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KILPAILUKUTSU 
 
 
KAUPUNGINPUUTARHAN ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILU 
16.4.2018 
 

Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja TKU-Rakennus Oy järjestävät yh-
teistyössä ilmoittautumiskutsukilpailun Peltolan kaupunginosassa sijaitsevan entisen kau-
punginpuutarhan alueen kehittämisen ideoimiseksi. Alueen koko on noin 10,7 hehtaaria. 
Kilpailun lähtökohtana ovat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kau-
punkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. 
 
Kilpailun järjestäjät pyytävät ehdotuksia kilpailun kohteena olevan aluekokonaisuuden 
suunnittelusta. Tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö asuntorakentamisen mahdollis-
tavaksi ja tehostaa Uudenmaantien varren maankäyttöä kaupungin strategisten tavoittei-
den mukaisesti ja siten, että rakentaminen soveltuu yhteen vanhan ympäristön kanssa. Kil-
pailun avulla etsitään tunnistettavaa ja omaleimaista, arvokkaaseen Turun sisääntulotien 
ympäristöön soveltuvaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, toimivaa sekä teknisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoista ideasuunnitelmaa kilpailualueen asemakaavoitusta varten. 
Tavoitteena on myös alueen hyvä saavutettavuus, sujuvat liikkumisjärjestelyt, sekä kävely- 
ja pyöräily-yhteydet keskustaan. Kilpailuun kuuluvan uudisrakentamisen kerrosalatavoite 
on noin 50 000 k-m².  
 
Kilpailijoiden odotetaan ottavan kantaa myös korttelin liittymiseen ympäröivään kaupunkira-
kenteeseen, saapumiseen alueelle ja liikkumiseen alueella, rakennusten välisiin tiloihin ja 
niiden luonteeseen, hulevesiratkaisuihin sekä erilaisten toimintojen yhteensovittamiseen ja 
muuntojoustavuuteen. Suunnittelussa on huomioitava kilpailualueella sijaitsevat suojellut 
rakennukset, suojeltujen rakennusten melunsuojauksen sopivuus rakennuksiin sekä alueen 
rajoittuminen Skanssinmäen hautausmaa-alueeseen, joka kuuluu Museoviraston valtakun-
nallisesti arvokkaisiin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin.  
 
Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä.  
 
Hankintailmoitus on esillä HILMA -tiedotuskanavalla internetosoitteessa www.hankintail-
moitukset.fi. Lisäksi kilpailusta ilmoitetaan ammatti- ja päivälehdissä sekä internetissä Tu-
run kaupungin Kaupunkisuunnittelu -sivulla osoitteessa: http://www.turku.fi/kaupunginpuu-
tarhanalue. Määräaikaan ilmoittautuneiden ja valintakriteerit täyttävien toimistojen/työryh-
mien joukosta valitaan ja kutsutaan kutsukilpailuun neljä (4) osallistujaa. Kilpailun ratkettua 
hyväksytyn ehdotuksen laatineille kilpailuryhmille maksetaan palkkiona 10.000 euroa (+ 
alv). Arviointiryhmä valitsee kilpailuun kutsuttavat työryhmät ilmoittautuneiden joukosta.  
 
Kilpailuun voivat ilmoittautua arkkitehtitoimistot/työryhmät, joissa on mukana nimettynä ai-
nakin yksi arkkitehti, jolla on kilpailumenestystä tai referenssejä vastaavankaltaisten hank-
keiden suunnittelusta, ja joka toimii työryhmän vastuullisena vetäjänä. Työryhmällä tulee 
olla kokemusta sekä kaupunki- että rakennussuunnittelusta. 
 
Ilmoittautumisasiakirjoista tulee ilmetä seuraavat seikat: 
 

 työryhmän vastuullinen vetäjä ja työryhmän muut jäsenet ja työryhmän 
jokaisen jäsenen koulutus 

 työryhmän vastuullisen vetäjän ja työryhmän muiden henkilöiden refe-
renssiluettelo vastaavankaltaisista asuntorakentamisen suunnitteluhank-
keista 

 korkeintaan kolme (3) työryhmän vastuullisen vetäjän tai työryhmään 
kuuluvan vastaavankaltaisen toteutuneen suunnitteluhankkeen referens-
sityötä. Vastuulliseksi vetäjäksi nimetyn henkilön tulee olla toiminut pro-
jektipäällikkönä vähintään yhdessä esitetyssä referenssityössä. Muissa 
kahdessa referenssityössä saa olla edustettuna kuka tahansa työryhmän 
jäsenistöstä. 
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Referenssitöiden esittäminen: 
 
Työryhmän esittelemät referenssityöt tulee esittää tiivistetyssä muodossa kuvin, maksimis-
saan kaksi A3-kokoista arkkia, ja lyhyellä selostuksella.  
 
Referenssityön selostus tulee esittää maksimissaan yhdellä A4-kokoisella arkilla, jossa 
fonttikoko on minimissään 9 ja josta käy ilmi seuraavat asiat: 

 Referenssityön oleellinen sisältö sekä työryhmään ehdotetun henkilön työ-
määrä ja rooli hankkeessa. 

 Kuinka referenssityö vastaa nyt kilpailutettavan hankinnan toimeksian-
toon? 

 Kuinka onnistuneena tarjoaja pitää esiteltyä referenssityötä ja onko siinä 
puutteita? 

 
Osallistujien valinta-arviointi tehdään seuraavin perustein: 
 

 Työryhmän vastuullisen vetäjän tiedot ja taidot, kokemus vastaavankaltai-
sista hankkeista ja niissä saavutetut tulokset sekä henkilökohtainen työpa-
nos. 

 Muun työryhmän enintään kolmen (3) henkilön tiedot ja taidot sekä koke-
mus vastaavankaltaisista hankkeista. 

 Ilmoittautumisasiakirjoihin sisällytetyt referenssityöt (3 kpl). 
 
Meriitteinä arvioinnissa pidetään kilpailun toimeksiannon vaatimien eri osa-alueiden moni-
puolista hallintaa osoittavia referenssitöitä, kokemusta asuinympäristön suunnittelusta, 
suunnittelijoiden aikaisempaa kilpailumenestystä sekä suunnittelemiaan innovatiivisia to-
teutettuja kohteita.  
 
Kutsukilpailussa laadittujen töiden arviointi suoritetaan arviointiryhmässä, johon kuuluvat 
seuraavat jäsenet: 

1. Christina Hovi, toimialajohtaja, arkkitehti SAFA, Kaupunkiympäristötoi-
miala 

2. Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, arkkitehti SAFA, Kaupunkiympä-
ristötoimiala (pj) 

3. Timo Laiho, tonttipäällikkö DI, Kaupunkiympäristötoimiala 
4. Seppo Kosola, kiinteistöjohtaja RI, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
5. Olli-Pekka Otava, toimitusjohtaja DI, TKU-Rakennus Oy 
6. Päivi Siponen, arkkitehti SAFA, Kaupunkiympäristötoimiala 
7. Suvi Panschin, maankäyttöinsinööri DI, Kaupunkiympäristötoimiala 

 
Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni 
ratkaisee.  
 
Kilpailuun valituilla työryhmillä on mahdollisuus ehdottaa arkkitehtijäsentä arviointiryhmän 
jäseneksi kilpailuehdotusten arviointivaihetta varten. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asi-
antuntijoita. 
 
Ilmoittautumistarjousten liitteineen tulee olla perillä 30.5.2018 klo 15.00 mennessä. Ilmoit-
tautumiset lähetetään postitse osoitteeseen Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, 
Kirjaamo, PL 355, 20101 Turku tai jätetään suoraan Turun kaupunkiympäristötoimialan 
asiakaspalveluun os. Puolalankatu 5, 2. krs. Lähetys on varustettava merkinnällä ”Ilmoit-
tautuminen Kaupunginpuutarhan alue”. 
 
 
Lisätietoja kilpailusta antavat:  
Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin  Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen 
Kaupunkiympäristötoimiala  Kaupunkiympäristötoimiala 
Puhelin: +358 40 1374 909  Puhelin: +358 50 4304 790 
Email: suvi.panschin@turku.fi  Email: paivi.siponen@turku.fi 


