Näkymä Hotelli- ja kongressikeskuksen edestä Tapahtuma-Areenalta

TAIKAMETSÄ
”Taikametsä”, Kuopion soiva ja sykkivä sydän,
muodostaa olemassa olevaan ruutukaavaan oman
elävän verkostonsa. Suunnitelma on yhtä aikaa sekä
spesifinen että yleispätevä. Se on spesifinen, koska
toiminnat ovat loogiseen pohdintaan, todellisiin
tarpeisiin sekä kuopiolaisten toiveisiin perustuvia ja
muodostavat urbaanissa kokonaisuudessa elementin,
jolla nostetaan kaupungin statusta, kilpailukykyä sekä
parannetaan asukkaiden elämänlaatua. Vaikkakin tilat
ovat järjestetty annetun toiminnallisen ohjelmaan
mukaisesti, se on samanaikaisesti yleispätevä, koska sen
fyysinen kokonaisuus koostuu helposti muunneltavista
modulaarisista osista, jotka juontavat juurensa
Musiikkitalon moduulijärjestelmään. Tilat ovat sekä
muunneltavia että monikäyttöisiä. Muuntojoustavuus
näkyy sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti –
Tilojen käyttötarkoitusta, kokoa ja korkeutta voidaan
joustavasti vaihdella. Ensimmäisen vaiheen jälkeen
kokonaisuutta on kehitetty siten, että suunnitelman
eri osat muodostavat itsenäisempiä kokonaisuuksia.
Näin helpotetaan toteutuksen vaiheistusta sekä
pyritään minimoimaan mahdollisesti esiin tulevia
kiinteistöteknisiä
ongelmia.
Musiikkikeskukseen
ensimmäisessä vaiheessa esitetyt muutokset on jätetty
pois, mutta ne ovat tulevaisuudessa mahdollisia.
Rännikadut ovat Kuopion erikoisuus ja niiden
renessanssia on jo odotettu. Tässä projektissa
uuden aktiivisen kaupunkikuvan sekä alueella
liikkumisen selkärankana toimii rännikujan yhteyteen
muodostuvien tilojen sarja. Tällä järjestelyllä saadaan
aikaan ainutlaatuinen visuaalinen ja toiminnallinen
kulkuyhteys torin ja järvenrannan välille. Rännikatu
muodostaa tapahtuma-alueiden selkärangan, joka
yhdistää toimintoja ja ohjelmallista sisältöä samalla
aktivoiden
katutasoa
laajemminkin.
Kuopion
ruutukaavan pohjois-eteläsuuntainen akseli kohtaa itälänsisuuntaiseen rantaviivan, joka rikastuttaa Kuopion
sykkivän sydämen, ”Taikametsän”, toiminnallista
sisältöä. Ruutukaavan ja rannan risteytymiskohtaan
muodostuu uusi kaupungin julkisivu kevyen
liikenteen väylineen sekä vesialtaineen, jota
täydentämään ehdotamme uusia asuinrakennuksia
musiikkikeskuksen länsipuolelle. Kongressikeskuksen
läpinäkyvä julkisivu, sekä katutason toiminnat, Spa
sekä ravintola, yhdistävät hotellin ja monitoimitilan
esteettömästi rannan tapahtumiin sekä avaavat
maisemia rantaan ja järvelle. Hotelli kurottautuu kohti
järveä veden samanaikaisesti työntyessä sitä kohden.
Katutaso on ”Taikametsän” julkista tilaa, jonka
yläpuolelle avautuu yksityisempi maailma. Tämä
rauhallisempi ”lehvästö”, koostuu asunnoista ja
erilaisista hotellihuoneista. Lumitin kohdalla kerros
sisältää koulun yksityisimmät ja hiljaisimmat

opiskelutilat. Käytetyt materiaalit korostavat tätä
julkisen ja yksityisen tilan jakoa läpi suunnitelman.
Ylempänä ”lehvästössä” yksityisemmät tilat käpertyvät
lämpimän puuhun, joka asteittain lipuen antaa
tilaa julkisempia tiloja korostaville materiaaleille
- vaalealle betonille, valkoiselle metallille, sekä
läpinäkyvälle lasille. Julkisen ja yksityisen tilan suhde
kytkeytyy myös ympäröivän kaupunkirakenteen
mittakaavaan. Julkinen tila noudattaa olemassa
olevan yhteiskoulun ja päiväkodin mittakaavaa, kun
taas ”lehvästö” kiinnittyy kilpailualueen itäpuolella
olevien asuinkortteleiden mittakaavaan. Massoittelun
periaatteena on, että rakennusmassat kohoavat
korkeammalle rantaa lähestyttäessä. Ne saavuttavat
huippunsa rantaa päin työntyvässä hotellissa.
Hotelli- ja kongressikeskuksessa sijaitseva monitoimitila
on muunneltava kokonaisuus, sisältäen tiloja tilassa
ja mahdollistaen useiden tapahtumien järjestämisen
samanaikaisesti. Lattian laskeutuvia ja nousevia osia
voidaan käyttää myös porras-, penkki-, katsomotai näyttämöelementteinä. Lattian laskettavuus
mahdollistaa monitoimihallin korkeuden säätelyn
kolmen kerroksen välillä. Halliin liittyvä katutaso on
vapaata tapahtumatilaa, jota voidaan avata ja sulkea,
mahdollistaen erilaiset kulkureitit ja aktiviteetit kuten
elokuvien katselun ja näyttelyt. Ulko- ja sisätilan rajapinta
hämärtyy ja liikkuminen rännikujalla sekä rakennuksen
rannanpuoleisella edustalla on parhaimmassa
tapauksessa kokemuksena joka kerta erilainen.
Monitoimihallilla on useita sisäänkäyntejä; suoraan
katutasosta, hotellista, huoneistohotellista tai
ulkoportaita pitkin ravintolan läpi. Monitoimisali ja
hotelli yhdistetään musiikkikeskukseen sisätiloissa
yhdyskäytävällä. Musiikkikeskuksen lämpiöstä on näin
suora yhteys kongressikeskuksen lämpiöön. Toinen
kellarikerokseen muodostuva sisäyhteys yhdistää
toisiinsa Lumitin, musiikkikeskuksen sekä hotellit.
Hotelliin on istutettu ”boutique” hotellin henki
huolimatta huonemäärän suuruudesta. Tämä on
saavutettu sijoittamalla hotellikäytävät päivänvalon,
valoaukkoihin,
tapahtumien
äärelle.
Esitetty
rakentamisen rakeisuus antaa hotellissa ”Taikametsän”
lehvästölle suurimittakaavaisempaa luonnetta ja
mahdollistaa päivänvalon saannin myös hotellin alla
sijaitseviin tiloihin valokattojen kautta. Huoneiden
ikkunoiden ja parvekkeiden muotoilu ja suuntaus
maksimoivat näkymät järvelle. Huoneiden muoto
ja mitoitus puolestaan mahdollistavat sviittien
ja perhehuoneiden muodostamisen sekä niiden
runsaslukuisen määrän. Huoneistohotelli muodostaa
osan hotelli- ja kongressikeskuksen kokonaisuudesta
ja mahdollistaa tilojen entistä monipuolisemman
käytön sekä luo joustavan rajapinnan eri osien välillä.
Asuntoja on kilpailuohjelman edellyttämä määrä
ja niiden koko vaihtelee 24 – 80 m2 välillä. Kaikki
kolme ”lintukotoa” toimivat kukin yhdellä keskeisellä

porrashuoneella ja hissillä. Porrashuoneet, tasanteet
sekä yhteiset käytävätilat kylpevät päivänvalossa
ja asuntojen parvekkeet kääntyvät lämpimiin
ilmansuuntiin. Lasitetut parvekevyöhykkeet, joissa
sisäpuolella liukulasit ja ulkopuolella liukuvat
puusäleovet luovat mahdollisuuden luoda asuntoon
hyvinkin erilaisia tunnelmia vuodenajasta ja säätilasta
riippuen. Kaikissa huoneistoissa on niiden pidemmällä
seinustalla sijaitseva kiintokalustevyöhyke, joka pitää
sisällään myös keittiövarustuksen. Vehreä pihakansi
sisältää eriasteisia puolijulkisia ja yksityisiä ulkotiloja
sekä nostettujen rakennusmassojen alle jääviä
pyöräkatoksia. Alla sijaitsevasta paikoitustasosta
on suorat yhteydet porrashuoneisiin ja kevyen
liikenteen reittejä pihalle on niin rännikadulta kuin
Puijonkadun puolelta. Rännikadulle asuntojen
juureen on osoitettu pieni määrä liiketiloja.
Taidelukio Lumit aktivoi osaltaan rännikatua. Kaikki
julkisimmat
toiminnot
sijaitsevat
katutasossa
elävöittäen kaupunkitilaa tuomalla, tanssin ja musiikin
aistittavaksi myös rakennuksen ulkopuolelle. Lasiset
julkisivut heijastavat toimintaa ympäristöönsä
eri tavoin eri vuorokauden aikoina. Katutasossa
sijaitsevien tilojen yläpuolella sijaitsevat yksityisemmät
aineopetustilat sekä joustavat, liikuteltavilla seinillä
rajatut luentotilat ryhmätyötiloineen, joiden yläpuolella
”noppateemaa” jatkavat konehuoneet sekä viher- ja
aurinkopaneelikatot ”Green School” periaatteiden
mukaisesti. Viherkatot pienentäessä tunnetusti
rakennuksen hiilijalanjälkeä ovat yleistymässä
ilmastotyypistä riippumatta kaikkialla. Kattokerrokseen
muodostuu
keidasmaisia
puutarhoja,
mm.
molemmille puolille opettajien työskentelytiloja sekä
luonnontieteiden luokkien yhteyteen. Kolmeen osaan
jaettavissa oleva iso juhla- ja liikuntasali on avattavissa
kokonaan ruokailutilaan sekä sisääntuloaulaan. Se
voidaan näyttämöineen siirtoseinillä myös yhdistää
Black Box-tilaan, jolloin saadaan aikaan yli 60m
pitkä tilasarja, jonka molempiin päihin voidaan
avata n. 250 hengen teleskooppikatsomo. Lisäksi
liikuntasalin parvelle mahtuu lähes 200 katsojaa.
Black box-tilan tapahtumiin on pääsy suoraan myös 2.
kerroksesta näin mahdollistaen itsenäisen iltakäytön.
Kulttuuri- ja hotellitoiminta tuovat uusia käyttäjäryhmiä
sekä uutta sisältöä rikastuttamaan rantamaisemaa
ja Kuopion kaupunkikulttuuria. Rannan tarjoamilla
mahdollisuuksilla luodaan monia käyttömuotoja
tarjoava omaleimainen kokonaisuus. Osa tapahtumista
sijoittuu rakennettuun puistoon, osa rantaveden
ääreen. Hotellin ravintola ja spa-tilat on sijoitettu siten
että hotellikokonaisuus sijoittuu mahdollisimman
lähelle vesirajaa. Maria Jotunin kadun liikenteen
dominoivaa asemaa häivytetään mm. rakentamalla
kumpu busseille, joka samalla muodostaa katsomon
ja
tapahtuma-areenan.
Nykyisen
leikkipaikan
läheisyyteen rakennetaan uimaranta, jonka matala
osuus on laiturirakenteen rajaama. Vesi tuodaan

aiheeksi myös hotellin eteen, jonne muotoillaan
laajahko suihkuava viivytysallas vesikasveineen
laajemmalta
valutetuille
hulevesille.
Kuivina
kausina vettä voidaan haluttaessa lisätä järvestä.
Rakennetun korttelin hulevesijärjestelmässä altaissa
käytettävät sadevedet kerätään maanalaisiin säiliöihin.
Suunnitelmassa Maria Jotunin katua on muokattu
kiertoliittymän ja Kuopionlahdenkadun välillä
urbaanimmaksi,
ajonopeuksia
hillitseväksi
sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta
turvallisemmaksi.
Rännikadun
linja
jatkuu
kadun yli rantaan leveän, korotetun ja kivetyn
suojatiealueen kautta. Kuopionlahdenkatu katkaistaan
autoliikenteeltä Haapaniemenkadun ja Puijonkadun
välillä. Musiikkitalon edessä on henkilöautojen ja
taksien saattoalue sekä pysäköintialue 14 bussille. Ajo
bussien pysäköintiin tapahtuu Haapaniemenkadulta.
Hotellin ja asuntojen pysäköinti on sijoitettu
rakennusten alle ja ajorampit pysäköintiin ovat
Puijonkadulta.
Lumitin ja musiikkikeskuksen
pysäköintiin ajo tapahtuu Kirkkokadulta ja huolto
puolestaan
katutasolta
Haapaniemenkadulta.
Hotellin ja kongressikeskuksen huolto tapahtuu
Puijonkadulta. Pyöräpysäköinti on keskitetty Lumitin ja
Musiikkitalon välisille aukioille ja Puijonkadun reunaan.

LAAJUUSTIEDOT
Lumit:
9100 br-m2
6500 hym2
40 000 m3
Kongressikeskus ja hotetellit:
22 600 br-m2
16 000 hym2
86 000 m3
Asunnot
6000 br-m2
4600 hym2
17 700 m3
Yhteensä:
37 700 m2
27 100 hym2
143 700 m3
Paikoitushalli 13 500 m2
kerrios -1 235 ap, kerros 1 83 ap
yht:318 ap
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Liittyminen kaupunkirakenteeseen 1:10 000

Toiminnallisen konseptin kaavio
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1:539,60

Yleissuunnitelma 1:2000

Ilmakuva Kallaveden suuntaan
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Kahvila

Kojuja

Kojuja

Kojuja

Asemapiirrustus 1:400

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu itään 1:200
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HOTELLI, HUONEISTOHOTELI
SEKÄ KONGRESSIKESKUS

Kerros 1 1:200

Rantapaviljonkin toinen kerros 1:200

Kellarikerros 1:200

Leikkaus E-E 1:400

Näkymä hotellihuoneesta Kallajärvelle

Leikkaus D-D 1:400
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Kerros 2 1:200

Kerros 4 1:200

Kerros 3 1:200

Kerros 5 1:200
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YHTEENSÄ
Hotelli
- 131 x 32m2

1HH
2HH

- 12 x 60m2

Perhe/sviitti

- 40 x 32m2
183 kpl

Huoneistohotelli
1HH

- 24 x 25m2

2HH

- 75 x 32m2

3HH

- 17 x 60m2
116 kpl

3 kr.
Hotelli
1HH

- 0 x 32m2

2HH

- 0 x 60m2

Perhe/sviitti

- 0 x 32m2

Huoneistohotelli
1HH

- 0 x 25m2

2HH

- 6 x 32m2

3HH

- 0 x 60m2

Kuntosali

3,5 kr.
Hotelli
1HH

- 5 x 32m2

2HH

- 0 x 60m2

Perhe/sviitti

- 0 x 32m2

Huoneistohotelli
1HH

- 9 x 25m2

2HH

- 15 x 32m2

3HH

- 0 x 60m2

4 kr.
Hotelli
1HH

- 26 x 32m2

2HH

- 2 x 60m2

Perhe/sviitti

- 8 x 32m2

Huoneistohotelli

Kerros 6 1:200

1HH

- 4 x 25m2

2HH

- 25 x 32m2

3HH

- 14 x 60m2

Kerros 7 1:200

5 kr.
Hotelli
1HH

- 33 x 32m2

2HH

- 2 x 60m2

Perhe/sviitti

- 8 x 32m2

Huoneistohotelli
1HH

- 4 x 25m2

2HH

- 12 x 32m2

3HH

- 1 x 60m2

6 kr.
Hotelli
1HH

- 33 x 32m2

2HH

- 2 x 60m2

Perhe/sviitti

- 8 x 32m2

Huoneistohotelli
1HH

- 4 x 25m2

2HH

- 12 x 32m2

3HH

- 1 x 60m2

7 kr.
Hotelli
1HH

- 17 x 32m2

2HH

- 3 x 60m2

Perhe/sviitti

- 8 x 32m2

Huoneistohotelli
1HH

- 3 x 25m2

2HH

- 5 x 32m2

3HH

- 1 x 60m2

8 kr.
Hotelli
1HH

- 17 x 32m2

2HH

- 3 x 60m2

Perhe/sviitti

- 8 x 32m2

Huoneistohotelli

Kerros 8 1:200

Kerros 9 1:200
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1HH

- 0 x 25m2

2HH

- 0 x 32m2

3HH

- 0 x 60m2

ASUNNOT

YHTEENSÄ
1H - 47 x 24m2
2H - 35 x 50m2
3H - 18 x 80m2
100 kpl

2 kr.
1H - 4 x 24m2
2H - 2 x 50m2
3H - 3 x 80m2

Kerros 1 1:200

Kerros 2 1:200

3 kr.
1H - 15 x 24m2
2H - 10 x 50m2
3H - 6 x 80m2

4 kr.
1H - 15 x 24m2
2H - 10 x 50m2
3H - 6 x 80m2

Kerros 3 1:200

Kerros 4 1:200

5 kr.
1H - 11 x 24m2
2H - 8 x 50m2
3H - 3 x 80m2

6 kr.
1H - 2 x 24m2
2H - 5 x 50m2
3H - 0 x 80m2

Kerros 5 1:200

Kerros 5 1:200
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3.

1.

2.

MATERIAALIT:
1. lasi
2. puu
3. teräs

Näkymä rännikadulta LUMITIN ja asuntojen suuntaan

Tekninen periaateleikkaus LUMITISTA 1:50

Julkisivuote LUMITISTA 1:50

Näkymä LUMITIN kirjastosta ruokalan ja juhlasalin suuntaan

Uudet asunnot

Uudet asunnot

Uudet asunnot

Leikkaus B-B 1:400

Leikkaus A-A 1:400

Leikkaus C-C 1:400
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LUMIT

Kerros 1 1:200

Kerros 2 1:200

Kerros 3 1:200

Kerros 4 1:200

Leikkaus G-G 1:400

Koulun julkisten tilojen muunneltavuus

Julkisivu etelään 1:400
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2.

4.

1.

3.

MATERIAALIT:
1. lasi
2. vaalea puu
3. teräs
4. valkoinen alumiimi

Tekninen periaateleikkaus Hotelli- ja kongressikeskuksesta 1:50

Näkymä monitoimisalista Kallaveden suuntaan

Julkisivuote Hotelli- ja kongressikeskuksesta 1:50

Rakenne aksonometria hotelli - ja kongressikeskuksesta

Kongressikeskuksen toimintamalleja
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