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1
1.1

KILPA
AILUKUTSSU
Kilp
pailun järjeestäjä, luo
onne ja ta
arkoitus

Arkkitehtuurrikilpailun järrjestäjinä ova
at Stora Enso
o Building an
nd Living sek
kä SRV Yhtiööt yhteistyöss
sä Helsingin
kaupungin kkanssa.
Kilpailu järje
estetään kutssukilpailuna. Sen tarkoitu
uksena on löy
ytää kaupunkikuvallisestii vaativaan kohteeseen
k
arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratk
kaisu ja edisttää puurunko
orakenteiden
n käyttöä myyös vaativass
sa
mpäristössä.
kaupunkiym

1.1.1

W
Wood City

Kilpailun järrjestäjätahoje
en tavoitteen
na on luoda W
Wood City -h
hankkeesta maailmanluok
m
kan projekti, jonka
puitteissa vo
oidaan toteuttaa lajissaan ainutlaatui nen puusta rakennettava
r
a kaupunkikoortteli, joka perustuu
seuraaviin kkolmeen lähttökohtaan: arrkkitehtuurilta
aan näyttävä
ä, toiminnallin
nen sekä teoollisesti tuote
ettava, sekä
konkreettise
esti opettaa insinööritaito
oja ja kehittää
ä puuarkkiteh
htuuria. Tavo
oitteena on li säksi kehittä
ää kohteesta
haluttu asuin- ja liikepaikka.

1.1.2

Sttora Enso Bu
uilding and Living
L

Stora Enso Building and
d Living on 1,6 miljardin e
euron liikevaihdollaan Eu
uroopan johtaava sahatava
aran ja
n puutuotteid
den valmistaja. Maailman
nlaajuisesti to
oimivaan Stora Enso -konnserniin kuuluva,
jalostettujen
puutuotteita
a ilmastoystä
ävälliseen rak
kentamiseen ja monipuoliseen jatkoja
alostukseen vvalmistava liiketoimintaalue työllistä
ää 4 400 hen
nkilöä globaa
alisti myynnisssä sekä 22 tuotantolaito
oksessa eri ppuolilla Euroo
oppaa.
Stora Enso Building and
d Living –liike
etoiminta-alu
ueen strategisena tavoitte
eena on keskkittyä entistä
piin tuotteisiin
n perussahau
uksen sijaan.. Puusta keh
hitettävät inno
ovatiiviset raakentamisen ratkaisut
jalostetump
nsa ansiosta rakennus- ja
a rakennustuoteteollisuudden ohella mm.
m ulko- ja
soveltuvat teknisten ominaisuuksien
amiseen sekä
ä huonekalua
alan tarpeisiiin. Uusien ra
atkaisujen ja tuoteideoideen kehittämin
nen
piharakenta
pohjautuu vvahvasti Storra Enson ”Re
ethink”-yritysffilosofiaan, jo
onka mukaan
n kaikkea liikketoimintaa ja
a tuotteita
tarkastellaan uusin silmin.

1.1.3

SR
RV Yhtiöt

SRV on rakkennushankkkeiden innova
atiivinen koko
onaistoteutta
aja. Se vasta
aa asiakaslähhtöisesti hankkeiden
kehittämisestä, kaupallisstamisesta ja
a rakentamissesta. SRV to
oimii Suomes
ssa Helsinginn metropolia
alueella,
Turussa, Ta
ampereella, Oulussa,
O
Jyv
väskylässä, L
Lappeenrann
nassa ja Joensuussa. Suuomen lisäksi SRV toimii
Venäjällä ja
a Baltiassa. SRV
S
on pääk
kaupunkiseud
dun suurimpia asuntorak
kentajia. SRV
V rakentaa to
oimistoja,
kauppakeskkuksia, hotelleja, logistiikkatiloja sekä
ä suuria teollisuushankkeita ja julkisiaa rakennuksia
a.
SRV on pää
äosin kotimaisessa omisttuksessa ole
eva pörssiyhtiö. Liikevaihtto on noin 6550 miljoonaa euroa.
SRV:n palve
eluksessa on
n yli 900 hen
nkeä.
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1.2

Kilp
pailuun va
alitut osallistujat

Työhön on vvalittu seuraa
avat osallistu
ujat:
•
•
•
•
•
•

1.3

Arkkitehtitoim
A
misto SARC
A
Arkkitehtityöh
huone Artto-P
Palo-Rossi-T
Tikka
A
Arkkitehtitoim
misto Lahdelm
ma - Mahlam
mäki
A
Anttinen
- Oiv
va Arkkitehdiit
V
Verstas
Arkkitehdit
JKMM Arkkite
ehdit

Palk
kkiot

Kukin hyväkksytysti toimiitetun ehdotu
uksen tekijä ssaa palkkion
n 30 000 euro
oa.
Palkkiot ma
aksetaan Suo
omen Arkkite
ehtiliiton kauttta, joka velo
ottaa palkkios
sta 10 % riipppumattoman
asiantuntijajjäsenen palkkkiota ja SAF
FAlle maksetttavia korvauksia varten.

1.4

Palk
kintolauta
akunta

Palkintolauttakuntaan ku
uuluvat järjes
stäjien, Stora
a Enso ja SRV Yhtiöt, nim
meäminä:
Hannu
u Kasurinen
Matti Mikkola
M
N
Timo Nieminen
Juha Toimela
T
Pekka Heikkinen

ohtaja, Stora Enso Buildinng and Living,
jo
palkintolautak
p
kunnan puheeenjohtaja
jo
ohtaja, Rakentamisen rattkaisut, Stora
a Enso
Building
B
and Living
L
varatoimitusjo
ohtaja, SRV Y
Yhtiöt
hankekehitysjjohtaja, SRV
V Yhtiöt
professori,
p
Aa
alto-yliopisto

Helsingin ka
aupungin nim
meäminä:
as Rajajärvi
Tuoma

virastopäällikk
kö, Kaupunkkisuunnitteluv
virasto

Matti Kaijansinkko
K

projektipäällik
p
kkö, Kaupunkkisuunnitteluvirasto

Sisko Marjamaa

to
oimitusjohtaja, Asuntotuootantotoimisto

Kilpailijoiden
n nimeämänä puolueetto
omana asianttuntijajäsene
enä:
Jyrki Tasa
T
arkkitehti
a
SAF
FA
Palkintolauttakunnan asiiantuntijoina toimivat:
Teppo Isokangas
Markku
u Rämä

projektijohtaja
p
a, Asuntotuottantotoimisto
o
ta
arkastusinsin
nööri, Raken nusvalvontav
virasto

Palkintolauttakunta voi kuulla
k
myös muita
m
tarpeelllisiksi katsom
miaan asianttuntijoita.
Palkintolauttakunnan sih
hteerinä toimii arkkitehti M
Mervi Savolainen, ISS Pro
oko Oy.
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Palkintolauttakunnan sih
hteeri ja asian
ntuntijat eivä
ät osallistu pä
äätöksenteko
oon.

1.5

Kilp
pailun sään
nnöt

Kilpailussa noudatetaan
n Suomen Arrkkitehtiliiton kilpailusääntöjä.

1.6

Kilp
pailuohjelm
man hyvä
äksyminenn

Järjestäjätahot, kilpailun
n palkintolauttakunta sekä
ä Suomen Arrkkitehtiliiton kilpailusihteeeri ovat hyvä
äksyneet
tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.

1.7

Kilp
pailuasiakiirjojen luo
ovutus ja k
käyttö

Kilpailuohjelma ja liiteassiakirjat ovat ladattavissa
a kilpailun inte
ernetsivulta: www.woodciity.fi .
k
liitttyvistä asiois
sta myös kilpailuajan kuluuessa.
Kilpailun intternetsivulla tiedotetaan kilpailuun

1.8

Kilp
pailun vaih
heistus ja aikataulu
a
u

Kilpailussa jjärjestetään väliarviointi, jolla pyritään
n varmistama
aan ehdotusten asianmuukaisuus ja soveltuvuus.
Väliarviointi ei vaikuta kilpailun loppu
utulokseen.
aa aloitussem
minaarilla torrstaina 16.2.2
2012.
Kilpailu alka
Aineiston lu
uovutus väliarviointia varten on 25.4.2
2012 ja arviointi on 10.5.2
2012.
Kilpailuaika päättyy 14.8
8.2012.
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2
2.1

KILPA
AILUTEKN
NISET TIED
DOT
Ohjeelma-asia
akirjat

Ohjelma-assiakirjoja ovatt tämä ohjelm
ma sekä sen liitteet:
1. asemakaavak
a
kartta ja mää
äräykset (pdff)
2. asemakaavan
a
n selostus (p
pdf)
3. alueen
a
rajaus
s (pdf)
4. pohjakartta
p
(d
dwg)
5. kaupunkirake
k
ennekartta (d
dwg)
6. viistokuvia
v
lien julkisivup
piirustukset
7. naapurikortte
n
8. katusuunnitel
k
ma
9. pohjatutkimus
p
s
10. 3d-malli
3
(dwg
g)
11. puurakennejä
p
ärjestelmän ssuunnitteluka
ansio

2.2 Kilp
pailua kosk
kevat kyssymykset jja lisäohjeeet
Kilpailijoilla on oikeus essittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lis
säselvityksiä.. Kysymykse
et
n nimimerkillä
ä ja toimitetaan sähköposstilla kilpailun
n sihteerille: mervi.savolaainen@iss.fi .
varustetaan
Kysymysten
n tulee olla perillä
p
viimeis
stään 14.3.20
012 klo 12.00
0.
Kysymyksett ja palkintola
autakunnan vastaukset n
niihin julkaistaan kilpailun
n internet-sivuulla viimeistä
ään
27.3.2012.

2.3 Kilp
pailun ratk
kaisemineen ja tulostten julkaiseminen
Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan
r
n syyskuun 2
2012 aikana..
Arvioinnista
a laaditaan pö
öytäkirja, jok
ka sisältää killpailun yleisa
arvostelun se
ekä ehdotuskkohtaisen arv
vioinnin.

2.4 Jatk
kotoimenp
piteet kilp
pailun jälk
keen
Asemakaavvan muutosprosessi käyn
nnistetään killpailun pääty
yttyä.
Kilpailun tuloksen pohja
alta valitaan toimisto- ja h otellitontin pää- ja arkkite
ehtisuunnitteelijat. Arkkiteh
hti tulee
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoitta
amana pääsu
uunnittelijana
a.
toimimaan m
Päätökset ssuunnittelutoimeksiannois
sta tekee tila
aaja. Suunnitttelutyö käynnistetään vällittömästi
suunnittelijo
oiden valitsem
misen jälkeen. Tarkoitukssena on käyn
nnistää rakennustyöt kevvään 2013 aikana.
Rakennustö
öiden alkaminen vaatii vie
elä asemaka
aavamuutoks
sen voimaanttulon.
Suunnittelussopimukset tehdään
t
norm
maalien suun
nnittelusopim
musmallien mukaisesti,
m
tillaajan ja
suunnittelijo
oiden välisten
n neuvottelujjen pohjalta.
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Hankkeen ssuunnittelusssa tullaan käy
yttämään tiettomallia.
Asuinkorttellista tullaan järjestämään
n erikseen SR
R-kilpailu täm
män kilpailun
n pohjalta laaaditun asema
akaavan
mukaan.

2.5 Kilp
pailuehdottusten käyyttöoikeu s
Kilpailutyöt jjäävät järjestäjän omaisu
uudeksi. Mah
hdollisen toim
meksiannon saaneella
s
onn oikeus käytttää hyväksi
muiden palkkittujen tai lunastettujen ehdotusten
e
a
aiheita ja ideo
oita tekijänoikeuslain mu kaisesti.
Ehdotusasia
akirjoihin liittyyvien tekijän- ja käyttöoikkeuskysymys
sten osalta noudatetaan
n
voimassa olevaa
lainsäädänttöä.

2.6 Kilp
pailuehdottusten luk
kumäärä
Kukin kilpailuun kutsuttu
u työryhmä saa
s jättää vaiin yhden kilp
pailuehdotuks
sen.

2.7 Kilp
pailun kieli
Kilpailuehdo
otukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan
n suomen kie
elellä.

2.8 Ehd
dotusten vakuuttam
minen ja p
palautus
Kilpailun järrjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdottuksia
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3

KILPA
AILUTEHT
TÄVÄ

3.1

Jätk
käsaaren alue
a

Kilpailualue sijaitsee Jättkäsaareen rakennettava
r
alla uudella urbaanilla
u
ja merellisellä
m
kkaupunginos
salla.
arasatama-a
alue rakennetaan uudekssi kantakaupu
ungin osaksi, joka tulee oolemaan pää
äosin
Entinen tava
kerrostalova
altaista sekoittunutta kaupunkirakenn
netta palveluiineen ja työp
paikkoineen. Alueelle suu
unnitellaan
asuntoja no
oin 17 000 assukkaalle sek
kä työpaikkojja noin 6000
0 hengelle. Ka
aupunginosaan keskeisen
nä
elementtinä
ä tulee olema
aan alueen lä
äpäisevä Hyvväntoivonpuisto. Kansain
nvälisyyttä aluueelle tuo vilkas
matkustajassatama. Alue
eelle on kaks
si sisääntulorreittiä: Cruse
ellin siltayhtey
ys Ruoholah desta sekä
Jätkäsaaren
nlaiturin ja Lä
änsilinkin kau
utta kulkeva Kampin kaupunginosaan
n liittyvä yhteeys.
Kohde kuulu
uu Jätkäsaaren ensimmä
äiseen asem
makaava-alue
eeseen, jolle rakennetaann vuosina 2010-2016
asunnot yhtteensä reilulle 6 000 asuk
kkaalle, noin
n 55 000 kem
m2 työpaikkoja
a ja julkisia ppalveluja sek
kä noin
63 000 kem
m2 hotellikäytttöön. Alueen
n ominaispiirtteiden; satam
man ja avome
eren läsnäoloo on huomio
oitu uuden
alueen kaup
punkikuvassa
a. Reunoilta avautuvat nä
äkymät liittäv
vät kaupunginosan osakssi olemassa olevaa
kaupunkirakkennetta ja merellistä
m
He
elsinkiä. Kaup
punkimaiset, katulinjaan rakennetut kkorttelit ovat
tunnusomaiisia suunnitte
elualueelle. Alueen
A
silhue
etti säilytetää
än Helsingin kantakaupunngille tyypillis
sesti melko
tasakorkuisena. Tästä poikkeuksena
p
a on suunnite
eltu hotellitorrnia Jätkäsaa
arenlaiturille sisääntulon yhteyteen
ampaa raken
ntamista Jätk
käsaaren kau
upalliseen ke
eskukseen Välimerenkaddun päätteeks
si.
sekä korkea

3.2 Kilp
pailualue ja ympärisstö
Kilpailualueena on Jätkä
äsaaren korttelin 20007 ttontit 15 ja 16
6. Kortteli sijo
oittuu Jätkässaaren koillis
skulmaan
äntulon yhteyyteen. Se rajo
oittuu luotee
essa olemass
sa olevaan Ruoholahden
R
kortteliraken
nteeseen,
toisen sisää
idässä Jätkä
äsaarenlaituriin. Korttelin
n länsipuolell e rakentuu Helsingin
H
seu
udun opiskel ija-asuntosäätiön
(HOAS) asu
uinkortteli. Ettelässä kilpailualue rajoitttuu yhteen Jätkäsaaren tulevista
t
päääkaduista,
Välimerenka
atuun. Välim
merenkadulle korttelin koh
hdalle tulee raitiovaunupy
r
ysäkki. Kortteelin kaakkois
spuolelle
suunnitellaa
an 33-kerrokssista hotellia
a. Korttelin ossa on asema
akaavassa va
arattu hotellirrakennusten
korttelialuee
eksi. Kortteliin laaditaan kilpailun
k
tulossten pohjalta
a asemakaav
van muutos.

3.3 Kilp
pailun tavo
oitteet
3.3.1

Ka
aupunkikuv
valliset tavoittteet

Wood City ttulee olemaa
an tärkeä osa
a Jätkäsaare
en sisääntulo
onäkymää: Se on uudellee alueelle poh
hjoisesta
lähestyttäesssä ensimmä
äinen näkyvä
ä rakennus. W
Wood Cityn pohjoiskärki
p
maan
edustoineenn tulee rajaam
kaupunkitila
allisesti tärke
eän julkisen ulkotilan,
u
Län
nsilinkin, joka
a muodostaa kevyen liikeenteen solmu
ukohdan
Mechelininkkadun kohda
alle. Lisäksi kortteli
k
näkyyy päätteenä Hietalahden
H
yli
y Bulevardillle kantakaup
pungin
tärkeälle me
ereen päättyvälle akselille
e ja on osa kkeskeistä itää
än avautuvaa
a rantajulkisiivua.
Wood City ttulee erottum
maan rannan rakennusrivvistössä: Sen
n pohjoispuolella Jätkäsaaari liittyy Ruo
oholahden
1990-luvulla
a rakennettuun asuinkorttelistoon, ku n taas eteläp
puolelle suun
nnitellaan 333-kerroksista
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hotellirakennusta. Tornihotellin etelä
äpuolelle sijo
oittuvat kaksi matalaa suo
ojeltua 1930--luvun
makasiinirakennusta.
aiset, katulin
njaan rakennetut korttelit ovat tunnuso
omaisia tulev
valle Jätkäsaaaren kaupun
nginosalle.
Kaupunkima
Tiiviit korttelit, maantaso
okerroksen liiketilat kokoo
ojakatujen va
arsilla, elävä katutila, rikaas kattokerro
osten
ot ovat kaupu
unkirakenteen ominaispiirrteitä, joita W
Wood Cityssä
äkin
maailma sekä sekoittuneet toiminno
tavoitellaan.
ävöittämisekksi maantaso
okerroksen tu
ulee olla mah
hdollisimman
n lasinen. Liikketiloihin tule
ee olla käynti
Katutilan elä
Jätkäsaaren
nlaiturilta ja Välimerenkad
V
dulta. Hotelliin sisäänkäynnin tulee olla edustava. Mahdollinen
n katos sekä
saattoliikenn
nealue tulee mahdollisuu
uksien mukaa
an sijoittaa to
ontille. Asuin
nrakennuksisssa porrashuoneisiin
tulee johtaa
a käynti sekä kadulta että
ä pihalta.
Liittyminen Ruoholahden asuinraken
nnuksiin pohjjoiseen rajoittuvalla osallla tulee suunnnitella siten,, että
ätetään raken
ntamatta (voimassa olevaassa asemakaavassa
korttelin kesskikohta suunnitellaan matalana tai jä
rakennukse
en vesikatto max.+10).
m
Korttelin huolto tulee ensisijaisesti hoitaa Laivap
pojankadun kautta
k
ja siitä edelleen koorttelialueen
naa pitkin.
pohjoisreun

3.3.2

Pu
uurakennejä
ärjestelmä

Wood City --hanke toimiii puurakentamisen kehittä
ämisen proje
ektina. Suom
malaisen puurrakentamise
en
kehittymisen
n kannalta on tärkeää, etttä tällaisen kkohteen avulla pystytään
n käytännösssä osoittamaa
an
puurakentam
suksi kaupunnkirakentamis
sessa.
minen kilpailukykyiseksi, paloturvallisseksi ja toimivaksi ratkais
Tämän lisäkksi hanke toimii erinomaisena oppimi smahdollisuutena suunnittelijoille, rakkentajille ja
viranomaisille.
–hankkeen ta
avoitteena on myös saad
da kehityside
eoita ja palau
utetta Stora E
Enson Urban
n
Wood City –
MultiStorey™ –konseptiista, saada käytännön
k
ko
okemuksia ra
akentamisen toteutuksestta ja kehittää
ä
ä SRV Yhtiött Oyj:n kanss
sa puurakenttamisen pros
sesseja.
yhteistyössä
Puuta käyte
etään kerrosrrakentamises
ssa jatkossa
a betonin sijasta yhä enem
mmän sekä uuudis- että
korjausrake
entamisessa. Stora Enso Building and
d Living –liike
etoiminta-alu
ueen Rakentaamisen ratka
aisut –
yksikön keh
hittämä kusta
annustehokas
s Urban MulttiStorey™ -k
konsepti ei ole vain se ym
mpäristöystäv
vällisin
vaihtoehto vvaan se on myös
m
erittäin kustannuskiilpailukykyine
en perinteisiin teräs- tai bbetonipohjais
siin
vaihtoehtoih
hin nähden.
Kyseessä o
on uusi, raken
ntamista nop
peuttava ratkkaisu, joka ka
attaa rakenne
eratkaisut, tuuoteosien valmistuksen
ja asennukssen. CLT-ma
assiivipuulevy
yihin (cross-llaminated tim
mber) perustuva kokonaisskonsepti so
oveltuu niin
asuin-, toim
misto-, liike- kuin julkiseen
n kerrosraken
ntamiseen. Ensimmäinen
E
n tällä ratkaissulla suunnite
eltava
kohde on Helsingin Jätkkäsaaren Wo
ood City.
ehokkaaseen
n rakentamisseen soveltuv
va CLT on kiiristyvien eneergiamääräysten ja
Nopeaan ja kustannuste
oitteiden myö
ötä noussut Euroopassa
E
suosituksi
s
ru nkomateriaa
aliksi
entistä ilmastoystävällisempien tavo
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asuintalojen
n ohella myös julkisissa rakennuksiss
r
sa ja liikekeskuksissa. Sto
ora Ensolla oon omaa CLT
T-tuotantoa
Itävallassa jja suureleme
enttivalmistuk
kseen erikoisstunut yhtiö Suomessa
S
Pälkäneellä.
P

3.4 Suunnitteluoh
hjeet
3.4.1

Pu
uurakennejä
ärjestelmän käyttö ja keehittäminen

Puurakenne
ejärjestelmän
n periaatteet on esitetty kkilpailumateriaaliin kuuluv
vassa suunn ittelukansios
ssa.
Periaatteet ovat ohjeellissia ja kilpailijjat saavat essittää niihin parannuksia.
p
stää muihin m
materiaaleihin
n.
Tarvittavissa määrin voi puuta yhdis
alkki -järjeste
elmällä yhdisttettynä CLT--laattoihin. Ho
otelli- ja
Toimistorakkennus on tarkoitus toteuttaa pilari-pa
asuinrakenn
nuksissa on kantavat seinärakenteet CLT-elemen
ntein.

3.4.2

Ra
akennuspaik
kan suunnitttelu

Suunnittelu on toteutetta
ava tontinluo
ovutusehtojen
n, Jätkäsaare
en rakentam
misohjeen, Suuomen
m
vallitssevien virano
omaismääräy
ysten mukaissesti.
Rakentamissmääräyskokkoelman ja muiden
Suunnittelukkilpailun jälke
een kohteeseen laaditaa
an asemakaa
avan muutos, joten voimaassa olevasta
a
asemakaavvasta voidaan
n poiketa rak
kennusten ma
assoittelun osalta.
o
Tässä
ä dokumentisssa on täsme
ennetty
hankkeen kkehittäjien tavvoitteita hank
kkeen erityis piirteiden osalta ja suunn
nittelijoiden oon mahdollisiimman
hyvin huomioitava tavoittteet kilpailue
esityksessää
än.
dollisimman tehokkaasti tämän dokumentin reunaaehtojen ja to
ontin
Rakennuspaikka suunnitellaan mahd
a rajoissa. Lä
ähtökohtana
a on muuntojo
oustava mon
nikäyttökonseeptiin perustuva
varausehtojjen sallimissa
suunnittelurratkaisu ja to
ontin kokonaisoptimointi a
asuin-, hotelli- ja liikerake
ennusten käyyttöön siten, että
2
asuinrakenn
nusoikeus on
n noin 8.000 kem ja toim
misto-, hotelli- ja liikerakennusoikeus oon noin 20.000 kem2.
Jäljempänä on täsmenn
netty tavoitteiita toimisto-, hotelli-, liike
e- ja asuntora
akentamisellee. Toisaalta suurin
s
osluku rajata
aan kahdeksa
aan (8) kerro
okseen. Rake
ennusten alim
mpaan kerrookseen sijoite
etaan
sallittu kerro
nykyisen assemakaavan edellyttämätt 700 kem2 liiiketilaa. Toim
mistorakennu
uksen kahvilaa- ja näyttely
ytilat sekä
hotellin kahvvila- ja ravinttolatilat huom
mioidaan liike
etilana.
Tontille sijoiitettavien toim
mintojen välillä on saatavva aikaiseksii synergiahyö
ötyjä. Toiminntojen sijoittelussa
pyritään erittyisesti hotellin ja toimisto
orakennukse
en osalta hyö
ödyntämään tilojen ristikkkäiskäytön
mahdollisuu
uksia. Tavoittteena on, etttä korttelia eii jaeta erillisiin tontteihin, vaan eri kiinnteistöjen väliset suhteet
hoidetaan h
hallintajakoso
opimuksella. Näin ollen yyhteisiä toimintoja voidaan sijoittaa tonntille joustav
vasti.
Hankkeen ssuunnittelusssa on huomio
oitava kestävvän kehitykse
en periaattee
et. Suunnittellun lopputulo
osten on
oltava elinka
aaritaloudellisia. Suunnittelussa on h uomioitava rakennuspaik
r
kan erityisoloosuhteet erity
yisesti
rakennusten
n massoittelu
ussa, rakente
eiden ja mate
eriaalien valinnassa.
Arkkitehtuurrin ja tilojen käsittelyn
k
tulee olla mode
ernilla tavalla
a korkealuokkaista sekä lluoda myönteistä kuvaa
puusta yhte
enä tärkeänä rakennusain
neena myös kaupunkirak
kentamisessa
a.
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Rakennuste
en laatutason
n tulee olla hyvä ja kestävvä ja rakennuksia tulee olla
o helppo kääyttää ja pitä
ää
kunnossa.
3.4.2.1

Ku
ulkureitit ja huollot
h

Tontin sisää
änajot pyritää
än järjestämä
ään joustava
asti huomioid
den toimintoje
en vaatimat eerityistarpeet ja
kaavamäärä
äykset. Pysä
äköinti ratkais
staan pääsää
äntöisesti ko
orttelin alle sijjoittuvassa ppysäköintilaitoksessa ja
sinne raken
nnetaan yksi yhteinen kulkureitti.
Hotelli- ja to
oimistorakennuksen huolttoyhteydet p
pyritään ratka
aisemaan ens
sisijaisesti m
maanpäällises
sti ja huollon
sisäänajo pyyritään erotta
amaan muus
sta tontille tu levasta liiken
nteestä.
Jalankulkuyyhteydet suunnitellaan sitten, että kortttelin kaupallisille tiloille saadaan mahhdollisimman
n kattavat
yhteydet hu
uomioiden alu
ueen kevyen
n liikenteen p
pääliikennevirrat. Asuntoje
en piha-alueeet pyritään
rauhoittama
aan läpikulku
uliikenteeltä.
3.4.2.2

Pyysäköinti

Pysäköinti rratkaistaan pääsääntöise
p
esti korttelin a
alle kokonaa
an tai osittain sijaitsevasssa pysäköintilaitoksessa.
Suunnittelijo
oiden on kilp
pailuehdotuks
sessaan pyri ttävä löytämään optimaa
alinen pysäkööintilaitoksen
n
korkeusasema ja sijoitte
elu. Pysäköin
ntilaitoksen la
attian pinta voi
v olla kuiten
nkin alimmillaaan tasolla +3.0.
+
aitoksen mito
oituksessa no
oudatetaan a
asemakaava
an määrittämään mitoitustta. Pysäköinti
Pysäköintila
toteutetaan vuorottaispyysäköinnin pe
eriaatetta no
oudattaen kuitenkin niin, että
e hotellillee ja toimistolle
e taataan
n määritettävvä vähimmäis
spaikkamäärrä.
myöhemmin
Pysäköintila
aitoksesta järrjestetään su
uorat vertikaa
aliset yhteydet toimistoon
n ja hotelliin ssekä yksi kuhunkin
asuintalon p
porrashuoneeseen.
Hotellin edu
ustalle varmisstetaan kadu
unvarteen riitttävä lyhytaik
kainen pysäh
htymisalue linnja-autoille.
Kortteliin va
arataan tila polkupyörien pysäköinnille
e ja säilytyks
selle.

3.4.3

Tooimistoraken
nnuksen suun
nnittelu

3.4.3.1

Yleistä

o edistää pu
uun haluttavu
uutta ja kiinno
ostavuutta ka
ansainväliseesti
Hankkeen tavoitteena on
entamisessa. Yleisten tav
voitteiden lisä
äksi tavoitellaan uudenla
aista suhtautuumista tilojen
n
toimistorake
toimivuuteen käyttäjien kannalta. Kä
äyttäjälle tärkkeät helppo käytettävyys,
k
miellyttävä äänimaisema ja
äkymät muod
dostavat tun nelman tilaan, joka edistä
ää työtehokkkuutta ja työs
ssä
inspiroivat vvisuaaliset nä
viihtymistä. Ratkaisuissa
a on Stora Enson Rethin k-konseptin henkeä.
okonaisratka
aisun lähtöko
ohtana on ma
ahdollisimma
an muuntojouustava kokon
naisratkaisu,
Toimistorakkennuksen ko
jossa saavutetaan edulliinen vuokratttavan pinta-aalan ja bruttoalan suhde.

Wood City on S
Stora Enson ja SRV:n yhteinen
n maailmanluokkan rakennushan
nke Helsingin Jätkäsaareen.

11

Suunnittelusssa huomioid
daan kiinteis
stön liiketoim intamallin mukainen business centerr-toiminta-aja
atus.
Vuokralaiste
en yhteiset tiilat ja julkisett tilat keskite
etään maanta
asokerroksee
en ja vuokral aisten hallus
ssa olevat
ylempiin kerrrostasoihin.
Kokonaiske
errosala on 10 000 - 12 000 kem2 huo
omioiden hotellin ja liiketillojen mitoitukksen.
3.4.3.2

Tooimistotilat

Vuokrattava
at kerrostaso
ot on suunnite
eltava siten, että tila void
daan jakaa 1--4 käyttäjän kkesken ja vu
uokrattavan
2
yksikön kokko on alkaen 300m . Tois
saalta mahdo
ollisuutta yhd
distää tiloja kerrosten väliillä yhdelle yk
ksittäiselle
käyttäjälle vvuokrattavan alueen sisäisellä portaa lla ei pidä su
ulkea pois.
Toimiston ssisäinen layout suunnitella
aan muuntoj oustavasti siten, että vuo
okralaisella oon mahdollisu
uus
ai huonekontttoriratkaisuja
a tarpeensa mukaan. Toimistokerrostten tilatehokkuudelle
toteuttaa avvo-, kombi- ta
asetettu tavvoite on alle 15
1 htm2/työpiste.
Kullekin vuo
okrattavalle alueelle
a
sijoittetaan pääsä
ääntöisesti yk
ksi keittiö. Ke
erroskohtaiseet märkätilat ja tekniset
tilat keskitettään porras- ja hissikuilujjen yhteyteen
n.
3.4.3.3

Muut toimistora
akennuksen tilat
t

errokseen sijjoitetaan puu
unkäytön näyyttely-, koulutus- ja infotila
a.
Maantasoke
Yhteisiä tiloj
oja ovat henkkilöstöravintola, aulapalve
elu ja neuvottelumaailma huomioidenn yhteiskäyttö
ö hotellin
kanssa. Yhtteisten tilojen
n osalta pyrittään tehokka
aaseen toteutukseen siten, että turhiaa liikennealue
eita tulee
välttää. Ene
ergiataloudellisesti epäed
dullisia usean
n kerroksen korkuisia
k
aulatiloja vältetäään ja tilojen
n avaruus ja
viihtyisyys rratkaistaan muilla
m
keinoin
n.
Jätteenkäsitttelyputkiston
n edellyttämä
ät tilat varata
aan kiinteistö
ökohtaisesti Jätkäsaaren
J
jätteenkäsitttely-yhtiön
ohjeiden mu
ukaisesti. Mu
uut tekniset tilat suunnite llaan mitoituksen mukais
sesti.
Huolto- ja tu
ukitilat sijoite
etaan kellariin
n ja 1. kerrokkseen, sijaintti ratkaistava korttelin yhtteistilojen yhtteydessä.
Autopaikoitu
us on tontin pysäköintilaitoksessa ja o
osittain pihallla, jos mahd
dollista.
Väestösuoja
atilat sijaitsevvat Jätkäsaa
aren kallioparrkissa yhteis
skäyttötilana.

3.4.4

Hootellirakennuksen suunn
nittelu

3.4.4.1

Yleistä

Tavoitteena
a on peruspa
alvelut kattava
a kustannusttehokkaasti toimiva
t
hotelli kansainväälisen hotellik
ketjun
vaatimusten
n mukaisesti. Keskieuroo
oppalaisen lu
uokituksen mukaan hotelli sijoittuu ecoonomy-hotellien
kategoriaan
n. Kilpailukykkyinen huone
een hinta, korrkea käyttöaste ja edullin
nen kustannuusrakenne ov
vat hotellin
keskeisiä kilpailutekijöitä
ä. Tämän ho
otellin tyypillisselle asiakka
aalle ovat hyv
vä saavutettaavuus ja hote
elliketjun
a on taata asiakkaalle koh
htuuhintainenn yöpyminen
n,
brändin mukkaiset palvelut, joissa päätavoitteena
keskeisessä
ä asemassa hotelliyöpym
miskohdetta vvalittaessa.
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Hotelli on su
uunniteltava hotelliliiketoiminnan toim
minnallisista tarpeista
t
lähttien.
Peruskonse
eptiin perustu
uvan ratkaisu
un lisäksi suu
unnittelijat vo
oivat kilpailue
ehdotuksesssaan tutkia laadukkaiden
ns. long stay -konseptiin
n perustuvien
n penthouse--huoneistojen soveltuvuu
utta hotellirakkennuksen ylimpään
kerrokseen..
3.4.4.2

Hootellin tilat

Tavoitteena
a on 250 huo
oneen hotelli. Huonemäärrä voidaan perustellusta syystä ylittäää tai alittaa jo
onkin
2
verran. Hote
ellin kokonaiskerrosala on
o suunnittelu
uratkaisusta riippuen 8 00
00 - 9 000 keem .
Hotelliraken
nnuksen koko
onaisratkaisu
un lähtökohta
ana on tehok
kas tilaratkaisu, joka peruustuu hotellio
operaattorin
konseptin m
mukaiseen hu
uonemoduuliiin 2,85 m x 5
5,75 m (sisämitat), mihin sisältyy kylppyhuone.
Kylpyhuone
eessa on suih
hkutila varus
stettuna suihkkualtaalla. Huoneista suu
unnitellaan m
määräysten mukaisesti
m
riittävä mää
ärä liikuntarajjoitteisten kä
äyttöön.
Sisääntulokkerroksen yle
eisten tilojen tulee olla ko
ompaktit ja niiden yhteenlaskettu pintaa-ala pitäisi olla
o alle 800
2
m . Vastaan
nottoaulan yh
hteydessä sijaitsee baarii siten, että ta
arvittaessa ra
auhallisimpinna aikoina yk
ksi henkilö
voi hoitaa sekä vastaanottotoiminno
ot ja baarin. A
Aamiaishuone on aulan välittömässä
v
yhteydessä.
Aamiaishuo
one toimii myyös snack-rav
vintolana ja ssen yhteydes
ssä on keittiö
ö, joka mitoittetaan operaattorin
ohjeen mukkaan. Sisääntulokerrokse
een sijoitetaa
an myös hote
ellin hallinnon
n edellyttämäät tilat ja muu
ut
toimintojen edellyttämätt tyypilliset tilat.
n tavoitteena
a on, että hottellin kokona
aisbruttoala ei
e ylitä 35 m2/huone.
/
Tähään
Suunnittelun
tehokkuusvaatimukseen
n ei lasketa pysäköintilait
p
tosta mukaan
n.
ään siihen, etttä yhteydet ttoimistorakennuskokonaisuuden neu vottelutiloihin
n ovat
Tilojen sijoitttelulla pyritä
joustavat ho
otellista ja yh
hteiskäyttöä voidaan
v
makksimoida.
Hotellikerroksissa on tyyypillinen huoltokomero ku
ussakin kerro
oksessa.
at mitoitetaan
n talotekniika
an vaatimuste
en mukaises
sti.
Tekniset tila
Korttelin yhtteisiä liiketilo
oja voidaan sijoittaa
s
hotelllin yhteyteen
n.
Penthouse--konseptin hu
uonekoko on
n suunnittelija
an vapaasti valittavissa,
v
mutta
m
alkaenn 40 m2:stä ylöspäin.
y

3.4.5

Assuinrakennu
ukset

3.4.5.1

Yleistä

Asuinrakenn
nuksen rakennuttajana ja
a kiinteistön o
omistajana tulee toimima
aan Helsinginn kaupungin
Asuntotuota
antotoimisto.
Tavoitteena
a on suunnite
ella asuinkerrrostalokohtee
elle kaavan pohja, jossa toiminnalliseet, esteettise
et, tekniset ja
taloudellisett vaatimukse
et on mahdollista toteutta
aa tasapainoisesti ja innov
vatiivisesti. T
Tämän kaava
an pohjalle
tullaan järjestämään erilllinen SR-kilp
pailu asemakkaavakilpailu
un jälkeen.
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Wood City-kkortteliin tulla
aan toteuttam
maan ARA-ra
ahoitteisia vu
uokra-asunto
oja (n. 4 000 kem2) ja väliimallin
asuntoja (n.. 4 000 kem2).
Kaavan tule
ee mahdollisttaa kahden ittsenäisen ke
errostaloyhtiö
ön rakentamiisen siten, etttä ne kuitenkin
muodostava
at arkkitehton
nisen ja toim
minnallisen ko
okonaisuuden. Molempiin
n yhtiöihin suuunnitellaan yhteinen
y
autohalli toimisto- ja hottellihankkeen
n kanssa sekkä pihojen leiikki- ja oleskelualueet.
3.4.5.2

Su
uunnittelun lä
ähtökohdat

Kaavan poh
hjalta suunnitteltaviin yhtiö
öihin tulee assuntojen kes
skipinta-alaks
si ARA 65 m22 ja välimalli 75 m2.
Kaavan mahdollistaman
n rakennusalueen tulisi o lla mahdollis
simman väljä >15m, jotta seuraavan vaiheen
v
kilpailussa ssuunnittelijoilla olisi mahd
dollisuuksia iinnovatiivisiin
n ratkaisuihin
n. Lamellien pituudet tulis
si
suunnitella siten, että po
orrassyötöt saadaan
s
tarkkoituksen mukaisiksi ja tehokkaiksi.
okonaisuutee
en liittyvänä osana.
o
Asunttopohjien osaalta kilpailijan tulee
Kilpailussa esitetään asuntotontit ko
uskerroksesta
a ratkaisu, jo
olla voidaan a
arvioida tulev
van kaavan rakennettavu
r
uutta.
esittää peru
Rakennukse
en lämpimän
n rungon pää
älle terassoitu
uvia ratkaisu
uja tulee käytttää harkiten niiden kusta
annuksia
nostavan ja energiateho
okkuutta heik
kentävän vaikkutuksen tak
kia.
adun varteen
n tulevan rak
kennusmassa
an ensimmäiseen kerrok
kseen tulee ssuunnitella liiketilaa.
Välimerenka
3.4.5.3

Au
utopaikat ja huoltoliikenne

Autopaikkojjen sijoittelusssa tulee vältttää autopaikkkojen sijoitta
amista raken
nnusrungon aalle. Autohallin
lattiakorkeuden tulee olla n. +3 m. Autohallin
A
sijo
oittelussa tule
ee kuitenkin huomioida, eettä maantas
sokerroksen
aa umpinaistta 1. kerrosta
a.
tulee olla elävä, eikä se saa aiheutta
oimistoraken
nnuksen huoltoajo toteute
etaan asuinto
onttien pohjo
oispuolelta m
maanpäällisen
nä.
Hotellin ja to
Huoltoajoa ei sallita auto
ohalliin.
uolto hoidetaan katualuee
elta.
Liiketilan hu
3.4.5.4

Piihat

Kilpailuehdo
otuksessa tulee esittää pihasuunnitel
p
ma eri toimin
ntoineen. Kilpailualueen ppiha on suurrimmaksi
osaksi kann
nen päällä.
Pihoista tule
ee tehdä laad
dukkaita ja virikkeellisiä
v
ssiten, että ne
e tarjoavat oleskelun ja teekemisen
mahdollisuu
uksia eri-ikäissille asukkaillle. Myös eri vuodenajat tulee
t
ottaa pihasuunnitteelussa huomioon. Pihan
toivotaan nivoutuvan toiminnallisestii ja visuaalise
esti osaksi yhteistiloja. Pelastusreitit ttulee huomio
oida.

3.4.6

Elinkaarikusta
annukset

Toimistorakkennuksen ellinkaarikusta
annusten on p
kaupunkiseu dulla toteute
ettavien
pyrittävä alitttamaan pääk
toimistorake
ennusten kesskimääräiste
en elinkaariku
ustannukset.
Hotelliraken
nnuksen elinkkaarikustann
nusten on py rittävä alittam
maan vastaavien hotellikoonseptien pe
eriaatteita
noudattaen toteutettavie
en rakennustten keskimää
äräisten elink
kaarikustann
nukset.
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Rakennuste
en käytön ja ylläpidon tav
voitteita tarke
ennetaan suu
unnittelun jattkokehittämissvaiheessa
elinkaarilaskkentaa hyödyntäen.

3.4.7

Tilojen olosuhd
de- ja omina
aisuustarpeeet
•
•
•
•

Sisäilmaluokk
S
ka: toimisto-, liike- ja hote
ellirakennuks
set S2, asuinnrakennuksett S3
P
Puhtausluokk
ka: P1
M
Materiaalien
päästöluokka
p
a: M1
A
Akustiikka:
ho
otellihuoneesssa melutaso
o sängyn tasolla mitattunna ei saa ylittää 30dB(A)

Tiloilta edellytetään muu
untojoustavuutta ja tehokkkuutta koko elinkaaren ajan.
a

3.4.8

En
nergiataloud
delliset tavoitteet

Kohde suun
nnitellaan 1.7
7.2012 voima
aan tulevien rakennusten
n energiamää
äräysten mukkaisesti.
Rakennukse
en on täytetttävä tontinva
arausehtojen edellyttämätt energiateho
okkuusluokaalle A asetetu
ut
vaatimuksett. Erityistä pa
ainoarvoa su
uunnittelussa
a on kohdiste
ettava rakenn
nusten masssoitteluun, rak
kenteiden
tiiveyteen ja
a lämmöntalteenottoon. Lisäksi
L
hotell ioperaattorin
n asettamat ympäristötav
y
voitteet huom
mioidaan
suunnitelmien jatkokehitttämisessä.
et kytketään kaukolämpö
ö- ja sähköve
erkkoon. Suu
unnittelijoiden
n on mahdolllista esittää ratkaisuja,
r
Rakennukse
joiden avulla
a kohteessa voidaan tuottaa energiaa
a ja siten koh
hteen energiatehokkuuttaa voidaan pa
arantaa.
Hankkeen ssuunnittelusssa on huomio
oitava sekä rrakentamisen
n että käytön
n aikaiset CO
O2-päästöt. Valituista
V
kilpailuehdo
otuksista teettetään asianttuntijalla CO
O2-päästölask
kelmat koko rakennuksen
r
n elinkaari hu
uomioiden.

3.4.9

Piinta- ja julkiisivumateria
aalit

Toimistorakkennuksessa
a on erityisesti sisäänkäyn
ntikerroksen julkisten tilojjen pyrittävää tuomaan es
sille
puurakentam
misen uusia mahdollisuu
uksia, hankke
een imagoa ja
j niiden avu
ulla pyritään ttuomaan esiin
puurakentam
ä mahdollisu uksia. Pintam
materiaalien luonnonmukkaisuutta suo
ositaan.
misen hyödyyntämättömiä
Hotelliraken
nnuksessa pyyritään hankkeen luontee
esta johtuen puumateriaa
aleja tuomaaan esiin niille
luonnollisessti soveltuvisssa pintarakenteiden alue
eilla. Myös runkorakenteitta puupintojaa pyritään tuo
omaan esiin
sisärakenteissa ja suunnittelijoiden on
o tavoiteltavva paloteknis
stä suunnitte
eluratkaisua, jossa puurakenteiden
kotelointia vvältetään.
Pintarakenteissa huomio
oidaan huoneakustiikan vvaatimukset.
upunkikuvaa
an sopiva ja olosuhdeteki
o
jät huomioonn ottava teollisesti
Julkisivuverrhoilun tavoittteena on kau
toteuttavissa oleva ratka
aisu
pintarakentee
et ja rakenne
eratkaisu suu
unnitellaan siten, että rakennuksen kaattaminen on
n
Vesikaton p
tuotantotekn
nisesti mahd
dollisimman nopeaa
n
ja ve
edenpitävyys saavutetaan
n mahdollisim
mman aikaise
essa
rakennusva
aiheessa.
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3.4.10

Ra
akenneratka
aisut

Maanpäällisset runkorake
enteet suunn
nitellaan puu rakenteisina
a rakenteina Stora
S
Enson Urban MultiStorey suunnitteluo
ohjeiden periiaatteiden mukaisesti. Killpailuun osalllistujien on mahdollista
m
jaatkokehittää ratkaisuja
kilpailuehdo
otuksessaan ja esittää es
simerkiksi hy bridiratkaisujja rakenteide
en käyttötarkkoituksen ede
ellyttämässä
ä
kokonaisopttimoinnissa. Kohteen rak
kenteissa voiidaan käyttää
ä joissakin tiloissa olosuhhteiden edelllyttämien ja
niiden vaatimukset parh
haiten täyttäv
viä rakennusm
materiaaleja. Esimerkiksi perustukset
et, sokkelit, mahdollisen
m
n ja autohallin
n kantavat ra
akenteet suu nnitellaan be
etonista. Osa
astoidut porraashuoneet ja
a hissikuilut
pihakannen
voidaan suu
unnitella beto
onirakenteisina, jos sillä ssaavutetaan oleellista etu
ua.
Hotelliraken
nnuksen rake
enteiden suunnittelussa e
erityisenä suunnittelukohteena on runnko- ja täyde
entävien
rakenteiden
n ääni- ja kossteustekninen
n suunnittelu
u. Suunnittelu
ussa on löydettävä toimivvat ratkaisut,, joissa
hotellitoimin
nnan akustise
et vaatimuks
set täytetään kustannuste
ehokkaasti. Kosteustekni
K
sessä suunn
nittelussa on
varauduttavva poikkeustilanteiden ha
allintaan siten
n, että rakentteiden vaurio
ot voidaan m
minimoida
hotelliasiakkkaiden huolim
mattoman ve
edenkäytön ttai muiden yllättävien ves
sivaurioiden ssattuessa.
Yhteenveto runkorakentteiden vaatim
muksista:
•
•
•
•

•
•
•

3.4.11

Elinkaariasiatt: 50 vuoden käyttöikä ka
E
antaville rake
enteille
M
Muuntojousto
o: toimistorakkennuksessa
a järjestelmäv
väliseinät, taalotekniikassa
a
h
huomioitava
seinämuutok
s
kset
M
Modulit:
toimistorakennukksessa suunn
nittelijan ratkaistavissa, m
mutta pysäkö
öintikellarin
m
mitoitus
huom
mioidaan mod
dulijaossa
K
Kerroskorkeu
us: Toimistora
akennuksess
sa vapaan ko
orkeuden tuleee pääsäänttöisesti olla
2
2700
mm, mu
utta vähäisesssä määrin voidaan
v
sallia
a 2500 mm eesim. talotekn
niikkaa
asennusten
ta
akia. Hotellirrakennuksessa on kerros
skorkeus huoomioiden insttallaatioiden
e
edellyttämät
tilat,
t
huoneisssa vapaa ko
orkeus vähinttään 2500 m m ja aulatiloissa
v
vähintään
270
00 mm.
K
Kuormat:
Rak
kennusten hyyötykuormina
a käytetään tilojen
t
käyttöötarkoituksen
n mukaisia
e
eurokoodeiss
sa esitettyjä kkuormia
R
Rakenteiden
mitoitus: Rakkennusten sttabiliteetti ja julkisivurakeenteet mitoite
etaan
m
maastoluokan
n 0 tuulenpaiineelle
T
Tiiveys:
Ulkos
seinärakente
eita suunnitelltaessa tulee
e ottaa huom
mioon rakennu
uksen
tiiveysvaatimu
us (ilmanvaih
htoluku 1 n50
0) sekä ulkopinnan vesitiiiveys

Ta
alotekniikan
n tavoitteet

Talotekniset järjestelmä
ät toteutetaan
n korkealuok kaisen toimis
sto-, hotelli- tai
t asuinrakeennuksen vaatimuksia
en suunnittelu
un lähtökohta
ana on järjes
stelmien mah
hdollisimmann hyvä yhteensopivuus
vastaaviksi.. Taloteknise
estelmään. Talotekniikka
T
a pyritään inte
egroimaan ra
akenteisiin mahdollisimm
m
man hyvin site
en, että
rakennejärje
esivalmisteiisia järjestelm
miä voidaan käyttää. Suu
unnittelussa on
o erityistä painoarvoa
p
laaitettava rake
enteiden ja
taloteknisten järjestelmie
en rajapinno
oille ja erityise
esti palokatk
kojen ja muiden epäjatkuvvuuskohtien
systemaattisille ja teollissille ratkaisuille.
mmutusjärjesstelmälle ase
etetaan seura
aavia erityisvvaatimuksia. Kiinteistöön
Puurakentamisesta johtuen palosam
en mukainen palovesiputkkisto. Lisäksii kohteeseen
n toteutetaann sumusprink
klern määräyste
rakennetaan
järjestelmä.
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Hotelliraken
nnuksen talottekniikan suu
unnittelussa on kiinnitettä
ävä huomioitta poikkeustillanteiden ha
allintaan
siten, että ra
atkaisut tuke
evat edellä mainittua
m
rake
enteiden suunnittelun tavoitteita.
Korttelin käyyttöhyödykelliittymät toteu
utetaan seurraavasti:
•
•
•
•

3.4.12

Kaukolämpö ja
K
j – kylmä: kkiinteistöt kyttketään kortte
elin yhteiseeen liittymään
S
Sähkö:
kiinteiistön omat liiittymät
V
Vesija viemä
äri, palovesi,, sadevesi: kiinteistöjen
k
omat
o
liittymätt
Jäteputkisto: kiinteistöjen omat liittymä
ät

Tu
urvallisuusnä
äkökohdat

Rakennuste
en turvallisuu
utta toteuteta
aan sekä suu
unnittelulla etttä teknisillä järjestelmillä
j
ä.
Työturvallisuus tulee otttaa huomioon
n sekä raken
ntamisen aika
ana että rake
ennusten elinnkaaren aika
ana (mm.
ikkunoiden pesu, julkisivvujen huolto)).
urvallisuusas
siakirjassa.
Turvallisuussasiat huomioidaan laadittavassa rakkennuttajan tu

3.5 Han
nkkeen ko
okonaisaik
kataulu
Toimisto- ja
a hotellihankkkeen suunnitttelua on tarkkoitus jatkaa heti kilpailun
n päätyttyä ssiten, että ens
simmäisen
rakennukse
en rakentaminen voi alkaa
a keväällä 20
013.
Asuinrakenn
nusten SR-kkilpailu järjesttetään välittö
ömästi tämän
n kilpailun jälkeen.
Hanke toteu
utetaan siten
n, että ensin rakennetaan
r
n toimistorake
ennus, jonka
a tavoitteenm
mukainen valm
mistuminen
on vuoden 2
2015 keväälllä. Asunto- ja
a hotelliosan rakentamine
en alkaa limittäin toimistoorakennukse
en kanssa ja
tavoitteena on, että kortteli on valmis
s kokonaisuu
udessaan 20
016.
aikatauluun vaikuttavat
v
oleellisesti ase
emakaavan muutoksen lisäksi vuokraaustoiminta ja
j sijoittajien
Hankkeen a
rahoituspää
ätökset.

3.6 Rak
kennuskusstannukseet ja energgiatehokk
kuus
Elinkaarikusstannusten ta
aloudellisuud
den tulee olla
a yksi suunnittelun lähtök
kohdista. Rakkennusten muodon
m
ja
ikkunapintojjen määrän on
o mahdollis
stettava enerrgiatehokas rakennus.
r
Ra
akennukset ppyritään toteuttamaan
energialuokkkaan A.
Ainakin osa
asta ehdotukssia tarkisteta
aan laajuudett ja lasketaan
n myös tavoiitehintapohjaainen kustannusarvio
suunnittelurratkaisun perrusteella.
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3.7

Eh
hdotusten arvostelu
uperusteett

Palkintolauttakunnan tärrkeimmät tavoitteet, joita käytetään arrvosteluperus
steina, ovat:

− Arkkitehtuurin ja kaupunkikuv
k
van korkeatas
soinen ratkaisu
− Puuraakennejärjesstelmän luon teva ja innovvatiivinen sovveltaminen
− Toim
mistokokonais
suuden toimivvuus ja jousttavuus muutttuviin tarpeissiin
− Asunntotonttien totteutettavuuss, asumisratkkaisujen viihtyyisyys ja toteeutettavuus sekä
s
ja
teknissesti vaativiin olosuhteisiiin sopiva as
suinrakennus
skokonaisuuss

− Talouudellisuus ja toteutettavu us
− Pitkääaikaiskestävvyys
− Energgiataloudellissuus ja ekoloogiset ratkaissut, mm elinkkaarenaikaisset CO2-päässtöt
Kokonaisuu
us ja ehdotukksen kehittäm
miskelpoisuu s ovat arvioinnissa tärkeämmät kuin yksityiskohtien
virheettömyyys.
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4
4.1

EHDO
OTUSTEN
N LAADINTAOHJEE
ET
Vä
äliarviointtia varten esitettävä
ä aineisto
o

Ehdotukset toimitetaan kiinnitettyinä
ä pystysuunta
aisille jäykille
e 594 x 840 mm
m -kokoisillle alustoille.

4.1.1

Seelostus

4.1.2

Ka
aupunkirakeennekuva 1 : 2000

Liiteasiakirja
assa esitettyy kaupunkirak
kennekuva tä
äydennetään
n korttelin osalta.

4.1.3

Assemapiirros 1 : 500

Asemapiirro
oksesta tulee
e käydä ilmi rakennusmas
r
ssojen korke
eusasemat ja
a kerroslukum
määrät.

4.1.4

Poohjapiirustuk
kset 1 : 400

Pohjapiirusttukset 1 : 400
0 esitetään oleellisista
o
ke
erroksista. Es
sitystapa voi olla luonnossmainen.

4.1.5

Ju
ulkisivut ja leeikkaukset 1 : 400

Arvostelun kkannalta tarp
peelliset julkisivut ja leikkkaukset esite
etään mittaka
aavassa 1 : 4400. Esitystapa voi olla
luonnosmainen.

4.2

Lo
opullisessa kilpailueh
hdotuksesssa esitettävä aineisto

Ehdotukset toimitetaan kiinnitettyinä
ä pystysuunta
aisille jäykille
e 594 x 840 mm
m -kokoisillle alustoille. Alustojen
pl. Kaikissa piirustuksissa
p
a esitetään ko. mittakaava.
enimmäismäärä on 8 kp

4.2.1

Seelostus

Selostuksessta tulee ilme
etä ratkaisun
n arkkitehtoniiset, toiminna
alliset ja tekn
niset sekä ym
mpäristönäkö
ökohtiin
liittyvät ratka
aisuperiaatte
eet. Siinä tule
ee esittää myyös rakennuksen laajuus
stiedot.
Selostus on
n kooltaan A4
4 ja se sijoite
etaan osaksi planssia. Se
elostusteksti toimitetaan m
myös erillisellä A4arkilla.

4.2.2

Ka
aupunkirakeennekuva 1 : 2000

Liiteasiakirja
assa esitettyy kaupunkirak
kennekuva tä
äydennetään
n korttelin osalta.
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4.2.3

Assemapiirros 1 : 500

Asemapiirro
oksesta tulee
e käydä ilmi rakennusmas
r
ssojen korke
eusasemat, kerroslukumä
k
äärät sekä pihajärjestelytt
istutuksinee
en ja pinnoitte
eineen.

4.2.4

Poohjapiirustuk
kset 1 : 400

Pohjapiirusttukset 1 : 400
0 esitetään kaikista
k
oleelllisista kerrok
ksista. Piirustuksiin tulee merkitä taso
ojen
korkeusasemat, tilojen ja tilaryhmien
n käyttötarko
oitus, leikkaus
sten paikat ja
a mahdolliseet muut selve
entävät
Tarvittaessa voi esittää ta
arkentavia p iirustuksia mittakaavassa
m
a 1 : 100.
merkinnät. T

4.2.5

Ju
ulkisivut ja leeikkaukset 1 : 400

Arvostelun kkannalta tarp
peelliset julkisivut ja leikkkaukset esite
etään mittaka
aavassa 1 : 4400. Piirustuk
ksista tulee
ilmetä käyte
ettävät pääm
materiaalit.

4.2.6

Ju
ulkisivu- ja leeikkauskatke
elma 1 : 50

Julkisivuratkkaisun periaa
ate ja puun käyttö
k
arkkite
ehtoniselta ja
a tekniseltä kannalta.
k

4.2.7

Peerspektiiviku
uvat / 3D-ku
uvat

Kilpailuehdo
otuksessa tulee esittää vähintään 1 e
ehdotusta havainnollistav
va sisäkuva jaa 2 havainno
ollistavaa
ulkokuvaa, jjoissa tarkasstellaan rakennusta oleel lisista suunn
nista. Perspektiivikuvissa tulee näkyä riittävän
tarkasti myö
ös julkisivujen ratkaisut.

4.2.8

Ilm
makuvasovittus

Sovitus erikkseen määrite
ettävään ilmakuvaan.

4.2.9

3D
D-malli

Liiteasiakirja
ana oleva 3D
D-malli täyde
ennetään korrttelin osalta erillisen ohje
een mukaan.

4.2.10

Piienennökset ja PDF-dok
kumentit

Ehdotuksen
n yhteydessä
ä on jätettävä
ä kopiointikellpoiset piene
ennökset A3-koossa, seloostus A4-koo
ossa sekä
cd-levy, josssa kilpailuma
ateriaali on yhtenä
y
pdf-tie
edostona A3--koossa, resoluutio 300 ddpi. Tiedosto
oista on
poistettava kaikki tekijän
n tunnistetied
dot.
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4.3

Killpailusalaisuus

Kilpailu on ssalainen. Kilp
pailuehdotuk
ksen jokainen
n asiakirja on
n varustettav
va kilpailijan vvalitsemalla
nimimerkillä
ä. Samoin tie
edostojen nim
mistä on käyttävä ilmi ehdotuksen nimimerkki.
Kilpailun järrjestäjä huole
ehtii kilpailus
salaisuuden ssäilymisestä kilpailutöiden vastaanotttamisen yhte
eydessä
siten, että lä
ähetyksen pä
äällä olevat merkinnät
m
(lä
ähettäjätiedott, postileimatt tms.) eivät ttule palkintolautakunnan
tietoon.

4.3.1

Vä
älikritiikki

Välikritiikkiä
ä varten toimitettava aineisto varustettaan nimimerrkillä. Aineistton mukana oon jätettävä suljettu,
läpinäkymättön, nimimerrkillä varustettu kirjekuori , jossa on tekijän yhteysttieto (sähköppostiosoite).

4.3.2

Loopullinen kilp
pailuehdotu
us

Lopullisen e
ehdotuksen mukana
m
on jä
ätettävä sulje
ettu, läpinäky
ymätön, nimiimerkillä varuustettu kirjek
kuori, joka
sisältää
- kilpailue
ehdotuksen laatineiden ssuunnittelijoid
den nimet, toimiston nimi ja yhteystied
dot
(postioso
oite, puhelinn
numero, sähkköpostiosoite
e)
- tekijäno
oikeuden halttijan nimi

4.4 Väliikritiikin ehdotusten
e
n sisäänjä
ättö
Kilpailuehdo
otukset on to
oimitettava vä
älikritiikkiä va
arten viimeis
stään 25.4.20
012 klo 15.000 osoitteesee
en:
ISS Prokko Oy
Mervi Savolainen
Takomotie 8 A
Pitäjänmäki, Helsinki
tai postitsse:
ISS Prokko Oy
Mervi Savolainen
PL 300
SS
01055 IS
mitettavan eh
hdotuksen on oltava peri llä yllä mainiittuna ajanko
ohtana.
Postitse toim
e laittaa merk
kintä: ”Wood City”.
Lähetyksen päälle tulee
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4.5

Lo
opullisten kilpailueh
k
hdotusten sisäänjätttö

Kilpailu pää
ättyy perjanta
aina 14.8.201
12 klo 14.00 mennessä.
Kilpailuehdo
otukset on kilpailuajan pä
äättymiseen mennessä jä
ätettävä osoitteeseen:
ISS Prokko Oy
Mervi Savolainen
Takomotie 8 A
Pitäjänmäki, Helsinki
tai postitsse:
ISS Prokko Oy
Mervi Savolainen
PL 300
SS
01055 IS
Postitse toim
mitettavan eh
hdotuksen on oltava peri llä yllä mainiittuna ajanko
ohtana. Kilpaailuehdotukse
en jättäjän
tulee huoleh
htia, että pakkkauksen pää
älle tule vasttaanottajan, postitoimipaiikan tai kuljet
etusliikkeen kuittaus
k
tai
leima, josta jättöaika käyy ilmi.
e laittaa merk
kintä: ”Wood City”.
Lähetyksen päälle tulee

2
Helsingisssä 15.2.2012

autakunta
Palkintola
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