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Vuoden 2006 Ympäristörakenne -kilpailun voittajak-
si on valittu Aurinkolahden länsiosan kaava-alue
Helsingin Vuosaaressa. Aurinkolahti on erinomai-
nen esimerkki nykyaikaisesta, selkeästä ja konstai-
lemattomasta ympäristörakentamisesta. Kunnia-
maininnan kilpailussa saivat Vaasan uusi kävely-
keskusta ja Oulujoen hautausmaan laajennusosa.
Puutarhaliiton ja Rakennusteollisuus RT ry:n Tuote-
teollisuusjaoston järjestämän kilpailun tulokset jul-
kistettiin 3.10. Helsingissä.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkittujen
kohteiden rakennuttajille sekä suunnittelussa ja to-
teutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille.
Voittajakohteen kunniakirjat saivat Helsingin kau-
pungin katu- ja puisto-osasto, HKR-Ympäristötuo-
tanto, Ramboll Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Pääs-
ky & Siistonen Oy, Rakennustaito Hirvonen Oy ja YIT
Rakennus Oy Infrapalvelut. Vaasan kävelykeskustan
osalta kunniakirjalla palkittiin Vaasan kaupunki ja
Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen. Oulujoen
hautausmaan kunniakirjat saivat Oulun seurakun-
tayhtymä, Ramboll Finland Oy, Arkkitehtitoimisto
Timo Takala sekä YIT-Rakennus Oy Infrapalvelut.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonai-
suuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuk-
sella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kes-
tävä, hyvä ympäristö.

KOVAN KULUTUKSEN JA UPEAN LUONNON-
MAISEMAN ONNISTUNUTTA YHDISTELYÄ
Aurinkolahden suunnittelussa ja toteutuksessa
Vuoden Ympäristörakenne -kisan tuomaristoa vie-
hätti erityisesti se, miten onnistuneesti lähes luon-
nontilainen rantamaisema on osattu muuttaa tu-
hansien ihmisten asuin- ja ajanviettopaikaksi. Yk-
sinkertainen ja harkittu suunnitelma antaa tilaa hie-
nolle merimaisemalle ja mahdollistaa rannan moni-

VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2006
AURINKOLAHTI VUOSAARESSA,
KUNNIAMAININNAT OULUUN JA VAASAAN

1
Aurinkolahden länsiosan kaava-alue Helsingin Vuosaa-
ressa palkittiin Vuoden 2006 Ympäristörakenteena. Tuo-
mariston mukaan Aurinkolahti on erinomainen esimerkki
nykyaikaisesta, selkeästä ja konstailemattomasta ympä-
ristörakentamisesta.

2
Kunniamaininnalla palkittu Vaasan uusi kävelykeskusta
on keskikokoiselta kaupungilta kunnioitettavan mittava
panostus keskusta-alueen viihtyisyyden ja toiminnallisuu-
den parantamiseen.
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puolisen ja aktiivisen käytön. Alueelle on luotu uu-
denlainen – käyttäjäystävällinen mutta yhä luontoa
kunnioittava – henki ja ilmapiiri.

Aurinkolahti on tehty kestämään kovaa kulutus-
ta. Alue on toteutettu ammattitaidolla ja työn jälki
on kauttaaltaan erinomaista. Ylläpito on suhteelli-
sen helppoa eikä vaadi kohtuuttomia kustannuksia.
Materiaalivalinnat on tehty ilman turhia kikkailuja.
Tarkoituksenmukaisuus, rauhallisuus ja selkeys
ovat teemoja, jotka toistuvat niin alueen yleisil-
meessä kuin yksityiskohdissakin.

Voimakkaasta rakentamisesta huolimatta Aurin-
kolahden alueella on pystytty säilyttämään myös
luontoa ja vanhaa puutarhamiljöötä. Moderni ran-
ta-alue liittyy luontevasti lähes luonnontilaiseen
ympäristöön, ja monipuolistaa näin osaltaan alueen
käyttömahdollisuuksia.

ILOISTEN YKSITYISKOHTIEN KÄYTÄNNÖLLI-
NEN KOKONAISUUS
Vuoden Ympäristörakenne 2006 -kilpailussa kun-
niamaininnan saanut Vaasan uusi kävelykeskusta
on keskikokoiselta kaupungilta kunnioitettavan mit-
tava panostus keskusta-alueen viihtyisyyden ja toi-
minnallisuuden parantamiseen. Vilkkaassa käytös-
sä oleva alue onkin uusinut kasvonsa lukuisia pie-
niä yksityiskohtia myöten.

Vuoden Ympäristörakenne -kisan tuomaristo kiit-
teli Vaasan kävelykeskustaa monista innovatiivisis-
ta ja loppuun asti viedyistä oivalluksista – onpa
jopa roskakorit ja kukkalaatikot suunniteltu nimen-
omaan tätä miljöötä varten. Eloa alueelle tuovat
paitsi persoonalliset kalusteet, myös kasvillisuus
sekä useat taideteokset ja vesiaiheet. Erityisesti
taiteilija Erkki Kannoston hauskat veistokset nosta-
vat hymyn ohikulkijan huulille.

UUDELLA TAVALLA PERINTEINEN
HAUTAUSMAA
Oulujoen hautausmaan laajennusosa on ensimmäi-
nen Vuoden Ympäristörakenne -kisassa koskaan
palkittu hautausmaakohde. Tuomaristoa miellytti-
vät erityisesti kohteen harmoninen tunnelma ja ra-
kennuspaikalle sopivat materiaali- ja rakennerat-
kaisut, joiden avulla on saatu aikaan maisema-ark-
kitehtonisestikin vaikuttava kokonaisuus.

Oulujoen hautausmaan laajennusosa on raken-
nettu mäntykankaalle. Mäntykasvuston ohella hau-
tausmaata leimaavat hautakortteleita rajaavat kivi-

WEST PART OF AURINKOLAHTI WINS
THE ENVIRONMENTAL STRUCTURE
OF THE YEAR 2006 AWARD

The zoned area in the west part of Aurinkolahti in Helsinki
has won the Environmental Structure of the Year 2006
Award. It is a wonderful example of modern, clean-cut
and straightforward environmental construction. The con-
version of the shore landscape, originally in almost natu-
ral state, into a residential and recreational area for thou-
sands of people has been a great success. Excellent de-
sign work and high-quality environmental construction
have rendered the shore of Aurinkolahti a completely new
spirit and atmosphere ñ user-oriented but appreciative of
the nature.

Both the needs of the residents and the opportunities
offered by the nature have been successfully taken into
consideration in the planning and building of the Aurinko-
lahti area. The simple and well thought out plan leaves
space for the magnificent sea view and facilitates versati-
le and active use of the shore. The enjoyable shore area
serves both residents of Aurinkolahti and visitors from
further away. The shore boulevard is easy to access, and
open to all and sundry.

Two other prestigious environmental projects were
awarded an honorary mention: the new pedestrian centre
of Vaasa, and the extension of the Oulujoki Cemetary.

3, 4, 5
Vuoden Ympäristörakenne 2006 -tunnustukset jaettiin 3.
lokakuuta Villa Solvikissa Vuosaaressa: Aurinkolahden
(ylin kuva), Oulujoen (keskellä) ja Vaasan (alin kuva) koh-
teiden rakennuttajan, suunnittelijoiden ja toteuttajien
edustajat palkintotauluineen ja -kukkineen.

6
Oulujoen hautausmaan laajennuksessa kiviaitojen päällä
kasvaa jäkälä- ja varpukasvustoa, joka liittää aidan luon-
tevasti ympäristöönsä – mäntykankaaseen, jossa samoja
kasveja esiintyy paikoin pohjakasvillisuutena. Myös kivi-
muurin lomassa mutkittelevat polut sopivat hyvin paikan
tunnelmaan ja muuhun ympäristöön.

aidat, jotka muodostavat alueelle visuaalisesti voi-
makkaan rungon. Ratkaisu ei ole aivan perinteinen.
Yleensä hautausmaiden kiviaidoista voi nähdä vain
pienen osan kerrallaan, mutta Oulujoen hautaus-
maalla matalan kiviaidan muodostama ruudukko
aukeaa kokonaisuudessaan alueella kävijän eteen.
Kiviaidat levittäytyvät maastoon rauhallisena suo-
rakulmaisena viivastona.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaris-
tossa olivat edustettuina Puutarhaliiton, Rakennus-
teollisuus RT ry:n, Kiviteollisuusliiton, Viherympä-
ristöliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suo-
men Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, ympäris-
töministeriön ja lehdistön edustajat.
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