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1. Projektin esittely 
Syksyllä 1988 Tie- ja vesirakennushallitus 

tilasi Taideteolliselta Korkeakoululta opintoprojektin, 
jonka nimenä on Tienvarsien levähdysalueiden kalus-
teiden suunnittelu. Projektityöskentely kuuluu korke-
akoulumme syventävien opintosuoritusten jaksoon 
kolmantena - viidentenä opintovuonna. 

2. Projektin tavoite 
Projektin tavoitteena on laatia kokonaissuunni-

telma levähdysalueiden varusteile ja kalusteile 
osana alueiden yleisilmettä. Oleellisimmista kalus-
toista valmistetaan toimintahahmomallit. Projektilla 
on lllttymäkohtia muuhun tie- ja liikenneympäristön 
suunnitteluun kuten esimerkiksi , opastetauluihin, ai-
toihinja valaistuslaitteisiin. 

3. Opiskelijat ja ohjaa- 
jat 

Syventävät opintokohteet opiskelijat saavat 
valita itse . Projekti oli alunperin tarkoitettu sisus-
tusarkkitehtuurin ja teollisen muotoilun laitosten yh-
teistyönä tehtäväksi. Kuitenkin saimme sisustusark-
kitehtiopiskelijoista vain yhden innostumaan aiheesta. 
Tämän työn takana ovat seuraavat opiskelijat: 

Minna Luukka, sis. ark. opisk. 
Ilkka Kettunen, teoll. muot. opisk. 
Timo Matilainen, teolL muot. opisk. 
Ari Salonen, teoll.muot opisk. 
Ralf Wallis, teoll.muot opisk. 

Projektin ohjaajina ovat olleet teollinen muo-
toilija Ulla-Kirsti Junttila ja sisustusarkkitehti Pentti 
Hakala. He ovat innostaneet ja kannustaneet meitä 
koko talven uusiin entistä suurempiin ponnistuksiin. 
Tässä yhteydessä voinemme lausua suuret kiitokset 
ohjaajillemme sekä muille työtämme tukeneille henki-
löille. Tähän olemme tämän työn kuluessa päässeet ja 
elämä jatkuu vielä projektin jälkeenkin. 



4. Tehtävän jäsentämi- 
nen 

Aiheeseen perehtymisen aloitimme paneutu-
maila lIIkkumisen tarpeeseen, tieympäristöön, leväh-
tämiseen ja sen eri muotoihin. Alussa yritimme kiin-
nittää huomion perusasioihin: miksi pysähdytään, 
kuka pysähtyy ja mihin ? Rakentamisen suhde tieym-
päristöön ja luonnon muokkaaminen, jopa molempien 
tarpeellisuus tai tarpeettomuus olivat pohdinnan koh-
teina. Kosketusta todellisuuteen haimme Uudenmaan 
läänin levähdyspaikoilta ja tutustumalla aiheesta teh-
tyihin aikaisempiin selvityksiin Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa. Alusta saakka meillä on ollut vahvana 

käsitys, että mikäli ryhdymme muokkaamaan ympä-
ristäämme kalusteilla tms. varusteilla, on sen tapah-
duttava kokonaisuuksista pienempiin yksityiskohtiin 
päin. Eli haluamme kIInnittää enemmän huomiota le-
vähdysalueiden kokonaissuunnitteluun ja ympäristön 
muokkaamiseen siten, että se loisi monenlaisia mah-
dollisuuksia toteuttaa levähtäminen tieympäristössä. 
Levähdysalueiden suunnittelun periaatteisiin perehdy-
imme tutustumalla kirjallisuuteen, tieympäristöön, 
levähdysalueiden nykytilanteeseen ja alueiden käy-
ttöön sekä käyttäjien vaatimuksiin. 

4.1. Käyttöön perehty- 
minen 

Tienkäyttäjien levähtämisen tarve johtuu pääa-
siassa fyysisestä ja henkisestä ajoväsymyksestä. 
Tieympäristö on usein monotoninen ja visuaalisesti 
köyhä, virikkeiden määrä on hyvin vähäinen. Yleensä 



levähdysalueet onkin sijoitettu paikkoihin, joissa 
maisema on mielenkiintoinen. Pimeällä ajaminen ra-
sittaa silmiä voimakkaasti ja virikkeiden määrä pie-
nenee entisestäänkin. Levähdysalue voisi olla 
'henkinen", jolloin se antaisi tiellä liikkujalle visuaa-
lisen kokomuksen kautta herätteen ja siitä seuraukse-
na virkistymisen tunteen. 

Fyysiset tarpeet, kuten wc:ssä käynti ja ruo-
kallu sekä liikunta pakottavat matkaajia pysähty-
mään. Kuumuus kesällä ja kylmyys talvella lisäävät 
tielläliikkujan ongelmia. Lapsiperheilä fyysiset tar-
peet yleensä korostuvat ja levähdysten/pysähdysten 
välit ovat lyhyemmät kuin muilla. Autoon kohdistu-
vat huoltotoimet ovat pysähdysten syynä ja varsin-
kin huonojen keliolosuhteiden vuoksi autoa joudutaan 
huoltamaan usein (sade, lumi, pimeys). Informaation 
tarve ja suunnistautuminen liikuttaessa vierailla 
teillä ovat monasti syynä pysähtymiseen. Retkeilijät, 
polkupyöräilijät ja matkailuvaunulla lllkkujat ovat ke-
säisin huomattavia käyttäjäryhmiä ja levähdysalu -
ee!le usein pysähdytään piknikile. 

4.2. Levähdyspaikoille 
asetettavat vaatimuk - 

set 
Levähdysalueet ovat osa rakennettua ympäris-

töä. Luonnon muovaaminen yleensä pitäisi olla ympä-
ristön ehdoilla tapahtuvaa ja maisemaa säästävää. 
Levähdysalueet ovat tavallisimmin tiheästi rakenne-
tun taajama-alueen ulkopuolella, eikä siellä maisema 
siedä tuhlailevaa ja suureellista rakentamista. Tie it-
sessään muuttaa ympäristöä varsin voimakkaasti, 
esimerkkinä kallioleikkaukset. Suomalainen maisema 
on pienipiirteistä ja tien sekä maaston mittakaavat 
ovat lähellä toisiaan. Levähdysalue ei saisi mittasuh-
teillaan kilpailla tien kanssa. 

Levähdysalue voisi toimia maamerkkinä ajo-
matkan varrella paikallistamisen helpottamiseksi ja 
tieympäristön piristämiseksi sekä mandollisesti maa-
kuntien tai läänien identiteetin parantamiseksi. Yh-
teiskunnan yleinen suhtautuminen ympäristöönsä 
näkyy tieympäristössä rakentamisen suhteessa luon-
toon ja muokkaamisen totaalisuutena. Rakennetun ja 
rakentama ttoman ympäristön raja-alue on herättänyt 
monenlaisia ajatuksia siitä, miten luonnon muokkaa-
minen ja vapaasti kasvava luonto voitaisiin yhdistää 
sopivaksi kokonaisuudeksi. 

Levähdysalueen tulisi tarjota suojaa liikenteen 
melulta ja pölyltä sekä sateelta ja auringon paahteel-
ta. Alueen järjestelyillä pitäisi saada aikaan voima-
kas paikan tunne, jolloin ympäröivän alueen roskaan-
tuminen ja pilaantuminen saattavat vähentyä. Tuttu 
paikka lisää turvallisuuden tuntua, jota voidaan lisätä 
vielä valaistuksella, suojilla ja yks ityisyydellä. Ylei-
sesti alueen laadukkuus vaikuttaa ratkaisevasti ih-
misten suhtautumiseen ympäristöönsä. 

Pysäköintialueen ja rakennusten ympäristön 



tulisi olla julkista ja levähdyspaikan yksityisen tun-
tuista aluetta. Paikan varusteet sekä kalusteet ovat 
julkista ja yhteisöllistä rakentamista, joihin tulisi 
saada yhtenäinen ilme. Itse levähdyspaikan tulisi olla 
ihmisläheinen ja yksityisen tuntuinen paikka. Raken-
nusten arkkitehtuurin tulee olla mittakaavaltaan 
pientä ja ihmisläheistä. Kioski- ja käymälärakennus-
ten sekä mandollisten katosten tulisi olla sopusoin-
nussa toisiinsa. Näkymät alueelta pitäisi järjestää 
mieluiten tieltä poispäin 

4.3. Varusteille asetet-
tavat vaatimukset 

Vaatimuksia suunnittelutyölle asettavat ympä-
ristö omalta osaltaan, visuaaliset ja esteettiset odo-
tukset. Kokonaisvaltaiseen suunnitteluun olemme 
syksyn aikana kiinnittäneet paljon huomiota. Leväh-
dyspaikan toiminnot ja niiden määrä ovat tärkeitä 
vaatimuksia määrää viä tekijöitä. Tekniset vaatimuk-
set, kuten huollon järjestäminen ja valmistettavuus, 
tulevat olemaan huomattavia. Kustannus tekijöitä ei 
pidä unohtaa kaiken tämän keskellä. 

Levähdysalueiden varus teet ja kalusteet joutu-
vat erityisen kovaan rasitukseen sekä käyttäjien että 
ilmastomme taholta. Ilmaston vaikutukset ovat hyvin 
moninaisia ja ne asettavat vaatimuksensa materiaa- 
linvalinnalle. Yksityiskohtaisen perehtymisen valmis-
tettavuuteen, huoltoon, opastukseen, palveluiden 
määrään ja tasoon, valaistukseen, ilmastollisiin seik-
koihin, yms. vaatimuksiin suoritimme selvitettyäm-
me rakentamisen ja kalustuksen suhteet pääpiirteis-
saan. 

4.4. Tavotteiden mää- 
rittely 

Aiomme laatia erilaiset suunnitelmat pienimuo-
toiselle, omilla ehdoillaan toimivalle levähdyspaikalle 
ja voimakkaammin rakennetulle alueelle. Rakentami-
sen tulee tapahtua yksilöllisin paikkaan sidotuin rat-
kaisuin ympäristö kokonaisuutena huomioiden. Peri-
aatteessa emme tee standardiratkaisuja levähdys-
paikkojen suunnittelemiseksi. Jokaisen levähdyspai-
kan suunnittelun yhteydessä on harkittava erikseen 
minkälaisia varusteita siellä käytetään ja kalusteet 
pyritään soveltamaan paikan luonteen mukaisiksi. 
Suunnitelmamme on sijoitettu neutraaliin paikkaan 
ilman merkittäviä maisemakohtia. Mielestämme jo-
kaisen huomattavan maisema-alueen suunnittelu tulee 
tehdä paikalle ominaisin yksilöllisin ratkaisuin. Py-
rimme tekemään ratkaisuistamme joustavia siten, 
että niitä voidaan soveltamalla käyttää useassa pai-
kassa. 

5. Ensimmäiset luon- 
nokset 

Syksyn ensimmäiset luonnoksemme koskivat 



koko tieympänstön muokkausta. Lähtökohtinamme pi -
dimme virikkeisyyden lisäämistä, vaihtoehtoista 
levähtämistä, vapaamuotoisempaa oleskelua moninai-
sessa ympäristössä. Kuvina seuraavassa joitakin ide-
oita. 
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7. Suunnittelualueiden 
esittely 

Joulukuun puolessa välissä pidettiin palaveri 
projektin esiselvitysvaiheen päätteeksi. Esittelyssä 
kerroimme mitä olimme syksyn aikana saaneet 
aikaan. Tutustumiskäynneistä Uudenmaan levähdysalu-
eilla olimme laatineet diasarjan. Samoin idointimme 
olimme kuvanneet dioiksi, joiden pohjalta keskuste-
limme jatkotoimenpiteistä ja suunnitelmien soveltu-
vuudesta toteutukseen. 

TVH:n asiantuntijoina tässä projektissa ovat 
olleet ymp.suunn. Raija Merivirta, VTM Terttu 
Pohjanoksa, Dl Matti Hämäläinen, ylitiemestari Matti 
Hynönen, ins. Antti Korventausta, Dl Anne Leppänen 
ja tiedotuspääll. Reijo Hukkanen. 

TVH:n työryhmän kommentit olivat myönteisiä 
ideoiiemme. Kaikki ehdotukset eivät kuitenkaan ole 
toteuttamiskelpoisia mm. liikenneturvallisuuden kan-
nalta mutta ideoiden täytyykin olla rajuja, että ne 
sitten toteutettuna eivät latistuisi mitään sanoma tto-
miksi. 

TVL halusi korostaa, että ongelmana on usein 
levähdysalueiden sijoittaminen, jota vaikeuttavat 
monet lakisääteisetkin seikat ja kaikki ei suju aina 
pelkällä haltuunotolla. Ilkivalta, koko levähdysalueiden 
ja erityisesti vessojen siisteys koettiin ongelmallise-
na ja kalusteiden häviäminenkin on mandollista. Tässä 
muutamia seikkoja, jotka täytyy huomioida kaluste-
suunnitelmia tehtäessä. 

Tapaamisessa sovittin, että suunnittelukoh-
teeksi otetaan konkreettiset alueet, joille laaditaan- 
periaatteiden pohjalta joko rakentamis- tai parannus- 
suunnitelma, -suunnitelmia. 

6. Tapaaminen TVH:n 
edustajien kanssa syk- 

syllä 

PROS7VIK 

Yhdeksi suunnittelukohteeksi saimme Prostvikin 
lauttarannan Nauvon kunnassa Turun saaristossa. 
Alue on tällä hetkellä huonossa kunnossa ja suunnitte-
lemattomasti rakennettu. Ohessa kuva alueen nykyti-
lasta. 



NAARANKI 

Toinen kohteemme on Naarangin tuleva leväh-
dysalue Mikkelin eteläpuolella. Alue sijoittuu Mikkelin 
uuden ohitustien varteen 5-tiellä ja on tällä hetkellä 
rakennus vaiheessa. 

NUMMENNII1TY - KARHUNKORPI 

Hämeenlinnan tulevan moottoritien varteen pel -
tojen keskelle suunnitellaan levähdysaluetta noin 40 
kilometrin päähän Helsingistä. Tämä kohde on esi-
merkkinä voimakkaammasta ympäristön muokkaami-
sesta. 



8. Yleisjärjestelyjen ide- 
ointi 

Kävimme tammikuun alussa tutustumassa koh-
teisiin ja teimme suunnitelmia alueiden järjestelyis-
tä. Näitä ideoita kertyi loppujen lopulsi aika pino. 
Yleisjärjestelyihin liitimme samalla luonnoksia aluei-
den kalustamisesta ja muusta varustamisesta. 
Prostvikin lauttaranta oli koko ryhmän mielestä inn-
oittava suunnittelukohde. Ajoittain ilmeni hyvin kärk-
käitä mielipiteitä levähdyspaikkojen tarpeellisuudesta 
ylipäätään ja siitä mitä levähdysalueella tarvitaan ja 
mitä ei. Sopiva määrä tuskaa työn kuluessa on kai-
kessa lopulta hyväksi, sanovat viisaat fietäfät. 

9. Kalusteiden ideointi 
Jatkoimme syksyistä linjaamme viitteenomai-

sista kalusteista. Mielestämme kaluste voi olla veis-
tos, tilanjakaja, muuri, tila teos, tuulipussi, maa-
merkki, melkein mitä tahansa. Ulkokäyttöön tarkoite-
tut rakennelmat vaativat materiaaleilta poikkeuksel- 



lista säänkestävyyttä. Erittäin suurta huolellisuutta 
on noudatettava valittaessa materiaaleja kalusteisiin 
levähdysalueille; materiaalien täytyy kestää lämpöä, 
pakkasta, vettä, auringon paistetta ja tiettyyn rajaan 
saakka tienkäyttäjien ilkivaltaa. Parhaiten tarkoituk-
seen soveltuvia materiaaleja ovat puu, betoni ja 
teräs. Vaikeutena olemme kokeneet uuden ilmeen löy-
tämisen paljon käytetyille rakennusmateriaaleille, 
joita kaikki ovat oppineet ja tottuneet näkemään päi-
vittäin ympäristössään. 

Seuraavaa tapaamista TVH:n työryhmän kanssa 
silmällä pitäen kiteytimme ajatuksemme neljään eh-
dotukseen. Jokaiselle kolmelle alueelle on laadittu 
yleissuunnitelma tai useita sellaisia sekä ideat mah-
dollisista kalusteratkaisuista. 

10. Tapaaminen TVH:n 
edustajien kanssa ke- 

väällä 
Esittelimme suunnitelmat kuvin ja pienoisma!-

lein TVH:n työryhmälle. Ehdotukset otettIIn keskuste-
lun pohjaksi ja kokouksessa päätettiin jatkotoimenpi-
teistä ja projektin lopputuloksesta. 

Yksi mielipiteenvaihdon kiihoke on ollut stan-
dardointikysymys, johon syksyisten selvitystemme 
pohjalta olemme ottaneet yksiselitteisen 
kannan.Loppujen lopuksi olemme myöntyneet kalustei-
den monistettavuuteen sillä edellytyksellä, että 
yleissuunnitelmat pyritään mandollisuuksien mukaan 
laatimaan paikkakohtaisesti. Onhan niin, että mikäli 
kalustetaan levähdysalueita, voivat kalusteet saman 
tien olla hyvin ja toiminnallis - esteettisin perustein 
suunniteltuja. Näin saamme ainakin jonkin verran pa-
rempaa ympäristöä tuleville polville ihasteltavaksi. 

11. Jatkokehittely 
Kukin projektiryhmän jäsen on kirjoittanut om-

akohtaisia kokemuksiaan ja näkemyksiään työstään. 
Seuraavassa lyhyet jutut jokaiselta: 

11.1. Naarangin leväh-
dysalue, Minna 

Naarangin levähdysalue sijaitsee 5-tien uudella 
osuudella n. 10 km ennen Mikkeliä. Alue on yksipuoli-
nen, ainoastaan etelästäpäin saapuvien autoilijoiden 
käytössä. Alueeksi on varattu pieni niemennokka, 
jonka maasto on arkaa, hieman soistunutta matalaa 
kuusikkoa. Alueen ympärillä kohoaa suuret metsät. 

Järven vastarannalla asuu perhe ympärivuoti-
sesti, naapuritontilla kesämökkiläinen. 

5-tie on lllkenteeltään hyvin vilkas, itä- 
Suomen pääväylä etelään. Sen kulkijoista ja alueen 
tulevista käyttäjistä suuri osa on kesäaikaan turiste-
ja, asuntovaunuilla liikkujia ja kesämökkiläisiä, jotka 
matkaavat kohti järvi-Suomea. Talvisin levähdysalu-
etta käyttävät pääasiassa työmatkalaiset ja ammat- 



tia utoilija t. 
Mikkelin levähdysalueen maasto ja ympäristö 

antavat viitteitä siitä, että alueen tulisi omata voi -
makas paikan tuntu ja olla hengeltään pienimuotoinen 
ja luonnonläheinen, sympaattinen. Syksyn mittaan 
mielessämme pyörineet ajatukset "keitaasta', - jo-
takin metsän keskellä -, sopivat erityisesti Naarangin 
levähdysalueelle. 

Paikalle on etukäteen kaavailtu kioskia, mikä 
tuntuukin ihan luonnolliselta ajatellen paikan käyttä-
jäkuntaa ja maisemia. Muita palveluja ja varusteita 
kioskin lisäksi alueella ovat opaskartta, puhelin, käy-
mälät, uima- ja nuotiopaikka, penkki-pöytäkalusteet, 
jäteastiat ja iso jätelava. Hyvin toimiva jätehuolto 
on ehdoton edellytys alueen viihtyisyydelle. 
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Alueen järjestelyn perustana on ajatus kioskin 
ja sitä ympäröivien kalusteiden muodostamasta iyh-
mästä, keitaasta, jonne pieni polku johdattaa kulkijan 
parkkipaikalta. Aja tuksessa on oleellisinta se, että 
parkkipaikka on selvästi erotettu oleskelualueesta. 
Parkkipaikka eristetään puiden ja pensaiden nauha-
maisella aidalla kävelypolusta, joka vie kioskille ja 
järven rantaan. 

Opaskartan, puhelimen ja mansikanmyyjän 
pieni aukio sijaitsee parkkipaikan päädyssä, puilla re-
unustetun kävelytien päässä. Parkkipaikan toisessa 
laidassa ovat huoltoajoa vaativat toiminnot, käymälät 
ja katettu jätelava. 

Levähdysalueen rajaa tiestä muotoiltu ja nur-
metettu maavalli, joka toimii sekä paikan maamerkki-
nä, että levähdysalueen meluesteenä. Maa vallin muo-
tollussa käytetään yksinkertaisia aiheita, jotka voisi- 



vat viitata maakunnalle tai läänille ominaisiin aihei-
siin. 

___________ 1' \l 	\ 

Kalusteista on haluttu saada vahvasti luontoon 
mukautuvia, kuitenkin jo itsessään voimakasilmeisiä. 
Ympäristö vaatii sinne asetetuilta kalusteilta ulkonä-
ällistä vahvuutta ja yllättävänkin kookasta mitoitus-
ta. Muurilla ja siihen liitetyillä penkki- ja pöytäta- 
soilla saavutetaan tarpeeksi voimakas ja toimiva ko-
konaisuus. 

Muuri koostuu yksinkertaisista elementeistä, 
joita voi yhdistellä toisiinsa palapelin tavoin. Kalus-
tesarja on hyvin joustava ja muuttuvainen, joten se 
on sovellettavissa myös muualle harkinnan mukaan. 
Peruselementteinä ovat betonipilarit, jotka asetetaan 
päällekäin ja niiden väliin kiinnitetään penkkitasot. 
Pöytä levyt asettuvat pilarien päälle. roska-astiat 
muurin kupeeseen. Betonipilareita yhdistetään toisiin-
sa puusaranoila tai pitkillä penkeilä. Muuriin voi liit-
tää myös katoksen. 



Sekä kioskin että käymälän materiaaleina ovat 
betoni ja aaltopeltL Muuriin kiinnitettävä katos on 
aaltopeltiä puisin rakentein. Kioskin ja käymälän ulko-
näkö ja rakenne tulee tutkia lähemmin kun aluetta 
ryhdytään muilta osin toteuttamaan. 

11.2. Nummenniityn le-
vähdysalue, Ilkka 

Nummenniityn levähdysalue sijaitsee Hämeen-
linna-Helsinki moottoritien varressa. Matkaa Helsin-
kiin on vielä noin neljäkymmentä kilometriä. Hämeen-
linnasta tulevalle autoilijalle levähdysalue näkyy jo 
kaukaa, koska tie on suora ja molemmilla sivuilla 
ovat laajat viljapellot. Kuusimetsän ja pellon raja 
osuu juuri levähdysalueen kohdalle, joten alue saa 
metsäisen taustan. Mootoritie ja muut tiet rajaavat 
alueen noin 500 metriä pitkäksi ja noin 150 metriä 
leveäksi. Levähdysaluetta käyttävät ainoastaan Hel-
sinkiin matkaajat- Helsingistä tulijoille on oma Kar-
hukorven levähdysalueensa. 

'''' 	 . 

Nummennlltyn levähdysalueen luonteen (40 km 
Helsingistä, moottoritie ja huoltoasemien läheisyys ) 
takia olemme arvioineet pysähtyjän tarpeet seuraa-
vasti: 

- Mandollisuus pysähtyä. (moottoritielle ei saa 
pysähtyä ) 

- WC:n tai metsänreunan tarve. 



- Informaatio. Miten tie jatkuu tästä eteenpäin? 
Miten ajetaan 

Vantaalle? Missä on Johan Walleniuksen maa- 
tila? 

- Puhelin 
- Mandollisuus päästä eroon roskista, joita 

auto on täynnä pitkän 	matkan jälkeen. 
- Mandollisuus nauttia eväitä pöydän ääressä. 

Penkit ja pöydät jäävät sIIs Nummenniityn le-
vähdysalueen tarvehierarkiassa viimeisiksi. Ovatko 
kalusteet lainkaan tarpeellisia levähdysalueella? 
Ovatko kalusteiden käyttöominaisuudet ja ergonomia 
tarkoituksenmukaisia lähtökohtia suunnittelulle? Ka-
lusteilla voisi ehkä olla muitakin funktioita. 

Jo varhaisissa luonnoksissamme esiintyi aja-
tuksia levähdysalueen toimimisesta maamerkkinä. Le-
vähdysalue kertoo itse olemassaolostaan ja houkutte-
lee autoilijaa pysähtymään. Mikäli autoilija ajaakin 
ohi, kertoo levähdysalue kuitenkin persoonallisella 
tavalla missä ollaan menossa. Seuraavalla reissullaan 
matkaaja osaa jo odottaa maamerkkiään. 

Mikäli levähdysalueella ei ole luonnonkaunista 
maisemaa tai järveä, voidaan alue personalisoida ih-
misen käden jäljellä. Luonnoksissamme ehdotettIIn 
maamerkeiksi isoja nurmikasoja, muureja, veistok -
sia, torneja, tuuliviirejä, viitteitä agraarikulttuuriin 
tai maakunnan paikallisilmeeseen, ym. 

Ajatus kalusteiden toimimisesta maamerkkinä 



reaalisoitui Nummennhityn levähdysalueella. Viisi toi-
sistaan erilaista pöytäpenkkiyhdistelmää sijoitetaan 
riviin kandenkymmenen metrin etäisyydelle toisis-
taan. Pöytäpenkit sijaitsevat nurmella parkkipaikan 
ja moottoritien välissä tai levähdysalueella välialu-
een nurmella. Etäisyys moottoritiehen on noin 75 
metriä, joten tila teos näkyy hyvin tielle. Kalusteiden 
materiaalina käytetään betonia, puuta ja terästä. 
Mielikuvitusta käyttämällä kalusteita voi käyttää is-
tumiseen, jopa ruokalluun. Kalusteet ovat tukevia, 
kestäviä, yksinkertaisia ja kohtuullisen halpoja val-
mistaa. 

Muita levähdysalueen varusteita ovat rosk!k-
set, iso roskalava, intormaatiotaulut, puhelin ja WC. 
Ne sijoitetaan parkkipaikan toiselle puolelle omalle 
laatoituksella tai saralla rajatulle alueelleen. 



11.3. Ritiläkalusteet le-
vähdysalueille, Timo 

Olen koko kevään ajan yrittänyt kehittää ideaa-
ni kevyen näköisistä kalusteista, jotka olisivat ra-
kennettu teräsverkosta ja puusta. Tämän ajan puit-
teissa olen päätynyt yhteen ratkaisuun, jota pidän 
kohtuullisen käyttökelpoisena ulkokalustesarjana. Pe-
rusratkaisu on hyvin yksinkertainen vahvan teräsri-
tilän ja puun yhdistelmä. Rakenteesta saa helposti 
kestäviä ja toiminnallisia kalusteita. Ratkaisussani 
on ehdotus yksityiskohtien toteuttamisesta. Mielestä-
ni suunnitelma ei vielä ole täysin valmis ja siksi 
vaatii jatkokehittelyä sekä hiomista. 

Olen ajatellut kalusteideni paikaksi pienimuo-
toista levähdysaluetta, jonne poiketaan pysähtymään 
hetkeksi. Paikka voisi olla bussipysäkin laajennus tai 
moottoritien pieni ulosajokaista, mielellään lähellä 
asutuskeskusta. Rakennusaste alueella on vaatimaton; 
vain pintamateriaaleilla luodaan ympäristöä. Astalttia 
autojen ajotielle ja joko astalttia tai hiekkaa kalus-
teiden pohjaksL Ympäröivää luontoa käsitellään mah-
dollisimman vähän. Paikka on myös lähellä itse tietä 
ja liikennettä. 

Pienimuotoisella levähdysalueella pysähdys on 
lyhytaikainen: pikainen tarkistus, kuljettajan vaihto, 
odotusta, tai vastaavaa, jolloin varustetaso voi olla 



vähäisempi. Usein penkki, roskakori, infotaulu ja wc 
riittävät. Wc:nkin voi asettaa kyseenalaiseksi. koska 
monasti sen huolto on puutteellista ja mielestäni ei 
kannata rakentaa kylmiä ja ilman vesiliitäntää olevia 
wc-rakennuksia. Toinen vaihtoehto wc-ratkaisuksi on 
kemiallinen jätteenkäsittely, joka vaatii myös paljon 
huoltotyö voimaa. 

Oma ratkaisuni sopii mielestäni pienelle alueel -
le, jonka vaatimustaso on alhainen. Nopea pysähtymi-
nen miellyttävässä ympäristössä on monelle tienkäy-
ttäjälle tarpeen. Huomioitava on muut kuin autoilevat 
tiellä liikkujat: polkupyöräilijät ja moottoripyöräiijät 
kesäkuukausina. He käyttävät usein levähdysaluetta 
matka rasituksen poistamiseen istahtamalla tai jaloit-
telemalla vähän aikaa. 

Kalusteeni levähdysalueelle ovat penkki, roska-
kori ja infotaulu. Konstruktioratkaisuna olen kehitel-
lvt teräsverkon ia puun vhdistelmästä rakennettua 



kalustesarjaa. Materiaalit valitsin kestä vyyden ja ii-
mastorasituksen siedon perusteella. Samalla teräk-
sestä ja puusta saa vahvoja ja kestävän näköisiä ra-
kenteita. Vandalismin kesto on ollut yksi huomioimani 
seikka. Verkkoa on hankala töhriä ja väännellä sekä 
puurakenteet on vaiva tonta uusia, mikäli ne turmeltu-
vat käytössä. 

Kuten jo aikaisemmin sanoin, voidaan kalustei-
tani soveltaa asutuksen lähellä oleviin alueisiin. Stan-
dardikäyttä ei ole mielestäni poisluettu mutta siinä 
tapauksessa täytyy kalusteiden värivaihtoehtoja olla 
useampia, jolloin saadaan vaihtelua eri alueiden välil-
le. Kalustesarjaan on mandollista tietysti liittää myös 
pöytä, jonka rakenneratkaisut on sitten myöhemmin 
kehiteltävä erikseen. En pidä mandottomana suunni-
tella pöytää samoista materiaaleista kuin muutkin ka-
lusteet. Lisäksi yksityiskohtia muuttamalla saadaan 
kalusteista hyvinkin erinäköisiä ja erilaisiin ympäris-
töihin soveltuvia. Pääasiassa olen suunnitellut kalus-
teeni urbaanlln ympäristöön, jonne ne mielestäni so-
pivat parhaiten. 

Malleissani on tällä hetkellä yksi ehdotus tehdä 
kalusteet, Näillä yks ityisko hdilla kalustesarjasta 
tulee kestävä ja toimiva. Mielestäni on vielä tarpeel -
lista jatkokehittää sarjaa yksityiskohtien osalta, 
jotta valmistus olisi mandollisimman helppoa. Tähän 
tarvitaan kuitenkin mandollista valmistajaa yhteisty-
öhön ja opponentiksi, että saisin näkökulmia valmis-
tuksen ongelmista. Olen saanut jonkinlaisen tuntuman 
rakenneratkaisusta valmistaessani hahmomallit oi-
keista materiaaleista ja kokemani jälkeen pidän mah-
dollisena soveltaa ideoitani suuremman sarjan vaI -
mistukseen. 





11.4. Prostvikin lautta- 
ranta, Ari 

Tehtävänä on ollut olemassa olevan levähdysa-
lueen parantaminen. Paikka sijaitsee Turun saaristos-
sa Paraisten kaupungin ja Nauvon kunnan välillä kul-
kevan lautan yhteydessä. Lauttaväli on noin 1.5 kilo-
metriä, joten kesän ruuhkaisina päivinä odotusajat 
saattavat venyä useiden tuntien mittaisiksi. Nykyään 
molemmilla rannoilla on kioskit ja Nauvon puoleisella 
rannalla pieni pysäköintialue, jossa informaatiotaulu. 
Levähdysalueen ympäristö on mitä viehättävintä saa-
ristomaisemaa. 

Alueen suunnittelu aloitettiin tutustumalla 
tilanteeseen paikan päällä. Totesimme nykyisessä til-
anteessa olevan paljon parantamisen varaa. Suurim-
pana ongelmana on alueen keskeneräisyys ja suttui-
suus sekä materiaalien sopimattomuus, Saaristossa 
on pitkä ja vahva perinne meren rannalle rakentami-
sessa ja ympäristö on pysynyt melko yhtenäisenä. 

Alueen käyttö vaihtelee vuodenaikojen mukaan 
huomattavasti. Selvä sesonkiaika on kesäisin, jolloin 
mökkiläiset ja muut saaristoa virkistykseen käyttä-
vät pysähtyvät lauttaa odottelemaan. Kioskilta oste-
taan virvokkeita ja jonkin verran elintarvikkeita. Ke-
•säisin käyttövaihtelee viikonpäivästä ja kellonajasta 
rIIppuen. Ruuka-aikojen ulkopuolella alueelle pysähty-
minen on lyhyempää, mutta silloin voidaan pysäköidä 
p-alueelle, eikä kuljettajan tarvitse siirtää autoa 
jonon mukana. Talvisin paikalliset asukkaat lienevät 
ainoita käyttäjiä. Kioski on suljettu sesonkiajan ulko-
puolella. Alueen siisteyson kaikkien yhteinen asia ja 
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ympäristön hyväksi on tehtävä yhteistyötä. 
Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja alueen paran-

tamiseksi kohtuullisen pienillä muutoksilla. Päädyim-
me ehdottamaan vaihtoehtoa, jota voisi kutsua alueen 
yleiseksi siistimiseksi. Nykyistä kioskialuetta laajen-
nettaislln hieman ja rakennukset uusittaislln. Kioskin 
yhteyteen tulisivat wc- ja varastorakennukset sekä 
torimainen pieni aukio. Aukiota voisivat levähtäjät 
käyttää istuskeluun ja eväiden nauttimiseen. Siellä 
voisivat myös alueen kalastajat sesonkiaikana myydä 
tuotteitaan. Aukion päällystemateriaalina olisi kivi. 

Kioskialueen molemmille puolille penkereeseen 
kiinnitetään laiturit, joita pikin voi kävellä autojonon 
sivulla ja olla veden lähellä. Laiturilla on penkkejä so-
pivin välimatkoin sekä pieniä roskiksia paperiroskille. 
Tuulipusseja sijoitetaan myös laiturile ja niiden tolp-
piin saadaan kllnnitettyä pelastusrenkaat. 

Laiturin saaren puoleisesta päästä tehdään suo-
jatie ajoradan yli kohdasta, jossa näkyvyys molem-
piin suuntiin on paras mandollinen. Laatoitettu käytä-
vä johtaa pysäköintialueelle, jonka olemusta pitää 
myös kohentaa erottamalla se ajoradasta korokkeella 
ja siistimällä reunoja. 

Informaatiotaulut ja suurempi roskis sijoite-
taan kioskialueelle.Alueella tarvitaan vain pieni infor-
maa tiotaulu erilaisille aikatauluille ja ilmoituksille. 
Saaristoa koskeva opastus olisi oltava Paraisten puo-
lella, jolloin sitä voisi tutkia lauttaa odotellessaan. 
Kioskin huoltoa varten tehdään tiehen lovennys, johon 
mahtuu kuorma-auton pysäköimään. Pysäköintialueel-
le sijoitetaan jätelava, 

Laituri rakentuu betonikonsoleista, jotka vaIe-
taan rantapenkereeseen. Konsolit ovat kaikki saman-
laisia. Niiden päälle kiinnitetään pituussuuntaiset 
juoksut, joihin kävelytason laudat asonnetaan rantaa 
vasten kohtisuoraan. Meren puoleiseen reunaan kiin-
nitetään pystysuora lauta. Penkkien kohdalla laituris-
sa on levennys. Laiturin tason leveys muualla on n. 
metrL Konsoleihin saadaan kilnnitettyä myös penkit, 
tangot, roskikset, portaat tielle ja uimaportaat. 



Laiturien kohdalla ei käytetä kaidetta tien ja 
laiturin välissä, vaan korvataan se tolpilla, jolloin on 
helpompi siirtyä autolle laiturilta. Tolpat ovat myös 
vivaalisesti miellyttävämmät. Valmistusmateriaalina 
käytetään läpivärjättyä betonia. 

Rakennusten suunnittelussa on käytettävä ark-
kitehdin ammattitaitoa hyväksi. Materiaaleina kuiten-
kin pääasiallisesti puu, sekä jonkin verran betonia ja 
kiveä. Väreinä punainen ja valkea. 

Paraisten puolella oleva ranta kaipaa myös 
kunnostusta. Tämän projektin puitteissa ehdimme 
luoda vain periaatteen Nauvon puoleisen rannan ko-
hentamiseksi. Jatkossa olisi molempia rantoja tutkit-
tava yhdessä. 



Toiveenamme olisi saaristomaiseman säilyttä-
minen mandollisimman luonnollisena. Turunmaan saa-
risto on maailmanlaajuisestikin harvinainen ja erittä-
in haavoittuva. Maiseman kauneutta ei kannattaisi 
pilata silloilla eikä tunneleilla. Ne olisivat kuitenkin 
vain muualta tulevia mökkiläisiä varten. Saariston 
asukkaat kyllä osaavat välttää ruuhka-aikoja. 

Tätä ehdotusta voi pitää esimerkkinä meren 
rannalla olevien levähdysalueiden suunnittelemisesta. 
Tosin harvassa lienevät ne paikat, joissa rakentami-
nen on näin laajaa. Liikennemäärien perusteella pitää 
harkita mitä tehdään. Maiseman ja sijainnin vaihtelut 
pitää ottaa tarkoin huomioon aluekohtaisesti. Toteu-
tusta varten olisi suunnitelmaa tarkennettava ja täy-
dennettävä. 

11.5. Betongpelare- 
möbler, Ralf 

Själva iden kom frän möjligheten att forma 
betong till vad som helst. Inom projektgruppen har vi 
under hela värterminen haft 1 huvudet det här med 
murar, betong, sten, osv. Därav har den här iden 
kommit fram med en säkallad pelare ' 
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Pelaren skulle göras 1 betong, med standard 
fästningsmöjligheter för bord, bänk, tak, vimpelstäng 
och infotavia. Samma pelare skulle användas till alla 
system. Bänk och bord skulle göras i trä och taket av 
vägplät. Iden var ocksä där, att när man använder 
fiera pelare 1 rad, skulle de eventuellt bilda en mur. 
Just med tanke pä när man färdas pä landsväg, ser 
man landsvägen bättre. Man kunde även fästa en 
stäng pä pelaren med en vimpel, som ocksä kan fram-
häva rastplatsens placering. Även nakna pelare skulle 
användas, för att framhäva muregenskaperna. 

Placeringen av de här pelarna, förmodligen 
krävor de en större yta av en rastplats, just för att 
de skall kunna framföra de här muregenskapen ' 
Jag har ocksä tänkt mig att de kunde finnas färre av 
dem pä en rastplats, eventuellt bara en pelare, ifail 
att det into flnns nägon annan möjlighet. Pelarna 
kunde användas ocksä som vägmärken, att nu närmar 
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man sig en rastplats. 
Material och element: 
Betongpelaren i vilket man fastsätter bord, 

bänk, tak, infotavia och vimpeIstng. 
Material: Betong, trä, vgpIät, metalidelar och 

glasfiber. 
Pelaren är helgjuten i betong, nersänkt i 

marken. 
Bordsytan och bänken av inpregnerat trä. 
Takytan är av plastad eller mIad vgplt. 
Och till sist vimpelstängen av glasfiber. 

  



12. Loppuarviointeja 
Tähän raporttimme loppuun olemme kirjanneet 

joitakin kommentteja ja mietteitä pohdittavaksi yh-
teisen ympäristömme suunnittelusta. Koko ympäris-
tömme muokkaamiseen ja ennen kaikkea hoitoon pitää 
ottaa huolitellumpi asenne. Loppujen lopuksi samalla 
vaivalla ja rahalla saadaan aikaan hyvää tulosta. 
Täytyy vain punnita arvoja uudelleen ja uudellen sekä 
kyseenalaistaa vanhoja tapoja tehdä asioita. Raamim-
me olemme joka tapauksessa laatineet itse, joten ei 
ole ketään, jota syyttää huonosta ympäristönsuunnit-
telusta. 

Projekti kokonaisuudessaan on ollut suuri työ-
määrä. Tavoitteenamme ei ole ollut tuotantovalmiiden 
tuotteiden tekeminen. Ennemminkin miettiä kokonai -
suuksia ja tuoda uusia ajatuksia ympäristön käsitte-
lyyn. Työn aikana olemme asettaneet kyseenalaisiksi 
monia asioita etenkin itsellemme ja olemme hakeneet 
luonteenomaisia ratkaisuja ongelmiin. Nykyisillä le-
vähdysalueilla on nähtävissä standardoinnin tulokset. 
Sama kaluste ei sovi joka paikkaan. Luonto ja raken-
tamisen aste määrittelevät rajat, kun ne vaan halu-
taan huomioida. Sarjatuotannon hylkääminen ei ole 
kuitenkaan ollut päämääränämme. Elementtiratkaisut 
ovat varmasti kehittelyn arvoisia ideoita. Samoista 
osista voidaan muokata monenlaisia variaatioita. Jo 
värien muuntelu tilanteen mukaan luo uudenlaista ym-
päristöä. Jatkoa ajatellen pitäisi harkita kokonaisval-
taisen suunnitelman tekemistä koko tieympäristön ra-
kentamisesta ja varusteluista. 

Luonnoksissa on paljon mielenkiintoisia ja 
käyttökelpoisia ideoita. Työmme kuvamateriaalista 
voi päätellä, että alueiden yleissuunnittelu on tär-
keysjärjestyksessä ennen kalustesuunnittelua. Wc- 
ongelmaa emme ole paljoa käsitelleet, koska siitä hel-
posti saisi laajuudeltaan lähes yhtä suuren projektin. 
Valaistus jäi myös turhan vähäiselle huomiolle. Siitä-
kin on mandollista muodostaa oma projektiaihe, jonka 
pohtiminen olisi arvokas lisä ympäristönsuunnittelul-
le. 

Ja vielä vähän lisää. Koko tätä raporttia ja 
työmme tuloksia pitäisi käsitellä ideapakettina eikä 
ainoastaan muutaman tuotteen kehitysprosessina. 
Olisi sääli jättää näin suuri työmäärä viimeistelemät-
tä ja lopettaa keskustelu tähän. Mandollisuuksia on 
vielä... 



Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 
Helsinki 1989 
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