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Mythenquai [μυθική 'ακτή]: Πλωτές εγκαταστάσεις στη λίμνη της Ζυρίχης

Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός συγκροτήματος 
πλωτών κατασκευών που θα φιλοξενεί δραστηριότητες πολιτισμού και ψυχαγωγίας στην λίμνη της 
Ζυρίχης . Μέσα από τις εποχιακές εναλλαγές των χρήσεων , το συγκρότημα θα εξυπηρετεί κατά την 
διάρκεια του έτους , τόσο το κοινό της πόλης όσο και αυτό της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή που φιλοξενεί την μελέτη βρίσκεται στα δυτικά προάστια της Ζυρίχης με κύριο 
χαρακτηριστικό της το πράσινο και τους χώρους για καθημερινές δραστηριότητες κατά μήκος της 
λίμνης.

Ο στόχος του θέματος αλλά και η τελική επιλογή της περιοχής που φιλοξενεί το πρόγραμμα 
κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες.

Τη φυσική σχέση που διατηρεί η πόλη με τους παράκτιους οικισμούς μέσω της λίμνης και η 
ενδιαφέρουσα ιδιομορφία της αυξομείωσης της στάθμης της.

Ο καθορισμός του προγράμματος προέκυψε μέσα από αυτή την σχέση, αφού η πλατφόρμα θα 
φιλοξενούσε κυρίως δραστηριότητες που είτε θα ενίσχυε τις υπάρχουσες στην γύρω περιοχή, είτε θα 
κάλυπτε της ανάγκες των οικισμών . Αυτός ο πολυχρηστικός χαρακτήρας δημιουργεί την ανάγκη για 
μια πλωτή κατασκευή που θα ενώνεται με την στεριά αλλά και για διάφορες κινούμενες που θα 
περιοδεύουν στους οικισμούς.

Η αυξομείωση της στάθμης της λίμνης δίνει διαφορετικές μορφές στην πλατφόρμα αφήνοντας 
την να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον της αλλά και με τους περαστικούς. Μέσα από ένα 
ογκοπλαστικό παιχνίδι δημιουργείται μια ρευστή, διαδραστική μορφή , που επιτρέπει στο νερό να 
εισχωρήσει μέσα στην ίδια την πλατφόρμα δημιουργώντας λόφους και λίμνες . Οι χρήσεις που 
λαμβάνουν χώρα στο διαφορετικό τοπίο που δημιουργείται κάθε φορά έχει άμεση σχέση με τις εποχές 
του χρόνου.
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Mythenquai [μυθική 'ακτή]: Floating structures at Zurich.

The thesis aims to design a floating structure complex at the Zurich's Lake, which 
will house cultural and entertainment activities. The complex will be available to 
citizens of Zurich to use throughout the year by seasonal changes to usages.

The area that will facilitate the complex is located at the west suburbs of Zurich, 
in a green area rich with places for daily activities along the lakeside.

The aim of the thesis, as well as the location chosen to house the complex was 
selected based on two main reasons.

Firstly, the natural connection of the city with the lakeside settlements and 
secondly the lake's water level changes that assigns the area (ή provides the 
area with) an interesting singularity.

The usages of the complex are an outcome of the natural connection, since the 
platform would house activities that reinforce existing ones in the area or fulfil 
some needs by adding new ones. The various usages led to the design of a 
floating structure which will connect to the mainland and some floating ones 
that will move around the settlements.

The changes of the lake's water level will define the platform's form which will 
interact with its environment and with the users of the area. The changes of the 
form will create a fluid interactive structure which will allow to the lake's water to 
flow through the platform and create new parts of the lake. Moreover, the uses 
of the platform will be influenced by the alternative scenery which depends on 
the time of the year.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός 
ενός συγκροτήματος πλωτών κατασκευών που θα φιλοξενεί 
δραστηριότητες πολιτισμού και ψυχαγωγίας στην λίμνη της Ζυρίχης. Μέσα 
από τις εποχιακές εναλλαγές των χρήσεων, το συγκρότημα θα εξυπηρετεί 
κατά την διάρκεια του έτους, τόσο το κοινό της πόλης όσο και αυτό της 
ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή που φιλοξενεί την μελέτη βρίσκεται στα δυτικά προάστια 
της Ζυρίχης με κύριο χαρακτηριστικό της το πράσινο και τους χώρους για 
καθημερινές δραστηριότητες κατά μήκος της λίμνης.

Ο στόχος του θέματος αλλά και η τελική επιλογή της περιοχής που 
φιλοξενεί το πρόγραμμα κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες.

Τη φυσική σχέση που διατηρεί η πόλη με τους παράκτιους οικισμούς 
μέσω της λίμνης και η ενδιαφέρουσα ιδιομορφία της αυξομείωσης της 
στάθμης της.

Ο καθορισμός του προγράμματος προέκυψε μέσα από αυτή την 
σχέση, αφού η πλατφόρμα θα φιλοξενούσε κυρίως δραστηριότητες που είτε 
θα ενίσχυαν τις υπάρχουσες στην γύρω περιοχή, είτε θα κάλυπταν της 
ανάγκες των παράκτιων οικισμών. Αυτός ο πολυχρηστικός χαρακτήρας 
δημιουργεί την ανάγκη για μια πλωτή κατασκευή που θα ενώνεται με την 
στεριά αλλά και για διάφορες κινούμενες πλωτές κατασκευές που θα 
περιοδεύουν στους οικισμούς.

Η αυξομείωση της στάθμης της λίμνης δίνει διαφορετικές μορφές 
στην πλατφόρμα αφήνοντας την να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον της 
αλλά και με τους περαστικούς. Μέσα από μια ογκοπλαστική εναλλαγή 
δημιουργείται μια ρευστή, διαδραστική μορφή, που επιτρέπει στο νερό να 
εισχωρήσει μέσα στην ίδια την πλατφόρμα δημιουργώντας νέες λίμνες. 
Τέλος, οι χρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο διαφορετικό τοπίο που 
δημιουργείται κάθε φορά επηρεάζονται άμεσα από την εναλλαγή των 
εποχών.
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Η Ζυρίχη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και 
πρωτεύουσα του ομώνυμου γερμανόφωνου καντονίου. Ο 
πληθυσμός της πόλης είναι 391.000 κάτοικοι ενώ στην 
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή ο πληθυσμός 
προσεγγίζει τα δύο εκατομμύρια. Η πόλη εκτείνεται γύρω 
από το βόρειο άκρο της λίμνης της Ζυρίχης και τις όχθες 
του ποταμού Limmat, ενώ η παλιά πόλη και το ιστορικό 
κέντρο βρίσκονται λίγο βορειότερα από το σημείο που 
εκβάλει ο ποταμός. Τέλος, η Ζυρίχη αποτελεί το 
πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας και ένα από τα 
σημαντικότερα οικονομικά κέντρα του κόσμου.
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Η λίμνη της Ζυρίχης αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την 
πόλη όσο και για τους παράκτιους οικισμούς που την περιβάλλουν. 
Τόσο η σπουδαιότητα του υδροβιότοπου όσο και το δίκτυο 
συνδέσεων που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτήν, την καθιστούν 
ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ήδη 
από τα χρόνια του Μεσαίωνα η λιμναίοι δρόμοι εξυπηρετούσαν τα 
γύρω χωριά στην μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και στο εγχώριο 
εμπόριο.

Η λίμνη που η μορφή της μοιάζει με μπανάνα, εκτείνεται σε 3 
διαφορετικά καντόνια, αυτό της Ζυρίχης, του Schwyz και του St. 
Gallen αντίστοιχα, ενώ διαθέτει και δύο μικρά νησιά. Οι πηγές των 
υδάτων της βρίσκονται στις Άλπεις και μεταφέρονται σε αυτή μέσω 
των ποταμών Linth και Limmat. Η περίμετρος της φτάνει τα 87,6 χιλ., 
ενώ η εγκάρσια τομή έχει μήκος 40 χιλ. και η κάθετη 4,4 χιλ. Επιπλέον, 
ο πυθμένας της λίμνης φτάνει στο βαθύτερο σημείο τα 143 μ. Η 
μέγιστη υψομετρική θέση της στάθμης παρατηρήθηκε το 1876 στα 
407,48μ. ενώ το η αντίστοιχη χαμηλή στα 405,95 μέτρα. Τέλος, αξίζει 
να αναφέρουμε ότι παρά το υψηλό υψομετρικό η επιφάνεια της λίμνη 
σπάνια παγώνει, με τελευταία φορά που συνέβη τον χειμώνα του 
1962-63.



Διάγραμμα στάθμης νερού στη λίμνη της Ζυρίχης 1998-2006
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Η παράλια ακτή της λίμνης περιβάλλεται από 
25 παράκτιους οικισμούς, ενώ οι κάτοικοι τους για 
λόγους εργασίας πρέπει να επισκέπτονται τακτικά 
την Ζυρίχη. Έτσι, η κύρια σύνδεση με την πόλη 
γίνεται οδικώς μέσω της περιφερικής οδού. 
Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι συνεχίζουν να διασχίζουν 
την λίμνη χρησιμοποιώντας τα πλοία της γραμμής. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν πυκνά δρομολόγια προς 
και από την Ζυρίχη που εξυπηρετούν το επιβατικό 
κοινό ανά μία ώρα.





Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας 
τεχνητής πλωτής χερσονήσου ως προέκταση της πόλης της 
Ζυρίχης που θα φιλοξενεί δραστηριότητες πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας τόσο για το κοινό της πόλης όσο και γι’ αυτό 
της ευρύτερης περιοχής. Η συγκεκριμένη χειρονομία 
διαθέτει επιπλέον σημασία μιας και περιβάλλεται από πλωτά 
μέρη που αποσπώνται και ταξιδεύουν μέσα στην λίμνη με 
σκοπό την μεταφορά του λειτουργικού τους προγράμματος 
στους παράκτιους οικισμούς.



J

• Την ανάδειξη των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και αθλητισμού της γύρω περιοχής, 
όπως το πάρκο και το γειτονικό κολυμβητήριο .
• Τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την πόλη στα γύρω χωριά
• Τη διατήρηση των καθαρών οπτικών φυγών από το πάρκο της πόλης προς την λίμνη.
• Την αλληλεπίδραση της κατασκευής με την κάθετη αυξομείωση της στάθμης της 
λίμνης με βάση την κάθε εποχή.
• Την επιθυμία ανάπτυξης νέων χρήσεων στην λίμνη πέρα από της εμπορικές και 
μεταφορικές λειτουργίες.
• Την δημιουργία μιας ήπιας παρέμβασης εναρμονισμένης με το φυσικό περιβάλλον.
• Την δυνατότητα απόσπασης του πολιτιστικού προγράμματος και την περεταίρω 
εξυπηρέτηση των παράκτιων οικισμών.
• Την ενίσχυση της σχέσης των κατοίκων με το νερό μέσα από την δημιουργία ενός 
συνεχούς μεταβαλλόμενου πάρκου λόγω της διαρκής αλλαγής της στάθμης της λίμνης.
• Την αποκέντρωση και την ενίσχυση του περιφερειακού μετώπου της λίμνης με 
πολιτιστικές δραστηριότητες.



Με βάση την καταγραφή των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων των παράκτιων οικισμών, όπως 
φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, παρατηρούμε 
ότι οι κάτοικοι τους υστερούνται πολύ σημαντικών 
εγκαταστάσεων σε αντίθεση με τους κατοίκους της 
Ζυρίχης.

Για τον λόγο αυτό, το πλωτό κτιριολογικό 
πρόγραμμα της νέας πρότασης διαρθρώνεται από 
τέτοιου είδους λειτουργίες ενώ πολλές κτιριακές 
μονάδες έχουν την δυνατότητα να αποκολλώνται 
από την κύρια μάζα του συγκροτήματος με σκοπό 
της μεταφορά τους σε κάποιον άλλον οικισμό ώστε 
να υποστηρίξουν τις πολιτιστικές ανάγκες μιας 
άλλης περιοχής.

Επιπλέον, παρατηρήσεις ως προς το 
ανάγλυφο της περιοχής και την συνεχόμενη 
υψομετρική αυξομείωση της στάθμης του νερού 
της λίμνης επέβαλαν την αναζήτηση μιας 
συγκεκριμένης μορφολογίας του νέου έργου και 
την δημιουργία μιας τοπιακής αρχιτεκτονικής 
εναρμονισμένης με το φυσικό περιβάλλον.













Για την επιλογή του λιμναίου οικοπέδου επιλέχθηκε η περιοχή 
Mythenquai, της Ζυρίχης που αποτελεί και το δυτικό όριο μεταξύ της 
πόλης και των προαστίων.

Μια περιοχή που ενώ βρίσκεται έξω από την πυρήνα της πόλης 
φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Η περιοχή αυτή θεωρείται η νέα προέκταση της πόλης και για 
τον λόγο αυτό γίνονται πολλές προσπάθειες για την ανάδειξη της. 
Έτσι, αποτελεί το κομμάτι της πόλης που συναντά την λίμνη και 
εξυπηρετεί τους κατοίκους παρέχοντας την δυνατότητα σε κάποιον 
να απομακρυνθεί για λίγο από τους πιεστικούς ρυθμούς της πόλης.

Την περιοχή αυτή την διατρέχει ένα άρτιο σύστημα 
κυκλοφορίας που περιλαμβάνει οδικό δίκτυο, ποδηλατοδρόμους και 
πεζοπορικές διαδρομές, ενώ δεν λείπουν τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς όπως το λεωφορεία και το τραμ.
Επιπλέον, κοντά στην περιοχή βρίσκεται ο σταθμός των τραίνων και 
το λιμάνι που αράζουν τα μικρά πλοία της γραμμής. Έτσι, η περιοχή 
αυτή διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που την ανάγουν σε 
κομβικό σημείο αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα ήσυχο μέρος της 
πόλης.

Επικεντρώνοντας λοιπόν στο οικόπεδο της επέμβασης 
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί εκείνο το κομμάτι της επιφάνειας 
της λίμνης που συνορεύει με το νησάκι Saffa ώστε η πρόσβαση να 
γίνεται διαμέσου του παράπλευρου πάρκου Landiwiese.
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Arbeitshypothesen
Aus stadtebauh crier Sicht gibt es drei raumliche Schwerpunkte, die ein besonderes EntwickLungs-
potenzial aufweisen:Aus ubergeordneter Sicht lasst sich das Seeufer grob in drei Abschmtte gliedern
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Με βάση το χαρακτηριστικό σχήμα του βότσαλου που 
βρίσκεται στην λίμνη ως μονάδα, τη ρευστή μορφή του νερού, την 
δυναμική κίνηση της παλίρροιας δημιουργείται μια ανάλαφρη 
ρευστή φόρμα με καμπυλωτή μορφή στην επιφάνεια της λίμνης που 
ξεκινά από το πάρκο της πόλης, εκτείνεται μέσα στο νερό και 
περιβάλλει το νησί Saffa. Παρουσιάζονται έτσι τα πρώτα σχέδια και 
οι πρώτες τρισδιάστατες απεικονίσεις που οδήγησαν στην 
δημιουργία του κτιριολογικού προγράμματος.

Η αυξομείωση της στάθμης της λίμνης δίνει διαφορετικές 
μορφές στην πλατφόρμα αφήνοντας την να αλληλεπιδράσει με το 
περιβάλλον της αλλά και με τους περαστικούς. Μέσα από μια 
ογκοπλαστική εναλλαγή δημιουργείται μια ρευστή, διαδραστική 
μορφή , που επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει μέσα στην ίδια την 
πλατφόρμα δημιουργώντας λόφους και λίμνες .

Οι χρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο διαφορετικό τοπίο που 
δημιουργείται κάθε φορά επηρεάζονται άμεσα από τις εποχές του 
χρόνου.
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Οι πλωτές κατασκευές ταξιδεύουν μέσα στην 
λίμνη μεταφέροντας τις λειτουργίες τους 
στους παράκτιους οικισμούς. Η περιοδεία 
τους διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
ή τις ελλείψεις των οικισμών για την 
υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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Βασικός στόχος του θέματος, ήταν η μελέτη 
διαφοροποίησης της μορφής της πλατφόρμας μέσα στον 
χρόνο και η αλληλεπίδραση της με τις χρήσεις του κοινού.

Το καλοκαίρι η λίμνη εισχωρεί μέσα στην πλατόρμα, 
αποκόπτοντας κάποια μέρη της πλατφόρμας σχηματίζοντας 
νησάκια όπου η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω του νερού. 
Αντίθετα, τον χειμώνα η μορφή της ενοποιήται αφού το νερό 
απομακρύνεται από την πλατφόρμα, επιτρέποντας έτσι στον 
χρήστη να κινηθεί σε όλο το μήκος της ελεύθερα.

Τα σημεία όπου εισχωρεί η λίμνη το καλοκαίρι 
δημιουργούνται κολυμβητήρια ενώ τον χειμώνα οι μικρές 
λίμνες παγώνουν, σχηματίζοντας παγοδρόμια.

Διάγραμμα κίνησης καλοκαιριού
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Ενώ τα παρατηρητήρια στο πρανές και στο 
αναψυκτήριο παραμένουν σταθερά κατά την διάρκεια του 
χρόνου, η υποχώρηση της λίμνης κατά τον χειμώνα, 
δημιουργεί νέους χώρους χαλάρωσης και παρατήρησης στο 
επίπεδο του νερού.

Η σχέση της πλατφόρμας με τα πλωτά μέρη εξαρτάται 
από τις δραστηριότητες που ενεργοποιούνται κάθε φορά 
αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Διάγραμμα κίνησης χειμώνα
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Μεταλλάξεις στον οριζόντιο άξονα

Η σχέση πλωτών κατασκευών -  
παράκτιων οικισμών επηρεάζει άμεσα την 
σχέση των πλωτών κατασκευών με την 
πλατφόρμα καθώς η μεταφορά μιας χρήσης σε 
έναν οικισμό αυτόματα μεταφράζεται σε 
έλλειψη μιας λειτουργίας από την πλατφόρμα. 
Έτσι, η κάτοψη του κτιριακού συγκροτήματος 
βρίσκεται σε μια συνεχόμενη εναλλαγή. 
Επιπλέον, η αλληλεξάρτηση αυτή προϋποθέτει 
την συνεργασία μεταξύ πόλης και οικισμών για 
την εξυπηρέτηση των κατοίκων ενισχύοντας 
έτσι την μεταξύ τους σχέση.





Μεταλλάξεις στον κάθετο άξονα

Η μετατόπιση της ακτογραμμής λόγω της 
εναλλαγής της στάθμης της λίμνης επηρεάζει 
άμεσα την κάτοψη και ακολουθεί τις εποχές 
του χρόνου. Η παλλοίρια κατά την διάρκεια του 
έτους μετατοπίζει την στάθμη κατά 1,2μ , 
στοιχείο που λειτούργησε καταλυτικά στην 
διαμόρφωση της μορφολογίας της 
πλατφόρμας. Έτσι, οι αυξομειώσεις του 
επιπέδου της πλατφόρμας δημιουργούν είτε 
λίμνες στο εσωτερικό της είτε μικρά νησιά στη 
λίμνη κατά την εναλλαγή των εποχών.





Διάγραμμα πρασίνου
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ





ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα μια πλωτή κατασκευή με σταθερά 
θεμέλια στο έδαφος της λίμνης, αποτελεί τη σύνδεση 
μεταξύ της στεριάς, των πλωτών κατασκευών και του 
νησιού Saffa. Αποτελεί χώρο για περίπατο ενώ 
περιβάλλεται από μια μικρή μαρίνα. Επιπλέον διαθέτει 
πλαζ, χώρους πρασίνου, πλατείες, λιμνούλες, σιντριβάνια, 
εστιατόρια ενώ στεγάζει το κέντρο πληροφοριών και τα 
γραφεία που εξυπηρέτησης της μαρίνας. Τέλος, οι 
οροφές των κτιρίων είναι προσβάσιμες για τους 
επισκέπτες παρέχοντας την δυνατότητα να θαυμάσουν 
την πόλη από ψηλά.

Αποσπώμενα μέρη

Τα κινούμενα πλωτά μέρη, τα οποία προσδένουν 
στην ανατολική πλευρά της πλατφόρμας φιλοξενούν 
όλες τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, όπως 
θέατρο, αμφιθέατρο, κινηματογράφο, αναψυκτήριο, χώρο 
εκθέσεων, χώρο συναυλιών και αίθουσα εκδηλώσεων.

Νησί Saffa

Το νησί Saffa το οποίο περιβάλλεται από την κύρια 
πλατφόρμα φιλοξενεί κάτω από έναν φυτεμένο τεχνητό 
λόφο όλες εκείνες τις δευτερεύουσες λειτουργίες του 
συγκροτήματος όπως αποθήκες και τουαλέτες για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
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