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DESIGN DEVELOPMENT

1.

2.

3.

4.

COMMON GOALS

MAIN DIRECTION OF 
LANDSCAPE ELEMENTS
EAST-WEST

STRONG EXPRESSION OF 
EAST-WEST DIRECTION 

LINEAR ZONING 
(CARPET + OBJECTS)

PLAYFULNESS

“FLEXIBLE SPACE” - 
“SMOOTH TERRAIN”
NO MAJOR BARRIERS THRU 
PLANTERS, LOW ELEVATION 
HEIGHT OBJECTS, NO RAIL-
INGS, MINIMUM STAIRS

AMOUNT, TYPE, CHARACTER 
OF GREEN ACCORDING 
TRIPLA “VIHERPOLITIIKKA” 
-> “TREES AS SPACIAL 
OBJECTS”  

CONCEPT OF ORDER  (BY ZONING, “CARPET”, OBJECTS)
  --> UNIFIED CHARACTER

LEAST POSSIBLE BARRIERES (PHYSICAL/VISIUAL)

VIHERPOLITIIKKA” (TRUE URBAN GREEN SPACE)

SPACIAL RHYTHM (NO DISTINCT CLUSTERS)

SECONDARY DIRECTION 
OF LANDSCAPE ELE-
MENTS

EVEN SPREAD, FLEXIBILITY 
NO DISTINCT GROUPINGS 
(“KYLÄ”)

Tripla - Fredikanterassi    02.05.16

tripla - fredikanterassi
- materiaalikirjaston lähtökohdat

1. Itä-länsisuunnan korostaminen
Maisemasuunnittelun pääelementeissä vahva, dynaaminen itä-länsisuunta. Toissijainen 
suunta on pohjois-etelä.

Kuva: Soini & Horto arkkitehdit

2. Visuaalisesti yhtenäinen tila
Triplan poikittaissuuntainen kiveys, ns.  “kangas” sitoo alueen yhtenäiseksi tilaksi. 
Aaltoileva pinta integroi puut, istutukset, luiskat, portaat ja oleskelun yhtenäiseksi, 
kiinnostavaksi tilaksi. 

Tila on soljuva, muureja ja esteitä vältetään. 



Kuva: Soini & Horto arkkitehdit

3. Viherpolitiikka - moduulit
Terassin elementit nivotaan “kankaaseen” yhtenäiseksi suunnitelmaksi. 

Elementtejä ovat:
istutusalueet, aktiviteetit, kioskit ja tekniset rakenteet

Tripla - Fredikanterassi    27.04.16

KONSEPTI - “LINEAR WOVEN FABRIC”

MERCEDES BENZ PAVILION 2015
Design: 2015
Size: 356m2 (main pavilion),
23m2 (service space)
Client: Mercedes-Benz Polska
Location: Warsaw
Design team: Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, 
Agnieszka Dąbek
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tripla - fredikanterassi
- materiaalikirjaston lähtökohdat: maiseman pääelementit

1. Kiveys, alueen “urbaani kangas”

2. Aaltoilevat istutusalueet

3. Muut materiaalit, kaiteet yms.



tripla - fredikanterassi
kiveys

Kiveyksen mitoitus

Kiveyksessä käytetään mah-
dollisimman pienikokoista 
kiveä. 

Kiveyksessä pyritään ensisijais-
esti luomaan pintaa, ei suun-
tia.

Pieni kivi:

+ luo ihmisen mittakaavaa
+ helpommin paikattavissa
+ kestää muotoilut
+ kestää kolhut ja lian

Kiven koko:
 

Raidan mitoitus

Raidat pidetään kapeina 
ja vältetään raidan muut-
tumista “alueeksi”. 

Raidan leveys noin 20cm

1:3 1:2 1:1



tripla - fredikanterassi
kiveys JA aallot

Kiveys ja kummut

Kiveys ja kumpujen reunat

Kiveys ja puutasot

Raidat kulkevat 
kumpujen reunalla, 
istutusalueet jäävät 
kiveyksen sisälle

Raidat kulkevat 
kumpujen reunalla, 
istutusalueet jäävät 
kiveyksen sisälle

Raidat kulkevat 
kumpujen reunalla, 
istutusalueet jäävät 
kiveyksen sisälle

Leveissä istutuksissa 
raidat jäävät istutus-
ten alle

Leveissä istutuksissa 
raidat jäävät istutus-
ten alle

Leveissä istutuksissa 
raidat jäävät istutus-
ten alle

Kapeat istutusalueet

Kapeat istutusalueet

Kapeat istutusalueet

Leveät istutusalueet

Leveät istutusalueet

Leveät istutusalueet



Kumpujen mitoitus

Kapeat pensaskummut

- leveys max. 2metriä

- pituus 4 - 18 metriä

- suositaan parillista moduulimittaa (2,4,6 jne.)

Kapeat pensaskummut, joissa kasvualustaa ei voida 
upottaa: 

- reunaan tehdään istuinpalkki, mutta reunan aal-
lon  teräs/betoniprofiili kuitenkin säilyy

Leveät ryppäät, joissa puita

- mittasuhteiden sommittelussa korostetaan itä-
länsisuuntaa

- leveys max. 4m, paitsi poikkeuksena kansipihalle 
menevän luiskan reunan alueet: 
 - leveissä alueissa tulee huolehtia mittasuhteista  
 istuskeluelementtejä jäsentämällä (erityisesti   
 kansipihalle menevän luiskan reunoilla)

tripla - fredikanterassi
aaltoilevat istutusalueet / mitoitus



Reunan materiaalina käytetään betonia tai terästä:

Betoni Teräs

LAUANTAINA  
12.10.2013

Kylpyhuoneremontti: Vuorossa laattavalintojen tekeminen. SiVu 4

Rintamamiestalo uudistuu: Maalaisromantiikka valtasi makuuhuoneen. SiVut 12-13

Kotipeili
Lutakko
Lähellä keskustaa
näköalojen äärellä. 
SIvUT 6–7

Lutakonpuisto, Jyväskylä

Betonin hyödyt

+ muotoilu joustavaa

+ pintakäsittely ja värimaailma joustavaa
= voidaan integroida 
kauppakeskuksen värimaailmaan

+ vähemmän käytetty materiaali, eli ei niin 
tavallinen

+ valaistuksen integroiminen

Haitat

- pintakäsittelyä joudutaan uusimaan

tripla - fredikanterassi
aaltoilevat istutusalueet / reunat

Hoke Residence, Oregon

Teräksen hyödyt

+ muotoilu joustavaa

+ pintakäsittely ja värimaailma joustavaa
= voidaan integroida 
kauppakeskuksen värimaailmaan

+ tehtävissä elementeistä

+ vähemmän käytetty materiaali, eli ei niin 
tavallinen

Haitat

- herkkä auraamiselle ja kolhuille



Tripla 
MaTeriaalikirjasTo  14.9.2016

Fredikanterassin istutusalueissa noudatetaan kahta eri teemaa:
1. kapeammat pensaskummut
2. leveämmät kummut, joissa on puita

1. KApeAMMAT penSASKuMMuT

- näissä kummuissa on muotoon leikattu pensasistutus
- kumpujen leveys on maksimissaan 200 cm, korkeus maanpinnasta max. 120 cm.

Hyödyt

+ pensaat ovat visuaalisesti näyttävät jokaisena vuodenaikana

+ ne estävät kulkemisen ja oleskelun

+ ne ovat rakenteellisesti kestävät

+ pieni huolto (verrattuna perennoihin, leikkaus 3x vuodessa)

+ rikkaruohovapaa, mikäli hoidetaan oikein

Esimerkkejä 
pensasaidoista

Esimerkkejä 
lajeista:
tyrni, marjakuusi, 
taikinamarja

tripla - fredikanterassi
aaltoilevat istutusalueet / kasvillisuus



Tripla 
MaTeriaalikirjasTo  14.9.2016

2. leVeäMMäT KuMMuT, joISSA puITA

- näissä kummuissa on matala maanpeitekasvillisuus
- kumpujen korkeus on maksimissaan 100cm, maanpeitekasvillisuuden 30-50cm
- maanpeitekasvillisuuden sekaan sijoítetaan kevään efektikasveja
- puulajit valitaan kasvuolosuhteisiin sopiviksi

Hyödyt

+ “varmin”, menestyy 
pienemmälläkin hoidolla

+ kasvillisuus ei päästä rikkaruohoja
 

Esimerkkejä 
maanpeite-
kasvillisuuden 
kohteista

Esimerkkejä 
lajeista:
lamohietakirsik-
ka, lamoheruk-
ka, tuoksukur-
jenpolvi

tripla - fredikanterassi
aaltoilevat istutusalueet / kasvillisuus

Kevään efekti-
kasveja, kuten
tulppaaneja, 
jättilaukkaa 
yms. 



Tripla 
MaTeriaalikirjasTo  14.9.2016

- kasvillisuus ohuina raitoina, jotka kulkevat maastonmuodoissa

- tunnelma Fredikanterassia “villimpi”, rehevämmät kasvivalinnat

tripla - asukaspihan
kasvillisuus

Esimerkkilajeja:
lipstikka, 
saksankirveli, 
kumina, 
punaviinimarja, 
ukkomansikka

Pyöräet leikkisät 
muodot: 



Pyöreät puunsuojat

Pyöreät ruukut

tripla 
muut materiaalit: pyöreät muodot: esimerkkejä

PergolatKanjoniin pyöreät, roikkuvat tai ilmaan nostetut amppelit


