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1 KILPAILUKUTSU
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Suunnittelukilpailun järjestäjä on Hartela Etelä-Suomi Oy yhteistyössä Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna. Osallistujat kilpailuun on kutsunut kilpailun järjestäjä.
Helsingin Länsisataman korttelin 20069 tontille 3 on tarkoitus rakentaa 16-kerroksinen
asuinkerrostalo osaksi laajempaa korttelikokonaisuutta.
Kilpailun tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti toimiva sekä kustannustehokas ratkaisu,
jonka toiminnalliset ja tekniset tavoitteet on ratkaistu laadukkaasti ja toteuttamiskelpoisella
tavalla huomioiden myös samassa korttelissa 20069 olevien tonttien 1 ja 2 toteutettavuus.

1.2 Kilpailuun kutsutut osallistujat
Kilpailuun on kutsuttu seuraavat neljä osallistujaryhmää:
•
•
•
•

Arkkitehdit NRT Oy
Arkkitehtitoimisto HMV Oy
Arkkitehtitoimisto B & M Oy
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

1.3 Palkkiot
Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle
maksetaan vain yhdestä ehdotuksesta palkkiona 20 000 € (+ alv 24%).
Palkkio maksetaan kilpailun ratkettua ja se lasketaan osaksi jatkotyön saaneen
kokonaissuunnittelupalkkiota.
Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 %
palkintolautakuntaan kuuluvan kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja
varten.

1.4 Palkintolautakunta
Palkintolautakuntaan kuuluvat Hartela Etelä-Suomi Oy:n nimeäminä:
•
•
•
•

Marko Heino, toimitusjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy, palkintolautakunnan
puheenjohtaja
Pekka Sainio, hankekehityspäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy
Johanna Palosaari, hankekehityspäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy
Hanne Miettinen, myyntipäällikkö, Hartela Etelä-Suomi Oy

Helsingin kaupungin nimeämänä:
•
•

Kirsi Rantama, arkkitehti. kaupunkisuunnitteluvirasto
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan tai kilpailijoiden nimeämänä puolueettomana
asiantuntijajäsenenä:
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•

NN, arkkitehti SAFA

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä palkintolautakunnassa
ovat Matti Kaijansinkko, Kirsi Rantama ja NN.
Palkintolautakunta voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Mervi Savolainen, ISS Proko Oy
Palkintolautakunnan sihteeri ja asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon.

1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailun järjestäjä, kilpailun palkintolautakunta sekä Suomen Arkkitehtiliiton
kilpailuasiantuntija ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.

1.6 Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa 15.2.2017 ja päättyy 28.4.2017.
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2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1 Ohjelma-asiakirjat
Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma sekä sen liitteet:
1. asemakaavakartta ja -määräykset (pdf)
2. tonttitarjouspyyntö 30.6.2016 ja sen liitteet 2-5 ja 13-15 (sis. korttelikortit)
3. tonttikilpailun kysymykset ja vastaukset (pdf)
4. pohjakartta (dwg)
5. kaupunkirakennekartta (dwg)
6. tavoitteellinen huoneisto-ohjelma tehokkuustavoitteineen 30.1.2017
7. kohteen alustava rakennustapaselostus 30.1.2017
8. putkikeräysjärjestelmän ohje
9. katusuunnitelmat (pdf)
10. 3D-malli

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset ja lisäohjeet
Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä.
Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla kilpailun sihteerille:
mervisavolainen@iss.fi . Kysymykset tulee varustaa otsikolla: ”Jätkäsaaren Saukontornin
ARK-kilpailun kysymykset”.
Kysymyksiä voi toimittaa koko kilpailuajan, kuitenkin viimeistään 21.4.2016 klo 12.00.
Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille kilpailijoille
n. viikon kuluessa.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja näytteillepano
Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan kesäkuun 2017 aikana.
Kilpailu ratkaistaan kohdassa 3.4 esitettyjen arvosteluperusteiden mukaisesti. Arvioinnista
laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen
arvioinnin.
Kilpailun tulos julkistetaan erillisessä tilaisuudessa, johon osallistujat kutsutaan.
Kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja ovat tilaisuudessa nähtävillä.
Kilpailun tulos julkaistaan Hartela Etelä-Suomi Oy:n (www.hartela.fi) ja
kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla (www.hel.fi) sekä Arkkitehtiuutisissa ja
Arkkitehtiliiton verkkosivuilla (www.safa.fi).
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2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen
Kilpailun tuloksen pohjalta valitaan ensisijaisesti tontin 20069/3 arkkitehtisuunnittelija.
Lähtökohtana on, että kilpailun voittajan kanssa pyritään sopimaan suunnittelutoimeksiannosta. Päätökset toimeksiannoista tekee tilaaja palkintolautakunnan esityksestä.
Suunnittelutyö pyritään käynnistämään välittömästi suunnittelijoiden valitsemisen jälkeen
elokuussa 2017. Tarkoituksena on käynnistää rakennustyöt vuoden 2018 keväällä.
Suunnittelusopimukset tehdään normaalien suunnittelusopimusmallien mukaisesti,
rakennuttajan ja suunnittelijoiden välisten neuvottelujen pohjalta. Arkkitehti tulee toimimaan
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana pääsuunnittelijana.
Suunnittelupalkkio sovitaan erikseen käytävien neuvottelujen kautta.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailutyöt jäävät kilpailun järjestäjän omaisuudeksi eikä niitä palauteta.
Mahdollisen toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväksi muiden palkittujen tai
lunastettujen ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti.

2.6 Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä.

2.7 Kilpailun kieli
Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä.
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3 KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1 Suunnittelun kohde
3.1.1

Jätkäsaari
Kilpailualue sijaitsee Jätkäsaareen rakentuvassa merellisessä kaupunginosassa. Entinen
tavarasatama-alue rakennetaan kantakaupunkimaiseksi alueeksi 19.000 asukkaalle.
Alueen rakentamisen tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän
kehityksen mukainen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omaleimainen ja
tunnistettava luonne. Alueelle tulee monipuolisia palveluita, viihtyisiä puistoja sekä toimivat
julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.
Jätkäsaari tulee olemaan ikä- ja sosiaaliselta rakenteeltaan monipuolinen kaupunginosa.
Suunnittelussa on huomioitu niin lapsiperheiden kuin ikäihmistenkin tarpeet. Asuntokanta
rakennetaan monipuoliseksi: alueella on vuokra- ja omistusasuntoja, pieniä asuntoja,
perheasuntoja ja opiskelija-asuntoja.

3.1.2

Länsisataman Saukonlaituri lännen alue
Kilpailutontti sijaitsee Saukonlaituri lännen osa-alueella. Nykyisellään alue on
rakentamatonta satamakenttää. Saukonlaiturin lännen korttelin 20069 alue sijoittuu
kokonaan täytemaa-alueelle. Aluetta on täytetty 1950–1980-luvuilla. Täyttöä ei ole
rakennettu rakennuspohjaksi. Nykyinen maanpinta on noin tasolla +2,5.
Saukonlaituri lännen asemakaavan tavoitteena on jatkaa Jätkäsaaren suunnittelua
Saukonlaiturin idän sekä Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavojen tavoitteiden
pohjalta. Tavoitteena on viihtyisä, elävä ja ekologisesti kestävä osa kantakaupunkia, jossa
työ, asuminen, vapaa-aika ja virkistys lomittuvat toisiinsa. Jätkäsaaren vaiheittain rakentuvat
osa-alueet suunnitellaan luonteeltaan erilaisiksi. Saukonlaiturin alueella korostetaan alueen
merellisyyttä ja meren läheisyyttä. Alueelle suunnitellaan erilaisia venepaikkavaihtoehtoja
asukkaille, rantoja kiertävää julkista reitistöä sekä merellisiä näkymiä niin julkisista
ulkotiloista kuin asunnoista. Saukonkanava luo toteutuessaan alueelle vahvan ja
omalaatuisen identiteetin sekä tarjoaa asukkaille ja vierailijoille suojaisen merellisen julkisen
ulkotilan venepaikkoineen. Merenrantaan, Tritoninpuistoon, suunnitellaan paikkoja, joissa
voi istua, oleskella ja katsella merimaisemaa. Tritoninpuistossa pääsee lähelle merta, mutta
puistoon suunnitellaan myös suojaisa reitti myrskysäiden varalle.
Alueen kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin alueen läheisyyteen tulevassa Jätkäsaaren
kaupallisessa keskuksessa. Lisäksi asuinkortteleiden kivijalkaan Länsisatamankadun ja
Atlantinkadun varrelle sekä Melkinlaiturille on kantakaupunkimaiseen tapaan osoitettu
liiketiloja.

3.2 Suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluohjeet
3.2.1

Kaupunkikuva ja ympäristö
Kilpailun kohteena oleva tontti 20069/3 sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella (AK)
Saukonlaiturin keskiosassa. Korttelit 20067 ja 20069 muodostavat yhdessä nk.
Karibiankorttelit, joissa molemmissa on korkea tornimainen osuus. Korttelissa 20067 torni
on 12- ja korttelissa 20069 16-kerroksinen.

Jätkäsaaren Saukontornin arkkitehtuurikilpailu

7

Kortteli 20069 rajoittuu kaakossa Bermudankatuun, jonka toiselle puolelle on suunniteltu 6kerroksinen asuinkerrostalokortteli. Korttelin 20069 eteläosa rajautuu Bermudankolmion
aukioon, jonne rakennuksen katutason liiketilat aukeavat. Korttelin 20069 lounaispuolella
kulkee kevyen liikenteen väylä Karibianranta sekä Saukonkanava. Luoteessa kortteli 20069
rajautuu Karibiankujan jalankulun ja kevyen liikenteen reittiin, jonka toisella puolella
sijaitsee kortteli 20067.
Pysäköinti sijoittuu kortteliin 20068 (LPA-1) maanpäälliseen pysäköintilaitokseen.
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3.2.2

Asemakaava ja rakennusoikeus
Tontin 20069/3 asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja
se on saanut lainvoiman 16.1.2015.
Kilpailuehdotusten tulee lähtökohtaisesti olla voimassaolevan asemakaavan mukaisia.
Alueelle on laadittu korttelikortit.
Asemakaavan mukainen tontin 20069/3 rakennusoikeus on 6 800 kem2. Kortteliin ei ole
tehty virallista tonttijakoa mutta kilpailussa noudatetaan tonttikilpailun mukaista tonttijakoa.

3.2.3

Tontinvarausehdot
Tontin 20069/3 suunnittelun ja toteutuksen osalta noudatettavat ehdot on esitetty
tonttitarjouspyyntömateriaalissa.

3.2.4

Asuinhuoneistot
Asuintilojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen viihtyvyyteen, tehokkuuteen ja
toimivuuteen.
Kilpailuohjelman liitteenä olevaa tavoitteellista huoneisto-ohjelmaa tehokkuustavoitteineen
tulee pyrkiä noudattamaan (liite 6).
Kustannustehokkuussyistä asuntopohjien vaihtelu tulisi pääosin toteuttaa linjoittain.
Kantavien rakenteiden ja samanarvoisten tilojen tulee sijoittua päällekkäin. Isoja asuntoja
voidaan tehdä vain ylimpiin kerroksiin yhdistelemällä pienempiä.
Parvekkeet lasitetaan.

3.2.5

Yhteistilat
Rakennuksen yhteistilat tulee sijoittaa rakennuksen pohjakerroksiin kaavamääräyksiä
noudattaen.
Yhteistilojen mitoituksen tulee noudattaa Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston
ohjeita yhteistiloista.
(http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Yhteistilat_kerrostaloissa.pdf)

3.2.6

Tekniset tavoitteet
Rakenneratkaisujen tulee olla selkeitä ja kantavien rakenteiden osalta betonia.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon talotekniikan hormielementtien (Elpo-hormit)
vaikutukset asuntojen suunnitteluun.
Rakennus varustetaan keskitetyllä ilmanvaihdolla ja lämmön talteenotolla.
Ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan rakennuksen katolle.
Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpöön kytketyt vesikiertoiset patterit tai vaihtoehtoisesti
kaukolämpöön kytketty lattialämmitys.
Kilpailijan tulee ottaa julkisivumateriaalien valinnassa huomioon sääolosuhteiden vaikutus.

3.2.7

Energiatehokkuus ja ylilämpö
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuksen
E-luvun alitettava taso 120 kWh/m²/vuosi.
Asuntojen ja yhteistilojen mahdollinen ylilämpö torjutaan passiivisin keinoin. Suunnittelussa
tulee huomioida, ettei viilennystä lähtökohtaisesti tule.
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3.2.8

Liittymät ja sähköjakelun tarvitsemat tilat
Rakennus liitetään Helsingin kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin sekä Helsingin
Energian kaukolämpö- ja sähköverkostoihin. Lisäksi rakennukset liitetään alueelliseen
jätteiden putkikeräysjärjestelmään.
Kilpailijoiden tulee huomioida sähkönjakelun tarvitsemat tilat.

3.2.9

Pysäköintijärjestelyt ja polkupyörät
Korttelin 20069 asemakaavan ja rakennusluvan mukaiset pysäköintipaikat sijoitetaan LPA1 tontille 20068/1. Kortteliin 20069 ei ole mahdollista sijoittaa autopaikkoja.
Polkupyöränormin aiheuttamaa tilantarvetta voi esittää pienennettäväksi tilaa säästävillä
säilytysratkaisuilla.

3.2.10 Jätehuolto
Jätkäsaareen rakennetaan alueellinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Järjestelmän
keräyspisteet tulee integroida rakennukseen, ensisijaisesti sisääntuloauloihin tai
porttikäytäviin.
Kilpailijoiden tulee osoittaa keräyspisteiden sijainti. Putkikeräysjärjestelmästä on
suunnitteluohjeet kilpailuohjelman liitteenä.
3.2.11 Pelastusajo ja -järjestelyt
Kilpailuehdotuksessa on esitettävä koko korttelin 20069 pelastusjärjestelyt.
Väestönsuojan sijoitus on tutkittava koko kortteli huomioiden.

3.3 Kustannus- ja tehokkuustavoitteet
Kilpailutontti 20069/3 tullaan toteuttamaan Hartelan omana RS-kohteena, minkä vuoksi
kilpailuohjelmaan on laadittu Hartelan tavoitteellinen huoneisto-ohjelma
tehokkuustavoitteineen (liite 6) sekä alustava rakennustapaselostus (liite 7).
Tehokkuustavoitteet:
brm2/asm2

1,45

asm2/kem2

0,85

m3/asm2

4,35

Annetut tehokkuustavoitteet ovat luonteeltaan ohjaavia, sillä ne ovat tasoltaan
tavanomaisen asuinkerrostalorakentamisen tehokkuuksia, joita voi tornirakentamisessa olla
haasteellista täyttää.
Tehokkuustavoitteilla varmistetaan hankkeen taloudellisuus.
Kilpailun järjestäjä Hartela Etelä-Suomi Oy varmistaa ehdotusten taloudellisuuden
tarkistamalla tehokkuudet ja laskemalla rakentamiskustannukset arvioinnin aikana.
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3.4 Ehdotusten arvosteluperusteet
Kilpailuehdotusten arvioinnista tullaan kiinnittämään huomiota toiminnallisten, esteettisten,
teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoiseen ratkaisuun.
Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin tekijöihin:
•

Ratkaisun arkkitehtoninen kokonaisuus

•

Kokonaistaloudellinen toteuttamiskelpoisuus

•

Huoneistopohjat ja niiden toimivuus sekä myytävyys kanavan ja meren läheisyys
huomioiden

•

Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen liittyminen ympäristöön

•

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin kutsuvuus ja miljöön laatu, toimivuus ja kestävyys

•

Kiinteistön energiatalous

•

Kiinteistön julkisivuratkaisujen kestävyys, huoltovapaus ja kosteustekninen toiminta

Kokonaisuus sekä ehdotuksen kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämmät kuin
yksityiskohtien virheettömyys.
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4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
4.1 Kilpailuehdotuksessa esitettävä aineisto
Kilpailuehdotuksissa tulee esittää kohteen luonnostasoiset suunnitelmat. Kaikissa
piirustuksissa esitetään ko. mittakaava.
Aineisto esitetään jäykillä, pystysuuntaisilla A1-kokoisilla plansseilla.
4.1.1

Asemapiirros 1 : 500
Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi koko korttelin 20069 rakennusmassat, kerroslukumäärät,
pihasuunnittelun periaatteet sekä huolto- ja pelastusliikenteen periaatteet.

4.1.2

Pohjapiirustukset 1 : 200
Pohjapiirustukset 1 : 200 esitetään rakennuksen kaikista toisistaan poikkeavista
kerroksista. Piirustuksiin tulee merkitä tasojen korkeusasemat, tilojen ja tilaryhmien
käyttötarkoitus, leikkausten paikat ja mahdolliset muut selventävät merkinnät. Liittyminen
korttelin 20069 muihin rakennuksiin tulee käydä ilmi.
Maantasokerroksissa tulee esittää liittyminen yhteispihaan sekä katujärjestelyihin.

4.1.3

Julkisivut ja leikkaukset 1 : 200
Julkisivupiirustukset esitetään koko rakennuksesta sekä sen liittymisestä
naapurirakennuksiin. Piirustuksista tulee ilmetä käytettävät pintamateriaalit ja värit.
Liittyminen korttelin 20069 muihin rakennuksiin tulee käydä ilmi myös leikkauksista.

4.1.4

Julkisivu- ja leikkauskatkelma 1 : 50
Julkisivuratkaisun periaate ja julkisivumateriaalien käyttö esitetään arkkitehtoniselta ja
tekniseltä kannalta. Katkelma esitetään ikkunan kohdalta.

4.1.5

Yleisimmät huoneistotyypit kalustettuina 1 : 100
Piirustuksessa esitetään huoneiston sijainti rakennusrungossa esim. sijaintikaaviolla.

4.1.6

Ulkoperspektiivikuvat
Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään 2 ehdotusta havainnollistavaa ulkokuvaa,
joissa tarkastellaan rakennusta oleellisista suunnista.

4.1.7

Laajuus- ja tunnuslukulaskelmat
Ehdotuksesta tulee laatia laskelma, jossa on esitettynä kaikki huoneistotyypit, niiden pintaalat (htm2) ja lukumäärä ja yhteistilat pinta-aloineen sekä bruttoala. Lisäksi esitetään
kerrosalan jakautuminen kerroksittain.
Laskelmassa esitetään huoneistojen keskipinta-ala sekä bruttoalan suhde myytävään
huoneistopinta-alaan sekä myytävän huoneistopinta-alan suhde rakennusoikeuteen.
Lisäksi tulee toimittaa huoneistoluettelo kerrostietoineen excel-muodossa.
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4.1.8

Selostus
Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset sekä rakenne- ja LVIStekniset ratkaisuperiaatteet.

4.1.9

Sähköinen aineisto
Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä muistitikku, jossa kilpailumateriaali on yhtenä pdftiedostona A3-koossa, resoluutio 300 dpi. Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän
tunnistetiedot.
Kustannusvertailua varten on kilpailijan toimitettava rakennuksen pohjapiirrokset sekä
leikkaukset dwg-tallenteina.
Sähköisesti toimitettuun aineistoon liitetään myös kohdassa 4.1.7 mainittu
huoneistoluettelotaulukko excel-tiedostona.

4.2 Kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan
valitsemalla nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimistä on käytävä ilmi ehdotuksen
nimimerkki.
Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden
vastaanottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät (lähettäjätiedot,
postileimat tms.) eivät tule palkintolautakunnan tietoon.
Kilpailuehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varustettu
kirjekuori, joka sisältää
•

kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden ja avustajien nimet, toimistojen nimet ja
yhteyshenkilön yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

•

tekijänoikeuden haltijan nimen

4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailu päättyy 28.4.2017 klo 15.00.
Kilpailuehdotukset on kilpailuajan päättymiseen mennessä toimitettava perille osoitteeseen:
ISS Proko Oy, Mervi Savolainen
käyntiosoite: Karvaamokuja 2 A, Pitäjänmäki, Helsinki
postiosoite: PL 300, 01055 ISS
Postitse toimitettavan ehdotuksen on oltava perillä yllä mainittuna ajankohtana.
Kilpailuehdotuksen jättäjän tulee huolehtia, että pakkauksen päälle tule vastaanottajan,
postitoimipaikan tai kuljetusliikkeen kuittaus tai leima, josta jättöaika käy ilmi.
Lähetyksen päälle tulee laittaa merkintä: ”Jätkäsaaren Saukontornin arkkitehtuurikilpailu”.

Helsingissä 9.2.2017
Palkintolautakunta

Jätkäsaaren Saukontornin arkkitehtuurikilpailu
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