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JULKAISUVAPAA HETI

KOLI CULTURA AVAA UUDEN AIKAKAUDEN KOLIN LUONTOMATKAILUSSA:
MATKA2012 –MESSUILLA JULKISTETTAVA 3D-ANIMAATIO JA LUMILAUTAILIJA PETJA PIIROINEN
AVAAVAT SILMÄT KESTÄVÄN LUONTOMATKAILUN UUDENLAISEEN KONSEPTIIN
Kolin kansallispuiston kupeeseen nousee vuonna 2015 luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura.
Matka 2012-messuilla suurelle yleisölle julkaistava 3D-animaatio valaisee sen korkealaatuista
arkkitehtuuria ja designia sekä maisemallista sijoittumista. Kaiken perustana on kestävä luontomatkailu,
jonka puolesta myös lumilautailija Petja Piiroinen puhuu Matka 2012 –messuilla.
Koli Cultura on Matka 2012 –messuilla esillä VisitKarelian osastolla 6K81. Koli Cultura järjestää osastolla
kaksi 3D-animaation esittelyä ja keskustelutilaisuutta, joissa on mukana lumilautailija Petja Piiroinen.
Piiroisen lumilautailijaveljekset, Petja ja Peetu, ovat Koli Culturan kumppaneita ja osakkaina
Kumppanuuksien Talossa, jonka rakentamistyöt aloitetaan Kolin Purnuniemeen vuonna 2012. Nuoret
haluavat olla mukana hidastamassa ilmaston lämpenemistä omien tekojensa ja esimerkkinsä voimalla.
–

On ilo olla mukana Koli Culturassa. Kestäville arvoille pohjaava hanke sopii Kolille. Matkailun pitää
tukea luonnon ja maisemien säilymistä. Kestävyys matkailussa on tulevaisuuden juttu. Koli Cultura
tulee olemaan esimerkkinä muillekin matkailukeskuksille, Petja Piiroinen kertoo.

Kumppanuuksien Talossa Koli Culturan eri alojen huippusuunnittelijat yhdistävät voimansa. Lopputulos
on arkkitehtonisesti ja sisustuksellisesti laadukas kokonaisuus, johon yhdistyvät edistykselliset
ekologiset ratkaisut. Pilottitalo on käyntikohde, joka toimii mallina koko keskuksen rakentamiselle.
Koli Cultura edustaa kestävän matkailun designia parhaimmillaan
Luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura perustuu kestäville arvoille ja laadukkaalle suunnittelulle.
Arvopohjana on luonnon vaaliminen, kulttuuriperinnön kunnioitus ja ihmisyyden arvostus.
Rakennusmateriaalien valinnasta palveluiden tuottamiseen kaikki toteutetaan ekologisesti ja
esteettisesti. Tulevan keskuksen sisältöjä suunnitellaan monialaisissa työryhmissä.
Keskuksen arkkitehtuurisuunnitelmasta vastaavat kansainvälisesti menestyneet puuarkkitehtuurin
taitajat, JKMM Arkkitehdit, yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin ja LOCI Maisema-arkkitehtien
kanssa. Suunnittelussa on mukana vuoden 2011 sisustusarkkitehdin, Vertti Kiven, toimisto dSign Vertti
Kivi & Co. Sisustukseen yhdistetään korkealuokkainen taide ja kaupallistettava design. Suunnittelussa
korostuvat maisema, ekologiset materiaalit (puu ja kivi) sekä esteettömyys ja hiljaisuus. Trafix Oy:n
kanssa tehty liikennesuunnitelma vähentää liikennepainetta kansallispuiston suuntaan, vie autot pois
maisemasta, tukee ekologisia liikkumisratkaisuja ja ottaa huomioon myös liikuntaesteiset henkilöt.
Yhteistyössä energiayhtiö St1:n kanssa kehitetään keskukseen ja Kolille sopivimmat hybridienergiaratkaisut, jotka yhdistyvät arkkitehtuuriin ja kunnioittavat Kolin ainutlaatuista maisemaa.
Energiaa voidaan tuottaa esimerkiksi maasta, vedestä, ilmasta tai jätteistä.
–

St1 on mukana kehittämässä Koli Culturan arvoihin sopivia uusiutuvan energian ratkaisuja. On
todella tärkeää, että tällaisessa hankkeessa etsitään hajautetun energian ratkaisuja, jotka ovat
kestäviä myös pitkällä tähtäimellä, kertoo uusiutuvan energian johtaja Jari Suominen St1:stä.

Tuore 3D-animaatio auttaa hahmottamaan suunnitelmia. Animaatio on tehty yhteistyössä
arkkitehtitoimistojen ja 3D Render Oy:n kanssa, ja tuotettu osana PIKES Oy:n koordinoimaa LuontoKolin
kasvusysäys-hanketta. Animaatio on 19.1. alkaen katsottavissa myös Koli Culturan internet-sivuilta.
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Toiminta perustuu kansallisille ja kansainvälisille kumppanuuksille
Suunnitteluvaiheessa Koli Cultura-hanketta on leimannut avoimuus ja vuoropuhelu eri toimijoiden
kanssa. Tukensa hankkeelle on antanut laaja joukko alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita.
Mukana kestävän luontomatkailukohteen ja kansainvälisesti muillakin alueilla hyödynnettävän
luontomatkailumallin kehittämisessä ovat UNESCO Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kautta sekä
kansallispuistoja hoitava Metsähallitus. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Pohjois-Karjalan biosfäärialue
tuo kehittämistyöhön mukaan maailmanlaajuisen verkoston, johon kuuluu 580 aluetta ympäri maailmaa
114 maassa. Kuuluisia biosfäärialueita ovat mm. Yellowstonen ja Galapagos-saarten biosfäärialueet.
Metsähallitukselle Koli Cultura on tärkeä kohde, joka auttaa kansallispuistojen ydinajatuksen
toteutumista. Koli Cultura ja Metsähallitus ovat tehneet yhteistyötä suunnittelun alkuvaiheista lähtien.
–

Kansallispuistot ja Koli Culturan tapaiset kestävään luontomatkailuun perustuvat toimijat tarvitsevat
toisiaan. Metsähallituksen luontopalvelut tuottaa maksuttomat palvelut, kuten reitit, tulipaikat ja
laavut kansallispuistoihin, jotka ovat Suomen luonnon upeimpia helmiä. Kansallismaisema ja sinne
tuotetut retkeilypalvelut luovat kannattavan ympäristön toimijoille, jotka Koli Culturan tavoin
tuottavat matkailijoiden haluamia korkeatasoisia ja kestäviä palveluja, sanoo Metsähallituksen
luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen.

Myös Aalto-yliopisto on kiinnostunut Koli Culturasta. Keväällä 2012 Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos,
kauppakorkeakoulu ja Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) järjestävät yhteistyössä kansainvälisen
Planning, Branding & Designing Tourism Destination –kurssin, jossa Koli Cultura on mallikohteena. Kurssin
osittain yleisölle avoin seminaari toteutuu Kolilla 26.-28. maaliskuuta.
–

Mielestäni ensisijaisen tärkeää Koli Culturassa on, että sitä kehitetään arvolähtöisesti ja
kunnianhimoisin tavoittein. Laaja ja monialainen sitoutuneiden toimijoiden verkosto antaa hienot
edellytykset luoda keskuksesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ainutlaatuinen kohde ainutlaatuiseen Kolin ympäristöön, kertoo kestävien matkailualueiden suunnitteluun erikoistunut
tutkija Tiina Merikoski Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta.

LISÄTIETOJA
Tiedottaja Tarja Waltzer, etunimi.sukunimi@kolicultura.fi, p. 0400 853 843
Koordinaattori Ari Uusikangas, etunimi.sukunimi@kolicultura.fi, p. 040 556 2519
Koli Cultura esittäytyy VisitKarelian osastolla 6K81 koko Matka 2012 –messujen ajan 19.-22.1. Osaston näytöillä
pyörii Koli Culturan 3D-animaatio muiden pohjoiskarjalaisten alanäytteilleasettajien videoiden ohella. Osaston
iPadeilta voi tutustua Koli Culturan esitteisiin. Paikalla on Koli Culturan väkeä vastailemassa kävijöiden kysymyksiin.
KOLI CULTURAN TILAISUUDET VISITKARELIAN MESSUOSASTOLLA 6K81
Torstaina 19.1. kello 10
Medialle ja messujen ammattilaisvieraille suunnatussa tilaisuudessa julkaistaan suurelle yleisölle Koli Culturan 3Danimaatio. JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilä kertoo keskuksen suunnittelusta yksityiskohtaisemmin. Kestävästä
matkailusta keskustelevat lumilautailija Petja Piiroinen, kestävien matkailualueiden suunnitteluun erikoistunut
Tiina Merikoski Aalto-yliopistosta ja Koli Culturan koordinaattori Ari Uusikangas. Keskustelun jälkeen yleisöllä on
aikaa tutustua messuosastoon ja esittää kysymyksiä Koli Culturan väelle ja kumppaneille.
Lauantaina 21.1. kello 13
Koko messuyleisölle avoimessa tilaisuudessa nähdään Koli Culturan 3D-animaatio. Kestävästä matkailusta
keskustelevat lumilautailija Petja Piiroinen, kestävien matkailualueiden suunnitteluun erikoistunut Tiina Merikoski
Aalto-yliopistosta ja Koli Culturan koordinaattori Ari Uusikangas. Keskustelun jälkeen yleisöllä on aikaa tutustua
messuosastoon ja esittää kysymyksiä Koli Culturan väelle ja kumppaneille. Petja Piiroinen jakaa nimikirjoituksia.

www.kolicultura.fi
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