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Tuusula on kunta, jonka suurin osa suomalaisista tuntee merkittävän kulttuurihistoriansa 
myötä. Tuusulanjärven rannalla on kirjoitettu, maalattu ja sävelletty teoksia, jotka edelleenkin 
määrittävät paitsi tuusulalaisuutta myös suomalaisuutta. Tuusulalla on myös vahvat sotilas-
perinteet. 1850-luvulla perustetun Hyrylän varuskunnan lakkauttamisen jälkeen tätä perin-
nettä jatkavat mm. Taistelukoulu ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen koulutuskes-
kukset Suojeluskuntain Päällystökoulu ja Lotta Svärd -järjestön kurssi- ja lomakeskus 
Syväranta. Maineikas tausta elää Tuusulassa – katse on kuitenkin vahvasti kohti tulevaisuutta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, 
työskennellä ja yrittää. Tuusulan väkiluku kasvaa kolmessa taajamassa niin, ettei enää ole 
kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla 
luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hyrylä on Tuusulan kuntakeskus ja kaupallinen pääkeskus, josta löytyy Tuusulan suurimmat 
päivittäistavarakaupat, erikoiskaupat, kaupallisia palveluita sekä läheltä tilaa vaativaa 
kauppaa (Sula) ja yrityskeskittymiä.
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Asemakaavahanke

Hyrylän keskustasta koilliseen, Kirkonkylän kylämäelle Tuusulanjärven itärannalle on käynnistynyt 
Tuuskodon asemakaavan muutostyö. Kuntakehityslautakunta päätti 19.10.2016 asettaa asemakaava-
luonnokset nähtäville vuorovaikutuksen käymiseksi ajalle 3.11.-9.12.2016. Suunnittelualueelle laadit-
tiin yhteensä kolme luonnosvaihtoehtoa, joissa alueita on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen, 
asuinrakennusten, erillispientalojen, palvelurakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueiksi sekä 
katu-, liikenne- ja virkistysalueiksi. Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan syntysijoilla, se on osa 
Rantatien rakennettua kulttuuriympäristöä rajautuen Golf-klubin golfkenttään, Järvenpääntiehen ja 
Tuusulanjärveen.  

Hyrylän kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Tuuskodosta. Julkinen 
liikenne liikennöi Järvenpääntietä ja lähin pysäkki rajautuu suunnittelualueeseen. 

Palvelukeskus Tuuskodon hoivatoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin Riihikallioon, joten vanhat tilat ovat 
vapautuneet uuteen käyttöön. Tuuskodon viereiset kaksi virkailijataloa on päätetty purkaa. Purka-
misajankohtaa ei ole päätetty.

Tuusulanjärven rantaan Tuuskodon korttelin kohdalle on osoitettu viheralue, jolle on tarkoitus toteut-
taa uimaranta. Uimarantahankkeen käynnistämiseksi alueelle on laadittu uimarantaselvitys.

Tuuskodon vanhimmalle osalle on laadittu konsulttiselvitys, jossa on ideoitu suojeltavan rakennuksen 
eri käyttötarkoituksia.

Osana Tuusulanjärven ympäri kiertävää kevyen liikenteen kehittämistä on käynnistetty suunnittelu 
kevyen liikenteen reitin toteuttamiseksi Tuusulanjärven itärannalle. Suunnittelussa  oleva reitti tulee 
kulkemaan venevalkamasta Kotorannanpuiston läpi, Tuuskodon ohi rannan puolelta, silta Piiliojan yli 
ja reitti jatkuu Ilmari Kiannon polkuna kohti Fjällbon puistoa. 

Tuuskodon asemakaavan muutoksen luonnosvaihtoehdoilla on haettu periaateratkaisua Tuuskodon 
hoivatoiminnasta vapautuneiden rakennusten uusiokäytölle ja ympäröivän alueen tulevalle maankäy-
tölle. 

Tontinluovutuskilpailualueita on kaksi, Alue 1 ja Alue 2. Alueen 1 rajaus käsittää Tuuskodon alueen 
rakennuksineen ja Alueeseen 2 suunnittelualueen rakentamattomat, kunnan omistamat alueet.

Kilpailualueen ulkopuolelle jäävät yksityiset omakotitontit, Kotorannan ja Koivukujan tontti sekä Tuu-
sulan seurakunnan omistamat alueet.

Asemakaavaluonnosten, saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä tämän kilpailutuksen kautta saa-
dun yhteistyökumppanin tavoitteiden pohjalta käydyn yhteissuunnittelun pohjalta laaditaan Tuusko-
don asemakaavaehdotus ja myöhemmin hyväksyttävä Tuuskodon asemakaavan muutos.
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1 TUUSKODON TONTINLUOVUTUSKILPAILUN HAKUMENETTELY

Tuusulan kunta järjestää Hyrylän taajaman Tuuskodon asemakaavan muutosluonnokseen (kaava nro 
3562) sisältyvien Alueiden 1 ja 2 tontinluovutuskilpailun. Alue 1 sisältää asemakaavan muutosluonnoksen 
mukaisen korttelin 8087 ja Alue 2 korttelin 8087 lisäksi osan kortteleista 8084 ja 8085, korttelin 8086 sekä 
kortteleita ympäröiviä viheralueita. Aluerajaukset on esitetty liitteessä 1. Kilpailu on avoin. 

Tavoitteet ja valintakriteerit:

Kilpailutuksen tavoitteena on löytää Tuuskodon rakennuksille, erityisesti sen vanhimmalle, kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalle rakennukselle, uusiokäyttöä. Tavoitteena on lisäksi selvittää alueen täydennysra-
kentamisen ratkaisuja kulttuurimaiseman arvoja säilyttäen: Alue 1.

Kilpailutuksessa toivotaan ratkaisuja myös muusta maankäytöstä asemakaavan muutosluonnosalueella: 
Alue 2. 

Hakija voi olla toteuttamisesta vastaava rakennuttaja, rakennusliike, muu aluekehittämisestä vastaava 
taho tai niiden työyhteenliittymä. Valittava taho vastaa rakennusten ja tontin/tonttien suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Kilpailusuunnitelman lisäksi hakijoita pyydetään esittämään toteutuksen aikataulu sekä 
toteuttamisvarmuutta osoittavat seikat.
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Alue 1. Kortteli 8087.

Tuuskodon asemakaavan muutosluonnoksessa kortteli 8087 on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivita-
lojen korttelialueeksi (ARK). Osa kerrosalasta voidaan osoittaa liike-, toimisto- ja työtilaksi. Tuuskodon 
vanhin osa on historiallisesti arvokas ja kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus (sr-23).

Alueen 1 suunnittelussa tulee huomioida Tuusulanjärven rantaan toteutettava kevyen liikenteen reitti 
sekä tehty uimarantaselvitys.

Alue 1: Hakijoiden tulee laatia alustava, 

•  Tuuskodon asemakaavan muutosluonnoksen vaihtoehdon A periaatteeseen perustuva  
  korttelisuunnitelma ja rakennusten viitesuunnitelma tai 

•  esittää uusi vaihtoehtoinen korttelisuunnitelma ja rakennusten viitesuunnitelma sekä  

•  tehdä €/k-m² perusteinen ostotarjous. 

Alue 2. Kortteli 8087, osa kortteleista 8084 ja 8085, kortteli 8086 sekä viheraluetta.

Alueelle voidaan esittää Aluetta 1 täydentäviä, alueen kulttuuriarvot huomioivia maankäyttöratkaisuja. 

Alue 2:
Hakijat voivat osoittaa maankäyttöratkaisuja aluerajauksen mukaiselle alueelle. 

Alueen 2 suunnittelussa tulee huomioida Tuusulanjärven rantaan toteutettava kevyen liikenteen reitti 
sekä tehty uimarantaselvitys.

1.1 Kilpailun kulku

Yhteistyökumppanin valinta tehdään kilpailusuunnitelmasta saavutetun laatuarvioinnin sekä ostotar-
jouksen perusteella kaksivaiheisesti.  

Ensimmäisessä vaiheessa kunta valitsee valintakriteerit täyttävistä kilpailusuunnitelmista yhden tai 
useamman kumppaniehdokkaan, joiden kanssa käydään tarkentavia neuvotteluja.

Toisessa vaiheessa valittujen kumppaniehdokkaiden kilpailusuunnitelmia jalostetaan yhteistyössä 
kunnan kanssa valmiiksi toteutuskonseptiksi.

Toteutuskonseptin sekä ostotarjouksen perusteella muodostuvan kokonaisarvion perusteella valitaan 
kilpailun voittaja ja tuleva yhteistyökumppani. Kilpailun voittajan kanssa tehdään aluetta koskeva suun-
nitteluvaraus.

Kunta jatkojalostaa valitun toteutuskonseptin (korttelisuunnitelma) yhteistyössä yhteistyökumppanin 
kanssa toteutussuunnitelmaksi ja edelleen asemakaavaehdotukseksi. Samassa yhteydessä tehdään 
esisopimus, jolla yhteistyökumppani sitoutuu ostamaan ton-tin/tontit neljän (4) kuukauden kuluessa 
siitä, kun aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, sekä sitoutuu aloittamaan hank-
keen toteutuksen asemakaavan mukaisesti kahden vuoden kuluessa kaupanteosta ja toteuttamaan 
tontin/tontit kunnan yleisten rakentamisvelvoiteperiaatteiden mukaisesti. Tarkempi toteuttamisaika-
taulu rakentamisvelvoitteineen sovitaan esisopimuksessa, kun lopullinen asemakaavan muutosehdotus 
on tarkentunut.  

6



TUUSKOTO

7



Esisopimuksen yhteydessä peritään ennakkomaksuna 10 % ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan 
alueen kauppahinnasta. 

Kilpailun osallistujille ei makseta palkkiota.

Kilpailuehdotukset arvioi kuntakehityksen ja tekniikan toimialan työntekijöistä sekä kuntakehityslauta-
kunnan edustajasta koostuva arviointiryhmä ja päätöksen tekee kuntakehitysjohtaja. 

Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja pyytää niihin tarkistuksia. 

1.2 Jatkotoimenpiteet

Voittajan ratkettua arviointiryhmä valmistelee kuntakehityslautakunnalle esityksen toteutussuunnitel-
man hyväksymiseksi sekä esittää kunnanvaltuustolle myyntihinnan päättämistä.

1.3 Kuvaus kohteesta

Kilpailualue sijaitsee Hyrylän ydintaajamasta noin 1,5 kilometriä koilliseen Kirkkotien ja Tuusulanjärven 
välisellä alueella. Kilpailualue on osa Rantatien rakennettua kulttuuriympäristöä, vanha kyläkeskus, jolla 
sijaitsee osa Tuusulan vanhimmista rakennuksista. 

Kilpailualue (Alue 1 ja Alue 2) rajautuu pohjoisessa Piiliojaan ja golfkenttään, idässä Kirkkotiehen ja 
muilta osin rakennettuihin korttelialueisiin.

Alueilla sijaitsee kunnallisteknisiä johtoja, jotka on huomioitava suunnittelussa. 

1.4 Arviointiryhmä

Kilpailuehdotukset arvioi virkamiehistä ja kuntakehityslautakunnan edustajasta koostuva, myöhemmin 
tarkemmin nimettävä, arviointiryhmä. Arviointiryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan muitakin asian-
tuntijoita. Asiantuntijat voivat kommentoida suunnitelmia erityisosaamisensa näkökulmasta, mutta 
eivät osallistu kilpailuehdotusten arvosteluun.

1.5 Toteutusaikataulu

Kilpailuehdotukset/ostotarjoukset tulee jättää 29.9.2017 klo 15.00 mennessä.
Kilpailuehdotukset arvioidaan lokakuussa 2017, ja toiseen vaiheeseen päässeet kilpailuehdotukset 
ilmoitetaan kyseisille kilpailijoille avaamalla siinä vaiheessa nimikirjekuoret heidän osaltaan.

Toinen vaihe tapahtuu nimimerkit avattuina. Toiseen vaiheeseen valittuja kilpailutöitä jatkojalostetaan 
yhdessä kunnan kanssa. Jatkosuunnittelulle annetaan aikaa noin kaksi kuukautta.

Kilpailun voittaja ja tuleva yhteistyökumppani valitaan ja suunnitteluvaraus tehdään viimeistään helmi-
kuussa 2018. Kilpailun tulos pyritään julkistamaan huhtikuuhun 2018 mennessä.

Kilpailun aikana tuotetun, asemakaavan muutoksen periaateratkaisuun tukeutuvan toteutuskonseptin 
perusteella valmistellaan alueelle asemakaavan muutosehdotus. Samassa yhteydessä tehdään kiinteis-
tökaupan esisopimus.

Kauppakirja tulee allekirjoittaa neljän kuukauden kuluessa aluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
lainvoimaisuudesta lukien. Kauppakirjalla ostaja sitoutuu aloittamaan hankkeen toteutuksen asema-
kaavan, rakennusluvan sekä kunnan yleisesti käyttämien sopimusperiaatteiden mukaisesti. 
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1.6 Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksy-
neensä osallistuessaan kilpailuun.

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailuasiakirjat

Kilpailuasiakirjat on ladattavissa kilpailun internetsivuilta.
Kilpailuasiakirjoihin kuuluu seuraava liiteaineisto:
• Asemakaavaluonnoskartta (Vaihtoehto A) dwg
• Pohjakartta dwg
• Johtokartta dwg
• Uimarantaselvitys pdf
• Tuuskodon konsulttiselvitys
• Maisemakatsaus
• Tuuskodon asemakaavamateriaali 

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kunta voi täydentää tarjouspyyntöasiakirjoja tai voi tarjousaikana toimittaa tarjoajille
kysymysten pohjalta esiin nousseita lisätietoja. Kysymykset toivotaan ensisijaisesti lähetettävän sähkö-
postitse osoitteeseen teija.hallenberg@tuusula.fi ja toissijaisesti asko.honkanen@tuusula.fi, vastaukset 
asetetaan nähtäville kilpailun verkkosivulle. 

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

Kilpailutehtävän tavoitteena on saada ensisijaisesti Alueelle 1 ja erityisesti Tuuskodon vanhimmalle 
rakennukselle ja toissijaisesti Alueelle 2 laadultaan mahdollisimman korkeatasoiset suunnitelmat, 
joissa huomioidaan alueen rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys sekä maisema-ar-
vot. Suunnitelmien tulee toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti soveltua alueelle. Korttelisuunnitelmassa 
tulee huomioida rakennusmassojen mitoitus ja sijoittelu sekä maisemallisesti että kulttuurillisesti. 
Erityistä huomiota vaatii olemassa olevan rakennuskannan huomioiminen.

Yhteistyön tavoitteena on löytää asemakaavan muutoksen periaateratkaisuun tukeutuva toteuttamis-
suunnitelma, joka sopii julkisivuiltaan, materiaaleiltaan ja mittakaavaltaan tähän maisemallisesti ja his-
toriallisesti merkittävään paikkaan ja samalla yhdistää uuden rakennuskannan sekä olemassa olevaan 
rakenteeseen että alueen historiaan. 

3.1 Kilpailukohteet ja asemakaava

Kilpailun kohteena olevat korttelit sisältyvät asemakaavan muutosluonnokseen n:o 3562. Kilpailu-
suunnitelman tulee ensisijaisesti perustua Alueen 1 korttelisuunnitelmaan, jota voi täydentää tai tukea 
Alueen 2 maankäyttösuunnitelmalla. Ostotarjous tehdään koskemaan  Aluetta 1. 

3.2 Suunnitteluohjeet

Kaavamuutoksen selostuksessa ja liitemateriaalina esitetyt suunnitelmaluonnokset kuten havainne-
kuvat ovat suuntaa antavia, eivät sitovia. Alueen ratkaisujen perustana ovat palvelukeskus Tuuskodon 
hoivatoiminnasta vapautuneiden tilojen uusiokäyttötarve ja alueen kehittäminen rakennuskulttuuri- 
ja maisema-arvot huomioiden. 
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Tuuskodon kortteli sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla ja Tuusulanjärveen tukeutuvan virkistys-
alueen laidalla, joten maisemaan ja paikan historiaan tukeutuva rakentaminen on merkittävä. Luonnos-
vaihtoehdoissa esitetyt käyttötarkoitukset vaihtelevat asumisen ja liike-, toimisto- ja työtilan ja hoivatoi-
minnan välillä. Kilpailutöissä on mahdollista esittää muunkinlaisia konsepteja ja rahoitusmalleja. 

Alueella 1 Tuuskodon vanhin osa tulee säilyttää ja uudisrakentaminen tulee suunnitella siten, että se 
tukee säilytettävän rakennuksen piirteitä. Alueen suunnittelussa tulee huomioida kohteen maisemaku-
vallinen merkitys.

Alueella 2 uudisrakentamisen tulee sopia alueen rakennuskulttuurisesti ja historiallisesti merkittävien 
rakennusten ja pihapiirien ilmapiiriin ja massoitteluun.

Autopaikat
Alueelle 1 toteutettavat autopaikat tulee toteuttaa kaavaluonnoksessa esitetyn mukaisilla määrillä, pää-
osin katoksellisiin autosuojiin.
Alueelle 2 toteutettavat autopaikat tulee toteuttaa kaavaluonnoksessa esitetyn mukaisilla määrillä pää-
osin katoksellisiin autosuojiin.

Autopaikkojen sijoittamisesta on tehtävä havainnollinen koonti.

3.3 Kilpailuehdotusten arviointiperusteet

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valittavat kilpailuehdotukset ratkaistaan ostotarjouksen ja laatuarvi-
oinnin perusteella. 

Suunnitelmien laatuarviointi keskittyy seuraaviin osatekijöihin:
•     Ratkaisun arkkitehtoninen kokonaisuus.

o Korkealaatuinen ja alueelle soveltuva arkkitehtuuri, innovatiivisuus ja omaleimaisuus. 
o Rakennetun kulttuuriympäristön historia näkyy positiivisesti ja innovatiivisesti suunnitelmissa.
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•    Rakennusten sovittaminen maastoon ja maisemaan. 
o Näkymät Tuusulanjärvelle ja korttelin rajautuminen puistoalueeseen sekä maisemallinen   
  näkyvyys.
o Uimaranta-alueen huomioiminen ja tilojen yhteensovittaminen.

•     Tuuskodon vanhin osa
o Uuden rakennuskannan yhdistyminen sekä olemassa olevaan että alueen muihin rakennushis-
torialli   sesti merkittäviin rakennuksiin ja alueisiin.

•     Huoneistojakautuman ja asuntotyyppien monipuolisuus
o Muuntojoustavuus, toimivuus, valoisuus.
o Laadukkaat parveke/terassiratkaisut.

•     Katunäkymien avoimmuus, mittakaavan kylämäisyys, liike- ja toimistotilojen saavutettavuus ja mo-
nikäyttöi        syys.

•     Mittakaavan soveltuvuus.

•     Toteutussuunnitelman osana esitetyt konseptit ja rahoitusmallit. 

Laatuarvioinnin pääpaino on Alue 1 suunnitelmassa. Laatuarvioinnissa huomioidaan lisäksi Alueelle 2 
esitetyt maankäyttöratkaisut.

Kilpailuehdotuksen toinen vaihe käydään avatuin kuorin.

• Toiseen vaiheeseen valittujen kilpailuehdotusten sekä kunnan kaavoituksen kanssa yhteis-
työssä jatkojalostetaan valmiiksi toteutuskonsepteiksi. Toiseen vaiheeseen käytetään aikaa noin kaksi 
kuukautta.

Valmiiden toteutuskonseptien sekä ostotarjouksen muodostaman kokonaisarvion perusteella valitaan 
yhteistyökumppani. Lisäksi toteuttajaryhmällä tulee olla edellytykset selviytyä hankkeen toteuttami-
sesta. 

Valinnan tekee arviointiryhmä.

3.4 Kilpailusalaisuus

Kilpailun ensimmäinen vaihe käydään nimettömänä. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava 
nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu, läpinäkymätön, nimimerkillä varus-
tettu kirjekuori, joka sisältää

* kilpailuun osallistuvan yrityksen / yritysten nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi
* selvitys toteuttajaryhmän edellytyksistä selviytyä hankkeen toteuttamisesta 

(ks. kohta 5.1)
* toteutusorganisaatio ja sen uskottavuus
* referenssit
* tuotannon taloudelliset ja tekniset edellytykset
* kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot
* tekijänoikeuden haltijan nimi.
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4 EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

4.1 Ehdotuksen sisältö ja esitystapa

Kaikki asiakirjat tulee varustaa merkinnällä ”Tuuskodon tontinluovutuskilpailu” sekä tarjoajan nimimer-
killä. Ehdotuksen tulee sisältää kaikki jäljempänä mainitut asiakirjat.

4.2 Vaadittavat asiakirjat

Asiakirjat halutaan nimimerkillä varustettuina USB-tallennustikkuun ladattuna pdf-dokumentteina. 
Kilpailutyöt on oikeus julkaista Tuusulan markkinoinnissa.
Lähettäjä on tarkistanut omalla virustorjuntaohjelmalla materiaalin puhtauden.
Tulostettaessa pdf-dokumentit ovat A3 kokoisina, siten että tulostettaessa teksti 9 fonttikoko Arial on 
minimi. Taitto täytyy toteuttaa siten, että jos pdf-kuvista halutaan tulosteita, niitä esitetään maksimis-
saan 6 kappaletta kaksipuoleisia A3 tulosteita (yhteensä 12 A3 sivua).

1. Ostotarjous €/k-m², jolla suunnitelma on toteutettavissa. 

2. Asemapiirros 1:500
• hulevesien huomiointi ja osittain paikallinen imeyttäminen
• rakennukset näytetään varjostettuina
• autopaikat/istutukset/lumenkasauspaikat ja muut oleelliset asiat esitettävä selkeästi
* kerrosalalaskelmat ja huoneistokohtaiset koot, sekä huoneistojen keskikokohuoneistotyypeit-
täin.

3. Pohjat 1:200 esimerkkipohjina (ei kaikkia pohjia), jotka tuovat ratkaisun toimivuuden esille
* lisäksi koottu taulukko, jossa on huoneistojakaumat määrinä ja pinta-aloina kerroksittain.

4. Julkisivukaaviot 1:200 värillisenä ja varjostettuina
• materiaalit merkitty ja nimetty
• alueen kaikki julkisivut esitettävä, sovittava A3-kokoon.

5. Ratkaisua selventäviä detaljeja ehdotusta parhaiten edustavista rakennusteknisistä tai
muista ehdotukselle merkittävistä kohdista voidaan esittää.

6. Leikkaukset ratkaisun kannalta merkittävistä kohdista.

7. Perspektiivikuva/-t alueen ilmeen havainnollistamiseksi. Lisäksi edellytetään Tuuskodon ja uuden 
rakentamisen maisemasovitus sekä Krapin (golf-kentän) sekä Tuusulanjärven suuntiin.

8. Innovaatiot kuvin tai tekstein.
• uutta ja vanhaa yhdistellen

9. Alue 2
• Alueelle 2 osoitetut maankäyttöratkaisut. Mikäli Alueiden 1 ja 2 muodostamassa yhteissuunnitel 
        massa päästään merkittäviin aluetta parantaviin ratkaisuihin, voidaan ne katsoa suunnitelmalle          
        erityiseksi eduksi.

10. Hankkeen kuvaus, toteuttaminen ja sen vaiheistus ja toteutusaikataulu.
• kerrosalalaskelmat; hum2, kem2, brm2 ja jakautuminen
• hulevesien hallinta ja pihamateriaalien peittoalat pihalla.
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4.3 Ehdotusten sisäänjättö

Kilpailuaika päättyy 29.9.2017 klo 15.00.
Kilpailuehdotukset on toimitettava viimeistään mainittuna ajankohtana osoitteeseen

Tuusulan kunta/kirjaamo
Hyryläntie 16
04301 Tuusula

Lähetys on varustettava maininnalla ” Tuuskodon tontinluovutuskilpailu”.

Kilpailun järjestäjä ei palauta ehdotuksia. Asiakirjat halutaan nimimerkillä varustettuina USB-tallennus-
tikkuun ladattuna pdf-dokumentteina. Nimimerkin mukana on suljettu kirjekuori, jossa on tekijäryh-
mien nimet ja yhteystiedot.

5 KILPAILUN RATKAISEMINEN

5.1 Ratkaisuperusteet

Kilpailun päätyttyä arviointiryhmä nimeää toiseen vaiheeseen valitut kilpailutyöt kilpailukohdassa 3.3 
esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Laadullisesta arvioinnista laaditaan pöytäkirja, jossa on lyhyt laatuarviointi kaikista suunnitelmista.

Kilpailuehdotuksen toinen vaihe käydään avatuin kuorin.

Toisessa vaiheessa toteutuskonseptin sekä ostotarjouksen muodostaman kokonaisarvion perusteella 
valitaan kilpailun voittaja ja tuleva yhteistyökumppani sekä mahdollinen varasija.

Valinnan tekee arviointiryhmä.

Tämän jälkeen arviointiryhmä harkitsee voittaneen toteuttajaryhmän edellytykset selviytyä hankkeen 
toteuttamisesta seuraavin perustein:

• toteutusorganisaatio ja sen uskottavuus
• referenssit
• tuotannon taloudelliset ja tekniset edellytykset.

Mikäli toteutusorganisaatio ei täytä riittäviä edellytyksiä, voidaan tonttien saajaksi esittää
myös varasijalle sijoittunutta.

Kunta ei sitoudu hyväksymään mitään kilpailuehdotusta, jos ehdotukset eivät laadun suhteen täytä 
rakennuskohteelle asetettuja vaatimuksia tai jos arviointiryhmä katsoo, ettei kenelläkään osallistujista 
ole edellytyksiä selviytyä hankkeesta.

5.2 Tulosten julkaisu

Tulos julkaistaan noin kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Tieto kilpailun ratkaisusta 
lähetetään postitse kullekin osallistujalle.
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5.3 Kilpailun jälkeiset toimenpiteet

Voittajan ratkettua arviointiryhmä valmistelee kuntakehityslautakunnalle ja edelleen kunnanhallituksel-
le esityksen jatkotoimenpiteiksi seuraavien pääperiaatteiden mukaisesti:

• Kilpailun voittajalle annetaan suunnitteluvaraus, jonka aikana alueelle laaditaan voittaneen   
 toteutuskonseptiin perustuva asemakaavaehdotus.

• Laaditaan kiinteistökaupan esisopimus, jossa sovitaan hankkeen toteuttamisaikataulun perus  
 teet.

• Kiinteistökauppa on tehtävä neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta
 koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Hankkeen toteuttaja sitoutuu noudatta  
 maan alueelle vahvistettua asemakaavan muutosta.  

• Toteutusaikataulu tarkentuu, kun lopullinen asemakaavan muutos on valmis.

Muilta osin kauppaehdot vastaavat kunnan normaalia käytäntöä.

Tuusulassa 31.5.2017

Asko Honkanen  Hannu Kantola
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