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KATAJANOKAN LAITURI 4
TAUSTA
Suunnittelualue sijaitsee Katajanokalla Tulli- ja Pakkahuoneen Rakennuksen julkisivut jatkavat vaaleaa Esplanadilta alkavaa
edustalla osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Keskinäinen työelä- rakennusrivistöä ja sen horisontaaleja tasarytmisiä julkisivuja.
kevakuutusyhtiö Varmalla on kehittämisvaraus alueelle Stora Samalla rakennukselle tuodaan voimakkaasti puurakentamista
Enso Oyj:n pääkonttorin ja hotellin rakentamiseksi. Rakennuk- ilmentävä sisätilojen materiaalisuus.
seen sijoittuu lisäksi muuta toimistotilaa, hotelliin liittyviä kongressi- ja palvelutiloja sekä liiketilaa. Katajanokan ranta-aluetta Rakennus aloittaa Katajanokanlaiturin katutilan muutoksen
kehitetään julkisena kävelypainotteisena alueena, joka jatkaa kohti bulevardimaista aktiivista kaupunkitilaa. Myös Satamakarantareittiä Kauppatorilta kohti Katajanokan kärkeä. Uudisra- dun akseli jäsentyy. Rantapromenadi rajautuu rakennuksen ja
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´Spring´. Työtä on kilpailun jälkeen kehitetty yhteistyössä tilaa- symmetriseen Tulli- ja Pakkahuoneeseen.
jan, käyttäjän ja kaupungin ohjausryhmän kanssa viitesuunnitelmaksi.
Maantasokerros jakautuu tilallisesti ja toiminnallisesti vyöhykkeisiin ja sinne sijoittuvat julkiset ja yhteiskäyttöiset toiminnot.
SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILANNE
Tilojen ohjelmoinnissa tavoitellaan joustavaa toiminnallista synergiaa toimistotilojen ja hotellin palvelujen välillä. JulkisivuSuunnittelualue on tärkeä osa merelliseen Helsinkiin liittyvää vyöhykkeen kahvila- ravintola-, liike- ja palvelutilat, mahdolliset
kulttuurihistoriallista maisemakokonaisuutta. Se sijaitsee Suo- näyttelytilat sekä aulatilat avautuvat rantalaiturille sekä Satamenlinnan Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä makadulle ja Katajanokanlaiturille. Julkisivuvyöhykkeet voivat
ja on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa (Ympäristömi- toimia erikseen vuokrattavina liiketiloina.
nisteriö 1993) sekä Katajanokan vanhan osan valtakunnallisesti
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estetään veden pääsy vedenpaine-eristetyin rakentein. Yleisten tapahtumatiloja.
alueiden ja tulvasuojauksen rakentamiseen varaudutaan uudisrakennuksen ratkaisuissa.
Satamakadun ja rantapromenadin kulmaan ehdotetaan sijoittuvaksi puistikko, johon maantason kahvilat ja ravintolat voivat
Paikalla sijaitsee purettava varasto- ja toimitilarakennus vuo- laajentua. Rantalaiturien jäsentelyssä, oleskeluportaissa, kuldelta 1960.
kureiteissä, aukiopuistikossa sekä istutuksissa on lähtökohtana
kutsuva avoimuus ja satamalaituriympäristön suurpiirteisen ja
Huom. Tontin ulkopuolisilla alueilla on tässä viitesuun- rosoisen tunnelman säilyttäminen.
nitelmassa esitetty kilpailuvaiheen ympäristösovitus.
Kerroksissa rakennusrunko jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen.
KAUPUNKIKUVA, ARKKITEHTUURI JA TOIMINNALLISUUS
Näistä länsiosa on Stora Enson toimitilaa, keskiosa joustavassa
käytössä (hotelli/toimisto) ja itäosa hotellin käytössä. Sisätiloja
Rakennus täydentää Katajanokan kaupunkijulkisivua Eteläsata- jäsentävät avaukset, valo- ja metsäpihat eriluonteisin istutuksiman suuntaan. Tavoitteena on rauhallinen läsnäolo kaukomai- neen tuovat yllätyksellisiä ja vahvoja mielleyhtymiä pohjoiseen
semassa ja luonteva suhde Helsingille tunnusomaiseen siluettiin luontoon ja metsiin. Materiaalit ovat aitoja ja käsinkosketeltaja rantaviivaan. Nelikerroksisen rakennuksen ylin räystäskorko via. Puuta käytetään runsaasti eri muodoissaan.
on +22.
LIIKENNEJÄRJESTELYT JA ESTEETTÖMYYS
Massoittelussa korostuu tunnistettava sekä Esplanadin rakennusrivistöön että rannan suurpiirteisiin makasiinirakennuksiin Ympäröivät liikennejärjestelyt perustuvat Helsingin kaupungin
rinnastuva horisontaali hahmo, joka rajaa ympäröivää kaupun- ja Sataman yhteistyössä laatimiin liikennesuunnitelmiin, joissa
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tavalla tavalla istuva kokonaisuus. Julkisivujen vapaamuotoiset säilyy risteilyaluskäytössä.
sisäänvedot jakavat horisontaalia massaa pienempiin, ympäristön mittakaavaa mukaileviin osiin, luovat suojaisia poukamia Rakennuksen saattoliikennetasku sijoittuu Katajanokanlaiturille
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Spring offers a flexible structural solution and overall
adaptable spatial organisation capable of accommodating a range of different uses during the building’s
lifespan

The building’s open street front with diverse services as
well as the planning of its immediate surroundings make
it an integral part of the life of the city activating the
whole surrounding area.

Inventive and inspiring, Spring represents dynamic
and modern, but timeless and firm architecture that fits
Inventive and inspiring, Spring represents dynamic
and elevates its surroundings while following biophilic
modern, but timeless and firm architecture that fits
design and
principles.

and elevates its surroundings while following biophilic
design principles.

MONI-ILMEISYYS JA MATERIAALISUUS

Finnish timber is used in many different forms and is the
The centrally located street entries naturally join the
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The office spaces are divided to different working enviroment zones.

The materiality and appearance of the building combines
broad and strong forms that connect it to the Helsinki
historic seafront with personal features that give it a unique
character

AVAUTUMINEN JA LIITTYMINEN YMPÄRÖIVÄÄN KAUPUNKITILAAN

MUUNTOJOUSTAVUUS JA MUUNNELTAVUUS
Pitkä käyttöikä sekä muuntojoustavuus ja monipuolinen käytettävyys elinkaaren aikana ovat oleellisia
tulevaisuutta kestävässä rakentamisessa.

runkosyvyys,
tilojen continue
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architecture massoittelu,
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koratkaisu (pilari-palkki-laatta) ja sen mitoitus, kerroskorkeus (maantasokerros n.5m ja muut kerrokence
in the landscape sets an example as the first building of the new Katajanokka waterfront.
set n.4m) sezkä vertikaaliyhteyksien sijoittuminen mahdollistavat rakennuksen muuntojoustavuuden
eri käyttötarkoitusten välillä elinkaaren aikana.
Tilaratkaisut mahdollistavat tilojen, ihmisten ja toimintojen monimuotoisen vuorovaikutuksen ja
muunneltavuuden. Toimistotiloja voidaan käyttää joustavasti avoimena työympäristönä tai erillisinä
työhuoneina yhdelle tai useammille käyttäjille.
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Kasvillisuuskonseptit
SISÄPIHA
”KO IV IKKO”

Satumainen metsän
tunnelma. Valkoiset
koivunrungot ja pehmeä
kumpuileva metsänpohja.

Huoltopiha, pysäköintilaitos ja pyöräpaikat sijoittuvat kellariin.
Kellariin ajetaan Katajanokanlaiturilta Ankkurikadun kulmasta.
Rakennuksen länsipäädyssä Satamakadun jatkeella on asiointipyöräpaikkoja.
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattia sijoittuu tulvarajan
yläpuolelle tasolle +3,40. Katajanokanlaiturilta lähestyttäessä
sisääntuloa jäsentää esteettömästi saavutettava sisääntuloaukio luonnonkivisine portaineen ja luiskineen. Liittyminen rantalaiturille ja Satamakadun jatkeelle hoidetaan ennen rantalaitureiden rakenteiden korjausta ja korotusta vastaavalla tavalla
väliaikaisin esteettömin järjestelyin.
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT ULKOTILAT
Rakennuksen ulkotiloja inspiroi pohjoinen luonto. Tunnistettavat metsä- ja luontotyypit ilmentävät luontaisia kasvupaikkojaan. Rakennuksen sisäpihalla kasvaa koivikko sekä monilajista
kenttäkerroksen kasvillisuutta. Pihalla ei liikuta, vaan sitä on
tarkoitus tarkkailla ikkunoista. Tämä antaa monimuotoiselle
kasvillisuudelle kasvurauhan.
Säälle alttiit toisessa kerroksessa olevat terassit ilmentävät saaristoluontoa. Kivikkoiset karut rantaniityt tarjoavat elvyttävän ja
rauhoittavan oleskeluympäristön, jossa riittää katseltavaa. Käyttöpinnat ovat harmaantuvaa puuta.
Kattopinta muodostaa rakennuksen viidennen julkisivun. Rakennuksen ylimmästä kattopinnasta vähintään 50% on monilajista
viherkattoa, jolla saavutetaan vähintään 10% sadevesien kokonaisviivytys. Viherkatto muodostetaan sammalista sekä kuivan
kedon kasveista. Katon aaltomaisesti vaihteleva paksuus luo
variaatiota kasvillisuuteen mahdollistaen monilajisen, kaikkina
vuodenaikoina ympäristöä rikastuttavan pinnan. Katolle rajataan suojaisia oleskeluterasseja ja sijoitetaan aurinkopaneeleita.
Rannan oleskeluportaat ja kulkureitit kutsuvat meren äärelle.
Materiaaleissa käytetään pääosin luonnonkiveä. Merenrantakasvillisuudesta muodostuvat istutusalueet rajaavat kovia pintoja.
JULKISIVUT, MATERIAALIT JA RAKENTEET
Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

ma

rakate
ammal

Aurinkopaneelit
200m2

Sisäpiha

Julkisivuratkaisuissa huomioidaan korkeat kaupunkikuvallisten
tavoitteet ja rakennuspaikan teknisesti vaativat olosuhteet. Ulkopuoliset
vaaleat (luonnonkivi/keraaminen elementti/lasitettu
Sorakate
ja sammal
muototiili)
auringonsuojalamellit tuovat rakennukselle tavoitellun kaupunkijulkisivun ilmeen. Kaksoisjulkisivulla saadaan
rakennusfysikaaliset ja akustiset tavoitteet täyttymään ja julkisivujen puuosat suojattua lasilla. Maantasokerroksen julkisisorakaista
vut ovat lasiaReunalla
ja luonnonkiveä.
Lasijulkisivun takana korostuvat
massiivipuiset
muotopilariaiheet. Sisätiloissa jätetään mahdolKumpu
käyrät n 5cm
lisimman paljon
rakenteellista puuta näkyviin. Rakennuksen
ilme muuntuu eri vuorokaudenaikoina ja valaistusolosuhteissa.
Rakennuksen
valaistuksessa huomioidaan luonteva suhde ymTerassi
päröivään kulttuuriympäristöön, sen hierarkiaan ja näkyvyyteen
sekä korkealaatuinen ja hillitty toteutus.

Varausalueen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Sataman omistuksessa olevia laiturirakenteita, joille varataan vähintään 19 m
rakenteiden reunasta työtilaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä
varten. Rakennus suunnitellaan ja perustetaan siten, että nykyinen laiturirakenne on rannan puolelta auki kaivettavissa (10m
laiturirakenteiden rannanpuolta), korjattavissa ja uusittavissa
myös tulevaan korkotasoon vaurioittamatta rakennuksen perustuksia. Varausalueen pohjoispuolella on voimassa maanalainen
asemakaava, joka mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamisen. Varausalueen kohdalta on lisäksi suunniteltu
maanalaisen kokoojakadun tilanvaraussuunnitelmassa Katajanokan sataman yhteyttä kalliotunnelissa. Pysäköintilaitoksen ja
tunneliyhteyden toteuttaminen huomioidaan suunnitelmissa.
Kts. erillinen Geotekninen selvitys
Akustiset vaatimukset kts. erillinen Ympäristömeluselvitys

TE RA S SIT
”RAN TAK IV IK KO”

Kivien rytmittämät
rehevämmät kolot ja
sopukat. Vaihettumisvyöhyke
metsästä kohti niittyä.

V IHE RKAT TO
”SAA RIS TON IIT TY”

Aaltoilevaa värien ja soran
loistoa, joka dynaamisesti
muuttuu vuodenaikojen ja
ajan myötä.

Sisäpiha

RAKENNUKSEEN LIITTYVIEN ULKOTILOJEN KONSEPTI

kasvipaletti
Katajanokan laituri

YMPÄRISTÖTAVOITTEET JA HIILIJALANJÄLKI
Katajanokan laiturin suunnittelua ja toteutusta ohjaa tavoite
hiilineutraaliudesta. Suunnittelun lähtökohtana on massiivipuuelementeistä rakennettu rakennus, jonka muissakin materiaalivalinnoissa huomioidaan vähähiilisyys. Tavoitteena on myös
energiatehokas rakennus, jossa hyödynnetään paikalla tuotettua uusiutuvaa energiaa.
Rakennuksen valintoja tarkastellaan suunnittelun ja rakentamisen aikana koko elinkaaren näkökulmasta. Tämä tarkoittaa,
että hankkeessa minimoidaan hiilijalanjälkeä sekä rakentamisen
että ylläpidon aikana. Samalla huomioidaan ne potentiaaliset
ilmastohyödyt, joita ilman rakentamista ei muodostuisi. Näitä
ovat esimerkiksi tuotteiden uusiokäyttö ja kierrätettävyys sekä
pitkäaikaiset hiilivarastot.
Rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään massiivipuurunkoratkaisulla ja ottamalla vähähiilisyys yhdeksi materiaalien
valintakriteeriksi muiden materiaaliratkaisujen osalta. Puutuotteiden käyttö runkomateriaalina lisää pitkäaikaista hiilivarastoa. Rakennuksen katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita ja lämpösaarekeilmiötä hillitsevää viherkattoa. Energiatehokkuus on
määräystasoa merkittävästi parempi ja huomioita kiinnitetään
sekä rakenteelliseen energiatehokkuuteen, energiatehokkaisiin
järjestelmäratkaisuihin kuin hukkaenergian hyödyntämiseen.
Hiilijalanjälkeä ohjataan läpi hankkeen. Ohjauksessa tullaan
käyttämään Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen
arviointimenetelmää. Jokaisessa hankevaiheessa tarkistetaan
tavoitteen toteutuminen ja etsitään aktiivisesti keinoja, joilla
hiilijalanjälkeä voidaan alentaa ja ilmastohyötyjä kasvattaa.
Ympäristötavoitteiden toteutumista mitataan myös hakemalla
kohteelle LEED-ympäristösertifiointi, jonka tavoitetaso on Platinum. Lisäksi mahdollistetaan käyttäjien WELL-sertifionti.

Viherkatto

Terassit
rantakivikko

SISÄPIHAN KOIVIKKO

Terassit
rantakivikko

Viherkatto
saaristoniitty

Katajanokan laituri
Viherkatto
TERASSIEN
RANTAKIVIKOT

saaristoniitty

Katajanokan laituri

Katajanokan laituri

Katajanokan laituri

Kts. erillinen Selvitys hiilijalanjäljestä

PALOTURVALLISUUS
saaristoniitty

Maanpinnan yläpuoliset rakenteet ovat puuta Stora Enson puurakennetuotteisiin perustuen. Rakenteissa huomioidaan pitkä
käyttöikä ja huollettavuus.

Rakennus on jaettu palo-osastoihin käyttötapojen mukaisesti
sekä varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

VIHERKATON SAARISTONIITTY
Katajanokan laituri

Aurinkopaneelit
(VARAUS)

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan
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Tontin ulkopuolisilla alueilla on esitetty kilpailuvaiheen ympäristösovitus

ASEMAPIIRUSTUS, 1/750
KATAJANOKAN LAITURI
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ASEMAPIIRUSTUS / VÄLIAIKAISET JÄRJESTELYT, 1/750
KATAJANOKAN LAITURI
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ALUEJULKISIVU SATAMAKATUA PITKIN

ALUEJULKISIVU ANKKURIKATUA PITKIN

ALUEJULKISIVU MERELLE
ALUEJULKISIVUT 1/1000
KATAJANOKAN LAITURI
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LIIKE- JA TOIMITILAN RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA
16 371 k-m² -> 16400 k-m², josta enintään 2/3 hotellia
•
Sisältää tekniset tilat kerroksissa.
•
MRL:n ja TopTen laskentaohjeen mukaiset kuilut maanpäällisissä kerroksissa,
ulkoseinän 250mm ylittävän osan sekä ajoyhteyden autohalliin saa rakentaa
em. rakennusoikeuden lisäksi
•
Kellarikerrokseen saa rakentaa enintään 620 k-m2 pääkäyttötarkoituksen
mukaisia tiloja em. rakennusoikeuden lisäksi
ERITTELY:
Pääkäyttötarkoitus				1.-4.krs 		16108 k-m²
Tekniset tilat kerroksissa				1.-4.krs		263 k-m²
Ajoramppi					1.krs		215,5 k-m²
Kuilut 						1.-4.krs 		670 k-m²
1.-4.krs 		
471,5 k-m²
Ulkoseinän 250mm ylittävät osat 			
Kokonaiskerrosala							17728 k-m²

4. KERROS

Hotellin majoitustilojen laajuus viitesuunnitelmassa			
		

n.6200 k-m²

AUTOPAIKAT
•
•

toimistot ja hotellit enintään 1AP/350k-m² (hotelli) - 1AP/250 k-m² (toimisto)
viitesuunnitelmassa 62kpl kellarissa, sisältäen
vieras- ja esteettömät autopaikat

POLKUPYÖRÄPAIKAT
•
•
•

3. KERROS

vähintään toimistot ja liiketilat 1pp/50k-m², hotellit 1pp/500 k-m²
viitesuunnitelmassa 200kpl kellarissa
asiointipolkupyöräpaikat 20kpl, rakennuksen länsipäässä Satamakadun jatkeen
aukiolla
+2.30

Ajoramppi

HISSI
1000KG/
13HLÖA

Ulkoseinän 250mm ylittävä osa
Kuilut
Tekniset tilat
Pääkäyttötarkoitus
4. kerros

2. KERROS
2.krs

4.krs

4. KERROS
KERROS
4.

1. KERROS

+2.30

Muuntamon haalausreitti

KATAJANOKAN LAITURI
Kerrosalalaskelma (viiteaineisto)
HISSI
1000KG/
13HLÖA

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Annankatu 31-33 E 64

00100

Helsinki

010 4234 640

ALUSTAVA 29.1.2021
LASTAUSALUE

GSPublisherVersion 0.99.99.100

HUOLTO

1.krs

3.krs

KELLARI

K1. KERROS

3. KERROS
KERROS
3.

1. KERROS

3. kerros

Muuntamon haalausreitti

POHJAPIIRUSTUS, KELLARI 1/500, KERROSALAN LASKENTAKAAVIOT
LASTAUSALUE

KATAJANOKAN LAITURI
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Kokonais‐
kem2 / tekniset
kerrosala
tilat
4790,767
‐51,459
4400,77
‐70,415
4268,283
‐70,415
4268,283
‐70,495
17728,103
‐262,784

Kerrosala K01

622,84 k‐m2

kem2 / ajo‐
ramppi
‐215,571

‐215,571

kem2 / kuilut
‐157,654
‐171,459
‐172,857
‐168,016
‐669,986

kem2 / 250mm
ulkoseinä‐ylitys
‐24,568
‐148,944
‐148,944
‐148,944
‐471,4

Pääkäyttö‐
tarkoitus
4341,515
4009,952
3876,067
3880,828
16108,362

Pääkäyttö‐
kem2 / tekniset
tarkoitus
tilat
4341,515
51,459
4009,952
70,415
3876,067
70,415
3880,828
70,495
16108,362
262,784

16371,146

Sisäpiha

Viherkatto

kasvipaletti

saaristoniitty

Sisäpiha
kasvipaletti

Sisäpiha
koivikko
Reunalla sorakaista

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan
Poistoilma

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

Kumpu
käyrät n 5cm

Aurinkopaneelit
200m2

Sorakate
ja sammal
Kumpu
käyrät n 5cm

Poistoilma

Sorakate
ja sammal

Sisäpiha

Sorakate
ja sammal

Reunalla sorakaista

Viherkatto

Terassi

Kumpu
käyrät n 5cm

kasvipaletti
Kattoikkuna

Kattoikkuna

Sisäpiha

Terassi

Kattoterassi
407,0 m2

SISÄPIHAN KOIVIKKO, KASVILLISUUSPALETTI

Terassi

Reunalla sorakaista

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

Kumpu
käyrät n 5cm
Poistoilma

Katajanokan
Katajanokan laituri
laituri

POHJAPIIRUSTUS, MAANTASOKERROS 1/500
KATAJANOKAN LAITURI
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Katajanokan laituri

Sorakate
ja sammal

Aurinkopaneelit
(VARAUS)

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

2.-(3.)KERROS

4.KERROS

POHJAPIIRUSTUS, 2.-4.KERROS 1/500
KATAJANOKAN LAITURI

12

VIITESUUNNITELMA, 1.2.2021

Viherkatto
Kasvipaletti

Viherkatto
saaristoniitty

Rakennuksen ylimmästä kattopinnasta vähintään 50% on monilajista viherkattoa, jolla saavutetaan vähintään 10% sadevesien kokonaisviivytys.

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

Viherkatto

Reunalla sorakaista

Poistoilma

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

Kumpu
käyrät n 5cm

Aurinkopaneelit
200m2

Sorakate
ja sammal
Kumpu
käyrät n 5cm

Poistoilma

Kasvipaletti

Sorakate
ja sammal

Reunalla sorakaista

Sorakate
ja sammal

Viherkatto

Kumpu
käyrät n 5cm

Terassi

Kattoikkuna

Kattoikkuna

Sisäpiha

Terassi

Kattoterassi
407,0 m2

Terassi

Reunalla sorakaista

SAARISTONIITYN KASVIPALETTI

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

Katajanokan laituri

KATTOKAAVIO, VIHERKATON PERIAATE, 1/500
KATAJANOKANKatajanokan
LAITURI laituri
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Kumpu
käyrät n 5cm
Poistoilma

Sorakate
ja sammal

Aurinkopaneelit
(VARAUS)

Perennat istutetaan
kukinnan värin mukaan

JULKISIVU SATAMAKADUN JATKEELLE

JULKISIVU KATAJANOKANLAITURILLE

JULKISIVUT 1/500
KATAJANOKAN LAITURI
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Stairs, prefabricated CLT

Cores, CLT load bearing walls
100-140mm + fire protection
and sound insulation layers

Structural axonometric

GENERAL STRUCTURAL, FIRE SAFETY AND ACOUSTICs

tyard at the centre of the western zone is covered with a glass ceiling bringing light to the office spaces. It also has its own
cts the floors and encourages encounters, turning the central space into a more public area.

The construction system is simple and straightforward to implement with a focus on
repetition and design features that allow for minimal on-site activity and maximize
the potential of pre-fabricated elements and existing Stora Enso construction systems.
The building consists of an underground concrete basement and three floors above
ground fully supported by a wood structure. In accordance with the geo-technic
guidelines of the competition programme, the building is supported by drilled piles,
which allows reversing any possible water lift with tensioned anchor rods.
The basement floor and walls are made of cast-in-place waterproof reinforced concrete structures. If the level of excavation allows, the foundations are made as a double
structure with a crushed grate on top of the load-bearing waterproof slab and a separate underground concrete floor (counterweight to the lift and installation space for
house building service technology). The basement ceiling is designed as a pre-stressed
concrete slab, which allows for different layouts of the basement and the overhead
frame structures.
Due to the dimensions and diverse uses of the above-ground structure, the solid wood
frame of the building is divided into two separate blocks by a movement joint.
The office block has a solid wood pillar-beam-slab frame, where the beams are placed
diagonally to the building mass. The block is stiffened with CLT staves placed in the
four shafts, and that together with the columns and beams form the vertical grids that
stabilize the building. In addition to the functionality of the space, pillar placement
has been guided by constraints set by its height. The heights of the solid wood frame
beam and slab have been chosen based on the combined vibration criterion of the
subfloor structure, which has resulted in a typical column pillar of 6.3 x 7.0 m2 with
a solid wood beam height of 800 mm. On the aisle lines of the office block, the pillars
are closer together, allowing for lower beams and further placement of airducts without piercing the beams.
In the hotel block, both the solid wood-structured wall elements between the rooms
and the corridor act as load-bearing and block-stiffening components. Sound insulation between hotel rooms can be achieved with either a double wall solution or surface cladding. Shaft structures are also elements made of solid wood. In both blocks,
the solid wood CLT midsole slabs act as a plate-like structure, transmitting horizontal
forces to the stiffening components. The floor structure is a 250 mm high assembly
floor, which forms an installation space for cabling of building services and provides
sufficient sound insulation in between the floors.
The large cylindrical structure of the lobby is manufactured as four elements supported by an annular beam structure around the opening and further resting on the
primary beam of each level. The top structure of the skylight is a glass roof supported
by solid wood beams.
The façade of the building is a 400 mm thick, double glazed structure resting on solid
wood pillars. This offers a solution to the exceptional physical requirements set by the
location of the building in terms of humidity, heat and sound management.
The building is divided into fire compartments according to the usage patterns and
is equipped with automatic fire extinguishing equipment. There is a target sprinkling
system in the lobby. The dimensioning of load-bearing structures allows wooden
surfaces to be exposed.
Building Service Technology / HVAC system
The building will be connected to city’s district heating and cooling networks. Also
the cold water and sewage systems will be connected to the city’s supply networks.
The heating and cooling system for offices and hotel rooms will be radiant panel
system which is a modern, silent, comfortable and energy-efficient. In the basement
and technical rooms radiators will be used for heating and fan coils for cooling. In the
hotel area also the bathroom floors will be heated. The profitability of the heat pump
recycling energy from cooling system to heating system will be studied later in the
process when the cooling loads and profiles are estimated. Air-handling units will be
equipped with efficient filtration and heat recovery, heating and cooling features. The
AHU’s will be located to the basement and near their service areas. AHU’s will be

controlled by demand-based input (temperature and CO2-concentration indication).
All HVAC-systems and units will be connected to and controlled with a modern
building automation system which enables the control of energy use and quick observation of malfunctions.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TECHNICAL SOLUTIONS
All design decisions and material selections of the building have been guided by
carbon neutrality and circular economy. The building is long-lasting, energy efficient
and allows for repair and maintenance throughout the building´s entire lifespan.
Exposed wooden structures are also easy to inspect when needed.
The sensitive site with difficult requirements set by climatic conditions as well as the
historic cityscape has led to the solution where the buildings wooden facade and
structure is revealed behind a protective glass surface. The glass layer enveloping the
building is part of an insulation system which also includes windows in between the
wooden structural frame. This allows lower U- and G-values for the inner windows.
It also results into a service free and structurally safe, cost effective and visually
impressive facade system. Adjustable blinds can be fitted in between the two glass
layers. Light aluminium or natural stone lamellas offer shadows and protection for
the wooden facade, but also gives the whole structure a light appearance and the right
tone for it to sit seamlessly in the surrounding cityscape. The openings in the wooden
facade structure can be optimized according to their orientation to the sun without
it affecting the appearance of the building to the street. Like this LEED certification
requirements on natural light and views are easily met.
The roof of the building is a green roof combining different orientations and moss and
dry meadow flora. Besides the top floor, the lower floor terraces have an additional
200 + 180 m² of green roofs. A solar panel system covering 460 m² will be placed on
the rooftop. There is plenty of sunlight on the site and the panels can be placed on a
15° angle resulting in a maximum height of 50 cm so that they don’t interfere with the
outside appearance of the building and the broader views from the city.

Load bearing structure is 320mm CLT. Ceiling is mostly covered with acoustic cladding,
but CLT is also partly left visible. The main routes of the building services are covered
with suspended ceiling. CLT slabs are fire protected on the top side. To fulfill the required
sound insulation level, and to allow adaptable cabling for the office space, the floors are
made with a 250mm high assembly floor -system.
Roof:
Roof structure is based on pre-fabricated massive wood elements. The overall thickness of
the roof structure is roughly 1m.

clt/puuverhous lasin takana

Glulam or CLT

keraaminen elementti / lasitettu
muototiili / luonnonkivi
lasi

Sunshade lamellas,
recycled aluminium /
natural stone
Glass

Structural axonometric drawing annotation
The load bearing wooden structure is based on column-beam-slab -system. Column
grid is typically 6.3m x 7.0m, and floor-to-floor height is 4m. Columns and beams are
made out of visible solid wood (glulam or CLT). Ceilings are CLT-slabs, which are partly
visible. Load bearing walls, and shafts, are also made of CLT. Roof structure is based on
pre-fabricated massive wood elements. Building frame bracing is based on the massive
wood ceilings and walls, together with column braces. There are routes for the building
services in the aisle ceilings, and also in the raised assembly floor structure.
Building components (all dimensions are based on the preliminary design, and are subject to change during the later design phases):
Columns:
480mm x 480mm columns are produced out of double 240mm x 480mm posts, CLT or
glulam.
Walls:
Load bearing internal walls are made out of CLT, thickness 100-140mm. Walls are covered with the necessary fire protection and sound insulation layers.
Facade:
Facade structure is double glazed facade, supported by visible massive wood structure,
CLT or glulam
Air gap in between the outer glass layer and the inner windows of 400mm, for acoustical
reasons.
Beams:
480mm x 800mm beams are produced out of double 240mm x 800mm beams, CLT or
glulam. Beams are smaller on the aisles, to enable building service routings there.
Ceilings:

luonnonkivi

Natural stone

clt/puuverhous lasin takana

Glulam or CLT
colums

Facade study 1/100

her with the wooden structure and the forest courtyard give the
ntity unlike any other hotel in Helsinki.

JULKISIVU ANKKURIKADUN JATKEELLE

‘SPRING’

PERIAATTEELLINEN JULKISIVUOTE

7/8

JULKISIVU MERELLE

JULKISIVUT 1/500, PERIAATTEELLINEN JULKISIVUOTE
KATAJANOKAN LAITURI
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POIKITTAISLEIKKAUS

PITKITTÄISLEIKKAUS

LEIKKAUKSET 1/500
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ VALKOSAARESTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ OLYMPIATERMINAALISTA
KATAJANOKAN LAITURI
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Tontin ulkopuolisilla alueilla on esitetty kilpailuvaiheen ympäristösovitus

NÄKYMÄ RANTAPROMENADILTA
KATAJANOKAN LAITURI
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SISÄÄNTULONÄKYMÄ KATAJANOKANLAITURILTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ KESKEISTILASTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ KESKEISTILAN KATTOIKKUNALLISESTA TILASTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ TOISESTA KERROKSESTA TERASSIN KAUTTA ETELÄRANTAAN
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ KATAJANOKANLAITURILTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ HOTELLIN KERROSAULASTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ SATAMAKADULTA
KATAJANOKAN LAITURI

26

VIITESUUNNITELMA, 1.2.2021

NÄKYMÄ ANKKURIKADULTA
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ KATAJANOKANLAITURILTA ITÄÄN
KATAJANOKAN LAITURI
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NÄKYMÄ KATAJANOKANLAITURIA PITKIN KAUPPATORILLE
KATAJANOKAN LAITURI
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