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1. Kilpailukutsu 

1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.2.2018 § 47 hyväksynyt Aurajoen ja sen rantojen 
käytön yleisperiaatteet. Yleisperiaatteet on laadittu ohjeistamaan Aurajokeen liittyvien toi-
mintojen kehittämistä. Kilpailualueena oleva Wäinö Aaltosen museon edusta on katsottu 
soveltuvan liikepaikaksi Aurajoessa sijaitsevalle ponttonirakenteiselle rakennelmalle. 

Kilpailualue sijaitsee yleisperiaatteissa Kulttuurijoki -alueeksi nimetyllä alueella. Kulttuuri-
joki, joka on Auransillan ja Martinsillan välinen jokiosuus, on kaupungin keskeisintä ruutu-
kaava-aluetta. Maisemaltaan se on avointa. Tällä kohtaa Aurajoen tuntumassa sijaitsevat 
suurikokoiset julkiset rakennukset, joitakin asuinrakennuksia, puistoja ja pysäköintialueita. 
Maisemaa leimaavat Samppalinnanmäen ja Urheilupuiston siluetit. Itäranta on sijainnil-
taan ja valaistukseltaan viehättävä ja ulkoilmassa istuskeluun sopiva niin päivällä kuin il-
lalla. Länsiranta tarjoaa leveän katutilansa ansiosta mahdollisuuksia erilaisten tapahtu-
mien järjestämiseen.  

Kilpailualueena oleva Wäinö Aaltosen museon edusta on katsottu soveltuvan liikepai-
kaksi, joka toteutetaan ponttonirakenteisena. Yleisperiaatteiden mukaisesti alueelle voi 
sijoittua esimerkiksi ravintola-, kahvila-, sauna-, tai uima-allastoimintaa. Yleisperiaatteissa 
on määritetty, että ponttonien sijoitus ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi muulle vesi-
liikenteelle. Ponttonien ja niihin liittyvien toimintojen (esim. venepaikat) sijoittumisen reu-
naehdot, suurimmat sallitut mitat ja etäisyydet rannasta on esitetty yleisperiaatteiden liite-
kartassa (ohjelma-asiakirja 5). Ponttonin korkeuteen, ulkonäköön ja soveltuvuuteen ym-
päristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Joessa matalalla sijaitsevien rakenteiden ka-
tot muodostavat jokimaisemaan ns. ”viidennen julkisivun”, jonka toteutukseen tulee myös 
kiinnittää huomiota. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.8.2018 § 288 Keskustan kehittäminen -kärkihank-
keen toteuttamissuunnitelman, jonka mukaisesti muun muassa varaudutaan molempien 
rantakatujen autottomuuteen myöhempiä kehitysvaiheita koskevissa suunnitelmissa. Li-
säksi kilpailualue sijaitsee Turun kansallisen kaupunkipuiston alueella. Oikeanlainen ke-
hittyminen ja eheyttävä suunnittelu ovat sekä kaupunkisuunnittelun että kansallisen kau-
punkipuiston yhteisiä tavoitteita. Kaupunkipuistossa rakentamisen tulee tapahtua alueen 
arvojen edellyttämällä tavalla. 

Kilpailualue on 6.2.1999 hyväksytyn asemakaavan 10/1997 mukaan merkitty vesialueeksi 
(W). Alueen kehittäminen liikepaikaksi vaatii asemakaavan muutoksen. Alueen asema-
kaavaehdotus laaditaan yhteistyössä tämän kilpailun voittaneen tahon kanssa. 

1.2 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus 

Turun kaupunki järjestää liikepaikanluovutuskilpailun Wäinö Aaltosen museon edustan 
alueesta liikepaikan toimijan ja rakennuttajan valitsemiseksi. Alue luovutetaan voitta-
neelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimukselle liikepaikaksi ponttonirakenteisen ra-
kennelman sijoituspaikaksi. Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet on valmistellut Turun 
kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala. 

Kilpailun järjestäjä pyytää ehdotusta kilpailun kohteena olevan alueen liikeideasta ja to-
teutuksesta. Kilpailun tehtävänä on suunnitella kilpailualueelle jokeen sijoitettava pontto-
nirakenteinen rakennelma sekä ideoida sen liiketoiminta. Tarjoajan on esitettävä kuvaus 
visualisointeineen siitä, miltä ponttonirakennelma näyttää jokeen sijoitettuna. 

Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunni-
telma. Pääpaino on rakennelman maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisessa 
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liikeideassa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voitta-
jaksi valitun tahon kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginval-
tuusto. 

Kilpailun voittajan tulee allekirjoittaa pitkäaikainen maanvuokrasopimus alueesta yhden 
vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Luovutusehtoihin sisältyy ehto voittaja-
ehdotuksen liikeidean ja arkkitehtonisen hengen mukaisesta toteutuksesta. 

Maanvuokran määrä pyydetään jättämään kilpailuehdotusten yhteydessä indikatiivinen 
tarjous (hintahaarukka) kohteen maanvuokramäärästä (kohta: 3.3 Hintatarjous). 

Kilpailu käydään suomen kielellä. 

1.3 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 

Kilpailusta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa ja Ra-
kennuslehdessä sekä internetissä Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan kotisi-
vulla. Kilpailuun osallistuminen on avoin toimijoiden, rakennuttajien, rakennusliikkeiden 
ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille, jotka kykene-
vät suunnittelemiensa sekä ideoidun liiketoiminnan toteuttamiseen. 

Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. 

1.4 Arviointiryhmä 

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat: 
 
Toimialajohtaja Christina Hovi, Kaupunkiympäristötoimiala 
Toimialajohtaja Minna Sartes, Vapaa-aikatoimiala 
Kiinteistökehitysjohtaja Jouko Turto, Konsernihallinto 
Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi, Kaupunkiympäristötoimiala 
Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, Kaupunkiympäristötoimiala 
Arkkitehti Mika Rajala, Kaupunkiympäristötoimiala 
Maankäyttöinsinööri Essi Korpela, Kaupunkiympäristötoimiala 
Satamapäällikkö Antti Pekanheimo, Turun Satama Oy 
 
Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita. 
 
Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Christina Hovi ja sihteerinä toimii 
maankäyttöinsinööri Essi Korpela. 

 
1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen 

 
Turun kaupungin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto ja liikepaikanluovutuskil-
pailun arviointiryhmä ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen 18.6.2018. 

 
1.6 Kilpailuaikataulu 

 
Kilpailuaika alkaa maanantaina 27.8.2018 ja päättyy maanantaina 3.12.2018. 
Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan maanantaina 27.8.2018 kello 9. 
Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää maanantaina 17.9.2018 kello 12 mennessä. 
Kysymyksiin vastataan internetissä perjantaina 28.9.2018 kello 15 mennessä. 
Kilpailuehdotukset tulee jättää maanantaina 3.12.2018 kello 15 mennessä. 
Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2019 loppuun mennessä. 
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2. Kilpailutekniset tiedot 

2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat saatavissa maanantaina 27.8.2018 kello 9 lähtien 
seuraavasta Internet -osoitteesta: http://www.turku.fi/kulttuurijokilautta   

Ohjelma-asiakirjat ovat seuraavat: 

1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 

2. Suunnittelualueen rajaus ja mitoitus (pdf) 

3. Kantakartta (dwg) 

4. Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteet (linkki) 

5. Yleisperiaatteiden kartta (pdf) 

6. Ilmakuvia (pohjoinen, etelä, itä, länsi) 

7. Valokuvia (6 kpl) 

8. Rannan korkeusasemat (pdf) 

 
Aineisto on maksuton. 
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri: 
Maankäyttöinsinööri Essi Korpela    
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut  
Puh: 040 137 4905 
sähköposti: essi.korpela@turku.fi 

2.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet 

Kilpailijoilla on mahdollisuus lähettää arviointiryhmälle kysymyksiä 17.9.2018 kello 12 
mennessä. Kysymyksen voi lähettää sähköpostilla: kulttuurijokilautta@turku.fi 
 
Tulleet kysymykset ja arviointiryhmän vastaukset julkaistaan maanantaina 28.9.2015 
kello 15 mennessä osoitteessa: http://www.turku.fi/kulttuurijokilautta 
 

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen 

Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajasta kau-
punginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Arvos-
telusta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvos-
telun.  

Kilpailun järjestäjä voi valita jatkosuunnitteluun myös kilpailuohjelmasta poikkeavan eh-
dotuksen, mikäli tehdyt poikkeamat ovat perusteltuja ja tuottavat kokonaisratkaisulle li-
säarvoa. 

Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. 

2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen  

Turun kaupunki varaa alueen liikepaikanluovutusta varten voittaneelle taholle. 
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Kaupunki laatii jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä voittaneen tahon kanssa kilpai-
luehdotuksen pohjalta asemakaavaehdotuksen, joka viedään kaupunkiympäristölauta-
kunnan käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maanvuokran määrästä tul-
laan käymään erilliset neuvottelut asemakaavan laadinnan yhteydessä, jonka sisältö tu-
lee osaltaan vaikuttamaan maanvuokran määräytymiseen. Maanvuokran määrittämi-
seen vaikuttavat muun muassa alueen rakentamisen määrä, alueen laajuus sekä alueen 
mahdolliset eri käyttötarkoitukset. Jatkosuunnitelmia ajatellen on hyvä huomioida, että 
Turun kaupunki käyttää sähköisten 3D-mallien osalta dwg-, ifc- tai skp-formaatteja, jotka 
ovat ETRS-GK23 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Asemakaavan 
laadinnassa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain velvoittavia säännöksiä. Ase-
makaavaehdotuksen lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee kaupunki. 

Jatkoneuvottelut voittajan kanssa sekä suunnitelmien tarkistaminen tulee saada val-
miiksi siten että asemakaavaehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä vuoden 2019 aikana. 
Tarvittaessa Turun kaupungilla on kilpailun järjestäjänä oikeus pyytää voittanutta tahoa 
selvityksiä toteutusorganisaation taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä sekä referens-
seistä tai muita ehdotusta tarkentavia tietoja. Ellei jatkoneuvotteluissa tai suunnitelmien 
tarkistamisessa päästä yhteisymmärrykseen määräaikaan mennessä, yhteistyö sopi-
musta koskevalla alueella päättyy kyseisen voittajan kanssa ilman erillistä irtisanomista. 

Alue luovutetaan kilpailun voittajille vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. 
Vuokrasopimukseen sisältyy toteutusvelvoite sekä sitoumus hyväksyttyjen suunnitel-
mien noudattamiseen. Luovutuksissa noudatetaan Turun kaupungin hyväksymiä maan-
vuokrasopimusehtoja täydennettynä aluekohtaisilla ehdoilla. 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana alueelle mahdolliset hule-
vesien hallintajärjestelmät, kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, tele-, vesi- 
ja viemärijohdot sekä katuvalaistuksen. 

2.5 Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely-, näyt-
tely- ja julkaisutarkoituksiin. Järjestäjällä on oikeus käyttää valintaprosessissa voittaneen 
tahon kilpailuehdotuksen ideoita hyväkseen alueen jatkosuunnittelussa. Ehdotusasiakir-
joihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalai-
suuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen 
julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. 

Turun kaupungilla on oikeus ohjata ja teettää muutoksia voittaneeseen kilpailuehdotuk-
seen asemakaavasuunnittelun aikana. Turun kaupungille on oikeus käyttää ja julkaista 
em. työn aikana syntyneitä ideoita ja kehitettyjä suunnitelmia. 
 
Kilpailuehdotukset ovat julkisia kilpailun ratkaisun jälkeen.  
 

2.6 Kilpailun säännöt 
 
Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoit-
taa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun.  
 
Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia.  
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista.  
 
Kilpailuehdotuksista ei makseta kilpailupalkkioita. 
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3. Kilpailutehtävä 

3.1 Kilpailun kohde 

Kilpailualue sijaitsee Myllysillan viereisellä ja Wäinö Aaltosen museon edustalla olevalla 
vesialueella. Suunnittelualue on esitetty erillisellä kartalla (Ohjelma-asiakirja 2). 

Kilpailuun osallistuvien suunnittelu- ja toteutusryhmien suunnittelutehtävänä on suunni-
tella jokeen sijoitettava ponttonirakenteinen rakennelma sekä ideoida sen liiketoiminta.  

Alue on liitettävissä sähkö-, vesi- ja viemäriverkostoon. 

3.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje 

Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämä kilpailuasiakirja ja suunnittelualueen 
rajaus (Ohjelma-asiakirja 2) sekä Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteet ja 
kartta (Ohjelma-asiakirjat 4 ja 5). 

Kilpailun tavoitteena on suunnitella tunnistettava, moni-ilmeinen ja siten yksilöllinen jo-
keen sijoitettava ponttonirakenteinen rakennelma sekä ideoida sen liiketoiminta. Lähtö-
kohtana on suunnitella kilpailualueen paikkaan sitoutuva, mielenkiintoinen ja kestävä 
kokonaisuus maiseman ehdoilla. Suunnitelmissa olisi hyvä esittää ponttirakenteen toi-
minnallisuus ja rooli kaupunkikuvassa eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Tarjoajan on 
esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä ponttonirakennelma näyttää jokeen sijoi-
tettuna. Suunnittelussa tulee esittää ulkovalaistusratkaisut. 

Kilpailuehdotuksesta tulee huomioida vastakkaisen rannan venepaikat ja että Aurajoen 
keskellä vapaana säilytettävän vesiväylän leveys on vähintään 30 metriä. Ehdotettujen 
toimintojen tulee sopeutua ympäristön asettamiin toiminnallisiin ja visuaalisiin vaatimuk-
siin sekä huomioida alueen muut olemassa olevat toimijat ja toiminnot. Uusi toiminta ei 
saa muodostua haitaksi jalankulku-, polkupyörä-, auto-, vene-, laiva- jne. liikenteelle tai 
heikentää niiden turvallisuutta. Tarpeettomia ympäristöhäiriöitä asumiselle tulee pyrkiä 
välttämään. 

Toimintojen suunnittelussa tulee huomioida, että Jokirannan toimijoille ei ole osoitetta-
vissa erillisiä omia pysäköintipaikkoja vaan pysäköinti järjestetään jokirannassa tai lä-
hietäisyydellä olevilla yleisillä pysäköintipaikoilla.  

Suunnittelussa on hyvä huomioida veden pinnan vaihteluväli. Yleisesti sataman ja Aura-
jokialueen suunnitellussa on huomioitu veden pinnan vaihteluvälin maksimiarvo +80 cm 
ja minimiarvo -60 cm, joka ei kuitenkaan huomioi poikkeusolosuhteita. Korkeusjärjestel-
mänä on teoreettinen keskivesi (MW). 

Rakentamisessa noudatetaan voittajaehdotuksen pohjalta laadittavaa asemakaavaa. 

3.3 Hintatarjous 

Suunnittelu- ja toteutusryhmän tulee antaa indikatiivinen tarjous (hintahaarukka) kohteen 
maanvuokran määrästä (€/vuosi). Maanvuokran määrästä tullaan käymään neuvottelut 
asemakaavan laadinnan yhteydessä, jonka sisältö tulee osaltaan vaikuttamaan maan-
vuokramääräytymiseen. Määräytymisperusteissa tullaan huomioimaan rakentamisen 
määrä, alueen laajuus sekä alueen mahdolliset eri käyttötarkoitukset. Maanvuokrasopi-
mukseen kirjattava maanvuokramäärä eli perusvuosivuokra sidotaan elinkustannusin-
deksiin. 

3.4 Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet 

Kilpailun tavoitteena on löytää suunnittelukohteena olevan alueen asemakaavoituksen 
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ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ympäristöönsä soveltuva rat-
kaisu.  

Ponttonin korkeuteen, ulkonäköön ja soveltuvuuteen ympäristöön tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Joessa matalalla sijaitsevien rakenteiden katot muodostavat jokimaise-
maan ns. ”viidennen julkisivun”, jonka toteutukseen tulee myös kiinnittää huomiota. 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa painotetaan erityisesti korkeatasoista arkkitehtuuria, in-
novatiivisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä ympäristöönsä soveltuvuutta. 

Lisäksi ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin: 

Arkkitehtuuri ja liittyminen ympäristöön 

 aikaa kestävää arkkitehtuuria tukevat ratkaisut  
 ulkoarkkitehtuurin hallittu sommittelu ja massojen rytmitys 
 kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja vahva identiteetti 
 kokonaisuuden hallittu sovitus ympäristöönsä 

Toiminnallinen ratkaisu 

 tilaratkaisuiden innovatiivisuus ja monipuolisuus 
 eri käyttötarkoituksien toimivuus ja suhde kaupunkitilaan ja ulkomaisemaan 

Lähiympäristö  

 suunnitteluratkaisun kytkeytyminen rannan ja joen aktiviteetteihin ja toimintoihin,  
katuympäristöön ja muihin ympäröiviin julkisiin tiloihin 

 suunnitteluratkaisussa Aurajoen vedenpinnan saavutettavuuden ja kokemukselli-
suuden huomioiminen 

Liikkuminen 

 suunnitteluratkaisu ei saa aiheuttaa haittaa tai muodostua esteeksi rannalla tapah-
tuvalle liikenteelle eikä vesiliikenteelle 
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4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 
 

4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 

1. Selostus alueen liiketoiminnasta 

Kilpailijan tulee esittää selostus kilpailun kohteena olevalle alueelle sijoitettavasta liike-
toiminnasta sekä toiminnan luonne eri vuodenaikoina. Selostuksessa tulee sanallisesti 
kuvailla liikeidea sekä selostaa kilpailualueelle sijoittuvat mahdolliset eri käyttötarkoituk-
set sekä toimijat.  

2. Asemapiirros 1:500 

Kilpailuehdotus esitetään varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, 
että varjostus ei haittaa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maas-
ton korkeusasemat, rannan tukimuurin korkeusasema, ponttoneille sijoitettavien raken-
nusten kerrosluku, katokset, kaiteet, rakennelmat, oleskelualueet, istutukset sekä pinta-
materiaalit. 

3. Alueleikkaukset 1:500 

Alueleikkauksessa tulee ilmetä kilpailuehdotuksen sovitus ympäristöön; ympäröivä-
maasto, Aurajoki sekä molempien rantojen katualueet ja rakennukset. 

4. Aluejulkisivut 1:500 (2 kpl) 

Aluejulkisivut tulee esittää sekä Aurajoen vedenpinnan että Itäisen Rantakadun suun-
nasta katsottuna.  

5. Pohjapiirustukset 1:200 

Piirustuksiin tulee merkitä eri toiminnot ja käyttötarkoitukset sekä näiden vaatimat pinta-
alat, tasojen korkeusasemat. Piirustuksissa tulee näkyä kilpailuehdotuksen toiminnot, 
katokset, aidat, rakennelmat, rakenteet sekä istutukset ja pinnoitteet. Pohjapiirustuksiin 
tulee merkitä myös talotekniset tilat ja tilavaraukset sekä valaistussuunnitelma. 

6. Julkisivut ja leikkaukset 1:200 

Kilpailijoiden tulee esittää arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset ja julkisivut.  
Julkisivupiirustuksissa on esitettävä julkisivujen materiaalit ja värit.  
 
Leikkauksissa tulee esittää eri tasot, kerrokset, rannan tukimuuri, räystäiden ja vesikaton 
ylimmän kohdan korkeusasemat sekä kattokulmat. 
 
Julkisivu- ja leikkauspiirroksissa on esitettävä suunnitelman korkeusasemat suhteessa 
ympäröivään katu- ja vesialueeseen. 

7. Näkymäkuvat 

Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään kolme ulkonäkymäkuvaa valitsemastaan 
kohdasta (päivä ja ilta sekä kesä ja talvi), joista yhdessä ilmenee myös ulkovalaistusrat-
kaisut. 

8. Selostus 

Kilpailijan tulee esittää lyhyt, A4 -koossa tulostettu ja koneella kirjoitettu selostus ehdo-
tuksen keskeisistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta tulee 
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käydä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalin-
nat, eri toiminnot ja niiden vaatimat pinta-alat.  

9. Kopiosarjat 

Ehdotuksen mukaan on liitettävä nidottu A3 kokoon pienennetty kopiosarja koko kilpailu-
materiaalista, joka tehdään suhteessa 1:2 (50 %). Myös pienennetyt kopiosarjat on jätet-
tävä piirustusten jättöpäivänä. 

10. Hintatarjous 

Suunnittelu- ja toteutusryhmän tulee antaa indikatiivinen tarjous (hintahaarukka) kohteen 
maanvuokran määrästä (€/vuosi) A4 -koossa tulostettu ja koneella kirjoitettu. 

11. Piirustusten esittelytapa 

Kilpailuehdotukset tulee lähettää sekä paperitulosteena kiinnitettynä jäykille A1 -plans-
seille kiinnitettyinä että muistitikulla. Ehdotukselle tulee antaa nimi ja se tulee merkitä 
kaikkiin kilpailuasiakirjoihin ja -plansseihin.  

Sähköisesti lähetetty aineisto tulee olla pdf-muodossa ja sisältää myös A3-kokoon teh-
dyt pienennökset kilpailuaineistosta. 

Kilpailuaineiston tulee olla värillisiä. 

4.2 Kilpailun salaisuus  

Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava kilpailutiimin nimi-
merkillä. 

Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä kilpailuehdotuksen nimellä varustettu ja sul-
jettu kirjekuori, jonka sisällä on: 

 kilpailuun osallistuvien yrityksien nimet, yhteystiedot ja yhteyshenkilöiden nimet 
 kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot 
 tekijäoikeuden haltijan nimi 

 
Kirjekuoret avataan sen jälkeen, kun kilpailu on ratkaistu ja arviointiryhmän arvostelupöy-
täkirja allekirjoitettu. 

4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 

Kilpailu päättyy 3.12.2018 klo 15.00. Kilpailuehdotusten tulee olla perillä alla olevassa 
osoitteessa kyseisenä ajankohtana. 

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala 
PL 355 
20101 Turku 

Lähetys on varustettava merkinnällä ”Kulttuurijokilautta, liikepaikanluovutuskilpailu” ja 
lisäksi kuoresta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. Osallistuessaan useammalla kuin 
yhdellä ehdotuksella kilpailuun, tulee kukin ehdotus nimetä erikseen. 

Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Turun Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspal-
veluun ”Turku-Piste” (Puolalankatu 5) viimeistään maanantaina 3.12.2018 kello 15.00 
mennessä. 

Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 


