
Kaavoitus 22.11.2016 
 
SVEITSIN ALUEEN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILU 
 
Hankintailmoituksen johdosta saadut kysymykset ja vastaukset 
 

1. Onko referensseille määritelty mitään muita rajoitteita, kuin että ne ovat viimeisen 10 
vuoden ajalta oleva toteutuneita tai käynnissä olevia hankkeita? 

Vastaus: Referenssien tulee vastata kilpailuohjelmassa kuvattua tehtävää.  
Referenssin tulee vastata asemakaavoituksen pohjaksi tehtyä korttelisuunnitelmaa, 
jossa on kyse useamman rakennuksen sijoittamisesta alueelle ja johon liittyy 
asuintalon/talojen viitesuunnitelma alustavine pohjakaavioineen.  Mikäli sama tekijä 
on osallistunut erikseen asemakaavan laadintaan ja sen jälkeen asuintalojen 
suunnitteluun, kohde lasketaan yhdeksi referenssiksi. 

 
2. Onko työryhmän pätevyyden arviointiin joitain tarkempia ohjeita? 

Vastaus: Vähintään yhdellä työryhmän jäsenellä tulee olla arkkitehdin tutkinto. 
Ryhmällä kokonaisuutena tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittava pätevyys eli 
kokemusta sekä asemakaavoitukseen tähtäävästä korttelitason suunnittelusta että 
asuntosuunnittelusta. 

 
3. Montako arkkitehtuurikilpailukohdetta voi olla yhteensä – kaksi kultakin työryhmän jäseneltä 

vai yhteensä kaksi? 
Vastaus: Arkkitehtuurikilpailukohteita voi olla yhteensä kaksi. 
Arkkitehtuurikilpailun voi esittää referenssikseen vain henkilö, joka on 
mainittu kilpailuehdotuksen tekijäksi tai joka kuuluu kilpailuehdotuksen 
tehneeseen työryhmään. 

 
4. Voiko referenssisuunnitelma olla asemakaavoituksen pohjaksi tehty kaupunkisuunnitelma? 

Vastaus: Asemakaavoituksen pohjaksi tehty kaupunkisuunnitelma hyväksytään 
referenssikohteeksi, jos kilpailussa tai sen jälkeisessä toteutussuunnittelussa sama 
tekijä on laatinut myös asuintalon/talojen viitesuunnitelmat talotyyppeineen ja 
pohjakaavioineen. Tällaisessa tapauksessa kohde lasketaan yhdeksi referenssiksi. 

 
5. Onko ilmoittautumishakemuksesta syytä tehdä kuvallista? Eli referenssikohde-esittelyt 

kuvien kera vai pelkkä referenssiluettelo 
Vastaus: Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä referenssistä sen hyväksymisen 
kannalta olennainen tieto tiivistettynä tarpeellisine kuvineen. Pelkkä luettelo ei riitä. 

 
6. Edellytetäänkö hyväksyttävä referenssi sekä ko kohteen kaava- että rakennussuunnitteluun 

osallistumista vai riittääkö hyväksyttäväksi referenssiksi kaavaksi vahvistettu 
asuntoaluesuunnitelma + viitesuunnitelmat (esim. rakentamistapaohjeet, lähiympäristön 
suunnitteluohjeet) 

Vastaus: Kaavan pohjaksi laadittu asuntoaluesuunnitelma riittää referenssiksi, jos 
suunnitelma tai sen jatkotyö sisältää ehdotuksia ko. alueen asuinrakennusten 
talotyypeistä ja pohjakaavioista.  

 
7. Voiko työryhmän vetäjän neljän referenssikohteen lisäksi olla saman toimiston toisen 

suunnittelijan kohteita? Tarkoitetaanko toimimista kohteen pääsuunnittelijana? 
Vastaus: Työryhmän vetäjän lisäksi mukana voi olla saman toimiston toisen 
suunnittelijan kohteita, jos ko. suunnittelija kuuluu työryhmään. Referenssien tulee 
olla eri kohteita. Referenssin voi esittää henkilö, joka on vastannut kohteen 
suunnittelusta tai osallistunut siihen olennaisella tavalla. 

 


