOPION TUOMIKIRKON SUUNTAAN 

 (VALOKUVATOIMISTO VASTAVALO) 
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1950 -luvulta lähtien ruutukaavan 
tiiveys on väljentynyt modernin 
kaavoituksen myötä. 
Kaavoituksessa alettiin suosia 
avoimuutta ja umpikorttelirakenne 
alkoi häviämään. Myös 
yksityisautoilun lisäännyttyä 
korttelipihoille tehtiin 
autopaikoitusalueita.(RKKS, 3) 

1970- luvulla laaditussa keskustan 
osayleiskaavassa rännikadut 
osoitettiin pääasiassa 
kevyenliikenteenväyliksi. 
Rännikatujen rakentaminen 
määriteltiin jalankulkijan 
mittakaavaiseksi, kerrosluku 
määriteltiin kahteen ja katujen päät 
määrättiin rakennetavaksi. 
Rännikatujen rajaaviksi tekijöiksi 
muodostuivat taloyhtiöiden aidat ja 
auto- ja jätekatosten seinät. 
Kaupungistumisen myötä niin koko 
kaupungin mittakaavassa, kuin 
myös rännikatujen tasolla, 
puukaupunkimaisuus hävisi ja sai 
nykyisen ilmeensä.(RKKS, 3) 

1990-luvulla todettiin rännikatujen 
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ainutlaatuisuus kaavallisella tasolla 
ja asetettiin suojelutavoitteeksi 
asemakaavan perusrakenne, joka 
muodostu pääkatujen ja 
rännikatujen verkostosta.(RKKS, 4)  

Rännikaduilla on merkittävä osuus 
Kuopion katuverkostossa. 
Jalankulun ja pyöräilyn verkostona 
rännikadut palvelevat sekä 
kaupunkilaisia että turisteja. 
Rännikatujen perusrakenne ja 
linjaukset ovat säilyneet 
ruutukaavassa, mutta hajanainen ja 
rikkoutunut rakentaminen tai 
rakentamattomuus vähentää 
katumiljöön viehätystä.(RKKS, 4) 

Rännikatujen säilynyt yhteinen piirre 
on katuleveys, joka on 7,2 m. 
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KUVA 5 (VIERESSÄ)  
RÄNNIKATUJEN NYKYTILAA KUVAAVA 
KAUPUNKIKUVA 
KILPAILUALUE KORTTELISSA 31 
(KUOPION YLEISKAAVATOIMISTO,  
RÄNNIKATUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
YK 2005:2) 

 

 

 





3 ARKKITEHTUURI KILPAILU 



ARKKITEHTUURI 

 -KILPAILU 

1

Arkkitehtuurikilpailu käytiin 1.1.2014-
1.4.2014 ja sen järjestivät Kuopion 
kaupunki, Savonia AMK ja Miktech 
Oy, joka koordinoi puutuotealan ja 
puurakentamisen kasvu- ja 
kehitysohjelmaa Eastwood 2014. 
Kilpailu osoitettiin opiskelijoille.  

Kilpailun tavoitteena oli innostaa 
opiskelijoita löytämään keskusta-
alueen täydennysrakentamiseen 
uusia näkökulmia sekä asumisen 
että puurakentamisen 
kannalta.(KILPALUOHJELMA, 3) 

3.1 Kilpailualue sijaitsi suurkorttelissa, 
joka sijaitsee rännikatujen 
Koljonniemenkadun ja Ajurinkadun 
risteyksessä. Ympäröivät korttelit 
edustavat avointa 
kaupunkirakennetta. Väljät tontit, 
joiden reunalla, irti katulinjasta 
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sijaitsee keskimäärin kahdeksan 
kerroksinen lamellikerrostalo. 

Suunnittelutehtävässä kilpailijoiden 
tuli ratkaista rännikatuja 
ympäröivän tontinosan 
rakentaminen sekä 
täydennysrakentamisen ja nykyisten 
kerrostalojen oleskelu- ja 
pysäköintialueet.(KILPALUOHJELMA, 8) 

3.2 Kilpailuohjelmassa ja -kutsussa 
lueteltiin mm. seuraavat teemat, 
joihin opiskelijoiden tulisi ottaa 
kantaa: 

- Mitä on kaupunkimainen 
pientaloasuminen urbaanissa 
ympäristössä? 
- Miten hyödyntää modernia 
puurakentamisteknologiaa 
luotaessa uutta suomalaista 
asuntoarkkitehtuuria? 
- Millainen pientalotyyppi 
houkuttelee kaupunkiasumisesta 
kiinnostuneita asukkaita? 
- Miten sovittaa oma ratkaisu 
historialliseen rännikatumiljööseen ja 
kaupunkikuvaan? 
- Kuinka ratkaistaan pysäköinti ja 
luodaan viihtyisä piha-alue korttelin 
kaikille asukkaille? 

Kilpailun tavoitteena oli löytää 
ratkaisumalleja, joita voidaan 
hyödyntää laajemminkin 
rännikatujen 
täydennysrakentamista varten. 
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on 
luonteva keino vastata kaupungin 
laajentumiseen ja on samalla 
ekologinen vaihtoehto uusien 
kaupunginosien rakentamiselle. 
Täydennysrakentamisen etuina 
voidaan nähdä esimerkiksi jo 
olemassa oleva infrastruktuuri, 
nykyisten palvelujen 
hyödyntäminen ja 
joukkoliikenneverkoston 
käyttö.(KILPALUOHJELMA, 8, KILPAILUESITE) 

3 
3.1 
KILPAILUALUE 

KUVA 6  (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
VIISTOILMAKUVA KILPAILUALUEESTA 

 KILPAILUALUE VASEMMASSA REUNASSA 
 (KILPAILUOHJELMA 2014, LIITE) 

KUVA 7  (VIERESSÄ ALHAALLA) 
ORTOKUVA KILPAILUALUEESTA 

 KILPAILUALUE KUVASSA KESKELLÄ 
 (KILPAILUOHJELMA 2014, LIITE) 

 

3.2 
KILPAILUNTAVOITTEET 
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Kilpailussa asetettiin tavoitteeksi 
rännikadulle sopivan 
asuntorakentamistyypin 
löytäminen. Rakentaminen 
suunnattiin kaupunkimaisen 
pientalotyypin löytämiseen ja 
asukastyypiksi korostettiin 
lapsiperhettä. 

Teknisenä suunnitteluviitteenä 
suunnitelmassa tuli ottaa huomioon 
rännikatujen 7,2 metrin leveys, joka 
on poikkeava normaalista 
paloteknisestä rakennusten 
välisestä etäisyydestä sekä 
poikkeava normaalista 
asuinhuoneen ikkunoiden 
avautumisetäisyyden 
vaatimuksesta. Molemmissa 
normaalitapauksessa etäisyys on 8 
metriä. Nämä vaatimukset on 
esitetty 
rakentamismääräyskokoelman 
osissa E1 ja G1 (RakMk e1 ja RakMk 
G1) .(KILPALUOHJELMA, 8) 

Rakenteiden osalta kilpailun tavoite 
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oli hyödyntää esivalmistettua 
teollista puurakentamista. Teollisella 
rakentamisessa voidaan minimoida 
keskustarakentamisen ongelmia. 

Pihasuunnittelussa tuli ottaa 
huomioon olemassa olevan 
kerrostalon pihatoiminnot, 
istutussuunnittelu ja 
autopaikoitus.(KILPALUOHJELMA, 9) 3 

3.3 
SUUNNITTELUOHJEET 

KUVA 8  (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
KATUNÄKYMÄ KILPAILUALUEELTA 
(KILPAILUOHJELMA 2014, LIITE) 
 

KUVA 9  (VIERESSÄ ALHAALLA) 
KATUNÄKYMÄ KILPAILUALUEELTA 

 (KILPAILUOHJELMA 2014, LIITE) 
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4.1 
KAUPUNKIKUVA, 
MITTAKAAVA JA 
YHTEISÖLLISYYS 

KUVA 10 (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
 TOMINNALLINEN KAAVIO 
 
KUVA 11 (VIERESSÄ ALHAALLA) 
 JUKISIVUOTE RÄNNIKADULTA 
 

SUUNNITELMARATKAISU 
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blok-it nimimerkkini 

kilpailuehdotuksessani kuvaa 
blokkaamista eli rajaamista ja 
samalla kuvaa rakennustekniikkaa 
ja rakennusten massoittelua, jotka 
ovat kappalemaisia, blokkeja 

4.1 Suomalasta puukaupunkia 
kuvaa hyvin sanat yhteisöllinen, 
pienimittakaavainen ja 
ihmisläheinen. Puukaupungeista 
huokuu elämisensyke, asukkaiden 
tuleminen ja meneminen, tuoksuu 
puutarha ja pihasaunan savu. 
Näihin mielikuviin suunnitelma on 
tehty ja näitä ominaisuuksia on 
nostettu suunnittelutavoitteissa. 

Pyrkimyksenä on ollut luoda selkeä, 
toiminnallisesti yksinkertainen eri 
luonteisten tilojen verkosto. Nykyisen 
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kerrostalotyypin liittäminen 
rännikadun uudisrakennuksiin on 
ratkaistu tekemällä avoin 
yhteisöllinen yhteispiha 
korttelialueen keskelle, jossa 
kohtaamiset ja oleskelu 
lomittuvat asumisen rytmissä. 

Yksityiset ulkotilat sijoittuvat toisen 
kerroksen pihakannelle, 
avautuen edulliseen 
ilmansuuntaan etelään ja 
rajautuen viereisiin 
rakennusmassoihin. 

4.2 Rakennukset on sijoitettu 
rännikadun varteen tontin 
rajoille. Rakennusten väliin jää 
rännikadun tyypillinen 7,2 metrin 
etäisyys. Suunnitelmassa on 
esitetty ratkaisumalli 
kilpailualueen kolmelle alueelle, 
koillisnurkan tontin jäädessä 
ennalleen. Ko. alueen 
täydennysrakentaminen vaatii 
mittavia purku- ja muutostöitä ja 
niitä suunnitelmassa ei ole 
esitetty. 

Korttelipiha muodostuu 
nykyisestä kerrostalosta, 
keskialueen yhteisalueesta, 
pihakadusta ja pihakannen alla 
sijaitsevasta 
autopaikoitusalueesta 
maantasokerroksessa sekä 
asuinrakennusten rivistöstä. 
Uudisrakennusten 
maantasokerroksessa sijaitsee 
sisäänkäyntialueet ja pääasiassa 
asumisten aputiloja. 
Maantasokerrosta on nostettu 
perustasosta yksityisyyden ja 
tilahierarkian turvaamiseksi. Myös 
yhtenen pihan oleskelualue on 
nostettu perustasosta 
turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vuoksi. 

4.2 
KORTTELISUUNNITELMA 
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Alue A 
738 krm2 
617 hum2 
5 asuntoa 

Alue B 
904 krm2 
756 hum2 
6 asuntoa 

Alue C 
795 krm2 
666 hum2 
5 asuntoa 

Yhteensä 
2437 krm2 
2039 hum2 
16 asuntoa 

4.4 Pysäköintiä on tarkasteltu 
kilpailualueen yhteisellä 
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korttelikohtaisella tehokkuudella, 
tonttien pysäköintitarpeen ja -tilan 
vaihtelevuuden vuoksi. 
Pysäköintipaikkojen osoittaminen 
viereiseltä tontilta 
tontinkäyttösopimuksin 
mahdollistaa joustavan ja 
taloudellisen pysäköintijärjestelyn. 
Kilpailualueen korttelin 
uudisrakentamisen vaatimat uudet 
autopaikat tehokkuudella 2 ap / 3 
as on yhteensä 12 autopaikkaa. 
Ajoneuvoliikenne piha-alueille 
tapahtuu pohjois-/eteläsuunnasta 
tonttien päädyistä. 

Alue A, nykyiset autopaikat pihalla 
noin 50 ap, suunniteltu 41 ap. 

Alue B, nykyiset autopaikat pihalla 
noin 20 ap, suunniteltu 32 ap. 

Alue C, nykyiset autopaikat pihalla 
noin 40 ap, suunniteltu 44 ap. 

Alueiden nykyiset autopaikat  
pihalla ovat yhteensä 110 ap,  
suunniteltuja autopaikkoja on  
yhteensä 117 ap. Osa pysäköinnistä tapahtuu 
nykyisen mallin mukaan  
kerrostalojen autotalleissa ja  
kadunvarrella. 

4 
4.3 
UUDISRAKENTAMISEN 
PINTA-ALATIEDOT 

KUVA 12 (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
 JULKISIVUOTE SISÄPIHALTA 
 
KUVA 13 (VIERESSÄ ALHAALLA) 
 HAVAINNEKUVA TÄYDENNYSRAKENNUS- 
 KORTTELEISTA 
 

4.4 
PYSÄKÖINTI 
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Korttelialueen uudisrakentaminen 
on kaksikerroksista. 
Maantasokerroksessa muodostuu 
tilajärjestys kadun ollessa julkinen 
tila, katettu sisäänkäyntialue on 
puolijulkinen tulemisen ja 
lähtemisen alue ja sisäpiha on 
asukkaiden yhteinen aktiivien 
oleskelu- ja harrastustila. Toisessa 
kerroksessa sijaitsevat asumisen 
yksityiset osat, olohuone, keittiö, 
makuuhuoneet ja piha. 
Pihakannelle on esitetty yksityisiä 
pihoja, joissa sijaitsee esim. 
terasseja, kasvimaata ja 
leikkialueita. Pihakannelle on 
mahdollista sijoittaa 
piharakennukseen esim. pihasauna, 
viherhuone tai pihakeittiö. 
Asuntokoot vaihtelevat 88 m2 
kolmioista (3H+K) 120 m2 neliöihin 
(4H+K). Asunnot ovat varioitavissa 
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ja laajennettavissa olevia blokkeja, 
jotka muodostavat järjestelmällisen 
asumisenverkoston ja rytmit. 

4.6 Suunnitelma on moderni tulkinta 
rännikadusta. Siinä on pyritty 
eläytymään rännikatujen 
tunnelmaan ja saavuttamaan 
pienimittakaavainen ja lämmin 
tunnelma. Rännikadulle tyypillisiä 
elementtejä ovat selkeät 
seinäpinnat, maantasokerroksen 
niukka aukotus, räystäslinjat, 
korotettu sokkeli ja vesikourut ja 
syöksytorvet. 

Rakennusmassat muodostavat 
vaihtelevan katunäkymän, johon 
osittain ja rajatusti sisäpihan 
näkymät avautuvat. Puolijulkiset 
sisäänkäyntialueet luovat elämää 
katujen varrelle. 
Maantasokerroksen ollessa 
sulkeutunut suhteessa katutilaan, 
toinen kerros avautuu asuintalojen 
rytmin mukaan. Asuintalojen 
räystäät laskevat kadulle ja 
muodostava sisäpihalta ulottuvien 
lehvästöjen kanssa kattomaista 
tilaa kadun varrelle. 
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 TYYPILLINEN ASUNTO, 1. JA 2. KERROS 
 
KUVA 14 (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
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KUVA 15 (VIERESSÄ ALHAALLA) 
 JULKISIVUPIIRUSTUS TÄYDENNYSRAKEN- 
 NUSKORTTELEISTA 
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Rakennusten runko tehdään 
massiivipuuelementeistä (CLT). 
Rakennusten pääasiallinen 
julkisivuverhous on puuta. 
Rakennustekniikkana on 
tilaelementtitekniikka, jossa 
rakennusrunko, sisätilat, eristeet, lvis-
asennukset ja julkisivuverhous 
tehdään valmiiksi tehtaalla ja 
toimitetaan työmaalle valmiina 
tilaelementteinä. CLT-massiivipuu 
on ristiin liimattujen puulevyjen 
muodostama kantava ja jäykkä 
rakennusosa, jonka näkyvää 
puupintaa voidaan hyödyntää 
sisätila-arkkitehtuurissa. Pihakannen 
rakenteissa voidaan hyödyntää 
massiivisia liimapuurakenteita ja clt-
levyjä. Rakenneratkaisu ei poissulje 
muita puurakennusjärjestelmiä. 
Teollinen esivalmistus mahdollistaa 
nopean rakentamisaikataulu ja 
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hyvän kosteuden hallinnan. 
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KUVA 16 (VIERESSÄ YLHÄÄLLÄ) 
TOIMINNALLINEN- JA RAKENTEELLINEN- 
KAAVIOPIIRUSTUS 
 

KUVA 17 (VIERESSÄ ALHAALLA) 
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KUVA 18 (VIERESSÄ) 
 HAVAINNEKUVA RÄNNIKADULTA 
 
 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
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Diplomityötäni tehdessä 
arkkitehtuurikilpailun aihe ja 
tarpeellisuus ilmenivät selvästi. 
Kuopion rännikatumiljöö on 
ainutlaatuinen kokonaisuus 
suomalaisessa 
kaupunkiympäristössä. Sen laajuus 
on kaupunkirakenteessa 
huomattava ja samoin 
mahdollisuudet 
täydennysrakentamiseen.  

Kilpailukorttelissa oli havaittavissa 
täydennysrakentamisen haasteet ja 
mahdollisuudet. Siinä pystyi 
tarkastelemaan 
suurkorttelikokonaisuutta, osittain 
säilyttämään nykyistä rakennetta ja 
osittain täydentämään sitä. 

Täydennysrakentamiskohteena 
rännikatualue on ihanteellinen 
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keskitehokkaalle pientalotyypille. Se 
mahdollistaa kaupunkiasumisen 
parhaiden puolien hyödyntämisen 
ja samalla yksityisen asumisen. 

Puun käyttö rakennusmateriaalina 
on luonteva tapa sitoa 
rakentaminen historialliseen 
yhteyteensä, vanhaan puu- 
Kuopioon. 
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