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ehdotuksen tehnyt arkkitehti/ryhmä saa toimeksian-
noksi museorakennuksen suunnittelun.

Kun ehdotukset on jätetty, tuomariston arvostelu-
työn aikana, ehdotukset asetetaan näytteille yleisön 
nähtäväksi EKTA museossa. Näyttelyn tarkempi ajan-
kohta ilmoitetaan myöhemmin.

Rakennuksen valmistuttua se on tarkoitus luovuttaa 
Raaseporin kaupungin käyttöön ja hallinnoitavaksi.

1.2. Kutsutut osanottajat
Kilpailuun kutsutaan seuraavat arkkitehdit/työryhmät:

OOPEAA / Anssi Lassila
AOR
Avanto architects
JKMM architects
Esa Ruskeepää
Collaboratorio arkkitehtuuria

EKTA musem-museohalli. 
(Liite: 011_6_3_A2.jpg)

Galleri Elverketin sisäänkäynti. 
(Liite: 011_6_3_F2.jpg)

1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Kilpailun järjestää Albert de la Chapelles konststiftelse, 
ja sen tarkoituksena on löytää suunnitteluratkaisu, joka 
tarjoaa tilat säätiön taidekokoelmalle ja samalla sekä 
toiminnallisesti että rakenteellisesti täydentää korttelia, 
jossa ennestään sijaitsee Tammisaaren museo ja Pro 
Artibus -säätiö, siten että tulevaisuussa kaikki yhdessä 
muodostavat yhtenäisen ”Kulttuurikorttelin”.

Kilpailu on kuuden kutsutun osanottajan välinen 
kutsukilpailu, jonka tarkoituksena on, että voittaneen 

Projekt Albert kutsukilpailu. Taidemuseo Tammisaareen/Raaseporiin.
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1.3. Maksettavat korvaukset
Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn ehdotuksen 
tehneelle työryhmälle maksetaan 20 000 € + 24 % 
alv palkkio. Kilpailupalkkio vähennetään suunnittelu-
toimeksiannon saajan lopullisesta palkkiosummasta. 
Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) 
kautta. SAFA perii kilpailusääntöjen mukaisesti 10 % 
palkkioista, joka kattaa SAFA:n kulut ja sen nimeämän 
palkintolautakunnan jäsenen palkkion.

Tavoitteena on, että voittanut suunnittelutoimisto 
saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnitte-
lun.

1.4. Tuomaristo
Tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä:

 • Henrik de la Chapelle, Serlachiuksen taidemuse-
on hallituksen pj, projektiryhmän pj.

 • Göran Wörlund, asianajaja, projektiryhmän jäsen,
tuomariston sihteeri (ei äänivaltaa).

 • Eric Adlercreutz, arkkitehti SAFA.
 • Kai Kartio, Amos Rex taidemuseon johtaja.
 • Dan Lindholm, EKTA museokeskuksen ja Län-

si-Uudenmaan maakuntamuseon johtaja.
 • Sabina Westerholm, Pro Artibus säätiön toimitus-

johtaja.
 • Simon Store, kaupunkisuunnitteluarkkitehti, Raa-

seporin kaupunki.
Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä:

 • Jenni Reuter, prof. arkkitehti SAFA.
Henrik de la Chapelle toimii palkintolautakunnan 
puheenjohtajana.

Göran Wörlund toimii palkintolautakunnan sihteerinä.

Tuomaristo tulee kuulemaan asiantuntijana Piia 
Nordströmiä (Vastaava katupäällikkö Raaseporin kau-
punki). Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan 
muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Asiantuntijat ja tuomariston sihteeri eivät osallistu 
päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua 
kilpailuun.

1.5. Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailuohjelma liitteineen on järjestäjän, tuomariston 
ja SAFA:n kilpailuasiantuntijan hyväksymä.

1.6. Kilpailun ohjelma-asiakirjojen luovutus
Kilpailuohjelma liitteineen lähetetään sähköpostit-
se suoraan kutsutuille toimistoille, lukuun ottamatta 
näyttelyluetteloa, joka luovutetaan kilpailijoille 24.9, ks 
kohta 2.2.

1.7. Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa syyskuun 17. päivänä 2018.

Kilpailu päättyy joulukuun 20. pvä 2018 (koko aineis-
to jätetään kerralla).

Kilpailu alkaa17.9.

Kilpailu päättyy20.12.

Ilmoittautuminen 
seminaariin22.9.

Seminaari Tammisaaressa24.9.

Kysymykset lähetetään25.10.

Vastaukset osallistujille1.11.

Kaikkien projektien 
näyttely16.1.–17.2.

Ehdotukset 
asetetaan näytteille

Helmikuu–
Maaliskuu
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Yksityskohta Adam Malmströmin 
kartasta. 1798.

Asemakaavan muutos, kaava-aluee ja vaikutusalue. 
(Liite: 007_7777 PDB_OAS.pdf)

Voimassa oleva asemakaava. 
(Liite: 007_7777 PDB_OAS.pdf)
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2.1. Ohjelma-asiakirjat
Kilpailun ohjelma-asiakirjoihin sisältyvät tämä kilpai-
luohjelma liitemateriaalieineen.
Liitemateriaaliin sisältyy seuraavat asiakirjat:

1. Kilpailualueen kartta (pdf/dwg) ja pienoismallin 
rajaus.

2. Suuntaa antava huonetilaohjelma.
3. Näyttelyluettelo ”de la Chapelle taidetta” luovute-

taan kilpailijoille 24.9, ks kohta 2.2.
4. Tontilla sijaitsevien nykyisten museorakennusten ja 

ympäröivien rakennusten julkisivupiirustukset.
5. EKTA-museon kuvaus ja nykyinen huonetilaohjel-

ma.
6. Pro Artibuksen kuvaus ja huonetilaohjelma.
7. Kaavaote voimassa olevasta kaavasta museotontin 

ympärillä, ks https://karta.raseborg.fi/asemakaa-
vat/731-71.pdf. Kilpailualueen tontille tehdään kaa-
vamuutos, jossa kilpailun voittanut ehdotus muo-
dostaa kaavaehdotuksen rungon, ks. https://www.
raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/
aktiiviset-kaavahankkeet/asemakaavat/15576-tam-
misaaren-kulttuurikortteli-asemakaavan-muutos.

8. Pohjatutkimus ja pintavaaituskartta (sis. puuston), 
kunnallistekniikkakartta.

9. Ilmakuvia (lennokilla otettuja) kilpailualueelta.
10. Fotogrammetrinen malli korttelista ja sen ympä-

ristöstä löytyy linkistä https://skfb.ly/6BnCW.
11. Valokuvat alueelta ja kuvakulmat.

 
(Liite:009_001.jpg)
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2.3. Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen 
julkistaminen ja näytteillepano
Tuomaristo pyrkii ratkaisemaan kilpailun maaliskuun 
aikana 2019. Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi 
tieto kaikille ehdotusten tekijöille luottamuksellisesti ja 
julkistamistilaisuudessa tiedotusvälineille.

Kilpailun tulos julkaistaan Suomen Arkkitehtiliiton 
Arkkitehtiuutisissa ja verkkosivuilla (www.safa.fi).

Kaikki kilpailuehdotukset ja pöytäkirja asetetaan 
näytteille Raaseporissa myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana ja ilmoitettavassa paikassa.

2.2. Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailun järjestäjä esittelee kilpailualueen ja nykyi-
set museorakennukset kiertokävelyllä 24.9.2018 klo 
10:00–11:00. Tutustumiskierroksen jälkeen pidetään 
seminaari, jossa EKTA museon johtaja Dan Lindholm ja 
Pro Artibus säätiön toimitusjohtaja Sabina Westerholm 
esittelevät tulevaa toimintaa, ja vastaavat kilpailijoiden 
kysymyksiin.

Kaikkia kutsuttuja velvoitetaan osallistumaan 
tilaisuuteen, ja ilmoittamaan etukäteen osallistujien 
lukumäärä. Ilmoittautuminen 22.9.2018 klo 16 mennes-
sä osoitteeseen delachapelle@raseborg.fi .

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koske-
via selvityksiä tai lisätietoja. Kysymykset on tehtävä 
kirjallisesti, nimimerkillä, suomen tai ruotsin kielellä. 
Vastaukset toimitetaan samalla kielellä kuin kysymys. 
Viitteeksi merkitään “Projekt Albert”. Kysymykset lähe-
tetään viimeistään 25.10.2018 mennessä sähköpostitse 
tuomariston sihteerille osoitteeseen goran.worlund@
pp.inet.fi, joka välittää kysymykset anonyymina tuo-
maristolle.

Kysymykset ja tuomariston vastaukset toimitetaan 
sähköpostilla kaikille osanottajille. Vastaukset toimite-
taan 1.1.1.2.018 mennessä.

Kustaa Vaasan katu, 1911.
(Liite: 011_6_7_C.jpg)

Kustaa Vaasan katu, 2018. 
(Liite: 011_6_6_I.jpg)
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2.4. Jatkotoimenpiteet kilpailun  
seurauksena
Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä 
kilpailun tulosten pohjalta.

Tarkoitus on, että museon arkkitehtisuunnittelutyö 
annetaan toimeksiantona voittaneen ehdotuksen 
laatineelle toimistolle.

Kilpailun voittanutta ehdotusta tullaan käyttämään 
asemakaavamuutoksen pohjana.

Tuomaristo voi myös päättää, ettei ensimmäistä 
palkintoa jaeta.

2.5. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailuehdo-
tuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. 
Järjestäjällä on oikeus käyttää hyväkseen ehdotusten 
aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti.

Tilaaja ja Raaseporin kaupunki varaavat itselleen 
oikeuden julkaista töiden materiaalia korvauksetta.

Kilpailun järjestäjällä ja Suomen Arkkitehtiliitolla on 
oikeus käyttää kilpailuehdotusten aineistoa tutkimus- 
ja julkaisukäyttöön ilman eri korvausta.

2.6. Kilpailuehdotusten palautus
Kilpailuplansseja ja USB-muistitikkuja ei palauteta.

2.7. Kilpailuehdotusten vakuuttaminen
Kilpailijoiden lähettämää kilpailuaineistoa ei vakuuteta 
järjestäjän toimesta.

2.8. Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatetaan:

 • kilpailuohjelmaa.
 • Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä (kutsukil-

pailuun soveltuvin osin).

 
(Liite: 001_karta.dwg)

2.9. Kilpailun kieli
Kilpailu on kokonaisuudessaan kaksikielinen, ruotsi 
ja suomi. Ehdotukset saa laatia kummalla kiellellä 
tahansa. Tuomariston työkieli on ruotsi, ja epäselvissä 
tapauksissa pätee ruotsinkielinen versio.
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Kustaa Vaasan katu,1932. 
(Liite: 011_6_7_E.jpg)

Kustaa Vaasan katu, 1910. 
(Liite: 011_6_7_B.jpg)

Kustaa Vaasan katu, 2018. 
(Liite: 011_6_1_A.jpg)
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3.1. Kilpailutehtävän tausta
Albert de la Chapelle on suomalainen geneetikko, 
professori, tiedemies, kokoisin alun perin Raaseporin 
alueelta, ja toimii nykyisin professorina The Ohio State 
Universityssä USA:ssa.

Hänen perustamansa taidesäätiö omistaa laajah-
kon ja kasvavan kokoelman maalauksia myöhäiseltä 
1800-luvulta eteenpäin, joista useilla on kytköksiä Län-
si-Uudellemaalle. Maalauskokoelma esitellään näytte-
lykatalogissa, joka toimitetaan kilpailijoille.

Nyt järjestettävässä arkkitehtuurikutsukilpailussa 
haetaan korkealaatuista rakennusta, joka valmistut-
tuaan tulee sisältämään säätiön omistamia taideko-
koelman ja lisäksi tarjoamaan tiloja vaihtuvia näyttelyi-
tä varten, samalla kun se muodostaa museokorttelin 
portti- ja sisääntulorakennuksen.

Rakennuksen valmistuttua se lahjoitetaan Raasepo-
rin kaupungin omistukseen.

3.2. Kilpailualue

3.2.1. Kilpailualueen rajaus
Kilpailualue sijaitsee Raaseporissa, Tammisaaren 
keskustassa, näköetäisyydellä vanhalta torilta, ja 
muutaman korttelin päässä kaupungin historiallisesta 
puukeskustasta ja harmaakivikirkosta.

Kilpailualue käsittää periaatteessa koko museo-
tontin, joka on 5051 m². Uuden museorakennuksen 
rakennusalue rajautuu Kustaa Vaasan katuun ja Kaivo-
katuun.

3.2.2. Maanomistus
Raaseporin kaupunki omistaa koko museoalueen 
tontin, ja näin ollen myös kilpailualueen. Kaupunki 
omistaa rakennukset, lukuun ottamatta Pro Artibuksen 
rakennusta, jonka omistaa säätiö nimeltään ’Stiftelsen 
för kultur- och utbildningsinvesteringar’.

3.2.3. Kilpailualueen rakennuskanta
Kilpailualueeseen rajautuvissa naapurikortteleissa 
rakennukset ovat 2–3-kerroksista, monelta eri vuosi-
kymmeneltä, ja niissä on tyypillisesti pienimuotoista 
liiketilaa alakerrassa ja asuntoja ylemmissä kerroksissa.

Kilpailualueen tontilla sijaitsee ennestään Län-
si-Uudenmaan maakuntamuseo / EKTA ja Pro Artibus 
säätiön taidekeskus. Kilpailun rakennusalue käsittää 
tontin luoteisen nurkan, joka on pitkään ollut rakenta-
mattomana. Vaikka museoalueen pääsisäänkäynti on 
nykyisinkin kyseisessä tontin nurkassa, sen näkyvyys on 
vaatimatonta kadulle/kaupungille päin. Museon van-
han päärakennuksen pääjulkisivu avautuu itään, kohti 
tontin puistomaista keskiosaa, näin ollen sitä lähesty-
tään huomaamattomasti takaviistosta.

Museotontilla oleva rakennuskanta on eri aikakausil-
ta, vanhin rakennus on 1700-luvulta, viimeiset laajen-
nukset 2000-luvulta. Tontin reunoilla olevat historialli-

Ida Finnen maalaus, 1870-luvulta. 
(Liite: 427 B Ida Finne.tif)

Kustaa Vaasan katu torilta. 
(Liite:011_6_7_A.jpg)
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set rakennukset ovat kaikki sr-merkittyjä. Museon 1963 
valmistunut päärakennus ja sen 2005 valmistunut 
laajennus eivät ole suojeltuja.

3.2.4. Kaavatilanne
Tontilla on voimassa oleva asemakaava vuodelta 2002, 
mutta kaavamuutos on asetettu vireille, ja voittava 
kilpailuehdotus tulee muodostamaan muutosehdo-
tuksen rungon.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
Uudenmaan maakuntakaavassa kilpailualueella on 

seuraavat merkinnät:
Taajamatoimintojen alue, seutukeskus ja maakun-

nallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

3.2.5. Liikennejärjestelyt
Tontin liittyminen katuverkostoon on haastava. Kadut 
ovat kapeita, ja museoalueen pohjoisreunalla sijaitse-
vat kaksi suojeltua rakennusta liittyvät katuun ilman 
jalkakäytävää.

Kaupunki suunnittelee liikenteen järjestämistä niin 
että linja-autot ja henkilöautot ohjataan kiertämään 

keskustaan sataman kautta, jolloin museolle tuleva 
liikenne tulee lännestä Kustaa Vaasan katua pitkin.

Jalankulkuliikenne vanhalta torilta päin toimii 
kohtuullisen hyvin ja sitä kaupunki suunnittelee Kustaa 
Vaasan kadun jalkakäytävien parannuksia.

Tammisaaren keskustassa ei ole erillisiä pyöräteitä.
Autoilua pyritään pitkällä aikavälillä rajoittamaan, 

mutta toistaiseksi kaikki kilpailutontin ympäristön ka-
dut ovat molempiin suuntiin ajettavia, kapeita katuja.

Museoille ja Pro Artibus säätiölle osoitetaan tontilla 
kaksi liikuntaesteisille tarkoitettua pysäköintipaikkaa. 
Henkilökunnan pysäköinti järjestetään muualle, eikä 
sitä tarvitse huomioida kilpailuehdotuksessa. Museon 
kävijöiden pysäköinti tapahtuu kadunvarsipysäköintinä 
julkisilla p-paikoilla.

Linja-autoille on järjestettävä matkustajien jättöpaik-
ka kadulle/jalkakäytävälle: Niiden pysäköinti tapahtuu 
muualla, noin kilometrin päässä olevalla hiekkakentällä.

EKTA-museon huoltoliikenne ja isojen esineiden 
lastaus päärakennukseen tapahtuu Museokadun puo-
lelta. Pro Artibus -säätiöllä on Kaivokadulle avautuvat 
isot ovet lastausta varten.

Uuden museorakennuksen huoltoliikenne on huo-
mioitava kilpailuehdotuksessa.

3.2.6. Kasvillisuus
Tontilla ja kilpailupaikalla on arvokas puusto ja nurmea. 
Osa puista jouduttaneen kaatamaan uuden museora-
kennuksen alta. Puiden sijainnit on merkitty pintavaai-
tuskarttaan.

3.2.7. Pohja ja perustamisolosuhteet
Kilpailualueelta on tehty pohjatutkimus ja sen pohjalta 
laadittu perustamistapalausunto tämän kilpailuohjel-
man liitteeksi.

Tontti on loivaa rinnettä, joko tontin korkeudet 
vaihtelevat välillä +3,5 – +7,75 N60-koordinaatistossa. 
Kilpailualueen korkeudet vaihtelevat välillä +5,0 – +6,7

3.2.8. Kunnallistekniikka
Katuverkoston alla oleva kunnallistekniikkaa on 

merkitty liitekarttoihin.

Pro Artibus -säätiön rakennus, 2018. 
(Liite: 011_6_1_D.jpg)

Postikortti, n. 1909. 
(Liite: Elverket_02.jpg)

Elektrisk Central för Ekenäs Stad- Piirros. n. 1908. 
(Liite:Elverket_01.jpg)
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(Liite: 011_6_4_A.jpg)
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4.1. Keskeiset tavoitteet
Hankkeella on useita keskeisiä tavoitteita. 

Albert de la Chapellen taidesäätiön tavoitteet:
 • Rakentaa museorakennus, joka on houkutteleva, 

kiinnostava ja itsessään taideteos.
 • Taidekokoelmien esille tuominen, niiden säilyttä-

minen ja laajentaminen.
 • Tarjota tilaa vaihtuville näyttelyille.
 • Olla paikallisesti tärkein ja kansallisestikin merkit-

tävä, ainutlaatuinen taidemuseo.
 • Suunnitella museo huolellisesti, ja rakentaa se 

laadukkaasti.
 • Olla vahvasti paikallinen (Albert de la Chapelle on 

kotoisin seudulta). 

EKTA museon tavoitteet/toiminnalliset tavoitteet
 • Toteuttaa koko korttelin kattava, yhtenäinen mu-

seokokonaisuus, joka käsittää EKTA-museon, Pro 
Artibus -säätiön tilat, ja nyt suunniteltavan museo-
rakennuksen.

 • Luoda koko alueen porttirakennus, jossa yhteinen 
info ja lipunmyynti.

 • Lisätä museon näkyvyyttä Kustaa Waasan kadulle 
ja yleisemmin kaupungille päin.

 • Saada lisää näyttelytilaa taide- ja vaihtuville näytte-
lyille. 

Raaseporin kaupungin tavoitteet/kaupunkikuvalliset 
tavoitteet.

 • Luoda huomiopiste katukuvaan ja tuoda museo-
korttelia paremmin esille.

 • Lisätä kaupungin näkyvyyttä, ja sitä kautta turis-
mia.

 • Parantaa museon ympäristön liikennejärjestelyitä.

Näiden tavoitteiden lisäksi tulee noudattaa kestävän 
kehityksen periaatteita niin rakentaminen, käytön kuin 
huollon suhteen.

Rakennuksen tulee olla selvästi julkinen, näkyvä 
rakennus, mutta samalla liittyä ajattomalla tavalla kau-
punkirakenteeseen, vahvistaen, elävöittäen ja kaunis-
taen sitä.

Näyttelytilojen valaistukseen (luonnon- ja keinovalo) 
on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pohjatutkimuksen mukaan kellari on mahdollista 
toteuttaa.

Esisuunnittelussa uuden museorakennuksen on 
arvioitu voivan olla kooltaan noin 1100 ± 100 m², mutta 
kilpailijoille annetaan vapaus ehdottaa tästä poikkeava 
ehdotus, jos se täyttää suunnittelutehtävän perusedel-
lytykset.

EKTA museon nykyiset tilat päärakennuksessa ovat 
laajuudeltaan 1118 br-m²/ 920 hym², josta varsinaista 
näyttelytilaa on 470m².

Pro Artibus -säätiöllä on vastaavasti 585 br-m²/ 
455 hym², josta varsinaista näyttelytilaa on 155m².

4.2. Toteutusaikataulu ja kustannukset
Museon suunnittelu on tarkoitus aloittaa pian kilpailun 
ratkettua.

4.3. Suunnitteluohjeet

4.3.1. Alueen suunnitteluohjeet
Uuden taidemuseon tulee olla huomiota herättävä 
taideteos itsessään, ja samalla muodostaa korkealaa-
tuinen ja kiinnostava kokonaisuus EKTA-museon ja Pro 
Artibuksen rakennuksen kanssa.

Museon tulee eheyttää katutilaa, ja täyttää Kustaa 
Vaasan kadun ja Kaivokadun rakentamaton kulma. 
Sen tulee olla koko museokorttelin sisäänkäynti, ja 
houkuttaa kävijöitä tutustumaan museoihin.

Sekä jalankulku että auto- ja bussiliikenne tulee 
saada mahdollisimman sujuvaksi. Kustaa Vaasan ka-
dun linjaukseen on mahdollista tehdä pieniä muutok-
sia.

Kilpailualueen puusto tulee huomioida mahdolli-
suuksien mukaan.

4.3.2. Huonetilaohjelma ja laajuus
Huonetilaohjelma, ks. liite.

Tilojen koot ovat ohjeellisia. Erityisistä arkkitehtoni-
sista syistä pinta-alaa voi pienentää 10 –15%. Tapa millä 
huoneohjelmaa pienennetään, on kilpailijan harkin-
nassa. Kokonaisuuden toimivuus on kuitenkin ensisijai-
nen, ja näyttelytilaa tarvitaan vähintään 620 m².

EKTA-museon nykyiset tilat ja toiminta on esitetty 
liitteessä.

Pro Artibus -säätiön tilat ja toiminta on esitetty 
liitteessä.

4.3.3. Teknilliset tavoitteet
Suunnitteluratkaisun tulee olla koko elinkaarensa huo-
mioiden edullinen ja ekologisesti kestävällä pohjalla. 
Materiaalivalinnoissa suositaan prosessoimattomia, 
luonnollisia tuotteita, jotka ovat ajan saatossa osoitta-
neet pitkäikäisyytensä ja helppohoitoisuutensa.

Rakenteiden ja materiaalien valinnalla voidaan 
vaikuttaa oleellisesti sisäilman kosteus- ja lämpötasa-
painoon, ja oikeilla rakennusmateriaaleilla voidaan vai-
kuttaa huomattavassa määrin sisäilmaston IV-teknisen 
hallinnan tarpeeseen. Taidemuseossa taiteen säilymi-
selle edullisin ilmankosteus ja tasainen lämpötila tulee 
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voida ylläpitää kestävällä ja helppohoitoisella tavalla.
Rakennuksen käytön aikaiset kustannukset ovat ra-

kennuskustannuksiin verrattuna korkeat; mitä parem-
min tämä huomioidaan rakentamisessa, sitä edulli-
semmaksi rakennus tulee elinkaarensa aikana.

4.4. Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraa-
via seikkoja:

 • uuden museon korkeatasoinen tilallinen ja arkki-
tehtoninen ratkaisu sekä asetettujen toiminnallis-
ten tavoitteiden toteutuminen,

 • arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti vaikuttava 
museo ja museokorttelialue sekä uudisrakennuk-
sen luonteva ja samalla luova sovitus nykyiseen 
museoalueeseen ja katukuvaan

 • Tammisaaren kaupunkikuvallisen ja historiallisen 
arvon huomioiminen

 • kestävän kehityksen huomioiminen tilaratkaisuissa 
ja materiaalivalinnoissa

 • ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja esteettisten, 
toiminnallisten ja teknistaloudellisten tavoitteiden 
tasapainoinen ratkaiseminen

Tuomaristo tulee teettämään (ulkopuolisen) laa-
juus- ja kustannusvertailun sekä tarvittavat tekniset 
tarkastelut ehdotusten parhaimmistosta lopullisen 
päätöksenteon pohjaksi.

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä 
kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

Ilmakuva Projekt Albertin alueelta. 
(Liite: 009_027.jpg)
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(Liite: 011_6_6_D.jpg)
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5.1. Vaaditut asiakirjat
Suunnitelmat esitetään enintään kuudella A1 kokoisel-
la planssilla, sekä yhdellä niistä koostetulla A3-kokoisel-
la PDF-tiedostolla joka toimitetaan muistitikulla.

Selostus kilpailuehdotuksen ratkaisusta esitetään 
yhdellä plansseista, ja lisäksi yhdellä erillisellä A4-kokoi-
sella PDF-tiedostolla.

Kilpailun viestinnässä käytettäväksi tulee lisäksi toi-
mittaa lyhyt kuvaus ja kolme (3) kappaletta JPG-pressi-
kuvaa kilpailuehdotuksesta.

Kaikkiin kilpailuasiakirjoihin tulee liittää kilpailijan 
itsensä keksimä nimimerkki.

5.2. Kilpailuasiakirjojen kuvaus:
1. KILPAILUEHDOTUS 
(Enintään kuusi A1-kokoista planssia):
Planssi 1 (A1)

 • Hankkeen tekstimuotoinen yleiskuvaus
 • Kokonaissuunnitelma 1:500

— Suunnitelmassa esitetään alueen kokonaisidea. 
Lisäksi tulee esittää toimintojen ja rakennusten 
sijoittuminen, ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjes-
telyt, viheralueet, sekä korkeussuhteet ja rakennus-
ten kerroslukumäärät.

Planssit 2–6 (A1)
 • Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 1:200

— Pohjapiirrokset kaikista kerroksista sekä kattokuva.
— Julkisivut ja leikkaukset esitetään ehdotuksen 
kannalta oleellisista kohdista.
— Pohjapiirustuksissa esitetään tilojen nimet ja 
pinta-alat, tasojen korkeusasemat, leikkauskohdat 
ja mahdolliset muut ehdotusta selventävät asiat.
— Julkisivu- ja leikkauspiirustuksissa esitetään kor-
keusmerkinnät, materiaalit, väritykset,

kattomuodot, sekä liittyvä ympäristö.
Ympäröivä maasto esitetään maantasokerroksen 
pohjapiirroksessa.

 • Leikkaus- ja julkisivuote 1:50. Leikkauksesta tulee 
ilmetä näyttelytilojen valaistusperiaate (luonnon-
valo/keinovalo).

 • Havainnekuvat
— Vähintään yksi ulko- ja yksi sisäperspektiivi esi-
tyksen havainnollistamiseksi.

 • Muuta havainnollistavaa materiaalia voi esittää 
sallitun planssimäärän puitteissa.
— Esim. kaavioita toimintojen sijoittumisesta, lii-
kennejärjestelyistä, muunneltavuudesta, jne.

2. KILPAILUEHDOTUKSEN PLANSSIT 1–6 PIENENNET-
TYINÄ (50%) A3-KOKOON
Yksi A3-kokoinen kuusisivuinen PDF-tiedosto (300ppi). 
Pienennösten on oltava lukukelpoisia.

3. SELOSTUS KILPAILUEHDOTUKSEN RATKAISUSTA
Yksi A4-kokoinen, enintään kaksisivuinen PDF-tiedosto.

 • Selostuksessa esitetään ratkaisun arkkitehtoniset, 
toiminnalliset, tekniset sekä kaupunkiympäristöön 
liittyvät pääperiaatteet. Lisäksi tulee esittää oleelli-
set tekniset ratkaisut ja laajuustiedot.

 • Kuvaus yleisten ja kohdekohtaisten tavoitteiden 
toteutumisesta, sekä museotoimintaa edistä-vistä 
innovaatioista.

 • Selostus esitetään kilpailuehdotuksen A1-plans-
seilla, mutta se tulee myös toimittaa erillisenä 
A4-dokumenttina, jossa tekstin fonttikoko on 11pt.

4. PRESSIKUVAT 1—3
Kolme esittelykuvaa erillisinä JPG-tiedostoina (300ppi).

5. PIENOISMALLI
Pienoismalli tehdään mittakaavaan 1:200.

Alueesta teetetään malli, johon kilpailijoiden pie-
noismallit upotetaan arvostelua varten.

5.3. Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava 
nimimerkillä. Kilpailun sihteeri varmistaa, ettei pal-
kintolautakunnalle toimitettavassa materiaalissa ole 
tekijöiden henkilö- tai osoitetietoja. Kilpailuehdotuksen 
mukana on lähetettävä suljettu ja nimimerkillä varus-
tettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on mer-
kintä “Nimikuori” ja sisällä ehdotuksen nimimerkki ja 
tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero sekä mahdolliset 
avustajat.

Muistitikun tulee olla anonymisoitu, ja siinä tulee 
lukea ehdotuksen nimimerkki.

5.4. Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Planssit, muistitikku ja pienoismalli toimitetaan 
20.12.2018 suoraan EKTA-museoon Raaseporiin. Osoite 
on Kustaa Waasan katu 11, 10600 Raasepori.

Vastaanottava henkilö, amanuenssi Vesa Kiljo, on 
paikalla klo 9 –16.

Puh 040 587 2197, sähköposti vesa.kiljo@raasepori.fi
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6. VALOKUVAT ALUEELTA JA 
KUVAKULMAT
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1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket

6.1. Nämä ovat katselijan sijainnit kuviin nähden 
museoalueen neljästä kulmasta katsottuna. 
Kuvattu 30.8.2018 klo 10.30.

1

6

5 2

3

4

011_6_1_A

011_6_1_C

011_6_1_B

011_6_1_D
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011_6_1_B.jpg011_6_1_A.jpg

011_6_1_D.jpg011_6_1_C.jpg
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6.2.  Nämä ovat katselijan sijainnit kuviin nähden 
pihan sisääntulo-portista katsottuna. Kuvattu 
29.8.2018 klo 10.00.

1

6

5 2

3

4

011_6_2_C

011_6_2_D

011_6_2_A

011_6_2_B1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_2_B.jpg 011_6_2_B2.jpg 011_6_2_B3.jpg

011_6_2_A3.jpg011_6_2_A2.jpg011_6_2_A.jpg
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011_6_2_D.jpg

011_6_2_C.jpg 011_6_2_C2.jpg 011_6_2_C3.jpg
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6.3. Nämä ovat katselijan sijainnit suhteessa eri 
rakennuksista otettuihin kuviin. Kuvattu 29.8.2018 
klo 10.

1

6
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3

4

011_6_3_A

011_6_3_F

011_6_3_D

011_6_3_A2

011_6_3_B

011_6_3_E

011_6_3_C

011_6_3_F2

1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_3_F.jpg

011_6_3_E.jpg011_6_3_D.jpg

011_6_3_C.jpg

011_6_3_B.jpg. Kuva otettu 9.9.2010 kl0 9.30.
011_6_3_A2.jpg

011_6_3_A.jpg

011_6_3_F2.jpg. Kuva otettu 27.10.2008 kl0 17.00.
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6.4. Tämä on katselijan sijainti suhteessa 
panoraama-kuvaan joka on otettu Projekt 
Albert-alueen keski-pisteeltä. Kuvattu 30.8.2018 
klo 09.30.

011_6_4_A

1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_4_A.jpg
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6.5. Nämä ovat katselijan sijainnit suhteessa 
museo-alueesta otettuihin kuviin. Kuvattu 
30.8.2018 klo 10.30.

1
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011_6_5_G

011_6_5_F

011_6_5_A

011_6_5_E

011_6_5_D

011_6_5_J

011_6_5_B

011_6_5_H

011_6_5_I
011_6_5_C

1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_5_F.jpg011_6_5_E.jpg011_6_5_D.jpg

011_6_5_C.jpg011_6_5_B.jpg011_6_5_A.jpg
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011_6_5_I.jpg011_6_5_H.jpg

011_6_5_J.jpg

011_6_5_G.jpg
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6.6. Tämä on katselijan sijainti suhteessa museo-
pihasta otettuihin kuviin. Kuvattu 29.8.2018 klo 10 
ja 30.8.2018 klo 10.30.

1
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3

4

011_6_6_A

011_6_6_C

011_6_6_F

011_6_6_B

011_6_6_D

011_6_6_H

011_6_6_E

011_6_6_G

011_6_6_I

1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_6_F.jpg

011_6_6_C.jpg

011_6_6_E.jpg
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011_6_6_D.jpg

011_6_6_A.jpg
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011_6_6_I.jpg
011_6_6_H.jpg011_6_6_G.jpg
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6.7. Tämä on katselijan sijainti suhteessa 
vanhoihin kuviin.

1

6
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011_6_7_C

011_6_7_E

011_6_7_A

011_6_7_D

011_6_7_B

011_6_7_F

011_6_7_G

011_6_7_H

011_6_7_I

Elverket_01

Elverket_02

1. EKTAn museohalli
2. Porvaristalo
3. Ulkorakennusrivistö
4. Valokuvaamo
5. Blombergin talo
6. Pro Artibus ja Galleri Elverket
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011_6_7_E.jpg
Bertel Piponius, 1932.

011_6_7_B.jpg
Hjalmar Åberg, 1910.

011_6_7_C.jpg
Emmy Hultman, 11.09.1911

011_6_7_D.jpg
Carl Michael Fager, n. 1898–1920

011_6_7_A.jpg
Emmy Hultman, 11.09.1911
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Elverket_02.jpg

Elverket_01.jpg011_6_7_I.jpg

011_6_7_H.jpg

011_6_7_G.jpg
Rurik Rancken, 1960.

011_6_7_F.jpg
N. 1895–1909.
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