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Nuoret arkkitehdit ratkaisivat kaupungistumisen ongelmia ”City Above the
City” -kilpailussa
Metsä Woodin suunnittelukilpailu innosti arkkitehtejä maailmanlaajuisesti
suunnittelemaan puisia lisäkerroksia kaupunkien keskustoissa oleviin rakennuksiin.
Innovatiivisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin saatiin 40 eri maasta. Parhaat
palkitut suunnitelmat tehtiin rakennuksiin New Yorkissa, Shanghaissa ja Tampereella.
Arkkitehdit 40 maasta loivat kaupungistumisen ongelmiin oman Plan B -suunnitelmansa,
jossa päämateriaalina käytettiin puuta (Kerto® LVL -tuotteita). Tehtävänä oli suunnitella
puurakenteinen laajennus johonkin olemassa olevaan kaupunkirakennukseen. Kilpailutöitä
suunniteltiin 69 eri kaupunkiin ympäri maailmaa, kuten Sydneyyn, Shanghaihin, New Yorkiin,
Berliiniin, Pariisiin ja Lontooseen. Kilpailun järjestäjänä toimi Metsä Wood.
”Rakentamisen on muututtava kestäväksi ja kaupunkien on edelleenkin oltava ihmisiä varten.
Olen onnellinen, että niin moni erityisesti nuori arkkitehti jakaa tämän huolen kanssamme",
sanoo tuomariston puheenjohtaja Michael Green MGA-arkkitehtitoimistosta, joka on myös
DBR Design Build Research -suunnittelukoulun perustajia. ”Työt ovat innovatiivisia ja luovat
lisäarvoa sekä rakennukselle että yhteisölle.”
”Suunnitelmat ovat realistisia ja osoittavat hyvää Kerto LVL:n rakennusominaisuuksien
ymmärrystä”, sanoo professori Stefan Winter, joka johtaa Münchenin teknisen yliopiston
puurakentamisen ja rakennesuunnittelun osastoa. ”Kerto® LVL on ihanteellinen materiaali
tähän haasteeseen, koska se on kevyttä ja rakentaminen on nopeaa.”
”Puisten lisäkerrosten rakentaminen voi olla merkittävä ratkaisu kaupungistumisen ongelmiin.
Rakennusten purkamisen sijaan niitä voisi laajentaa ylöspäin”, sanoo arkkitehti Mike Kane,
yliopistonlehtori London South Bank Universitystä. ”Tämä kilpailu tulisi nähdä innoittajana
tulevalle keskustelulle kestävästä kaupunkikehityksestä kaikkialla maailmassa.”
Voittajat eri puolilta maailmaa
”Kaupungistuminen on lisännyt kiinnostusta puurakentamiseen. Puurakenteisten
laajennusten mahdollisuudet ovat valtavat – yli 100 miljoonaa neliömetriä pelkästään
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Saksassa”, sanoo Metsä Woodin liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Mikko
Saavalainen.
Kilpailijoita palkittiin kahdessa sarjassa: pienen ja suuren mittakaavan muutostyöt.
Palkintojen kokonaisarvo on 35 000 euroa.
Ensimmäisen palkinnon pienten muutosten sarjassa voittivat Nile Greenberg (USA)
suunnitelmallaan New Yorkiin ja Alma Studio (Espanja) suunnitelmallaan Shanghaihin.
Seuraaville sijoille pääsivät Superspace (Turkki) suunnitelmallaan Istanbuliin ja Sigurd
Larsen Design & Architecture (Saksa) suunnitelmallaan Berliiniin.
Suurempien muutosten sarjassa ensimmäisen palkinnon saivat Lisa Voigtländer (Saksa) ja
SungBok Song (Korea) suunnitelmallaan Tampereelle. Seuraaville sijoille pääsivät Basic
Architects (Australia) suunnitelmallaan Perthiin, L Arkkitehdit (Suomi) suunnitelmallaan
Helsinkiin, Giuseppe De Marinis Gallo ja Gianluca Gnisci (Italia) suunnitelmallaan New
Yorkiin ja Kim Min Jae Architects (Hongkong) suunnitelmallaan Hongkongiin.
Kaikki työt löydät osoitteesta: planb.metsawood.com
Videot ja kuvat: http://databank.metsagroup.com/l/QXN_pcPcgdjH
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Henni Rousu, markkinointipäällikkö, Metsä Wood
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www.metsawood.fi
Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen
sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta
puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2015 oli 0,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin
2 000 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

