KUOPION SOIVA JA SYKKIVÄ SYDÄN
Uusi keskus muodostaa sisäänsä aktiivisen aukiotilan, johon ympäröivät
tilat liittyvät sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Aukio on osa rännikadun tilasarjaa, joka jatkuu etelään ja aukeaa rantamaisemaan. Pohjakerrosten hybridivyöhyke yhdistää ulkotilat hotellikorttelien sisässä kulkevaan
galleriatilaan. Rakennukset muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja
liittyvät toisiinsa pysäköintitilojen tasossa olevan yhteistilan kautta. Ratkaisussa on pitäydytty kaupungille luonteenomaisessa mittakaavassa haluamatta rikkoa kaupungin siluettia tai kilpailla nykyisten merkkirakennusten
korkeuksien kanssa. Suhde olemassa olevaan musiikkikeskukseen on
mittakaavaltaan sellainen, että nykyistä rakennusta ei tarvitse keinotekoisesti korottaa.
Ranta-alueen toiminnallinen painopiste on uusien kortteleiden myötä
siirtymässä lännemmäksi, ja aluetta on aktivoitu sekä puiston että ranta- ja vesialueiden osalta. Yksi painopisteistä on keskuksesta rännikatua
pitkin tulevan akselin kääntäminen kohti rantaa päätteenään ympärivuotisessa käytössä oleva tapahtumakeskus ravintoloineen ja saunoineen.
Puistoaluetta on kehitetty myös suuriin tapahtumiin sopivaksi avaamalla
näkymiä keskusalueelta tapahtumakentän suuntaan (katsomoalueen laajenemisvara piknik-puistoon). Nykyisen musiikkikeskuksen lämpiöstä ja
uudelta hotelli- ja kongressikeskukselta on avattu näkymäakseleita järven
suuntaan. Alueen hulevedet kerätään puistoalueella polveilevaan hulevesikosteikkoon, joka vesikasvi-istutuksineen muodostaa puistoa täydentävän vesiaiheen siltoineen.
Alueen läpi keskusaukiolta rantaan kulkee valoteema, joka tuo alueen
ilmeeseen positiivisen lisän myös vuoden pimeinä aikoina. Julkisten rakennusten valaistut sisätilat aukeavat aktiivisina keskeisille ulkoalueille,
salimassan perforoitu kuparijulkisivu johdattaa kohti rantaa ja rännikadun
päätteenä, kongressihotellin ja musiikkikeskuksen etualueella sijaitsee valoteos, joka muodostaa portin akseliston kääntöpisteessä ohjaten kevyen
liikenteen rannan suuntaan ja samalla muodostaen maamerkin kaupunkiin
etelästä saavuttaessa. Osana kokonaisuutta on keskuksen aukion valaistuksellinen kokonaissuunnitelma, jossa otetaan huomioon sisä- ja ulkotilojen liittyminen sekä rannan valoaiheet, kuten puuston valaisu ja ravintolan
yhteydessä veden päällä olevat valorakenteet.
Kirkkokatu ehdotetaan rauhoitettavaksi keskusaukion osalta kevyelle
liikenteelle ja saattoliikenteelle. Kokonaisratkaisun kannalta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Pysäköinti ja huoltoliikenne on keskitetty ohjelman
mukaisesti maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Musiikkikeskuksen pääsalin ja Lumitin monitoimisalin lastaukselle on säilytetty myös mahdollisuus
Kirkkokadulta, jotta Kallaveden keskivedenpinnan alittavat osuudet maanalaisista tiloista saadaan minimoitua. Keskitetyt pyörä- ja mopoparkit
sijaitsevat Musiikkikeskuksen kulmassa sekä yksikköinä Koljonniemenkadun varren istutusvyöhykkeellä, poistuvien autopaikkojen tilalla.

Hotelli- ja kongressikeskus
Keskuksen tilat muodostavat yhden kokonaisuuden, jossa sali-, aula-, ravintola- ja erilaiset hybriditilat sekä hotellin sisääntuloalue liittyvät korkeaan
lasikatteiseen aulatilaan. Lähes kaikilla hotellin huoneilla, kahviloilla ja ravintoloilla sekä kattokerrokseen sijoitetuilla ravintola-, sauna- ja spa-tiloilla
on näkymät rannan tai ilta-auringon suuntaan. Keskuksen kakkoskerroksen tilat ovat muunneltava kokonaisuus, joka on muokattavissa eri käyttötilanteiden mukaan joko yhdeksi tilalliseksi kokonaisuudeksi tai jaettavissa
useamman yhtäaikaisen tilaisuuden vaatimiksi tilaryhmiksi (ks. kaaviot).
Sali on monitoiminen neutraalitila, jolla on mahdollisuudet erilaisiin käyttövariaatioihin. Kokouksissa, kongresseissa ja yleisötilaisuuksissa käytössä
on perinteinen sali, jossa otetaan käyttöön takaosan laskettava katsomorakenne ja näyttämön takaosa on ummessa; mahdollisuus myös laajaan
näyttämöalueeseen takanäyttämöineen ja esirippuineen. Pienempiä tilaisuuksia varten sali on jaettavissa useampaan osaan, joihin kuhunkin on
oma käynti lämpiötiloista ja käytössä on myös täydentäviä kokoustiloja
ja ravintolan kabinetteja. Suurissa tapahtumissa koko kerros voi olla yhtenäistä tilaa ja lisäksi sali voidaan avata molemmista päistä, jolloin siitä
aukeaa näkymät sekä järvelle että keskusaukiolle. Kaupunkitapahtumissa
(esim. Kuopio Tanssii ja Soi, taiteiden yö) estradi voidaan esitystilanteissa
avata näkymään ulos, jolloin keskusaukiolta aukeaa monipuolisia näkymiä
useampaan esitystilaan, Lumitin aula- ja opetustilat mukaan lukien.

YLEISSUUNNITELMA 1:2000

Ravintolavyöhyke muunneltavine kokous- ja kabinettitiloineen on jaettavissa tarpeen mukaan osiin eri käyttötilanteiden (aamiaisbuffet / kongressitarjoilu / väliaikatarjoilu / yksityistilaisuudet / à la carte -ravintola) käyttöön. Sisääntulokerroksen hybridialueelle on esitetty lisäksi hotelliaulaan
ja sisääntuloon liittyvää ravintola- ja kahvila-aluetta, joka olisi helposti

lähestyttävä alueella liikkuville. Muita monitoimialueelle sijoittuvia toimintoja olisivat hotellitoimintaa palvelevat hyvinvointipalvelut ja erilaiset kaupalliset tilat sekä lyhytaikaiseen työskentelyyn ja kokoustamiseen sopivat
työpisteet.
Huoneistohotelli muodostaa keskusaukiolle avautuvan korttelin, jota yläkerroksissa sijaitsevat asuntoyksiköt rytmittävät. Asuntojakauman painopiste on ohjelman mukaisesti pienissä huoneistoissa.

Lumit
Keskeinen monitoimiaula on rakennuksen sydän, joka yhdistää tiloja. Ruokasali, kahvila, oppimiskeskus, oppilaskunta ja juhlasali näyttämöineen
liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi monitoimiaulan ympärille muodostaen
sekä esiintymisiin että ryhmätyöskentelyyn sopivia muunneltavia tiloja.
Keskusaukiolle useammassa kerroksessa aukeavat tilat (pääaula ruokailutiloineen, aulakatsomo, black box -monitoimisalin lämpiöt ja kirjasto/
oppimiskeskus sekä opetustiloista tanssi ja kuvataide) muodostavat kokonaisuuden, joka on nähtävissä myös keskusaukiolta ja joka voi toimia
myös esitystilana.
Tilaohjelman mukaiset tilat on käyttötehokkuuden ja kustannusten vuoksi
sijoitettu kaikki samaan rakennuskokonaisuuteen, ja Haapaniemenkadun
varressa sijaitseva nykyinen koulurakennus voi toimia esim. alueen toimintoja täydentävinä kokous- ja harjoittelutiloina ja tontti myöhemmin Lumitin
uudisrakennuksen laajennusvarana. Laajennuksen sisäyhteyteen on varauduttu suunnitelmassa.

Liikenneratkaisut
Kirkkokatu ehdotetaan rauhoitettavaksi keskusaukion osalta kevyelle
liikenteelle ja saattoliikenteelle. Kokonaisratkaisun kannalta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Pysäköinti ja huoltoliikenne on keskitetty ohjelman
mukaisesti maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Musiikkikeskuksen pääsalin lastaukselle on säilytetty myös mahdollisuus Kirkkokadulta. Keskitetyt
pyörä- ja mopoparkit sijaitsevat Musiikkikeskuksen kulmassa sekä yksikköinä Koljonniemenkadun varren istutusvyöhykkeellä, poistuvien autopaikkojen tilalla.

Rakenteet
Kongressihotellin kantavat rakenteet ovat pääosin teräsbetonia ja terästä.
Puuta on käytetty mm. ison kongressisalitilan sisärakenteissa ja pinnoissa. Keskusgallerian lasikate on tarkoitus toteuttaa läpikiinnityksin teräksisin vakiovalmistein teräspalkkien varaan. Julkisivumateriaaleina ovat
kuparipelti (1mm, katot 0.7 mm), kupariritilä ja lasi. Hotellin vesikattoon
integroidaan aurinkopaneelit.
Lumitin lähtökohtana on energiatehokas ja pääosin puurakenteinen rakennus. Maata vasten olevat rakenteet ovat betonia. Palkit ja pilarit ovat liimapuurakenteisia ja pilarit kaksoispilareita. Myös välipohjat ja yläpohjat ovat
puurakenteisia (CLT-puulevyt). Rakennuksen julkisivumateriaaleina ovat
lasi, kuultokäsitelty puu ja kuparipelti (1mm, katot 0,7mm), joka on huoltovapaa ja ajan myötä edullinenkin. Aurinkoenergiaa hyödynnetään katolle
asennettavilla aurinkopaneeleilla. Keskustilan kattoikkunaa voidaan käyttää luonnollisen ilmanvaihdon hyödyntämiseksi. Sisäilman raikkautta ja
puhtautta ylläpidetään myös viherseinin.
Rakennukset jaetaan toimintojen ja energiataloudellisuuden mukaan eri
ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin. IV-koneissa on tulo- ja poistoilman
suodatus, lämmöntalteenotto sekä lämmitys. Ilmamääräsäätimiä ohjataan
tilojen olosuhteiden mukaan perustuen lämpötilaan, hiilidioksidipitoisuuteen sekä läsnäoloon. Ilmanvaihtojärjestelmissä huomioidaan tarpeenmukainen käyttö vyöhykkeistämällä ja varustamalla vyöhykkeitä olosuhde-,
läsnäolo- ja painikeohjauksilla. Lämmityksen ja jäähdytyksen tarve on
minimoitu rakennusteknisillä ratkaisuilla, kuten huonetilojen sijoituksella,
rakenteiden tiiviydellä ja ikkunoiden suoran auringon säteilysuojauksilla.
Valaistuksen LED-pohjaiset ratkaisut ja reaktiivisuus vähentävät omalta
osaltaan ylimääräistä lämmöntuotantoa.

Laajuuslaskelma
Hotelli- ja kongressikeskus (sis. myös muut kilpailuohjelmassa mainitut tilat, kuten huoneistohotellin, asunnot ja hybriditilat): bruttoala 26 200 brm2,
hyötyala 21 920 hym2, tilavuus 87 300m3.
Hotellihuoneita ja sviittejä 191 kpl ja huoneistohotellissa huoneita 119 kpl.
Lumit: bruttoala 8 162 brm2, hyötyala 5 457 hym2, tilavuus 35 100m3.
Autopaikkoja yhteensä 370 kpl (3 tasoa)
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LEIKKAUS D-D LUMITIN KESKUSAULASTA 1:400

LEIKKAUS A-A KESKUSGALLERIASTA 1:400
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POHJAPIIRUSTUS, 3. KRS 1:200

LEIKKAUS B-B KONGRESSITILOISTA JA HOTELLISTA 1:400

LEIKKAUS C-C LUMITIN KESKUSAULAN JA PÄÄSALIN KOHDALTA 1:400
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1. NOUSEVA SIIRTOSEINÄ
2. SIVUSUUNNASSA LIIKUTELTAVAT
LAMELLISIIRTOSEINÄT
3. NOUSEVA TELESKOOPPIKATSOMO
4. RISTIKKOTERÄSPALKIT
5. IV-KANAVAT
6. AKUSTINEN VAIMENNUSLEVY
7. KELLUVA LATTIARAKENNE

POHJAPIIRUSTUS LUMIT, 4. KRS 1:200

POHJAPIIRUSTUS HUONEISTOHOTELLI- JA ASUNTOKORTTELI, 5. –6. KRS 1:200

POHJAPIIRUSTUS KONGRESSIHOTELLI, 4. – 7. KRS 1:200

POHJAPIIRUSTUS KONGRESSIHOTELLI, 8. KRS 1:200

8. TEKNISET SILLASTOT
9. PISTENOSTIMET
10.LASKETTAVAT VALAISINANSAAT
11.ESIRIPPU JA VALKOKANGAS
12.MUUNNELTAVAT AKUSTISET
KATTOELEMENTIT
13.SIIRRETTÄVÄT NÄYTTÄMÖELEMENTIT
14.AV-HEITTIMET

AP1
Teräsbetonilaatta
Eristys, EPS
Tasaushiekka
Suodatinkangas
Salaojituskerros
Kitkamaatäyttö/Perusmaa
VP1
Pintamateriaali
Pintavalu
Teräsbetoniripalaatta,
teräsbetonipilarit

TEKNINEN LEIKKAUS KONGRESSIHOTELLIN MONITOIMISALISTA 1:200

VP3
Pintamateriaali
Pintavalu
Teräsbetonilaatta,
teräsbetonipilarit ja -palkit
VP3
Kelluva lattiarakenne
Teräsbetoniontelolaatta
Teräsristikkopalkit, teräsbetonipilarit
Palkkiväleissä akustinen levyverhous

YP1
Kuparipelti 0,7mm
Aluslaudoitus 22mm
Tuuletusväli 100mm
Mineraalivilla 300mm
Ontelolaatat 260mm
Teräspalkit

asaushiekka
Suodatinkangas
Salaojituskerros
Kitkamaatäyttö/Perusmaa
Kantava rakenne
Pilarit ovat liimapuisia kaksoispilareita

RAKENTEELLINEN LEIKKAUS LUMITISTA 1:200
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LUMIT, JULKISIVU LÄNTEEN 1:400

JULKISIVU ITÄÄN PUIJONKADULLE 1:400

JULKISIVU POHJOISEEN KIRKKOKADULLE 1:400

JULKISIVU ETELÄÄN KUOPIONLAHDENKADULLE 1:400

LUMIT, JULKISIVU ITÄÄN 1:400

LUMIT, JULKISIVU POHJOISEEN 1:400

JULKISIVU LÄNTEEN HALLIKADULLE 1:400

JULKISIVU ETELÄÄN KIRKKOKADULLE 1:400

ASUNTOKORTTELIN PIHAJULKISIVU ETELÄÄN 1:400

1 LASI
2 KUPARI
3 KUPARIRITILÄ + LASI
4 PUNATIILI
5 KUULTOKÄSITELTY PUU
6 REGLIT-LASIELEMENTTI
7 SLAMMATTU TIILI, VALKOINEN

KONGRESSIHOTELLI, JULKISIVUOTE 1:200

LUMIT, JULKISIVUOTE 1:200
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