
 

 

                        26.6.2018 
 
Kirstinpuiston tontinluovutuskilpailu  
 
Tiistaina 19.6.2018 klo 15:00 mennessä vastaanotetut kysymykset ja niiden vastaukset: 
 
 
Kysymys 1 
 
Onko korttelissa A sijaitsevan pysäköintilaitoksen mitoitus lopullinen vai voidaanko sitä tarkistaa?  
 
Vastaus: 
 
HUOMIO! Korttelissa A sijaitsevan pysäköintilaitoksen kilpailuohjelman mukaista vaadittua autopaikka-
määrää tarkistetaan ja korjataan seuraavasti:  
 
Korttelin A pysäköintilaitokseen tulee suunnitella 300 autopaikkaa. 
 
Korttelin A pysäköintilaitoksesta tulee varata kilpailun kortteleita A ja B varten 102 autopaikkaa (49+53) 
sekä alueen muiden kortteleiden velvoitepysäköintiä varten 198 autopaikkaa. Lopulliset toteutettavat au-
topaikkamäärät tarkentuvat jatkosuunnittelun ja jatkoneuvottelujen yhteydessä. 
 
Yleissuunnittelun yhteydessä tehdyn suuntaa antavan luonnossuunnittelun ja mallilaskennan mukaisesti 
korttelin A autopaikkatarpeesta, joka on 68 autopaikkaa, voi osoittaa 18 autopaikkaa ko. korttelin vierei-
selle LPA alueelle ja loput 49 autopaikkaa toteutetaan ko. korttelin pysäköintilaitokseen. 
 
Yleissuunnittelun yhteydessä tehdyn suuntaa antavan luonnossuunnittelun ja mallilaskennan mukaisesti 
korttelin B autopaikkatarpeesta, joka on 100 autopaikkaa, voi ko. korttelin alueella toteuttaa 28 autopaik-
kaa ja osoittaa 19 autopaikkaa ko. korttelin viereiselle LPA alueelle sekä 53 autopaikkaa korttelin A py-
säköintilaitokseen. 
 
Nyt ilmoitetut luvut pohjautuvat asemakaavaehdotukseen merkittyihin rakennusoikeuksiin ja autopaikka-
mitoitusta koskeviin määräyksiin sekä alueen suuntaa antavan yleissuunnittelun yhteydessä tutkittuihin 
mitoituksiin autopaikojen määristä ja sijainneista.  
 
Kilpailuehdotuksissa kortteleiden A ja B autopaikkamitoitus tulee laskea ja esittää kilpailuehdotuksessa 
esitettyjen rakennusoikeuksien mukaisesti sekä osoittaa autopaikkojen lukumäärät ja niiden suunnitellut 
sijainnit. 
 
Kilpailukortteleiden lisäksi velvoitepaikkoja osoitetaan viereisten kaupungin omistamien kortteleiden käyt-
töön. Velvoitepaikkojen lopullisesta määrästä, toteutuksesta ja ostosta neuvotellaan asemakaavaehdo-
tuksen, ja tontinkäyttösuunnitelmien tarkentamisen sekä kilpailutonttien luovutusehtojen sopimisen yh-
teydessä. Velvoitepysäköintipaikat tulee luovuttaa omakustannushintaan. 
 
 
Kysymys 2 
 
Kilpailuohjelmassa lukee, että tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja. Onko tuettu asuminen 
esim. Ara-rahoitteinen vuokratuotanto mahdollista?  
 
Vastaus: 
 
Ara-rahoitteinen vuokratuotanto ei ole mahdollista. Kilpailuohjelman mukaan tonteille tulee rakentaa va-
paarahoitteisia asuntoja. 
 
 
 
 



 

 

Kysymys 3 
 
Miten velvoitepysäköinnin hinta vaikuttaa päätöksentekoon. Kustannuksia kiinnittyy tämän myötä hyvin 
paljon etukäteen. Tarkan hinnan antaminen selviää vasta osin urakkakilpailun jälkeen. Voiko tätä muut-
taa jälkikäteen? Siis hintaa.  
 
Vastaus: 
 
Kilpailuehdotuksessa tulee ilmoittaa pysäköintilaitoksen velvoitepysäköintipaikan tavoitehinta (luovutus-
hinta, euroa/autopaikka). Arviointityössä kiinnitetään huomiota ilmoitetun tavoitteellisen luovutushinnan 
kohtuullisuuteen ja siihen mihin hinta perustuu. On ymmärrettävää, että lopullinen hinta tarkentuu vasta 
jatkosuunnittelun ja jatkoneuvotteluiden aikana.   
 
 
Kysymys 4 
 
Kumpaa painotetaan enemmän, laatua vai annettua hintaa? 
 
Vastaus: 
 
Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: 

- Ehdotuksen tulee olla lausunnoille lähetetyn asemakaavaehdotuksen ideologian ja hengen mu-
kaisesti tehty, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen. 

- Rakennusoikeudesta tarjottu hinta (euroa /k-m2). 
 
Kilpailuohjelmassa esitetyt eri arviointikriteerit huomioivan vertailevan kokonaisarvioinnin kautta jatkoon 
valikoituvat parhaat hintalaatusuhteet omaavat kilpailuehdotukset. 
 
 
Kysymys 5 
 
Kilpailuohjelmassa sanotaan että "Tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja". Sanotaan myös 
että alueelle tavoitellaan monipuolisesti erityyppisiä asumismuotoja. Voiko tämän tulkita niin, että vapaa-
rahoitteisten lisäksi voidaan rakentaa myös esimerkiksi asumisoikeusasuntoja sekä ARA:n lyhytaikaisen 
korkotukimuodon (10v) vuokra-asuntoja? 
 
Vastaus: 
 
Kilpailuohjelman mukaisesti tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja eli ei Aran korkotukilai-
noittamia kohteita. Vapaarahoitteisten asumisoikeusasuntojen rakentaminen on mahdollista, mutta huo-
mioitavaa on että kilpailuohjelman mukaan tarjottavan hinnan tulee olla vähintään 300 euroa/k-m2 
muulta kuin pysäköintilaitoksen rakennusoikeuden osalta. Koko Kirstinpuiston asemakaavan alueelle ta-
voitellaan monipuolisesti erityyppisiä asumismuotoja. 
 
 
Kysymys 6 
 
Onko mahdollista tarjota pelkästään toista kortteleista (A tai B), tai odotatteko lähtökohtaisesti että tarjo-
taan molempia kortteleita? 
 
Vastaus:  
 
Ei ole mahdollista. Tarjouksen tulee koskea kumpaakin korttelia eli kortteleita A ja B. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kysymys 7 
 
Jos valittu toteuttaja haluaa vuokrata tontit niin voidaanko maanvuokrasopimukseen sisällyttää oikeus 
ostaa tontti/tontit myöhemmin? 
 
Vastaus: 
 
Kyllä. Lyhyistä osto-optioista sekä rakentamisen vaiheistuksesta on mahdollista sopia maanvuokrasopi-
muksen laatimisen yhteydessä. 
 
 
Kysymys 8 
 
Kilpailuohjelman kohdassa 4.1.9. esitetään, että hintatarjouksen tulee sisältää myös velvoitepysäköinti-
paikan luovutushinta. Kohdassa 3.1. mainitaan, että luovutus tulee tapahtua omakustannushintaan. Sen 
sijaan kohdassa 3.2., jossa määritellään esityksen sisältö, ei alakohdassa ”Tontit ja hintatarjous” esitetä 
mitään tarkempaa sisältövaatimusta luovutettavien pysäköintipaikkojen sisällyttämiseen tarjoukseen. Li-
säksi näyttäisi siltä, että luovutushinta ei ole arviointiperusteena? Voitteko selventää velvoiteautopaikoi-
tuksen hinnoittelun roolia kilpailussa sekä myös sitä, missä vaiheessa ja kenelle autopaikat luovutetaan 
ja liittyykö niiden toteutukseen esim. kaupallista riskiä kilpailun kohteena olevien tonttien ostajalle? 
 
Vastaus: 
 
Kilpailuohjelman mukaisesti velvoitepysäköinnin tavoitteellinen luovutushinta on sama kuin omakustan-
nushinta, koska luovutuksen tulee tapahtua omakustannushintaan.  
 
Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 Kilpailun tavoitteet ja arviointiperusteet alaotsikossa Liikkuminen tode-
taan, että kilpailuehdotusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota pysäköintilaitoksen velvoite-
pysäköintipaikan luovutushintaan (euroa/autopaikka).  
 
Kilpailuohjelman kohdassa 4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat alaotsikossa 9. Hintatarjous todetaan että: 
Hintatarjoukset kortteleista sekä velvoitepysäköintipaikan luovutushinta tulee kirjata erilliselle A4 –pape-
rille. 
 
Kilpailukortteleiden lisäksi velvoitepaikat osoitetaan viereisten kaupungin omistamien kortteleiden käyt-
töön. Velvoitepaikkojen lopullisesta määrästä, toteutuksesta ja ostosta neuvotellaan asemakaavaehdo-
tuksen, ja tontinkäyttösuunnitelmien tarkentamisen sekä kilpailutonttien luovutusehtojen sopimisen yh-
teydessä. Velvoitepysäköintipaikat tulee luovuttaa omakustannushintaan. 
 
 
Kysymys 9 
 
Saako kortteliin A rakentaa pysäköintilaitoksen sallitun rakennusoikeuden (6000 kem2) ylittäen? 
 
Vastaus: 
 
Kortteliin A saa rakentaa pysäköintilaitoksen asemakaavaehdotuksessa sallitun rakennusoikeuden  
6000 k-m2 ylittäen. Kortteliin tulee sijoittaa liiketiloja vähintään 2000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan  
koko on noin 1600 k-m2. Loput korttelin rakennusoikeudesta osoitetaan asunto-/toimistorakentamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kysymys 10 
 
Velvoitetta toteuttaa muille omakustannushintaan 287 autopaikkaa tulee muokata / keventää jollakin ta-
valla ihan olennaisesti. 287 ap x 25.000 € = 7.175.000 €. Kuka sijoittaa 7,2 miljoonaa euroa saamatta 
sille mitään tuottoa? Päinvastoin sijoitukselle tulee jo pelkästään korkotappioita ja vastikkeita maksetta-
vaksi x vuoden aikana vähintään satoja tuhansia euroja (1 % = 71.750 €…). Lisäksi ei ole mitään takuita 
milloin muut alueelle nousevat yhtiöt lunastavat paikkoja. Joka tapauksessa jokainen muu toimija haluaa 
lunastaa ne vasta kun on ihan viimeinen pakko eli käytännössä sitä mukaa kun asuntoja myydään. Jo 
pelkästään suuri määrä liiketiloja näissä kortteleissa aiheuttaa taloudellisen riskin tarjoajalle (kuinka 
kauan tilat ovat tyhjillään ennen kuin alue on rakentunut ja liiketiloille on kysyntää?). Näistä syistä joh-
tuen meidän osallistumisemme tähän kilpailuun on epätodennäköistä, valitettavasti, vaikka tontteja kipe-
ästi tarvitsemmekin. 
 
Vastaus: 
 
Kilpailu on avoin kaikille. Kaupan ja pysäköintilaitoksen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on mah-
dollista. Kilpailukortteleiden lisäksi velvoitepaikat osoitetaan viereisten kaupungin omistamien korttelei-
den käyttöön. Velvoitepaikkojen lopullisesta määrästä, toteutuksesta ja ostosta neuvotellaan asemakaa-
vaehdotuksen, ja tontinkäyttösuunnitelmien tarkentamisen sekä kilpailutonttien luovutusehtojen sopimi-
sen yhteydessä. Velvoitepysäköintipaikat tulee luovuttaa omakustannushintaan. 


