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1. Kilpailukutsu

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja 
tarkoitus
Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto. Kilpailu on yleinen 
aatekilpailu.

Helsinki townhouse -kilpailun tar-
koituksena on löytää townhouse- eli 
kaupunki(pien)talotyyppejä, jotka sovel-
tuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäris-
töön sekä kulttuurisesti että kaupunki-
kuvallisesti. Tarkoituksena on rikastut-
taa helsinkiläistä asuntotarjontaa. Mo-
nipuolisen asuntojakauman saavuttami-
seksi etsitään myös ratkaisuja, joissa on 
päällekkäisiä asuntoja tai asunnot limit-
tyvät vertikaalisti. Kilpailun tarkoituksena 
on myös tutkia niin omatonttisia toisiinsa 
liittyviä tyyppejä, joissa piha-alueet ovat 
talon omistajan hallinnassa kuin kaupun-
kipientaloratkaisuja, jossa asunto-osake-
yhtiöillä on yhteisiä ulkoalueita.

Kilpailualueiksi on osoitettu kortteli-
alueet Jätkäsaaresta ja Kruunuvuoren-
rannasta, joihin kumpaankin on tarkoitus 
löytää omanlaisensa alueidentiteettiä ko-
rostava ratkaisu.

Kruunuvuorenrannan alueella kilpai-
lun tulosta on tarkoitus soveltaa asema-
kaavan laatimisen pohjana ja mahdolli-
sesti myöhemmin viitesuunnitelmina 
tontiluovutuksen yhteydessä.

Jätkäsaaren kilpailualueella kilpailun 
tulosta on tarkoitus käyttää viitesuun-
nitelmina tontinluovutuksen yhteydes-
sä. Kaupunkisuunnitteluvirasto voi myös 
harkita muutoksen esittämistä voimassa 
olevaan asemakaavaan kilpailun tulosten 
perusteella.

1.2 Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille. Esteellisyys 
määritellään Suomen Arkkitehtiliiton kil-
pailusääntöjen mukaan. Kilpailusta jul-
kaistaan hankintailmoitus EU:n Simap-
verkkosivuilla osoitteessa www.simap.
europa.eu ja Hilma-palvelussa osoittees-
sa www.hankintailmoitukset.fi.

1.3 Palkinnot ja lunastukset
Palkintoina jaetaan 110 000 euroa seu-
raavasti:
I palkinto 40 000 euroa
II palkinto 30 000 euroa
III palkinto 20 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta kum-
pikin suuruudeltaan 10 000 euroa. 

Palkintolautakunta voi yksimielisel-
lä päätöksellään jakaa palkintosumman 
toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SA-
FA) kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäk-
si palkintolautakunta voi halutessaan ja-
kaa kunniamainintoja. Kilpailun järjestäjä 
voi halutessaan lunastaa edellisten lisäk-
si useampiakin ehdotuksia. Hankintalain 
73 §:n edellyttämän hankintapäätöksen 
palkintojen jakamisesta tekee kaupunki-
suunnittelulautakunta palkintolautakun-
nan esityksen pohjalta.

Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailu-
sääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnois-
ta ja lunastuksista. Palkinnot jaetaan 
SAFA:n kautta. Kilpailun palkinnoille on 
haettu verovapaus vuodelle 2010.

1.4 Palkintolautakunta 
Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun 
järjestäjän (Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto) nimeäminä:
• Tuomas Rajajärvi, virastopäällikkö, kau-
punkisuunnitteluvirasto
• Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kau-
punkisuunnitteluvirasto, Kruunuvuoren-
ranta-projekti
• Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, Länsisata-
ma-projekti
• Hanna Pikkarainen, arkkitehti SAFA, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, Länsisata-
ma-projekti
• Tyko Saarikko, arkkitehti, kaupunki-
suunnitteluvirasto, Kruunuvuorenranta-
projekti
• Ifa Kytösaho, kehittämisinsinööri, ta-
lous- ja suunnittelukeskus
• Jari Tirkkonen, projektinjohtaja, talous- 
ja suunnittelukeskus

Jätkäsaari luoteesta kesällä 2004.  

Kuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki

Laajasalon öljysatama lounaasta.  

Kuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki



8

• Sami Haapanen, kiinteistölakimies, 
kiinteistövirasto
Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:
• Karin Krokfors, arkkitehti SAFA
• Risto Huttunen, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan jäsenistä Suo-
men Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen 
kohdan 6 tarkoittamia ammattihenkilöi-
tä ovat virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, 
projektipäälliköt Riitta Jalkanen ja Matti 
Kaijansinkko sekä arkkitehdit Hanna Pik-
karainen, Tyko Saarikko, Ifa Kytösaho, Ja-
ri Tirkkonen, Karin Krokfors ja Risto Hut-
tunen.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja-
na toimii virastopäällikkö Tuomas Raja-
järvi ja kilpailun sihteerinä arkkitehti SA-
FA Pia Sjöroos.

Palkintolautakunnan nimettyjä asi-
antuntijajäseniä ovat Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirastosta vuorovaikutus-
suunnittelija Juha-Pekka Turunen, Helsin-
gin rakennusvalvonnasta arkkitehti Pirk-
ka Hellman ja talous- ja suunnittelukes-
kuksesta projektinjohtaja Timo Laitinen. 
Palkintolautakunta on oikeutettu lisäksi 
kuulemaan muita tarpeelliseksi katsomi-
aan asiantuntijoita, esimerkiksi energia-
tehokkuuden, rakennetekniikan ja kus-
tannuslaskennan asiantuntijaa. Asiantun-
tijat eivät osallistu päätöksentekoon eikä 
heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun. 

1.5 Kilpailun säännöt ja 
kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuoh-
jelmaa ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpai-
lusääntöjä (www.safa.fi), tässä etusijajär-
jestyksessä.

Kilpailuohjelma liitteineen on järjestä-
jien, palkintolautakunnan ja SAFA:n kil-
pailutoimikunnan hyväksymä. 

1.6 Kilpailuasiakirjojen luovutus
Kilpailuohjelman ja liiteasiakirjat voi tilata 
tai noutaa 1.2.2010 lähtien osoitteesta:
Suomen Arkkitehtiliitto
Runeberginkatu 5
00100 Helsinki
puh.vaihde 09 5844 48
fax. 09 5844 4222
kilpailut@safa.fi

Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpai-
luohjelman ja liiteasiakirjat voi hakea In-
ternetistä osoitteesta: www.ksv.hel.fi/
townhouse.

1.7 Kilpailun alkamis- ja 
päättymisaika
Kilpailu alkaa 1.2.2010 ja päättyy 30.4. 
2010.

1.8 Kilpailukieli
Kilpailukielenä on suomi.

Näkymä Helsingin keskustasta Saukonpaaden yli kohti 

Lauttasaarta. Kuva: Harri Verkamo

Näkymä Kruunuvuorenrannan kilpailualueen yli kohti 

Helsingin keskustaa.  

Kuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki



9



10



11

2.1 Kilpailumateriaali
Kilpailuohjelma, johon sisältyy seuraava 
kartta- ja kuvamateriaali:

Jätkäsaaren kilpailualue:

1. Sijaintikartta
2. Osayleiskaavan havainnekuva (kilpai-
lualue rajattuna) 
3. Pohjakartta (kilpailualue rajattuna)
4. Viistoilmakuvia ja valokuvia alueelta
5. Ote Saukonpaaden asemakaavasta (
6. Ote havainnekuvasta 1:2000
7. Perspektiivikuva Saukonpaaden tontin 
20027/3 arkkitehtuurikilpailun voittajaeh-
dotuksesta

Kruunuvuorenrannan kilpailualue:

1. Sijaintikartta 
2. Osayleiskaavan havainnekuva (kilpai-
lualue rajattuna)
3. Pohjakartta (kilpailualue rajattuna) 
1:2000
4. Viistoilmakuvia ja valokuvia alueelta
5. Ote Haakoninlahti 1:n asemakaava-
luonnoksesta 1:2000
6. Ote Haakoninlahti 1 asemakaavaluon-
noksen havainnekuvasta 1:2000
7. Näkymä Haakoninlahdelta, asema-
kaavaluonnoksen mukainen massoitte-
lututkielma

Liiteasiakirjat, jotka ovat haettavissa 
kilpailun Internet-sivuilta:

Jätkäsaaren kilpailualue:

1. 3D-aineisto (dwg/3dsMax)
2. Jätkäsaaren osayleiskaavan selostus 
(pdf)
3. Havainnekuva, kilpailualue rajattuna 
(dwg)
4. Pohjakartta, kilpailualue rajattuna, (dwg) 
5. Saukonpaaden asemakaava (dwg, pdf) 
6. Saukonpaaden asemakaavan havain-
nekuva (dwg)
7. Saukonpaadenpuisto, itäosa (pdf)
8. Saukonpaadenpuisto, länsiosa (pdf) 
9. Saukonpaadenpuisto, tasauspiirustus 
(pdf)
10. Heino Kasken katu, asemapiirustus (pdf)

11. Heino Kasken katu, tasauspiirustus (pdf)
12. Heino Kasken katu, rakennepoikki-
leikkaukset (pdf)
13. Heino Kasken katu, vesihuolto (pdf)
14. Heino Kasken katu, pituusleikkaus (pdf)
15. Heino Kasken katu, johtokartta (pdf)
16. Saukonkari, katusuunnitelma (pdf)
17. Saukonkari, asemapiirustus (pdf)
18. Saukonkari, tasauspiirustus (pdf)
19. Saukonkari, rakennepoikkileikkaukset 
(pdf)
20. Saukonkari, vesihuolto (pdf)
21. Saukonkari, johtokartta (pdf)
22. Saukonpaasi, perustamisen periaat-
teet (pdf)
23. Perspektiivikuvia Saukonpaaden ton-
tin 20027/3 arkkitehtuurikilpailun voitta-
jaehdotuksesta (pdf)
24. Jätkäsaaren tuulisuuskartoitus, ra-
portti (pdf)
25. Rantarakentamisen ohjeisto (pdf)
26. Jätkäsaari lännestä, kesä 2004 (tiff)
27. Saukonpaasi etelästä, talvi 2009 (tiff)
28. Saukonpaasi Jätkäsaaresta, kesä 
2009 (tiff)

Kruunuvuorenrannan kilpailualue:

1. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
selostus (pdf)
2. Pohjakartta, kilpailualue rajattuna 
(dwg, pdf 1:1000)
3. Haakoninlahti 1, asemakaavaluonnos 
(dwg, pdf 1:1000)
4. Haakoninlahti 1, asemakaavaluonnok-
sen havainnekuva, kilpailualue rajattuna 
(dwg, pdf 1:1000)
5. Haakoninlahden länsirannan pohja-
rakentamisen yleissuunnitelma perusta-
mistapakartta 1:1000 ja leikkaukset 1 ja 
2, 1:100 (pdf)
6. Ote osayleiskaavan liikennesuunnitel-
masta ja poikkileikkaus (pdf) 
7. Haakoninlahti 1:n asemakaavaluon-
nos, yhdyskuntatekniikan viitesuunnitel-
mat, vesi ja energia (pdf)
8. Asemakaavaluonnoksen mukaiset peri-
aateleikkaukset Wiirinlaiturin (A-A) ja Haa-
koninlahdenlaiturin (B-B) kohdalta 1:200 
(pdf)

2. Kilpailutekniset tiedot 

Jätkäsaaren Saukonpaasi talvella 2009. 

Suomen ilmakuva Oy.

Kruunuvuorenrannan kilpailualue etelästä.
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9. Näkymä Haakoninlahdelta, asema-
kaavaluonnoksen mukainen massoitte-
lututkielma (tiff, jpg)
10. Rantarakentamisen ohjeisto (pdf)
11. Näkymä keskustaan Kruunuvuoren-
rannasta (tiff)
12. Kruunuvuorenrannan kilpailualue ete-
lästä (tiff)
13. Laajasalon öljysatama lounaasta (tiff)
14. Ilmakuva koillisesta, Kruunuvuoren-
rannan yli kohti Helsingin keskustaa (tiff)

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa 
koskevia selvityksiä tai lisätietoja. Kysy-
mykset on tehtävä nimimerkillä varustet-
tuna ja lähetettävä sähköpostilla viimeis-
tään 1.3.2010 osoitteella: kaupunkisuun-
nittelu@hel.fi. Viitteeksi merkintä ”kysy-
mys / HELSINKI TOWNHOUSE -kilpailu”.

Kysymykset ja palkintolautakunnan 
vastaukset niihin julkaistaan 8.3.2010 
mennessä kilpailun Internet-sivuilla osoit-
teessa www.ksv.hel.fi/townhouse.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulok-
sen julkistaminen ja näytteillepano
Kilpailu pyritään ratkaisemaan touko-ke-
säkuun 2010 aikana. Palkintolautakun-
nan jaettua ehdotukset eri luokkiin, jär-
jestetään näyttely, jossa yleisö voi kom-
mentoida alustavan yläluokan töitä. Kaik-
ki kilpailuehdotukset (perspektiivikuva ja 
pohjapiirrokset) asetetaan julkisesti näh-
täville kilpailun Internet-sivuille ja yleisö 
voi kommentoida niitä keskustelupals-
talla. Näyttelystä ja Internetin keskuste-
lupalstalta saadusta palautteesta laadi-
taan yhteenveto tuomariston käyttöön ja 
aineistoa voidaan käyttää hyväksi myös 
jatkosuunnittelussa.

Palkintolautakunta tekee suunnitelmi-
en arvioinnista kaikkien jäsenten allekir-
joittaman pöytäkirjan, johon sisältyy yleis-
arvio kilpailun tuloksesta, palkittujen ja 
lunastettujen ehdotusten paremmuusjär-
jestys ja muiden ehdotusten jako eri luok-
kiin sekä arvostelut kaikista ehdotuksista.

Kilpailun ratkaisusta annetaan välittö-
mästi tieto kaikille palkittujen ja lunastet-
tujen ehdotusten tekijöille ja julkistamis-
tilaisuudessa tiedotusvälineille. Kilpailun 
ratkaisua koskeva palkintolautakunnan 
pöytäkirja on tallennettavissa järjestäjän 
verkkosivuilta kilpailun ratkettua. Kilpai-
lun tultua ratkaistuksi kaikki ehdotukset 
ja palkintolautakunnan pöytäkirja asete-

taan näytteille.

2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun 
seurauksena
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 1:n 
asemakaavaluonnos työstetään asema-
kaavaehdotukseksi kilpailun pohjalta. 
Helsingin kaupunki käyttää kilpailun tu-
loksia harkintansa mukaan molemmilla 
kilpailualueilla tontinluovutukseen liitty-
vinä viitesuunnitelmina. Jätkäsaaren kil-
pailualueella kaupunkisuunnitteluvirasto 
voi myös harkita muutoksen esittämistä 
voimassa olevaan asemakaavaan kilpai-
lun tulosten perusteella. Lisäksi kilpailun 
tuloksia voidaan käyttää hyväksi asema-
kaavoitustyössä Helsingin muilla town-
house-alueilla.

Palkintolautakunta antaa suosituksen 
jatkotoimenpiteiksi suunnittelukilpailun 
tuloksen perusteella.

Tarvittaessa kilpailun järjestäjä tekee 
toimeksiannon jatkosuunnittelusta kilpai-
lun voittajan kanssa, tai jos voittajia on 
useita, näistä jonkun kanssa. Tällöin kaik-
ki voittajat kutsutaan neuvotteluihin.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset 
jäävät kilpailun järjestäjän omaisuudeksi. 
Suunnitelmien mahdollinen tekijänoikeus 
säilyy tekijöillä. Kaupunki varaa itselleen 
oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ja 
lunastettujen töiden materiaalia korvauk-
setta. Lisäksi järjestäjällä ja Suomen Ark-
kitehtiliitolla (SAFA) on oikeus käyttää ja 
luovuttaa kilpailuehdotusten aineistoa tut-
kimus- ja julkaisukäyttöön korvauksetta. 
Mahdollisen jatkotoimeksiannon saaneel-
la suunnittelijalla ja järjestäjällä on oikeus 
käyttää hyväkseen muiden ehdotusten ai-
heita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa.

2.6 Kilpailuehdotusten 
vakuuttaminen ja palauttaminen
Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestä-
jän toimesta, eikä niitä palauteta. Kilpai-
lijan on varauduttava säilyttämään ehdo-
tuksensa alkuperäiskappaleet.

Jos kilpailija haluaa takaisin oman eh-
dotuksensa, ohjeet ehdotusten nouta-
miseksi löytyvät Internetistä osoitteesta 
www.ksv.hel.fi/townhouse.
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3. Kilpailutehtävä

3.1 Kilpailutehtävän tausta
Helsinkiin suunnitellaan tällä hetkellä 
useita uusia kaupunkimaisia pientalo-
alueita ja -kortteleita keskustan läheisyy-
teen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 
Kaupunkimainen, tiivis pientalorakenta-
minen perustuu kaksi- ja kolmekerroksi-
siin, toisiinsa kytkettyihin keskieurooppa-
laisiin townhouse-tyyppisiin ratkaisuihin. 
Suomessa townhouse-tyyppistä asu-
mismuotoa on toteutettu melko vähän ja 
suomalainen townhouse-typologia kai-
paa kehittämistä. Townhouse-asumisel-
la on mahdollista kehittää helsinkiläistä 
asuntotarjontaa monipuolisemmaksi. 

Townhouse-sanan voi kääntää suo-
meksi kaupunkipientaloksi. Kaupunkipi-
entalo kuitenkin käsitetään usein Helsin-
gin täydennysrakennusalueille kehitetyk-
si talotyypiksi ”Helsinki pientaloksi”, joka 
on erillispientalo. Townhouse taas ylei-
semmin käsitetään omalle tontille toteu-
tetuksi kytketyksi pientaloksi. Townhou-
se-asunnoilla voi olla oma etu- ja taka-
piha, joista etupiha liittyy yleensä julki-
seen katualueeseen ja takapiha on yksi-
tyisluontoisempi. Tällöin yhteispihaa tai 
-tiloja ei usein ole.  Asukas määrää ja on 
vastuussa oman asuntonsa osuudesta.

Tämän kilpailun tavoitteena on luo-
da pohjaa helsinkiläiselle pienimittakaa-
vaiselle kaupunkimaiselle rakentamisel-
le, ”helsinkiläiselle townhouse-rakenteel-
le”. Tällöin ei rajoituta yksinomaan suu-
riin pientaloihin, vaan rakenne voi käsit-
tää laajemman variaation asunto- ja talo-
tyyppejä, kuten päällekkäisiä pienasun-
toja tai limittyviä asuntoja. Myös toteu-
tuksen ja hallinnoinnin suhteen pyritään 
useampiin malleihin kuin perinteisessä 
townhouse-rakentamisessa. 

3.2 Kilpailun tavoitteet
Helsinki townhouse-kilpailun tavoittee-
na on kehittää helsinkiläistä townhouse-
typologiaa sekä löytää Jätkäsaareen ja 
Kruunuvuorenrantaan sopivat townhou-
se-tyypistöt asemakaavoituksen ja tontin-

luovutuksen pohjaksi. Townhouse-tyyp-
pien on sovelluttava helsinkiläiseen kau-
punkiympäristöön kulttuurisesti ja kau-
punkikuvallisesti. Kilpailun tavoitteena 
on löytää joustavia asuntotyyppejä, jot-
ka soveltuvat sijoitettavaksi sekä toisiin-
sa kiinni omille tonteilleen, että suurem-
mille tonteille usean asunnon kokonai-
suuksina (asunto-osakeyhtiö). Talotyyp-
pien on yhtyeenliitettyinä muodostetta-
va omaleimaista ja vaihtelevaa kaupun-
kiympäristöä. Tavoitteena on, että kum-
mallekin kilpailualueelle saadaan alueen 
identiteettiä korostava ilme. 

Talotyypin suunnittelussa on otettava 
huomioon erilaiset ja erikokoiset ruoka-
kunnat. Tavoitteena on löytää asuttavuu-
deltaan korkeatasoisia, uusia ja innova-
tiivisia ratkaisuja pientalomaiseen asumi-
seen. Kilpailun tavoitteena on myös löy-
tää ratkaisuja asumisen ja työn sekoittu-
miseen townhouse-rakenteessa. Asun-
non yhteyteen voi sijoittaa työtiloja tai ra-
kennusten pohjakerroksissa voi olla liike- 
tai palvelutiloja (tämä erityisesti Kruunu-
vuorenrannan alueella). Pientalomaiseen 
asumiseen kuuluvat olennaisena osana 
toimivat asuntokohtaiset ulkotilat. Kilpai-
lun tavoitteena on löytää ratkaisuja eri-
laisiin asuntokohtaisiin ulkotiloihin (pihat, 
terassit, parvekkeet, katto) sekä ulkova-
rasto- ja säilytystiloihin.

3.3 Yleiset suunnitteluohjeet 
Kilpailijan tulee esittää suunnitelmat se-
kä Jätkäsaaren että Kruunuvuorenran-
nan kilpailualueille. Talotyypit voivat poh-
jautua samoihin perusratkaisuihin. Kum-
mallekin alueelle on kuitenkin esitettävä 
alueen lähtökohtia ja identiteettiä tukeva 
omaleimainen kokonaisuus. 

Erikokoiset ja typologioiltaan erilai-
set asunnot on suunniteltava asuttavuu-
deltaan ja arkkitehtuuriltaan korkeata-
soisiksi. Monipuolisen asuntojakauman 
saavuttamiseksi ratkaisut voivat sisältää 
myös kerrostalomaisia osia, joissa asun-
toja on päällekkäin. Kilpailijan on otetta-



14

va kerrostalo- ja rivitaloratkaisuissa huo-
mioon yhteistilojen tarve. (Ohjeet: www.
rakvv.hel.fi – Asiakasohjeet – Ohjeet ja 
rakentamistapaohjeet – Asuinkerrostalo-
jen ja rivitalojen yhteistilat.) Kruunuvuo-
renrannan alueella, Haakoninlahdenlai-
turin varrella tulee joissain asuntotyyppi-
en pohjakerroksissa sijaita liike- ja työti-
loja. Jätkäsaaren kilpailualueella liiketilat 
townhouse-rakenteessa eivät ole tarpeel-
lisia (vieressä Saukontorin liiketilat sekä 
Jätkäsaaren kaupallinen keskus), mutta 
työtiloja asuntojen yhteyteen voi tutkia.

Asunnot voivat olla 1–3-kerroksisia ja 
joissain asuntotyypeissä voi olla useam-
man kerroksen korkuista tilaa. Asunto-
jen tulee olla joustavia, sopia eri elämän-
tilanteisiin ja tukea eriytyviä asumistar-
peita. Urbaanissa ympäristössä tulee tur-
vata asumisen riittävä intimiteettisuoja. 
Asuntoihin tulee liittyä pientalomainen 
esteettisiltä ominaisuuksiltaan ja käytet-
tävyydeltään korkeatasoinen ulkotila (pi-
ha, parveke, terassi, kattoterassi). 

Rakennusten tulee täyttää Suomen 
rakentamismääräyskokoelman (www.
ymparisto.fi – Maankäyttö ja rakentami-
nen – Lainsäädäntö – Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma) mukaiset esteet-
tömyys- ja paloturvallisuusmääräykset. 
Talotyyppien tulee olla teknisesti ja talo-
udellisesti toteutuskelpoisia sekä ekolo-
gisesti kestäviä. Julkisivuissa on otettava 
huomioon teknisesti vaativa sijainti me-
renrannassa. 

Sekä Jätkäsaaren että Kruunuvuoren-
rannan alueella pysäköinti on suunnitel-
tu toteutettavaksi pääosin maanalaisena 
yhteispysäköintinä. Jätkäsaaressa pysä-
köintivaatimus on yksi autopaikka / asun-
to tai yksi autopaikka / 150 k-m2. Kruunu-
vuorenrannan pysäköintivaatimus on yk-
si autopaikka / 90 k-m2.

Jätkäsaaren Saukonpaaden kilpailu-
alue on tarkoitus luovuttaa yhdelle ra-
kennuttajalle. Kruunuvuorenrannassa 
voi daan toteuttaa tontteja sekä tuottaja-
muotoisesti että asukaslähtöisesti. Asu-
kaslähtöisessä mallissa tontteja voidaan 
luovuttaa asukasryhmille, jotka palkkaa-
vat rakennuttajakonsultin. Tavoitteena on 
tällöin, että asukkaat voivat valita muun-
tuvasta tyypistöstä omat perusratkaisun-
sa, jotka sijoitetaan vierekkäin. Julkisivu-
järjestelmän tulee kummallakin alueella 
antaa mahdollisuus yksilöllisen ilmeen 
luomiseen haluttaessa kullekin raken-
nukselle. Lähtökohtana on, että vierek-
käiset rakennukset poikkeavat ulkonäöl-

tään toisistaan. Jokaisella asunnolla voi 
olla oma tontti tai asukasryhmällä on yh-
teinen tontti. Kun asukasryhmällä on yh-
teinen tontti, tai on kyse tuottajamuo-
toisesta rakentamisesta isommalla ton-
tilla, asunnot voivat limittyä vertikaalisti. 
Pienempien asuntojen aikaansaamiseksi 
asuntoja voi sijoittaa myös päällekkäin. 
Mahdollinen on esimerkiksi malli, jossa 
ensimmäisessä kerroksessa on asunto 
yhdessä tasossa ja tämän päällä kaksi-
kerroksinen asunto, johon sisäänkäynti 
on portaiden välityksellä. Myös sivukäy-
täväratkaisut ovat mahdollisia. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
tonttien toteuttamiseen liittyvät taloudel-
liset näkökohdat. Suunnitteluratkaisut 
eivät perusteettomasti saa nostaa toteu-
tuskustannuksia.

Helsingin kaupungin tavoitteena on 
saada townhouse- tyyppiseen rakentee-
seen erikokoisia asuntoja.

Kilpailualueilla asuntojakauma painot-
tuu suuriin asuntoihin.

Ohjeellinen asuntojen kokojakauma 
on:
– noin puolet pienempiä asuntoja (n. 50–
120 h-m2)
– noin puolet isompia asuntoja (n. 100–
180 h-m2)

Molemmilla kilpailualueilla tuotanto 
tulee olemaan vapaarahoitteista omis-
tus- ja vuokra-asuntotuotantoa.

Saukonpaasi kesällä 2009
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3.4 Jätkäsaaren kilpailualue 
3.4.1 Sijainti ja laajuus
Kilpailualue sijaitsee Länsisataman kau-
pungin osassa, Jätkäsaaren luoteisosas-
sa, Saukonpaadessa. Kilpailualueen koko 
on noin 1,04 hehtaaria. 

3.4.2 Kilpailualueen liittyminen Ruoholah-
den ja tulevaan Jätkäsaaren ympäristöön

Kilpailualue sijaitsee Jätkäsaaren Sau-
konpaadessa. Jätkäsaaren rakentaminen 
uudeksi kantakaupungin osaksi on alka-
nut. 2020-luvun puolivälissä Jätkäsaares-
sa on noin 16 000 asukasta ja 6 000 työ-
paikkaa. Saukonpaaden liittää Ruoholah-
teen rakenteilla oleva Crusellinsilta. Kil-
pailualueen pohjoispuolella on Saukon-
paadenpuisto ja kerrostalokorttelirivi, jo-
ta parhaillaan suunnitellaan. Eteläpuolel-
la alkaa Jätkäsaaren osayleiskaavan mu-
kainen kerrostalovaltainen asuin- ja työ-
paikka-alue. Osayleiskaavan mukaan kil-
pailualueen eteläpuolisen satama-altaan 
toisella puolella on pienimittakaavaista 
asumista sekä korkeampaa rakentamista 
Jätkäsaaren keskuskorttelin kohdalla.

Jätkäsaaren keskuskortteliin suunnitel-
laan Jätkäsaaren kaupallista palvelukeskit-
tymää. Kilpailualueen eteläpuoleiseen sa-
tama-altaaseen on suunniteltu pienvene-
paikkoja. Päiväkodille on varaus yhdessä 
Saukonpaadenpuiston pohjoispuolen ker-
rostalokorttelissa ja kilpailualueen lähelle 
on myös suunniteltu koulutonttia. 

Kilpailualue sijoittuu osaksi Saukon-
paaden uutta kaupunkimaisemaa. Kilpai-
lualueen julkisivut muodostavat kaupun-
kikuvallisesti tärkeää maisematilan reu-
naa – kaakkoissivu uuden kanava-altaan 
kaupunkitilalle ja luoteissivu Saukonpaa-
denpuistolle. Kilpailualueen lounaiskärki 
liittyy Saukonpaadenpuiston välityksel-
lä merimaisemaan. Lounaiskärjen raken-
nusmassan päädyt näkyvät Lauttasaaren 
ja Jätkäsaaren väliseen Lauttasaarensal-
men suurmaisematilassa ja muodostavat 
osansa Länsisataman kaupunginosan 
uudesta rakennetusta silhuetista. 

Kilpailualuetta rajaa koillisessa Hei-
no Kasken katu ja Saukontorin kerros-
talokortteli. Kaakossa kilpailualue rajau-
tuu merenrantaa pitkin tasossa noin +3,0 
kulkevaan Saukonkarin kevyenliikenteen 
raittiin. Lounaassa sekä luoteessa aluet-
ta rajaa Saukonpaadenpuisto tasossa 
+3,0 – +4,0.

Kilpailualue liittyy Jätkäsaaren katu-
verkkoon Heino Kasken kadun välityksel-
lä. Heino Kasken katu liittyy alueen pää-

katuun, Länsisatamankatuun, jolle raken-
netaan raitiotielinja Jätkäsaaren ja Ruo-
holahden suuntaan. Lähin suunniteltu 
raitiovaunupysäkki on kilpailualueen itä-
päädystä noin 150 metrin päässä ja Ruo-
holahden metroasemalle on kilpailualu-
eelta matkaa alle kilometri. Saukonkarin 
rantaraitti on osa alueen rantoja kiertävää 
kevyen liikenteen verkostoa. 

Alue on Helsingin oloissa hyvin tuu-
linen ja vallitsevat tuulet puhaltavat lou-
naasta. Talvikaudella pakkasen purevuus 
on kilpailualueen länsipäässä ankaraa. Kil-
pailualue liittyy Jätkäsaaren yhdyskunta-
teknisiin verkostoihin. Kilpailualueelle tu-
lee mm. jätteen imukeräysjärjestelmä.

3.4.3 Kaavatilanne ja toteutus

Saukonpaaden asemakaava (nro 11030) 
on tullut voimaan 26.11.2004. Alueen 
ruoppaus- ja täyttötyöt on aloitettu ja 
asun torakentaminen on mahdollista aloit-
taa vaiheittain vuosien 2011–13 aikana.

3.4.4 Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa maan kilpailu-
alueella. 

3.4.5 Maaperä ja pohjarakentaminen

Kilpailualue on kokonaan nykyistä tai ra-
kennettavaa meritäyttöaluetta. Suurin 
osa korttelin 20028 alueesta on tällä het-
kellä vesialuetta, jolla vesisyvyys on 8–12 
metriä. Alueelta on poistettu hienorakei-
set sedimentit ja täytemaan rakentami-
nen on käynnissä. Täyttö tiivistetään ra-
kennuspohjaksi ja sen varaan rakenne-
taan ranta- ja katurakenteet sekä raken-
nukset maanvaraisesti. 

3.5 Jätkäsaaren kilpailualueen 
suunnitteluohjeet 
3.5.1 Yleistä 
Kilpailualue on Saukonpaaden voimas-
sa olevan asemakaavan asuinrakennus-
ten korttelialue (A) 20028. Kilpailualueen 
rajaus on sitova. Saukonpaadenpuiston 
suunnittelu on toteutussuunnitteluvai-
heessa (ks. sähköiset liitteet) ja Saukon-
karin rantaraitti on osa tärkeää rantoja 
kiertävää ulkoilureitistöä. 

Asemakaavan mukainen maanalainen 
pysäköinti on myös sitova lähtökohta (yk-
si autopaikka / asunto tai yksi autopaikka 
/ 150 k-m2). Pohjoisen puolen eli Saukon-
paadenpuiston puolen kolmen rakennus-
alan ryhmän alle saa kaavan mukaan sijoit-
taa maanalaisen pysäköinnin (map), jonka 

on tarkoitus palvella myös eteläisiä tont-
teja. Kulkuoikeus etelän puolen tonteille 
on rasitteena pohjoisen puolen tonteilla. 

Asemakaavan ratkaisu hallintamuoto-
jen eroavaisuuksista eli Saukonkarin var-
ren omista tonteista sekä Saukonpaa-
denpuiston puoleisista isoimmista ton-
teista (asunto-osakeyhtiömuoto) on syy-
tä säilyttää asuntojen hallintomuotojen 
monipuolisuuden säilyttämiseksi. 

Kilpailualue sisältää kahdessa rivissä 
yhteensä kuusi rakennusalaa, kaikkien 
suurin sallittu kerrosluku on kolme (III). 
Asemakaavan määräämät kerrosluvut an-
tavat mittakaavan townhouse-rakenteel-
le, joten asemakaavan kerrosluvusta ei ole 
suositeltavaa suuressa määrin poiketa. 

Asemakaavan likimääräiset korkeus-
asemat kilpailualueen rajoilla tulee linjata 
tarkentuneiden puisto- ja katusuunnitel-
mien mukaan (sähköiset liitteet) niin, et-
tä Saukonkarin raitilla korkeusasema on 
noin +3,0 ja Saukonpaadenpuiston puo-
lella +3,0 lännessä ja +4,0 itäpäädyssä. 
Maantasokerroksien lattiataso on oltava 
vähintään +3,4.

Muilta osin kilpailija voi halutessaan 
perustelluista syistä poiketa asemakaa-
van ratkaisuista, mutta kilpailuohjelmas-
sa annettuja muita suunnitteluohjeilta tu-
lee noudattaa.

3.5.2 Saukonkarin varsi

Saukonkarin varren alue muodostuu 
omatonttisesta noin kolmekerroksisis-
ta townhouse-tyypeistä. Talotyypit voi-
vat olla erilaisia kooltaan, julkisivuiltaan 
ja huoneluvultaan. Rakennusten julkisi-
vujärjestelmä tulee suunnitella siten, että 
viereiset rakennukset poikkeavat ulkonä-
öltään toisistaan. On kilpailijoiden harkit-
tavissa kuinka yhtenäinen räystäslinja on 
kaupunkikuvallisesti, mutta ratkaisun on 
oltava hallittu sekä läheltä tarkasteltaes-
sa että kaukonäkymissä. Kattomuoto on 
myös kilpailijoiden harkittavissa.

Asunnot sijaitsevat kevyen liikenteen 
rantaraitin (huoltoliikenne sallitaan), Sau-
konkarin varrella ja asuntojen suhde jul-
kiseen rantaraittiin on tutkittava huolel-
la. Sijainti satama-altaan äärellä luo myös 
omat haasteensa asunnon sisätilan ja ul-
kotilaan suhteeseen; alueen tuulisuus on 
otettava asuntosuunnittelussa huomioon.

Asemakaavassa tontit on ryhmitelty 
kolmeen ryhmään. Kaikkien kolmen ryh-
män yhteenlaskettu kerrosala on noin 
3730 k-m2. Kerrosalasta voi poiketa 10 % 
(3353–4100 k-m2).
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Jätkäsaaren osayleiskaavan havainnekuva, 

Saukonpaaden kilpailualue punaisella.
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Saukonpaaden asemakaava.

Saukonpaaden asemakaavan havainnekuva..
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3.5.3 Saukonpaadenpuiston puoleinen alue

Saukonpaadenpuiston puoleiset kolme 
tonttia muodostavat asunto-osakeyhtiö-
muotoisen rakenteen, jolloin monipuoli-
sen asuntojakauman saavuttamiseksi ra-
kennuksissa voi olla päällekkäisiä asun-
toja ja asunnot voivat myös limittyä ver-
tikaalisti. Rakennusten kerrosluku tulee 
olla pääosin kolme ja rakennuksissa voi 
käyttää esimerkiksi sivukäytäväratkaisua.

Pohjoisen puolen kolmen rakennus-
alan ryhmällä on kullakin kerrosalaa 1760 
k-m2 eli yhteensä 5280 k-m2. Kerrosalas-
ta voi poiketa 10 % (4752–5808 k-m2). 
Kullakin kolmella tontilla on asemakaa-
vassa L:n muotoinen tontti, jolla on rasit-
teena kulkuyhteys kaikille korttelin ton-
teille. Rakennusalan alle saa sijoittaa ko-
ko korttelia palvelevan maanalaisen py-
säköinnin, jolloin asunnot voidaan nos-
taa jalustalle ja kattokerroksesta voidaan 
saada näkymiä Saukonkarin asuntojen 
yli. Rakennusalanrajoista ja tonttijaosta 
voi perustelluista syistä poiketa. 

Asemakaava osoittaa määräyksissä 
(ks. sähköiset liitteet) pohjoisen puolen 
tonteille korttelin yhteisen leikki- ja oles-
kelualueen sekä jätehuollon tilat. On kil-
pailijan harkittavissa minne toiminnot 
osoitetaan.

3.5.4 Yhdyskuntatekniikka, rakennus- 
tekniikka ja rakentamisen energiatalous

Asuinkortteleiden suunnittelun lähtökoh-
daksi voidaan ottaa merivesitulvan kor-
keus +2,6 NN, jolle tasolle veden pinta 
voi nousta ilman, että se aiheuttaa raken-
teille, terveydelle tai viihtyvyydelle hait-
taa. Tämän tason alapuolella pysyvät ra-
kenteet on tehtävä vesitiiviinä. 

Yhteisjärjestelyt tonttien ja yhtiöiden 
välillä ovat mahdollisia. Jätteen putkike-
räysjärjestelmän keräyspisteen ja karke-
an jätteen jätehuoneen voi sijoittaa tar-
koituksenmukaisella tavalla. Jäteputki ra-
kennetaan Heino Kasken kadulle. Myös 
vesi- ja teknisen huollon liitospisteet ovat 
samalla kadulla. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon kestävän rakentamisen periaatteet 
ja energiatehokkaat ratkaisut. 

Merellisessä ja tuulisessa ympäristös-
sä rakennukset tulee suunnitella anka-
ria sääolosuhteita kestäviksi. Julkisivu- ja 
katemateriaalien valintaan tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota kestävyyden nä-
kökulmasta.

Saukonpaaden alueen pohjakartta ja kilpailualueen sijainti.
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Tulevaa kaupunkimaisemaa Saukonpaadessa. Saukontoria rajaavan asuinkorttelin arkkitehtuurikilpailun voittaja “Lighthouse”, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy.
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Tulevaa kaupunkimaisemaa Saukonpaadessa. Saukontoria rajaavan asuinkorttelin arkkitehtuurikilpailun voittaja “Lighthouse”, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy.



Jätkäsaaren Saukonpaaden kilpailualue 1:2000, 

asemakaavan havainnekuvan mukaiset rakennus-

massat punaisella.
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Kruunuvuorenrannan kilpailualue 1:2000. Asemakaavaluonnoksen 

havainnekuva, korttelialueet rajattu punaisella.



24

3.6 Kruunuvuorenrannan kilpailualue 
3.6.1 Sijainti ja laajuus
Kilpailualue sijaitsee Laajasalon kaupun-
ginosassa nykyisellä Laajasalon öljysata-
ma-alueella. Kilpailualueen koko on 1,36 
hehtaaria.

3.6.2 Kilpailualueen liittyminen tulevaan 
Kruunuvuorenrannan ympäristöön

Kilpailualue sijaitsee Kruunuvuorenran-
nan alueen länsirannalla, joka on Kruunu-
vuorenrannan tärkeimpiä julkisia ulkotilo-
ja. Rantavyöhyke alkaa alueen pääaukiol-
ta Haakoninlahdenaukiolta. Länsirannalla 
kulkee tasossa noin +3.0 kevyen liiken-
teen katu, Haakoninlahdenlaituri. Haako-
ninlahdenlaiturin käyntisataman kohdal-
la on tasossa noin +1.2 laituritaso. Haa-
koninlahdenlaiturin kävelykadun ja Saa-
ristolaivastonkadun väliselle vyöhykkeelle 
sijoittuu asemakaavaluonnoksen mukaan 
kaksi rivistöä pienimittakaavaisia kaupun-
kitaloja. Kaukomaisemassa ne muodosta-
vat ikään kuin matalamman jalustan Saa-
ristolaivastonkadun itäpuoleiselle vajaa 
kuusikerroksisten kerrostalojen muodos-
tamalle rintamalle. Kerrostalojen julkisivu-
materiaalina on puhtaaksimuurattu tiili tai 
rappaus, värit ovat vaaleahkoja. Alusta-
vasti on kaavailtu, että kaupunkirivitalo-
jen väritys olisi kokonaisuudessaan tum-
mempi kuin kerrostalojen.

Saaristolaivastonkadun korkeusasema 
vaihtelee välillä +3.0 – +7.0. Alueen kes-
kellä, puistoakselin päässä on ranta-au-
kio, Wiirinaukio. Aukion kohdalle raken-
netaan aallonmurtaja, joka suojaa suun-
niteltua vesibussisatamaa. Aukion vieres-
sä on varaus suuremmalle julkiselle – tai 
kaupalliselle palvelurakennukselle esim. 
kylpylälle tai museolle. Kallioiselle nie-
melle sijoittuu Helsingin seurakuntayhty-
män merikappeli. Kevyen liikenteen ka-
tu, Wiirinlaituri, jatkuu rannan eteläosas-
sa tasossa noin +3 ja päättyy säilytettä-
vän öljysäiliön etuaukioon ja altaaseen. 
Wiirinlaituriin liittyy säilytettävä öljysata-
man laituri. Tavoitteena on, että rantavyö-
hykkeestä tulisi erilaisia aktiviteetteja kä-
sittävä alue, jossa sijaitsee kaupallisia ja 
julkisia palveluja sekä omilla tonteilla että 
asuinrakennusten pohjakerroksissa.

Alue on tuulinen, vallitseva tuulen-
suunta on lounaasta.

3.6.3 Kaavatilanne ja toteutus

Kruunuvuorenrannan kilpailualue kuu-
luu kaupunkisuunnittelulautakunnan ke-
säkuussa 2009 jatkosuunnittelun poh-

jaksi hyväksymän Haakoninlahti 1 ase-
makaavaluonnoksen alueeseen. Asema-
kaavaluonnoksessa Haakoninlahdenlai-
turin ja Wiirinlaiturin varteen on merkitty 
asuinpientalojen korttelialue (AP) ja Saa-
ristolaivastonkadun varteen asuinraken-
nusten korttelialue (A-1). Niiden välissä 
on asumista palveleva yhteiskäyttöinen 
korttelialue. Suurimmat sallitut rakennus-
korkeudet vaihtelevat rannassa II1/2-III-
kerrokseen, Saaristolaivastonkadun var-
ressa rakennusten enimmäiskorkeus on 
III. Lisäksi sallitaan kattoterassin ja siihen 
liittyvän sisätilan rakentaminen. Pysköinti 
on sijoitettu korttelialueille kellariin ja pi-
hakannen alle. Alueelle on osoitettu yh-
teensä 21 100 k-m2 asuntoja.

Asemakaavaehdotus on tarkoitus vie-
dä kaupunkisuunnittelulautakuntaan ke-
väällä 2011. Alueen rakentaminen voi al-
kaa vuonna 2013.

3.6.4 Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kilpailualu-
een.

3.6.5 Maaperä ja perustamisolosuhteet

Kilpailualue on lähes kokonaisuudessaan 
avokalliota, jonka pinta alenee jyrkähkös-
ti kohti länttä ja Haakoninlahtea. Ranta-
viivassa on vähäisiä louhetäyttöjä. Vä-
häiset osat korttelialueen etelä- ja poh-
joispäässä sijaitsevat nykyisellä vesialu-
eella, jossa kallion päällä on ohuita irto-
maakerroksia.

Korttelialueen kohdalla merisedimen-
tit ruopataan pois, kallio louhitaan ja li-
säksi aluetta täytetään rakentamistekni-
sesti hyvälaatuisella maa-aineksella kort-
telin rakentamisen edellyttämään kor-
keustasoon. Rakennukset perustetaan 
anturoilla suoraan rakennetun pohja-
maan varaan. 

3.7 Kruunuvuorenrannan 
kilpailualueen suunnitteluohjeet 
3.7.1 Yleistä
Asemakaavaluonnoksen sitovuus

Asemakaavaluonnoksessa määritelty 
Saaristolaivastonkadun ja rannan käve-
lykatujen välinen alue on suunnittelun 
lähtökohtana. Jalankulkukatujen Wirma, 
Wiima ja Wisa sijaintia voi tarkistaa vä-
häisessä määrin. Annetut katujen korke-
usasemat likimääräisinä ovat suunnitte-
lua sitovia lähtökohtia.

AP-, AH- ja A-1 -korttelialueiden sisäi-
set rajat eivät ole sitovia. Luonnoksessa 

esitetty tonttijako on ohjeellinen. Asema-
kaavaluonnoksen periaatetta, jossa Saa-
ristolaivastonkatua sekä Haakoninlahden-
laituria ja Wiirinlaituria rajaavat rakennus-
rintamat, tulee noudattaa. Tarkoitus on, 
että rakentaminen rannan puolella pai-
nottuu townhouse-tyyppisiin rakennuk-
siin, mutta rantaan voi sijoittua myös pääl-
lekkäisiä pienempiä asuntoja. Saaristolai-
vastonkadun varressa tavoitteena on ra-
kenne, jossa rakentaminen painottuu pie-
nempiin asuntoihin, mutta alueella voi olla 
myös townhouse-tyyppisiä ratkaisuja. 

Rakennusoikeutta on asemakaava-
luonnoksessa osoitettu kilpailualueelle 
yhteensä 21 100 k-m2. Tästä voi poiketa 
noin 000 k-m2- 23 000 k-m2).

Pysäköinti tulee sijoittaa korttelialueil-
le pääosin kellariin ja pihakannen alle.

Autopaikkavaatimus on:
asunnot 1 ap / 90 k-m2

liiketilat 1 ap / 50 k-m2

Muilta osin asemakaavaluonnos ei ole 
sitova. Kilpailijoiden tulee noudattaa tässä 
ohjelmassa annettuja suunnitteluohjeita.

Yleisiä ohjeita

Alin sallittu lattiataso on +3.00.
Liiketilaa (pääosin kahvila-, ravintola-, 

baarityyppistä tilaa) tulee sijoittaa kilpai-
lualueen pohjoispäähän sekä Wirman ja 
Wiirinaukion varteen. Liikehuoneistojen 
ohjeellinen koko vaihtelee välillä 50–200 
h-m2. Yhteensä liiketilaa on osoitettava 
noin 400–500 h-m2.

Lisäksi tulee sijoittaa asuinrakennuk-
sien pohjakerrokseen asuntoihin liittyvää 
tai ulosvuokrattavaa työtilaa Haakonin-
lahdenlaiturin varteen.

Kruunuvuorenrannan mahdollista imu-
keräysjärjestelmää koskeva selvitys on 
kesken. Jätehuollon tarvitsemat tilat tul-
laan sijoittamaan todennäköisesti pysä-
köinnin yhteyteen.

3.7.2 Haakoninlahdenlaiturin ja 
Wiirinlaiturin varsi 

Haakoninlahdenlaiturin ja Wiirinlaiturin 
pohjoisosan varressa rakennusrintama si-
joittuu rinteeseen siten, että pohjakerros 
on osittain pimeää tilaa. Wiirinlaiturin ete-
läosassa tasamaaratkaisu on mahdollinen.

Haakoninlahdenlaiturin varressa ra-
kennusten korkeus tulee olla vajaa kol-
me kerrosta (2 1/2–2 3/4) tai/ja kolme ker-
rosta, jonka päälle voi haluttaessa sijoit-
taa kattoterassi ja siihen liittyvä pieneh-
kön sisätilan. Wiirinlaiturin varressa ra-
kennusten korkeus tulee olla kaksi ker-

Kruunuvuorenranta, havainnekuva
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Kruunuvuorenrannan kilpailualueen pohjakartta 1:2000. 
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Ote Haakoninlahti 1 asemakaavaluonnoksesta 1:2000.



Näkymä Kruunuvuorenrannasta kohti Helsingin keskustaa.

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydet.
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rosta, jonka päälle voi haluttaessa sijoit-
taa kattoterassin ja siihen liittyvän pie-
nehkön sisätilan tai/ja vajaa kolme ker-
rosta (2 ½–2 ¾).

On kilpailijoiden harkittavissa kuinka 
yhtenäinen räystäslinja on kaupunkiku-
vallisesti, mutta ratkaisun on oltava hal-
littu sekä läheltä tarkasteltaessa että kau-
konäkymissä. Kattomuoto on myös kil-
pailijoiden harkittavissa.

Haakoninlahdenlaiturin varteen on 
suunniteltava ainakin yksi rakennustyyp-
pi, jossa asuinrakennuksen pohjakerrok-
seen sijoittuu työ- tai liiketila- ja joka voi 
toimia huoneiston osana tai se voidaan 
myydä tai vuokrata ulos.

Mikäli alueen toteutusmuodossa pää-
dytään ryhmärakentamiseen, tontit on 
tarkoitus luovuttaa pääosin 3–8 perheen 
asukasryhmille, jotka palkkaavat raken-
nuttajakonsultin. Rakennukset voivat si-
jaita omilla tonteillaan tai yhteisellä tontil-
la. Kilpailun tuloksen pohjalta on tarkoitus 
valita tyypistö viitesuunnitelmiksi. Lähtö-
kohdaksi tarvitaan kooltaan, julkisivuiltaan 
ja huoneluvultaan erilaisia rakennustyyp-
pejä. Rakennusten julkisivujärjestelmä tu-
lee suunnitella siten, että viereiset raken-
nukset poikkeavat ulkonäöltään toisistaan.

3.7.3 Saaristolaivastonkadun varsi

Saaristolaivastonkadun varressa raken-
nusten korkeus tulee olla kolme kerros-
ta, jonka päälle voi haluttaessa sijoittaa 
kattoterassin ja siihen liittyvän pieneh-
kön sisätilan.

Rakennuksiin tulee sijoittaa myös pie-
nempiä asuntoja, jolloin asuntoja joudu-
taan sijoittamaan päällekkäin. Si-sään-
käynnit voivat olla esim. sivukäytävältä 
tai asuntoihin voi olla omat sisäänkäynnit 
maantasosta tai portaan kautta toisesta 
kerroksesta. Tontit voidaan toteuttaa esi-
merkiksi rakennuttaja- tai rakentajavetoisi-
na melko pieninä yksikköinä. Tonteilla voi 
olla toistuvuutta sekä pohjien ja julkisivu-
jen suhteen. On kilpailijoiden harkittavissa 
kuinka suuret toistuvat yksiköt ovat tavoit-
teellisia. Kilpailun tuloksen pohjalta on tar-
koitus valita tyypistö viitesuunnitelmiksi. 

3.7.4 Yhdyskuntatekniikka, rakennus-
tekniikka ja rakentamisen energiatalous

Asuinkortteleiden suunnittelun lähtökoh-
daksi voidaan ottaa merivesitulvan kor-
keus +2,6 NN, jolle tasolle veden pinta 
voi nousta ilman, että se aiheuttaa raken-
teille, terveydelle tai viihtyvyydelle hait-
taa. Tämän tason alapuolella pysyvät ra-

kenteet on tehtävä vesitiiviinä. Korttelei-
den teknisen huollon verkostojen liitty-
mispisteet sijaitsevat Saaristolaivaston-
kadulla. Jätevedet ja mahdollisesti sa-
devedet edellyttävät kiinteistökohtaista 
pumppausta ja kilpailualueella on varau-
duttava yhden keskijännitemuuntamon 
sijoittamiseen korttelialueelle.  

Suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon kestävän rakentamisen periaatteet 
ja energiatehokkaat ratkaisut. 

Kilpailijoiden odotetaan ratkaisevan 
korttelirakenteen ja rakennustyyppien 
suunnittelun siten, että rakennusmaan ja 
materiaalien käyttö on tehokasta. Raken-
nustyyppien tulee edustaa nykyaikais-
ta energiatehokasta rakentamista, joka 
myös kestää ankarat ilmasto-olosuhteet. 
Myös näitä tavoitteita tukevia rakennus- 
ja energiateknisiä ratkaisuja voidaan esit-
tää, kuten esim. auringon säteilyn lämpö-
sisällön hyödyntämistä eri tavoin. Merel-
lisessä ja tuulisessa ympäristössä raken-
nukset tulee suunnitella ankaria sääolo-
suhteita kestäviksi. Julkisivumateriaalien 
valintaan tulee kiinnittää erityistä huo-
miota, samoin kuin rakenteiden lämpö- 
ja kosteustekniseen toimintaan ja raken-
teiden pitkäaikaiskestävyyteen.

Näkymä Kruunuvuorenrannasta kohti Helsingin keskustaa.
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Kuviteltua tulevaa kaupunkimaisemaa Kruunuvuorenrannassa, osayleiskaavavaiheen perspektiivikuva, kaupunkisuunnitteluvirasto.



32

TOWNHOUSE-tyypistö:

arkkitehtuuri
talotyyppien ja asuntojen toimivuus
asuntojen joustavuus
asuntotyyppien soveltuvuus erilaisille 
asuntokunnille
taloudellinen ja tekninen toteutuskelpoi-
suus
ekologinen kestävyys
erilaisten tyyppien toteutettavuus vierek-
käin

Ratkaisut Kruunuvuorenrannassa ja 
Jätkäsaaressa:

liittyminen kaupunkikokonaisuuteen ja 
ympäristöön
kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja 
arkkitehtoninen kokonaisuus
talotyyppien joustavuus, soveltuvuus eri-
laisiin sijoitusvariaatioihin
toteutettavuus 

4. Kilpailuehdotusten 
arvosteluperusteet
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Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
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5. Ehdotusten laadintaohjeet

5.1 Vaaditut asiakirjat
Kilpailija esittää suunnitelmat sekä Jät-
käsaaren että Kruunuvuorenrannan alu-
eille. Piirustusten koko on A1 (840 x 594 
mm, pystysuoraan). Piirustukset on kiin-
nitettävä jäykille alustoille. Plansseja saa 
olla enintään 6 kpl/kilpailuehdotus. Tä-
män lisäksi on toimitettava piirustuksis-
ta pienennetty A3-kokoinen suora piirus-
tussarja. Piirustusten tulee olla julkaisu-
kelpoisia ja käsittelyn kestäviä. 

Ehdotukseen on liitettävä CD-levy jol-
la on erillisinä pdf-tiedostoina A3-koos-
sa pienennökset piirustusalustoista (300 
dpi) ja selostus erillisenä tiedostona. Kai-
kista tiedostoista on poistettava tekijän 
henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. Jär-
jestäjä varmistaa tunnisteiden poiston 
ennen tiedostojen käyttöä. 

Kilpailun Internet-sivustoa varten 
kilpailijan on liitettävä palautettavalle 
CD:lle myös erillisinä tiedostoina kaik-
ki 1:100 kalustetut pohjapiirrokset sekä 
perspektiivikuvat. Näiden tallennusmuo-
to on JPEG ja pikselikoko vähintään leve-
ys 1600 x korkeus 1200 px. Kaikista In-
ternetissä julkaistavasta materiaalista pi-
tää poistaa mahdolliset metatiedot. Tie-
dostot pitää nimetä siten, ettei niissä ole: 
viitteitä tekijätietoihin, skandinaavisia tai 
muita tarkkeellisia kirjaimia, välilyöntejä 
tai erikoismerkkejä.

1. Asemapiirrokset 1:500 (2 kpl) molemmista 
kilpailualueista 

Jätkäsaaresta esitetään kortteli 20028 ja 
Kruunuvuorenrannasta korttelit 49292 
ja 49271. Asemapiirros liitetään kum-
mankin alueen havainnekuvaan. Kuvas-
ta tulee käydä ilmi rakennukset, asuntoi-
hin liittyvät ulkotilat, piha-alueet, yhtey-
det pysäköintiin, liikenneyhteydet, huol-
to- ja pelastusreitit sekä ohjeelliset korke-
usasemat. Rakennusmassat tulee esittää 
varjostettuina (varjostukset eivät saa vai-
keuttaa luettavuutta), valon tulosuunta 
lounaasta 45º. Piirroksessa esitetään ra-
kennusten kerrosluvut, kerrosalat ja käyt-
tötarkoitus.

2. Aluejulkisivut 1:500 (4 kpl) molemmista 
kilpailualueista 

Kruunuvuorenrannasta esitetään aluejul-
kisivut Haankoninlahdenlaiturille ja Saa-
ristolaivastonkadulle sekä Jätkäsaares-
ta Saukonkarille ja Saukonpaaden puis-
toon. 

3. Alueleikkaukset 1:500 molemmista 
kilpailualueista. 

Ratkaisuista esitetään arvioinnin kannalta 
tarpeellinen määrä alueleikkauksia, joista 
käy ilmi rakennusten hahmot, pysäköin-
tiratkaisu, maanpinnan leikkaukset ja ta-
saukset, korkeusasemat sekä liittyminen 
ympäristöön. Leikkausten paikat esite-
tään asemapiirroksessa. 

Alueleikkauksilla ja -julkisivuilla ha-
vainnollistetaan ehdotuksen kaupunki-
kuvallista luonnetta.

4. Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 
1:100 (kalustetut) ja 1:200 asuntotyypeistä 

Ratkaisun kannalta tärkeimmistä talo-
tyypeistä, esim. 2 kpl: yksi Jätkäsaares-
ta ja yksi Kruunuvuorenrannasta, esite-
tään pohjapiirrokset kalustettuina, julki-
sivut ja leikkaukset mittakaavassa 1:100. 
Muista talotyypeistä esitetään pohjapiir-
rokset, julkisivut ja leikkaukset mittakaa-
vassa 1:200. Variaatioita talotyypeistä voi 
esittää myös kaavioissa esimerkiksi mit-
takaavassa 1:500.

5. Kaaviot 

Ratkaisuista esitetään pysäköintikaaviot 
(autopaikkojen sijoitus ja autopaikkojen 
määrät) sekä kerrosalakaaviot kortteleit-
tain tai tonteittain. Lisäksi voidaan esit-
tää kaavioita erilaisten asuntotyyppien 
virekkäisistä sijoittamismahdollisuuksis-
ta (pohja- ja julkisivukaaviot) sekä muita 
havainnollistavia kaavioita. 

6. Aksonometrisia ja/tai perspektiivikuvia 
(vähintään 1 kpl / kilpailualue)

Aksonometristen kuvien tai perspektiivi-
kuvien tulee havainnollistaa ehdotuksen 
keskeisiä ideoita, suunniteltua kaupunki-

ympäristöä sekä rakentamisen suhdetta 
ympäristöön. Kuvia tulee esittää vähin-
tään yksi Jätkäsaaresta ja yksi Kruunu-
vuorenrannasta. Kruunuvuorenrannan 
osalta perspektiivikuva tulee sovittaa an-
nettuun asiakirjaan nro 9 Näkymä Haa-
koninlahdelta, asemakaavan mukainen 
massoittelututkielma.

7. A4-kokoinen selostus 

Selostuksessa käydään läpi ratkaisun 
pääperiaatteet, tavoitteet ja asuntotyyp-
pien perusratkaisut. Tekstistä tulee käydä 
esille myös asuntojakauma (asuntotyy-
pit, pinta-alat ja määrät), rakennusten ra-
kenneperiaatteet, ekologinen kestävyys 
sekä julkisivujärjestelmä ja sen variaatio-
mahdollisuudet. Selostus toimitetaan se-
kä erillisenä, että kilpailuplanssiin kiinni-
tettynä tai osana taittoa.

8. Muu havainnollistava materiaali 

Lisäksi kilpailija saa esittää muuta ideoi-
taan havainnollistavaa materiaalia, kuten 
diagrammeja, vinjettikuvia tai esimerkik-
si sisäperspektiivikuvia sallitun planssien 
enimmäismäärän (6 kpl) puitteissa. Ma-
teriaalilla toivotaan kuvattavan esimer-
kiksi rakentamisen vaiheittaisuutta, kes-
tävän rakentamisen periaatteita ja asu-
misen ideoita. 

5.2 Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotusten on oltava nimettömiä, 
joten kilpailuehdotuksen jokainen asiakir-
ja on varustettava nimimerkillä.

Kilpailuehdotuksen mukana on lähe-
tettävä suljettu nimimerkillä varustet-
tu läpinäkymätön kirjekuori, jonka pääl-
lä on merkintä ”nimikuori” ja sisällä on 
ehdotuksen nimimerkki ja tekijöiden ni-
mi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi on 
ilmoitettava kenellä on kilpailuehdotuk-
seen mahdollinen tekijänoikeus ja ketkä 
ovat avustajia. 

Kilpailuehdotuksissa olevat merkin-
nät, joista ilmenee suoraan tai välillises-
ti kilpailuehdotuksen tekijä, ovat kiellet-
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tyjä. Mikäli kilpailusalaisuus on tahalli-
sesti vaarannettu, voidaan kilpailuehdo-
tus hylätä.

Kilpailun päätyttyä palkitsemattomat 
ja lunastamattomat ehdotukset ovat nou-
dettavissa kilpailun järjestäjältä aikaisin-
taan kahden kuukauden kuluttua kilpai-
lun Internet-sivuilla myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana.

5.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy 30.4.2010. Kilpai-
luehdotus on varustettava merkinnäl-
lä ”HELSINKI TOWNHOUSE -kilpailu” ja 
se tulee joko jättää 30.4.2010 klo 16.00 
mennessä osoitteeseen:
Kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamo, 
Kansakoulukatu 3, Helsinki

tai kilpailijan vastuulla jättää postin tai 
vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavak-
si kotiinkuljetuksena (perille toimitettava-
na lähetyksenä) viimeistään 30.4.2010 
osoitteella: 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto/ 
kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

Postileiman päiväyksen tulee olla vii-
meistään 30.4.2010, mikä kilpailijan on 
voitava todistaa. Lisäksi postin tai vas-
taavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi 
jätetyn kilpailuehdotuksen on oltava pe-
rillä viimeistään 7.5.2010, jonka jälkeen 
saapuneet kilpailuehdotukset hylätään 
myös.

Lähetyksen päällä tulee olla merkintä: 
”HELSINKI TOWNHOUSE -kilpailu”.
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