FCG Arkkitehdit

Ylöjärven uimahalli

Lampelan ideasuunnitelma, Rovaniemi

Arkkitehtuuri
• Asuminen ja toimitilat
• Koulut ja päiväkodit
• Liikunta- ja uimahallit
• Vanhusten- ja terveydenhuolto
• Yhdyskuntatekniikka ja laitosrakennukset
• Sillat ja meluesteet
• Sisustussuunnittelu
• Palvelumuotoilu
• Projektinjohtopalvelut
• Hankekehitys ja -suunnittelupalvelut

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys
• Taajama-alueiden yleis- ja asemakaavoitus
• Keskustojen kehityshankkeet
• Kortteleiden ja kiinteistöjen kehityssuunnitelmat
• Kaavoituksen pohjaksi laadittavat hanke- ja ideasuunnitelmat
• Rakennustapaohjeet
• Suunnittelukilpailut ja organisointi
• Suunnitelmien 3D-visualisointi
• Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät
• Monialaisten yhteistyöprojektien koordinointi

Monipuolisella FCG Arkkitehdit -tiimillä on
vahva osaaminen rakennussuunnittelun,
korjausrakentamisen, maisemasuunnittelun,
kaavoituksen sekä kaupunkisuunnittelun
ja -tutkimuksen alalla.
Suunnittelumme tärkein tavoite on arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu,
toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. Teemme
kiinteästi asiakkaan/tilaajan/käyttäjän kanssa
yhteistyötä, jotta lopputulos ja sen laatu on
kaikkien osapuolien yhteisesti hyväksymä.
Tietomallipohjainen ja kokonaisvaltainen
suunnittelumme tähtää kestävän kehityksen
ratkaisuihin niin rakennus- kuin aluetasoilla
sekä uniikkeihin ja yksilöllisiin toteutuksiin,
jotka kumpuavat paikan hengestä ja miljööarvoista.

Helsingin Vasikkasaaren puiston ja vesihuollon suunnittelu

Helsingin Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

Maisemasuunnittelu
• Maisemaselvitykset ja maisemasuunnitelmat
• Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat
• Viheralueiden suunnittelu
• Virkistys- ja liikunta-alueiden suunnittelu
• Puistosuunnittelu
• Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön
suunnittelu
• Keskusta-alueiden ja katumiljöön suunnittelu
• Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu
• Havainnollistaminen ja taitto

Strateginen suunnittelu ja paikkatieto
• Selvitykset
• Vaikutusten arviointi
• Paikkatietopalvelut
• Kehityskuvat ja rakennemallit
• Yleis- ja asemakaavoitus
• Palvelurakenne ja kauppa
• Kaupunkien tietomalllinnus
• Matkailuhankkeet
• Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus
• Elinkeinojen/elinvoimaisuuden kehittäminen

FCG

on yksi Suomen suurimmista konsulttiyrityksistä. Suunnitteluun ja
tekniikkaan liittyvä palvelutarjontamme kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- ja korjausrakentamisen, maankäytön suunnittelun, geo- ja rakennustekniikan, liikenne- ja väyläsuunnittelun, vesihuollon suunnittelun, ympäristökonsultoinnin
sekä energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän konsultoinnin.
Tarjoamme kaikille toimialoille myös rakennuttamis- ja ylläpitopalveluita. Monipuolinen
asiantuntemuksemme, kokemuksemme ja osaamisemme ovat käytettävissänne!

Jäsenyydet

FINLAND

Yllä: Espoon Tapiolan Jääpuisto, etukannen kuva: Kiinan Wujinin TianXi ekologinen asuinkortteli

FCG Suunnittelu ja tekniikka

•

puh. 010 4090

•

www.fcg.fi

