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1

Kilpailukutsu

1.1

t, luonne ja tarkoitus

osoitteessa Lapinlahdenpolku 8 (20080/1) sijaitsevan
puistoalueella sijaitsevien Venetsia-rakennuksen, Omenapuutalon, terapiatalon,
huoltorakennuksen
, Kappelin kellarin ja olkivarastoesta.
tallirakennuksen
Rakennusten yhteenlaskettu kokonaisala on n. 17 500 brm2.
rakennusten omistusoikeuden siirtyesostajalle
.
Tontit muodostetaan ulot
.
vuokrataan.

t

kuitenkin osaksi tonttia. Tontit

Kaupungilla ei ole tarvetta rakennusten sairaalarakennusten korjaaminen ja
seen on tarpeen. Rakennusoikeutta voidaan tarvittaessa jonkin verran kasvattaa
m
in rajoituksin.
kaupungin omistuksessa ja
puismukaiset ratkaisut. To-alueita.
Kilpailu

rakennuksille kaupunkitilallisesti korkeatasoinen, toija toteutuskelpoinen ratkaisu ja sille yksi toteuttaja
esisopimus kaikkien rakennusten ostosta ja tonttien
vuokraamisesta osto- ja toteutusehtoineen. Toteuttaja vastaa alueella olevien
kuvattujen rakennusten kunnostamisesta
teutus
tarvittavista
Toteuttaja vastaa mu
nallisesta ja teknis
konaisvastuuperiaatteella rakennusten
ja
kustannuksista.

sten toimin-

ratkaisun toteuttamiseen
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rakennuksille tarvittavan
kaavamuutoksen laatimisen voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Esisopimuksen
arviolta vuonna 2021.
Rakennusten oston ja tonttien vuokraamisen
sopimukset

tarvittavat rasiteturvaamisesta.

Tontinluovutus

t
keuden m
Vuokraajasta, r
. Vuokravuotta.

toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten osalta arvion
ulkopuolisella asiantuntijalla.
nnen toisen vaiheen neuvottelujen aloittamista. Ulkopuolisen asiantuntijan arvioin
soa. M
ut indikatiiviset hinnat ovat
tarkistaa hintojaan

a, tulee tarjoajan

alopullisesta
kanssa. Voittaneessa tarjouksessa esitetyt indikatiiviset rakennusoikeuden yksikHintojen tulee kuitenkin kaikissa tilanteissa
Tontinluovutuksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia maanvuokrauksen ehtopyrivoittaneen ehdotuksen
mukaisena.

Kilpailu on kaksivaiheinen:
kaikkia rakennuksia ja mahdollista laajennusta koskevan kilpailuehdotuksensa (luonnossuunnitelman), joka

Kilpailijoiden kelpoisuus tarkiste
rusteella.
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Toiseen vaiheeseen valitaan
nutta kilpailijaa. Kilpailijoiden valinta
6.3.1 arviointikriteerien pohjalta.

parasta kilpailuehdotusta laatikohdan

ytyjen neuvottelujen perusteella tarkennetun kilpailuehdotuksen (projektisuunnitelman), jonka perusteella rakennusten ostosta ja tonttien vuokraamisesta ja suunnitelman toteuttamisesta neuvotellaan esisopimus.
Kilpa
pailijalta

rakennusten ostamisesta kultakin kiltoisen vaiheen tarjousneuvotteluissa yhrakennusten oston ja tonttien
vuokraamisen esisopimuksesta osto- ja toteutusehtoineen.
Kilpailun voittajaksi valitaan kilpailija, jonka kilpailuehdotus arvioidaan par.
Lapinlahden historiallinen arvo

muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden,
jonka vanhimmat kerrostumat ovat 1800-luvun alkupuolelta. Alue on kokonaisuutena
arvokas niin rakennustaiteellisesta, historialliseskuvallisesta ja puutarhataiteellisestakin

2006 asti Lapinlahden sairaala oli vanhin Suomessa ja vanhimpien joukossa maailmassa. Lapinlahden sairaalakennettuihin
-rakennus, Omenapuutalo, huoltorapiatalopiharakennus ovat
suojeltu rakennussuojelulailla.
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=415

ukaisesti alueiden

1.2

Kilpailun ja hankkeen toteutuksen aikataulu
alkuvuodesta 2019 julkaistavalla kilpailukutsulla.
Kilpailumateriaali toimitetaan Buildercom-projektipankkiin, josta kilpailija rekiste-
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alkuvuodesta 2020
s kilpailun voittajasta ja allekirjoitetaan voittajan kanssa esisopimus rakennusten ostosta ja
tonttien vuokraamisesta.
Hankkeen tarvitsema asemakaavan muutos
korjaus- ja

kilpailun ratkettua. Tavoitvoivat alkaa vuonna 2021.
kohdissa 4 ja 8.

1.3

Kilpailun kohde

Lapinlahden sairaalan po. olevat rakennukset tulevine tontteineen.
Helsingin L
kaupunginosassa sijaitsevat
ovat Lapinlahden
osa-alueella Hietaniemen hautausmaiden vanhimman osan, nk. Lapinlahden hautausmaan
meren rannalla. Lapinlahden sairaala-alue on julkista puishuoltoliikenteelle
toaluetta, jossa kulkee
varatuja rei
.
12046 on tullut voimaan 6.7.2012. Asemakaavassa rakennukset sijaitsevat YS/s-korttelialueella (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue), YS-1-korttelialueella (Koivulan tontti) tai
VP/s puistoalueella.

Sairaalan alue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa.
Lapinlahden sairaala (tontti 20080/1)
pinta-ala
kokonaisala

7491 k-m2
11770 m2
7

Bruttoala
Asemakaava

Kellarin ala
Rakennustunnus
Tilavuus

15179 brm2
YS/s srs
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva rakennus
2/3 kerrosta ja ullakko
531 m2
40780
32430 m3

Rakennus on valmistunut vuonna 1841. Rakennuksen vanhimman osan suunnittelija on Carl-Ludvig Engel ja 1800-luvun lopulla rakennetut laajennukset ovat suunnitelleet Julius Basilier ja Theodor Granstedt.
Rakennuksille on toteutettu
vaipan ja vesikaton jne.
jausten toimenpideluettelo

peruskorjauksia
3,9
tipankissa.

rakennusten
Peruskor-

Sairaalarakennuksessa ja
muissa alla luetelluissa rakennuksissa toimivat
vuokralaisina
osuuskunta Tilajakamo toistaiseksi
voimassaolevien vuokrasopimusten pohjalta 6 kk:n irtiasanomisajoin.
Muut rakennukset
Venetsia
pinta-ala
kokonaisala
Kaava

Rakennustunnus
Tilavuus

929 m2
1206 m2
VP/s, srs
Sosiaali- ja terveysalan toiminta
3 kerrosta
40778
4109 m3

Rakennus on valmistunut vuonna 1895 ja laajennettu 1910-luvulla.
Huoltorakennus ja sauna
pinta-ala
392 m2
kokonaisala
794 m2
Kaava
YS/s, sr-2
Sosiaali- ja terveysalan toiminta
Rakennustunnus
40782
Tilavuus
1490 m3
-

Rakennus on valmistunut vuonna 1887 ja laajennettu 1920-luvulla.
Terapiatalo
pinta-ala
kokonaisala

181 m2
345 m2
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Rakennustunnus
Tilavuus

VP/s, srs
Sosiaali- ja terveysalan toiminta
40779
741 m3

Rakennus on valmistunut vuonna 1882.
Omenapuutalo
pinta-ala
kokonaisala

Rakennustunnus
Tilavuus

82 m2
82 m2
VP/s,srs
Sosiaali- ja terveysalan toiminta
57412
246 m3

Rakennus on valmistunut vuonna 1913.

pinta-ala
kokonaisala

Rakennustunnus
Tilavuus

116 m2
116 m2
VP/s, srs
Sosiaali- ja terveysalan toiminta
40783
406 m3

Rakennus on valmistunut 1800-luvun lopulla.
Kaikki yo. rakennukset on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksella.
Olkivaja/Talli
pinta-ala
kokonaisala

Rakennustunnus
Tilavuus

80 m2
80 m2
VP/s, srs
luokittelematon
64611
360 m3

Rakennus on valmistunut 1890

pinta-ala
kokonaisala

42 m2
42 m2
VP/s, sr-2
K
luokittelematon
Rakennustunnus
40781
Tilavuus
290 m3
Rakennus on valmistunut 1903
Tontti 20081/1
9

Y(
, pekka.kampman@ysaatio.fi) omistaa
kaupungin omistamalla tontilla 20081/1 sijaitsevan Koivula-nimisen rakennuksen
(
nimell Alvila), jossa toimii mielenterveyskuntoutujien asuntola.
Koivula-rakennuksen kulkuyhteydet ja kaikki toimintaedellytykset toteutusvaiheen
aikana on
/turvattava.
1.4

Kilpailun osallistumisoikeus

ilmoit
1.5

Kilpailun organisaatio
Kilp

i Helsingin kaupunki

.

n kanssa
rakennusten ostosta ja tonttien
vuokraamisesta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.
1.6

Kilpailun kieli
Kilpailun virallinen kieli on suomi.
asiakirjat, laaditaan suomen

1.7

Korvaukset ja palkinnot
en vaiheeseen valituille maksetaan palkkiota 35

1.8

ja

.
, ei osallistujille makseta
palkkiota.

heeseen valituille korvausta 35
tujien kustannuksia korvata.
Kilpailun

tarjoukset, jolloin palkkioita ei makseta.
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2
2.1

Kilpailutekniset tiedot
Kilpailuasiakirjat
L

projektipankista saadaan seuraavat asiakirjat:

Aluepiirros
uunnitteluperiaatteet
Rakennushistorian selvitys
Asemakaava 12046 ja kaavaselostus
Kuntotutkimukset
Ulkovaipan korjauksen toimenpideluettelo
2.2

Kilpailun tietojen ja ohjelma-asiakirjojen saatavuus
Kilpailua koskevat asiakirjat ovat noudettavissa projektipankista osoitteesta
www.buildercom.fi.
Projektipankissa
kset ja niihin annetut vastaukset).
Kilpailua koskevien asiakirjojen latauslin
saara.kippo@ahmagroup.com

h-

aiempia tunnuksia.

2.3

Kilpailusem
Kilpailuseminaari
suttavana ajankohtana Kansakoulukatu 3:n auditoriossa
tiedustelut
tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen seminaaria projektipankkiin.
Ennakkoon e
teenveto, joka
kiin.

2.4

tavista vastauksista laaditaan yhminaarissa ja joka tallennetaan projektipank-

Kilpailun voittanut projektisuunnitelma asemakaavoituksen l
Kaupunki pyrkii nopeasti laatimaan kilpailun ja rakennusten oston ja tonttien vuokraamisen esisopimuksen alle
pailuehdotuksen (projektisuunnitelman) pohjalta tarvittavan asemakaavamuutoksen, joka
mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.
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Kilpailija sitoutuu laatimaan asemakaavoituksen pohjaksi tarvittavat suunnitelmat ja
ksessa.
Asemakaavamuutokse
-

vat kuitenkin
utoksenhakumahdollisuuksineen.

2.5

Suunnitelmien omistus- ja k
Kilpailijan laatiman kilpailuehdotuksen luonnos- ja projektisuun
ilijan omaisuudeksi.
i ole omistusoikeutta ehdotuksiin. Kaikoikeus korvauksetta julkaista toiseen vaiheeseen valituista ehdotuksista kuvia
laisuuksissa ja tapahtumissa.
Suunnitelmiin

-

uskysymysten osalta noudatetaan voi-

suunnitelma

liikesalaisuuselvitys ja se tulee olla helposti

erotettavissa suunnitelmasta.

vaksi kerrokantasi palveluun (https://kerrokantasi.hel.fi/). Kerrokantasi-palvelun
varten.
Kerrokantasirokantasivarten vaadittavat asiakirjat on listattu
kohdassa 7.2.4.

2.6

Kilpailuehdotusten vakuutus ja palautus
kilpailuehdotuksia

2.7
t toisen vaiheen n
mukana olevilta
kilpailijoilta kirjallisella
tarjouksen neuvotellusta rakennusten oston
ja tonttien vuokraamisen esisopimusehdotuksesta.

rakennusten ostamisesta

ivinen tarjoushinta(lomake projektipankissa)
ailue
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Rakennusten myyntihinta ilmoitetaan ennen kilpailu
ja tonttien vuokrahinta esite
levina hintoina.
Toisen vaiheen tarjou
nat tarjousp

n
esti vaihte-

ailijoita

m

tarjoushin-

.

Teknisen tilan rakennusoikeudesta

.

Tarjouksen mukaisia rakennusoikeushintoja korotetaan elinkustannusindeksin
(1951 = 100) muutoksen mukaisesti
sen rakennusten oston ja tonttien vuokraamisen
.
3
K
3.1

at soveltuvuutt

TALOUDELLISET JA RAHOITUKSELLISET EDELLYTYKSET

3.1.1 Vaatimus 1
laiset taloudelliset ja rakanssa hankkeen

kilpailuehdotuksen mukaan.

isuutta arviudesta ja
atiman oman selvityksen

perusteella.

, jossa vuokraaja ottaa vastuulleen kaikki tarvitta-

rahoitus- ja korjaussuunnitelma,

kilpailuehdotuksen
tyk
A) Ki
rtiedot kilpailijan omistuksista, taloudesta ja toiminnasta
kilpailijan keskeiset tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut
- ja rahoitusmalli (miten hankkeen rahoitus
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B
ta.

l-

sa, kilpailijalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksuky-

tarkistaa kilpailijan taloudelliset edellytykset ja
luot
vel
3.2

Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen

3.2.1 Vaatimus 2
t,
jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvaneminen kilpailun

tyk
Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai
l-

ttu.
nomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana

ksen osalta erikseen.

aisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti

14

3.3
3.3.1 Vaatimus 3

enKilpailija sitoutuu toim

-

s-

Kaupparekisteriote.

vastaavat tiedot sijoittumismaans
n yrityksen osalta.
lla kolmea kuukautta vanhempia.
oudellisessa asemassa tapahtuu oleellinen muutos esim. konkurssi tms.
hansa.
3.4

Kilpailijan referenssit

3.4.1 Vaatimus 4
Kilpailija
ppani) on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut sijoittajana, rakennuttajataan

n kohteeseen verrattavan rakentamiskokonaisuuden.

Vastaavien hankkeiden referenssei voidaan
verrata ja arvioida kilpailijan
nykyisen tai aiemman toiminnan
aatua, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuden kautta hankkeen toteutusmahdollisuutta.

kilpailuehdotuksen
tyk
Kilpailijan laatima selvity
timuksen mukaisista rakennushankkeista aikataulu.
Mahdollinen
minnasta.

referenssiluettelo vaa-

15

esit
3.5
3.5.1 Vaatimus 5

kilpailun kohde huomioon ottaen.
listumishakemuk-

H
vaativien rakennushankkeiden suunnittelun menestykse
P
/ arkkitehtisuunnittelun johto
ehtipoikkeuksellisen vaativien korjausrakennus
sesta (1. vaihe/ 2.vaihe)
aatimus

vaatimuksessa ilmoitettujen asiantuntijoiden olennaiset
kuinka

4

Kilpailun vaiheet (arvio)
kilpailuehdotus

arvioitavaksi 31.5.2019. Samalla kilttymises-

.
Kilpailijoiden
kilpailuehdotusten
atimukset tarkistetaan
ilijoiden kilpailuehdotukset arvioidaan
sanottujen 1. vaiheen arviointikriteerien perusteella.
Kilpailun toinen vaihe
arviolta 9-10/2019.
kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen kilpailijoiden kanssa neuvottelun/neuvotteluja
kilpailuehdotuksen (luonnossuunnitelman) tarkentamiseksi projektisuunnitelmaksi.
esisopimus rakennusten ostosta ja tonttien vuokraamisesta
Li
osto- ja toteutusehtoineen.
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srakennusten ostosta ja tonttien vuokraamisesta sek tarkennetun projektisuun

Toisen vaiheen kilpailuehdotuksen projektisuunnitelmat
viksi loppuvuoden 2019 aikana. Kilpailun voittaja
ostosta/vuokraamisesta ja tonttien vuokraamisesta
violta alkuvuodesta 2020.

arakennusten
ar-

ratkaisun pohjalta valmisteltava
mahdollinen/tarvittava asemakaavan muutos tulis
vuonna 2021.
5

Kilpailuehdotuksen laatiminen

5.1
Kilpailija

kilpailuehdotuksessa suunnitelmat kaikille rakennuksille.

Suunnitteluvaatimukset ja ohjeet
Suunnitelmille on luvussa 5.3
Jos suunnitelma

imukset.
suljetaan pois kilpailusta.

Muuten on
noudattaminen vaikuttaa suunnitelmien laatuarviointiin (ks.
teerit, luku 6).
5.2

arviointikri-

Kaupunkikuvalliset ja maisemalliset

avoimena, julkisena puistona, jonka osalta
Nykyisin puistossa sijaitseville
rakennuksille on kuitenkin tarkoitus muodostaa oma, mahdollisimman tiukasti rajattu tonttinsa.
Historiallisen sairaalakokonaisuude

Kilpailun kohteena olevat rakennukset sijoittuvat Lapinlahden kaupunginosaan meren rannalle.
rakennettu kulttuu-

Lapinlahden sairaala lukeutuu Euroopankin vanhimpiin psykiatrista hoitoa varten
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villisuudelta
asussaan.

historiallisessa

Lapinlahden sairaalan alue liittyy maisemakokonaisuuteen, jonka muodostavat siiHietaniemen rannat. Puistossa, joka on nykyisin noin puolet alku
on poikkeuksellisen runsas kasvilajisto. Maastoss
perustuksia ja katkelma K

, yhdis-

eelle

C.L. Engel laati Lapinlahden sairaalan piirustukset 1835 ja sairaala valmistui 1841.
Potilassiipien jatkeet valmistuivat nykyiseen muotoonsa Julius Basilierin suunniteluksista toinen korotettiin 1890
Theodor Granstedtin suunnitelmien mukaan 1890 ja toinen 1920-luvulla.
Sairaalaenetsia",
tinen pesu- ja leivintupa. Rakennus oli alun perin kaksikerroksinen ja kolmas kerros
Sairaala-alueella sijaitsevat seuraavat muut historialliset rakennukset: Omenapuutalo (1913), Terapia-talo (entinen
), kaivo (1800- ja 1900-lukujen vaihde), Yoleva Koivula (nyk. Alvila, 1950-luku)
(1800- ja 1900-lukujen vaihde),
kappelin kellari, vaja (1900-luvun alkupuoli), Huoltorakennus ja sauna (1880-luku),
edellisen
(1920-luku) ja autotalli (1960-luku).
Suunnittelussa tulee erityisesti huomioida rakennusten kunnostaminen s
, sovittaminen olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen.
5.3

Suunnittelun

ja vaatimukset

Asemakaavoituspalvelu on laatinut
n suunnitteluperiaatteet, jotka
on tallennettu projektipank
. Kilpailija ei voi poiketa kilpailuehdotuksessaan suunnitteluperiaatteiden ratkaisuista.
Kilpailijan kilpailuehdotuksen tulee
(lihavoidut kohdat):
A.

imukset

le avoimena, julkisena puistona.
Rauhoitettujen lajien esiintymisalueet on
otettava huomioon aluetta suunniteltaessa. Mahdollisen l
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on laadittava siirto- ja hoitosuunnitelma Helsingin kau. Maanalaisten rakenteiden
Puistoalueen
tavoitteista ja suunnitelluista parannustarpeista ja pailun liitemateriaalina olevassa Kampinmalmin
B. R

aluesuunnitelmassa.
.

jen soveltutulee
kaupunkilaisille avoimia toimintoja ja rakennuksiin tulee
voida sijoittaa liike- ja asiakaspalvelutiloja
s.P
mahdolliset huoltopihat tulee sijoittaa korttelialueelle.
mahdollista sijo

rakennusten
alle on

C. Toiminnan tulee ensisijaisesti sijoittua nykyisiin rakennuksiin.

soveltuvan toiminnan tukemiseen.
Tontilla
20081/1 sijaitsevan Koivula-rakennuksen nykyinen toiminta tulee ottaa huomimahdollista ainoastaan Koivula(alue on esitetty suunnitteluperiaatteissa) sovitettuna olemassa olevan
rakennuskannan mittakaavaan.
oje-

D.
tana
1.

Rakennusten ulkoasua kunnostettaessa ja hoidettaessa on tavoitteena

2.

3.

sallittuja.

4.
suostumus.
5.
6.
keuksia.

19

Arvokkaimpia vanhoja rakenteita ei saa vaurioittaa ja uudisrakenteiden, esimersesti suojeluluokk
rin asuntoa. Tiloihin hyvin soveltuvat ja perustellut muutokset ovat mahdollisia
muissa tiloissa. Muutoksi
ja detaljoinnit.
nussuojeluselvitys soveltuu

Koskinen & Schalinin laatima raken-

- ja suihku-

E. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenteelliset varaukset, kuten Baana
ja keskustatunneli.
Alustaviin suunnitelmiin perustuvat liikenteelliset varaukset on esitetty suunnitteluperiaatteissa. Baanan linjauksen vaihtoehtoinen tarkastelu suunnittelualueella
tulee esi
.
ulle
putkistolle
teyalainen sijoitus.
5.4

, ja huolto ja yhdyskuntatekninen huolto
listassa mainittujen asioiden ratkaisut. Ao. toimintoja ol-

Liike-, hotelli- ja toimistotiloja (ja mahdollisia asuntoja) palvelevien autopaikkoj
kaupunkisuunnittelulautakunnassa
-alueiden autojen ja polkup
esti.
Tonteille sijoitettavi
tava
Huolto ja liikkuminen alueella tonteilla on esite
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Alueella sijaitsevat nykyiset yhdyskuntateknisen huollon verkostot on otettatekniikan rakentamisen tarve.
5.5

Rakennuksiin

elulliset vaatimukset

n Venetsiarakennus eli rannassa sijaitseva, alun perin pesuasuntoina toiminut punatiilinen rakennus, Omenapuutalo-niminen puinen asuinras

-

-2-

neen
-luvun alkupuolella rakennettu vaja ja

Koivulaon sr-rolevia rakenteita, kuten 1970-luvulla puretun kappelin kellari.
5.6

n periaatteet
Suunnittelun tulee tukeutua
jotka ovat so
Rakennukset tulee integroi
sesti ja sosiaalisesti.

tilallisesti, toiminnalli-

Rakennusten
Rakennukset tulee suunnitella elinkaarijoustavana ja materiaalitehokkaana
Rakennusten tulee toiminnallisesti olla osa puistoa ja puiston luontoarvot tulee suunnittelussa ottaa huomioon

6
6.1

Kilpailuehdotusten arvostelu
Kilpailuehdotusten vertailu ja voittajaehdokkaan valinta
vat
kilpailuehdotukset
isesti.
kilpailuehdotuksista lausuntoa tai arviota ulkopuolisilkilpai3v
lusta ennen arviointia.

kilpailuehdotus suljetaan kilpai-

21

Kilpailun 2. vaiheessa
kilpailuehdotusten projektisuunnitelmat pa-

6.2

Arviointi

arviointi- ja valintakriteerit.
lis
huomiota siihen, kuinka luvussa 5 esitetyt tavoitteet, vaatimukset ja suunnitteluohjeet
otettu huomioon kilpailuehdotuksessa.
6.3

Mikko Aho, toimialajohtaja (puheenjohtaja), Marja Piimies,
Jussi Luomanen, kaupunkitilato/Matti Kaijansinkko, arkkitehti, asemakaavoitus,
seovirasto, Simo Paavilainen, professori (asiantuntija
),
voidaan
esim. RYAn tilapalveluista.

Arvioin

,
Tommi Suvanosastonjohtaja, Mu-

Mervi Savolainen, WSP Finland Oy.

6.3.1 Arvostelukriteerit kilpailun 1. vaiheessa
1. Kilpailuesityksen idean arviointi
Tavoitteiden mukainen avoin ja julkinen toteutusesitys
Omaleimaisuus ja viihtyisyys, arvioinnissa arvostetaan avoimuutta
A
ratkaisut
Alueen/ puiston toiminnallisten, maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen
,
Rakennusten suojelun jatkuminen esi
Julkisen toiminnan jatkuminen
konaisuutta

tuottavat mitattavaa yhteiskunnallista arvoa kaupungille ja kaupunkilaisille
2. Toiminnallisuus
Kokonaisratkaisun toimivuus
T
Mahdollisen
tilalaji

, laajuus ja
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3. Toteutettavuus
Taloudellinen toteutuskelpoisuus
Tekninen toteutuskelpoisuus
Suunnitteluratkaisun elonkaarijoustavuus

6.3.2 ARVOSTELUKRITEERIT KILPAILUN 2. VAIHEESSA
1. Tarkennetun kilpailuesityksen idean arviointi
Tavoitteiden mukainen avoin ja julkinen toteutusesitys
Omaleimaisuus ja viihtyisyys, arvioinnissa arvostetaan avoimuutta
Alueen identiteett
Alueen maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvo
, arvioinnissa

Julkisen toiminnan jatkuminen
2. Rakennusten toiminnallisuus
Kokonaisratkaisun toimivuus
Toimintoje
laajuus ja
tilalaji
3. Toteutettavuus
Taloudellinen toteutuskelpoisuus
Tekninen toteutuskelpoisuus
Suunnitteluratkaisun joustavuus
Arvioitu toteutusaikataulu

7

Kilpailuehdotuksen laadintaohjeet
1. vaiheen kilpailuehdotukseen
T
nossuunnitelma (ks. luku 5).

minimivaatimusten mukainen luon-muodossa.
l-

7.1 ja 7.2. luvuissa.
Selvitys kilpailijan soveltuvuutta koskevist
3).
Selvitys toteutuksen vaiheistuksesta, huomioiden alueen liikenne, viranomaisten, kunnossapidon ja huollon vaatimukset ja kulkuyhteydet, jotka korvaavat nykyiset alueella ja rakennuksissa toteutetut toimintaa tukevat ratkaisut. Toteutuksen vaiheistuksessa pi
esitetty vaihekohtaiset ratkaisuesitykset.
(
, jalankulku ja liikkuminen puistoalueella)
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T
alustavien rakennusoikeuksien ostohinnasta tilalajeittain ja kokonaisuutena projektipankkiin on tallennetulla tarjouslomakkeella.
meluselvitys.
kilpailuehdotus
vostella.

osioita, luonnossuunnitelmaa ei ar-

2. vaiheen kilpailuehdotukseen
Neuvottelujen tuloksena laadittu 2. vaiheen kilpailuehdotus (projektisuunnitelma
t
sten mukaiset vaatimukset (ks. luku 5
7.1 ja 7.2. luvussa.
Esisopimus rakennusten ostosta ja tonttien vuokraamisesta.
Sitova tarjous rakennusoikeuksista tilalajeittain ja kokonaisuutena.
a
tarjous
(projektisuunnitelmaa) ei arvostella.

7.1
7.1.1

2. vaiheen kilpailuehdotusta

Kilpailuvaihe 1
luonnossuunnitelman yleiskuvaus

Kokonaisratkaisun esi
S
Keskeisten teknisten ratkaisujen ja innovaatioiden esittely
Suunnitelman mukaiset kerrosalat toiminnoittain ja toimintojen prosenttiosuudet rakennuksittain
Alustava autopaikkalaskelma rakennuksittain
Kuvaus rakentamisen mahdollisesta vaiheistuksesta esim. s
kussakin vaiheessa toteutetaan ja arvio toteutusaikataulusta rakennuksittain
Kuvaus suunnitelman liikeideasta ja konseptista
Kuvaus suunnitelman toteutettavuudesta, kehityskelpoisuudesta ja joustavuudesta
7.1.2 Piirustukset/suunnittelualue
Havainnekuva rakennuksista
talle. Kuvassa es
sa on

1:1500 annetulle pohjakartilojen luonne. Piirustuksesuvut, tarnkokulma

Alueleikkaukset ja -julkisivut 1:1000
24

Pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut 1:500
Havainnepiirustukset: perspektiivikuvia, tilakaavioita, viistoilmakuvasovitus
yms.
7.1.3 Piirustusten esitystapa
A3-kokoinen raportti kaikesta esittelymateriaalista.
Selostus ja laskelmat
-niteeseen.
A3-tiedostona.
Buildercom).
7.1.4
Suunnitelmasta tai sen mukana
T
Yhteystiedot
Avustajien nimet

osallistumishakemuksesta tulee ilme

.
7.1.5

varten
rokantasi.hel.fi-palvelussa tapahtuvaa
(kuvat omina jpgHavainnekuva rakennuksista
talle

le pohjakaru-

Rakennukset esite

nkokulma

Perspektiivikuva annetun valokuvan pohjalle ja viistoilmakuvasovitus annetun viistoilmakuvan pohjalle (kuvat
perspektiivikuva
web.jpg" ja "tyonimi_viistoilmakuva web.jpg")

merkiksi Helsingin kaupungin aineistopankin kautta.
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7.2

Kilpailuvaihe 2

7.2.1

projektisuunnitelman yleiskuvaus
S
K
S
iden noudattamisesta
Keskeisten teknisten ratkaisujen ja innovaatioiden esittely
Valitun materiaalimaailman ominaisuuksien luonnehdinta
Suunnitelman mukaiset kerrosalat toiminnoittain ja toimintojen prosenttiosuudet rakennuksittain
Autopaikkalaskelma rakennuksittain
Kuvaus rakentamisen vaiheistuksesta e
kussakin vaiheessa toteutetaan ja toteutuksen yleisaikataulu
Lopullinen kuvaus suunnitelman liikeideasta ja konseptista
Lopullinen kuvaus suunnitelman toteutettavuudesta, kehityskelpoisuudesta
ja joustavuudesta
Selvitys tarvittavista rasite-, yms. sopimuksista.

7.2.2 Piirustukset
Rakeisuuskuva alueesta 1:2000
Havainnekuva rakennuksista
talle.
havainnollisesti

tilojen luonne.

Rakennukset esit

on esiunkokulma

Alueleikkaukset ja -julkisivut 1:1000
Pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut 1:500
Havainnepiirustukset: perspektiivikuva annetun valokuvan pohjalle, viistoilmakuvasovitus annetun viistoilmakuvan pohjalle, tilakaavio, (tarvittaessa
Tekniset yleissuunnitelmat
7.2.3 Piirustusten esitystapa
Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia.
.
A3-kokoinen raportti kaikesta esittelymateriaalista.
-niteeseen.
A3-tiedostona.
Buildercom).
7.2.4 Kilpailijan tiedot
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soikeudet.

8

Kilpailuehdotus
Kil
tuksia

8.1

o-

Kilpailuvaihe 1
Kilpailuehdotukset liitteineen tulee kilpailun 1
14.6.2019 klo 16.00
tuksen toimittaa osoitteella:

suljetussa kuoressa

asemakaavoitus
Kaupunki
PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
3
ljetettavaksi, on tarjoajan itse var

8.2

Kilpailuvaihe 2
Kilpailun 2. vaih

sliitteineen tulee

erikseen ilmoitettavana ajankohtana osoitteella:
asemakaavoitus
PL 58212
HELSINKI 10

tarjous

asLAPINLAHDEN SAIRAALA-ALUE
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a aineisto tulee toimittaa projektipankkiin em. ajankohtaan mennes-

28

