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1. Tiedepuiston kansihanke osana Turun

kaupunkikehitystä



Tiedepuiston kansi 
yhdistää Kupittaan ja Itäharjun

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi



TURUN

TIEDEPUISTO

Yliopistokampukselta 

Kupittaan työpaikka-

keskittymään ja edelleen 

Itäharjulle ulottuva 

Tiedepuiston alue on 

Turun kaupunkiseudun 

merkittävin osaamisen ja 

korkean teknologian 

työpaikkojen kasvukeskus. 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on 

yksi Turun kaupungin kolmesta 

kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä 

Turun vetovoimaisuuden ja 

kilpailukyvyn kehittämisessä. 



Turun Tiedepuiston 

DNA 
• Rohkean kokeileva

• Logistisesti vetovoimainen

• 24/7/365 elävä

• Kestävästi kasvava

Visiokuva Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän alueen tulevaisuuden näkymästä, 

Masterplan 2050, Cederqvist & Jäntti Architects



Turun Tiedepuiston 
vahvuus on sen 
erinomainen sijainti 
kaupungin 
ydinkeskustan 
läheisyydessä ja 
hyvien liikenne-
yhteyksien äärellä.

Tuleva Tunnin juna ja 
mahdollinen raitiotien 
Tiedepuiston linja
parantavat yhteyksiä 
entisestään.



Alueen kehittäminen toteutetaan 

isojen kokonaisuuksien kautta. 

Erityisesti Itäharjun puolen vahvaan kehitykseen 

panostetaan niin, että alueelle syntyy kiinnostavaa 

tonttivarantoa sekä sijoittumis- ja 

rakennusinvestointimahdollisuuksia.

Itäharjun kytkeminen osaksi 

Tiedepuistoa käynnistetään 

Helsinginkadun ja rautatien 

ylittävän kannen ja sitä 

ympäröivän alueen kilpailulla.

Samanaikaisesti kannen kanssa 

synnytetään Itäharjun kärjen alueelle 

Tiedepuisto-hanketta vahvistavia 

korttelialueita sekä palvelukeskittymä

Masterplan 2050



2. Tiedepuiston kansihanke



Esitetyssä tontinluovutuskilpailussa markkinat kokivat, että

– Riski liian suuri otettavaksi

– Riskillisen pääoman korko / tuottovaatimus ja aika nostavat hintaa

– Infrainvestoinnit suuria

– Korkea rakentaminen vaatii hyvän varausasteen

– Koronan tuoma epävarmuus

Kaupungin mukaantulo kynnyskysymys

Muutos tontinluovutuskilpailusta hankinnaksi

Koronatilanne ja markkinavuoropuhelut



Suunnittelualue

Google Earth linkki

Twin linkki

https://earth.google.com/web/search/Kupittaa,+Turku/@60.44889688,22.30295587,21.42228315a,1124.003429d,35y,-19.44311063h,64.51143195t,0r/data=CigiJgokCc0v6r_SvDVAEcwv6r_SvDXAGc_lc8HH-klAIczlc8HH-knA
https://prod.xd-twin.io/project/60d075dacb8916002451382d


• Ei valmiita suunnitelmia – allianssilla hankkeen läpimenoaika on lyhyempi kuin 

perinteisillä toteutusmuodoilla

• Kaupungin hankeohjeistuksen noudattaminen, kustannusten hallinta

• Tiedepuiston kansihanke on erittäin vaativa ja moninainen - allianssin vahvuus

• Allianssi mahdollistaa riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jakamisen tilaajan ja 

palveluntuottajien kesken

• Joustavuus – allianssissa hankekokonaisuutta voidaan joustavasti ohjata 

hankintavaiheesta rakentamiseen

• Hankkeessa on potentiaalia innovatiivisille ratkaisuille

Allianssi vaatii tilaajan osallistumista ja resurssointia hankkeeseen.

Allianssissa tilaaja koostuu kaupunkisuunnittelusta, kaupunkiympäristön rakentamisesta, 

Taito-kampuksen käyttäjistä.

Miksi allianssi?



Hankekokonaisuus



Kokonaissuunnitelma

• Suunnittelualueelle laadittu innovatiivinen kokonaisratkaisu, jonka pohjalta laaditaan 

asemakaava ja jonka osana muut kokonaisuudet toteutetaan.

Infrahanke

• Taloudellinen kokonaisuus, jonka osina ovat Helsinginkadun ja -radan ylittävä kansi ja Itäharjun 

puolelle rakennettava velvoitepysäköintilaitos.

Taito-kampus

• Turun kaupungin ammatti-instituutin toimitilahankinta, joka on päätetty sijoittaa 

suunnittelualueen ytimeen Turun AMK synergiatavoitteiden pohjalta.

Lisähankintamahdollisuudet (Optiot)

• Suunnittelualueella tai sen reuna-alueilla olevia suunniteltavia ja toteutettavia pienempiä töitä, 

jotka ovat tarpeen tai kannattavia toteuttaa osana Tiedepuiston kansihanketta.

Julkinen hankinta
Tiedepuiston kansihanke



Tilaajan tavoitteet

Kokonaissuunnitelma

• Turun Tiedepuiston visio ja masterplan suunnittelun lähtökohtina

• Kahden eri kaupunkialueen yhdistäminen toisiinsa

• Tavoitteena älykäs kaupunginosa joka toimii kehitys- ja 

yhteistyöalustana

• Alueella oma identiteetti ja imago

• Palvelukokonaisuus, toiminnallinen keskus

• Fiksun liikkumisen solmukohta

• Liikennejärjestelmän selkeys ja toteutettavuus

• Joukkoliikennekäytävän toteuttaminen

• 8/80 ympäristö - ”Plaza”

• Asemakaavoituksen tavoitetilan luominen

• Rakentamisen tuloksena syntyy viihtyisä ja vetovoimainen 

kokonaisuus

• Resurssiviisaus ja kiertotalous, Hiilineutraali Turku 2029

Infrahanke

• Kansi yhdistää liikenteellisesti

• Keskitetty pysäköintiratkaisu

• Kansi toimii alustana

• Teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoiset ratkaisut

• Turvallinen, häiriötön ja ympäristöystävällinen toteutus

• Rautatiejärjestelmän tekniset vaatimukset täyttyvät rakentamisen 

aikana

• Kansi ja velvoitepysäköinti luovutettu käyttöön 31.12.2025 mennessä

• Tavoitekustannus 70,475 milj. euroa

Taito-kampus

• Taito-kampus - alueen palvelijana

• Koulutusta edistävät, esteettömät ja turvalliset tilat

• Tilojen käyttöasteen parantaminen

• Laadukas ja innostava arkkitehtuuri

• Turvallinen toteutus ja kosteuden hallinta

• Vähähiilinen ja energiatehokas

• Taito-kampus otetaan käyttöön 2025-26

• Ylläpidolliset tavoitteet

• Tavoitekustannus 73,4 milj. €



• Kampukseen sijoittuvat koulutusalat

Ammatti-instituutin Taito-kampus

• Kampuksen keskeiset teemat

• Tiedepuisto kampuksen 

synergiaympäristönä



Taito-kampukseen sijoittuva kokonaisuus

Sosiaali- ja terveysala

Liiketalous, yrittäjyys ja matkailuala

Ravintola-, catering- ja elintarvikeala 

Tekstiili- ja muotiala

Hius- ja kauneusala

Puhtausala

TUVA-koulutukset ja aikuisten perusopetus

Oppisopimustoimisto

TOP –keskus (vaihtoehtoinen sijainti)

Koulutusalat

Tukitoiminnot

~4000 opiskelijaa

~300 työntekijää

Tilaohjelman hyötyala ~11 700 m² (Tarveselvitys)



Luodaan aidot ja 
todenmukaiset
oppimisympäristöt

Opettajien neuvottelu- ja 
ohjaustilat ovat
tarkoituksenmukaisia

Toimii kehitysalustana 

uusille innovaatioille
Kaikki tilat toimivat

opetustiloina

On houkutteleva myös  
muille kuin opiskelijoille

On helposti saavutettava ja 
lähes aina avoin

Taito-kampuksen keskeiset teemat



• Taito-kampus palvelee ammatillisen koulutuksen eri ikäisiä opiskelijoita, 
henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita, alueen toimijoita ja asukkaita.

• Opetustiloina ei toimi enää pelkästään perinteiset luokkatilat, vaan koko 
kampusta hyödynnetään oppimisympäristönä.

• Ehdoton lähtökohta on, että kampus on helposti saavutettavissa kävellen ja eri 
liikennevälineillä. Luonnolliset asiakasvirrat ovat kampuksen toiminnan kannalta 
ensisijaisen tärkeät.

• ”Aina avoin ammattikoulu”, tarkoittaa niin fyysisten tilojen käyttöä ”koulupäivän” 
ulkopuolella kuin erilaisia virtuaalisia ympäristöjä sekä verkko-opetusta.

– Tulevaisuudessa ammatillista koulutusta asiakaspalveluineen annetaan arkisin 
vähintään klo 8-20 ja lisäksi toiminta-aikoja laajennetaan viikonloppuihin ja 
loma-aikoihin.

Taito-kampuksen keskeiset teemat



Medisiina D

AMK

ICT-talo

EduCity

LogiCity

Kupittaanpuisto

Taito-kampus

kansi

Tiedepuisto

• Koulutuspolut 2. asteelta 
korkeakouluihin ja 
yhteiset opinnot

• Tki-toiminta, henkilöstön 
osaaminen ja AMK:n 
tutkimusryhmiin 
osallistuminen

• Ammatillisen koulutuksen 
vetovoimaisuus

• Tilojen yhteiskäytön 
kasvattaminen

Tiedepuisto kampuksen synergiaympäristönä

Itäharjun mahd. 

liikuntatila

Palloiluhalli
KTK

Bio- ja kemianlab.



3. Hankintamenettely



• Hankekokonaisuus

• Hankinta-aikataulu

• Hankinnan eteneminen

• Osallistumishakemus ja tarjousvaihe 1: Soveltuvuusvaatimukset

• Tarjousvaihe 2: Kokonaissuunnitelman vertailuperusteet

• Tarjousvaihe 3: Lopullisen tarjouksen vertailuperusteet

• Arviointiryhmä

Sisältö



Hankekokonaisuuden osat



• Tiedepuiston kansihanke - Lisähankintamahdollisuudet -osuudella tarkoitetaan suunnittelualueelle ja/tai 

sen rajapintoihin välittömästi kohdistuvia töitä tai niihin liittyvää suunnittelua joita tilaaja voi hankkia lisää. 

Kyseisiin sopimusmuutoksiin sovelletaan allianssisopimuksen ehtoja ja Palveluntuottajan kustannukset 

korvataan Kaupallisen mallin mukaisesti. Päätökset lisähankintamahdollisuuksien tilaamisesta tehdään 

kehitys- ja toteutusvaiheissa. Kyseisten töiden kustannukset eivät sisälly hankekokonaisuuden osille 

kuvattuihin kustannusraameihin.

• Lisähankintamahdollisuudet voivat sisältää suunnittelualueelle ja/tai sen rajapintoihin välittömästi 

kohdistuvien seuraavien töiden toteutusta tai niihin liittyvää suunnittelua:

Kokonaissuunnitelman jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen kohdistuvat alueinfratyöt koskien mm. 

mahdollisten pilaantuneiden maiden käsittelyä, vesihuoltotöitä, pohjanvahvistus- ja perustustöitä, 

katurakentamista, sillankorjaus ja -rakennustöitä, kaapeli- ja johtosiirtoja, kaukolämpö- ja 

kaukojäähdytyssiirtoja sekä vihertöitä.

• Lisähankintamahdollisuudet sijoittuvat Helsinginkadulle, Kalevanrampille, Vanhalle Littoistentielle, 

Kalevantielle, Teräskadulle, Voimakadulle, Ilmarisenkadulle, Teollisuuskadulle, Rautakadulle, Karjakadulle, 

Joukahaisenkadulle, Untamonkadulle, Paljepolulle, Paljetielle, Kalevansillalle sekä Kupittaan aseman 

asemalaitureille ja portaille. Mahdollisten pilaantuneiden maiden käsittelyt sijoittuvat koko 

suunnittelualueelle ja edellä mainituille suunnittelualuetta ympäröiville katu- ja muille yleisille alueille.

Lisähankintamahdollisuudet
Ote liitteestä 15 Hankekuvaus, kohta 5.4.



Lisähankinta-

mahdollisuudet



Hankinta-aikataulu
Tiedepuiston kansihanke

maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis
Lomaviikot/pyhiä sisältävät viikot merkitty oranssilla 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hankinnan suunnittelu

Kaupunginhallituksen iltakoulu, toukokuu (aika tarkentuu)

Kaupunginhallituksen päätös ma 21.6.2021 hankintailmoituksesta (varalla 24.6.)

Hankintailmoituksen lähetys julkaistavaksi vko 25/26

Markkinavuoropuhelu = päätöksentekopiste tai julkaisu

Osallistumisilmoitusvaihe = yhteistoiminta tarjoajien kanssa tai arviointityö

Toimijoiden kysymykset hankinnasta = tarjouksien laadinta

Osallistumishakemusten jättö (min 30 vrk) Väh. 30 päivää

Ehdokkaiden valinta (kaikki soveltuvat)

Kutsu alustavaan tarjousvaiheeseen valituille ehdokkaille

Alustava tarjous (1. tarjousvaihe)

Tarjoajien kysymykset hankintaprosessista

Hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuus

Alustavan tarjouksen laatiminen ja palautus (projektitiimi)

Arviointi ja kutsu tarjousvaiheeseen 2 (kaikki soveltuvat)

2.Tarjousvaihe

Työpajat kokonaissuunnitelman kehittämiseen

Alueen kokonaissuunnitelman laatiminen ja palautus

Alueen kokonaissuunnitelmien arviointi

Kutsu tarjousvaiheeseen 3 valituille tarjoajille

3.Tarjousvaihe

Tarjoajien kommentit sopimusaineistosta

Sopimusneuvottelut ja 2. kehitystyöpajat

Lopullinen tarjouspyyntö

Lopullisen tarjouksen laatiminen ja jättö (Infrahanke, kustannustarkastelu, projektinjohtokyky sekä palkkio)

Tarjousten arviointi

Hankintapäätös ja valitusaika

Palautetilaisuuden tarjoajille

Sopimus ja kehitysvaihe käynnistyy Kehitysv.

Tiedepuiston kansihanke

maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis
Lomaviikot/pyhiä sisältävät viikot merkitty oranssilla 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Hankinnan suunnittelu

Kaupunginhallituksen iltakoulu, toukokuu (aika tarkentuu)

Kaupunginhallituksen päätös ma 21.6.2021 hankintailmoituksesta (varalla 24.6.)

Hankintailmoituksen lähetys julkaistavaksi vko 25/26

Markkinavuoropuhelu = päätöksentekopiste tai julkaisu

Osallistumisilmoitusvaihe = yhteistoiminta tarjoajien kanssa tai arviointityö

Toimijoiden kysymykset hankinnasta = tarjouksien laadinta

Osallistumishakemusten jättö (min 30 vrk) Väh. 30 päivää

Ehdokkaiden valinta (kaikki soveltuvat)

Kutsu alustavaan tarjousvaiheeseen valituille ehdokkaille

Alustava tarjous (1. tarjousvaihe)

Tarjoajien kysymykset hankintaprosessista

Hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuus

Alustavan tarjouksen laatiminen ja palautus (projektitiimi)

Arviointi ja kutsu tarjousvaiheeseen 2 (kaikki soveltuvat)

2.Tarjousvaihe

Työpajat kokonaissuunnitelman kehittämiseen

Alueen kokonaissuunnitelman laatiminen ja palautus

Alueen kokonaissuunnitelmien arviointi

Kutsu tarjousvaiheeseen 3 valituille tarjoajille

3.Tarjousvaihe

Tarjoajien kommentit sopimusaineistosta

Sopimusneuvottelut ja 2. kehitystyöpajat

Lopullinen tarjouspyyntö

Lopullisen tarjouksen laatiminen ja jättö (Infrahanke, kustannustarkastelu, projektinjohtokyky sekä palkkio)

Tarjousten arviointi

Hankintapäätös ja valitusaika

Palautetilaisuuden tarjoajille

Sopimus ja kehitysvaihe käynnistyy Kehitysv.



Hankkeen toteutuksen aikataulu

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Allianssin hankinta
Kokonaissuunnitelmasta 

asemakaavaksi

Hallinto-oikeuden päätösOAS

KYLK

Luonnos 
???

LTK ??

Ehdotuksen 
valmistelu

Lausunnot

KH 

Valitusten käsittely Mahdolliset jatkovalitukset

Alueen 
kokonaissuunnitelma 
/ asemakaavoitus

KV: Asemakaavan 
hyväksyminen 9/23

Taito-
kampuksen 

käyttöönotto 
1.9.2026

Hankesuunnittelu
Toteutus-

suunnittelu
Rakentaminen

KV: Toteutuspäätös 6/-24
KV: Hankesuunnitelman 
vahvistaminen 10/-23

Hankesuunnittelu
Toteutus-

suunnittelu

KV: Toteutuspäätös 12/-23
KV: Hankesuunnitelman 
vahvistaminen 6/-23

Rakennuslupa 10-11/23

Rakennuslupa 4-5/24

Infrahanke 
valmistuu 
1.1.2026

RakentaminenInfrahanke
Ehdotussuunnitelma

Taito-kampus
Tarveselvitys

Kokonaissuunnitelmatarjoukset 11/21
Hankintapäätös 2/22



Hankinnan eteneminen



Osallistumishakemus ja tarjousvaihe 1
Soveltuvuusvaatimukset

Urakointi:

• 2x talonrakennuskohdetta, 8000 brm2

• 1x silta (betoni), 5 M€

• 1x infrahanke, 20 M€ 

Suunnittelu (arkkitehti):

• 2x talonrakennuskohdetta, 8000 brm2

• 1x aluesuunnittelu, 50 000 € 

toimeksianto 80 000 hlön kaupungin 

taajamasta

Projektinjohto:

• 1x talonrakennuskohde, 8000 brm2

• 1x infrakohde, 10 M€

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:

• 1x talonrakennuskohde, 8000 brm2

• 1x aluesuunnittelu, 50 000 € 

toimeksianto 80 000 hlön kaupungin 

taajamasta

Yritysreferenssit Projektitiimin henkilöreferenssit



Avainhenkilöiden (7-11) tehtäväalueet 

• Projektinjohto – Projektin johtaminen kehitys- ja toteutusvaiheissa. Sisältäen niin infrahankkeen tehtävien ja siihen liittyvien

yhteensovitus- ja sidosryhmätarpeiden hallinnan kuin Taitokampukseen liittyvien tehtävien johtamisen. Vastuuhenkilö voi olla eri

henkilö kehitys- ja toteutusvaiheissa tai Taito-Kampuksen ja infrahankkeen osalta. Myös infrahankkeen osalta kannen

rakentamisesta ja muusta infrarakentamisesta voi vastata eri henkilö.

• Pää- ja arkkitehtisuunnittelu – Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu hanke- ja toteutussuunnittelussa sekä hankkeen

toteutuksessa sisältäen myös kokonaissuunnittelun johtamisen (sisältäen infrahankkeen arkkitehtisuunnittelun) ja

kaavoitusyhteistyön. Vastuuhenkilö voi olla eri henkilö Taito-Kampuksen pääsuunnittelun sekä kokonaissuunnittelun johtamisen

ja kaavoitusyhteistyön osalta.

• Rakennesuunnittelu – tarjoukseen kuuluvan alueen kokonaissuunnitelman ja infrahankkeen osalta tarvittava

rakennesuunnittelun erityisasiantuntemus (allianssi täydentää tarvittaessa rakennesuunnitteluosaamista kehitysvaiheessa)

• Liikennesuunnittelu – tarjoukseen kuuluvan alueen kokonaissuunnitelman ja infrahankkeen osalta tarvittava

liikennesuunnittelun erityisasiantuntemus (allianssi täydentää tarvittaessa liikennesuunnitteluosaamista kehitysvaiheessa)

• Suunnittelun ohjaus tilaajan tavoitteisiin – arvon tuoton tunnistaminen, hankkeen suunnittelun ja toteutuksen suunnittelu

tilaajan tavoitteisiin ja tilaajan tavoitteiden seuranta. Target Value Design -prosessin ymmärrys ja osaaminen

• Big room -toiminnan johtaminen – Big room -toiminnan perustaminen, toiminnan päivittäisjohtamisen toimintamallien

kehittäminen kehitys- ja toteutusvaiheissa

• Kustannusohjaus tilaajan asettamaan tavoitekustannusarvioon – allianssin kustannusohjaus, talousennusteiden laatiminen

ja tavoitekustannuksen seuranta. Target Value Design -prosessin ymmärrys ja osaaminen

• Tuotannon operatiivinen suunnittelu ja johtaminen – tuotannon suunnittelu (jo kehitysvaiheessa) ja läpivienti, tuotannon

operatiivinen johtaminen sekä materiaalitoimitusten ja logistiikan hallinta



Tarjousvaihe 2
Kokonaissuunnitelman vertailuperusteet



1. Kokonaissuunnitelma ja Taito-kampus sen osana1

Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Tarjouksessa tulee esittää Tilaajan Tiedepuiston kansihankkeelle asettamien 

tavoitteiden mukainen alueen Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta Hankkeen 

kehitysvaiheessa laaditaan Tiedepuisto kansihankkeen alueelle asemakaava.

Alueen Kokonaissuunnitelmassa tilaajan tavoitteiden täyttyminen esitetään 

perusteltuna kiteytyksenä (kohta 0) sekä perusteltuina vertailuperusteisiin 

vastaavina kohtina 1.- 4. osana alueen kokonaissuunnitelman kuvausta:

0. Kiteytys alueen kokonaissuunnitelmasta

1. Yhtenäinen kaupunkimainen aluekokonaisuus

• Integroituminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen

• Arkkitehtoninen yleisilme

• Sekoitettu palvelu- ja kaupunkirakenne ja viihtyisät kaupunkitilat

2. Alueen elävä sydän

• Alueen toiminnot ja palvelut

• Houkuttelevuus yrityksille

• Eri käyttäjäryhmien kohtaamispaikka, kohtaamisen keskittymä

3. Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus

• Liikenteen solmukohta

• Kansi joukkoliikennekäytävänä

4. Taito-kampus alueen palvelijana

• Lisäarvo Tiedepuiston kansihankkeelle, hyvä saavutettavuus ja 

synergiaedut

Kohtien 0-4 perustelut sisältävä suunnitelma-aineistoa täydentävä sanallinen 

kuvaus saa olla korkeintaan 10 sivua pitkä.

Lisäksi Kokonaissuunnitelman arviointia varten siitä tulee esittää seuraavalla 

sivulla luetellut sisällöt.

Tarjouksesta arvioidaan seuraavia kokonaisuuksia alueen asemakaavan 

lähtökohtina:

Yhtenäinen kaupunkimainen aluekokonaisuus

Miten hyvin alueen kokonaissuunnitelma luo edellytykset sille, että

• alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus poistaen estevaikutukset 

ympäröivien alueiden välillä sekä suunnitelma integroituu toiminnallisesti 

sujuvasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen;

• alueesta muodostuu arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja yleisilmeeltään 

Tiedepuiston identiteettiä vahvistava osaamiskeskittymä ja fiksun 

liikkumisen keskus;.

• alueelle muodostuu sekoitettu palvelu- ja kaupunkirakenne sekä 

viihtyisiä kaupunkitiloja, jotka luovat alueesta houkuttelevan 

asuinalueen

Painoarvo 30 %

Alueen elävä sydän

Miten hyvin alueen Kokonaissuunnitelma luo edellytykset, että Tiedepuiston 

kansihankkeesta muodostuu alue,

• jossa monipuoliset toiminnot ja palvelut yhdistyvät kasvattaen alueen 

vetovoimaa;

• joka houkuttelee yrityksiä sijoittamaan ja sijoittumaan alueelle;

• joka on sosiaalisesti saavutettava ja avoin eri käyttäjäryhmille ja jonka 

ydin on plazamainen viihtyisä, turvallinen ja esteetön kohtaamispaikka.

Painoarvo 30 %



Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

7 kpl plansseja alla olevien sisältövaatimusten mukaisesti sekä tietomalliaineisto:

Planssit toimitetaan yhtenä monisivuisena pdf-tiedostona. Planssien eli pdf-tiedoston sivujen tulee olla 

vaakasuuntaisia A1-kokoisia A1 (594 x 840 mm) ja tulostettavissa ilmoitetussa mittakaavassa A1-

kokoon.

Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja tulostettavissa esitetyssä mittakaavassa vaakasuuntaisina A1-

kokoisina lukukelpoisia pienennettynä A3-kokoisina tulosteina. Planssien teksteissä käytettävä fontti on 

joko helvetica tai arial. Fontin koko tulee olla vähintään 30 pt, jotta teksti säilyy lukukelpoisena myös A3-

kokoisissa pienennetyissä tulosteissa.

1. Planssi 1 / Tärkeimmät ideat, keskeisimmät teemat ja innovaatiot Vapaa esitystapa, esim. 

infografiikka.

2. Planssi 2 / Alueen yleissuunnitelma 1:2000 Piirustuksesta tulee käydä ilmi suunnittelualueen rajat, 

kaupunkitilat, puistoalueet, aukiot, Plaza, yksittäiset rakennukset, liikenneverkko, kulkuväylät ja 

paikoitusalueet. Rakennusten varjostus 45 astetta lounaasta.

3. Planssi 3 / Liikenne ja liikkuminen Esitys kannelle kohdistuvista keskeisistä liikenne- ja 

kulkuvirroista eri liikennemuotojen osalta, jonka yhteydessä esitetään kuinka 

kansialueelle muodostuu esteettömät, turvalliset ja hidasteettomat ratkaisut kevyelle liikenteelle ja 

joukkoliikenteen käytävälle. Vapaa esitystapa.

4. Planssi 4 / Osa-alueet 1:1000 Suunnitelma Taito-kampuksen rakennuksesta osana ratkaisua, 

kampuksen palvelu- ja yritystoimintojen kytkeytymisestä kannen ulkoalueisiin ja kulkuväyliin sekä 

velvoitepysäköintilaitoksen konseptista osana kantta

5. Planssi 5 / Toiminnot ja palvelut Alueen toimintojen ja palveluiden sijoittuminen ja näiden väliset 

toiminnalliset yhteydet sekä kulkureitit. Vapaa esitystapa.

6. Planssi 6 / Viistoilmakuva Alueen suunnitelma upotettuna viistoilmakuvaan Helsingintien päältä, 

Helsingin suunnasta, koko planssin kokoinen. Lisäksi planssiin tulee sijoittaa alueleikkaus korkean 

rakentamisen alueelta, planssin vapaavalintaiseen kohtaan.

7. Planssi 7; Näkymät Ulkonäkymäkuvat kannen tai maanpinnan tasolta kävelijän näkökulmasta, 

vähintään 2 näkymää.

8. Kokonaissuunnitelman Tietomalliaineisto joka laadittu ja luovutettu liitteen 34 tietomalliohje 

mukaisesti. Tietomallia käytetään osana kokonaissuunnitelman arviointia. Tietomallin avulla 

arvioidaan mm. suunnitelman suhdetta ja vaikutuksia ympäröivään kaupunkirakenteeseen, sekä 

suunnitelman kehityspotentiaalia.

Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus

Miten hyvin Kokonaissuunnitelma luo edellytykset, että

• Tiedepuiston kansihanke on selkeä ja loogisesti toimiva multimodaali liikenteen 

solmukohta, joka on hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoilla;

• kansialue tarjoaa tilaa liikkumiselle ja toiminnoille muodostaen esteettömät, 

turvalliset ja hidasteettomat ratkaisut kevyelle liikenteelle ja joukkoliikenteen 

käytävälle.

Painoarvo 20 %

Taito-kampus alueen palvelijana

Miten hyvin Taito-kampuksen sijainti ja massoittelu

• tuovat lisäarvoa Tiedepuiston kansihankkeelle sekä mahdollistavat Taito-

Kampuksen tila- ja palvelutarpeet, hyvän saavutettavuuden ja synergiaedut 

AMK:n kanssa

Painoarvo 20 %

1. Kokonaissuunnitelma ja Taito-kampus sen osana2



Tarjousvaihe 3
Lopullisen tarjouksen vertailuperusteet



Arviointikohdat

Arviointiperuste Painoarvo

Tarjous-

vaiheen 2 

tarjous

Työskentely

kehitys-

työpajassa

Tarjous-

vaiheen 3 

tarjous

Tarjousvaiheen 2 

tarjous

Tarjousvaiheen 3 

tarjous

1. Kokonaissuunnitelma ja Taito-kampus sen osana X 100 % 25 %

2. Projektijohto- ja yhteistoimintakyky X 15 %

3. Infrahankkeen ehdotussuunnitelma X 30 %

4. Infrahankkeen kustannustarkastelu X 10 %

5. Palkkio X 20 %

Arviointikohdat



2. Projektinjohto- ja yhteistoimintakyky

Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Projektitiimin projektinjohto- ja yhteistoimintakyky arvioidaan 

kehitystyöpajoissa. Projektitiimin jäsenten toimintaa kehitystyöpajoissa 

arvioidaan kokonaisuutena.

Vertailussa arvioidaan projektitiimin projektinjohto- ja yhteistoimintakyky.

Projektijohtokykyä arvioidaan projektitiimin kyvykkyydellä

▪ johtaa ja organisoida työskentelyä (painoarvo 25 %)

▪ tuottaa tehtävän mukaisia tuloksia ja arvioida niitä (painoarvo 25 %)

Yhteistoimintakykyä arvioidaan projektitiimin kyvykkyydellä

▪ toimia yhteistyössä tilaajan kanssa ja yhtenäisenä tiiminä (painoarvo 25 %)

▪ rakentaa yhteishenkeä ja luottamusta (painoarvo 25 %)



3. Infrahankkeen ehdotussuunnitelma

Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Tarjouksessa tulee esittää Tilaajan Infrahankkeen toteutukselle asettamien 

tavoitteiden mukainen suunnitelma siitä, miten

• kansi palvelee alustana liikenteellisiä tarpeita

• velvoitepysäköinti palvelee sijoittumisellaan alueen palveluita 

ensimmäisen ja myöhempien rakennusvaiheiden toteuttamista

• kansi toimii alustana taloudelliselle toteutukselle ja jatkorakentamiselle.

Laatimansa suunnitelman pohjalta tarjoajan tulee lisäksi kuvata kannen 

toteutuksen aikataulutus ja rakentaminen turvallisesti ja häiriöttömästi.

Suunnitelmassa tilaajan tavoitteiden täyttyminen esitetään perusteltuna 

kiteytyksenä (kohta 0) sekä erikseen perusteltuina kohtina 1.- 2. osana 

infrahankkeen kuvausta:

0. Suunnitelman yhteenveto ja johtopäätökset

1. Kannen ja pysäköinnin ratkaisut

• Liikenteellisten tarpeiden palvelu

• Velvoitepysäköinnin sijoittuminen

• Taloudellinen toteutus ja jatkorakentaminen

2. Suunnitelma kannen toteutuksesta

• Toteutuksen aikataulutus

• Turvallinen ja häiriötön toteutus

Kohtien 0-2 sisällön laajuus saa olla korkeintaan 5 sivua pitkä.

Lisäksi suunnitelman arviointia ja kustannusarvion laskemista varten siitä 

tulee esittää  seuraavalla sivulla luetellut sisällöt.

Tarjouksesta arvioidaan seuraavia kokonaisuuksia Infrahankkeen 

hankesuunnitelman lähtökohtina:

Kannen ja pysäköinnin ratkaisut

Miten hyvin kannen ja pysäköinnin ratkaisut

• palvelevat alustana toiminnallisesti, teknisesti ja esteettömästi alueen 

liikenteellisiä tarpeita (raitiotie, junarata, joukkoliikennekäytävä, 

jalankulku ja pyöräily)

• palvelevat velvoitepysäköinnin yhteyksiltään hyvää sijoittumista 

suhteessa palveluihin niin, että sillä tuetaan alueen rakentumista

• luovat edellytykset infrahankkeeseen kytkeytyvän muun rakentamisen 

(Taito-Kampus, rakennusoikeuden käyttö, kannen ylä- ja alapuolen 

hyödyntäminen, alueinfra) taloudelliselle toteutukselle sekä 

mahdollisuuden onnistuvalle jatkorakentamiselle suunnittelualueella.

Painoarvo (60 %)

Suunnitelma kannen toteutuksesta

Miten hyvin suunnitelma kannen toteutuksesta

• aikataulutetaan (hanke-, toteutussuunnittelu, ja rakentaminen) niin, että 

se palvelee mahdollisimman hyvin (laatu, riskittömyys, nopea 

läpimenoaika) kannen ylä- ja alapuolista rakentamista.

• huomioi, että kansi rakennetaan turvallisesti ja häiriöttömästi niin, että se 

haittaa mahdollisimman vähän Helsinginkadun liikennettä ja 

junaliikennettä sekä täyttää rakennusaikana sähköradan tilavaatimukset.

Painoarvo (40 %)



Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Piirustukset, näkymäkuvat ja laskelmat:

1. Suunnitelma-alueen käyttösuunnitelma 1:1000, jossa on esitetty 

kansialueen päälliset ja alapuoliset toiminnot (sis. Taito-kampus),

liikennejärjestelyt, pintarakenteet ja vesihuollon järjestämisperiaatteet

sekä edellisten liittyminen lähiympäristöön. Käyttösuunnitelma esitetään 

karttapohjoinen ylöspäin.

2. Suunnitelma-alueen käyttösuunnitelmaa havainnollistavat 

näkymäkuvat pääilmansuunnista (4 kpl).

3. Tekninen mittapiirustus/kuva kannen pinnasta ja 

velvoitepysäköinnistä (sis. Taito-kampuksen massan sijainnin) 1:500

4. Mitoitetut pituus- ja poikkileikkauspiirustukset/kuvat kannen (sis. 

leikkauksen myös yläpinnasta) ja velvoitepysäköinnin osalta 

kansityypeittäin 1:200

5. Tarkempi esitys käyttösuunnitelman mukaisesta kannen

sisältämästä talotekniikasta ja infrasta ja niiden vaatimasta tilasta 

kansirakenteessa.

6. Tarkempi esitys kannen rakennusaikaisista tilavaatimuksista ja 

jatkorakentamisen alustava vaiheistus-suunnitelma alueen 

toteutettavuuden varmistamiseksi.

7. Laajuus/määrälaskelma sekä kustannusarvio

8. Visualisoitu aikataulu infrahankkeen toteutuksesta (sis. Taito-kampuksen 

aloitus)

9. Tietomalli (ks. myös liite 34)

3. Infrahankeen ehdotussuunnitelma 2



4. Infrahankkeen kustannustarkastelu

Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Tarjoaja tekee Infrahankkeesta (kansi + velvoitepysäköinti) 

kustannustarkastelun. Se sisältää Infrahankkeen kustannusarvion ja 

analyysin kustannuksiin vaikuttavista kriittisistä tekijöistä, keskeisistä riskeistä 

ja mahdollisuuksista. Infrahankkeen kustannusarvio tulee esittää muodossa 

tekninen kustannus (ei sisällä riskejä), riskivaraus ja palkkiot. Tilaajan 

asettama tavoitekustannus em. kustannusarviolle on 68,5 M€.

Kustannustarkastelussa on esitettävä seuraavat asiat alla mainitussa 

järjestyksessä:

1. Infrahankkeen kustannusarvio ja sen laadintamenettely

2. Analyysi kustannuksiin vaikuttavista kriittisistä tekijöistä sekä 

kustannusvaikutuksiltaan suurimmista riskeistä ja mahdollisuuksista

Kohtien 1-2 sisällön laajuus saa olla korkeintaan 2 sivua pitkä.

Infrahankkeen kustannustarkastelun arviointia ja kustannusarvion laskemista 

varten siitä tulee esittää arviointikohdan 3. Infrahankkeen 

ehdotussuunnitelma yhteydessä luetellut sisällöt.

Tarjouksesta arvioidaan:

Miten hyvin tarjoaja kuvaa

• Infrahankkeen ehdotussuunnitelman kustannusarvion ja sen 

laadintamenettelyn;

• analyysin ehdotussuunnitelman kustannuksiin vaikuttavista kriittisistä 

tekijöistä ja kustannusvaikutuksiltaan suurimmista riskeistä ja 

mahdollisuuksista tässä hankkeessa

Painoarvo 100 %



Tarjoukset arvioi ja pisteyttää arviointiryhmä

• Kimmo Suonpää

• Timo Hintsanen

• Jyrki Lappi

• Minna Karhu

• Timo Laine

• Janne Mustonen

• Tommy Gustafsson

• Kaupunkirakentamisen edustaja – Infrarakentaminen

Arviointiryhmä voi käyttää tarjousten arvioinnissa tukena SAFAn nimeämää kaupunkiympäristön 

suunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntijaa sekä Väyläviraston asiantuntemusta kannen 

toteuttamisesta radan päälle ja rataympäristöön.

Lisäksi arviointiryhmä voi käyttää tarvittavassa laajuudessa tilaajalla olevaa asiantuntemusta 

esimerkiksi kaavoituksesta, liikenteestä ja infraratkaisuista.

Arviointiryhmä



Kiitos!

Timo Laine, hankejohtaja, Tiedepuiston kärkihanke

timo.1.laine@turku.fi, 040 160 6509

mailto:timo.1.laine@turku.fi

