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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU

“CITTADINA” 1 2 3 4 5

Rakeisuuskaavio 1/5000

Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu

”Cittadina”

1. Ydinkeskusta

Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta

Keskustan ydin sijoittuu Vesmannintien ja Pandan vanhan tehdaskorttelin välille muodostuvaan vi-
uhkamaiseen kokonaisuuteen. Tavoitteena on muodostaa Vaajakoskelle pienen kaupungin tiivis, 
paikan historiaan kytkeytyvä ydin yhteisine oleskelupaikkoineen. 

Kortteli- ja liikennejärjestelyt käsitellään ehjänä kokonaisuutena. Olennaista tiiviin ja eheän keskustan 
muodostamiselle on marketin korttelin, alueen uuden kaupallisen keskuksen, liittyminen keskustan 
muihin palveluihin, asuinkortteleihin, toriin ja kevyen liikenteen reitteihin. Tavoitteen saavuttamiseksi 
Leppävedentie on linjattu kulkemaan marketin korttelin eteläpuolitse junaradan liikennekäytävän 
vieressä. Tällöin ydinkeskustan korttelit voivat myös liittyä Pandan historialliseen teollisuuskiinteistöön 
ja siten alueen teolliseen historiaan, ja myös keskusta ja virran ranta voivat lähentyä toisiaan.

Toiminnallisena ja kaupunkikuvallisena solmukohtana on kaupungin ydin, tori. Torin ympärille sijoit-
tuvat keskeiset kaupalliset palvelut sekä terveysasema, jonka kortteliin liittyy matkapaviljonki ja 
Vaajakosken palvelu- ja infopiste. Uusi terveyskeskus liittää toiminnallisesti koulu- ja urheilukeskuksen 
(koululaiset tärkeänä käyttäjäryhmänä) ja keskustakorttelit palveluineen toisiinsa. Asuinrakentamin-
en ja kaupalliset palvelut yhdistetään kortteliratkaisuissa, kivijlkakerroksiin katujen ja aukiotilojen 
varsille varataan liiketilaa. Eheän ydinkeskuksen toteutuminen käveltävänä keskusta-alueena sekä 
toimintojen päällekkäisyys edistävät keskustan käyttöä eri vuorokaudenaikoina. Palvelut ja julkiset 
kaupunkitilat tukevat toinen toisiaan, ja julkisiin oleskelutiloihin muodostuu pienilmastoltaan suojaisia 
paikkoja.

Pandan vanha tehdaskortteli muodostaa Vaajakosken keskustalle historiallisen ankkurin ja vihreän, 
toiminnallisen oleskelupaikan. Korttelin rakennusten ja marketin korttelin välissä on Suklaatehtaan-
puisto, jossa on esiintymispaikka, korkeuseroja hyödyntävät vihreät maisemaportaat, jotka toimivat 
ulkoilma-auditoriona, sekä leikkipaikka.

Jyväskylän keskustan ja Vaajakosken tiiviimpää yhteydenpitoa varten varataan keskustaan paika-
llisjunaliikenteen laituri, joka liittyy Pandan vanhaan tehdaskortteliin ja Pandan kehittyvään työpaik-
ka-alueeseen.

Yhteys virran rantaan

Vaajakosken keskustassa urheilupuisto ja virran rannan virkistysalue ovat tärkeimmät vapaa-ajan-
palvelu- ja ulkoilualueet ja tukevat toisiaan toiminnallisesti. Alueet liittyvät yhteen ydinkeskustan 
torin ja palvelujen kautta kulkevalla kevyen liikenteen yhteydellä.
Leppävedentien kohdalla kevyt liikenne muutetaan kulkemaan keskustamaisesti samassa tasossa 
ajoneuvojen kanssa, mikä viestii liikenneympäristössä keskusta-alueelle saapumista. Olemassa ol-
evaa siltayhteyttä radan ylitse parannetaan uusimmalla sen yhteyteen erillinen kevyen liikenteen 
silta.

Kaupunkikuva ja maisema

Keskustamaista katuympäristöä ja julkista tilaa kehitetään katuverkon solmukohdiksi muodostuvien 
keskustaan saapumispisteiden sisällä. Tällä alueella kaduilla ja kaupunkitilassa etusijalla on kevyt 
liikenne. Katutilat ovat selkeästi rajattuja. Rakentamista jäsentävät pienet julkiset kaupunkitilat, 
joiden kautta avautuu näkymiä keskustasta järvilaaksoihin ja rinnemaisemiin. Toritila avautuu lai-
turimaisena tasona kohti etelää ja vaajakoskista maisemaa. Tori myös vastaanottaa keskustaan 
saapujan Jyväskylän suunnasta.

Keskustan asuinrakentaminen liittyy mittakaavallisesti historiallisiin funkisrakennuksiin. Korkeusasem-
iltaan porrastuvat korttelit muodostavat kotimaisen kukkulakaupungin siluetin. Keskustaa rajaavat 
näyttävät metsäiset rinteet säilyvät maisemallisena kehyksenä kaupungille. Kaupunkikuvallisesti 
keskeisenä hahmona nousee esiin Pandan historiallinen tehdasrakennus, jonka korkea hahmo erot-
tuu keskustaan saavuttaessa ja keskustan sisällä.

Asuinrakentaminen

Ydinkeskustan asuinrakentaminen on pääosin kerrostalomuotoista. Korttelirakenne rajaa kaupunki-
maisesti selkeän hierarkian asukkaiden pihapiirien ja julkisen kaupunkitilan välille. Kerrostalokorttelien 
mittakaavaa jäsennetään matalamman rakentamisen osuuksilla, joille voi sijoittua pientalomaisem-
pia asuntotyyppejä, yhteistiloja ja kaupallisia tiloja. Tehokkaimpien asuinkorttelien pysäköintipaikat 
on sijoitettu pihakannen alle voimakkaita korkeuseroja hyödyntäen. 

Nykyisen terveyskeskuksen tilalle osoitetaan tiiviiden kytkettyjen pientalojen pihapiirejä, jotka liit-
tyvät päiväkeskukseen. Samoin marketin korttelin ja uuden terveyskeskuksen korttelin yhteydessä 
oleva asuinrakentaminen soveltuu hyvin palvelu- ja erityisasumiselle. Pandan vanhaan tehdaskort-
teliin sijoittuva asuinrakentaminen aktivoi korttelia ja ylläpitää ihmisten läsnäoloa eri vuorokauden 
aikoina. Keskustan alueelle on mahdollista sijoittaa ehdotuksessa yhteensä noin 800 asukasta.

2. Urheilupuisto

Urheilupuiston ja ydinkeskustan toiminnallinen yhteys vahvistuu niiden liittymäkohtaan sijoitettavalla 
terveyskeskuksella. Savonmäentien liittymään muodostuu pieni aukio, portti urheilupuistoon ja kou-
lulle. Savonmäentiestä muodostetaan katutilaltaan eheämpi, koululle johtava puukujanne. Kadun 
varteen sijoittuu kadunvarsipysäköintiä, mikä hidastaa myös ajonopeuksia. 

Pysäköintiä keskitetään uimahallin ja urheilutalon yhteyteen. Uimahallille varataan mahdollisuus 
laajennukselle. Oikotie linjataan uudelleen terveyskeskuksen kautta. Ratkaisu ei lisää nykyisestään 
Kakaravaaran liikennettä.

3. Virran ranta

Virran rantaa kehitetään asumisen, vapaa-ajan- ja matkailupalvelujen sekä työpaikkojen alueena. 
Alue on Vaajakosken käyntikortti, historiallisen teollisuustoiminnan muokkaama maisema rakennuk-
sineen, vesialtaineen ja kanavarakenteineen. Virran ranta liittyy Vaajakosken ydinkeskustaan ja 
toriin ensivaiheessa ja ensisijaisesti nykyisen siltayhteyden kohdalta. Liittymä Vaajakoskentielle uud-
istuu, jolloin keskustasta on suora yhteys virran rantaan.

Rantavyöhykkeen puistokokonaisuus rajautuu uudella asuinrakentamisella, jonka pihapiirit avautu-
vat puistoon ja vesialtaalle. Alue on houkutteleva asuinpaikka, ja sen käyttäminen laajalti asuinrak-
entamiseen onkin perusteltua. Suunnitelmassa alueelle on mahdollista sijoittua noin 600 asukasta.

Alueen toiminnallisena linkkinä on historiallisen puiston päätteenä oleva Naulatehtaan kortteli, jolle 
sijoittuu matkailu- ja vapaa-ajan palveluja. Vettä hyödynnetään sijoittamalla puurakenteinen ui-
mala rannan ja vanhan voimalaitoksen kainaloon. Naulatehtaan yhteyteen kehitetään puistoal-
ueen toiminnallista osuutta pelipaikkoineen sekä oleskelupaikkoineen. Virran rannan ja Naissaaren 
historiallinen, vehreä maisema muodostavat matkailu- ja virkistyskokonaisuuden. Rantaan esitetään 
sijoitettavaksi tanssipaviljonki sekä pienvenesatama, jossa on laivalaituri Jyväskylästä kulkevalle 
vuorolaivalle.

Vanhaan kunnostettavaan puistovyöhykkeeseen liitetään uusia, asukkaita ja vierailijoita palvelevia 
osuuksia, joille voidaan sijoittaa kenttä- ja toiminta-alueita. Alueen uuden rakentamisen tieltä väisty-
västä vanhasta puurakennuskannasta voidaan siirtää rakennuksia asukaspuiston yhteistiloiksi. 

4. Työpaikat

Virran rannan liittymän ja junaradan välille sijoittuu nykyistä konttorirakennusta täydentämään 
uutta toimitilarakentamista. Työpaikat hyödyntävät vuoropysäköintiperiaatteella rataa vasten es-
itettyä kaksitasoista pysäköintilaitosta, jonne keskitetään lopputilanteessa suurin osa ympäröivien 
korttelien autopaikoista. 

Pandan nykyiselle teollisuusalueelle varataan lisää tilaa työpaikkarakentamiselle radan suuntais-
esti. Pandan alueelle rakennetaan tarvittaessa liityntäpysäköintitilaa paikallisjunan asemaa varten. 
Alueen maisemallisesti merkittävä, avoin niittymäinen rinne säilytetään hoidettuna.

Vanha Pandan tehdas muodostaa palvelujen ja työtilojen korttelin keskustan ytimeen. Vanhaan, 
persoonalliseen teollisuusmiljööseen voi sijoittua työpaja-tyyppistä ’raakatilaa’ sekä studioita ja 
toimitiloja, joita hyvien liikenneyhteyksien ansiosta voidaan hyödyntää myös Jyväskylän suunnasta. 
Kortteliin sijoittuu kokoustiloja ja auditorio. Jyväskylän kaupungin paikallisia julkisia palveluja ja työti-
loja voidaan myös sijoittaa katutason kerrokseen. 

5. Liikenneratkaisujen yhteenveto

Katuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet

Pääväylät ovat Leppävedentien linjausta lukuun ottamatta nykyiset. Leppävedentien linjaus siirtyy 
radan varteen, jolloin kaupunkirakenne saadaan ydinkeskustan osalta yhtenäiseksi. Uusi tielinja 
voidaan toteuttaa kaltevuudella 4 %. 50 metrin matkalla kiertoliittymästä kaltevuus on 2,5 %. Uudel-
ta katuyhteydeltä on osoitettu liittymät marketille ja Pandan kortteleille.

Kaikilla saapumissuunnilla keskusta rajautuu kiertoliittymään. Kiertoliittymien sisäpuolinen liiken-
neympäristö on keskustamaista ja nopeustaso enintään 40 km/h. Vyöhykkeen kulkuväylillä au-
toliikenteen asema ei ole korostunut, vaan liikenneympäristö antaa viestin erilaisten toimintojen 
olemassaolosta. Katupysäköinti, kävelijät ja pyöräilijät estävät nopeaa ajamista. Keskusta-alueelle 
Vaajakoskentielle ja Urheilutielle sijoittuu ns. hitaan nopeuden katujaksot, joilla nopeudet ovat 20–
30 km/h.

Kevyen liikenteen reitit sijoittuvat pääosin pääteiden ja kokoojakatujen varsille. Keskusta-alueella 
risteämiset autoliikenteen kanssa voidaan tehdä samaan tasoon. Uusi ratapihan alittava kevyen 
liikenteen yhteys sijoittuu juna-aseman laiturin yhteyteen, jossa se suuntautuu kohti Naulatehtaan 
palvelukorttelia.

Joukkoliikenne

Paikalliset ja seudulliset reitit viedään keskustan läpi. Keskustassa on torin yhteydessä korkeatasoiset 
pääpysäkit. Pysäkit sijoittuvat erittäin keskeisesti ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kou-
lukeskus, vapaa-ajan toiminnot, terveydenhuollon palvelut sekä kaupalliset palvelut. Tällöin mm. 
ikääntyvä väestö saavuttaa yhdellä matkallaan kaikki palvelut lyhyillä kävelymatkoilla.

Pysäköinti

Pysäköinnissä on vältetty laajoja maanpäällisiä pysäköintialueita. Keskustassa katujen varsilla on 
kadunvarsipysäköintipaikkoja asiointia varten. Marketin kortteliin esitetään Pandan korttelin maan-
tasopysäköinnin lisäksi kaupan tilojen alle pysäköintilaitosta, joka hyödyntää tontin voimakkaita 
korkeuseroja. Kerrostalokorttelien yhteydessä on pihakannen alaisia autopaikkoja. Virran rannan 
puolelle esitetään lopputilanteessa rataa vasten kaksitasoista pysäköintilaitosta, jota hyödyntäi-
sivät alueen asukkaat, työpaikat ja palvelut. Osa laitospysäköinnistä on toteutettavissa yhteiskäyt-
töisenä: pysäköintipaikat ovat päivällä työntekijöiden asiakkaiden käytössä, illalla ja yöllä asukkai-
den käytössä. 

6. Mitoitustiedot

Kokonaisasukasmäärä on kilpailuohjelman tavoiteasettelua suurempi. Rakentamisen kokonais-
määrään vaikuttaa virran rannan laaja hyödyntäminen asuinrakentamiseen. Suunnitelma on esi-
tys koko alueen asuntorakentamisen eri mahdollisuuksista, joista voidaan toteuttaa osakokonaisu-
uksia.

Asuntojen mitoitusperusteena kerrosala on 80-100 k-m²/asunto, jolloin huoneistoalaksi voidaan 
arvioida n. 80 % tästä lukemasta.

Käyttötarkoitus Laajuus (k-m²) 
/asukkaita (n. 2,2/asunto)

Autopaikkoja
(asunnot 1ap/80 k-m², 
liiketilat 1ap/50 k-m²)

Asuminen

Ydinkeskustan uudet asuin-
korttelit (AK) 

15 500/400 195 ap (kellarikerroksen py-
säköintilaitoksessa)

Marketin korttelin asuinra-
kentaminen (AK)

7 200/190 90 ap (kellarikerroksen pysä-
köintilaitoksessa)

Pandan tehdaskorttelin 
asuinrakentaminen (AK)

4 800/110 60 ap (osin katutasossa, osin 
rakennusrungon alla)

Nykyisen terveyskeskuksen 
korvaava asuinrakentami-
nen (A/AP)

5 400/110 65 ap (maantasossa)

Terveyskeskuksen palvelu-
asuminen

800/20 (maantasossa)

Virran rannan asuinkorttelit 
(A/AK)

26 300/600 325 (230 ap pysäköintilaitok-
sessa vuoropysäköintiperi-
aatteella,
95 ap pihatasossa)

Naulatehtaan viereinen 
asuinkortteli (A/AP)

5 000/90 60 ap (maantasossa)

Yhteensä
asuinrakentaminen

60 000/ 1520

Palvelut

Uusi marketin kortteli market 5500, 
erityismyymälöitä 500

110 + 10 ap (Pandan kort-
telissa yhteiskäytössä 70 ap 
katutasossa ja pysäköintilai-
toksessa 80 ap)

Keskustakorttelien muu liike-
tila

päivittäistavarakauppa kivi-
jalkamyymälänä enintään 
2000
+ katutasossa kivijalkaliiketi-
loja

40 ap (kadunvarsipaikkoina 
+  liiketilojen asiointipaikkoja 
kadunvarsipaikkoina)

Terveysasema (mukana ap-
teekki ja muita terveyspal-
veluja)
+ Vaajakosken lähipalvelu- 
ja tiedotuspiste + matkapa-
viljonki

2500 + muut palvelujen tar-
vitsemat tilat katutasossa

34 ap (terveysaseman py-
säköintipiha), lisäksi urhei-
lupuiston pysäköintikenttä 
käytössä ja asiointia varten 
kadunvarsipaikkoja

Urheilupuisto-koulukampus nykyiset palvelut säilyvät, 
uusi koulurakennus suunni-
telman mukaan uimahallin 
ja monitoimitalon laajentu-
misille varataan tilaa

Savonmäentien varressa ka-
dunvarsipaikkoja, urheiluta-
lon ja uimahallin korttelissa 
keskitetty pysäköintialue

Pandan vanhan tehtaan 
kortteli: työtiloja ja -pajoja, 
toimitiloja, auditorio- ja ko-
koustiloja sekä kaupungin 
työtiloja ja palveluja

vanhojen teollisuustilojen 
hyödyntäminen

noin 90 ap (katutasossa osin 
marketin kanssa yhteiskäy-
tössä)

Naulatehtaan matkailu- ja 
vapaa-ajanpalvelut: majoi-
tus, terveys- ja hyvinvointi-
palveluja, yritysten tiloja

Naulatehtaan rakennuksen 
tilojen hyödyntäminen

osin pysäköintilaitoksessa, 
osin maantasossa

Työpaikkakorttelit

Virran ranta 12 500 + nykyinen SOK:n toi-
mitalo

noin 200 (osin pysäköintilai-
toksessa, osin tontilla)

Pandan teollisuusalue nykyinen Pandan toiminta 
jatkuu, lisäkapasiteettia 
5000-7000

tarvittava määrä tontilla

Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa
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Maankäyttökaavio 1/5000 Liikenneverkkokaavio 1/5000

Suunnitelman pääperiaatteet 1/5000

Näkymä etelästä kohti virran rannan uusia asuinkortteleita ja Naulatehtaan vapaa-ajan keskusta
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