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1. Kilpailukutsu 

1.1 Yleistä 
 

Jyväskylän kaupunki ja Jykia Oy järjestävät kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun 
Jyväskylässä Tourulassa sijaitsevasta alueesta.  
 
Kilpailu toteutetaan rakennusliikkeille ja rakennuttajille suunnattuna ilmoittautumis-
kutsukilpailuna. Kilpailijat muodostavat suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä, joilla on mo-
nipuolista osaamista toimitila-, liike-, palvelu- ja asuinrakentamisesta.  
 
Kilpailun tavoitteena on saada maankäyttösuunnitelma asemakaavan uudistami-
sen lähtökohdaksi ja valita laaditun asemakaavan mahdollistamille hankkeille to-
teuttaja.  
 
Noin 1,5 ha laajuinen kilpailualue sijaitsee Kivääritehtaankadun ja valtatien väliin 
jäävällä alueella, josta kävelyetäisyys Asemakadun Kompassille on noin 1,3 km (15 
min.), Matkakeskukseen 0,9 km (11 min.) ja Seppälän liikekeskukseen noin 1,3 km. 
Kasvavalle Kankaan alueelle matkaa on vain 0,5 km. 
 
Alueen kaupunkikuvallinen merkitys on suuri. Suunnittelualue sijoittuu vilkkaan Va-
paudenkadun jatkeella olevan Tourulantien sekä Vaajakosken moottoritien loppu-
pään muodostamaan kulmaukseen ja muodostaa kaupungin keskustan sisääntulo-
portin idästä päin tuleville ja tulevaisuudessa myös pohjoisesta päin tuleville, mikäli 
Tourulan eritasoliittymä poistuu käytöstä. Alue on nimetty kilpailun käynnistyessä 
Jyväskylän Tourulankulmaksi. 

 

 
Alueen sijainti. 
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1.2 Kilpailualueen historia ja muuttuminen osaksi Jyväskylän keskustatoimintoja 
 

 
Suunnittelualue rajautuu Tourulan Kivääritehtaan alueeseen, joka kuuluu Sotatar-
viketeollisuuden alueet -nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön (RKY 2009).  
 
Entinen tehdasalue muodostaa kokonaisuuden, joka rajautuu rautatiehen, Ranta-
väylän tiealueeseen ja Tourulantiehen. Kivääritehtaan alueen nykyinen rakennus-
kanta on kerroksellista, mutta sillä on vahva oma identiteetti. Ominaispiirteisiin kuu-
luvat materiaalit kuten rappauspinta ja punatiili, lamellitalot -talotyyppinä ja raken-
nusten voimakas koordinaatisto, jossa asuinrakennukset on sijoitettu koillisen ja 
lounaan suuntaisesti ja tehdasrakennuksien korkeat massat kaakkois-luodesuun-
taisesti.  
 
 

 
Tourulan tehdasalue. Kuva: Veljekset Karhumäki. 

 
Hahlo-niminen kevyen liikenteenväylä ja Kivääritehtaankatu sen jatkeena on ase-
tehdasta varten rakennettu vanha katulinja, jota rajaava puukuja on osin säilynyt. 
Kivääritehtaan alueella on 1920-luvulla rakennettu punatiilinen tehdasrakennus, 
joka on peruskorjattu toimistorakennukseksi. Suunnittelualueen itäpuolella on kaksi 
1930-luvun funkkistyylistä tehtaan johdon asuinrakennusta, jotka ovat myös nykyi-
sin pääosin asuinkäytössä.  
 
Suunnittelualueen sisällä on yksi suojeltu funkistyylinen tehtaan johdon asunnoksi 
1930-luvulla rakennettu talo, johon liittyy vuonna 1975 rakennettu tiilipintainen laa-
jennusosa. Rakennus on tällä hetkellä toimisto ja lounasravintola käytössä. Laajen-
nusosaan ei liity suojeluarvoja ja se voidaan purkaa.  
 
Suunnittelussa tulee huomioida suojellut rakennukset ja vanha katulinjaus (Hahlo). 
Suunnittelualueelle sijoittuu myös 1987 rakennettu huoltoasema, jota on muutettu 
sen jälkeen useita kertoja.  
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Näkymä lännestä päin. 

 
 

Tourulantien ja Kivääritehtaan varteen on rakennettu vuosina 2002-2010 valkeita 
rappauspintaisia kerrostaloja. Tourulantietä rajaavat lamellitalot muodostavat loi-
van kaaren, joka myötäilee vanhan Vaajakoskentien muotoa. Kivääritehtaankadun 
varressa on kolme pistetaloa, joista katujen kulmassa oleva talo on tärkeä Vapau-
denkadun ja Tourulantien näkymäpäätteenä, joka on havaittavissa kaupungintalon 
edustalta saakka. Talojen julkisivuihin on otettu aiheita alueen vanhoista funkisra-
kennuksista ja tiilipintaiset piharakennukset ja rakennelmat liittävät ne punatiilisiin 
tehdasrakennuksiin.  

 
Business Park 
 
Alueen suunnittelusta on käyty arkkitehtikilpailu (Business Park) vuonna 2008. Sil-
loin kilpailualueessa oli mukana myös Rantaraitin ja Tourujoen väliin jäävä alue, 
jolle on nyt rakentumassa Rikosseuraamuslaitoksen toimipiste, johon sijoittuu yh-
dyskuntaseuraamustoimisto ja avovankila. Arkkitehtikilpailun voittaneessa arkki-
tehtitoimisto JKMM:n suunnitelmassa oli huomioitu alueen rakennusten voimakas 
koordinaatisto sekä vanhat katulinjat (Hahlo-Kivääritehtaankatu ja vanha Vaajakos-
kentie). Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. 
 
Rantaväylä  
 
Rantaväylän uudesta linjauksesta on valmisteltu tiesuunnitelmaa keväällä 2019 ja 
sen pohjalta on käynnissä yleiskaavamuutos (Rantaväylän pohjoisosan osayleis-
kaava). Suunnitelmassa Asekadun alueeseen rajautuvaan tiealueeseen on tulossa 
muutoksia ja tielinja siirtyy jonkin verran lounaaseen.  
 
 

Kivääritehdas 

Huoltoasema 

Aholaidan eri-
tasoliittymä 

Tourujoki 
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Keskustatoimintojen laajentuminen 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaavan strateginen keskustatoimintojen alue laajenee 
Hippoksen ohella Kankaan ja Seppälän suuntaan. Seppälän kaupallinen alue on vii-
mevuosina vahvistunut uusien liikekeskusten myötä ja Kankaan rakentaminen on hy-
vässä vauhdissa. Tourulankulma vahvistaa osaltaan alueen kehittymistä keskusta-
maisempaan suuntaan. 

 
 

1.3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus 
 

Kilpailun järjestävät Jyväskylän kaupunki ja Jykia Oy. Kilpailu toteutetaan ilmoittau-
tumiskutsukilpailuna rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja suunnittelijan muodosta-
malle konsortioille, jotka kykenevät suunnittelemiensa korttelialueiden toteuttami-
seen. Kilpailijat muodostavat suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä, joilla on monipuolista 
osaamista toimitila-, liike-, palvelu- ja asuinrakentamisesta. Osallistujille ei makseta 
tarjouspalkkiota. 
 
Kilpailun tavoitteena on saada arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
sia ja toteutuskelpoisia maankäyttösuunnitelmia asemakaavan uudistamisen lähtö-
kohdaksi, ja valita laaditun asemakaavan mahdollistamille hankkeille toteuttaja.  
 
Toiminnallisena tavoitteena on kaupunkimainen hybridikortteli, jossa on toimisto- ja 
palvelutyöpaikkoja sekä erityyppisiä asuintoimintoja, kuten vuokra-asumista, omis-
tusasumista ja mahdollisesti palveluasumista. 
 
Pääpaino on esitetyn konseptin toimivuudessa, kaupunkikuvallisessa ilmeessä, ra-
kennusten ympäristöön sovittamisessa, vetovoimaisissa ja viihtyisissä kaupunkiti-
loissa.  
 
Kilpailun voittaja, joka esittää laadultaan parhaan kilpailuehdotuksen, saa ostaa 
noin 15 000 k-m2 alueelle syntyvästä rakennusoikeudesta Jyväskylän kaupungin 
määrittelemään vyöhykehintaan.  Myyntihinta vuonna 2020 on 282 €/k-m2 sekä 
asumisen että työpaikkarakentamisen osalta.  
 
Kilpailun voittajat sitoutuvat kehittämään aluetta kaupungin ja Jykia Oy:n kanssa 
yhteistyössä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat ekologinen, 
taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 
 
Tontinluovutuskilpailun ratkettua kilpailualueen asemakaavoitus etenee yhteis-
työnä kaupungin ja kumppaniksi valitun ryhmän kesken.  

 

 

1.4 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 
 

Kilpailusta ilmoitetaan Sanomalehti Keskisuomalaisessa, Rakennuslehdessä sekä 
internetissä Jyväskylän kaupungin ja Jykian kotisivulla. Kilpailuohjelman voi ladata 
osoitteesta https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062 

 
Halukkuus osallistua kilpailuun ilmaistaan ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoit-
tautuminen tehdään vapaamuotoisesti laaditulla ilmoittautumiskirjeellä kilpailun sih-
teerille 2.12.2020 mennessä.  
 
Ilmoittautumiskirjeessä esitetään tonttia hakeva rakentaja/rakennuttaja ja pääsuun-
nittelusta vastaava arkkitehti sekä mahdollisesti muut työryhmän jäsenet. 

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062
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Ilmoittautumiskirjeessä tulee esittää myös alla kuvatut tiedot, jotta kilpailun järjes-
täjät voivat arvioida ketkä ilmoittautuneista kutsutaan kilpailuun.  
 
Jyväskylän Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailuun kutsutaan 
maksimissaan 4 eniten arviointipisteitä saanutta työryhmää. Valintakriteerinä toimii 
kokemus ja osaaminen vastaavista toimeksiannoista seuraavasti: 

Työryhmän avainhenkilöiden työkokemus ja tekninen osaaminen (arvioidaan 2 
henkilön osalta: projektin johtaja ja pääsuunnittelija) 

⎯ yli 10 vuotta / hlö 15 p 

⎯ 5-10 vuotta / hlö 10 p 

⎯ alle 5 vuotta / hlö 5 p 
Referenssit kaavakehitys-, arkkitehtuuri- tai tontinluovutuskilpailuista viimeisen 3 
vuoden aikana  

⎯ Toteutuksessa olevat hankkeet (5 p / hanke)  

⎯ Kilpailuvoitot (5 p / hanke) 
 
Lisäksi ilmoittautumiskirjeessä tulee esittää vähimmäisvaatimukset työryhmän so-
veltuvuudelle: 

⎯ Työryhmän osapuolet ovat hoitaneet kaikki lakisääteiset maksut ja velvolli-
suudet sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on hoidettu ja kunnossa, 

⎯ Työryhmän osapuolilla ei ole verovelkaa, eikä se saa olla velkasaneerauk-
sessa 

⎯ Työryhmän osapuolilla on käytössä toimintaa ohjaava laatujärjestelmä ja 
valmis organisaatio  

⎯ Rakentajalla / rakennuttajalla tulee olla vähintään 20 miljoonan euron vuo-
sittainen liikevaihto viimeisen 2 vuoden aikana  

⎯ Työryhmän osapuolilla ei saa olla Jyväskylän kaupungin tai kaupunkikon-
serniin kuuluvan yhtiön kanssa voimassa (sopimusriita on reklamoitu) ole-
vaa sopimusriitaa toteutuneissa hankkeissa. 

 
 

1.5 Kilpailun arviointi ja tuomaristo 
 

Kilpailuehdotukset arvioidaan anonyymeinä suunnittelun laadun ja esitetyn toimin-
nallisen konseptin pohjalta kohdassa 2.3 esitetyillä kriteereillä. Kaikki kilpailu-
asiakirjat varustetaan nimimerkillä. Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa tuoma-
risto, johon kuuluvat: 
 
Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki 
Kaupunginarkkitehti Leila Strömberg, Jyväskylän kaupunki  
Asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho, Jyväskylän kaupunki 
Toimitusjohtaja Seija Takanen, Jykia Oy 
Hallituksen jäsen Kari Vuorela, Jykia Oy 
Museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen Museo 
 
Kilpailuun valitut voivat ehdottaa yhden arviointiryhmän jäsenen. 
 
Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjoh-
tajan ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita. 
 
Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii Leena Rossi Jyväskylän kaupungilta ja kil-
pailun sihteerinä toimii Raili Kuosmanen Jykia Oy:ltä.  
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1.6 Kilpailuaikataulu ja arvioinnin eteneminen 

 
Kilpailun aikataulu: 

⎯ Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan 11.11.2019 kello 15.00. 
o https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062 

 

⎯ Ilmoittautuminen alkaa em. ajankohtana 
o vapaamuotoinen kirje sähköpostilla kilpailun sihteerille osoitteeseen                       

raili.kuosmanen@jykia.fi  
 

⎯ Kilpailun esittelytilaisuus järjestetään 18.11.2019 klo 14.00, ravintola 
Aimossa, Asekatu 3, 40100 Jyväskylä. Esittelytilaisuus on avoin ja ajoittuu 
Jykia Oy:n tupaantuliaisten yhteyteen. TERVETULOA! 
 

⎯ Ilmoittautuminen päättyy 2.12.2019 klo 15.00 
 

⎯ Kilpailuun ilmoittautuneille tiedotetaan kilpailuun valituista 11.12.2019 
 

⎯ Kilpailun muut ohjelma-asiakirjat (kilpailuohjelmaa täydentävät tekniset 
asiakirjat) ovat ladattavissa 12.12.2019 klo 15.00, jolloin kilpailuaika alkaa. 

 

⎯ Kilpailuaika on 12.12.2019 - 24.2.2020.  
 

⎯ Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää 9.1.2020 kello 15.00 mennessä 
kilpailusihteerille. 

 

⎯ Kysymyksiin vastataan 15.1.2020 mennessä. 
 

⎯ Kilpailuehdotukset tulee jättää 24.2.2020 kello 15.00 mennessä.  
 

 
Arvioinnin eteneminen: 

⎯ Kilpailuehdotukset laitetaan nimimerkeillä julkisesti nähtäville 28.2.2020 
osana asemakaavan muutosta- ja laajennusta.  
 

⎯ Kilpailun tuomaristo huomioi arviointityössä myös julkisen palautteen. 
 

⎯ Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan toukokuun 2020 loppuun mennessä. 
 

  
 Kilpailun jälkeen tulevia tapahtumia: 

⎯ Asemakaavan luonnosvaihe järjestetään touko-kesäkuussa 2020 
 

⎯ Asemakaavan ehdotusvaihe järjestetään syksyllä 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062
mailto:raili.kuosmanen@jykia.fi
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2. Kilpailutehtävä 

2.1 Kilpailun kohde 
 

Kilpailualue muodostuu nykyisistä tonteista, yhteensä noin 18 600 m2, jotka ovat 
Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n omistuksessa sekä tielinjauksen muuttumisen 
johdosta alueeseen liittyvästä, valtion omistamasta, noin 2 400 m2 maa-alueesta.  
Jyväskylän kaupungin omistamat tontit on vuokrattu pitkällä vuokrasopimuksella 
Jykia Oy:lle ja yksityiselle kiinteistönomistajalle (huoltoasema).  
 

 
 
Tonttitunnukset, tonttien pinta-alat ja omistajat/hallinnoijat: 
179-14-33-3:    5 150 m2, Jykia Oy 
179-14-34-1:    3 953 m2, Jykia Oy 
179-14-34-4:    2 819 m2, Jyväskylän kaupunki, Jykia Oy 
179-14-34-10:   2 074 m2, Jyväskylän kaupunki, Jykia Oy  
179-14-33-2:    4 607 m2, Jyväskylän kaupunki, yksityinen 
Vapautuva tiealueen osa: 2 390 m2, Jyväskylän kaupunki ja Suomen valtio 
(Keski-Suomen ELY-keskus)  
 
Ensimmäisen rakennusvaiheen (noin 3 000 k-m2 – 4 000 k-m2) on tarkoitus käyn-
nistyä voimassa olevan asemakaavan mukaiselle liike- ja toimistorakentamisen 
tontille 33-3 (K) kilpailun voittaneeseen ehdotukseen pohjautuen vuonna 2020 (ra-
kennuslupa haettu). Mikäli asemakaavamuutos saa lainvoiman, alueen toteuttami-
nen jatkuu edelleen kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditun asemakaa-
van mukaan vuonna 2021. Nykyistä tonttijakoa ei tarvitse säilyttää. Suunnittelussa 
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tulee kuitenkin huomioida toteutuksen vaiheistus ja pitkälle tulevaisuuteen ajoittuva 
aikataulu yksityisessä omistuksessa olevan kiinteistön (tontilla 33-2) ja tielinjauksen 
johdosta vapautuvan maa-alueen osalta. Lunastusoikeus ei koske näitä alueita. 

 
Alla on esimerkki toteutuksen vaiheistuksesta. 
 

 
Vaiheistusesimerkki.  

 
 

2.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje 
 

Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämän kilpailuasiakirjan tavoitteet ja 
tontilla 33-3 voimassa oleva asemakaava, jonka pysäköintimääräyksistä voi poiketa 
uuden pysäköintinormin mukaisesti siten, että kilpailualue tulkitaan jalankulku-
vyöhykkeeksi. 
 
Tavoitteena on rakentaa keskustan laajentumisalueelle Tourulaan alueen identi-
teettiä vahvistava viihtyisä, vetovoimainen ja omaleimainen uusi asuin- ja työpaik-
kakorttelikokonaisuus. Kaupunkimaiseen ympäristöön tavoitellaan asumisen lisäksi 
palvelu- ja liiketilojen sekä toimistojen myötä työpaikkoja. Monipuolisen asuntoja-
kauman ja erilaisten asuntoratkaisujen toivotaan tarjoavan uusia vaihtoehtoja ker-
rostaloasumiseen.  
 
Alue nähdään mahdollisena korkean rakentamisen paikkana, kuitenkin niin, että 
vanhan tehdasalueen arvokkuus säilyy. Suunnittelussa tulee huomioida tontilla 34-
4 sijaitseva suojeltu Kivääritehtaan johtajien asuinrakennus sekä vanha katulinjaus 
(Hahlo). Vanhaa suojeltua rakennusta ei saa purkaa, mutta se voidaan sulauttaa 

34-4 
Jyväskylän 
kaupunki 

33-2 
Jyväskylän 
kaupunki 

33-3 
Jykia Oy 

34-1 
Jykia Oy 

Jyväskylän 
kaupunki 

Suomen 
valtio 

34-10 
Jyväskylän 
kaupunki 

Suomen 
valtio 

1. vaihe 
vuonna 
2020-21 

2. vaihe 
vuonna 
2021-22 

3. vaihe 
vuonna 
2021-22 

4. vaihe 
vuonna 
2023-24 

4. vaihe 
vuonna 
2023-24 

myöhemmin 
tulevaisuudessa 

myöhemmin 
tulevaisuudessa 
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uusiin/uuteen rakennukseen tai osaksi julkisivua. 
 

Konsepti 
 
Alueen konseptisuunnittelu lähtee toiminnallisuudesta. Kilpailijoita pyydetään esit-
tämään alueelle sijoittuvia toimintoja sekä kuvaamaan alueen ja suunnitellun raken-
nuksen merkitystä osana liikeideaa ja liiketoiminnan tarpeita. Kilpailijoilla on mah-
dollisuus ottaa haluttuun alueen kehittämisen ketju kaavoituksesta toteutukseen, 
käyttöön, palveluihin ja liikkumiseen.  
 
 
Rakennusoikeudet ja jakauma 

 

Suunnittelualueen yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä voi olla noin 28 000 k-
m2 – 34 000 k-m2, josta minimissään 15 000 k-m2 tulee sijoittaa tonteille 33-3 ja 34-
1. Asumisen ja työpaikkarakentamisen ohjeellinen suhde alueella on 50/50, mutta 
se voi olla muukin, mikäli esitetty konsepti sitä puoltaa. Asuntojen keskipinta-alan 
on oltava vähintään 50 k-m². 
 
Asuntojen tulee olla hallintamuodoiltaan monipuolisia. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon muuntojoustavuus ja esteettömyys sekä Jyväskylän kaupungin KymppiR 
-ohjelman linjaukset, joiden mukaan asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen vähen-
tämiseksi on tärkeää luoda alueille monipuolista asuntokantaa esimerkiksi asunto-
tyyppien, hallintamuotojen sekä asuntojen koon suhteen. Ohjelmassa on tarkas-
teltu asuntopoliittisia keinoja, joita Jyväskylässä on käytetty ja joita jatkossa voidaan 
kehittää.  
 
Tonttijako tulee suunnitella siten, että pääosa asuntokohteista on omalla tontilla. 

 
 

Resurssiviisaus 
 
Alueen pysäköinti tulee olemaan pääosin rakenteellista. Työpaikkojen ja asumisen 
eri ajankohtiin ajoittuva pysäköinti mahdollistaa yhteisten pysäköintiratkaisujen 
suunnittelun. 
 
Kilpailutehtävään kuuluu pihajärjestelyjen ja muun viherympäristön esittäminen 
pääpiirteissään. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hulevesien käsittelyyn syntypai-
kallaan vihreän infran keinoin. Toivottavaa olisi löytää hulevesien hallinnalle moni-
naisia keinoja (mm. viherkatot, sadepuutarhat), jotka samalla luovat vihreää ympä-
ristöä. Hulevedet johdetaan käsittelyn jälkeen olemassa olevaan verkostoon. 
 
Asukkaiden yhteistä askartelu-, kerho- tms. tilaa on rakennettava alueelle. Tämä 
voidaan sijoittaa toiminnallisesti järkevästi ja osoittaa tonttien yhteiseksi. 

 

 
Liikenne ja kunnallistekniikka 

 

Suunnittelualueella, pääosin väylien alla, on vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpö-
verkostoa ja kaapeleita. Niiden siirtäminen on mahdollista, mutta esittäjän on va-
rauduttava siirtämisestä ja uusien toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Auto-
liikenne suunnittelualueelle tulee tutkia Kivääritehtaan kadun kautta. 
 

 
 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppir2019/kymppiR2019_ohjelma.pdf
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2.3 Kilpailun arviointiperusteet 
 

 
Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: 
 
A) Toiminnallinen konsepti 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota konseptin valmiuteen ja toteuttamiskelpoisuu-
teen. Kilpailijaa pyydetään kuvaamaan alueelle sijoittuvia toimintoja sekä kerto-
maan alueen ja suunniteltujen rakennusten merkitystä osana liikeideaa ja liiketoi-
minnan tarpeita.  
 
Kilpailija voi nimimerkillään, erillisellä liitekirjeellä, antaa tarkemmat tiedot konsep-
tista ja alueelle sijoittuvista yrityksistä. Kuoren päälle nimimerkki ja teksti toiminnal-
linen konsepti. Ko. tiedot pidetään luottamuksellisina ja ne tulevat vain arviointiryh-
män tietoon.  
 

 

B) Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
 
Tavoitteena on löytää asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja to-
teuttamiskelpoinen, tehokas kantakaupunkimainen hybridikortteli. Erilaisten toimin-
tojen, asumisen ja työpaikkojen sekä pysäköinnin kokonaisratkaisu. 
 
Ehdotuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja yksilöllinen. Alueen si-
jainti kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla historiallisella alueella ja vesistön 
läheisyydessä tulee ottaa huomioon. Korkean rakentamisen mahdollisuudet tulee 
tutkia.  
 
Korttelialueen kulkuväylien ja liittymien tulee liittyä luontevasti olemassa oleviin ja 
suunnittelussa huomioon otettaviin Hahloon ja Ukko-Pekan aukioon. Alueella pyri-
tään löytämään jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä tukevat ratkaisut. 
Hahlo tulee ottaa suunnittelussa käsittelyyn vihreänä akselina alueen halki, jonka 
yhteyteen voisi tutkia pienen puistoalueen paikkaa. 
 

 
C) Resurssiviisaus 
 
Pysäköinnissä on pyrittävä liiketilojen / työpaikkarakentamisen ja asumisen yhteis-
käyttöiseen eri ajankohtiin ajoittuvaan pysäköintiratakisuun. Yhteiskäyttöautoille tu-
lee esittää pysäköintipaikkoja ja ne huomioidaan pysäköintinormien mukaisesti py-
säköintipaikoissa. 
 
Hulevesiratkaisujen tulee olla vihreään infrastruktuuriin perustuvia kaupunkivihreää 
monipuolistavia ratkaisuja, jotka osaltaan luovat viihtyisiä elinympäristöjä. Niiden 
tulee olla luonteva osa rakennusten ja pihojen kokonaisratkaisua. 
 
Muut alueen energiatehokkuutta, jätehuoltoa tai yhteisöllisyyttä kehittävät ratkaisut. 
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3. Kilpailutekniset tiedot 

3.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat 
 

Kilpailukutsu- ja ohjelma on saatavissa 11.11.2019 kello 15:00 ja muut ohjelma-
asiakirjat ovat saatavissa 12.12.2019 klo 15.00 lähtien seuraavasta osoitteesta: 
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062 
 

1. Kilpailukutsu ja -ohjelma (tämä asiakirja) 
 
Muut ohjelma-asiakirjat: 
 

2. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualuerajaukset (pdf) 
3. Alueen nykyinen asemakaava, johon kilpailualuerajaukset on merkitty (pdf 

ja dwg) 
4. Alueen ympäristöanalyysi ja historiakooste 
5. Kaavanpohjakartta (merkitty havainnekuvien katsomispisteet ja suunta) 

(dwg) 
6. Alueelle sijoittuvat vesi- ja viemärijohdot, kaukolämpöverkosto ja kaapelit 
7. 3D-maastomalli (saatavissa varsinaisena kilpailuaikana) 

 
Aineisto on maksuton. 
 
Kilpailuun liittyvä Rantaväylän tiesuunnitelman aineisto löytyy osoitteesta: 
http://projektit.ramboll.fi/Vt4_Rantavayla_JKL/  
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun sihteeri Raili Kuosmanen  
Osoite:  Jykia Oy, Asekatu 3 B, 40100 Jyväskylä 
Puh:   044 510 6926 
Sähköposti:  raili.kuosmanen@jykia.fi 
 
Suunnittelualueeseen ja nykyiseen asemakaavaan voi tutustua myös Jyväskylän 
kaupungin karttapalvelussa: https://kartta.jkl.fi/ims 
 

 

3.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet 
 

Kilpailuun valituilla on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä 9.1.2020 klo 
15.00 asti. Kysymykset tulee lähettää kilpailun sihteerille osoitteeseen raili.kuosma-
nen@jykia.fi. 
 
Kysymykset vastauksineen toimitetaan kilpailuun osallistuville sähköpostilla 
15.1.2020. Samassa sähköpostissa ilmoitetaan ehdotuksen laadintaan mahdolli-
sesti vaikuttavat lisäohjeet. Mikäli kilpailun järjestäjän tietoon tulee kilpailun julkis-
tamisen myötä potentiaalisia alueelle haluavia käyttäjäasiakkaita, myös niistä ilmoi-
tetaan samassa sähköpostissa. Vain kirjallisesti annetut tiedot ovat kilpailun järjes-
täjää sitovia. 

 
 

3.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen 
 

Suunnittelu- ja toteutusryhmät tuottavat kilpailuohjelman mukaiset kilpailuehdotuk-
set määräaikaan mennessä, jonka jälkeen ne asetetaan yleisön nähtäväksi. Tässä 
yhteydessä hyödynnetään laadittuja 3D-malleja. Yleisöä pyydetään ottamaan kan-
taa ehdotuksiin. Kannanotot koostetaan ja arviointiryhmä käyttää saatua aineistoa 

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1062
http://projektit.ramboll.fi/Vt4_Rantavayla_JKL/
mailto:raili.kuosmanen@jykia.fi
https://kartta.jkl.fi/ims
mailto:raili.kuosmanen@jykia.fi
mailto:raili.kuosmanen@jykia.fi
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arvioinnin apuna. Tämä vaihe kuvataan asemakaavaselostuksen vaihtoehtojen 
vertailuosiossa. 
 
Arviointiryhmä suorittaa suunnitelmien laatuvertailun sekä tekee sen pohjalta pää-
töksen tonttien ostajan valitsemiseksi. Arviointiryhmä esittää tonttien myymistä to-
teuttamista varten laadultaan parhaan ehdotuksen tekijöille. Kilpailun voittaja saa 
ostaa noin15 000 k-m2 alueelle syntyvästä rakennusoikeudesta.  

 
Kilpailun voittajan osto-oikeus on voimassa 3 vuotta kilpailun tuloksen julkaisemi-
sesta kuitenkin vähintään kaksi vuotta kaavan vahvistumisesta. Rakennusoikeuden 
myyntihintana käytettävää vyöhykehintaa päivitetään vuosittain Jyväskylän kau-
pungin normaalina prosessina. 
 
Suunnitelmien laatuvertailu suoritetaan tasapuolisuuden ja selvästi ilmaistavan tu-
loksen saavuttamiseksi osatekijäryhmittäin siten, että kaikista tarjouksista valmis-
tellaan kohdan 2.3 mukainen arviointi. Kilpailuehdotusten kaupunkikuvallinen idea 
ratkaisee keskenään muutoin samanvertaisten ehdotusten keskinäisen paremmuu-
den. 
 
Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajista 
sekä ehdotuksen tonttien varauksista toukokuun 2020 loppuun mennessä. Arvos-
telusta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen ar-
vostelun. Kilpailuehdotuksista valitaan yksi voittaja.  
 
Kilpailun järjestäjä voi valita jatkosuunnitteluun myös kilpailuohjelmasta poikkeavan 
ehdotuksen, mikäli tehdyt poikkeamat ovat perusteltuja ja tuottavat kokonaisratkai-
sulle lisäarvoa esim. poikkeuksellisen hyvin laaditun konseptin ansiosta. 
 
Voittajan lisäksi voidaan valita yksi ehdotus varasijalle, jos voittaja luopuu hank-
keesta tai sillä ei ole edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen. Ennen tonttien lopullista 
luovutusta tontit varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suun-
nittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa 
voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. 
 

 

3.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen 
 

Kaupunki laatii voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta asemakaavaluonnoksen yh-
teistyössä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa. Asemakaavaluonnos viedään 
kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn ja mikäli lautakunta kaavaluonnoksen hy-
väksyy, 30 vuorokauden ajaksi julkisesti nähtäväksi. Kilpailussa syntynyttä materi-
aalia käytetään asemakaavaprosessin aikana vaikutusten arvioinnissa ja osallista-
misessa.  
 
Asemakaavaprosessin aikana voi ilmetä sellaisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa 
sen, että joudutaan poikkeamaan kilpailuehdotuksen joistain piirteistä. Asema-
kaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja asemakaavaehdotuksen hyväksyy Jyväsky-
län kaupunginvaltuusto. 
 
Voittajat sitoutuvat aloittamaan rakennustyöt viimeistään vuoden kuluessa varaus-
sopimuksen tekemisestä. 
 
Asemakaavaehdotusvaiheen arvioidaan ajoittuvan syksylle 2020. Tavoitteena on, 
että asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2020 aikana. 
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Asemakaavaprosessin aikaan voidaan käynnistää rakennuslupaprosessi ensim-
mäiselle toteutusvaiheelle voimassa olevan asemakaavan mukaan. On huomioi-
tava, että aikanaan asemakaavan mahdollisesti tultua hyväksytyksi kaupunginval-
tuustossa, asemakaava-alue on rakennuskiellossa valtuuston hyväksymispäätök-
sen jälkeen niin kauan, että asemakaava saa lainvoiman. Asemakaavaehdotuksen 
lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee kaupunki.  

 
 

3.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely-, 
näyttely- ja julkaisutarkoituksiin. Järjestäjällä on oikeus käyttää valintaprosessissa 
kilpailuehdotusten ideoita hyväkseen alueen jatkosuunnittelussa. Ehdotusasiakir-
joihin ja 3D-malleihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien 
osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 
Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja am-
mattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi (esim. yritysten nimet toi-
minnallisessa konseptissa). Kaupunki noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. 
 
Jyväskylän kaupungilla on oikeus ohjata ja teettää muutoksia voittaneeseen kilpai-
luehdotukseen asemakaavasuunnittelun aikana. Jyväskylän kaupungilla on oikeus 
käyttää ja julkaista em. työn aikana syntyneitä ideoita ja kehitettyjä suunnitelmia. 
 
Kilpailuehdotukset ovat julkisia kilpailun ratkaisun jälkeen. 
 

 

3.6 Kilpailun säännöt 

 
Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija 
osoittaa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun. 
 
Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. 
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuk-
sista. Kilpailuehdotuksista ei makseta kilpailupalkkioita. 
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4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 

4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 
 

1. Asemapiirros 1:1000 
 

Alueen yleissuunnitelma, jossa on merkittyinä kortteleiden ja/tai tonttien asemakaa-
valliset käyttötarkoitukset, kerrosalat, kerroslukumäärät, liikenne- ja katualueet, pai-
koituksen järjestäminen sekä piha-alueet kulkuväylineen. Rakennukset esitetään 
varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, että varjostus ei hait-
taa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maaston ja pihakannen 
korkeusasemat. 

 

2. Pihasuunnitelma 1:500 
 

Pihasuunnitelma, josta käy selville pihojen toiminnot, kulkuväylät ja pintamateriaalit 
sekä hulevesien hallinta. 
 

3. Havainnekuvat  
 

Havainnekuvia kilpailuehdotuksen luonteelle olennaisista kohdista selityksin. Kil-
pailuehdotuksissa on oltava kaksi havainnekuvaa annetuista paikoista ja suunnista. 
 

4. Alueen rakentumisen vaiheistuskaavio 
 

5. Selostus 
 

Kilpailijan tulee esittää lyhyt selostus ehdotuksen kilpailuehdotuksessa esitystä 
konseptista, keskeisistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta 
tulee käydä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, vi-
herkerroinluku, materiaalivalinnat, liiketila ja asuntojakauma huoneistoaloineen ja 
lukumäärineen, sekä hyötyala, bruttoala ja kerrosala RT -kortiston ohjeiden perus-
teella määriteltynä.  

 

6. Arviointityötä varten tuotettava esittelymateriaali 
Piirustukset kiinnitetään A1-kokoisille, pystysuuntaisille, jäykille alustoille.   

 

7. 3D-malli 
 
Kilpailijoiden tulee laatia kilpailuehdotuksesta 3D-malli, jota hyödynnetään myös 
asemakaavan luonnosvaiheen vuorovaikutuksessa. Osallistuessaan tähän kilpai-
luun kilpailija suostuu siihen, että 3D-malli julkistetaan asemakaavan kotisivulla ja 
media voi käyttää 3D-mallista ottamiaan kuvakaappauksia vapaasti. 
 
Kilpailun järjestäjälle toimitettavan 3D-mallin tekniset vaatimukset: 
 
- Tarkkuustaso: vähintään LOD3 
- Tiedostoformaatti: IFC 
- Karttakoordinaatisto: ETRS-GK26 (EPSG 3133) 
- Korkeusjärjestelmä: N2000 
 
IFC-tiedosto tulee toimittaa siten, että sen origo on ilmoitettu ETRS-GK26_N2000 
koordinaatistossa. 
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4.2 Piirustusten esittelytapa 
 

Kilpailuehdotukset tulee ladata palvelimelle, joka kerrotaan myöhemmin. Ehdotuk-
selle tulee antaa nimi ja se tulee merkitä kaikkiin kilpailuasiakirjoihin.  
 
Kilpailuehdotuksen piirustukset tulee tehdä pdf-muodossa A1 -kokoon. Kilpailun 
kuva-aineiston tulee olla värillisiä. 
 
Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot. Merkinnät asiakirjoissa, 
joista ilmenee joko suoraan tai välillisesti ehdotuksen tekijä tai kohteen suunnitteli-
jat, ovat kiellettyjä. Mikäli ehdotuksen salaisuus on tahallisesti vaarannettu, voi jär-
jestäjä jättää ehdotuksen käsittelemättä. 
 

 

4.3 Kilpailun salaisuus 
 

Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava kilpailutiimin 
nimimerkillä. 
 
Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä kilpailuehdotuksen nimellä varustettu ja 
suljettu 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 arvos-
telupöytäkirja allekirjoitettu. 
 

 

4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 
 

Kilpailu päättyy maanantaina 24.2.2020 klo 15.00 mennessä, jolloin kilpailuehdo-
tukset kaikkine asiakirjoineen on toimitettava osoitteeseen: 
 
 Jyväskylän kaupunki 
 Kaupunkirakenteen toimiala 
 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
 Asemakaavoitus 
 PL 233 
 40101 Jyväskylä.  
 
Lähetys on varustettava merkinnällä ”Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovu-
tuskilpailu” ja lisäksi kuoresta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. 
 
Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Rakentajantalon palvelupiste Hannikai-
seen viimeistään maanantaina 24.2.2020 kello 15.00 mennessä. 
 
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 


