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MÄSTLAX STRAND
Asuin- ja loma-alue meren rannalla
Kohdealue sijoittuu Porvoon ja Loviisan väliselle
rannikkoalueelle. Tilaaja on kaavaillut vanhaan
kulttuuriympäristöön liittyvälle rantavyöhykkeelle
varttuneemman väestön asuin- ja loma-aluetta.
Suunnittelun lähtökohtana on toiminut alueelle
1991 vahvistettu rantakaava.

ENNEN

Etelään työntyvän merenlahden länsipuolelle on
suunnitelmassa osoitettu jonkin verran uudisrakentamista ja alueen yhteinen virkistyspuisto
aktiviteettialueineen. Lahden itäpuolinen alue on
vanhaa kulttuurimaisemaa. Olemassa olevan kartanon vanha puisto on esitetty kunnostettavaksi
vanhan, 1800-luvun suunnitelman mukaisesti.
Alueen monipuolinen topografia sekä meren
tarjoama potentiaali on hyödynnetty ja vanhan
kulttuuri-maiseman erityispiirteen huomioitu
suunnittelussa. Ranta-alueille on tarjottu virkistäytymispaikkoja, mutta muuten rantavyöhyke
on pidetty luonnonmukaisena. Rakentaminen on
sopeutettu ympäristöön ja alueelle on luotu monipuolinen viheralueiden verkosto.

JÄLKEEN

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ MEREN SUUNNALTA KOHTI KARTANOPUISTOA
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PUROLAN RYHMÄPUUTARHA

Yhteisöllinen puutarha-alue Porvoossa
Porvoon läsipuolella sijaitseva kohdealue on lähellä merenrantaa ja se
rajautuu lounaasta Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. Matalan
itäisen alueen tulvariski ja korkean läntisen metsäalueen varjostus ovat
osaltaan ohjanneet suunnittelua. Eteläosa on jätetty maisemapelloksi
säilyttäen tärkeät avoimet näkymät laajoille peltoalueille.

Tavoitteena on ollut luoda alue joka tukee vahvan sosiaalisen yhteisön
syntymistä eri tasoilla. Alueelle on osoitettu 44 puutarhatonttia ja saman verran viljelypalstoja. Tontit on jaettu 4-7 tontin kortteleihin, joilla
on yhteinen sisäpiha. Kortteleiden väliin on jätetty tilaa yhteisaukioille,
jotka sijaitsevat 3-4 korttelin ja kulkuväylien risteyskohdissa. Yhteiset ja

puolijulkiset toimintoalueet sijaitsevat kaarimuodossa puutarha-tonttien
ja viljelypalstojen välissä ja puistoalue toimii puskurivyöhykkeenä luoden
pehmeän reuna-alueen idänpuoleisten avoimien peltoalueiden ja rakennettujen tonttialueiden väliin.

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ NIITTYPOLKUA LUOTEESEEN
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HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ MERENLAHDEN YLÄPUOLELTA LÄNTEEN

Polku 0,5-1 m

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ POHJOISELTA KORTTELIAUKIOLTA KAAKKOON

HAVAINNEKUVA > STAFFAKSEN YLÄPUOLELTA POHJOISEEN
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Näkymäsektori

HUMLEBERGIN SIIRTOLAPUUTARHA
Ekologinen pienviljelyalue Porvoossa
Yleissuunnitelman tilaaja, Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys (POPS), asetti tavoitteeksi saada alueelle noin 60 tonttia ja lisäksi viljelypalstoja. Suunnittelun yhtenä pääelementtinä on toiminut peltoalueen alimmassa kohdassa kulkenut ojaverkosto, minkä ympärille loin koko alueen läpi kulkevan pitkittäisen puistoalueen, joka
jakaa tonttialueet kahteen osaan. Tonttien kokovaihtelu suunnitelmassa on 250 - 450
m2, joista neljännes pieniä, neljännes suuria ja puolet keskikokoisia. Eri kokoiset tontit on sijoitettu hajautetusti alueelle. Pyrkimyksenä oli myös suurten maansiirtotöiden välttäminen ja alueen olemassa olevan topografian hyödyntäminen. Yhdistyksen
tavoitteena on luoda alueesta ekologinen ja mahdollisimman pitkälle omavarainen
yksikkö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämistä, kuivakäymälöitä ja hule- sekä harmaiden vesien minimoimista ja niiden luonnonmukaista käsittelyä
alueella.

Tilaajan kommentti suunnitelman esittelytilaisuuden jälkeen:

”Jälkimaku eilisestä vielä kuplii iloisesti ja haluan siksi lähettää vielä onnittelut tehdystä työstä yhdistyksemme hyväksi, kiitos!
Tästä on ihan mielettömän hieno jatkaa!”

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ NÄKÖALA- JA LEVÄHDYSPAIKALTA KOHTI VECKJÄRVEÄ

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ PUISTOAKSELIA PITKIN LÄNTEENKAAKKOON
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HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ TRITONIN PUISTON POHJOISKÄRJESTÄ LOUNAASEEN

TUULIPUISTO
Julkinen ulkotila, Arvosana 4/5
Kurssin harjoitustyönä laadittiin yleissuunnitelmatasoinen viheraluesuunnitelma
Helsingin Jätkäsaareen. Tuulipuistoksi nimetyssä suunnitelmassani otin teemaksi
merellisen ympäristön ja alueen tuulisuuden. Tuulipuisto koostuu itä-länsi suuntaisesta Poseidonin puistosta ja kapeasta meren rantaa myötäilevästä Tritonin puistosta. Näitä puistoja yhdistää pitkä ja korkea kävelysilta. Puiston tilarakenne on avoin
mikä mahdollistaa paitsi tuulen pääsyn puistoon myös pitkät vapaat näkymälinjat
puiston läpi. Korkeat puuryhmät nousevat laajoilta nurmikko- ja heinikkoalueilta eikä
pensaskerroksen kasvillisuutta juuri ole sulkemassa näkymiä. Tritonin puiston rantalouhikkoa koristaa sarja pienempiä tuulitaideteoksia ja Poseidonin puiston keskusaukiolla on suurempi tuulitaideteos, jotka kaikki reagoivat pieneenkin tuuleen. Poseidonin puiston nurmialueet sijoittuvat puiston itäpäähän, kun taas tuuleen reagoivat
heinäniityt sijaitsevat länsipäässä, lähellä venesatamaa ja merta vastaanottamassa
mereltä puhaltavat ilmavirtaukset.

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ POSEIDONIN PUISTOSTA MERTA KOHTI

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ KESKUSPUISTON UUDESTA LEIKKIALUEESTA
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LIEKKIPOLKU
Kouvolan keskuspuiston ideakilpailu, 1. sija
Suunnitelman tavoitteena on luoda Keskuspuiston länsiosasta omaleimainen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka palvelee erityisesti lapsiperheitä. Alue on suunniteltu
kunnioittaen olemassa olevia kasvillisuusalueita ja puita. Pieniä muutoksia alueiden
linjauksiin on esitetty leikkipaikan länsireunaan ja alueen pohjoispuoliselle nurmialueelle toimintoalueiden ympärille. Pintamateriaalit ovat pääosin vettä läpäisevää
soraa, maanpeitekasvillisuutta ja nurmea. Toiminnallisuutta on lisätty laitteilla, teema‐alueilla ja puistolle leimaa antavilla penkkiryhmillä. Kohdealueen pohjoisosassa
on viidakkoteema, jossa kiipeily ja tasapaino ovat hallitsevina elementteinä. Alueen
keskiosassa on hieman pienemmille suunnattuja liikuntavälineitä, kuten karuselli ja
erilaisia tasapainoiluun liittyviä välineitä.
Raadin mainitsemia työn vahvuuksia:
•

”Selkeät kulkuyhteydet, paljon toimintoja ja välineitä, realistiset istutusalueet, tilan käyttö, musiikin ottaminen osaksi puiston toimintoja, maaston muotoilu, alueen ympäristön huomiointi ja analyysi nykytilasta, selkeä punainen lanka”

•

”Harvoin palkintolautakunnan ja yleisön suosio osuu samalle työlle. Näin kävi
kuitenkin Kouvolassa”
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AK AMAS_118

The Akamas Landscapes Between Science and Myth, 7. sija
Kyproksella järjestetty kansainvälinen kilpailu, missä pyrittiin löytämään kokonaisvaltainen konsepti luonnokauniin kyproksen luoteisosan kehittämiseksi sekä ympäristöä säästävän turismin kuin myös kulttuuriperinnön ehdoilla. Lisäksi kilpailussa tuli suunnitella Kato Aroden kylän lähelle tähtien katseluun sopiva alue.
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 164 työryhmää 37 eri maasta. Yksin tekemäni työ
sijoittui 7. sijalle ja sai kilpailun tuomaristolta mm. seuraavanlaisia kommentteja:
•

The project is well balanced, comprehensive and it integrates a diversity of
activities for both locals and visitors

•

The project is beautifully and coherently presented. The level of detail is good

•

The result is holistic and the approach masters various disciplines

•

Strong understanding of the context and good clear conceptual direction
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HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ MEREN SUUNNALTA KOHTI KARTANOPUISTOA

SYMPOSIUM

Concrete Garden ideakilpailu, 2. sija
Jyru verdict: The proposal is very trendy and its design looks contemporary. The structure is carefully placed into the
ground. Despite of this, there is ambiguity in its relation to the surroundings, a contradiction between merging into the
landscape and being an independent object. The size is too small. To get along better the composition should be bigger and take the place more firmly into possession. Is a restless and bright white form like this suitable here? Is the info
board necessary here? It does not follow the design of Otaniemi info boards. The concept can more easily be applied in
other places of the Campus.
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HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ YKSITYISPIHALTA KOHTI TAPAHTUMATORIA

Alueleikkaus A-A´

Vedenkestävä
kangasmateriaali
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Jännitetty
satularakenne
Teräksinen
tukimasto

YHYRES

Kiristysvaijeri

Seinäjoen Komiakorttelin ideakilpailu
Suunnitelman tavoitteena on luoda Komiakorttelin uudelle asuinalueelle miellyttävä toiminnallinen aluekokonaisuus, missä yhdessä tekeminen korostuu. Kortteleihin
luodaan vihreä ja taiteellinen tunnelma lukuisten viheralueiden, istutusten ja taiteellisten yksityiskohtien avulla. Alueen monet aktiviteetit tarjoavat runsaasti toimintaa
eri ikäryhmille ja alueen moderni ja taiteellinen imago lisää kanssakäymistä myös
lähialueen asukkaiden kanssa. Keskeisellä paikalla sijaitsevalla taideaukiolla tarjotaan
taide-elämyksiä järjestämällä vaihtuvia taidenäyttelyitä, jotka osaltaan houkuttelevat
ihmisiä myös kauempaa tutustumaan uuteen korttelikokonaisuuteen. Taideaukiota
reunustava kaaripergola luo aukion ja rakennusten väliin kauniin viherseinän, joka
hehkuu syksyllä punaisena.

Jännitetyn telttakatoksen toimintaperiaate
[Academic use only]

Näkymä yksityispihalta kohti tapahtumatoria
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MAANTIESTÄ ESPLANADIKSI
Diplomityö
Diplomityö käsittelee Loviisan läntistä sisääntuloväylää ja vanhan ratapiha-alueen
ympäristöä. Työssä esitetään kehitysehdotuksia sisääntuloväylän elävöittämiseksi ja
kaupungin länsiosan imagon kehittämiseksi. Lisäksi laaditaan yleissuunnitelma Helsingintien ja junaradan risteysalueella olevalle ratapiha-alueelle.
Diplomityö jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä kartoitetaan kohdealueen
arvoja. Ensin paneudutaan suunnittelualueen historiaan käymällä läpi vanhoja karttoja ja alueen aiempaa kaavoitusta. Alueen nykytilaa tutkitaan analysoimalla lähiympäristön luonnonolosuhteita ja rakennettua ympäristöä sekä nykyistä kaavatilannetta. Lisäksi käsitellään Loviisan asukkaille teetetyn mielipidetutkimuksen tuloksia.
Lopuksi eri analyyseistä tehdään yhteenveto ja laaditaan SWOT-analyysi, missä tarkastellaan alueen vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia.
Suunnitelmaosuudessa pyritään vastaamaan analyysivaiheessa ilmitulleisiin tekijöihin. Sisääntuloväylän ympäristöön esitetään rakenteellisia muutoksia, uusia liikennejärjestelyitä ja tieympäristön visuaalista ilmettä muuttavia viherympäristöratkaisuja.
Ratapiha-alueen tulevaisuutta pohditaan erilaisten skenaarioiden kautta ja etsitään
vaihtoehtoja alueen hyödyntämiseen. Nykytietojen valossa junaradan liikenteellinen merkitys on pieni, mutta sen vaikutus kaupunkirakenteeseen suuri. Tietojen
perusteella ratkaisuksi esitetään Helsingintien sillan poistamista ja sen korvaamista
tasoristeyksellä. Poistamalla samalla maastosta sillan penkereet saadaan koko alue
paremmin hyödynnettäväksi. Alueen pohjoisosaan esitetään uutta asutusta ja julkisia
palveluita ja eteläosaan liikunnallisia ja kulttuuritoimintoja. Uusilla puistoalueilla pyritään luomaan paremmat viher- ja kevyen liikenteen yhteydet kaupungin länsiosan
läpi.
Työn lopuksi pohditaan suunnitelman vaikutuksia kaupunkikuvaan, liikenteeseen,
palvelutarjontaan ja viheryhteyksiin. Lisäksi pohditaan suunnitelman toteutusmahdollisuuksia ja mahdollisia aikataulullisia kysymyksiä.

Koko diplomityö on luettavissa osoitteessa
https://issuu.com/mikavarpio/docs/diplomityo

HAVAINNEKUVA > PUIDEN KEHYSTÄMÄ NÄKYMÄ KOHTI LOVIISAN KIRKKOA

Asemakaava

Havainnekuva
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KIUASK ALLIO
Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi, Arvosana 5/5
Kurssin harjoitustyönä luotiin uusi kuvitteellinen kaupunkirakenne Helsinki-Tampere
oikoradan varteen Riihimäen korkeudelle. Suunnittelutehtävään sisältyi yleissuunnitelman laatiminen alueelle ryhmätyönä sekä asemakaavan ja rakennustapaohjeen
laatiminen yksilötyönä. Suunnittelin kaupungin pohjoisosan, joka liittyy kaupungin
keskustaan liikenteellisesti kaupunginosan reunamilla olevien kokoojakatujen kautta. Alueen sisäinen liikenne toimii hidaskatujen avulla “shared space” periaatteella,
missä autoilijat ja kevyt liikenne käyttävät yhteisiä väyliä. Suoraviivaiset kevyen liikenteen väylät viheralueiden läpi luovat oikopolkuja pyöräilijöille ja jalankulkijoille.
Alueen itäreunan suuri ratapuisto toimii suojaviheralueena junaradan suuntaan ja
lähivirkistysalueena alueen asukkaille. Yhdyskuntarakenteellisesti priorisoin alueella
kevyen liikenteen käyttöä ja kaupunkikuvallisesti suunnittelin alueesta matalan ja tiiviin, jolloin horisonttilinja säilyy korkeiden kerrostalojen sijaan puiden hallitsemana.
Vaikka tontit sijaitsevat toisiinsa nähden melko tiiviisti on kaupunginosan kattavilla
viheralueilla ja kaareutuvalla katurakenteella saavutettu rauhallinen ja miellyttävä
maisemakuva.

Näkymä asuinalueelta

Alueleikkaukset A-A´ ja B-B´

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ KORTTELIN SISÄPIHALTA
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RAUMA
KAUPUNKITILA II, Arvosana 4/5
Kurssilla suunniteltiin Rauman keskustaan, historiallisen Vanhan Rauman ja uudemman modernin keskustan rajapintaan aluetta, missä tuli huomioida Vanhan Rauman
ja uuden modernimman kerrostalopainotteisen rakennetun ympäristön liittyminen
toisiinsa. Suunnittelin ajallisten rakennuskerrostumien väliin uuden korttelirakenteen, joka toimii siirtymävyöhykkeenä Vanhan Rauman ja uudemman rakennuskannan välillä. Uuden korttelin rakennukset suunnittelin monimuotoiseksi kahdesta neljään kerroksisiksi asuinrakennuksiksi, joiden kivijalassa uuden Rauman puolella on
myös kaupallisia palveluita. Rakennusten kerroskorkeudet laskeutuvat joen suuntaan
yhdistäen rakennusprofiilit visuaalisesti Vanhan Rauman matalampaan rakennuskantaan. Uudet rakennukset suojaavat sisäänsä kaksi puolijulkista sisäpihaa. Kortteli rajautuu idän puolelta keskuspuistoon, jonka halki Raumanjoki virtaa. Vahvistin työssä
myös nykyisin vaatimattoman vesiuoman roolia kaupunkikuvassa ja siirsin liikenteen
painopistettä keskustassa pyöräilyn ja jalankulun suuntaan rajaamalla autoliikenteen
hallitsemaa aluetta ja lisäämällä kevyen liikenteen reittejä uuteen puistomaiseen keskustaan.

Alueleikkaus A-A´

HAVAINNEKUVA > NÄKYMÄ MUSEOAUKIOLTA LOUNAASEEN

A

Puiston aluejako

Vesikouru

A

Betonikivipolku
Hiekkapolku
Istutuksia

Puistoaluetta yövalaistuksessa
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AUGUST EKLÖFIN PUISTO

Puiston poikkileikkaus A-A’

Suomen maisema-arkkitehtuurin historia, Arvosana 5/5
Valtionpäivätriptyykki

Valaisin

Kurssilla käytiin läpi Suomen maisema-arkkitehtuurin historiaa Eeva Ruoffin johdolla
varhaisista kivikauden ajoista lähelle nykyhetkeä. Kurssin harjoitustöinä tehtiin kolme
puistoanalyysiä, joissa tutkittiin puiston rakennetta, niiden suhdetta ympäristöönsä,
luonnetta ja muita tekijöitä. Yhteisinä puistokohteina olivat Topeliuksen puisto ja Sibeliuksenpuisto Helsingissä. Kolmannen puistoanalyysin kohde oli vapaavalintainen
ja tein sen August Eklöfin puistosta, joka sijaitsee kotikaupungissani Porvoossa. Analyysissä pohdin puiston sijaintia ja kulkuyhteyksiä ympäristön suhteen. Myös puiston
muotoilu, kasvillisuus ja siellä käytetyt materiaalit sekä valaisu olivat tarkastelun kohteena. Kiinnitin huomiota myös puiston tunnelmaan ja sen käyttöön. Johtopäätöksenä pidin puistoa nuoresta iästään huolimatta hyvänä lisänä Porvoon puistokokonaisuudessa ja osana Porvoon kansallista kaupunkipuistoa.

Penkkejä

Istutusalue

Betonikivistä ladottu kulkuväylä

Valaisin

Valaisin
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Valaisin
Penkkejä

Istutusalue
Betonikiveys

Istutusalue
Hiekkapolku

LEIKKAUS

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

TERASSIPORTAIDEN ETUREUNAN KAARISÄTEET
21 x 120

3000

TERASSIKANSI

38 x 170
320

38 x 100

PALKKIKENKÄ
BETONIVALU

50 x 150
TURVAHIEKKA 300 mm

KÄSIJOHTEEN PÄÄTYMUTKA

KANTAVA KERROS 0...32 mm SEPELI
SUODATINKANGAS

160

POHJAMAA

POIKKILEIKKAUS

10600

80

1200

40

10280
0

996

KÄSIJOHDE TERÄSPUTKI

13

DETALJIT

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

828

500

TERASSIKANSI

TERASSIKANSI

TERÄSTANKO

16 mm

21 x 120

38 x 100

38 x 170
120

KANTAVA KERROS 0...32 mm SEPELI
5

SUODATINKANGAS

1200

10

POHJAMAA
MAX
MIN

320

KENTTÄKIVI

TURVAHIEKKA 300 mm

RAUDOITUSVERKKO

BETONIANTURA

SUODATINKANGAS
POHJAMAA
TURVAHIEKKA 300 mm

80 mm

200

38 x 170

160

20 mm

KIINNITYSLAIPPA

LIIKUNTASAUMA 20 mm

10
21 x 120

TERÄSTANKO

950

1110

Maisemarakentamisen tekniikka, Arvosana 4/5
Kurssilla käytiin läpi viheralueiden toteutuksessa käytettävät materiaalit ja
rakennustekniikka, erityisesti maa- ja pintarakenteet sekä maisemarakentamisen tekniset toteutusasiakirjat. Kurssin harjoitustyössä tehtiin Töölöläiseen korttelipihaan pinnantasaus- ja kuivaussuunnitelma, tarkemman
mittakaavan pihasuunnitelma, sekä useita detaljipiirustuksia. Suunnittelualueella olevista rakenteista tehtiin yksityiskohtaiset piirrokset ja missä näkyvät rakenteiden mitat, rakennekerrokset, niiden paksuudet ja muut tekniset
yksityiskohdat. Yksityiskohtaisten rakenne- ja istutussuunnitelmien avulla suunnitelmat on helppo toteuttaa. Lisäksi tutustuttiin pihatyöselostuksiin.

JULKISIVU

40 mm

TERÄSOSIEN MAALAUS
Tikkurila 0298 (Kastanjanruskea)

JULKISIVU

93

96

20

40

HIEKKA 0...8 mm

100 mm

SAVI (LiSa)

150 mm
VESI
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RAUTALEHTI
Kuvataide 2, Arvosana 4/5
Kuvataide 2 kurssilla tehtiin Kari Cavenin ja Jaakko Niemelän ohjaamana vapaavalintainen työ Jakomäen palvelutaloon Helsingissä. Palvelutalon asukkaiden toiveissa
oli saada tiloihin luontoaiheista ympärivuotista silmäniloa. Tein itse taideteokseen
alustavan suunnitelman ja toteutuksen teimme kolmen hengen ryhmätyönä. Työmme oli metallilevyistä pääasiassa hitsaamalla ja taivuttamalla valmistettu puunrunko
lehtineen, joka sijoitettiin porraskäytävän ylimpään kerrokseen. Avajaistilaisuudessa
asukkaat ottivat työn vastaan suurella ilolla.

RAUTALEHTI
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KOPTERIKUVAUS
Multikopterilla suoritettua valo- ja videokuvausta
Multikopterilla eri korkeuksista ja kuvakulmista otetut laadukkaat ilmakuvat toimivat
suunnittelun tukena, havainnekuvissa sekä oheismateriaalina. Ottamiani ilmakuvia
on käytetty mm. arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin diplomitöissä sekä esittelyaineistona esimerkiksi taloihin ja kiinteistöihin liittyvissä projekteissa.
Valokuvien lisäksi kopterilla voidaan ottaa myös videokuvaa. Esimerkiksi rakennuskohteesta tai kotipihasta tehty videoesitys voi olla mukavaa katseltavaa. Olen kuvannut lukuisia videoita, joissa olen yhdistänyt multikopterilla otettua videokuvaa, maan
tasolta otettua videokuvaa, tekstitystä ja musiikkia mielenkiintoisiksi ja tunnelmallisiksi videoesityksiksi.
Kuvattuja kohteita:
•
•
•
•
•
•

Porvoon vanha kaupunki, 2016
Hamarin rantaväylä, Porvoo, 2016
Helsingintie ja ratapiha-alue Loviisassa, 2016
Suunnittelukohde Espoon Järvikylässä, 2016
Helsingintie ja ratapiha-alue Loviisassa, 2016
Yksityispihoja Karhukorventiellä Porvoossa, 2016

Kopterivideoita: https://vimeo.com/channels/aistimaa

MIKA VARPIO, mika.varpio@aistimaa.fi, 050-5333880

