
Closing Loops 1 | 18 
 

 

 
Closing Loops 
Opiskelijakilpailu rakentamisen 
kiertotalouteen 

 
   

 
 
Versio 
3.2.2023  



Closing Loops 2 | 18 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



Closing Loops 3 | 18 
 

Sisällysluettelo 
 

1 KILPAILUKUTSU 4 

1.1 Kilpailumuoto 4 
1.2 Osanotto-oikeus 4 

2 KILPAILUN TAVOITTEET 5 
3 KILPAILUKOHDE 6 
4 SUUNNITTELUOHJEET 8 

4.1 Toiminnan tavoitteet 8 
4.2 Tilavaatimukset 9 
4.3 Piha-alueet 10 
4.4 Uudelleenkäytettyjen osien hyödyntäminen 10 

5 ARVOSTELUPERUSTEET 11 
6 KILPAILUPROSESSI 12 

6.1 Aikataulu 12 
6.2 Ohjelma-asiakirjat 12 
6.3 Kilpailua koskevat kysymykset 12 
6.4 Tuomaristo 12 
6.5 Kilpailuehdotusten esittely 13 

7 PALKITSEMINEN JA JATKOTOIMET KILPAILUN JÄLKEEN 14 

7.1 Palkinnot 14 
7.2 Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen 14 
7.3 Jatkotoimet kilpailun jälkeen 14 
7.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 14 

8 EHDOTUKSEN LAADINTA JA SISÄÄNJÄTTÖ 15 

8.1 Ehdotuksen laadinta 15 
8.2 Planssikohtainen ohjeistus 15 
8.3 Selostus 16 
8.4 Ehdotusten sisäänjättö 16 
 
  



Closing Loops 4 | 18 
 

1 Kilpailukutsu 
 
Helsingin kaupunki järjestää yhdessä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa 
opiskelijakilpailun uudelleenkäytettyihin osiin perustuvan varastokonseptin 
suunnittelusta. 
 
Helsingin kaupungin liikuntapaikkojen säilytystarpeita väliaikaisesti palvelleet 
merikontit pyritään korvaamaan pysyvillä varastorakennuksilla. Kilpailun tavoitteena 
on löytää lukuisiin sijainteihin sopiva, uudelleenkäytetyistä rakennusosista 
rakennettava ja kaupunkikuvallisesti ansiokas konsepti kylmistä varastorakennuksista. 
Varastorakennuskonseptin tulee joustaa sijainnista riippuen eri kokoihin. 
 
Ensimmäisen uudelleenkäytetyistä osista rakennettavan varastorakennuksen 
rakennussuunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat alustavasti vuosille 2023–2024. 
Kilpailukutsu on julkaistu Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksen 
opiskelijoiden sähköpostilistoilla sekä kilpailun verkkosivuilla. 
 

1.1      Kilpailumuoto 
 
Kilpailu on avoin opiskelijakilpailu kilpailun palautuspäivänä kandidaatti- tai 
maisterivaiheessa oleville arkkitehtuurin laitoksen arkkitehtiopiskelijoille ja 
rakennustekniikan laitoksen opiskelijoille. Kilpailukielinä ovat suomi ja englanti. Jos 
kilpailudokumenteissa on ristiriitaisuuksia, noudatetaan suomenkielisen dokumentin 
ohjeistusta. Kaikki kilpailuasiakirjat laaditaan kummallakin kielellä ja ehdotukset voi 
laatia kummalla tahansa kielellä. Hyväksytyistä kilpailutöistä myönnetään vasta 
palkintojenjaon jälkeen lähetettyä hakemusta vastaan jokaiselle ryhmän jäsenelle 2 
opintopistettä kullekin. 
 
Kilpailu aloitetaan 12.10.2022 seminaarilla. Seminaari järjestetään Väreessä (F102) klo 
17.00–18.00. Seminaariin on mahdollista osallistua myös etänä. Vain läsnä olevilla 
osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Seminaari pyritään mahdollisuuksien 
mukaan videoimaan. Linkki seminaarin etäosallistujille on kilpailun verkkosivuilla. 
 

1.2 Osanotto-oikeus 
 
Kaikkien osallistujien tulee olla kandidaatti- tai maisterivaiheessa olevia arkkitehtuurin 
laitoksen arkkitehtiopiskelijoita tai rakennustekniikan laitoksen opiskelijoita. 
Ehdotuksen jättävä työryhmä voi koostua yksittäisestä opiskelijasta tai useamman 
opiskelijan ryhmästä. Työryhmän kokoa ei ole rajattu. Työryhmä voi koostua yhden tai 
useamman opintolinjan opiskelijasta tai opiskelijoista. Kukin osallistuja voi kuulua vain 
yhteen työryhmään. Kukin työryhmä voi palauttaa vain yhden ehdotuksen.  Osanotto-
oikeutettuja ovat ainoastaan Aalto-yliopiston opiskelijat. 
 
Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai 
lähiomaiset. Esteellisiä ovat myös henkilöt, jotka ovat osallistuneet kilpailuhankkeen 
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valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin 
kilpailijoihin verrattuna. 
 

2 Kilpailun tavoitteet 
 
Kilpailun tavoitteena on löytää konsepti lukuisiin sijainteihin sopivasta, 
uudelleenkäytetyistä rakennusosista rakennettavasta kylmästä varastorakennuksesta. 
Konseptin tulee esittää ratkaisu kolmesta eri kokoisesta varastorakennuksesta. 
 
Varastorakennusten julkisivuratkaisuiden tulee olla muokattavissa saatavilla olevien 
ehjänä purettujen materiaalien mukaan ja ympäröivän kaupunkikuvan tarpeisiin. 
 
Varastorakennusten konseptin tulee hyödyntää purettavan rakennuskannan 
resursseja ja yleisimpiä purkumateriaalivirtoja. Varastokonseptilla etsitään vähähiilistä, 
resurssipihiä ja arkkitehtonisesti laadukasta toiminnallista kokonaisuutta. 
 
 
 

 
Varastorakennuskonseptille ehdotettujen liikuntapaikkojen, -kenttien ja  
-puistojen sijainteja Helsingissä. Kilpailualueen sijainti merkitty täytteellä.  
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3 Kilpailukohde 
 

Konsepti 
 
Varastorakennukset sijoittuvat Helsingin liikuntapuistojen, kenttien ja muiden 
liikuntapaikkojen läheisyyteen palvelemaan niiden toimintoja. Kilpailun sijainniksi 
varastorakennuskonseptin tavanomaista tilannetta havainnollistamaan on osoitettu 
Pukinmäen urheilupuisto (liite 3). Ensimmäisen toteutettavan varastorakennuksen 
sijainti tarkentuu kilpailun jälkeen. 

 
Pukinmäen liikuntapuisto 
 
Nykyistä liikuntapuistoa edeltänyt Pukinmäen urheilukenttä valmistui 1930-luvulla. 
Urheilukentällä oli poikkeuksellisen lyhyt rata, joka oli vain 350 metriä pitkä. 
 
Nykyisen kaltainen liikuntapuisto rakennettiin vanhan kentän päälle 1980-luvulla. 
Liikuntapuisto on auki ympäri vuoden ja tarjoaa monenlaisia liikuntamahdollisuuksia 
kaupunkilaisille ja seuroille. Liikuntapuiston ykköskentällä on nykyään 2 000 
yleisöpaikkaa. 
 
Liikuntapuistoa päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajan tarpeisiin. Kilpailuohjelman 
kirjoitushetkellä kentän juoksuratoja kunnostetaan, eikä kenttä ole auki yleisölle. 
 
 

 
Pukinmäen urheilukenttä 1950. 
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Pukinmäen liikuntapuisto 1988. 

 
 
 

 
Pukinmäen liikuntapuisto 2019. 
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4 Suunnitteluohjeet 
 

4.1 Toiminnan tavoitteet 
 
Useiden Helsingin kaupungin liikuntapuistojen, kenttien ja muiden liikuntapaikkojen 
alueilla ei ole riittäviä varastotiloja nykyisin alueiden hoidossa, käytössä ja 
kunnossapidossa tarvittavien kausikalusteiden ja –varusteiden, tarvikkeiden, 
kunnossapidon materiaalien, työvälineiden, pienten työkoneiden sekä työkoneiden 
lisälaitteiden säilyttämiseen tai käyttökauden ulkopuolisen ajan kausivarastointiin. 
 
Kilpailulla etsitään konseptia, joka ratkaisee edellä mainitut tarpeet. Tavoitteena on 
selkeä, yksinkertainen, tukeva, kuivana pysyvä sekä kokonaistaloudellisesti edullinen, 
kylmä varastotila, jossa on painovoimainen ilmanvaihto sekä mahdollisuus vapaasti 
seisovien sekä osassa seiniä myös seinien tukirakenteisiin kiinnitettävien 
varastohyllyjen sijoittamiseen. 
 
Varastoitavat varusteet, materiaalit, laitteet ja koneet ovat mm.: 
 

• Eri lajien tarvitsemat yleisurheilun suorituspaikkojen irtokalusteet ja varusteet, 
kuten hyppytelineet, alastulopaikkojen pehmusteet, juoksuratojen varusteet 
yms. kalusteet ja varusteet 

• Eri lajien urheiluvälineet, kuten seipäät, keihäät ym. 
• Eri palloilulajien kausikalusteet ja varusteet, kuten jääkiekkomaalit, 

jalkapallokenttien varusteet, ym. 
• Kentänhoidon ja kenttien merkinnät varusteet kuten mittarit, maali- ja 

kalkkikärryt ym. 
• Erilaiset työkoneet, kuten pienoistraktorit, ruohonleikkurit muut 

moottorikäyttöiset koneet ja laitteet. 
• Koneiden työ- ja lisälaitteet 
• Käsityökalut ja kärryt, kuten kottikärryt 
• Äänentoistolaitteet 
• Lannoitteet, kalkit ja muut vastaavat materiaalit 
• Harsot, peitteet, pressut 
• Erilaiset verkot ja korjausmateriaalit 
• Jääkiekkokaukaloiden osien kesäsäilytys 
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4.2 Tilavaatimukset 
 
Tilantarve on liikunta-alueen/-paikan koon ja varastointitarpeen mukaan 

• Pieni varastorakennus n. 70 m2 
• Keskisuuri varastorakennus n. 130–150 m2 
• Suuri varastorakennus n. 210–240 m2 

 
Pukinmäen liikuntapuiston tontille toivotaan keskisuurta varastorakennusta. 
 
Varastorakennuksen tulisi olla suorakaiteen muotoinen, niin että sen runkosyvyys on 
6–7 metriä ja pituus 10 metriä (pieni varasto) / 20–21 metriä (keskisuuri varasto) / 31–
32 metriä (suuri varasto).  
 
Toisen pitkän sivun tulee olla koko matkaltaan vierekkäin olevia, vähintään 3 metriä 
leveitä ovia, jotta varastokatoksen koko pituudelta sisäosiin on hyvä pääsy ja kaikkiin 
materiaaleihin ja laitteisiin saadaan helppo saavutettavuus ja ovista mahtuu ajamaan 
sisään traktorilla, kiinteistöhoitokoneella ja kevyellä kuorma-autolla. Lisäksi 
varastorakennukseen tulisi olla 1–2 henkilökulkuovea. Kaikkien ovien tulee olla 
lukittavia ja niissä tulee olla aukipitomekanismi materiaalin kuljetuksen aikaisen ovien 
auki pysymisen varmistamiseksi. 
 
Pienemmissä varastorakennuksissa sisätilan tulisi olla mahdollisimman hyvin 
yhtenäistä tilaa; suurimmissa tila voi koostua 2–3 erillisestä sisätilasta. 
 
Varaston sisäkorkeuden tulee leveiden ovien puolella vähintään 3 metriä, jotta 
rakennukseen voidaan ajaa suoraan sisään traktorilla tai kiinteistönhoitokoneella 
materiaalien ja kalusteiden sisään tuontia ja poisvientiä varten. Peräseinän puolella 
sisäkorkeus voi olla tarvittaessa hieman tätä matalampi. Korkeuden määräävinä 
tekijöinä ovat kuljetuksiin ja siirtoihin käytettävän kaluston koko sekä nostettavat ja 
kuljetettavat materiaali- ja tavarakuormat. 
 
Varastorakennuksen lattian tulee olla kova ja kantava, joka on helposti puhtaana 
pidettävä. Lattian korko tulee olla hieman ympäröivää maanpintaa korkeammalla, noin 
100–200 mm, jotta keväiset sulamisvedet sekä voimakkaiden sateiden hulevedet 
eivät pääse kulkeutumaan sisään varastokatokseen. 
 
Varastorakennuksen sisäosissa tulee olla valaistu ja sisäänkäyntien yläpuolella tulee 
olla ulkovalot, energiatehokas led-valaistus. Varaston sisäosissa tulisi olla 
käyttösähkön saatavuus. 
 
Tavoitteena on mahdollisuus tapauskohtaisesti toteuttaa lähellä olevaan 
liikuntapaikan kesävesijohtoon liitettävän kesävesipisteen sijoittamiseen 
varastorakennuksen yhteyteen. Mikäli kohtuullisen etäisyyden päässä on 
ympärivuotisessa käytössä oleva vesijohto, voidaan tapauskohtaisesti harkita myös 
talvivesipostin sijoittamista varaston yhteyteen. 
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4.3 Piha-alueet 
 
Varastoon tulee olla suora ajoyhteys traktorilla tai kiinteistönhoitokoneella. Piha-
alueet vaihtelevat sijainnin mukaisesti. Kilpailualueen varastorakennuksen sijainti ja 
kantakartta ovat kilpailuasiakirjojen liitteinä. 
 

4.4 Uudelleenkäytettyjen osien hyödyntäminen 
 
Kilpailussa etsitään ratkaisuja saatavilla olevien purettavien rakennusjätevirtojen 
hyödyntämiseksi osana kiertotalouden tavoitteiden mukaista rakentamista, 
rakennustaiteellisesti ansiokasta arkkitehtuuria ja matalaa elinkaaren aikaista 
hiilijalanjälkeä. 
 
Ehdotuksen arkkitehtoninen ilmaisu on olennaisessa osassa uudelleenkäytettyjen 
osien hyödyntämisen yleistymistä ja sen synnyttämän uuden arkkitehtuurin 
synnyttämää julkista keskustelua. 
 
Uudelleenkäytettyjen osien ja materiaalien hyödyntämisessä tulee huomioida 
uudelleenkäytön merkityksellisyys rakennuksen koko hiilijalanjäljen ja 
ympäristökuorman näkökulmista: uudelleenkäytetty runko merkitsee pinnoitteita 
enemmän. 
 
Uudelleenkäytettyjen osien ja materiaalien tulee olla kestäviä, huollettavia, 
vaihdettavia ja käyttötarkoituksensa päätteeksi helposti irrotettavia ja 
uudelleenkäytettäviä. 
 
Kilpailun järjestäjällä on käytössään liitteissä 07a & 07b ilmoitetut ehjänä puretut 
rakennusmateriaalit. Liitteiden selvitys on suuntaa-antava eri varastokokojen 
otaksutusti vaatimista materiaalimääristä ja kartoittaa elementtien mitat irrottamisen 
jälkeen. Selvitys ei sido kilpailijoita. Kilpailijoita kehotetaan ehdottamaan 
uudelleenkäytettäväksi haluamiaan talojen 1 ja 2 elementtejä haluamassaan määrin, 
laajuudessa, mitoissa ja tavoin konseptinsa tarpeisiin. Seinäelementtien ylimääräinen 
lyhentäminen on mahdollista, mutta kilpailijan kannattaa huomioida sidosraudat 
katkaisevan timanttisahauksen korkeat kustannukset konseptin toteutettavuuden 
kannalta. Ehjänä purettujen osien lisäksi kilpailijoilla on mahdollisuus ehdottaa liitteen 
08 ehjänä purettavan päiväkodin osien hyödyntämistä. 
 
Kilpailijat voivat halutessaan ehdottaa jo saatavilla olevien osien ja ehjänä purettavan 
päiväkodin resurssien lisäksi myös muita rakennusosia. Näiden osien tulisi olla 
konseptin skaalattavuuden näkökulmasta tyypillisiä suomalaisissa 
purkurakennusvirroissa. 
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5 Arvosteluperusteet 
 
Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja: 
 
Arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta 

• Kiertotalouden mukaisen arkkitehtuurin arvokkuutta ja kykyä luoda 
merkityksellistä rakennettua ympäristöä 

 
Kaupunkikuvallista ratkaisua 

• Kaupunkikuvallista laatua ja soveltuvuutta 
• Joustavuutta eri kaupunkiympäristöihin 

 
Konseptin monistettavuutta purettavien rakennusjätevirtojen hyötykäyttöön 

• Uudelleenkäytettyjen osien saatavuutta ja konseptin skaalattavuutta 
 
Osien uudelleenkäytön laajuutta ja ratkaisun kestävyyttä 

• Rakennusosien uudelleenkäytön merkityksellisyyttä ja laajuutta 
• Koko elinkaaren hiilijalanjälkeä 
• Korjattavuutta ja ylläpitoa 

 
Rakennuksen uudelleenkäytettävyyttä käyttötarkoituksensa päätteeksi 

• Ratkaisun ehjänä purettavuutta 
• Uudelleenkäytettyjen osien jatkokäytön mahdollistamista 

 
Muuntojoustavuutta ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta 

• Varastokonseptin muokattavuutta eri kokoisiin säilytystarpeisiin ja eri 
ympäristöihin 

 
Teknistaloudellisen ratkaisun onnistuneisuutta 

• Ohjelman mukaista käytännöllistä ja tehokasta ratkaisua 
• Rakentamistapaa, käytön ja ylläpidon kestävyyttä 

 
 
Kokonaisratkaisun ansiota pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai 
yksityiskohtien virheettömyyttä. 
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6 Kilpailuprosessi 
 

6.1 Aikataulu 
 
Kilpailu alkaa       12.10.2022 
Kilpailijoiden kysymykset viimeistään   30.11.2022 
Vastaukset kilpailijoille viimeistään             14.12.2022 
Ehdotusten sisäänjättö     27.1.2023 
Ehdotukset näytillä      1.2.–28.2.2023 
Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako             2.3.2023 
Palkittujen ehdotusten näyttely              3.3.2023– 
 

6.2 Ohjelma-asiakirjat 
 
Kilpailun asiakirjat ovat ladattavissa kilpailun sivuilla osoitteessa:  
https://cc.tietoa.fi/helsinki/closing-loops 
 
01a_kantakartta_(Map).dwg 
01b_kantakartta_(Map).pdf 
02_sahko_vesi_viemari_(ElectricityWaterSewage).pdf 
03_sijainti_(Location).pdf 
04_ilmakuvat_(AerialPhotos) 
05_kuvasovituspohja_(ImagePlate).jpg 
06_kuvatiedot_(ImageData).pdf 
07a_Laakson_irrotettavat_ontelolaatat_(LaaksoDetachedHollowCoreSlabs).pdf 
07b_Laakson_irrotettavat_seinaelementit_(LaaksoDetachedWallElements).pdf 
08_Tahvonlahti_purettava_paivakoti_(ToBeDemolishedDaycare) 
 

6.3 Kilpailua koskevat kysymykset 
  
Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. 
Kysymykset jätetään anonyymisti kilpailun verkkosivun kautta aikataulun (kohta 5.1) 
mukaisesti 
 
Kysymykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun verkkosivulla aikataulun 
(kohta 5.1) mukaisesti. 
 

6.4 Tuomaristo 
 
Mari Koskinen, Helsingin kaupunki (Projektinjohtaja, arkkitehti, SAFA) 
Jarmo Metsälä, Helsingin kaupunki (Rakennuttaja, projektipäällikkö) 
Hannu Airola, Helsingin kaupunki (Viheralue- ja luontoasiantuntija, projektipäällikkö) 
Antti Lehto, Aalto-yliopisto (Apulaisprofessori, arkkitehti, SAFA) 
Havu Järvelä, Aalto-yliopisto (Tuntiopettaja, arkkitehti, SAFA) 
Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto (Professori, tekniikan tohtori, arkkitehti) 
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Kilpailun vaitiolovelvollisena sihteerinä toimii Emilia Syväjärvi 
(kiertotalousklusteri@hel.fi). 
Arvostelussa kuullaan asiantuntijoina lisäksi Jukka Lahdensivua (RAK) sekä Eeva 
Jalovaaraa (Helsingin kaupunki, Erityissuunnittelija, arkkitehti, SAFA). 
Asiantuntijoina voidaan käyttää muitakin kuin ohjelmassa mainittuja. 
Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta 
osallistua kilpailuun. 
 

6.5 Kilpailuehdotusten esittely 
 
Tuomariston valitsemat kilpailuehdotukset palkitaan ja kunniamaininnat myönnetään 
2.3. Kaupunkiympäristötalolla (Työpajankatu 8, Helsinki) järjestettävässä tilaisuudessa 
klo 15:30-17:30.  
 
Palkitut ja kunniamainitut kilpailuehdotukset ovat esillä Kaupunkiympäristötalolla 3.3. 
lähtien. Näyttelyn kesto on 2–3 kuukautta ja sen päätöspäivä ilmoitetaan 
myöhemmin.   
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7 Palkitseminen ja jatkotoimet kilpailun jälkeen 
 

7.1  Palkinnot 
 
Palkintoina jaetaan 12 000 euroa seuraavasti. 
 
I palkinto  7 000 euroa 
II palkinto  3 000 euroa 
III palkinto  2 000 euroa 
 
Helsingin kaupungin kiertotalousklusteri on hakenut palkinnoille verovapauden 
vuodelle 2023. 
 
Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisin. 
Tuomaristo voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja. 
 

7.2 Kilpailun ratkaisu ja tulosten julkistaminen 
 
Kaikki kilpailutyöt arvostellaan ja jaetaan luokkiin. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, 
joka sisältää kilpailun yleisen arvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin. 
 
Kilpailun tulokset julkistetaan aikataulun (kohta 5.1) mukaisesti, jonka jälkeen 
arvostelupöytäkirja sekä palkitut ja kunniamainitut työt asetetaan näytteille. 
 

7.3 Jatkotoimet kilpailun jälkeen 
 
Tuomaristo antaa kilpailun järjestäjälle suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen 
perusteella. Tavoitteena on toteuttaa jatkosuunnittelu yhteistyössä voittaneen 
ehdotuksen tekijöiden kanssa osana Aalto-yliopiston uudelleenkäytettyjen 
rakennusosien tutkimushanketta. Toimeksiannon tekee Helsingin kaupunki. 
Jatkosuunnittelusta neuvotellaan voittajan kanssa erikseen palkintojenjaon jälkeen. 
Hankkeen suunnittelu pyritään aloittamaan välittömästi kilpailun tulosten julkistamisen 
jälkeen. 
 

7.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
 
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin kilpailuehdotuksiin. Tekijänoikeus 
jää ehdotuksen tekijöille. Lisäksi kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kaikki 
ehdotukset kilpailun verkkosivuilla, sekä näyttelyissä ja julkaisuissa. Mahdollisen 
toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen palkittujen ehdotusten aiheita 
ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti. Julkaisun yhteydessä mainitaan aina 
ehdotuksen tekijä lukuun ottamatta kilpailun aikana nimettöminä julkaistavia 
ehdotuksia. 
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8 Ehdotuksen laadinta ja sisäänjättö 
 

8.1     Ehdotuksen laadinta 
 
Kilpailija laatii ehdotuksen sähköisessä muodossa palautettavat asiakirjat: selostus ja 
kuvaplanssit. Kaikki tiedostot on varustettava nimimerkillä eikä tiedostoissa saa 
esiintyä tekijään liittyviä tunnisteita. 
 
Kuvamateriaalina palautetaan luonnostasoiset konseptisuunnitelmat. Ne toimitetaan 
yhtenä PDF-tiedostona, joka sisältää 5 kpl vaakasuuntaisia, A3-kokoisia (420 x 297 
mm) kuvaplansseja. Dokumentit varustetaan nimimerkillä. Tiedostojen tarkkuus on 
300 dpi ja maksimikoko 30 Mt. 

 
8.2 Planssikohtainen ohjeistus 
 
Kuvaplanssi 1 
Kuvaupotus ja selostus 
 
Ehdotuksen luonnetta, materiaaleja ja julkisivukäsittelyä kuvataan annetulle 
kuvasovitepohjalle (liite 6) sovitetulla ehdotuksen perspektiivikuvalla. 
Perspektiivikuvaa saa tarvittaessa rajata uudelleen. 
 
Erillisenä PDF:nä palautettavan selostuksen teksti taitetaan osaksi kuvaplanssia. 
Selostuksen sisältöä voi halutessaan havainnollistaa kuvaplanssilla pienin 
selitekaavioin tai -kuvin. 
 
Kuvaplanssit 2–3 
Pohjapiirrokset ja julkisivut 1:100 
 
Pohjapiirrokset esitetään erikseen jokaisesta varastokoosta (3 kokoa). 
Pohjapiirroksissa esitetään lattian korkeus suhteessa maanpintaan, rakennejaon 
moduulimitoitus, rakenteiden selitteet, rakennuksen kokonaismitat (pituus, leveys), 
leikkauspiirustusten paikat, tilojen käyttötarkoitukset sekä mahdolliset muut 
käyttötarkoitusta selventävät merkinnät. 
 
Julkisivut esitetään väritettyinä ja kevyesti varjostettuina; valon tulokulma 
maanpintaan nähden 45°. Julkisivun materiaalit selitetään myös materiaalimerkinnöin. 
 
Kuvaplanssi 4 
Asemapiirros 1:200 ja leikkaukset 1:100 
 
Asemapiirroksessa esitetään ja nimetään mittakaavaan soveltuvalla tarkkuudella 
liittyminen ympäristöön, sisäänkäynnit, katokset ja suojat, kasvillisuus, huollon ja 
jalankulun järjestelyt sekä arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat. 
Kilpailutontti lähialueineen esitetään kevyesti varjostettuna, valon tulokulma 
maanpintaan nähden 45°, varjot kohti koillista. 
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Leikkausluonnokset esitetään korkeusmerkintöineen, kaltevuuksineen, rakenteiden 
moduulijakoineen ja kokonaismittoineen. Leikkauksissa esitetään rakenteiden 
selitteet. 
 
 
Kuvaplanssi 5 
Julkisivuotteet 1:20 ja muu kuvamateriaali 
 
Työryhmän on esitettävä ehdotuksestaan julkisivuotteet tyypillisestä kohdasta 1:20 
mittakaavassa. Konseptin tulee mukautua eri mittoihin ja ympäristöihin, sekä erilaisiin 
purkumateriaalivirtoihin. Tästä syystä julkisivuotteet esitetään väritettyinä ja vähintään 
kahdella eri julkisivumateriaalilla. Julkisivuotteessa esitetään uudelleenkäytettyjen 
materiaalien luonne ja käsittely. 
 
Työryhmä voi myös halutessaan esittää ratkaisun luonnetta kuvaavia ideakuvia 
(leikkauksia, aksonometrioita, vinjettipiirroksia) konseptin järjestelyistä 
harkitsemassaan laajuudessa planssien tilan ja enimmäismäärän puitteissa. 
 
 

8.3 Selostus 
 
Kuvaplanssien lisäksi palautetaan selostus erillisenä PDF-tiedostona. Selostuksen 
pituus on enintään 3 000 merkkiä välilyönteineen. Selostus (1) taitetaan ilman kuvia 
erilliselle A4-kokoiselle PDF-sivulle, jonka enimmäiskoko on 1 Mt (2) taitetaan osaksi 
kuvaplansseja ja (3) siirretään kilpailukoneeseen. 
 
Selostuksessa kuvataan sanallisesti kilpailuehdotuksen kokonaisidea. Selostuksen 
tulee sisältää vähintään: 

• kuvaus uudelleenkäyttöön liittyvistä suunnitteluratkaisuista 
• kuvaus konseptin eri julkisivuratkaisuista ja mukautuvuudesta eri sijainteihin 
• varastorakennusten toiminnalliset ratkaisut 

 
 

8.4 Ehdotusten sisäänjättö 
 
Kilpailu päättyy aikataulun (kohta 5.1) mukaisesti. Kilpailuehdotusten tiedostot jätetään 
klo 15.00 mennessä (Suomen aikaa) kilpailun verkkosivujen kautta: 
 
https://cc.tietoa.fi/helsinki/closing-loops 
 
Kilpailukoneeseen ilmoitetaan tekijöiden nimi, osoite, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero. Lisäksi tulee ilmoittaa, keillä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus. 
 
Ehdotusta luodessa saa kilpailukoneesta salaisen koodin. Tällä koodilla ehdotusta voi 
muokata ja täydentää läpi kilpailuajan. Työryhmiä suositellaan lataamaan ajantasainen 
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ehdotus versio jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa ja täydentämään ehdotusta sen 
edetessä. Viimeisten hetkien palautukset voivat kuormittaa kilpailukonetta, eikä niitä 
suositella. 
 
Myöhässä palautettuja, tai palautusohjeista poiketen toimitettuja ehdotuksia ei 
hyväksytä. Työryhmiä kehotetaan jättämään ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen 
kilpailuajan sulkeutumista. Työryhmä saa kilpailukoneelta vahvistuksen onnistuneesta 
sisäänjätöstä. 
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