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1. Kilpailukutsu 

1.1 Yleistä 

Kilpailualueen korttelit sijaitsevat suunnitteilla olevan uuden kaupunkimaisen asuinalueen 
Kirstinpuiston sydämessä Iso-Heikkilän kaupunginosassa. Kirstinpuiston kolmiomainen 
kaava-alue rajoittuu Tukholmankadun ja Iso-Heikkiläntien väliin. Alue on kooltaan noin 19 
ha. Alueen etäisyys Turun kauppatorilta on vain noin kaksi kilometriä. 

Linnakaupungin osayleiskaavan ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n tavoittei-
den mukaisesti Turun keskustan kaupunkimainen ruutukaava-alue kasvaa kohti merta. 
Iso-Heikkilän vanhaa teollisuusaluetta kehitetään kaupunkisuunnittelun keinoin keskusta-
maiseksi, toiminnoiltaan monipuoliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi, joka tukeutuu jouk-
koliikenteeseen sekä laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin.  

Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laaduk-
kaita julkisia tiloja ja viheralueita. Suunnittelussa huomioituja elementtejä ovat olleet 
muun muassa maiseman muotoilu, puistojen ja pihojen vihersuunnittelu, viherkatot, sade- 
ja tulvavesien hallinta, vesiaiheet, valaistussuunnittelu, taide, kaupunkitilojen erilaiset tun-
nelmat sekä yleensä tavat luoda alueelle tunnistettavaa, vahvaa omaleimaisuutta. 

Linnakaupungin osayleiskaavan mahdollistaman uudisrakentamisen myötä Iso-Heikkilän 
asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 7000 - 10000 asukkaaseen. Alueelle tavoitel-
laan monipuolisesti erityyppisiä asumismuotoja. Kasvavan asukaspohjan myötä alue so-
veltuu myös erilaisille kaupunkikeskustoihin tyypillisesti sijoittuville palveluille. 

1.2 Kilpailualueen yleiskuvaus 
 

Kilpailu-alueeseen kuuluu kaksi korttelia, jotka sijaitsevat Kirstinpuiston uuden asema-
kaava-alueen keskellä, Artturinkadun ja Ruissalontien risteyskohdassa. Artturinkatu ra-
kennetaan liittymään Tukholmankatuun Saippua Centerin vierestä ja näin siitä muodos-
tuu Kirstinpuistoon uusi sisäänajoreitti ja alueen keskuskatu. Kadun alkupäähän rakentuu 
aukiomainen liikekeskus. 
 
Joukkoliikenteen uudet linjat ja pysäkit kytkeytyvät Artturinkadun kaupunkiaukioon. Myös 
nykyiset joukkoliikenneyhteydet ovat alueella varsin toimivat ja vuorotarjonta hyvä. Bussi-
linjat 32 ja 42 kulkevat Iso-Heikkilän läpi Pansioon ja Pernoon. Aluetta halkoo lounais-
koillissuunnassa puistomainen viheryhteys, joka tarjoaa mahdollisuuksia virkistykseen ja 
vapaa-aikaan. Keskuspuistosta varataan tilaa tulevia joukkoliikenneratkaisuja sekä jalan-
kulku- ja pyöräilyliikenteen pääyhteyksiä varten. Nämä yhteydet jatkuvat puistoakselia 
myöten sataman ja rautatieaseman suuntiin. 
 
Kirstinpuiston kilpailu-alue on vanhaa teollisuus- ja varastoaluetta. Kirstinpuiston asema-
kaavan (2/2013) myötä alue on muuttumassa työpaikkojen, palvelujen ja asumisen alu-
eeksi. Alue nähdään keskustamaisena ruutukaava-alueen jatkeena, jolle on ominaista 
”urbaani vehreys”. Korttelit ovat kaupunkimaisia umpikortteleita. Korttelit kytkeytyvät toi-
siinsa ”pysäköintikatumaisten” LPA-alueiden kautta, jotka mahdollistavat täysin autotto-
mat korttelipihat ja toisaalta rytmittävät kaupunkitilaa. Uudisrakentaminen tuo Kirstinpuis-
ton alueelle uusia asukkaita noin 3000. 
 
Toistaiseksi alueella ei ole merkittävästi julkisia tai kaupallisia palveluja. Tärkeimmät pal-
velut ovat ns. Saippua-Centerin kiinteistössä toimivat erilaiset liikuntapalvelut. Alue tukeu-
tuu naapurikaupunginosien ja keskustan palvelujen varaan.  
 
Kilpailu-alueella sijaitsevissa rakennuksissa on tällä hetkellä Turun kaupungin omaa toi-
mintaa. Toiminnot ovat väistyviä ja rakennukset tullaan purkamaan kaupungin toimesta 
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asemakaavamuutoksen tultua voimaan. 
 
Kilpailualue on maaperältään savea. Maaperä on mahdollisesti pilaantunutta. Pilaantu-
neen maaperän puhdistamisvastuu määräytyy Turun kaupungin normaalisti käyttämien 
tontinluovutusehtojen mukaisesti. 
 
Kilpailualue on osoitettu liitteenä olevalla sijaintikartalla (Ohjelma-asiakirja 2). 

1.3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus 

Turun kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpai-
lun Kirstinpuiston keskellä sijaitsevien kahden korttelin rakennuttajien / rakentajien valit-
semiseksi. Kilpailuohjelman sisällön ja tavoitteet on valmistellut Turun kaupungin Kau-
punkiympäristötoimiala. 

Kilpailun järjestäjä pyytää ehdotuksia kilpailun kohteena olevien kortteleiden A ja B 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, 
miltä korttelit toimintoineen näyttävät. Ehdotuksissa tulee ottaa kantaa myös kortteleiden 
liittymiseen ympäristöönsä. Erityisesti kaupunkiaukion ja Artturinkadun talojen katutason 
liiketilojen kaupunkimaiseen elävään ilmeeseen sekä eri toimintojen positiiviseen syner-
giaan tulee kiinnittää huomiota. 

Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennus-
suunnitelmia. Pääpaino on kortteleihin tavoiteltujen toimintojen onnistuneissa ratkai-
suissa, rakennusten ympäristöön sovittamisessa, vetovoimaisessa ja viihtyisissä kau-
punkitiloissa sekä mielenkiintoisissa ja muuntojoustavissa liiketila- ja asuntoratkaisuissa.  

Kirstinpuiston uusi kaupunkirakenne perustuu kahteen keskeiseen elementtiin; alueen 
halkaisevaan puistoakseliin sekä Artturinkadun asemaan uutena pääkatuna. Näiden ris-
teyskohtaan syntyy luontevasti alueen toiminnallinen sydän, jonka ympärille sijoittuvat 
alueen keskeisimmät kaupalliset ja muut palvelut. Alueen omaleimaisuuteen ja vetovoi-
maisuuteen halutaan panostaa. Artturinkadulle muodostuvan uuden sisääntuloaukion 
toimivaa, viihtyisää ja omaleimaista kaupunkitilaa luovalla toteutuksella vahvistetaan au-
kion merkitystä ja tuetaan alueen oman identiteetin syntymistä.  
 
Kilpailun voittajat sitoutuvat kehittämään aluetta Kaupungin kanssa yhteistyössä noudat-
taen kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaali-
nen ja kulttuurinen kestävyys. 

Tontinluovutuskilpailun ratkettua kilpailualueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kau-
pungin ja kumppaneiksi valittujen ryhmien kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy 
Turun kaupunginvaltuusto. 

Kilpailun voittajien tulee ostaa tai vuokrata korttelien tontit yhden vuoden kuluessa siitä 
kun Kirstinpuiston asemakaava on kuulutettu voimaan, edellyttäen että alueen kunnallis-
tekniikka on rakennettu siihen tasoon että tonttien toteuttaminen on mahdollista. Luovu-
tusehtoihin sisältyy ehto kunkin voittajaehdotuksen toiminnallisen ja arkkitehtonisen hen-
gen mukaisesta rakentamisesta. 

Kauppahinnasta pyydetään jättämään kilpailuehdotusten yhteydessä kumpaakin kortte-
lia koskeva, tarjoajaa sitova, elinkustannusindeksiin sidottu hintatarjous (kohta 4.1 ja 
alaotsikko 9. Hintatarjous). 

Kilpailu käydään suomen kielellä. 
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1.4 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 

Kilpailusta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Turun Sanomissa, Rakennuslehdessä sekä in-
ternetissä Turun kaupungin kotisivulla. Kilpailuun osallistuminen on avoin rakennuttajien, 
rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutus-
ryhmille, jotka kykenevät suunnittelemiensa korttelialueiden toteuttamiseen.  

1.5 Arviointiryhmä 

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat: 
 
Tonttipäällikkö Timo Laiho, Kaupunkiympäristötoimiala, Tonttipalvelut 
Arkkitehti Mika Rajala, Kaupunkiympäristötoimiala, Tonttipalvelut 
Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaavoitus 
Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen, Kaupunkiympäristötoimiala, Liikennesuunnittelu 
 
Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita. 
 
Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii tonttipäällikkö Timo Laiho ja sihteerinä toimii ark-
kitehti Mika Rajala. 

 
1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 

 
Turun kaupungin Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto on hyväksynyt tämän kil-
pailuohjelman liitteineen 4.6.2018.  
 

1.7 Kilpailuaikataulu 

 
Kilpailuaika alkaa tiistaina 12.6.2018 ja päättyy maanantaina 17.9.2018. 

Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan tiistaina 12.6.2018 kello 13. 

Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää tiistaina 19.6.2018 kello 15 mennessä. 

Kysymyksiin vastataan internetissä perjantaina 29.6.2018 kello 15 mennessä. 

Kilpailuehdotukset tulee jättää maanantaina 17.9.2018 kello 15 mennessä. 

Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan lokakuun 2018 loppuun mennessä.  
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2. Kilpailutekniset tiedot 

2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat saatavissa tiistaina 12.6.2018 kello 13 lähtien seu-
raavasta Internet -osoitteesta: http://www.turku.fi/linnakaupunki/kirstinpuisto 

Ohjelma-asiakirjat ovat seuraavat: 

1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 

2. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualuerajaus (pdf) 

3. Asemakaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2016 

4. Lausunnoille lähetetty asemakaavaehdotus, joka päivätty 12.6.2018 

5. Kantakartta (dwg)  

Karttamateriaali, jossa näkyy asemakaavaehdotuksen mukaiset korttelit, tielinjaukset jne. 

6. Liikennejärjestelyt (pdf A1 1:1000), katujen korot 

7. Rakennettavuusselvitys 

8. Meluselvitys 

9. Visiokuva Kirstinpuiston tulevasta rakentumisesta 

10. Siniviherkerrointyökalu ja kortteleiden ohjeluvut 

11. Valaistuksen tarveselvitys 17.4.2018 

12. Kirstinpuiston esite 

13. Tulevaisuuden Kirstinpuiston kaupallinen keskus, TuKKK, TMS41 raportti 

14. Ilmakuvia alueelta 

15. Valokuvia alueelta 

Ilmasta aluetta voi tarkastella Internetissä osoitteessa:  

http://www.bing.com/maps  
 
Karttalinkki Ruissalontielle 
 
Aineisto on maksuton. 
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri: 
Arkkitehti Mika Rajala    
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Tonttipalvelut 
Puutarhakatu 1, 20100 Turku  
Puh: 050 4017 821 
sähköposti: mika.rajala@turku.fi 

2.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet 

Kilpailijoilla on mahdollisuus lähettää arviointiryhmälle kysymyksiä 19.6.2018 kello 15 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirstinpuisto@turku.fi 
 
Kysymykset ja arviointiryhmän vastaukset julkaistaan tavoitteellisesti 29.6.2015 kello 15 
mennessä osoitteessa: http://www.turku.fi/linnakaupunki/kirstinpuisto 

http://www.turku.fi/linnakaupunki/kirstinpuisto
http://www.bing.com/maps
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6704242,23458046&z=1&title=Ruissalontie
mailto:kirstinpuisto@turku.fi
http://www.turku.fi/linnakaupunki/kirstinpuisto
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2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen 

Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajista sekä 
ehdotuksen tonttien varauksista Turun kaupungin kaupunginhallituksen kaupunkikehi-
tysjaostolle lokakuun 2018 loppuun mennessä. Arvostelusta laaditaan pöytäkirja, joka 
sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvostelun. 

Tavoitteellisesti kaupunki valitsee kilpailuehdotuksista yhden voittajan. Kilpailuun voi 
osallistua usealla ehdotuksella. 

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

2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen  

Turun kaupunki varaa korttelit tontinluovutusta varten voittaneille suunnittelu- ja toteu-
tusryhmille. 

Kaupunki laatii jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä voittaneiden tahojen kanssa kilpai-
luehdotusten pohjalta tarkennuksia asemakaavaehdotukseen, joka viedään kaupun-
kiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan laadinnassa on noudatettava maankäyttö- ja ra-
kennuslain velvoittavia säännöksiä. Asemakaavaehdotuksen lopullisen sisällön ja laa-
dun ratkaisee kaupunki. 

Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana so-
vittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputu-
loksen saavuttamiseksi. 

Jatkoneuvottelut voittajien kanssa sekä suunnitelmien tarkistaminen tulee saada val-
miiksi siten, että asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vielä vuoden 2018 ai-
kana. Tarvittaessa Turun kaupungilla on kilpailun järjestäjänä oikeus pyytää suunnittelu- 
ja toteutusryhmältä selvityksiä toteutusorganisaation taloudellisista ja teknisistä edelly-
tyksistä sekä referensseistä tai muita ehdotusta tarkentavia tietoja. Ellei jatkoneuvotte-
luissa tai suunnitelmien tarkistamisessa päästä yhteisymmärrykseen määräaikaan men-
nessä, yhteistyö sopimusta koskevalla tontilla päättyy kyseisen tontin voittajan kanssa 
ilman erillistä irtisanomista. 

Kilpailun voittajien tulee ostaa tai vuokrata korttelien tontit yhden vuoden kuluessa siitä 
kun Kirstinpuiston asemakaava on kuulutettu voimaan, edellyttäen että alueen kunnallis-
tekniikka on rakennettu siihen tasoon että tonttien toteuttaminen on mahdollista. Kaup-
pakirjaan tai vuokrasopimukseen sisältyy toteutusvelvoite sekä sitoumus hyväksyttyjen 
tontinkäyttösuunnitelmien noudattamiseen. Luovutuksissa noudatetaan Turun kaupun-
gin yleisesti käyttämiä kauppa- tai maanvuokrasopimusehtoja täydennettynä tonttikoh-
taisilla ehdoilla. 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana alueelle hulevesien hallin-
tajärjestelmän, kadut katusuunnitelmien mukaisesti, yleiset sähkö-, tele-, vesi- ja viemä-
rijohdot 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 voittanei-
den suunnittelu- ja toteutusryhmien kilpailuehdotusten ideoita hyväkseen alueen jatko-
suunnittelussa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysy-
myksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.  
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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 voittaneisiin kilpailuehdotuksiin 
asemakaavasuunnittelun aikana. Turun kaupungilla 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 Iso-Heikkilän kaupunginosassa Kirstinpuiston asemakaava-alu-
eella. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualue muodostuu kahdesta korttelista, jotka si-
jaitsevat Artturinkadun uuden kaupunkiaukion molemmin puolin. Suunnittelualue on esi-
tetty erillisellä kartalla (Ohjelma-asiakirja 2). 

Kilpailuun osallistuvien suunnittelu- ja toteutusryhmien suunnittelutehtävänä on suunni-
tella kilpailualueen korttelit A ja B Kirstinpuiston asemakaavaehdotuksen tavoitteiden 
mukaisesti.  

Kaupunkikuvallisesti alueelle tavoitellaan kaupunkimaisia umpikortteliratkaisuja. Asema-
kaavaehdotuksen merkinnän AL mukaisesti korttelit ovat asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueita. Kortteleiden Artturinkadun kaupunkiaukion puoleisten talojen katu-
tasoon tulee sijoittua liiketiloja. Kortteliin A tulee sijoittua päivittäistavarakaupan yksikkö 
sekä pysäköintilaitos, joka palvelee kaava-alueen pysäköintiratkaisuille asetettuja tavoit-
teita. Korttelin B pääpaino on asumisessa mutta Artturinkadun puoleisen katutilan 1. ker-
ros tulee suunnitella liiketiloiksi. Asemakaavaehdotuksessa alueen korttelit kytkeytyvät 
toisiinsa ”pysäköintikatumaisten” LPA-alueiden kautta, jotka osaltaan mahdollistavat täy-
sin autottomat korttelipihat ja rytmittävät kaupunkitilaa. LPA alueet jakautuvat puoliksi 
niihin liittyvien kortteleiden kesken. Kerrosluku kortteleissa on V-VIII. Kortteleiden viher-
kerroin toteutetaan lausunnoille lähetetyn asemakaavaehdotuksen mukaisesti. 

Korttelin A rakennusoikeuden määrä asemakaavaehdotuksessa on yhteensä noin 6000 
k-m2. Kortteliin tulee sijoittaa liiketiloja vähintään 2000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan 
koko on noin 1600 k-m2. Pysäköintilaitokseen tulee sijoittaa vähintään 350 autopaikkaa. 
Loput korttelin rakennusoikeudesta osoitetaan asunto-/toimistorakentamiseen. Korttelin 
pinta-ala on noin 5100 m2. 

Korttelin B rakennusoikeuden määrä asemakaavaehdotuksessa on yhteensä noin 
11000 k-m2. Kortteliin sijoittuvien liiketilojen minimivaatimus on 1000 k-m2, ja loput kort-
telin rakennusoikeudesta osoitetaan asuntorakentamiseen. Korttelin pinta-ala on noin 
4200 m2. 

Korttelin A pysäköintilaitoksesta tulee varata 287 autopaikkaa alueen muiden korttelei-
den velvoitepysäköintiä varten. Velvoitepysäköintipaikat tulee luovuttaa omakustannus-
hintaan. 

Kaavaehdotus on rakennusalojen ja rakennettavaksi määriteltyjen alueiden osalta si-
tova. 

Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kiinteistökohtaiset erilaiset ekologiset 
tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, esimerkiksi maalämpö ja aurinkoenergia. 

3.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje 

Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämä kilpailuasiakirja ja alueelle laadittu, 
lausunnoille lähetetty asemakaavaehdotus ”Kirstinpuisto” (asemakaavatunnus 2/2013), 
päivätty 12.6.2018 (Ohjelma-asiakirja 5). 

Kilpailun tavoitteena on rakentaa Kirstinpuiston sydämeen identiteettiä vahvistava viih-
tyisä, vetovoimainen ja omaleimainen uusi liikekeskus, joka tarjoaa palveluita Kirstin-
puiston asukkaille samoin kuin myös laajemmin muille potentiaalisille asiakkaille. Kau-
punkimaiseen ympäristöön tavoitellaan asumisen lisäksi liiketilojen ja mahdollisten toi-



10 

 

mistojen myötä myös työpaikkoja. Monipuolisen asuntojakauman ja erilaisten asuntorat-
kaisujen toivotaan tarjoavan uusia vaihtoehtoja kerrostaloasumiseen. Suunnittelussa tu-
lee esittää korttelin ulkovalaistusratkaisut.  

Rakentamisessa noudatetaan asemakaavaa, joka laaditaan lausunnoille lähetetyn ase-
makaavaehdotuksen ja sen tarkennusten pohjalta. 

Lausunnoille lähetetystä asemakaavaehdotuksesta ja sen asemakaavaselostuksesta 
löytyy määräyksiä ja ohjeistuksia liittyen seuraaviin huomioon otettaviin asioihin:  

 melu 

 tärinä 

 ajoyhteydet ja liittymät 

 hulevedet 

 viherkerroin 

 autopaikkamitoitus 

 polkupyöräpysäköinti. 

Pihajärjestelyt 

Suunnitelmissa tulee esittää piha-alueiden istutukset sekä oleskelu- ja leikkipaikkaratkai-
sut. Huomiota tulee kiinnittää myös pihojen auringonvalon saantiin. Piha-alueiden valais-
tukseen tulee kiinnittää huomiota. Valaistuksella voidaan korostaa alueen ja rakentami-
sen ominaispiirteitä. 

Liiketilat 

Päivittäistavarakaupan lisäksi Artturinkadun kaupunkiaukion ympärille tavoitellaan moni-
puolisesti erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä. Yrittäjien kiinnostusta aluetta ja sen mah-
dollisuuksia kohtaan on pyrittävä kasvattamaan ennakkomarkkinoinnin keinoin. 

Huoneistojakauma ja asuntojen laatutavoitteet 

Tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja. Huoneistojakauma sekä asuntojen 
laatu ovat kilpailuehdotuksen tekijän määritettävissä. Huoneistojakauman tulee olla mo-
nipuolinen ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon muuntojoustavuus ja esteettömyys.  

Väestönsuojat 

Väestönsuojat tulee toteuttaa viranomaisten vaatimusten mukaisesti. 

Tontit ja hintatarjous  

Kilpailijoiden tulee jättää kilpailuehdotuksessa viralliseen elinkustannusindeksilukuun 
1927 (perusindeksi 1951:10=100) sidottu tarjous rakennusoikeuden hinnasta (€ /k-m2), 
jolla suunnitteluvarauksen saaja sitoutuu ostamaan tontin kaavaehdotuksen valmistut-
tua. Hintatarjouksen tulee olla muun kuin pysäköintilaitosrakentamisen osalta vähin-
tään 300 € /k-m2. Tontit on mahdollista myös vuokrata, jolloin elinkustannusindeksiin 
sidottava perusvuosivuokra määräytyy 4 %:n mukaan kilpailijan tarjoamasta kauppahin-
nasta.  

3.3 Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet 

Kilpailun tavoitteena on löytää suunnittelukohteena olevan alueen asemakaavoituksen 
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ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.  

Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: 

 Ehdotuksen tulee olla lausunnoille lähetetyn asemakaavaehdotuksen ideologian 
ja hengen mukaisesti tehty, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, yksilöllinen ja to-
teuttamiskelpoinen.  

 Rakennusoikeudesta tarjottu hinta (euroa /k-m2).  

Lisäksi ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin: 

Arkkitehtuuri ja liittyminen ympäristöön 

 aikaa kestävää arkkitehtuuria tukevat ratkaisut  

 ulkoarkkitehtuurin hallittu sommittelu 

 kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja vahva identiteetti 

 kokonaisuuden hallittu sovitus ympäristöönsä 

Liiketilat ja asuntoratkaisut 

 liiketilojen ja asumisratkaisujen innovatiivisuus ja monipuolisuus 

 asuntojakauman monipuolisuus 

 eri toimintojen sisätilojen toimivuus ja suhde kaupunkitilaan ja ulkomaisemaan 

 liiketilojen ja asuntojen sisätilallinen muunneltavuus ja joustavuus  

Lähiympäristö ja piha-alueet 

 korttelialueiden hienostunut ja luonteva liittyminen kaupunkiaukioon, katuympä-
ristöön, pysäköintialueisiin ja virkistysalueeseen 

 piha-alueiden ja rakennusten valaistus 

 viher- ja hulevesiratkaisujen toimivuus osana ympäristöä 

Liikkuminen 

 jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä tukevat ratkaisut 

 innovatiiviset, tehokkaat ja muuntojoustavat pysäköintiratkaisut 

 pysäköintilaitoksen velvoitepysäköintipaikan luovutushinta (euroa/autopaikka) 
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4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 
 

4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 

1. Asemapiirros 1:500 

Rakennukset esitetään varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, 
että varjostus ei haittaa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maas-
ton ja pihakannen korkeusasemat, rakennusten kerrosluku, kerrosala, katokset, aidat, 
rakennelmat, oleskelu- ja leikkialueet, kulkuväylät, pysäköintijärjestelyt, logistiikka, jäte-
huolto- yms. huoltotoiminnot, istutukset sekä piha-alueen pinnoitteet. 

2. Alueleikkaukset 1:500 (2 kpl) 

Alueleikkauksissa tulee ilmetä kortteleiden sovitus ympäröivään maastoon eli A) kau-
punkipuistoon ja Ruissalontiehen sekä B) Artturinkadun kaupunkiaukioon. 

3. Aluejulkisivut 1:500 (2 kpl) 

Aluejulkisivu korttelista tulee esittää katsottuna Ruissalontieltä.  Aluejulkisivussa tulee 
esittää korttelialueet sekä niihin liittyvät LPA-alueet ja Artturinkadun kaupunkiaukio. 

4. Pohjapiirustukset 1:200 

Piirustuksiin tulee merkitä huoneistotyypit, huoneistokoot, tasojen korkeusasemat sekä 
tilat. Piirustuksissa tulee näkyä tontin/pihakannen pihajärjestelyt istutuksineen ja toimin-
toineen, katokset, aidat, rakennelmat, rakenteet sekä istutukset ja pihan pinnoitteet. 
Pohjapiirustuksiin tulee merkitä myös talotekniset tilat ja tilavaraukset. Piirustuksissa tu-
lee myös ilmetä tontin/korttelialueen valaistussuunnitelma. 

5. 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 (pihakansi ja rakenteellinen autopaikoituskerros), tukimuurit, 
räystäiden ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat sekä kattokulmat.  
 
Julkisivu- ja leikkauspiirroksissa on esitettävä suunnitelman korkeusasemat suhteessa 
kaupunkiaukioon ja ympäröiviin virkistys- ja katualueisiin. Suunnitelman muuri- ja kansi-
ratkaisujen liittyminen yleiseen ympäristöön ja olemassa oleviin olosuhteisiin tulee kiin-
nittää huomiota. 

6. Näkymäkuvat 

Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään kaksi ulkonäkymäkuvaa valitsemastaan 
kohdasta (päivä ja ilta). 

7. Selostus 

Kilpailijan tulee esittää lyhyt, A4 -koossa koneella kirjoitettu selostus ehdotuksen keskei-
sistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta tulee käydä ilmi ratkai-
sun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, viherkerroinluku, materiaaliva-
linnat, liiketila ja asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen, sekä hyötyala, 
bruttoala ja kerrosala RT -kortiston ohjeiden perusteella määriteltynä. 

8. Kopiosarjat 
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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. 

9. Hintatarjous 

Hintatarjoukset kortteleista sekä velvoitepysäköintipaikan luovutushinta tulee kirjata eril-
liselle A4 –paperille (katso kohta 3.2 Tontit ja hintatarjous). 
 

4.2 Piirustusten esittelytapa 

Kilpailuehdotukset tulee lähettää sekä PDF-dokumentteina muistitikulla että kilpailu-
asiakirjoissa pyydettyinä A4- ja A3-paperikopioina. Ehdotukselle tulee antaa nimi ja se 
tulee merkitä kaikkiin kilpailuasiakirjoihin ja muistitikkuun. 

Kilpailuehdotuksen piirustukset tulee tehdä pdf-muodossa A1 -kokoon sekä kilpailueh-
dotuksen pienennös A3 -kokoon. Kilpailuaineiston tulee olla värillisiä. 

Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot. 

4.3 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 osallistuvan yrityksen nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi 

 kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot 

 tekijäoikeuden haltijan nimi 
 

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

4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 

Kilpailu päättyy 17.9.2018 klo 15.00. Kilpailuehdotusten tulee olla perillä alla olevassa 
osoitteessa kyseisenä ajankohtana. 

Turun kaupunki  
Kaupunkiympäristötoimiala 
PL 355 
20101 Turku 

Lähetys on varustettava merkinnällä ”Kirstinpuisto, tontinluovutuskilpailu” ja lisäksi kuo-
resta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. 

Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan 
asiakaspalveluun (Turku-Piste, Puolalankatu 5) viimeistään maanantaina 17.9.2018 
kello 15.00 mennessä. 

Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 


