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1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE

Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akatee-
mikko Alvar Aallon suunnittelemia merkkiteoksia. Suunnittelukilpailun tavoitteena on saada 
museot toisiinsa liittävän uuden nivelosan luonnossuunnitelma, joka edustaa paikan edellyttä-
mää korkeaa arkkitehtonista tasoa. Nivelosan tulee asettua tasapainoisella tavalla arvokkaa-
seen ympäristöönsä ja löytää luonteva yhteys Alvar Aallon (1898–1976) arkkitehtuurin kanssa.

Museot yhdistävä lisärakennus palvelee yhdyskäytävänä museoiden välillä, yhteisenä mu-
seokauppana ja teknisenä tilana. Yhdysosa mahdollistaa jo olemassa olevien näyttelytilojen, 
henkilöhissin, auditorion, kahvilan ja verstastilojen yhteiskäytön. Toimintojen sujuvuus on osa 
korkeatasoista suunnitteluratkaisua.

2 KILPAILUKUTSU

2.1 Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestävät Alvar Aalto -säätiö ja Jyväskylän kaupunki. Museorakennusten tontti on 
Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Molemmat museorakennukset ovat suojeltuja ja tontti on 
osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

2.2 Suunnittelukilpailu julkisena hankintana

Tämä suunnittelukilpailu on EU-kynnysarvon alittava julkinen hankinta. Hankintailmoitus on 
julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 29.6.2015. Kilpailuasiakirjat julkaistaan pdf-muodossa suo-
meksi ja englanniksi. Kilpailuehdotukset voi laatia suomeksi tai englanniksi. 

2.3 Osallistumisoikeus

Yleisen suunnittelukilpailun osallistumisoikeus on vapaa. Kilpailu on tarkoitettu kaikkien mai-
den kansalaisille. 
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2.4 Palkinnot

Kilpailun palkintosumma on 30 000 €. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, ensimmäinen pal-
kinto on 14 000 €, toinen palkinto 7 000 € ja kolmas palkinto 5 000 € sekä kaksi lunastusta á 
2000 €. Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin SAFA:n 
kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Palkinnoille haetaan verovapaus. Palkinnot maksetaan 
Suomen Arkkitehtiliiton kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 % palkinnoista. 

2.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen

Palkintolautakunta suosittelee suunnittelutyön antamista voittaneelle ehdotukselle. 

2.6 Palkintolautakunta

Kilpailun järjestäjä on nimennyt palkintolautakuntaan seuraavat jäsenet:

Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu, kiinteistöjohtaja
Ari Karimäki, Jyväskylän kaupunki, palvelujohtaja
Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiö, museonjohtaja, arkkitehti SAFA
Ulla Rannanheimo, Jyväskylän Tilapalvelu, suunnittelupäällikkö,  
palkintolautakunnan puheenjohtaja
Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki, yleiskaavapäällikkö, arkkitehti SAFA
Leila Strömberg, Jyväskylän kaupunki, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA
Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen museo, museonjohtaja

Suomen arkkitehtiliitto on nimennyt palkintolautakuntaan:

Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
Anu Puustinen, arkkitehti SAFA

Kilpailusääntöjen edellyttämiä ammattijäseniä ovat Jaaksi, Lindh, Puustinen, Rossi ja Ström-
berg. Palkintolautakunta voi käyttää apunaan myös muita asiantuntijoita.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Nina Heikkonen, Alvar Aalto -säätiö.

Palkintolautakunta on päätösvaltainen täyslukuisena. Mikäli kilpailun ratkaisusta äänestetään, 
äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhden tuomarin poisjääminen pa-
kottavasta syystä ei estä päätösvaltaisuutta.

2.7 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailussa noudatetaan SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja 
SAFA:n kilpailutoimikunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman.

2.8 Kilpailuaika

Kilpailuohjelma liitteineen on maksuton. Kilpailukutsu julkaistaan julkisten hankintojen verkko-
sivuilla 29.6.2015–30.10.2015. Kilpailuaineisto liitteineen on saatavilla sähköisesti Alvar Aalto 
-säätiön kotisivulta www.alvaraalto.fi/ruusupuisto 6.7.2015 alkaen.
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3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1 Ohjelma-asiakirjat

 − tämä kilpailuohjelma

 − Ruusupuiston alueen asemakaavakartta (pdf)

 − kaavamääräykset (pdf)

 − kilpailualueen pohjakartta rajoineen 1:500 (dwg, pdf)

 − Keski-Suomen museon pohjapiirustukset ja leikkaukset (dwg, pdf)

 − Alvar Aalto -museon pohjapiirustukset ja leikkaukset (dwg, pdf)

 − Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon piirustukset, Alvar Aalto  
(julkisivut, pohjapiirustukset, leikkaukset kilpailualueen kohdalta) 

 − ilmakuvia kilpailualueesta

 − valokuvia tontista

 − näkymäkuva, johon ehdotus sovitetaan

3.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijat voivat pyytää ohjelmaa koskevia lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset suomek-
si tai englanniksi tulee osoittaa palkintolautakunnalle ja lähettää ne sähköpostitse viimeistään 
maanantaina 19.8.2015 klo 16 mennessä osoitteeseen ruusupuisto@alvaraalto.fi. Kysymykset 
ja vastaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi Alvar Aalto -säätiön kotisivulla viimeistään 
tiistaina 15.9.2015.

3.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailuehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu, palkintolautakunnan harkinnan mukaan 
osasta ehdotuksia ryhmittäin, mikäli ehdotusten määrä on huomattavan suuri. Julkistamistilai-
suus pidetään Alvar Aallon syntymäpäivänä 3.2.2016 Keski-Suomen museon auditoriossa klo 
16. Palkituille ilmoitetaan tilaisuudesta etukäteen. Kilpailupöytäkirja on saatavilla järjestäjän 
verkkosivuilla julkistamistilaisuuden jälkeen.

Kilpailutyöt asetetaan näytteille Keski-Suomen museon näyttelytilaan 3.2.2016 alkaen.

3.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja mahdollisesti lunastettuihin kilpailuehdo-
tuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen laatijalle. 

Julkaisuoikeus on kilpailun järjestäjillä, Suomen Arkkitehtiliitolla ja Suomen arkkitehtuurimuse-
olla.

Kilpailuehdotuksia ei palauteta. 

Laajennuksen toteutuksesta päätetään erikseen.
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4 KILPAILUTEHTÄVÄ

4.1 Kilpailutehtävän tausta ja kilpailualue

Keski-Suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo. Museo toimii Keski-Suomen alueen 
maakuntamuseona sekä Jyväskylän kaupunginmuseona. Näyttelyiden lisäksi Keski-Suomen 
museo harjoittaa alansa tutkimusta, tallentamista, opetusta ja huolehtii muun muassa raken-
nuskulttuurin ja kulttuuriympäristön tutkimisesta ja inventoinneista.

Keski-Suomen museon toiminnan juuret juontavat vuoteen 1932, jolloin museo avattiin vuotta 
aiemmin perustetun Keski-Suomen Museoyhdistys ry:n ylläpitämänä. Alvar Aallon suunnittele-
ma vuonna 1961 valmistunut museo sijaitsee Ruusupuistossa Älylässä, joka on saanut nimen-
sä alueella asuneiden kansakouluopettajaseminaarin lehtoreiden mukaan. Vuosina 1989–1990 
tehdyn laajennuksen yhteydessä museo sai lisäosan. Museorakennuksen peruskorjauksen ja 
laajennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co. Elissa Aallon johdolla.

Alvar Aalto -museoyhdistys ry perustettiin vuonna 1966. Alvar Aalto -museo aloitti toimintan-
sa vuonna 1969 ja akateemikko Alvar Aallon suunnittelema museorakennus valmistui vuon-
na 1973. Alvar Aalto -säätiö aloitti toimintansa myös vuonna 1969. Säätiö ja museo ovat olleet 
yksi organisaatio vuodesta 1998. Säätiö toimii kahdessa kaupungissa, Jyväskylässä ja Helsin-
gissä, joissa sillä on kaikkiaan neljä yleisölle avointa kohdetta.

Kilpailualue sijaitsee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksen läheisyydessä ja sen 
kaakkoispuolella on yliopiston Mattilanniemen kampus. Yliopiston uusi Ruusupuistoksi nimet-
ty rakennus sijaitsee museoiden tonttia vastapäätä niin, että museoiden ja uudisrakennuksen 
väliin jää visuaalisesti yhteinen aukio, joka kuitenkin sijaitsee eri tonteilla.
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Tarkastelualue   

Kilpailualue   

Rakennuspaikka  

Tarkastelualue käsittää koko Ruusupuiston museoiden alueen. Kilpailualueena on museoiden 
yhteinen tontti osoitteessa Alvar Aallon katu 7. Rakennuspaikka on asemakaavassa esitetty yh-
alue. Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto -museo on asemakaavassa suojeltu Aalto-museon 
kyljessä oleva vesiallas mukaan lukien. Asemakaavassa osoitettu uuden nivelosan rakennus-
paikka on sitova, mutta vähäiset poikkeamat kaavasta ovat mahdollisia.

4.2 Kilpailun suunnitteluohjeet

Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon yhdistävä lisärakennus mahdollistaa museoi-
den tilojen monipuolisen käytön. Lisärakennukseen sijoittuu museoiden yhteinen museokaup-
pa ja museoiden välisen yhdyskäytävän avulla voidaan toteuttaa Alvar Aalto -museon esteettö-
myys. Lisärakennus mahdollistaa Keski-Suomen museon 100 hengen auditorion yhteiskäytön, 
Alvar Aalto -museon viihtyisän kahvilan ’Café Alvar’ käytön molempien museoiden kahvilana 
sekä museoiden muiden kokous-, verstas- ja opetustilojen monipuolisen käytön.

Museoiden väliin jäävä alue terasseineen ja vesialtaineen muodostaa kiinnostavan ulkotilan, 
jonka kehittäminen museoiden tontilla kuuluu kilpailun tavoitteisiin. Lisäksi kilpailijoilta toivo-
taan ideointia museoiden tontin kytkemisestä osaksi Ruusupuiston uudisrakennuksen aukiota.

Teema: Ajantasa-asemakaava
Mittakaava: 1:1000© Jyväskylän kaupunki, Maankäyttö
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4.3 Tilaohjelma

Kahden museon väliseen nivelosan ohjeellinen pinta ala on noin 280 m². Nivelosaan tulee si-
joittumaan museoiden yhteinen museokauppa aputiloineen (noin 200 m²). Museokaupassa va-
raudutaan kolmeen työpisteeseen. Läpikuljettava museokauppa toimii samalla yhdyskäytävänä 
museoiden välillä. Nivelosaan tulee myös näyttelytarvikevarasto ja tekninen tila (noin 80 m²). 
Nämä tilat ovat luonteeltaan aputiloja ja niissä ei ole pysyviä työpaikkoja. Museoiden tulee olla 
esteettömästi yhteydessä toisiinsa mm. uusittavan hissin kautta:

 − museokauppa työtiloineen / yläyhdyskäytävä: yhteys Keski-Suomen museon 1. krs. 
tasoon (+ 87.554) ja Alvar Aalto -museon 2. krs. tasoon (+ 88.920).

 − alayhdyskäytävä, näyttelytarvikevarasto ja tekninen tila: yhteys Alvar Aalto -museon  
1. krs. tasoon (+ 85.690).

4.4 Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan arkkitehtonista kokonaisotetta ja uuden nivelosan soveltuvuutta ta-
sapainoisesti Alvar Aallon rakennusten väliin. Arvosteluperusteena on myös se, miten nivelo-
san kautta syntyy lisäarvoa kahden museon muodostamalle uudelle museokeskukselle.

Museorakennusten välisen nivelosan tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkea-
laatuinen ja soveltua valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Huo-
mioitavaa on myös tekninen ja taloudellinen toteutettavuus.

Parhaaksi arvioitujen ehdotusten joukosta palkintolautakunta myöntää ensimmäisen palkin-
non ehdotukselle, joka luontevimmin täyttää asetetut toiminnalliset kriteerit, soveltuu ympäris-
töönsä, lisää alueen viihtyisyyttä ja on arkkitehtonisesti korkeatasoinen.

5 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

5.1 Vaadittavat asiakirjat ja kilpailusalaisuus

Ehdotus tulee esittää kolmella vaakasuuntaisella A3-kokoisella arkilla (pdf). Esitettävä aineisto 
on seuraava:

 − asemapiirros 1:500
 − leikkaus, jossa on esitetty Alvar Aalto -museon, nivelosan ja Keski-Suomen museon 
liittyminen toisiinsa 1:200 

 − pohjapiirustukset (2 tasoa), ehdotuksen kannalta oleelliset leikkaukset ja julkisivut 
materiaali- ja värimerkinnöin 1:200 

 − havainnekuva lisärakennuksesta sijoitettuna annettuun valokuvaan
 − selostus
 − muuta aineistoa voi esittää annetun arkkimäärän puitteissa
 − kilpailuehdotus lähetetään yhtenä tiedostona (max. 50 Mt)
 − kilpailuehdotuksen lisäksi lähetetään nimimerkkitiedosto (esim. nimimerkki.docx)
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Kilpailu käydään salaisena. Kilpailuehdotuksen jokainen arkki on varustettava nimimerkillä. 
Palautuksen yhteyteen tulee liittää tekstitiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot: nimimerkki, 
tekijä(t), (ja avustajat), yhteyshenkilö ja hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä tekijän-
oikeuden haltija. Tiedostoa ei avata kuin palkittujen ja mahdollisten lunastettujen töiden osalta. 
Palautettavista tiedostoista tulee poistaa tekijöiden tunnistetiedot.

5.2 Kilpailuehdotusten palautus

Kilpailuehdotukset palautetaan sähköisenä viimeistään perjantaina 30.10.2015 klo 16 men-
nessä. Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään 16.10.2015 klo 16 lähettämällä sähkö-
posti asiasta osoitteeseen ruusupuisto@alvaraalto.fi. Kilpailija saa vastauksena käyttä-
jätunnuksen, salasanan ja ohjeet ehdotuksen sähköistä palautusta varten. Sähköpostit ovat 
salaisia ja kilpailu käydään nimimerkein.


