Porin Aarre
Kilpailuseminaarissa 3.12.2018 esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Tilaohjelman mukaan osa kokoelmavarastosta toteutetaan avoimena varastona. Kuinka monta neliömetriä
on ajateltu toteutettavaksi avoimena varastona?
Kilpailuohjelmassa ei anneta ohjetta siitä, kuinka suuri osa kokoelmavarastoista tulisi olla avointa varastoa.
Avoimen varaston koko riippuu valitusta suunnitteluratkaisusta. Kaikki varastotila ei kuitenkaan voi olla
avointa varastoa, sillä osa esineistöstä ei sovellu sijoitettavaksi avoimeen varastoon tai voi olla siellä vain
vähän aikaa.
Tilaohjelman mukaan suurin osa (3000 m2) varastotilasta tulee olla huonekorkeudeltaan 6 m.
Kokoelmavarastojen tehokkuuden kannalta kuusi metriä korkea tila on optimaalinen. Varastotiloille annettu
neliömäärä on riippuvainen tilan korkeudesta; mikäli kilpailuehdotuksessa esitetään kokoelmavarastoksi
kuutta metriä matalampaa tilaa, tulee kokoelmavarastojen laajuutta vastaavasti kasvattaa.
Mitä eroa on kokoelmatiloilla ja varastotiloilla?
Kokoelmatiloihin kuuluu kokoelmavarastojen lisäksi myös kokoelmien käsittely- ja konservointitiloja.
Olevassa museorakennuksessa on konservointitiloja ja varastoja kellarissa. Onko niin, että nämä tilat eivät
sisälly huonetilaohjelmaan vaan jäävät ennalleen?
Satakunnan Museon olevan rakennuksen pohjakerroksessa olevat tilat säilyvät lähtökohtaisesti nykyisessä
käytössä (ks. liite 4a Satakunnan Museon nykyinen käyttö). Pohjakerroksessa nykyisin olevista toiminnoista
ainoastaan tekstiilikonservoinnille suunnitellaan uudet käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat ja ne on määritelty tilaohjelmassa.
Kilpailuehdotuksessa tilaohjelman mukaiset toiminnot tulee sijoittaa olevien toimintojen lisäksi kilpailualueelle uudisrakennukseen, Satakunnan Museon olevaan rakennukseen (kilpailuohjelman sivulla 25 osoitetut
tilat rakennuksen 1. kerroksessa) ja siihen mahdollisesti tehtävään laajennusosaan sekä Hotelli Otavan rakennukseen.
Jos olevan rakennuksen pohjakerrokseen esittää jonkin uuden toiminnot, tulee nykyisille toiminnoille esittää
korvaavat tilat tilaohjelmassa mainittujen tilojen lisäksi.
Mitä aluetta tarkoitetaan, kun kilpailuohjelmassa mainitaan toriaukio?
Hallituskadun varrelle rakenteilla olevan asuinkerrostalon viereen, teatterin länsipuolelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu toriaukio. Toriaukioksi osoitetulle alueelle ei voi sijoittaa maanpäällistä rakentamista.
Voiko rakentaminen ulottua kiinni teatterin laajennusosaan?
Kyllä. Rakentaminen voi ulottua kiinni teatterin laajennusosan umpinaiseen länsiseinään.
Kilpailuohjelman mukaan alueelle ei tarvitse sijoittaa pysäköintiä museotoimintojen osalta. Kuinka on pysäköinnin laita asuinrakentamisen osalta?
Asumisen osalta kilpailuehdotuksessa on osoitettava tontille 20 autopaikkaa.
Kilpailuohjelman mukaan kilpailijan tulee ratkaista yhteys olevan museorakennuksen ja uudisrakennuksen
välillä. Otetaanko kantaa siihen, onko kyse sisäyhteydestä, joka tarkoittaa Hallituskadun ali tai yli rakentamista?
Kilpailuohjelmassa ei sanota minkälainen yhteyden pitää olla. Kilpailijan tulee esittää yhteys, joka palvelee
Hallituskadun eri puolille sijoittuvia tiloja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kilpailijan tulee ratkaista, miten toimiva yhteys olevan museorakennuksen ja uudisrakennuksen välillä järjestetään sekä
yleisölle, että kokoelmatilojen ja näyttelytilojen välille.

Onko oltava mahdollista kuljettaa näyttelyesineitä autolla tai trukilla varastotilan ja näyttelytilan välillä?
Kokoelmavarastotiloissa työskennellään trukilla. Yhteyden kokoelmatilojen ja näyttelytilojen välillä ei tarvitse olla autolla tai trukilla ajettava.
Minkälaisia tilantarpeita Poriginal gallerialla on?
Poriginal galleria on Porin taidemuseon näyttelytila, jossa järjestetään vaihtuvia nykytaidenäyttelyitä. Nykyinen tila on kahdessa kerroksessa, mikä mahdollistaa kahden erillisen näyttelyn järjestämisen samanaikaisesti.
Pysäköinti vie paljon tilaa. Ilmeisesti pysäköinti on sijoitettava maan alle, jolloin myös ajoramppi vie tilaa.
Voiko käyttää hyväksi Karhukorttelin pysäköintiluolan sisäänkäyntiä?
Kilpailun järjestäjä selvittää mahdollisuutta käyttää kortteliin jo rakennettujen ja rakenteilla olevien asuinrakennusten pysäköintitiloihin johtavaa ajoramppia ajoyhteytenä myös kilpailualueelle. Kilpailuaineistoja
voidaan täydentää 15.1.2019 asti.
Onko pohjaveden korkeudesta kilpailualueella saatavissa tietoa?
Kilpailuohjelman mukaan pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kilpailualueella noin tasossa + 1.5. Pohjaveden pinnan alapuolelle ei tule suunnitella rakentamista ilman erityisen painavaa syytä.
Onko Hotelli Otavan käyttötarkoituksen muuttaminen mahdollista?
Voimassa olevassa asemakaavassa Hotelli Otava on osoitettu liike- ja toimistorakennukseksi, mikä mahdollistaa monenlaiset käyttötarkoitukset. Rakennusta ei voi muuttaa asunnoiksi.

