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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEURAKUNTA
KIINTEISTÖTOIMISTO
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KUOKKALAN KIRKON
rajatun arkkitehtuurikutsukilpailun ohjelma
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1. KILPAILUKUTSU
1.1. Yleistä
Jyväskylän kaupunkiseurakunta järjestää Kuokkalan kirkon
toimitilojen suunnittelemiseksi kutsukilpailun.
Kilpailun tarkoituksena on löytää Kuokkalan seurakuntatiloille
ratkaisu, joka on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, seurakunnan
toiminnan tarpeet huomioonottava sekä ympäristöönsä hyvin
sopeutuva. Kohde tulee voida toteuttaa kestävistä materiaaleista
taloudellisesti.
Suunnittelukohteen huonetilaohjelman mukainen neliömäärä on 948
2
m ja alustava kustannusarvio on 4,1 milj.€. Kilpailutuloksia käytetään
seurakuntatilojen varsinaisen suunnittelutyön lähtökohtana.
1.2. Kilpailuun kutsutut
- LPR-arkkitehdit Oy, Ola Laiho, Turku.
- Arkkitehtitoimisto KSOY, Erkki Karvala, Tampere
- Sanaksenaho Arkkitehdit Oy, Matti Sanaksenaho, Helsinki
- Työyhteenliittymä LHJ, Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy
Seinäjoki ja arkkitehtitoimisto Jani Jansson, Jyväskylä
- Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen, Jussi Kantonen, Jyväskylä
- Arkkitehtuuritoimisto AT, Antti Nyyssönen ja Arkkitehtitoimisto
Lasse Kolehmainen, Jyväskylä
1.3. Palkkio
Kilpailuun kutsutuille maksetaan hyväksytystä ehdotuksesta
palkintona 7000 € + ALV. Palkkio on osakorvaus suunnittelutehtävän
saavan kilpailijan arkkitehtuurisuunnittelupalkkiosta. Palkkio
maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka veloittaa palkkiosta
10% kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota
(7%) ja SAFAn kuluja varten (3%).
1.4. Suunnittelutoimikunta/ palkintolautakunta
Suunnittelutoimikunnan, joka toimii palkintolautakuntana,
muodostavat
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoneuvoston nimeäminä:
- Martti Linnove (pj), kiinteistöhallinnon johtokunnan puheenjoht.
- Raija Pekkarinen, kirkkoneuvoston jäsen
- Eero Räty,
kirkkoneuvoston jäsen
- Pentti Saulio,
kirkkoneuvoston jäsen
- Ahti Kinnunen,
kiinteistöhallinnon johtokunnan jäsen
- Olli Saloheimo,
Kuokkalan alueneuvoston puheenjohtaja
- Jukka Keskitalo,
kirkkoherra
- Jyri Klemola,
talousjohtaja
- Pekka Mustonen, Kuokkalan aluekappalainen
- Raimo Katajamäki (siht.), kiinteistöpäällikkö
Suunnittelutoimikunnan nimeämänä:
- Jari Reponen, arkkitehti
Kilpailijat nimeävät palkintolautakuntaan yhden arkkitehtijäsenen.
Palkintolautakunta voi tarvittaessa kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.
1.5. Kilpailuohjelman hyväksyminen
Palkintolautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt kilpailuohjelman
6.6.2005.
1.6. Kilpailuaika
Kilpailuaika alkaa 15.6.2005 ja päättyy 31.10.2005 klo 13.00.
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2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1. Kilpailuasiakirjat
Kilpailuasiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma seuraavine liitteineen:
– kopio opas/osoitekartasta
mittakaava 1:3000
(liite 1)
– pohjakartta
mittakaava 1:1000
(liite 2)
– tonttikartta ja asemakaavaote mittakaava 1:500
(liite 3)
– vesihuollon liittymistiedot
mittakaava 1:500
(liite 4)
-- katukorkeuskartta
mittakaava 1:500
(liite 5)
– pintavaaitus ja pohjatutkimus
(liite 6)
Pohjakartta ja asemakaavakartta saatavana myös sähköisessä
muodossa.
2.2. Selvitysten ja lisätietojen antaminen
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä tai
lisätietoja. Näitä koskevat kyselyt on tehtävä kirjallisina, nimimerkillä
varustettuina ja lähetettävä palkintolautakunnalle 29.7.2005 mennessä osoitteella:
Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Kiinteistötoimisto
Raimo Katajamäki
Kuokkalan kutsukilpailun palkintolautakunta
PL 103
40101 JYVÄSKYLÄ.
Kysymyksiin vastataan kirjallisesti ja vastaukset postitetaan samansisältöisinä kaikille kilpailijoille 15.8.2005 mennessä.
2.3. Kilpailun ratkaisu, tuloksen julkaiseminen ja näytteillepano
Kilpailu pyritään ratkaisemaan 15.12.2005 mennessä.
Tuloksista annetaan välittömästi tieto kilpailijoille.
Kilpailutulos julkistetaan erillisessä julkistamistilaisuudessa, minkä
jälkeen kaikki kilpailutyöt asetetaan julkisesti nähtäville.
2.4. Toimeksianto
Palkintolautakunta tulee suosittelemaan kirkkoneuvostolle
suunnittelutehtävän antamista kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen
tekijälle.

2.5. Kilpailuehdotuksen käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjällä on kilpailuehdotuksiin omistusoikeus.
Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain sallimissa puitteissa.
2.6. Kilpailuehdotusten vakuuttaminen ja palautus
Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjän toimesta eikä niitä palauteta kilpailijoille.
2.7. Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä.
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3. KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1. Kilpailualue
Kilpailualueen muodostaa Kuokkalassa oleva tontti osoitteessa
2
Syöttäjänkatu 4 (3.858 m tontti, asemakaavamerkintä YK ½ II, te2
hokkuus 0.780, kerrosala 3000 m ; tonttin:ro 179-23-81-3). Alueella
on voimassa oleva asemakaava. Lisätietoja kilpailualueesta on liitteissä 1-5. Tontin VSS-tilat on osoitettu kaupungin jo rakentamina
Kuokkalan Graniitissa.
Rakennusmassan tulee asemakaavan mukaan rajautua joltakin osaltaan tontin torin puoleiseen reunaan. Voisi olla, että tämä osa olisi
esimerkiksi jonkinlainen portti-, muuri- tai porrasrakennelma. Kellotornin paikka asemakaavassa on ohjeellinen. Erillinen kellotorni voidaan
korvata myös itse kirkkorakennukseen sijoitettavalla torniosalla, johon
kirkonkellot sijoitetaan.
3.2. Perustamisolosuhteet
Kilpailualueella on suoritettu pohjatutkimus (liite 6).
3.3. Vesi- ja viemäriverkosto sekä energianhuolto
Suunniteltava rakennus liitetään kaupungin kaukolämpö-, sähkökaapeli TV, vesi- ja viemäriverkostoihin (liite 4).
3.4. Suunnitteluohjeet
Arkkitehtonisessa perusratkaisussa tavoitteeksi tulee asettaa ”kirkon
näköinen kirkko”, joka on luontevassa suhteessa ympäristöönsä. Kirkon tulee muodostaa selkeä maamerkki, joka jo olemassaolollaan
viestittää kirkon perussanomaa. Vertikaalilinja on tärkeä.
Arkkitehtuurin tulee korostaa rakennuksen sisätilojen että ulkotilojen
sakraalia luonnetta sekä ilmentää kirkkoa avoimena ja kutsuvana
yhteisönä. Tämän aikaansaamiseksi suunnittelussa tulee käydä
dialogia perinteen kanssa siten, että perinteisen kirkkoarkkitehtuurin
muotokielestä suodattuu modernin arkkitehtuurin kerrostumien läpi
tähän hetkeen joitakin sellaista, joka seurakuntalaisille ilmentää
kirkkoa.
Kirkkosali muodostaa koko rakennuksen sydämen .Kirkkosalissa on
keskeistä pyhyyden kokemisen mahdollisuus , kodikkuus ja lämpö.
Kirkkosalin suunnittelussa tulee huomioida rikas kristillisen symboliikan käyttö. Kirkkosalin tulee viestiä ihmisen kaikille aisteille. Lasten ja
lapsiperheiden näkökulma tulee ottaa huomioon.
Suunnitelma tulee laatia koko tontin alueelta. Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida mahdollisuudet tontin ulkokäyttöön seurakuntatoiminnassa. Viereisen rakentamattoman tontin asemakaava on
huomioitava ja tontin rakennusmassat esitettävä. Myös torin aluetta
tontin Tahkonkaaren puolella tulee ideoida ja esittää.
Lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin:
- Kokonaisratkaisun selkeys ja toimivuus sekä kehityskelpoisuus
- Valaistuksen tulee tukea kirkkosalin sakraalia luonnetta , ilmentää
lämpöä ja kodikkuutta.
- Eri tilaryhmien sisäinen toimivuus, monikäyttöisyys sekä muunneltavuus
- Taloudellisuus, huomioiden rakennuksen elinkaarikustannukset
- Liikuntaesteisten sekä eri käyttäjäryhmien tarpeet niin sisä- kuin
ulkotilojen osalta
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Tilojen kiinteistönhoito ja huollettavuus
Kirkkosalin akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

Ehdotuksessa tulee esittää arvio rakennuksen toteutuskustannuksesta.
Kuokkalan alueen asemakaavassa ei ole materiaalin eikä värityksen
suhteen ennakkorajoituksia, joten ne valinnat jäävät kilpailijan harkintaan.
3.5. Huonetilaohjelma
Tilojen huonetilaohjelma on seuraava:
Tila
Huoneala m²
2
Kirkkosali
310 m
- n.250- 275 henkilöä
-tila uruille (n. 20 äänikertaa) ja kuorolle
-tuolimaiset kevyet penkit (a´ n. 2 m)
-1-2 sivualttaria
-paikka toiselle soittimelle (piano/flyygeli)
Kirkkotori/eteinen
130 *1. laajenemissuunta,
n.50-70 h
Seurakuntasali
115 *2 laajenemissuunta,
n. 80-100 h
* mahdollinen jaettavuus
Keittiö
25
Sakasti
18
Kasvatustyön sali/lapsityö
63
Kokoushuone
40
Toimisto (3 työpistettä)
18
Diakonien työhuoneet (2 kpl )
22
Kappalaisen työhuone
11
Kanttoreiden työhuone (2 hlöä)
18
Tuolivarasto
25
Vahtimestarin työhuone
10 *valvomo
AV- ja materiaalivarasto
15
WC: naisten+ miesten/inva
25
Lämmönjakohuone
10
IV-konehuone
55
Siivoushuone
10
Talonmiehen varasto
8
Sos.tilat
20 *pukuh+suihkuh
Yhteensä

948 m²

Tilojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia seikkoja:
-Kirkkotori on paitsi sisääntulotila, niin myös monipuolinen tapahtumatori, josta tulee olla ääntäeristävä näköyhteys kirkkosaliin
-Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kristillinen symboliikka , kirkkotaiteen ja/tai lasitaiteen sijoittaminen kirkkosaliin.
-Kirkkosali sijoittuu sisääntulosuunnasta nähden kirkkotorin taakse.
Kirkkosalin suunta on mahdollisuuksien mukaan itä-länsi -suunta siten, että alttari sijoittuu itään. Alttarin tulee olla kirkkosalin keskus,
urut eivät saa visuaalisesti hallita kirkkosalia. Kirkkosaliin ei toivota
kiinteää kuorokoroketta. Erilaisten esiintyjäryhmien tilatarve kirkkosalin etuosassa on kuitenkin huomioitava.
-Seurakuntasali tulee voida liittää kirkkosaliin. Seurakuntasalin sijoittelu tulee ratkaista siten, ettei kirkkosalin perusmuoto rikkoudu siirtoseinän ollessa avattuna.
-Työhuonetiloihin tulee olla pääsy kirkkotorilta, lisäksi huomioitava ulkoa erillinen sisääntulo työhuonekokonaisuuteen
-Keittiön tulee olla lähellä seurakuntasalia ja kasvatustyön salia, erillinen sisäänkäynti keittiöön on huomioitava
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-Sakastista käynti kirkkoon, lisäksi käynti vaihtoehtoisesti kirkkotorille
tai ulos
-Kellotorniin kolme kelloa
Huonetilaohjelmassa mainituista pinta-aloista voidaan perustellusta
syystä poiketa vähäisessä määrin yksittäisten huoneiden osalta ylittämättä kuitenkaan huonetilaohjelman kokonaisalaa.
3.6. Autopaikat
Kilpailualueelle on sijoitettava henkilökunnan ja huoltoautojen
vaatimat pysäköintipaikat (10) kymmenen autopaikkaa sekä kolme (3)
INVA paikkaa. Kirkon käyttäjien asemakaavamääräysten mukaiset
autopaikat 1ap/8 kokoustilojen istumapaikkaa kohden on sijoitettu
kaupungin jo rakentamille LPA-alueille.
Asemakaavamääräyksen mukaisesti ajoneuvoliikenne tontille tulee
järjestää Syöttäjänkadun kautta.
3.7. Arvosteluperusteet
Arvostelussa painotetaan seuraavia asioita:
-Arkkitehtoninen kokonaisote - kuinka suunnitelma ilmentää
rakennuksen sakraalia luonnetta
-Sisä- ja ulkotilojen toimivuus
-Taloudellisuus ja toteuttamiskelpoisuus
-Suunnitteluratkaisun tehokkuus.
Kokonaisratkaisun ansiot ovat tärkeämpiä kuin yksityiskohtien
virheettömyys.

4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
4.1. Kirjallinen selostus
Kirjallisessa selostuksessa esitetään ehdotuksen periaatteet.
Selostuksesta tulee ilmetä tiedot kohteen laajuudesta (tilavuus ja kokonaisalat) sekä rakenneratkaisut ja pintamateriaalit.
4.2. Asemapiirustus 1:500
Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi suunniteltava ja ympäröivät
rakennukset, tarpeelliset maastokorkeudet, pihajärjestelyt istutuksineen, ehdotuksen liittyminen katutasoihin, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne sekä pysäköintijärjestelyt. Tiivistelmä (4.7) on liitettävä asemapiirustukseen.
4.3. Pohjapiirustukset 1:200
Piirustuksista tulee ilmetä pääsisäänkäynnit ja tasojen korkeusasemat, huonejako, huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat. Salitilat esitetään sisustettuina.
Pohjapiirustuksista on käytävä ilmi tilojen ja sisäänkäyntien liittyminen
ympäristöön.
4.4. Julkisivut ja leikkaukset 1:200
Julkisivupiirustuksiin on merkittävä päämateriaalit. Vähintään yksi
julkisivuista on esitettävä väritettyinä. Leikkaukset on esitettävä vähintään keskeisistä salitiloista. Leikkauksista tulee ilmetä tilojen korkeudet.
4.5. Perspektiivipiirustus
Kilpailijan tulee laatia havainnekuva ulkoa siten ,että rakennuksen
liittyminen ympäristöön havainnollistuu. Näkymä kirkkosalista alttarialuetta kohti sekä 2 kilpailijan valitsemaa näkymää tulostetaan asiakirjoihin.
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4.6. Pienoismalli 1:200
Pienoismalli tulee esittää vähintään koko tontin alueesta.
4.7. Lyhyt tiivistelmä
Tiivistelmästä (yksi A4) tulee käydä lyhyesti ilmi ratkaisun pääperiaatteet, RT-kortin mukaan laskettu kerrosala ja yhteenlaskettu huoneiden pinta-ala sekä rakennuksen tilavuus. Lisäksi on selostettava rakenne- ja materiaaliratkaisut pääpiirteittäin. Selostus on kiinnitettävä
asemapiirustukseen sekä annettava erillisenä liitteenä.
4.8. Piirustusten koko
50 cm x 70 cm. Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja valokuvauskelpoisia ja ne on kiinnitettävä jäykälle alustalle.
4.9. Kilpailusalaisuus
Kaikki piirustukset ja kilpailuasiakirjat on varustettava
nimimerkillä.
Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä nimimerkillä varustettu
suljettu läpinäkymätön kirjekuori, jossa on merkintä ”Nimikuori” ja jonka sisällä on seuraavat tiedot: ehdotuksen nimimerkki, tekijän nimi ja
yhteystiedot sekä mahdolliset avustajat.
4.10. Kilpailuehdotuksen sisäänjättöaika ja paikka
Kilpailuaika päättyy 31.10.2005.
Kukin kilpailija saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.
Kilpailuehdotukset on toimitettava viimeistään mainittuna päivänä
kilpailun järjestäjälle klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunkiseurakunta
Kiinteistötoimisto
Kuokkalan kutsukilpailun palkintolautakunta
PL 103/ käyntiosoite Yliopistonkatu 12
40101 JYVÄSKYLÄ.
Kilpailuehdotukset voidaan jättää todistetusti postin tai muun
kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi mainitun päivän kuluessa edellä mainittuun osoitteeseen.
Lähetyksen päällyksiin on selvästi merkittävä teksti ”Kuokkalan kirkon
suunnittelukilpailu”.

Jyväskylässä kesäkuun 10. päivänä 2005.

PALKINTOLAUTAKUNTA
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