Rovaniemen kaupunginkirjaston nuorten kirjaston tilasuunnittelukilpailu 30.5 – 3.9.2012

KILPAILUKUTSU

Kilpailun järjestäjä
Rovaniemen kulttuurilautakunta järjestää Rovaniemen kaupunginkirjaston nuorten
kirjaston suunnittelu/muotoilukilpailun yhteistyössä Alvar Aalto – säätiön, Aaltoyliopiston ja Lapin yliopiston kanssa.
Kilpailun tavoite ja tehtävä
Kilpailun tavoitteena on suunnitella nuorten kirjasto Arkkitehti Alvar Aallon (1898 1976) suunnitteleman Rovaniemen kaupunginkirjaston (1961 - 1965) yhteyteen. Kohteena oleva tila on suunniteltu alkujaan talonmiehen asunnoksi ja viime vuosina siinä
on toiminut taidegalleria.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä käyttäjien että työntekijöiden tarpeet ja toiveet sekä rakennuksen Aallon henki. Materiaali- ja kalustevalinnoissa tulee kiinnittää
huomiota niiden toimivuuteen ja helppohoitoisuuteen.
Tilan toteuttamiseen on varattu 50 000 €. Kokonaiskustannusten vähentämiseksi
suunnittelussa voi hyödyntää kirjaston kalusteita (kuvia kilpailun www-sivuilla). Kilpailuehdotukseen on sisällytettävä suuntaa antava toteutusbudjetti.
Nuorten kirjasto otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa.
Suunniteltava tila
Suunniteltava tila sijaitsee Rovaniemen kaupunginkirjastossa.
Liitetiedostot ja linkit löytyvät www-sivuilta:
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Kulttuurilautakun
ta/Nuorten-kirjasto---suunnittelukilpailu
Kirjastokuvat
Kalustekuvat
Pohjapiirustukset
Lapin yliopiston kevään 2012 palvelumuotoiluprojektissa tuotettu materiaali
Nuorten raadin toiveet
Kirjaston henkilökunnan toiveet
Kirjaston esittely
Kilpailuaineiston havainnollistaminen
Kilpailuehdotuksesta tulee tehdä mahdollisimman havainnollistava.
- Perusratkaisut esitetään mittakaavassa 1:50
- Ehdotetut kalusteet ja huonekalut (kuvineen) nimetään ja luetteloidaan
- Ehdotetut sisustusmateriaalit ja – tekstiilit (kuvineen) nimetään ja luetteloidaan
- Värikartta tietoineen
- Mahdollisimman havainnollistavia perspektiivikuvia/visualisointeja tilasta. Kilpailijalla
on oikeus jättää muutakin ehdotustaan selittävää materiaalia (kuten palvelupolun kuvauksia eri käyttäjien näkökulmista, blueprint-kaavioita sekä muita palvelun käyttöä
kuvaavia aineistoja, esimerkkejä ja perusteluja ratkaisuille, max 3 sivua).

- Ehdotukseen tulee liittää teoksen toteuttamista varten realistinen budjetti. Budjetin
tulee kattaa kalusteet ja muu materiaali
- Selostusteksti, jossa ratkaisu perustellaan ja kuvaillaan (enintään A4)
Suunnittelumateriaali on toimitettava vaakasuuntaisena A3-koossa tulostettavissa
olevana pdf-tiedostona, jonka resoluutio on vähintään 200 dpi.
Kilpailuehdotukset, toteutusbudjetti ja selostusosa toimitetaan muistitikulle tallennettuna.
Kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Jokainen kilpailuun jätetty ehdotus ja siihen liittyvä selvitys on
merkittävä nimimerkillä (muistitikku on merkittävä nimimerkillä niin, että nimimerkki ei
siitä irtoa). Mukaan on liitettävä samalla nimimerkillä varustettu suljettu kuori, jossa
on tekijän nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero pankkiyhteys
ja tiedot verotuksen toteuttamista varten.
Kilpailija voi jättää useita vaihtoehtoisia ehdotuksia. Eri ehdotukset pyydetään toimittamaan eri nimimerkillä.
Kilpailuehdotuksessa ei missään kohdassa saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei
pakkauksesta eikä muustakaan ilmene tekijän henkilöllisyys. Milloin nimi tai ehdotuksen lähetyspaikkakunta muu mahdollinen tekijään viittaava asia ilmenee pakkauksesta, on järjestäjän poistettava se ennen pakkauksen toimittamista palkintolautakunnalle. Kilpailuehdotuksia ei palauteta.
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.
Osallistujat
Kilpailu on avoin Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston opiskelijoille.
Arviointiperusteet
Kilpailuehdotusten arvioinnissa ja voittajien palkitsemisessa noudatetaan kilpailun
sääntöjä. Arvioinnissa huomioidaan
- tilan mielenkiintoisuus, toimivuus ja soveltuminen kaupunginkirjaston yhteyteen
- asemoituminen Alvar Aallon arkkitehtuuriin
- toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja suunnitelman toteutettavuus
- käyttäjien näkökulman ymmärtäminen ja huomioiminen
Palkinnot
Voittajaehdotuksen tekijä saa 5 000 €. Lisäksi jaetaan kaksi 500 €:n tunnustuspalkintoa.
Kilpailulautakunta voi jakaa palkinnot myös toisella tavalla ja pidättää oikeuden jättää
voittosumma jakamatta, jos kilpailulautakunta ei löydä ehdotusten joukosta toteuttamiskelpoista ehdotusta. Kilpailun voittaja hyväksyy ehdotuksensa muokkaamisen jos
se taloudellisista tai rakennusteknisistä syistä johtuen on tarpeen.

Tekijänoikeudet
Kilpailuehdotuksen tekijällä on tekijänoikeus ehdotukseensa. Kilpailuun osallistuminen siirtää käyttöoikeuden, tiedotus-, näyttely- ja markkinointikäyttöön ehdotuksen tilaajalle, jonka on kuitenkin aina mainittava tekijän nimi. Toteutettavan ehdotuksen
omistusoikeus on tilaajalla.
Kilpailun kulku
Kilpailun julkistaminen
Kilpailuaineiston lähetys
Tuomariston arviointi
Kilpailun tulosten julkistaminen

30.5.2012
3.9.2012 klo 15:00
13.9.2012
29.9.2012

Kilpailu päättyy 3.9.2012 kello 15.00
Kilpailuehdotukset on toimitettava muistitikulle tallennettuna osoitteella:
Rovaniemen kaupunki / Kulttuurilautakunta
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi
Kuoreen merkintä: ”Nuorten kirjaston tilasuunnittelukilpailu”
Voittajille ilmoitetaan etukäteen henkilökohtaisesti.
Postitse toimitetuissa kilpailuehdotuksissa on oltava viimeistään 3.9 päivän postileima. Kilpailuajan päättymisen jälkeen toimitettuja ehdotuksia ei oteta huomioon.
Palkintolautakunta
Rovaniemen kulttuurilautakunnan jäsen Reino Rissanen, projektipäällikkö Salla Erho
ja kirjastotoimenjohtaja Ritva Nurminoro Rovaniemen kirjasto, lehtori Simo Rontti Lapin yliopisto, arkkitehti Tuula Pöyhiä Alvar Aalto -säätiö, muotoilun tutkija Kirsikka
Vaajakallio Aalto-yliopisto. Sihteerinä toimii kulttuurijohtaja Marja Widenius Rovaniemen kaupunki.
Palkintolautakunnan toiminta arvostelun aikana on salainen.

Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailua koskevat kysymykset pyydetään lähettämään 17.6.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
miia.mattila@rovaniemi.fi
Kysymyksiin vastataan kilpailun www-sivuilla viimeistään 29.6.2012.
Suunnittelija Miia Mattila 050 573 4096
Kulttuurijohtaja Marja Widenius 040 553 9894 marja.widenius@rovaniemi.fi,
Projektipäällikkö Salla Erho, Rovaniemen kaupunginkirjasto 040 575 1097
salla.erho@rovaniemi.fi

