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Myyr Yorkin Sporttikorttelit on naapurusto, jossa asukkaiden hyvinvointi ja 

kannustus liikunnalliseen elämäntapaan on otettu huomioon suunnittelun 

alkuaskelista lähtien. Sporttikorttelit houkuttelevat eri-ikäisiä ihmisiä asumaan 

ympäristössä, jossa on mahdollisuus lähteä hiihtoladuille, lenkkipoluille, 

jalkapallotreeneihin tai skeittaamaan helposti omalta kotiovelta.  

 

Alueen leikkipuisto sekä korttelipihat houkuttelevat kokeilemaan omia voimia ja 

nauttimaan reippailusta ulkoilmassa. Sadesäällä kuntoa voi kohottaa alueen 

omalla pienellä kuntosalilla tai joogaryhmässä. Lyhyt matka juna-asemalle, 

päiväkoti kortteleiden ytimessä sekä erinomaiset lähipalvelut antavat aidon 

mahdollisuuden arkiliikuntaan kävellen tai pyöräillen.  
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1 KILPAILUKUTSU 
 
Vantaan kaupunki järjestää yhteistyössä VAV-konsernin ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 

sr:n (HOAS) kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Myyrmäessä.  

 

Kilpailualue rajautuu Vaskivuorentien eteläpuolelle ja Raappavuorentien kulmaukseen (kuva 1). 

Kaupunki omistaa kilpailualueella katuosuudet sekä kilpailussa mukana olevan osuuden Kivikauden 

puistoalueesta. VAV konserni ja HOAS ovat alueen suurimmat maanomistajat. VAV konsernin sekä 

HOAS:in talot ovat tulleet teknisen käyttöikänsä loppu päähän ja ne on päätetty purkaa uuden 

asuntorakentamisen tieltä. Kilpailun voittaneen ehdotuksen tehnyt taho jatkaa alueen suunnittelua 

kumppanuuskaavoitusmallilla Vantaan kaupungin kanssa ja saa osto-oikeuden alueen 

omistusasuntotuotantoon tuleviin tontteihin.  

 

 

Kuva 1. Kilpailualueen rajaus ja alueelta purettavat asuinrakennukset + As Oy Kaarenhongan 

pysäköintipaikat 46-49 ap. (kts. liite 17) 

 

1.1 KILPAILUN PÄÄTAVOITE 
 

Kilpailun tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkikuvaltaan laadukas asuinalue ja -ympäristö, joka 

kannustaa asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Alueen asumistehokkuutta halutaan 

nostaa ja saada alueelle monipuolisesti asuntoja.  

 

1.2 KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 

Kilpailu käydään noudattaen tätä kilpailuohjelmaa sekä kilpailusalaisuutta. Kilpailun järjestäjillä on 

oikeus tehdä vähäisiä tarkennuksia kilpailuohjelmaan.  

 

puretun 
päiväkodin 

paikka 
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Kilpailun järjestäjätahot eli kaupunki ja maanomistajat pidättävät oikeuden pyytää 

kilpailuehdotuksista lisäselvityksiä, hankesuunnitelman tarkistuksia, eri kilpailuehdotusten 

yhteensovitusta, tarkennettuja tarjouksia tai hylätä kaikki tarjoukset. Päätöksen kilpailun voittajasta 

tekee arviointiryhmä. Päätös annetaan tiedoksi Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle 

mahdollisimman pian kilpailun ratkettua.   

 

Kilpailu on suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen. Kilpailuehdotuksen voivat 

jättää myös useammat toimijat yhdessä.  

 

Kilpailun osallistuvat hankesuunnitelmat on jätettävä nimimerkillä varustettuina ja toimitettavaan 

aineistoon tulee sisältyä nimikuori, josta selviää kilpailuehdotuksen jättäneen nimimerkin takana 

oleva taho ja suunnittelijaryhmän jäsenten tiedot.  

 

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyneensä 

osallistuessaan kilpailuun. 

 

1.3 KILPAILUAIKA 
 

Kilpailuaika on 1.6.2021 – 22.9.2021.    

 

1.4 KYSYMYKSET 
 

Kilpailijoilla on oikeus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä tai pyytää lisätietoja kilpailutehtävästä 

sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 15.6.2021 asti. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa 

”Myyr Yorkin Sporttikorttelit -tontinluovutuskilpailu/ kysymykset”. Arvosteluryhmän sihteeri 

julkaisee kaikki esitetyt kysymykset ja vastaukset kaikille kilpailuun osallistuville kilpailun omilla 

internetsivuilla osoitteessa https://www.vantaa.fi/sporttikorttelit 

Vastaukset jätetään 24.6.2021 mennessä. 

 

1.5 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT JA ARVIOINTIRYHMÄ 
 

Kilpailun järjestäjät ovat Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala sekä 

alueen maanomistajat VAV-konserni ja HOAS  

 

Kilpailuehdotusten arvioinnista vastaa järjestäjätahoista sekä muista asiantuntijoista koottu 

arviointiryhmä, johon kuuluvat:  

 

Tarja Laine pj   Kaupunkisuunnittelujohtaja, Vantaan kaupunki 

Teija Ojankoski Toimitusjohtaja, VAV-konserni 

Anneli Keränen  Hankepäällikkö, Helsingin seudun opiskelija- asuntosäätiö, HOAS 

Tomi Henriksson Asumisasioiden päällikkö, Vantaan kaupunki 

Timo Kallaluoto Aluearkkitehti, Vantaan kaupunki 

Ilkka Rekonen  Lupapäällikkö, Vantaan kaupunki 

Anders Hedman  Kilpailusihteeri, Vantaan kaupunki 

   

 

 

mailto:kirjaamo@vantaa.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vantaa.fi%2Fsporttikorttelit&data=04%7C01%7Canders.hedman%40vantaa.fi%7Cf28bbfed13bd447f209608d91b58309b%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637570887854745161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WRbsnABbFYbhquk3lhV%2Bpvms%2BgNPKny3qDDEJiBPt4s%3D&reserved=0
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Arvioinnista laaditaan pöytäkirja. 

 

As Oy Kaarenhonka kuullaan arvostelun yhteydessä. 

 

Arviointiryhmä voi kuulla arvioinnin apuna tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. mm 

rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehtia ja Vantaan Kaupungin Liikuntapalvelujen edustajaa.   

 

1.6 KILPAILUN VAIHEET JA RATKAISU 
 

Kilpailuun tulleet ehdotukset arvioidaan suunnittelullisen laadun, toiminnallisuuden ja 

toteuttamiskelpoisuuden perusteella nimimerkkien suojassa. Kilpailu ratkaistaan kohdassa 4, 

”Kilpailuehdotusten arviointiperusteet” esitettyjen arvosteluperusteiden mukaisesti. 

 

Kilpailuehdotus voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole kilpailuohjelman mukainen, jos siinä on 

olennainen virhe tai jos kilpailuehdotus on saapunut kirjaamoon kilpailuajan päättymisen jälkeen. 

 

Kilpailun voittanut taho valitaan tekemään yhteistyössä kumppanuuskaavaa yhdessä Vantaan 

kaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa. Asemakaavatyö on käynnistetty syksyllä 2018, mutta kaavan 

suunnittelutyötä jatketaan voittajasuunnitelman ehdotuksen pohjalta välittömästi kilpailun tulosten 

julkistamisen jälkeen.  

 

Kilpailun järjestäjätahot (kaupunki ja maanomistajat) pidättävät oikeuden hylätä kaikki 

kilpailuehdotukset tai pyytää niihin tarkistuksia. Järjestäjät eivät vastaa osallistujille mahdollisesti 

syntyvistä vahingoista tai kilpailuehdotuksen tekijöille aiheutuneista kustannuksista, mikäli kohteiden 

rakentaminen viivästyy tai peruuntuu.  

 

Kilpailun ehtojen ja kilpailuehdotuksessa esitettyjen suunnitteluratkaisuiden noudattaminen 

varmistetaan kaupungin ja maanomistajien välillä tehtäviin maankäyttösopimuksiin otettavilla 

velvoitteilla, joihin liitetään sopimussakkoehdot. Maanomistajat siirtävät tarvittavat 

maankäyttösopimuksien velvoitteet eteenpäin kilpailun voittajalle. 

 

1.7 KILPAILUN PÄÄTTYMISAIKA JA KILPAILUEHDOTUKSEN 
JÄTTÄMINEN  
 

Kilpailuehdotukset kaikkine asiakirjoineen on toimitettava viimeistään 22.9.2021 klo 14.00 men-
nessä osoitteeseen:  
 
Vantaan kaupunki  
Myyr Yorkin Sporttikorttelit – suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 
Kirjaamo  
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
 
 
Kilpailuehdotusten tulee olla perillä kaupungin kirjaamossa kilpailun määräaikaan mennessä. 

Myöhästyneitä kilpailuehdotuksia ei käsitellä. 
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1.8 TULOSTEN JULKAISU  
 

Kilpailun voittaja valitaan marraskuun 2021 loppuun mennessä. Tieto kilpailun ratkaisusta ilmoitetaan 

sähköpostitse kaikille suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun osallistuneille. Järjestäjätahot voivat 

halutessaan tiedottaa kilpailun voittajasta medialle sekä omilla internetsivuillaan.  

 

1.9 RAKENNUSOIKEUDEN HINTA JA KILPAILUN VOITTAJAN 
OSTO-OIKEUS TONTTEIHIN 
 

Kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijä saa osto-oikeuden alueen omistusasuntotuotantoon 

suunnattuihin tontteihin sekä niihin sijoitettuihin palvelu- ja liiketiloihin. Omistusasuntotuotantoon 

tulevan rakennusoikeuden kerrosneliömetrihinnaksi on päätetty alueella 630 euroa / k-m2 ja palvelu- 

ja liiketilojen 300 euroa / k-m2. Suunnitelmasta riippuen omistusasuntotuotannon 

rakennusoikeudeksi alueella tulee noin 20 000 k-m2 ja palvelu- ja liiketilojen vähintään 500 k-m2. 

Alueen maanomistajat sitoutuvat myymään tontit kilpailun voittajalle.   

 

 

1.10 ASIAKIRJAJULKISUUS JA KILPAILUEHDOTUSTEN 
KÄYTTÖOIKEUS 
 

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslain) mukaan kilpailun asiakirjat ovat 

päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Asiakirjoihin mahdollisesti sisältyvät liike- ja 

ammattisalaisuudet tulee eritellä ja ilmoittaa selkeästi.  

 

Kilpailun järjestäjärahoilla on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely-, näyttely- ja 

julkaisutarkoituksiin, asemakaavan laadinnassa ja muussa suunnittelussa noudattaen voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. Tekijänoikeus jää tekijälle.  

 

 

2 KILPAILUTEHTÄVÄ 
 

Myyr Yorkin Sporttikorttelit -kilpailun tavoitteena on löytää arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti 

korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma Myyrmäen keskustan ja urheilupuiston 

läheisyydessä sijaitsevalle kilpailualueelle. Kilpailuehdotuksen halutaan yhdistävän luontevasti 

monipuolinen asuntotuotanto virikkeelliseen ja viihtyisään asuinkortteliympäristöön unohtamatta 

alueen puistoa, kulkuyhteyksiä sekä alueelle tulevaa päiväkotia. Suunnittelun lähtökohtana on 

alueella sijaitsevien VAV konsernin ja HOAS:in rakennusten purkaminen. Kilpailuun osallistuvissa 

ehdotuksissa tulee ottaa huomioon suunnittelualue kokonaisuutena. Kilpailualueen liittyminen 

lähiympäristöön tulee myös huomioida suunnittelussa.  

 

Kilpailualueelle tulee suunnitella asuntorakentamista vähintään 29 000 kerrosneliömetriä. Lisäksi 

alueelle tulee konseptitasoisesti suunnitella kaupungin päiväkoti (1650 k-m2) osaksi 

kokonaissuunnitelmaa. Hankesuunnitelmassa tulee esittää ideat ja ratkaisut, jotka kannustavat 
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alueen asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja joihin kilpailuehdotuksen tekijä 

sitoutuu tonteillaan mahdollisen kilpailuvoiton myötä.  Kuvassa 2 on kilpailualueen konseptikartta, 

johon on merkitty kilpailun suunnittelun reunaehdoiksi toimintojen sijoittuminen alueella.  

 
Kuva 2.  Ohjeellinen Konseptikartta toimintojen sijoittumisesta kilpailualueella    

 

2.1 Kilpailualueen kuvaus  

 

Suunnittelualue sijaitsee Vaskivuorentien ja Raappavuorentien kulmassa ja koskee korttelin 15500 

tonttia 3 (Kivikirveenkuja 1) sekä korttelin 15501 tontteja 1, 3, 5, 6 ja 7 (Vaskivuorentie 20-22, 

Kivikirveenkuja 2 ja 4, Meripihkatori 2), sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita kaupunginosassa 15, 

Myyrmäki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen, etelässä Kivikaudenpuiston 

viheralueeseen ja Liesikujan eteläpuoliseen asuinkortteliin, idässä Meripihkapolkuun sekä -toriin ja 

lännessä Raappavuorentiehen. Suunnittelualueella sijaitsee VAV:n ja HOAS:n vuokra-asuntoja 

asuinkerrostalojen korttelialueella AK sekä pysäköintialuetta autopaikkojen korttelialueella LPA.  

 

Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee noin 550 metrin päässä Myyrmäen asemasta.  

Kaavamuutosalueella sijaitsevat purettaviksi esitetyt VAV konsernin ja HOAS:n vuosina 1978-1980 

valmistuneet asuinkerrostalot ovat huonokuntoisia ja tulleet käyttöikänsä päähän. Näillä 6-8-

kerroksisilla asuinkerrostaloilla ei ole suojeluarvoa. Myös asuntojen huoneistotyypit eivät enää vastaa 

nykyajan kysyntää. Alueen hallintamuotojakauma on hyvin vuokra-asuntopainotteista ja on 

tarkoituksenmukaista saada alueelle monipuolisemmin hallintamuotoja, etenkin omistus- ja 

asumisoikeusasumista. 

 

Kortteleiden autopaikat ovat maantasossa kahdella pysäköintikentällä Vaskivuorentien ja 

Kivikirveenkujan varressa. Kaava-alueen ympärillä on katu- ja viheraluetta, torialue, 2-8-kerroksisia 
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asuinkerrostaloja ja Myyrmäen urheilupuisto. Vaskivuorentietä rajaavat pohjoispuolella katupuut, 

pysäköintialueet sekä rakennusten päädyt. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ovat 

Myyrmäen urheilupuisto monipuolisine palveluineen sekä Myyrmäen urheilutalo ja uimahalli, lisäksi 

peli- ja pallokenttiä. Myyrmäen urheilupuiston lähiliikuntapaikkojen toteuttamisen on tarkoitus alkaa 

ensi vuonna. Lähin laajempi viheralue sijaitsee Raappavuorilla noin 800 metrin päässä. 

Kivikaudenpuisto sijaitsee osittain suunnittelualueella.  

 

 

2.2 ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE 
 

2.2.1 Yleiskaava 
 

Voimassa olevassa yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) alue on tehokasta asuntoaluetta (A1). Hyväksytyssä 

yleiskaavassa 2020 (Kv 25.1.2021) alue on kaupunkikeskustan aluetta (C) ja kestävän kasvun 

vyöhykettä. 

 
2.2.2 Myyrmäen kaavarunko 
 

Myyrmäen kaavarunko on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2019 (työnumero 014400). 

Kaavarunko on yleiskaavaa tarkempi suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan 

Myyrmäen alueen kokonaissuunnittelua. Kaavarungon tavoitteena on viihtyisä ja vehreä 

asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva 

liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva 

ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Myyrmäelle tyypilliset erityispiirteet kuten kaupunkimaisuus ja 

yhteisöllisyys tuodaan suunnittelussa esiin. Kaavarungossa esitetyn kaupunkirakenteen 

täydentymisen toteutuessa alueelle saadaan noin 8 000 - 11 000 uutta asukasta. Myyrmäen 

kaavarunko on kilpailuohjelman liitteenä 11. 

 

2.2.3 Alueen ja lähiympäristön nykyinen asemakaava 
 

Asemakaavassa suunnittelualue on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK, Autopaikkojen 

korttelialuetta LPA (alue on osoitettu korttelien 15500-15501 autopaikoille), lasten leikkialueeksi sekä 

yleisiin oleskelutarkoituksiin rakennettava puisto (Ple) ja katualuetta. Nykyinen asemakaava ei sido 

kilpailijoita, vaan se uusitaan kilpailun jälkeen. 

 

2.2.4 Kunnallistekniikka 
 
Hulevedet tulee käsitellä kortteleissa kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallin mukaisesti (ks. 

liitteet 13 ja 14). Kilpailuehdotuksessa tulee esittää toteutuskelpoisia ideoita tehokkaasti rakennetulle 

korttelialueelle sopivista hulevesien hallintamenetelmistä. Kilpailuehdotuksessa esitetään 

hulevesiratkaisujen tilantarve ja sijainti. Tarkempi hulevesien hallintasuunnitelma tehdään osana 

jatkosuunnittelua.  

 

Alueen nykyinen kunnallistekniikka on otettava huomioon. Mikäli kilpailuehdotuksen ratkaisuista 

johtuen kunnallistekniikkaan joudutaan tekemään muutoksia, tulee muutokset esittää 

esisuunnitelmatarkkuudella. Alueelle tarvitaan vähintään yksi kiinteistömuuntamo ja muuntamoiden 

määrä ja sijainti ratkaistaan kaavasuunnittelun yhteydessä.  
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2.2.5 Purettavat rakennukset ja maaperä 
 

Lähtötilanteen maanomistajat vastaavat alueen tonttien nykyisten rakennusten purku- ja 

kierrätyskustannuksista.  

 
Suunnittelukilpailun voittaja ja lähtötilanteen maanomistajat pyrkivät yhdessä löytämään 

edullisimmat purku- ja puhdistusmenetelmät ja optimaalisen toteutusajankohdan esim. muun 

maanrakentamisen yhteydessä. Työn tekemisestä on sovittava erikseen ennen töiden käynnistämistä. 

 

Kilpailualue on tällä hetkellä rakennettua ympäristöä.  

Kivikirveenkujan päässä ollut päiväkoti on purettu, paalut ovat maassa edelleen. 

 

 

2.3 KILPAILUN TAVOITTEET 
 

2.3.1 Kaupunkikuvalliset tavoitteet 
 

Myyrmäen kaavarungossa on määritelty eri alueiden kerroslukuja ja suunnittelualueelle on esitetty 

enintään 8-kerroksista asuinkerrostalorakentamista. Yhdeksän kerrosta voidaan sallia, jos ylimmässä 

kerroksessa huoneisto on kahdessa tasossa. Muuten korttelirakenteen tulee koostua eri korkuisista 

rakennusmassoista. Saunaosaston saa sijoittaa 8. kerroksen yläpuolelle. Vähäisiä poikkeamia 

kerroslukuihin voidaan sallia.  

 

Korttelin kulmat tulee suunnitella kaupunkikuvallisina kiinnekohtina. Ne tulee havaita ja tunnistaa jo 

kaukaa. Kaupunkikuvallisesti tärkeät kiinnekohdat on esitetty konseptikartassa (kuva 2, sivu 8). 

Kaupunkikuvalliset kiinnekohdat helpottavat ympäristössä liikkujaa jäsentämään ja hahmottamaan 

aluetta. Niitä ovat esimerkiksi korkeampi rakennuksen osa, erikoinen julkisivu, muusta rakenteesta 

poikkeava kattomuoto, materiaali, sommittelu tai väritys. Erityisesti Vaskivuorentien ja 

Raappavuorentien kulma on kaupunkikuvallisesti tärkeä kohta (kuva 3). Rakennuksiin ja pihoille saa 

ehdottaa julkisivu- tai pihataideteoksien sijoituspaikkoja. 

 

Kortteleista tulee suunnitella arkkitehtuuriltaan vaihtelevia, monipuolisia ja kerroksellisia 

kaupunkikortteleita. Rakennusten julkisivujen käsittelyä tulee leimata kaupunkimaisuus, niin 

materiaalien, aukotuksen kuin jäsentelynkin osalta. Rakennuksissa sallitaan aurinkopaneelien käyttö.  

 

Katu- ja jalankulkutason julkisivujen tulee olla monipuolisia ja niiden tulee erottua muusta julkisivusta. 

Julkisivu jäsennellään värivalinnoin ja materiaalein siten, että inhimillinen mittakaava säilyy ja 

katutasosta syntyy vaihteleva ja virikkeellinen. Liike-, palvelu-, työ- ja yhteistilat tulee avata katutilaan 

suurin ikkunoin. Yksitoikkoisuutta tulee välttää.  Liiketiloihin tulee olla sisäänkäynti kadulta.  
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Kuva 3. Ote Myyrmäen kaavarungosta: kaupunkikuva  
 
 

2.3.2 Julkinen ulkotila ja liikkuminen    
 
Julkisiin ulkotiloihin haetaan uusia innovatiivisia näkemyksiä kaupunkivihreästä urbaanissa 
ympäristössä. Kasvillisuutta osana aukio- ja katutiloja tulee korostaa ja olemassa olevaa arvopuustoa 
mahdollisuuksien mukaan säästää. (kuva 5). Meripihkatori, Liesikuja ja muut katu- ja torialueet 
yhdistetään kortteleihin luontevasti sekä toiminnoiltaan että korkeusasemaltaan. Länsi-itä-
suuntainen kevyen liikenteen reittiyhteys Liesikujalta urheilupuistoon on tärkeä, sitä vahvistetaan ja 
selkeytetään. Suunnittelualueen eteläreunassa sijaitsevan leikkipuiston paikka ja toiminnot sovitetaan 
yhteen muun rakentamisen kanssa. Vaskivuorentie ja Raappavuorentie on esitetty Myyrmäen 
kaavarungossa niin sanotuiksi sini-viherkaduiksi joilla kehitetään katujen kuivatusta siten, että vedet 
ohjataan viherkaistoille toteutettaviin biosuodatuspainanteisiin (kuva 4). 
 

KILPAILUALUE 
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Kuva 4. Ote Myyrmäen kaavarungosta: teemakartta julkinen ulkotila ja hulevedet 
 
 
 
 
 

KILPAILUALUE 
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Kuva 5. Kilpailualueen arvopuut (mäntyjä) 
 

2.3.3 Asuntojen pihat  
 

Pihasuunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet, monilajinen ja vehreä kasvillisuus, 

kaupunkiviljelymahdollisuus sekä pelastustiet, ellei rakennuksissa ole kahta poistumistietä. Leikki- ja 

oleskelualueet, reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee suunnitella korttelikohtaisesti 

yhtenäisinä. Kasvikattoja suositaan varsinkin katoilla, joihin on näkymä ylemmistä kerroksista. 

Mahdollisten kansipihojen kasvualustan paino (RT 85-11204) on huomioitava kannen 

jatkosuunnittelussa. Tonteilla olevaa arvopuustoa pyritään säilyttämään ja muu puustokin siellä missä 

se on mahdollista. Vihertehokkuus ja hulevesien käsittely huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

 

2.3.4 Tehokkuus 
 
Kilpailualueelle tulee sijoittaa asuinrakentamista vähintään 29 000 k-m2, liike- ja 
palvelutiloja vähintään 500 kem2, korttelin yhteistiloja sekä erikseen kaupungin päiväkoti 1650 kem2.  
 

2.3.5 Toiminnot 
 

Maantasokerroksiin Vaskivuorentien puolella tulee sijoittaa liike- ja palvelutilaa tai korttelin 

yhteisöllisiä tiloja (kuva 6). Tiloihin tulee olla sisäänkäynti myös kadulta.  Tilat tulee toteuttaa siten, 

että ne voidaan ottaa heti liike- tai palvelukäyttöön tai ne voidaan muuntaa tähän käyttötarkoitukseen 

myöhemmin. Mahdollisen ravintolaliiketilan kerroskorkeuden tulee olla vähintään 5 metriä. Kaikki 

kivijalkakerroksen tilat tulee suunnitella siten, että ne ovat muunneltavissa tarpeen mukaan eri 

käyttötarkoituksia varten, myös liiketiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida esimerkiksi seinien 

aukotuksessa, sisäänkäyntien järjestämisessä ja talotekniikassa. Meripihkatorin puolelle tulee sijoittaa 

suurin ikkunapinnoin torille avautuvia kerho- ja muita yhteistiloja ja ne tulee yhdistää toiminnallisesti 

katutilaan. Tilojen tonttiin kuuluva edusta tulee suunnitella osana katutilaa.   
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Kuva 6. Ote Myyrmäen kaavarungosta: teemakartta kivijalkakerrokset 
 

2.3.6 Asumisen tavoitteet 
 

Alueelle halutaan monipuolinen asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauma. Alueen lopullisesta 

asuntorakentamisoikeudesta, vähintään 29 000 k-m2, 15 prosenttia (eli vähintään 4350 k-m2) 

toteutetaan ARA-rahoitteisina opiskelija-vuokra-asuntoina. Toteuttamisesta vastaa alueen yksi 

nykyisistä maanomistajista eli HOAS.  Lisäksi 15 prosenttia (eli vähintään 4350 k-m2) alueen 

asuntorakentamisoikeudesta varataan maanomistajalle (VAV) kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille.  

 

Loput, 70 prosenttia alueen asumisen rakennusoikeudesta tulee toteuttaa omistusasuntoina. 

Kilpailun voittanut taho saa osto-oikeuden alueen omistusasumiseen osoitetuille tonteille.     

 

Kunkin asuinrakennuksen huoneistoista korkeintaan 30 prosenttia saa olla yksiöitä ja vähintään 30 

prosenttia asunnoista tulee olla kolmioita ja suurempia asuntoja. Huoneeksi lasketaan ainoastaan 

tilat, joista on ikkuna suoraan ulos. Säätely ei koske HOAS:in opiskelija-asuntokohdetta.  

 

Kilpailuehdotuksessa pitää esittää suunnitelma koko alueen asuntojen hallintamuotojen 

sijoittumisesta alueella. 

 

 

2.3.7 Asuinrakennusten energialuokka  
 

Kilpailutonteille on rakennettava vähintään A-energialuokan asuinrakennukset. Arvioinnissa lasketaan 

kilpailuehdotuksen eduksi erilaiset energiatehokkaat järjestelmät ja uusiutuvaa energiaa tuottavat 

ratkaisut, jotka toteutetaan A-energialuokan lisäksi alueen rakennuksiin.  

 

KILPAILUALUE 
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Kilpailuun osallistujan tulee sitoutua vähintään energialuokkaan A sekä esittää lyhyt selvitys muista 

energiatehokkaista ja uusiutuvaa energiaa tuottavista ratkaisuista, joihin kilpailuehdotuksen 

mukaisesti sitoudutaan toteuttamaan. Talon energiatehokkuutta arvioidaan laskennallisen E-luvun 

avulla, jonka suuruuteen vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi myös energialähteen laatu. 

 

 

2.3.8 Aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustava ideat 
kortteleissa 
 

Kilpailuehdotuksissa tulee esittää suunnittelualueelle virikkeelliseen ympäristöön, fyysiseen 

aktiivisuuteen ja liikkumiseen kannustavat ideat. Tavoitteena on, että Sporttikorttelit tunnistetaan ja 

liikkumiseen kannustava asuinympäristö erottuu muista alueen kortteleista. Alueen asukkaita 

inspiroidaan arjen liikkumiseen, ulkoiluun, hypähtelyyn, juoksemiseen, kiipeilyyn, pyöräilyyn, 

kävelemiseen, pelailuun sekä luonnosta nauttimiseen. Aktiivisuuteen ja liikunnalliseen elämäntapaan 

kannustavan ympäristön tulee näkyä kauttaaltaan suunnittelualueella: niin asuinrakennuksissa, 

päiväkodissa, pihoilla, puistossa, kulkureittien varrella ja pysäköintilaitoksessa.  

 

Kilpailuehdotuksessa tulee esittää aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan ideat kirjallisesti ja 

visualisoiden kartoin sekä kuvin, miten suunnitelma käytännössä toteutuisi. Kilpailuehdotusten 

jättäneiden tahojen edellytetään mahdollisen voiton myötä sitoutuvan omilla tonteillaan tekemiensä 

ehdotusten toteuttamiseen. Liikunnallisuuden ideasuunnitelma tehdään kilpailuehdotuksessa koko 

suunnittelualueelle.   

 

2.3.9 Toimintojen sijoittuminen alueella 
 

Kilpailualueen konseptikartassa (kuva 2, sivu 8) on esitetty hahmotelma toimintojen sijoittumisesta 

suunnittelualueella, jotka ovat myös asemakaavasuunnittelun lähtökohtia ja kilpailuehdotuksissa 

huomioitavia lähtökohtia. Alueen päiväkoti tulee sijoittaa suunnitelmassa leikkipuiston viereen, jotta 

päiväkodin toiminnassa pystytään hyödyntämään viereinen leikkipuistoalue. Konseptikartassa on 

osoitettu myös paikka uusia asuinrakennuksia palvelevalle pysäköintilaitokselle. As Oy Kaarenhongan 

pysäköintialue säilyy, joten suunnittelussa on huomioitava sen tarvitsema tila ja ajoyhteydet.  

 

2.3.10 Päiväkoti 
 

Päiväkotirakennus ja sen piha tulee suunnitella konseptitarkkuudella osana kokonaissuunnitelmaa, 

vaikka ne tulevatkin omaksi tontikseen. Päiväkodin kooksi on määritelty 1650 k-m2. 

Päiväkotirakennusta ei tarvitse suunnitella kilpailuehdotuksessa. Päiväkodin pihalla huolto (mm. 

maitoauto 12 x 2,6 ) pitää mahtua ajamaan ja  kääntymään erillään lasten saattoliikenteestä. Kts. liite 

18 ja RT 98-11213 ja 98-11214. 

 

2.3.11 Kaupungin leikkialue 
 

Suunnittelualueen eteläosaan sijoitetaan kaupungin yleinen leikkialue. Alueelle tulee varata tilaa 

vähintään 1500 m2 ja aidatun alueen sisälle tulee jäädä vähintään 1300 m2 tilaa. Huolto järjestetään 

Ruukuntekijäntien puolelta puiston kautta leikkialueen ja päiväkodin pysäköintialueen läpi 

Kivikirveenkujalle.   
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2.3.12 Asunto-osakeyhtiö Kaarenhongan pysäköintialueen 
suunnittelu ja peruskorjaus 
 

Suunnittelualueella sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Kaarenhongan pysäköintialue säilytetään 

nykyiselle sijainnille erotetulla 1352 m2 kokoisella tontilla. Tontti voidaan yhdistää As Oy 

Kaarenhongan omistuksessa olevaan tonttiin 92-15-500-2 tai se voidaan muodostaa omaksi 

tontikseen välittömästi tonttiin 92-15-500-2 rajautuen siten kuin As Oy Kaarenhonka ja Vantaan 

kaupunki sopivat. Kilpailuun osallistuvissa ehdotuksissa tulee olla mukana suunnitteluratkaisu 

konseptikartassa esitetylle pysäköintialueelle (kuva 2, sivu 8).  

 

Kilpailuun osallistuvissa ehdotuksissa tulee olla mukana pysäköintialueen peruskorjauksen 

suunnitteluratkaisu, joka on tasoltaan alueen maanomistajien (VAV-konserni ja HOAS ja As Oy 

Kaarenhonka) välisen sopimuksen kohtien 5.2–5.4 (liite 17) mukainen. Kilpailun voittaja sitoutuu 

toteuttamaan pysäköintialueen peruskorjauksen esittämänsä suunnitteluratkaisun mukaisesti.  

Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan vahvistuksen As Oy Kaarenhongalle, jossa se sitoutuu 

noudattamaan liitteen ehtokohtia 5.2, 5.3 ja 5.4 pysäköintialueen peruskorjauksen toteutuksessa. 

Voittaja sitoutuu toimittamaan em. sitoumuksen As Oy Kaarenhongalle 30 päivän kuluessa siitä, kun 

tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu ja valinta on lainvoimainen. Annettu sitoumus on 

ehdollinen sille, että kaava saa lainvoiman ja voittajan osto-oikeus tuleviin tontteihin toteutuu. 

 

Pysäköintialueelle tulee sijoittaa vähintään 46- 49 kpl maantasoista autopaikkaa. Kilpailuun 

osallistuvien tulee tehdä myös suunnitelma em. pysäköintialueen peruskorjauksen suunnittelusta 

(purku, maanrakennus, viemäröinti, sähkö yms.) nykyisten yleisten suunnitteluohjeiden ja -normien 

mukaisesti. Pysäköintialueen varustelun määrä tulee olla vähintään nykyisen tason mukaista. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varautua sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen 

autopaikoille sähkön syöttökaapeleiden putkitusvarauksin. 

 

Kilpailun voittaja sitoutuu toteuttamaan As Oy Kaarenhongan pysäköintialueen peruskorjauksen 

ja se sisältyy esitetyn suunnitelmakokonaisuuden hintaan. Mikäli edellä mainittuun varustelun 

tasoon halutaan muutoksia, niiden kustannukset siirtyvät As Oy Kaarenhongalle. Pysäköintialueen 

suunnitteluratkaisun ja peruskorjauksen tason tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät liitteestä 17 ja 

sijainti kilpailuohjelman konseptikartasta. Kts. liite 17.  

 

2.3.13 Liikenne ja pysäköinti 
 

Uudisrakentamisen tarvitsema pysäköinti tulee sijoittaa suunnittelualueelle. Kortteleiden pysäköinti 

tulee suunnitella keskitetysti. Pysäköinnin suunnittelun lähtökohtina tulee olla liikenteellinen 

turvallisuus, sujuvuus sekä kustannustehokas toteutus. Liittymät pysäköintiin ja tonteille sekä 

huoltoliikenne tulee järjestää Kivikirveenkujalta. Konseptikartassa (kuva 2, sivu 8) on määritelty 

reunaehdot pysäköintilaitoksen, katujen ja ajoneuvoliittymien sijainneille. Pysäköintilaitos tulee 

suunnitella arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesti ja muuntojoustavasti siten, että se voidaan osittain tai 

kokonaan ottaa muuhunkin käyttöön tulevaisuudessa, jos autojen määrä merkittävästi vähenee. 

Pysäköintitalon ylin kerros tulee olla joko toiminnallista tilaa (esim. liikuntaa, oleskelua, viljelyä) ja/tai 

katettu kasvikatoin. 

 

Pysäköintilaitokseen rakennettavat lämmitystolpat on rakennettava siten, että ne voidaan vaihtaa 

sähköautojen latauspisteiksi. Kaapelointi ja sähköjärjestelmä tulee mitoittaa siten, että se soveltuu 

sähköautojen lataukseen. Kustakin sähköpisteestä tulee voida ottaa 3x16A virtaa vastaava teho  
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(11kW). Järjestelmän tulee mahdollistaa kuormanohjauslaitteiston asennus. Valmiita sähköautojen 

latauspisteitä tulee olla vähintään 20 % autopaikoista.  

 

Kilpailun voittaja sitoutuu rakennuttamaan keskitetyn pysäköintilaitoksen kilpailuehdotuksessa 

esittämänsä suunnitelman mukaisesti. LPA-tontin ja pysäköintilaitoksen omistus on järjestettävä AK-

tonttien omistajien suoraan (määräosaiseen) omistukseen. LPA-tontille tulee omistajien tehdä 

hallinnanjakosopimus, josta käy ilmi mm. hallinnanjakautuminen omistajien kesken.  

 

LPA-tontti luovutetaan vastikkeetta AK-tonttien omistajille. Pysäköintilaitoksen rakennuttava taho 

sitoutuu luovuttamaan autopaikat korttelialueen muiden tonttien toteuttajille omakustannushintaan.  

 

Kaavoituksen yhteydessä alueelle tehdään yhteisjärjestelysopimus, jossa käydään tarkemmin läpi 

muun muassa pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen väliset oikeudet ja rasitteet. 

 

Autopaikkojen vähimmäismäärä käyttötarkoituksittain:      

- asuminen   1 ap. / 130 k-m2 

- asumisen vieraspysäköinti  1 ap. / 1 500 k-m2 

- liike- ja palvelutilat (< 2 000 k-m2) 1 ap. / 100 k-m2 

- 15% vähemmän paikkoja jos ei nimettyjä  

 

- opiskelija-asuminen  omalla tontillaan 5 vieraspaikkaa 

Pyöräpaikkojen vähimmäismäärä käyttötarkoituksittain 

- asuminen   1 pp. / asuinhuone 

- liike- ja palvelutilat  1 pp. / 30 k-m2 

Kortteleissa tulee olla polkupyörien huoltotila ja säilytysmahdollisuus sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen 

talvisäilytykseen.  

 

 

3 KILPAILUEHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET 
 

Kilpailu on suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen. Kilpailuehdotuksen voivat 

jättää myös useammat toimijat yhdessä.  

 
Kilpailun suunnitteluryhmissä tulee olla 

o arkkitehti, suomalaisen kaavajuridiikan tunteva henkilö 
o maisema-arkkitehti tai vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö 
o liikennesuunnittelija: mm. pelastusteiden ym. suunnittelu  
o kunnallistekninen asiantuntija 
o tarvittaessa rakennesuunnittelun asiantuntija  
o tarvittaessa palotekninen asiantuntija 
 

3.1 Kilpailuehdotusten sisältövaatimukset 
 

Kilpailuehdotus muodostuu kahdesta erillisestä kirjekuoresta, joista toinen on nimimerkkikuori ja 

toinen hankesuunnitelmakuori. Molemmat kuoret tulee toimittaa yhtä aikaa, samassa lähetyksessä 

Vantaan kirjaamoon.  
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Kilpailuehdotuksen hankesuunnitelma on salainen, joten merkinnät hankesuunnitelma-asiakirjoissa, 

joista ilmenee joko suoraan tai välillisesti ehdotuksen tekijä tai kohteen suunnittelijat, ovat kiellettyjä. 

Esimerkiksi kilpailuryhmän yritysten logoja ei saa olla näkyvissä kirjekuorissa tai hankesuunnitelman 

asiakirjoissa. Kilpailijan nimi ja yhteystiedot saavat tulla ilmi vain nimimerkkikuoressa (ks. ohjeet alla). 

Mikäli hankesuunnitelman salaisuus on tahallisesti vaarannettu, voi kilpailun järjestäjä jättää 

ehdotuksen käsittelemättä. Tunnistetietoja ei saa olla myöskään USB- muistitikussa.  

 

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää kaikki jäljempänä mainitut asiakirjat, jotka vastaavat kilpailun 

järjestäjän asettamia sisältövaatimuksia. Kaupunki varaa oikeuden puutteellisten kilpailuehdotusten 

hylkäämiseen. Kilpailun liiteaineisto löytyy kilpailun internetsivuilta: 

https://www.vantaa.fi/sporttikorttelit 

 

Hankesuunnitelma  

Hankesuunnitelmakuoren päällä tulee lukea kilpailun jättävän tahon käyttämä nimimerkki sekä 

merkintä ”Myyr Yorkin Sporttikorttelit: hankesuunnitelmakuori”. Nimimerkkitieto tulee löytyä kaikista 

hankesuunnitelman papereista.  

 

Suunnitelma-asiakirjat tulee toimittaa myös A3-koon taitolla tulosteena (6 kpl) ja pdf-muodossa USB-

muistitikulle tallennettuna. Mittakaavallisiin esityksiin on lisättävä mittakaavajana. Piirustuksissa ja 

asiakirjoissa tulee käyttää oheista numerointia sekä varustaa ne merkinnällä ”Myyr Yorkin 

Sporttikorttelit”. 

 

1. Selostus, jossa esitetään ratkaisun pääperiaatteet, rakennustapa ja laajuuslaskelmat 

2. Kartta rakennusten sijoittumisesta ja asuntojen hallintamuotojen jakautumisesta alueella  

3. Rakennuskohtainen taulukko (liite 16), josta ilmenee asuntojen huoneistotyyppi- ja hal-

lintamuotojakauma sekä liike-, palvelu- ja toimistotilojen laajuus, täytettynä ja tulostet-

tuna. 

4. Selostus ja toteuttamissuunnitelma aktiiviseen elämäntapaan ja liikunnallisuuteen kan-

nustavasta ympäristöstä rakennus-, piha- ja lähiympäristötasolla (selostus, kartta ja mah-

dollisia kuvia). 

5. Selvitys rakennusten energialuokasta sekä mahdollisista energiatehokkaista järjestel-

mistä, uusiutuvaa energiaa tuottavista ratkaisuista, rakennusten elinkaarikustannuksista 

ja energiataloudesta (tieto mahdollisen ympäristösertifikaatin käytöstä) 

6. Värillinen (varjostettu 45 astetta, lounaasta) asemapiirros kilpailualueesta pohjakartalle 

piirrettynä 1:500 esittäen rakennukset, kerrosluvut ja rakennusten kerrosala, pysäköinti, 

pihajärjestelyt ja sisäänkäyntinuolet. 

7. Aluejulkisivut materiaaleineen (määrätyille suunnille, esim. Liesikuja ja Vaskivuorentie) 

1:500) + tyypillisistä julkisivuista katkelmia 1/200. 

8. Alueleikkaukset kahdesta suunnasta 1:500. 

9. Rakennuskohtaiset kerrospohjakaaviot värikoodattuine käyttötarkoituksineen (perusker-

ros ja kaduntasokerrokset kaaviomaisesti) 1:500. Kilpailijat voivat esittää ehdotuksen kan-

nalta oleellisista rakennuksista tai kokonaisuuksista tarkempia suunnitelmia 1:200. 

10. Kaksi (2) suunnitelmaa hyvin kuvaavaa lintuperspektiivikuvaa. 

11. Katutason näkymät Meripihkatorilta, Vaskivuorentieltä, Raappavuorentieltä ja Kivikir-

veenkujalta  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vantaa.fi%2Fsporttikorttelit&data=04%7C01%7Canders.hedman%40vantaa.fi%7Cf28bbfed13bd447f209608d91b58309b%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637570887854745161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WRbsnABbFYbhquk3lhV%2Bpvms%2BgNPKny3qDDEJiBPt4s%3D&reserved=0
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12. Kilpailualueen liikennekaavio ja pysäköintisuunnitelma, suunnitelma keskitetystä pysä-

köintilaitoksesta 

13. Suunnitelma ja selostus As Oy Kaarenhongan pysäköintialueesta ja sen peruskorjauksesta 

(asemapiirros ja kirjallinen selostus) 

 

Nimimerkkikuori 

 

Kilpailuehdotukseen kuuluu erillinen nimimerkkikuori, jonka päällä lukee käytetty nimimerkki ja 

merkintä ”Myyr Yorkin Sporttikorttelit: nimimerkkikuori”. Nimimerkkikuoren sisältö tulee toimittaa 

paperitulosteena (A4). Nimimerkkikuoren tulee sisältää seuraavat tiedot:  

 

1. Kilpailuehdotuksen nimimerkki  

2. Kilpailuun osallistuvan kilpailuryhmän yritysten nimet, yhteystiedot ja yhteyshenkilön/-

henkilöiden nimet  

3. Kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet, yhteystiedot ja roolit suunnitteluryhmässä 

4. Tieto kilpailuehdotuksen tekijänoikeuden haltijasta 

 

 

4 KILPAILUEHDOTUSTEN 
ARVOSTELUPERUSTEET 
 

4.1 Suunnitelman arviointi  
 

Arviointiryhmä arvioi ehdotuksia suunnittelullisen laadun, toiminnallisuuden ja 

toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Aktiivisen ja liikunnallisen elämäntapaan kannustavat ratkaisut 

tulevat näkyä kilpailuehdotuksessa keskeisenä teemana. Kilpailuehdotusten arviointi suoritetaan 

hankesuunnitelmakuoren sisältämän aineiston pohjalta ja vasta arvioinnin jälkeen avataan 

nimimerkkikuoret ja yhdistetään kilpailuryhmän tiedot hankesuunnitelman kanssa.  

 

Suunnittelun reunaehtojen toteutuminen 

• Asuinrakennusoikeuden määrä (vähintään 29 000 k-m2)  

• Asuntojen monipuolisuus ja kilpailuohjelmassa asetettujen asuntopoliittisten tavoitteiden saavut-

taminen alueella  

• Asuinrakennusten energialuokka A 

• Suunnitelma As Oy Kaarenhongan pysäköintialueen peruskorjauksesta 

 

Muut arvioitavat asiat 

• Suunnitelman kokonaisratkaisu ja laatutaso 

• Aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustavat ja monipuoliset ideat kortteleissa ja 

niiden toteuttamiskelpoisuus. 

• Energiatehokkaat järjestelmät ja uusiutuvaa energiaa tuottavat ratkaisut, jotka toteutetaan A-

energialuokan lisäksi alueen rakennuksiin. 

• Kaupunkikuvallisten ja maisemallisten tavoitteiden toteutuminen. mm. liittyminen katutilaan ja 

muihin rajapintoihin 

• Korttelisuunnitelman eheys kokonaisuudessaan  
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• Toiminnallisuus: mm. laadukas piha, toimintojen yhteensovittaminen, kivijalkakauppojen sijoitta-

minen, liikenteellinen sujuvuus, esteettömyys 

• Ulkotilat, viherrakentaminen ja hulevesien hallintaan liittyvät ratkaisut sekä alueen yleiset virkis-

tys- käyttömahdollisuudet 

• Liikenne- ja pysäköintiratkaisut 

• Päiväkodin yhdistäminen muuhun rakenteeseen (asuinkortteli ja puisto): pihan toimiva sijoittumi-

nen suhteessa muuhun rakentamiseen, taloudellisuus, liikenteen ja huollon toimiva ja turvallinen 

järjestely. 

 

Arvioinnin painotukset 

 

Suunnitelman reunaehtojen tulee täyttyä ehdottomasti. Suunnitelman kokonaisratkaisua ja 

laatutasoa painotetaan arvioinnissa 1/3 osa. Aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustavia 

ja monipuolisia ideoita kortteleissa ja niiden toteuttamiskelpoisuutta painotetaan arvioinnissa 1/3 osa 

Suunnitelman kaupunkikuvaa ja toiminnallisuutta painotetaan 1/3 osa. 

 

5 KILPAILUOHJELMAN LIITTEET 

  
Liite 1. Kilpailualueen kantakartta ( dwg) 

Liite 2. Kilpailualueen kiinteistökartta (dwg) 

Liite 3.  Kilpailualueen johtokartta ( dwg)   

Liite 4. Kilpailualueen pohjaolosuhteet (dwg, pdf) 

Liite 5. Viistoilmakuva alueesta, 2019 (jpeg)   

Liite 6. Ortokuva, 2019, 1:3000 (pdf)   

Liite 7. Ortokuva, 2019, 1:1000 (pdf)   

Liite 8. Laserkeilausaineisto (laz,dgn)  

Liite 9. Ajantasa-asemakaavaote (pdf) 

Liite 10. Valokuvia kilpailualueelta (jpeg)  

Liite 11. Myyrmäen kaavarunko (pdf)   

Liite 12. Osallistumis-. ja arviointisuunnitelma 1.10.2018 (pdf) 

Liite 13. Hulevesien hallinnan toimintamalli (pdf)  

Liite 14. Hulevedet ja kattokasvillisuus (pdf)  

Liite 15.  Kilpailualueen konseptikartta (dwg, pdf)  

Liite 16. Taulukko rakennuksista ja niiden sisällöstä (excel). 

       Liite 17 As Oy Kaarenhongan uusi pysäköintitontti, maanomistajien sopimusote + 

 karttakuva (pdf, dwg) 

       Liite 18.     Huollon ajoura ja kääntösäde (dwg)  

       Liite 19. Kilpailualueen arvopuut (jpg) 

 

Internetistä saatavilla oleva lisämateriaali: 

Myyrmäen kaavarunko: http://www.vantaa.fi/myyrmaen_kaavarunko  

Vihertehokkuus-esite ja laskuri: http://www.vantaa.fi/vihertehokkuus  

http://www.vantaa.fi/myyrmaen_kaavarunko
http://www.vantaa.fi/vihertehokkuus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


