
MOUNTAIN MAN, OTANIEMI

INTERNATIONAL INVITATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN

COMPETITION 15.6.2016 – 15.11.2016



1

Sisällys
1. KILPAILUN TAUSTAA 2
2. KILPAILUN YLEISINFORMAATIO 6
2.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6
2.2 Kilpailumuoto 7
2.3 Kutsutut 7
2.4 Palkinnot 7
2.5 Palkintolautakunta ja asiantuntijat 7
2.6 Kilpailuaikataulu 8
3. KILPAILUN TEKNINEN INFORMAATIO 8
3.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 8
3.2 Kilpailun verkkosivut 8
3.3 Kilpailua koskevat kysymykset 9
3.4 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja ehdotusten näytteillepano 9
3.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 9
3.6 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 9
3.7 Kilpailuehdotusten palautus 9
3.8 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen 9
3.9 Kilpailun säännöt 9
3.10 Kilpailun kieli 9
4. KILPAILUALUE 10
4.1 Kilpailukortteli 10016 “Mountain Man” 10
4.2 Korttelin asemakaava 11
4.3 Korttelin rakennettavuus 11
4.4 Korttelin luontoarvot 11
4.5 Nykyiset liikennejärjestelyt 11
5. SUUNNITTELUTAVOITTEET 12
5.1 Yleistä 12
5.2 Kilpailualueen osa-alueet 13
5.3 Alueen kaupalliset palvelut 14
5.4 Liikennejärjestelyt 14
5.4.1 Jalankulku ja pyöräily 14
5.4.2 Joukkoliikenne 14
5.4.3 Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti 14
5.5 Vihersuunnittelu 14
5.6 Ekologinen kestävyys (Ominaisuuksia arvioidaan erityisesti Bionovassa) 15
5.7 Tavoitekustannukset 16
6. SUUNNITTELUOHJEET 16
6.1 Korttelissa 10016 olevat rakennukset (liiteasiakirja 6) 16
6.2 Suunniteltavat uudet rakennukset 16
6.3 Liikennejärjestelyt 18
6.3.1 Jalankulku ja pyöräily 18
6.3.2 Joukkoliikenne 18
6.3.3 Pysäköintijärjestelyt 18
6.3.4 Huoltoliikenne 18
6.4 Väestönsuoja 19
7. ARVOSTELUKRITEERIT 19
7.1 Yleiset arvosteluperusteet 19
7.2 Eri rakennusten arvosteluperusteet 19
8. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 20
8.1 Kilpailusalaisuus 20
8.2 Vaadittavat asiakirjat 20
8.3 Esitystapa 21
9. EHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ 22



2

1. KILPAILUN TAUSTAA

Otaniemi ja Aalto-yliopisto

Otaniemi on Euroopan mittakaavassa merkittävä yliopiston, tutkimuslaitosten ja yritys-
ten yhteistyön alue. Lähitulevaisuudessa Otaniemestä kehittyy entistä tiiviimpi, sekoitet-
tujen toimintojen ja käyttäjäryhmien paikka. Otaniemen kasvu ja muodonmuutos pe-
rustuvat laajaan käyttäjälähtöisyyteen ja yhteistyön kehittämiseen yliopiston, tutkimus-
laitosten, virkamiesten, poliitikkojen ja yritysten kanssa. Päämäärinä ovat monipuolinen
vuorovaikutusympäristö tutkimukselle ja taiteelle sekä asumiselle ja vapaa-ajan palve-
luille.

Aalto-yliopiston hallituksen määrittelemänä tavoitteena on keskittää yliopiston toimin-
not Otaniemeen, jotta Aalto kehittyisi monialaisena ja luovana yliopistona. Otaniemeä
kehitetään tästä syystä huomattavasti lähivuosina. Aalto-yliopistossa opiskelee lähes
20 000 opiskelijaa.

Otaniemessä olevia Aalto-yliopiston alueita kehitetään näiden keskinäistä erilaisuutta
tukien. Osa-alueiden suunnittelussa tavoitellaan vaihtelevaa kaupunkikuvaa ja
-kulttuuria. Vaikka Otaniemi on kehittynyt historian kuluessa vaiheittain pala kerral-
laan, se on pysynyt kokonaisuutena, mitä tulisi pyrkiä jatkamaan.

Kokonsa puolesta Otaniemi jakautuu luontevasti erillisiin kaupunginosiin.
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Otaniemen ytimen muodostaa historiallisesti arvokas, Alvar Aallon asemakaavaan voi-
makkaasti perustuva sekä melko suurten yliopistorakennusten ja niiden väliin jäävien
kaupunkitilojen alue. Ytimessä sijaitsevat Otakaari 1(Kandidaattikeskus, entinen Tek-
nillisen Korkeakoulun päärakennus), Oppimiskeskus (entinen kirjasto), Dipoli, Otahalli,
Otakaari 11:n ostoskeskus ja Kemiantekniikka (kilpailualueella) sekä merkittävimmät
kolmiomaiset ulkotilat Rakentajanaukio ja Ossinlammen puisto. Täällä kampuksen si-
simmällä alueella yliopisto pyrkii saamaan omistukseensa mahdollisimman paljon maa-
ta ja myös keskittämään toimintaansa mahdollisimman tiiviiksi. Ytimen keskiössä on
uusi metroasema.

Tästä ulommalla, n. 350 metrin säteelle metroasemasta ulottuvalla vyöhykkeellä yli-
opisto haluaa myös omistaa huomattavasti maata turvatakseen tulevaisuuden toimin-
taedellytyksensä, mutta voi myös vuokrata tontteja eri toimijoille. Tällä yhteistyön
vyöhykkeellä pyritään sekoittamaan toimintoja ja käyttäjäryhmiä kortteleiden ja jopa
yksittäisten rakennusten sisällä. Yhteistyövyöhykkeelle kuuluvat 1) ns. "Garage Quar-
ters” eli ”Industrial Internet Campus” (Konemies, Puumies, Tietomies ja Meritekniikka),
2) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun rakennus ja siihen liittyvä pieni uusi ostos-
keskus, 3) Materiaalitekniikan kortteli sekä 4) Kivimiehen alueen pohjoisosa. Näitä osa-
alueita pyritään kehittämään käyttäjäystävällisenä ympäristönä, jolla on käveltäviä
rakennusten rajaamia katuja ja ulos aukeavia katutason tiloja. Garage Quarters on sen
saranakohdassa olevan Väreen kanssa yliopiston merkittävin lähitulevaisuuden kehit-
tämisalue, johon on ajateltu sijoitettavan mm. uusi Mediakeskus. Industrial Internet
Campus on sähkötekniikan, konetekniikan ja perustieteiden kasvava yhteistyöala. Ma-
teriaalitekniikan kortteliin Vuorimiehentien pohjoispuolella – tämän kilpailun alueelle –
 on tarkoitus kehittää hybridikortteli, jossa eri käyttötarkoitukset ja käyttäjäryhmät
sekoittuvat keskenään ja myös jakavat mahdollisuuksien mukaan samoja tiloja. Kortte-
liin on kaavailtu tutkimus - ja toimistotilojen lisäksi mm. ylioppilaskuntien kohtauspaik-
kaa, kauppakeskusta, laitospysäköintiä ja asumista.

Kolmas ja uloin vyöhyke sisältää mm. Kivimiehen eteläosan (Lämpömiehenkuja 2, nyk.
Design Factory, Urban Mill, Startup Sauna jne.) sekä Otakaari 5-7:n. Yliopistolla on
aikomuksena myydä näitä kauempana Otaniemen keskustasta olevia alueita, jotta
saadaan aikaan keskittymistä ja kohtaamisia. Otakaaren varteen Dipolin ja Otakaari
5:n väliin on haaveena saada asuntoja. Alueiden myyminen edellyttää kuitenkin Ota-

aahlava
Yliviivaus
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niemen, Tapiolan ja Keilaniemen kehittymisen kannalta suosiollisia reunaehtoja, jotka
tukevat yliopiston toimintojen keskittymistä Otaniemeen, alojenvälistä yhteistyötä,
pienyritystoimintaa, jalankulkumiljöötä sekä toimintojen sekoittumista.

Otaniemen keskustaan on rakenteilla Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n vv. 2012 – 2013
järjestämän kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”Väre” mukai-
nen kampusrakennus. Rakennus tulee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulun käyttöön ja tulee olemaan kooltaan noin 43 000 brm2. Siihen sijoittuu Aalto-
yliopiston toimintojen lisäksi uusi Metrokeskus palveluineen. Länsimetro aloittaa liiken-
nöimisen tämän vuoden elokuussa.

Yliopisto tukee tilallisia ja toiminnallisia kokeiluja, kuten alueiden ja rakennusten luovaa
yhteiskäyttöä. Tarvitaan myös lisää yhteisiä kohtaamispaikkoja alueen eri toimijoil-
le. Tulevaisuuden Otaniemessä työ, asuminen, palvelut ja maailmankuulu arkkitehtuuri
liittyvätkin ainutlaatuisella tavalla toisiinsa.

Otaniemeen rakennetaan lisäksi opiskelija- ja tutkija-asuntoja. Normaalia asuntotuo-
tantoa ja kehitetään ja palveluita monipuolistetaan lähiympäristössä. Otaniemen väes-
tömäärä tulee vähintäänkin kaksinkertaistumaan, kun mainitut rakennukset valmistu-
vat.

Tulevaisuuden Otaniemi on kansainvälisesti sykkivä tieteen, taiteen, tutkimuksen ja
talouden innovaatiokeskittymä. Sen miljöö ja uudet alue- ja tilaratkaisut viestivät yhtei-
söllisyydestä, hiilineutraalista rakentamisesta, älykkäästä ja käyttäjäystävällisestä tek-
nologiasta sekä avoimuudesta.

Otaniemen rakentamisen vaiheet

Suomessa tekniikan koulutus käynnistyi 1800-luvun puolivälissä. Polyteknillinen opisto
aloitti toimintansa v. 1879 ja muutettiin diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä teknii-
kan tohtoreita kouluttavaksi Teknilliseksi korkeakouluksi v. 1908. Toisen maailmanso-
dan päätyttyä tuli ajankohtaiseksi muutto Helsingin kantakaupungista väljemmille alu-
eille. Sijaintipaikaksi valikoitui Otaniemen kartanoalue ja uudesta kampuksesta v. 1949
käydyn arkkitehtikilpailun voitti Alvar Aalto avustajineen. Otaniemeen rakennettiin en-
sin opiskelija-asuntoja vuoden 1952 olympialaisten kisakyläksi. Korkeakoulu muutti
Espooseen vaiheittain, pääosin 1960-luvulla. Korkeakouluun kiinteästi kytkeytynyt sil-
loinen Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (VTT) siirtyi samanaikaisesti kampukselle. Ra-
kentaminen on sen jälkeen jatkunut ja jatkuu edelleen hanke kerrallaan.

Alvar Aalto yhdisti kilpailuehdotuksessa ja 1960-luvun loppuun jatkuneessa maankäy-
tön yleissuunnittelussa amerikkalaisen kampusajattelun ja eurooppalaisen modernismin
toisiinsa, sovittaen ne herkästi Otaniemen kartanomaisemaan. Otaniemen maankäytös-
sä ja rakentamisessa tärkeä näkökulma on aina ollut ja on edelleen suhde luontoon ja
maisemaan.

Aallon toimisto on piirtänyt huomattavan osan kampuksen 1960–70-lukujen rakennuk-
sista ja kun muutenkin on käytetty tunnettuja arkkitehteja – mainittakoon esimerkiksi
Reima Pietilä ja Raili Pietiläinen (Dipoli) sekä Kaija ja Heikki Siren (kappeli, Teekkariky-
län asuntolat) – muodostaa Otaniemi poikkeuksellisen arvokkaan modernistisen arkki-
tehtuurin kokonaisuuden, yhdessä samanaikaisesti rakennetun maailmankuulun Tapio-
lan puutarhakaupunginosan kanssa.

Entisen Teknillisen korkeakoulun (TKK) ja entisen Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen
(VTT) muodostaman yhtenäisen kampuksen reunoille ja ympärille on vuosikymmenten
saatossa rakennettu näihin kiinteämmin tai löysemmin kytkeytyviä valtion tai yritys-
maailman ylläpitämiä tutkimusyksiköitä tai muita toimitiloja sekä asuinkortteleita ja
erityyppisiä palveluita.

aahlava
Tarralappu
mm.

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
uudet asuinrakennukset
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Kehittyvän kaupunginosan ja vahvan yliopistokampuksen yhdistäminen

Vuonna 2010 perustettu Aalto-yliopisto käsittää paitsi entisen Teknillisen korkeakoulun
myös entiset Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun, jotka aiemmin ovat
toimineet Helsingissä. Näiden toiminta ja tilat ovat siirtyneet tai siirtymässä pääosiltaan
Otaniemeen, mutta jatkossakin sujuvat, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvat yhtey-
det Helsingin keskustaan ja eri puolilla pääkaupunkiseutua sijaitseviin akateemisiin
keskittymiin ovat tärkeät.

Aalto-yliopiston kampus kasvaa voimakkaasti sisäänpäin, täydennysrakentamalla ja
tilojen käyttöä tehostamalla. Vuonna 2012 - 2013 järjestetyn laajan kansainvälisen
arkkitehtikilpailun pohjalta on rakenteilla uusi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
(ARTS) rakennuskompleksi, johon liittyvät myös metroasema ja kauppakeskittymä.
Myös muualla täydennetään rakennettua ympäristöä mm. keskittämällä pysäköinti lai-
toksiin.

Toisaalta on varauduttava myös ulkoiseen kasvuun. Monialainen, maailmanluokan yli-
opisto tarvitsee kasvu- ja muunteluvaraa. Näitä tarpeita on vaikea etukäteen määritellä
tai tarkasti mitoittaa.  Jotta kuitenkin voitaisiin varautua Otaniemen tuleviin kasvu- ja
muutostarpeisiin, yliopisto ja keskeiset maanomistajat tekevät parhaillaan kokonais-
suunnittelua. Tällä visiolla ei ole toistaiseksi poliittista ja juridista asemaa, vaan lainmu-
kainen kaavoitus etenee korttelikohtaisten asemakaavamuutosten kautta.

Otaniemi kulttuuriympäristönä, RKY 2009

Otaniemen kampusalue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kult-
tuuriympäristöksi. Tämä tarkoittaa Valtioneuvoston päätöksellä vahvistettua, maan-
käyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaa rakennetun kulttuuriympäristön inventointia, joka ohjaa rakentamista koh-
dealueilla. Tavoitteena on turvata Suomen merkittävien kulttuuriympäristöjen raken-
teen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueella jo olevien rakennusten ja ympäristön säily-
minen. Otaniemen kampusalueen arvoa muodostavina tekijöinä ovat sekä kokonaisval-
tainen asemakaavallinen suunnittelu että rakennusten arkkitehtuuri.

Ote Museoviraston RKY-sivulta:

"Teknillisen korkeakoulun ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen laitos- ja asuntoalu-
eiden asemakaavaa pidetään yhtenä arkkitehti Alvar Aallon parhaista. Kaavalle on lei-
mallista maaston muotojen hyväksikäyttö, avoimet ja laajat viheralueet sekä punatiilis-
ten laitosrakennusten väljä ja monipuolinen ryhmittely. Korkeakoulun päärakennus
kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin ark-
kitehtuurin merkkiteosvalikoimaan, kuten Otaniemen kappeli ja osakuntatalo Dipolikin.
Päärakennus ja sen amfiteatterimainen luentosaliosa sekä kirjasto keskusviheriöineen
muodostavat kampuksen kokoavan ja hallitsevan ydinalueen, jota ympäröivät "kam-
pussolut" laitos- ja laboratoriotiloineen. Nämä on ryhmitelty joko puikkomaisiksi raken-
nusrungoiksi yhdyskäytävineen tai viuhkamaisiksi taloryhmiksi. Kaksi laajinta laborato-
riovyöhykettä - Puumies ja Kivimies - levittäytyvät ruutukaavamaisiksi alueiksi. Autolii-
kenne kiertää puistoaukeiden jäsentämän kampusalueen ulkopuolella. Itäpuoliset alu-
eet on varattu kampuksen sosiaalisille toiminnoille, asuinalue sijoittuu väljästi ranta-
metsän maastoon.
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Otaniemi innovaatioekosysteeminä

Otaniemi toimii ”innovaatioekosysteeminä” eli sekoittuvien käyttäjäryhmien ja toiminto-
jen paikkana. Design Factory ja muut monialaisen toiminnan ja startup-ilmiön raken-
nukset Otaniemessä ovat olleet innovaatiotoiminnan ja vuorovaikutuksen ytimiä Ota-
niemessä. Nyt ollaan siirtymässä monialaisten ympäristöjen kehittämisessä seuraavaan
vaiheeseen ja liittämässä niitä laajemmin osaksi tutkimus- ja opetustoimintaa. Tarkoi-
tuksena on kehittää Garage Quarters- ja Vuorimiehentien kortteleista kaupunkimaisia
kuhisevia paikkoja. Alueella on tällä hetkellä luovasti muokattavissa ja laajennettavissa
olevia rakennuksia eri vuosikymmeniltä ilman suojelutarpeita. Yliopisto rakentaa uusia
tiloja yksiköilleen ja Aalto-kaupunkiin (Aalto City) pyritään saamaan yliopiston toimin-
taa lähellä olevia kasvuyrityksiä sekä isompien kotimaisien ja kansainvälisten yrityksien
toimipisteitä. Kaupunkimaisuus näkyy katuelämässä, pienessä yksikkökoossa ja toimin-
tojen sekoittumisessa samoissa kortteleissa, samoilla tonteilla ja rakennuksissa. Tähän
saakka yliopiston kampusalue on ollut reunustettu yrityspuistoilla, mutta nyt eri toimi-
jat tulevat sekoittumaan samoissa kortteleissa Otaniemen ytimessä. Samalla yliopisto
parantaa alueen palveluinfrastruktuuria. Aiemmin Otaniemen palvelut ovat olleet puut-
teellisia ja erillään toisistaan. Toimistoaikojen ulkopuolella alueella on ollut erittäin vä-
hän elämää ja asiakkaita. Aalto-yliopiston metroaseman läheisyyteen ja keskeisiin
kampuskehityskohteisiin tullaan sijoittamaan niin yliopistoa ja kuin yrityksiä palvelevia
palveluja. Tavoitteena on lisätä alueen käyttöä myös toimistoaikojen ulkopuolella ja
kasvattaa palvelutarjontaa alueen asukkaille. Palveluiden kehittämisessä tullaan otta-
maan huomioon Otaniemen lisääntyvä asuminen ja sen monimuotoistuminen.

Innovaatiokortteleiden nivelkohtana on Aalto-yliopiston metroasema ja Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun uusi rakennus. Muita yliopiston rakennuksia alueella saatta-
vat tulevaisuudessa olla laajennettu Design Factory, Startup Sauna, sähkötekniikan
sekä insinööritieteiden korkeakoulujen tiloja ja tulevaisuuden digitaalisen median kes-
kus. Uusi temaattinen painotus Puumiehen ja Konemiehen kortteleissa tulee olemaan
teollisen internetin monialainen toiminta.

Aluetta on ajateltu kehitettävän partneroitumalla yritysten kanssa myös kiinteistöjen
hallinnan ja palveluiden puolella. Otaniemen vetovoimaisuuden kehittäminen on alueen
toimijoiden yhteinen intressi.

(Lisätään ote yleiskaavasta)

2. KILPAILUN YLEISINFORMAATIO

2.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestäjänä toimii Aalto-yliopistokiinteistöt Oy yhteistyössä Senaatti-
kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on luoda yhdelle Otaniemen keskeisimmistä kortte-
leista kaupunkikuvallisesti tasokas, elävä ja omaleimainen kokonaisratkaisu, joka luo
edellytykset huippututkimukselle, asumiselle ja eri henkilöryhmien kohtaamisille. Kilpai-
lun avulla haetaan uudenlaista tiiviimpää urbaania ympäristöä.

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:lle suunnitellaan uusi Biotalouden huippututki-
musyksikkö Bionova osin nykyisten rakennusten yhteyteen.

Opiskelijajärjestöjen käyttöön suunnitellaan uusi opiskelijakeskus, jonka toteuttavat
yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY), Aalto-yliopiston kauppatieteiden
ylioppilaat (KY) ja Teknologföreningen (TF). Opiskelijajärjestöjen tavoitteena on luoda
poikkitieteellinen kohtaamispaikka ja opiskelijakulttuurin keskus, jonka ytimenä on
opiskelijakeskus ja sitä tukevat läheisyydessä olevat opiskelija-asunnot.

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
b

aahlava
Tarralappu
[englanniksi Students' Community Building]

aahlava
Tarralappu
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan tavoitteita Otaniemen keskustan jatkosuunnittelun tavoitteiksi 20.5.2015

Keskusta-alueen toiminnot laajenevat metrokeskuksesta etelään käsittäen Aalto-yliopiston kirjastoa vastapäätä sijaitsevan korttelin 10016. Tavoitteena on sijoittaa kortteliin kaupallisia ja muita palveluja, yliopiston toimintoja, opiskelija- ja järjestötoimintoja sekä vapaarahoitteista sekä opiskelija-asumista. Tavoitteena on sekoittunut kaupunkirakenne, jossa samassa rakennuksessa voi olla hyvin erilaisia toimintoja. 

Keskusta-aluetta kehitetään alueen toimintojen ja kaupallisten ja muiden palveluiden keskuksena sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien solmukohtana, josta on hyvät yhteydet Otaniemen kärjen ja Keilaniemen suuntaan. Otaniemen keskustan kunkin 
osa-aluekaavan asemakaavasuunnittelu kytketään laajempaan 
Otaniemi-Keilaniemi-kokonaisuuteen. 

Otaniemi on pilottikohde valtakunnallisen Viisas kulkutavan valinta -kehittämisohjelmassa. Tähän kytkeytyen laaditaan lautakunnan jo aiemmin edellyttämä selvitys metron käyttöä tukevasta alueen sisäisestä liikenteestä ja liikkumisesta (esimerkiksi sukkuloiva bussireitti). Otaniemen ja Keilaniemen jalankulku- ja pyöräilyreitistöstä tehdään kokonaissuunnitelma." 
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Lisäksi kilpailukortteliin sijoitetaan asuntoja Otaniemessä työskenteleville ja siellä asu-
ville.

Kilpailun avulla etsitään myös suunnittelijaa / suunnittelijoita tuleville rakennuksille.
Tarkoitus on, että kilpailun voittaja saa korttelin yleissuunnitelman ja yhden rakennuk-
sen suunnittelutehtävän.

2.2 Kilpailumuoto

Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaisena kansainvälisenä kut-
sukilpailuna.

2.3 Kutsutut

Seuraavat suunnitteluryhmät on päätetty kutsua kilpailuun:

- Estudio Herreros, Madrid, Espanja
- Morphosis Arkkitehdit, Santa Monica, USA
- Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Helsinki
- Arkkitehtitoimisto Lahdelma Mahlamäki Oy, Helsinki

Mikäli ulkomaalainen työryhmä voittaa kilpailun, tulee jatkosuunnittelun käynnistyessä
nimetä ryhmään suomalaisen pääsuunnittelijapätevyyden omaava ja Suomen lain tun-
teva henkilö.

2.4 Palkinnot

Kaikille osallistujille ja hyväksyttävät asiakirjat lähettäneille toimistoille maksetaan kul-
lekin 50 000 € (alv.0%).

2.5 Palkintolautakunta ja asiantuntijat

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:
- Toimitusjohtaja Antti Tuomela

Aalto-yliopisto:
- Vararehtori, arkkitehti SAFA Antti Ahlava

Senaatti-kiinteistöt:
- Toimialajohtaja Olavi Hiekka

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:
- Toimitilapäällikkö Taru Haimala

Espoon kaupunki:
- Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen

Alvar Aalto -säätiö:
- Johtaja, arkkitehti SAFA Tommi Lindh

Tilaajan kutsumana arkkitehtiasiantuntijana toimii professori, arkkitehti SAFA Teemu
Kurkela.

Suomen Arkkitehtiliitto on valinnut palkintolautakuntaan kilpailijoiden edustajaksi taitei-
lijaprofessori, arkkitehti SAFA Sari Niemisen.

Opiskelijajärjestöjä edustaa tekniikan yo Pyry Haahtela.
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Asiantuntijoina toimivat:
Johtaja Kari Talvitie, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Kiinteistökehityspäällikkö Olli Kantanen, Senaatti-kiinteistöt Oy
Arkkitehti Antti Uusitupa, Kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon kaupunki
Asuntosuunnittelu: Hankekehityspäällikkö Kati Soini, Sato Oyj
Liikennesuunnittelu: Johtava konsultti Seppo Karppinen, SITO
Kustannukset: DI Arto Palo ja RI Tapio Holopainen

Lisäksi Museovirasto toimii asiantuntijana kulttuuriympäristöön sovittamisen osalta.

Asiantuntijat eivät osallistu varsinaiseen päätöksentekoon, mutta heillä on oikeus osal-
listua palkintolautakunnan ja työvaliokunnan kokouksiin ja heidän odotetaan antavan
oman alansa asiantuntijalausunnot kilpailuehdotuksista.

Kilpailuprosessin asiantuntijana ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti SAFA
Eija Larkas-Ipatti Ramboll CM Oy:stä.

2.6 Kilpailuaikataulu

Kilpailu alkaa 15.6.2016 ja päättyy 15.11.2016, pienoismallien osalta 29.11.2016. Kil-
pailijoille järjestetään palaveri 22.6.2016 ja tarvittaessa 12.9.2016 Otaniemessä.

3. KILPAILUN TEKNINEN INFORMAATIO

3.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat

Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma sekä sen liitteet:

1. Kilpailualueen rajaus (säilytettävä lehmuskujanne ja Materiaalitekniikan purettava osa mer-
kitty)

2. a) Kaupunkirakeisuuskartta 1 : 5000 pdf ja dwg
b) Viheralueet

3. Asemakaavakartta pdf 1 : 2000 pdf ja dwg
4. Kaavamerkkien selitys
5. Kantakartta 1 : 2000 pdf ja dwg
6. Piirustukset korttelin nykyisistä rakennuksista
7. Selvitys kilpailualueen ja sitä ympäröivistä rakennuksista
8. Rakennettavuusselvitys
9. Johtokartta
10. Otaniemen liikenneverkko
11. Vuorimiehentien koillispään aukion nykyinen suunnitelma
12. Ilmakuvat 2 kpl
13. Ortokuva
14. Huonetilaohjelmat

- Opiskelijakeskus ja opiskelija-asunnot
- Aalto Materiaalitekniikka ja Bionova
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimisto-osa ja asunnot

3.2 Kilpailun verkkosivut
Kilpailulle on perustettu omat verkkosivut, joilta kilpailijat voivat ladata liiteasiakirjat.
Sinne laitetaan myös mahdolliset kysymykset ja vastaukset sekä tietoa kilpailun edis-
tymisestä. Verkkosivut löytyvät osoitteesta http://aaltocre.fi/mountainman/.
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3.3 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa tai liitteitä koskevia kysymyksiä ja pyytää lisä-
selvityksiä kahdessa vaiheessa sähköpostilla 12.8.2016 (1) ja 12.9.2016 (2) saakka
osoitteella: eija.larkas-ipatti@ramboll.fi

Kysymykset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan samansisältöisinä ja nimettöminä
kaikille kilpailijoille kilpailun verkkosivuilla viimeistään 26.8 ja 26.9.

3.4 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja ehdotusten näytteillepano

Kilpailu pyritään ratkaisemaan joulukuun loppuun 2016 mennessä. Tuloksista (voittajan
nimimerkki) annetaan välittömästi tieto kilpailijoille. Erillinen julkistamistilaisuus järjes-
tetään kilpailun ratkettua ja tulos julkaistaan Arkkitehtiuutisissa sekä erikseen ilmoitet-
tavissa tiedotusvälineissä. Ehdotukset asetetaan kahdeksi viikoksi näytteille Otanie-
meen myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan sekä kilpailun verkkosivuille.

3.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena

Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perus-
teella. Jatkosuunnittelusta päättävät Aalto-yliopistokiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt
sekä opiskelijakeskuksen ja opiskelija-asuntojen rakennussuunnittelun osalta opiskelija-
järjestöt Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ja
Teknologföreningen.

Tarkoitus on, että voittaja saa korttelin yleissuunnitelman ja yhden rakennuksen suun-
nittelutehtävän. Kilpailun voittaminen ei kuitenkaan automaattisesti johda toimeksian-
toon.

3.6 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailuehdotukset jäävät järjestäjän omaisuudeksi. Tekijänoikeudet jäävät ehdotuksen
tekijälle. Mahdollisen toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväksi muiden kilpai-
luehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa.

3.7 Kilpailuehdotusten palautus

Kilpailuehdotuksia ei palauteta.

3.8 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen

Kilpailun järjestäjä ei vakuuta ehdotuksia.

3.9 Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan Suomen lakia, tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Arkkitehtiliiton
kilpailusääntöjä.

3.10 Kilpailun kieli

Kilpailuasiakirjat laaditaan englanninkielellä.
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4. KILPAILUALUE

                                                                                (kuva korjataan)

4.1 Kilpailukortteli 10016 “Mountain Man”

Kilpailukortteli sijaitsee aivan kampuksen alkuperäisessä ytimessä. Vuorimiehentien
varren kortteleita on rakennettu vaiheittain, joten alueen opetus-, tutkimus- ja hallinto-
rakennuksista heijastuvat monelle vuosikymmenelle ominainen rakennustapa ja arkki-
tehtuuri.  Vuorimiehentie oli varhaisissa vaiheissa suunniteltu tärkeäksi sisääntulosuun-
naksi Otaniemeen, mutta toteutuksessa sen luonne on muuttunut kampuskeskustan
sisäiseksi yhdyskaduksi.

Kilpailukorttelin välittöminä naapureina ovat mm. Campus 2015 – kilpailun voittanut ja
parhaillaan rakenteilla oleva Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulun kampusrakennus
”Väre”, Alvar Aallon suunnittelema ja vuonna 1969 valmistunut Oppimiskeskus (entinen
Aalto-yliopiston kirjasto) sekä Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:n (VTT) uudemmat
ja vanhemmat rakennukset. Elokuussa 2016 avattavan Länsimetron Otaniemen metro-
keskus tulee Väre-rakennuksen yhteyteen. Liiteasiakirjassa 6 ovat nykyisten rakennus-
ten piirustukset ja liiteasiakirjassa 7 kuvaus ympäröivistä rakennuksista.

Nyt kortteliin on tarkoitus suunnitella Opiskelijajärjestöjen opiskelijakeskus sekä opis-
kelija-asuntoja, Biotalouden huippututkimusyksikkö Bionova sekä asuntoja ja toimisto-
tiloja. Rakennusten huonetilaohjelmat on esitetty liiteasiakirjassa 14.



11

4.2 Korttelin asemakaava
                                                                                                (kuva korjataan)

Nykyisen asemakaavan mukaisesti kilpailukortteli 10016 on opetusta ja tutkimustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Lisäksi kilpailualueeseen kuuluu kaksi pie-
nehköa puistoaluetta ja Vuorimiehentien koillispään aukio.

Tämän kilpailuohjelman täyttävä ratkaisu edellyttää asemakaavan muuttamista kilpai-
lun tuloksen perusteella.

4.3 Korttelin rakennettavuus

(Tehdyt selvitykset Espoon kaupungilta)

Alueen kaakkoisosassa rakennukset voidaan perustaa kalliolle. Koilliseen mentäessä
maasto laskee ja reuna-alueella joudutaan rakennukset paaluttamaan.

4.4 Korttelin luontoarvot

Kilpailualue rajautuu entisen Hagalundin kartanon alueisiin. Kartanolle johtava suojeltu
lehmuskujanne sijaitsee välittömästi koko suunnittelualueen luoteispuolella (Hagalundin
kartano ja lehmuskujanne on merkitty kilpailualueen karttaan).

Vuorimiehentien ja Otaniementien lounaispuolella oleva VP-merkinnällä osoitettu alue
on tällä hetkellä melko tasaista nurmikenttää, jonka luoteislaidassa on yksittäisiä lehti-
puita, maisemassa merkittävä talvivihreyttä antava mäntyryhmä sekä sen pohjoispuo-
lella oleva poppeliryhmä. Alueella ei ole muita merkittäviä luontoarvoja kuin maisemal-
lisesti vaikuttava Otaniementien puoleinen rinne siirtolohkareineen ja mäntyineen
(merkitty karttaan).

4.5 Nykyiset liikennejärjestelyt

Alueen liikennejärjestelyjen kehittämisessä painopiste on joukkoliikenteen, pyöräilyn ja
jalankulun kasvattaminen kulkumuotoina. Kilpailualue sijoittuu joukkoliikenteen ja pyö-
räilyn kannalta alueen keskeisimpään solmukohtaan.
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Metro Helsingistä Matinkylään otetaan käyttöön elokuussa 2016. Aalto-yliopisto-metro-
aseman pääsisäänkäynti sijaitsee kilpailualueen viereiselle tontille rakennettavan Väre-
uudisrakennuksen yhteydessä olevassa metrokeskuksessa, jossa on myös kaupallisia
palveluita. Itäisestä Helsingistä Leppävaaran keskuksen kautta Otaniemeen ja Keilanie-
meen kulkevan pikaraitiotie (Raide-Jokeri) on suunniteltu rakennettavaksi lähivuosien
aikana. Sen pysäkki sijoittuu kilpailualueen edustalle Oppimiskeskuksen (entinen kirjas-
to) eteläpuolelle. Näiden lisäksi Otaniemeä palvelee kaksi Vuorimiehentietä ajavaa bus-
silinjaa.

Otaniemen kampuksen keskus halutaan autottomaksi, mistä syystä autoliikenne on
katkaistu Otaniementiellä. Tämä on merkittävä muutos aikaisempaan tilanteeseen ver-
rattuna.

5. SUUNNITTELUTAVOITTEET

5.1 Yleistä

Tavoitteena on luoda elävää ja nykyistä tiiviimpää ympäristöä.

Korttelin kokonaissuunnittelun lähtökohtana on täydentyvä ja nykyistä monipuolisempi
rakenne. Tiiviimmin katutilaa rajaava rakentaminen sekä toisiinsa kiinni rakennetut
rakennukset ovat tällä alueella perusteltuja, vaikka ne eivät ole erityisen tyypillisiä Ota-
niemessä. Toimintoja on tarkoitus sekoittaa paitsi korttelissa myös rakennuksissa.

Rakennusten alimmat kerrokset suunnitellaan ympäristölle avoimiksi julkisiksi tai puoli-
julkisiksi tiloiksi, jotka voivat muuntautua työ- ja toimistotiloista esimerkiksi liiketiloiksi
tai kivijalkakaupoiksi. Opiskelija-asuntorakennusten alimpaan kerrokseen sijoitetaan
opiskelijoiden yhteisöllistä asumista palvelevia katutilaan aukeavia kerhotiloja.

Rakennuskorkeuksien on pysyttävä maltillisina Oppimiskeskuksen läheisyydessä. Kor-
keus voi nousta lounaispäähän mentäessä kilpailijan harkinnan mukaan. Otaniemen
keskusta ei ole kuitenkaan tornirakennusten sijoituspaikka.

Kilpailijoiden tulee punnita uuden rakentamisen materiaali- ja detaljimaailman suhdetta
alueen arvorakennuksissa käytettyihin ratkaisuihin. Materiaalivalintojen tulisi perustua
Otaniemessä jo käytettyjen tyypillisten materiaalien tunnistamiseen ja uusien materiaa-
lien sovittamiseen niihin. Uuden arkkitehtuurin tavoitteena on sama laatutaso kuin alu-
een historiallisissa merkkirakennuksissa. Materiaalien tulee olla aikaa kestäviä.

Tilojen tulee voida joustaa eri käyttötarkoituksiin nyt ja tulevaisuudessa.
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5.2 Kilpailualueen osa-alueet
                                                                                                   (kuva korjataan)

Kilpailualue on jaettu viitteellisesti kolmeen osa-alueeseen, joiden keskinäinen rajaus
on kilpailijan ratkaistavissa. Kilpailijat voivat myös perustelluista syistä poiketa jaotte-
lusta.

A
Kaupunkikuvallisesti kilpailualueen tärkein osa, joka jatkaa julkisten rakennusten sar-
jaa. Tälle alueelle sijoittuu opiskelijatoiminnan ympärivuorokautinen keskus.

B
Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue, johon sijoitetaan Biotalouden huippututkimusyk-
sikkö Bionova. Nykyisistä rakennuksista osa puretaan pois uudisrakennuksen tieltä (pu-
rettavat osat on merkitty kilpailualueen karttaan).

C
Kaupunkikuvallisesti tärkeä alue, johon sijoitetaan asuinrakennuksia sekä vuokra- että
omistusasunnoiksi. Hyvin suunnitelluilla asunnoilla on merkitystä myös kilpailukykyvalt-
tina ulkomaalaisten tutkijoiden ja vierailijoiden houkuttelemiseksi Aalto-yliopistoon ja
VTT:lle. Alueelle jää myös VTT:n toimintoja sekä säilytettävä yhteys maanalaiseen tut-
kimushalliin. Alueen sijainti on maisemallisesti merkittävä. Sen länsipuolella ovat Haga-
lundin kartanon vanhat rakennukset ja niitä ympäröivä säilytettävä metsänreuna.

Lisäksi suunnitellaan opiskelija-asuntoja myöhemmin esitettävien suunnitteluohjeiden
mukaan. Opiskelijakeskuksen ja opiskelija-asuntojen tulee voida tukea toisiaan alueel-
la.

aahlava
Tarralappu
Asumisen ei toivota olevan A-alueella kaupunkikuvallisesti esillä.

aahlava
Tarralappu
Uutta asujamistoa palveleva päiväkoti voidaan sijoittaa esimerkiksi kerrostalon alakertaan.

aahlava
Tarralappu
Tämänkin osa-alueen tulisi olla tiiviimpää ja jrakennetumpaa ympäristöä kuin nykyinen Otaniemi. Korkeahko rakentaminen on harkittavissa. Kadun puolelle ei suositella ulkonevia parvekkeita.
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5.3 Alueen kaupalliset palvelut

Ravintolapalvelujen tarve on korostunut Otaniemessä, mutta Metrokeskuksen ja ostos-
keskuksen peruskorjattujen tilojen käyttöönoton myötä ravintolapalvelut ovat hyvinkin
riittävät ainakin vuoteen 2020 asti.

Päivittäistavarakaupan volyymi on Metrokeskuksen valmistumisen jälkeen riittävä vuo-
teen 2020 asti, kunnes laajat uudishankkeet alueella ovat valmistuneet. Ostovoimaa ei
riitä useammalle PT-kaupalle ennen tätä.

Kilpailija voi kuitenkin esittää kilpailualueelle liiketiloja, jotka toteutetaan mahdollisesti
myöhemmin ja joiden kustannuksia ei huomioida arvostelussa.

5.4 Liikennejärjestelyt

5.4.1 Jalankulku ja pyöräily

Kilpailualuetta sivuavalle Otaniementielle toteutetaan pyöräilyn laatureitti. Kilpailualu-
een luoteisreunassa oleva lehmuskujanne toimii tärkeänä pyöräily- ja jalankulkureittinä
Otaniemestä Tapiolaan. Kilpailualueelta on tarkoitus kehittää hyvä jalankulku- ja pyö-
räily-yhteys sisäisesti ja Metallimiehenkujan – Betonimiehenkujan kautta Keilaniemeen
Karhusaarentien alittaen. Kehä I:n rakentaminen tunneliin Hagalundinkallion kohdalla
parantaa Otaniemen ja Tapiolan välisiä yhteyksiä ja liittää alueet luontevasti toisiinsa.
Pyöräilyn edistäminen edellyttää myös laadukkaiden pyörien pysäköintitilojen järjestä-
mistä.

5.4.2 Joukkoliikenne

Kilpailualue sijoittuu joukkoliikenteen ja pyöräilyn kannalta alueen keskeisimpään sol-
mukohtaan. Otaniemen metroaseman pääsisäänkäynti sijaitsee kilpailualueen vierei-
sessä metrokeskuksessa, johon tulee myös kaupallisia palveluita. Alueen lävistää ra-
kennettava uusi pikaraitiotie, joka johtaa Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskuk-
seen. Raide-Jokeri on Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie. Se on suunniteltu
kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, millä varmistetaan
raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku. Sen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi
2018.

5.4.3 Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Tulevaisuuden liikenneverkko tilanteessa, jossa Kehä I on rakennettu tunneliin Haga-
lundinkallion kohdalla, on esitetty liiteasiakirjassa 10. Kehä I:n tunnelin rakentaminen
on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.

Otaniementien katkaisu autottoman kampuksen keskuksen kohdalla muuttaa autolii-
kennettä merkittävästi aikaisemmasta. Tekniikantien ja Tietotie palvelevat kehätieltä
Kampuskeskuksen länsiosiin suuntautuvaa liikennettä. Itäosiin ajetaan Maarinsolmun
eritasoliittymästä ensin tunnelin yläpuolelle rakennettavalle uudelle kadulle ja edelleen
Tekniikantien – Vuorimiehentien kautta.

Kilpailualueen koillisreunaan tulee sijoittumaan Otaniemen metroaseman pääsisään-
käyntiä palveleva saattoliikenteen väylä sekä siihen liittyvät 5 – 10 pysäköintipaikkaa.

Alueen sisälle on sijoitetaan noin 200 auton vuoropysäköintilaitos, joka palvelee sekä
asukkaita että toimitiloja.

5.5 Vihersuunnittelu

Suomessa vuodenaikojen vaihtelu korostuu ympäristöissä: maisema on elävä kesällä,
mutta syksyllä ja talvella karu. Suunnitteluratkaisujen on myös tuettava myös Lehmus-

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
polkupyörien laadukkaiden
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kujan hengissä pysymistä, mihin vaikuttavat mm. valaistusolosuhteet ja rakenteiden
läheisyys.

Kilpailualueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella oleva jatkuva puistovyöhy-
ke, jonka toivotaan jossakin muodossa esiintyvän myös jatkosuunnittelussa. Maisemal-
lisesti arvokkain osa on Hagalundin kartanon metsä korttelin rajalla.

Kilpailualueen koillispään puistoalueella on hajanaista puustoa. Viheralue esitetään ra-
kennettavaksi korkeatasoiseksi oleskeluun sopivaksi viheralueeksi. Mäntyryhmä esite-
tään mahdollisuuksien mukaan säästettäväksi (merkitty kilpailualueen karttaan).

5.6 Ekologinen kestävyys (Ominaisuuksia arvioidaan erityisesti Bionovassa)

Kestävän kehityksen mukainen alue vastaa alueen ja käyttäjien tarpeisiin pitkällä aika-
jänteellä ottaen huomioon ekologisen kestävyyden. Kilpailuehdotuksen tulee minimoida
rakentamisen aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset, edistää käyttäjien hyvin-
vointia sekä vastata käyttäjien ja ympäristön muuttuviin tarpeisiin.

Suunnittelussa tulee pyrkiä energiatehokkaisiin, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) -
konseptin mukaisiin ratkaisuihin. Ratkaisuissa tulee optimoida energiansäästö passiivi-
sin keinoin. Massoittelun, aukotuksien määrän ja suuntauksen sekä aurinkosuojauksien
kautta optimoidaan lämmityksen ja jäähdytyksen tarve. Talotekniikka säätyy rakennuk-
sen todellisen käytön ja sisäolosuhteiden perusteella.
Lisäksi suunnitteluratkaisussa tulee esittää kustannustehokkaimmat uusiutuvan energi-
an käyttömahdollisuudet.

a. Tilojen suunnittelussa on huomioitava käyttäjien ja alueen yhteisön tilatarpeet
sekä pyrittävä ennakoimaan niiden muuttuminen tulevaisuudessa rakennuksen
tilatehokkuuden ja korkean tilojen käyttöasteen varmistamiseksi.

b. Rakennusten päämateriaalien valinnat on perusteltava kestävyyden, kierrätyk-
sen, paikallisuuden, hiilijalanjäljen tai muiden ympäristövaikutusten optimointiin
perustuen.

c. Pyrittävä hyödyntämään alueen olemassa olevia energiaverkostoja ja –lähteitä
(kaukoenergiaverkot, rakennuksissa tai sen läheisyydessä syntyvien lämpö-
kuormien hyödyntäminen, uusiutuvien energialähteiden verkot)

nZEB = rakennusmääräykset vaativat, että kaikki julkishallinnon omistamat rakennuk-
set ovat lähes nollaenergiataloja vuoden 2018 mennessä ja kaikki uudet rakennukset
2020 loppuun mennessä.

LEED luokitukset tulevat muuttumaan merkittävästi ensi syksynä, kun siirrytään käyt-
tämään version 4 mukaista luokitusta. LEED luokitusta voidaan käyttää suunnitteluoh-
jeena. Pääpiirteissään LEED Version 4 Gold luokitus edellyttää energiatehokkuuden li-
säksi muun muassa:

- Erittäin vesitehokkaita vesikalusteita tai sadeveden hyödyntämistä vesikalusteissa
- Laadukasta sisäilmaa sekä sisäolosuhteiden yksilöllisiä ohjausmahdollisuuksia
- Rakenteiden LCA laskentaa sekä tarkkoja materiaalivalintoja
- Pyöräpaikkoja sisäänkäyntien läheisyyteen, parkkialueiden rajoittamista ja sähköau-

tojen latauspisteitä

Opiskelijakeskukselle tai opiskelija-asunnoille ei tavoitella ympäristöluokituksia, eivätkä
mitkään elinkaarikustannuksia nostavat ekologisen kestävyyden vaatimukset ole mah-
dollisia.

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
LEED-luokitukset

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
Gold-luokitus
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5.7 Tavoitekustannukset

Hankkeen rakennuksille arvioidaan huonetilaohjelmien, tonttiolosuhteiden ja esitettyjen
tavoitteiden perusteella tavoitehintakustannukset, joita verrataan ehdotuksista arvioi-
tuihin rakennuskustannuksiin. Tavoitekustannus toimistotiloille on 2 500  €/brm2 ja
laboratoriotiloille 4 000 €/brm2.

6. SUUNNITTELUOHJEET

6.1 Korttelissa 10016 olevat rakennukset (liiteasiakirja 6)

Liiteaineistossa on esitetty kilpailukorttelissa sijaitsevat rakennukset ja niiden suunni-
telmat. Rakennukset ovat Aalto Materiaalitekniikka, Kemian laitos sekä laboratorio- ja
toimistorakennus Kemistintie 3.

Aalto Materiaalitekniikan eteläisempi siipi puretaan. Purettava osa on osoitettu liiteasia-
kirjassa 1.

Kemian laitos säilyy ennallaan. Sen nykyisin paikoitusalueina toimivat sisäpihat hyö-
dynnetään esim. oleskelualueiksi tai rakentamiseen.

VTT:n käytössä oleva laboratorio- ja toimistorakennus Kemistintie 3 on valmistunut
vuonna 1987. Sen tullessa jatkossa peruskorjausikään, se voidaan purkaa ja suunnitel-
la tilalle asuntoja, joiden yhteyteen esimerkiksi pohjakerrokseen sijoitetaan VTT:n toi-
mistotila noin 200 hengelle. Hissiyhteys maanalaiseen tutkimushalliin tulee säilyttää.

Lisäksi liitemateriaali sisältää lyhyen kuvauksen myös korttelia reunustavista tärkeim-
mistä rakennuksista.

6.2 Suunniteltavat uudet rakennukset

Huonetilaohjelmat on esitetty liiteasiakirjoissa 14 a, b ja c.

Seuraavassa esitettävä jako A – C on viitteellinen ja päätettävissä kilpailijan kokonais-
ratkaisun mukaan.

A   Opiskelijakeskus noin 5 000 brm2 ja opiskelija-asunnot 4 000 – 6 000 brm2

Opiskelijoiden rakennus tulee kolmen opiskelijajärjestön käyttöön. Opiskelijajärjestöt
rakennuttavat ja rahoittavat itse rakennuksen, mikä kilpailijoiden tulee ottaa huomioon
elinkaarikustannusten suunnittelussa yhtenä tärkeimmistä kriteereistä.

Rakennukseen tulee myös opiskelijaravintola. Ravintola- ja palvelutilat tulee sijoittaa
mielellään katutasoon hyvien jalankulkuyhteyksien varrelle.

B   Bionova

Rakennus tullaan rakentamaan sijoituskohteeksi ja myydään osin ulkopuoliselle kiin-
teistösijoittajalle, joten myös tässä kohteessa kustannustehokkuus on merkittävässä
roolissa.

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
Kemiantekniikan korkeakoulun rakennus Kemistintie 1

aahlava
Yliviivaus

aahlava
Tarralappu
Aalto-yliopiston

aahlava
Tarralappu
Katutason miljöön tulisi olla luonteeltaan elävää.



17

Säilytettävä materiaalitekniikan talo 5 500 brm2

· Rakennuksen eteläpäädyssä sijaitsevat strategisesti tärkeät materiaalitekniikan labora-
toriotilat (1/3 pinta-alasta), joiden logistiset yhteydet säilytettävä olemassa oleviin si-
säänkäynteihin.

· Talon pohjoispäätyyn sijoittuvat 3-4 eri toimijan toimistotilat (2/3 rakennuksen tiloista).

Uudiskohde Bionova -talo 23 500 brm2

· Rakennuksen kaakkoispäätyyn suunnitellaan noin 7 000 m2 strategisesti tärkeitä
biotalouden laboratoriotiloja, joilla on oltava logistiset yhteydet Vuorimiehentielle tai
Tekniikantielle. Laboratoriot vaativat tehostettua ilmanvaihtoa, mutta eivät korkeita
hallitiloja. Laboratoriotilojen kustannustaso-olettama on 4 000 €/brm2.

· Talon koillispäätyyn sijoittuu noin 15 000 m2 toimistotiloja useille eri käyttäjille (multi-
tenant office 1 000 -1 100 käyttäjälle). Nämä tilat sijoitetaan toisesta kerroksesta ylös-
päin. Toimisto-osan kustannustaso-olettama on 2 500 €/brm2.

· Toimisto-osan katutaso/ ensimmäinen kerros on kadulle avointa ”open innovation” –
tilaa 1 500 m2, jossa ravintola-, kahvila ja biotalouden showroom -tilaa.

Kohteen vuokralaisen toiveesta maanpäällisen pysäköintilaitoksen tulisi sijaita raken-
nuksen välittömässä läheisyydessä. Pysäköintilaitosen kustannustaso-olettama on
25 000 - 30 000 €/autopaikka.

C   Asunnot

Alueelle suunnitellaan sekä vuokra- sekä omistusasuntoja yhteensä 25 000 – 35 000
brm2. Lukuun sisältyvät opiskelija-asunnot 4 000 – 6 000 brm2.

Asuntosuunnittelun kriteerit ovat seuraavat:

- Omistus- sekä vuokra-asuntojen suhde 50% - 50%
- Vuokra-asuntojen keskipinta-ala tulisi olla n. 40 m2

- Omistusasuntojen keskipinta-ala n. 61 m2

- Alueen C asuintaloihin ei liiketiloja alakertaan
- Suunnitelmissa esitetään asuntotyyppien pohjapiirustukset
- Kaikissa asunnoissa tulee olla parveke tai ranskalainen parveke
- Kustannustehokkaat suunnitteluratkaisut

Vuokra-asunnot Omistusasunnot

Huoneistotyyppi Pinta-ala
Osuus asun-
noista Huoneistotyyppi Pinta-ala

Osuus asun-
noista

1h 24 - 28 35 % 1h 28 - 34 5 %

2h 38 - 45 45 % 2h+(s) 38 - 50 40 %

3h+(s) 56 - 63 15 % 3h+s 60 - 70 40 %

4h+s 70 - 80 5 % 4h+s 80 - 90 15 %

Koska vanha VTT:n rakennus on käytössä vielä jonkin aikaa, asuinkortteli suunnitellaan
vaiheittain toteutettavaksi. On myös huomattava, että alueen pohjoisreunassa on si-
säänajo maanalaisiin tutkimustiloihin sekä tutkimushallin LVI-kuilu ja savunpoistokana-
va, joka toimii hätäpoistumistienä. Sen suuaukon vieressä on tutkimushallin jäähdytyk-
sen lauhdutusalue (osoitettu piirustuksissa). Tällä alueella on myös ratkaistava VTT:n
pienehkön toimistotilan ja tutkimushallin kulkuyhteyden sijoittuminen.
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Opiskelija-asunnot:

- Tuettua vuokra-asumista
- Valtaosa asunnoista pienyksiöitä, pinta-ala noin 25 m2

- Lisäksi kaveriasumiseen sopivia kaksioita, pinta-ala noin 45 m2

- Asuntoihin ei suunnitella parvekkeita
- Alueen A asuintaloihin vain yhteisöllistä opiskelijaelämää palvelevia toimintoja, ku-

ten katutilaan aukeavia yhteisöllisiä kerhotiloja
- Kustannustehokkaita suunnitteluratkaisuja
- Valintakriteerit: asuntojen tehokkuus ja kustannukset

6.3 Liikennejärjestelyt

6.3.1 Jalankulku ja pyöräily

Kilpailualueen pohjoisreunaa sivuaa merkittävä jalankulku- ja pyöräilyreitti kampuksen
keskuksesta Silkkiniityn kautta Tapiolan keskustaan. Opiskelijoiden kerho- ja toimitalon
ja kemian tekniikan rakennuksen välistä lähtee jalankulku- ja pyöräilyreitti etelään Me-
tallimiehenkujan kautta edelleen Keilaniemeen.

Oppimiskeskuksen eteen Vuorimiehentien koillispäähän jää avoin aukiotila, jonka suun-
nittelu istutuksineen sisältyy suunnittelutehtävään. Aukion lävistää pikaraitiotie, jonka
pysäkit näkyvät liiteasiakirjassa 11. Aukion ja kilpailualueen rajalle tulee suunnitella
Otaniemen metroaseman pääsisäänkäyntiä palveleva saattoliikenteen alue 5-10 autolle.

6.3.2 Joukkoliikenne

Pikaraitiotien yksi pysäkki sijoittuu kilpailualueen edustalle Oppimiskeskuksen lounais-
puolelle. Tämän aukion suunnittelu sisältyy kilpailutehtävään (liiteasiakirja 11).

6.3.3 Pysäköintijärjestelyt

Kilpailijan tulee sijoittaa kilpailualueelle noin 200 autopaikkaa käsittävä pääosin maan-
päällinen pysäköintilaitos, joka voidaan mahdollisesti myöhemmin korvata muulla ra-
kennuksella, jos pysäköintitarve vähenee. Mikäli kilpailija esittää liiketilojen lisäraken-
tamista, tulee myös osoittaa asiointia varten 10 – 20 pysäköintipaikkaa.

Lisäksi 5-10 autopaikkaa varataan metron ja Väreen saattoliikenteelle. Laskennallinen
autopaikkatarve on suurempi, mutta alueen asuntojen autopaikoista noin puolet tulee
olemaan vuorottaiskäytössä toimistojen kanssa ja loput autopaikat rakennetaan kilpai-
lualueen ulkopuolelle. Vuorimiehentien koillispään aukion suunnittelussa tulee lisäksi
huomioida Oppimiskeskukselle tarvittavat  30 autopaikkaa. Nämä sijoitetaan rakennuk-
sen kaakkoispään aukiolle, jonne ajo tapahtuu kaakosta.

Opiskelijakeskus tai opiskelija-asunnot eivät tarvitse autopaikkoja.

Polkupyörien pysäköintipaikkoja tulee rakentaa 1 pp-paikka / 30 brm2 asunnoille ja 1
pp/ 50 brm2 toimistoille. Pyörien pysäköintipaikkojen tulee olla laadukkaita. Kaikkien
paikkojen tulee mahdollistaa runkolukitus ja vähintään 50 % paikoista tulee olla säältä
suojatuissa tiloissa.

6.3.4 Huoltoliikenne

Rakennusten huolto tulee järjestää siten, että huoltoautot eivät joudu peruuttamaan
jalankulku- ja pyöräteiden poikki huoltopisteelle ajettaessa.

aahlava
Tarralappu
sekä viihtyisyys ja laatu

aahlava
Tarralappu
Suunnittelualueen ja Hagalundin kartanon väliin jää nykyiseen asemakaavaan merkitty jalankulku- ja pyöräilyreitti.
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6.4 Väestönsuoja

Väestönsuojat sijoitetaan yhteisiin suuriin yksikköihin, joten niitä ei kilpailijan tarvitse
osoittaa.

7. ARVOSTELUKRITEERIT

7.1 Yleiset arvosteluperusteet

- Korttelikokonaisuuden korkeatasoinen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen ratkai-
su, jossa kustannustehokkuus toteutuu kaikilla osa-alueilla samanaikaisesti

- Uuden rakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön; ehdotus sopeutuu olevaan ja vahvistaa sen luonnetta sekä luo uutta

- Kaupunkikuvan elävyys, diversiteetti, omaleimaisuus ja houkuttelevuus
- Toiminnallisten vaatimusten täyttyminen, arkkitehtuuri ja innovatiivisuus
- Aukiot, vihervyöhykkeet, kevyen liikenteen yhteydet sekä ihmisen mittakaava
- Paikoitusjärjestelyt
- Asunto-toimisto-hybridi
- Joustavuus rakentamisessa sekä tilatarpeiden muuttuessa

7.2 Eri rakennusten arvosteluperusteet

Opiskelijakeskus
- Opiskelijakeskuksen aukeaminen kulkuväylille, sen julkisten tilojen saavutettavuus

ja tilojen suhde toisiinsa

Bionova
- Tila- ja kustannustehokkuus sekä rakennuksen käytettävyys

Asunnot
- Vaiheittainen toteutusmahdollisuus, asuntopohjien tehokkuus, asuttavuus ja näky-

mät ulos

Opiskelija-asunnot
- Opiskelija-asuntopohjien tehokkuus ja asuttavuus, asutettujen opiskelijoiden määrä

Pysäköinti
- Kustannustehokas, mutta laadukas pysäköintiratkaisu

Kokonaisuutta ja ehdotusten jatkokehitysmahdollisuutta painotetaan arvioinnissa yksi-
tyiskohtien sijaan.

aahlava
Tarralappu
– Avoimen innovaation tilojen suunnittelu

aahlava
Tarralappu
– Elävä kaupunkikuva ja kohtaamisten edistäminen ympärivuotisesti
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8. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

8.1 Kilpailusalaisuus

Kaikki kilpailuasiakirjat varustetaan kilpailijan valitsemalla nimimerkillä. Kaikissa
piirustuksissa tulee esittää mittakaavajana.

Ehdotuksen mukana toimitetaan suljettu ja nimimerkillä varustettu kirjekuori, jonka
sisällä on ehdotuksen nimimerkki sekä tekijän nimi ja yhteystiedot. Samalla on ilmoi-
tettava, kenellä on ehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia.

8.2 Vaadittavat asiakirjat

1. Kaupunkirakeisuus tarkastelualueelta 1 : 5000

Rakeisuuskaaviossa esitetään uudet rakennukset kulkuyhteyksineen (ajoneuvot ja
kevyt liikenne) sekä kilpailualueen vihervyöhykkeet ja niiden liittyminen koko Ota-
niemen viheralueisiin.

2. Asemapiirros 1 : 1000

Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi rakennusmassan/-massojen korkeusasemat ja
kerroslukumäärät, kevyen liikenteen reitit ja viheralueet sekä paikoitusjärjestelyt.

3. Vuorimiehentien korttelijulkisivu 1 : 1000

4. Pohjapiirustukset 1 : 400, tarvittaessa 1 : 200

Kilpailun kannalta oleelliset pohjapiirustukset/-osat, esim. tärkeimmät tilaryhmät,
asuntotyypit tms. kilpailijan haluamat kohdat 1:200

Pohjapiirustuksissa esitetään vähintään tilaryhmien nimet ja pinta-alat sekä tarpeel-
lisin osin viitteellinen kalustus.

5. Julkisivut ja leikkaukset 1 : 400, tarvittaessa osin 1 : 200

Arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivut (min.4) ja leikkaukset (min.4) esitetään
mittakaavassa 1 : 400. Piirustuksista tulee ilmetä käytettävät päämateriaalit.

6. Vuorimiehentien koillispään aukio

Suunnitelmassa esitetään aukion jäsentely (pikaraitiotie pysäkkeineen ja kevyen lii-
kenteen alue, päällystysmateriaalit ja mahdolliset katokset ja kalusteet). Lisäksi tu-
lee suunnitella saattoliikenteen väylä pysäköintipaikkoineen Metroasemalle ja Vä-
reeseen.

7. 3D-havainnekuvat

Kilpailijan tulee esittää vähintään kaksi ehdotusta havainnollistavaa ulkokuvaa ja
yksi sisäkuva.

8. Pienoismalli 1 : 1000

Malli laaditaan esitetyltä alueelta mittakaavassa 1 : 1000. Se laaditaan valkoisena
massamallina. Pohjatason korko on + xxxxx

Kilpailun järjestäjä teettää kaikille kilpailijoille kilpailualueesta mallipohjan, johon on
lisätty nykyiset säilyvät rakennukset tai niiden säilytettävät osat.

9.  Selostus

Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun pääperiaatteet ja päämateriaalit. Siinä tulee
esittää myös rakennusten kerrosluku ja laajuustiedot: bruttoala sekä asuinhuoneis-
tojen määrä, huoneistoala, huoneistojakauma ja keskipinta-ala.
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Selostusteksti liitetään plansseihin sekä palautettaviin asiakirjoihin erillisenä A4-
kokoisena tulosteena. Se liitetään myös sähköiseen materiaaliin erillisenä pdf-
tiedostona.

Muu vaadittava materiaali

- Ehdotukset toimitetaan myös sähköisessä muodossa CD:llä tai muistitikulla, johon
on selkeästi merkitty ehdotuksen nimimerkki. Tiedostot esitetään pdf-muodossa
(resoluutio 300 dpi). Sähköisessä materiaalissa tulee myös osoittaa ne asiakirjat
(asemapiirros ja kaksi 3D-havainnekuvaa), jotka julkaistaan verkkosivuilla kilpailun
ratkettua.

- Kustannusselvitystä varten toimitetaan kaksi sarjaa taitettuja paperikopioita ase-
ma-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista em. mittakaavoissa. Selostuksen voi
toimittaa sähköisesti.

- Koko ehdotusmateriaali esitetään lisäksi planssipienennöksinä A3-kokoisena kopioi-
tavana sarjana (ei nidottu). Mittajana tulee esittää piirustuksissa.

8.3 Esitystapa

Ehdotukset kiinnitetään jäykille A1-kokoisille (594 x 841 mm) pystysuuntaisille alustoil-
le. Planssien enimmäismäärä on 10 kpl. Kilpailijan on tarkistettava, ettei materiaalissa
ole tekijätietoja (erityisen tärkeää sähköisessä materiaalissa).
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9. EHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ

Kilpailuaika päättyy 15.11.2016, pienoismallien osalta 29.11.2016. Kilpailuehdotuk-
set varustetaan merkinnällä ”Mountain Man” ja ne toimitetaan määräpäivänä klo 16.00
mennessä alla olevaan osoitteeseen tai jätetään saman päivän aikana postin tai vas-
taavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi pikalähetyksenä. Päivämäärän on käytävä ilmi
lähetyksistä ja se on voitava tarvittaessa todistaa.

Kukin kilpailija saa jättää vain yhden ehdotuksen.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Lämpömiehenkuja 2
02150 Espoo

15.6.2016

Palkintolautakunta

Katso myös http://campus2015.aalto.fi/en/




