
VARKAUDEN KÄMÄRIN ALUEEN IDEAKILPAILU

Pikku Puu



Urbaanit Mahdollisuudet 2010-2050

VARKAUS 2010 = 23 000

Varkauden 2050 = 30,000

Tai

Tällä hetkellä Varkaus määritellään kahden teollisu-

uden toimialan mukaan; Paperi ( Stora Enso) ja 

Koneen osat ( Foster Wheeler).

Paperi on nyt uhattuna ja mitä todennäköisemmin 

tulee häviämään kahden vuoden kuluessa. Tämä 

riskeeraa Varkauden olemassa olon; edessä on 

mahdollinen rappeutuminen ja poismuutto.

Tämän tilanteen edessä Varkaus tarvitsee uuden 

suunnan ja tarkoituksen. Uuden tarkoituksen tulee 

olla alansa korkeatasoisin keskus Suomessa  ja 

ainutlaatuinen jokapäiväinen kokemus Varkauden 

asukkaille.

Tiede ja Urheilu Akademiaa esitetään täksi 

korkeatasoiseksi keskukseksi, joka sijoittuu rajoitet-

ulle urbaanille Kämärin alueelle.

Asukasluvun kasvu, ei lasku, on välttämätön 

Varkauden onnistuneeseen koossa pysymiseen; 

vuoteen 2050 mennessä 23 000:sta 30 000:een 

asukkaaseen. Näin ollen ehdotetaan, että ympäristön

asuttamista tehostetaan ja samalla suojellaan 

Kämärin alueen luonnon kauneutta. (Urbaani 

diagrammi) Yksitoikkoisuus ja monipuolisuus ovat 

kaksi vaihtoehtoa.

Me valitsemme monipuolisuuden.

Tai

Yksitoikkoinen

Monipuolinen

Tämä konsepti vaatii Varkauden olennaisten ominaisiirteiden uudelleen löytämistä, Varkauden joka on:

Kahden saaren kaupunki.

Nämä kaksi saarta koostuu historiallisesta ytimestä ja Kämärin luonnonmukaisesta saaresta. Yksi 

positiivinen ja toinen negatiivinen. Yksi urbaani ja toinen luonnomukainen. Toinen tekee toisen tehot-

tomaksi.

Osoittaakseen Varkauden rikkinäisen urbaanin rakenteen ja 30 000 väestötavoitteen välttämät-

tömyyden, konsepti hyödyntää seitsämän tärkeää tekijää, joita vaaditaan rikkinäisten yhteyksien 

parantamiseen ja saarien ainutlaatuisen identitteetin vahvistamiseen.

Nämä seitsämän tekijää organisoidaan temaattisten porttien sarjana historiallista ydintä kohti.

Alkaen yksilön näkökulmasta ja kasvaen mahdollisuuksiksi perheille, ryhmille ja laajemmalle yleisölle, 

käsite tulee säilyttämään saarien identiteetin, luomaan kaupunginpuiston  ja tasapainoittamaan taaja-

man sen ympärille.

ALLA LISTATUT SEITSEMÄN KESKEISTÄ ‘LANKAA’, JOILLA KONSEPTI PARSITAAN KOKOON , OVAT 

OLENNAISET AINEOSAT MENESTYKSEKKÄÄSEEN YLEISSUUNNITELMAAN.

‘Varkaudella on erityinen paikka sydämessäni.Lapsuudestani muistan luonnon läheisyyden, käve-

lyretket metsässä, majanrakennus puuhat, viettamäni aika perheeni kanssa. 

Kun vartuin hieman vanhemmaksi, muistan , että Varkaudella ei ollut paljon tarjottavaa ikäiselleni. 

Urheilumahdollisuudet olivat rajalliset, ei ollut paikkaa mihin voisi kavereiden kanssa kokoontua.’

-entinen Varkautelainen-

‘Tämä uusi ehdotus antaa mahdollisuuden olla luova, luoda käsillään jotain omaksi ja muiden iloksi. 

Rentoutua luonnon keskellä joko harrastamalla tai vaan rauhallisesti rentoutuen. Puhistautumalla, 

rentoutumalla ja hauskaa pitämallä uima- hallissa ja kylpylassä. Uusi ehdotus tarjoaa myös monia 

muita ympäri vuotisia mahdollisuuksia perheille, ystäville, työporukoille ja kaiken ikäisille yhdessäo-

lemiseen, harrastamiseen ja hauskanpitämiseen.‘
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Urbaani Diagrammi  (Nollie Plan)



Kokonaissuunnitelma



Maakäyttö ja LiikenneverkkokaavioKokonaissuunnitelma  Maanalainen Parkkihalli (546 Paikkainen)
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