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OTAVA
Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren täydennysrakentamisen arkkitehtuurikilpailu
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POHJAPIIRUSTUS  1:200

Asuntojakauma:

4kpl 3-4h+kt   67,5m2

2kpl 4-5h+kt   86,5m2

yhteensä:   443m2

Kerros- / Bruttoala: 585m2

Tilavuus: 2450m3
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CLT-elementti

hiilikäsitelty julkisivulauta

hiilikäsitelty julkisivurima k90

MATERIAALIT:
JULKISIVU: HIILIKÄSITELTY JULKISIVURIMA JA LAUTA
KATTO: TUMMA KATTOPELTI
RUNKO: PUU (CLT)
PERUSTUKSET: BETONI

LEIKKAUS  A-A  1:200

RAKENNELEIKKAUS  1:40

Suunnitelma koostuu kahdesta asuinrakennuksesta, joissa molemmissa on kolme
asuntoa. Asunnot pyrkivät olemaan avaria ja avautumaan monipuolisesti sekä
merelle, että Suomenlinnan historialliseen ympäristöön. Asuntojen jokainen huone
avautuu kahteen suuntaan. Huoneistojen kolmisakaraisen muodon avulla asunnot
avautuvat lähes jokaiseen ilmansuuntaan. Asunnon keskelle jää ympärikierrettävä
pesuhuone, jonka päällä sijaitsee parvitila. Asunnot ovat kaikki esteettömiä

Ilmeeltään rakennukset ovat yksinkertaisia. Rakennuksissa on harjakatto ja niiden
ikkunajako on funktionaalinen. Rakennusten massassa sen sijaan on
asuntokonsepti mukaista monipolvisuutta, joka on näkyvillä myös Suomenlinnan
vanhoissa rakenteissa.

Jokaisella asunnolla on kaksi terassia: Toinen meren puolella ja toinen etelän tai
lännen puolella. Kauempana asunnoista sijaitsee kaikille yhteistä piha-aluetta.
Asuntojen varastot ovat erillisessä rakennuksessa, jonka yhteydessä sijaitsee myös
asuntojen postilaatikot. Paikkaan syntyy asukkaiden arkinen kohtauspaikka.

Runkona rakennuksissa on CLT-elementti. Seinissä ei ole ylimääräistä eristettä
ja rakennukset ovat toteutettu massiivipuuperiaatteella, jolloin rakenne on
hengittävä ja turvallinen haastavissa meriolosuhteissa. Julkisivumateriaalina on
hiilikäsitelty julkisivurima ja -lauta. Hiilikäsittelyssä puun pinta poltetaan mustaksi,
jolloin puusta tulee sään rasitusta hyvin kestävä.

Rakennusten ja rannan väliin jää julkinen rantalaituri, joka sijaitsee pihoja
alemmalla tasolla. Laiturin yhteydessä on uima- ja istuskelupaikkoja sekä
venepaikkoja.

Asuntojen huoneet avautuvat
kahteen suuntaan

Kolmisakaraisen muodon
avulla asunnot avautuvat
monipuolisesti eri
ilmansuuntiin

Asuntojen kierrettävyys lisää
avaruutta sekä helpottaa
monipuolista ja esteetöntä
käyttöä
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