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1. Kilpailun järjestäjä
Kivisillanpuiston ideakilpailun järjestää Keravan kaupunki yhteistyössä Lappset Group Oy:n kanssa.

2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin
opiskelijat yksin tai ryhmässä Suomesta ja soveltuvin osin ulkomaisista oppilaitoksista.
Kutsukilpailun kutsu lähetetään seuraaviin oppilaitoksiin:
• Aalto yliopisto
• Hämeen ammattikorkeakoulu
• Yrkeshögskolan Novia
• Metropolia ammattikorkeakoulu
• Tallinn University of Technology
• Estonian University of Life Sciences
Osallistumisoikeus on työn palauttamispäivänä opiskelijana kirjoilla olevalla maisemasuunnittelualan
opiskelijalla, vaikka hän valmistuisi ennen kilpailun päättymistä.

3. Palkinnot ja lunastukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

palkinto 3000 €
palkinto 1800 €
palkinto 1200 €
Kaupungin yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut 700 €
Varjoraati 700 €
Mahdolliset lunastukset a 200 € (maksimi 3 kpl)

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosummat myös muulla tavalla. Lisäksi
palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja.
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4. Palkintolautakunta
Ideakilpailun palkintolautakuntaan kuuluvat:
Rainer Siren, infrajohtaja, Keravan kaupunki
Karoliina Palkio, suunnittelupäällikkö, Keravan kaupunki
Ulla Erikson, suunnitteluinsinööri, Keravan kaupunki
Marjaana Risku, liikuntapalvelupäällikkö, Keravan kaupunki
Milja Kosonen, viheraluemestari, Keravan kaupunki
Mari Kosonen, kaupungin puutarhuri, Keravan kaupunki
Sofia Amberla, Asuntomessujen projektipäällikkö, Keravan kaupunki
Tommi Jääskeläinen, kaava-arkkitehti, Keravan kaupunki
Aarni Mertala, konseptipäällikkö, Sport, Lappset Group Oy
Iina Vilpponen, aluemyyntipäällikkö, Lappset Group Oy
Varjoraati: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden opiskelijat
Tarvittaessa palkintolautakuntaan voi kuulla myös muita asiantuntijoita. Tarvittaessa esiraati kootaan
palkintolautakunnan jäsenistä ja kilpailun järjestelijöistä.

5. Lähtöaineisto
Kilpailun lähtöaineisto on ladattavissa Kivisillanpuiston ideakilpailun verkkosivuilta osoitteesta
www.kerava.fi/kivisillanpuisto.
Lähtöaineisto:
•
•
•
•
•

Kilpailuohjelma
Puistoluonnos ja kantakartta (DWG, PDF ja JPG)
Viherkaava
Ilmakuva (PDF ja JPG)
Kivisillan alueen asemakaavaehdotus ja selostus

Materiaalia saa käyttää ainoastaan tämän kilpailun yhteydessä.

6. Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijat voivat esittää lisäkysymyksiä suunnittelualueesta ja siihen liittyvistä aiheista kilpailusihteeri
Sirpa Meriläiselle sähköpostitse osoitteella sirpa.merilainen@kerava.fi maanantaihin 4.10.2021 klo
12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset julkaistaan nimettöminä vastauksineen
torstaina 14.10.2021 Kivisillanpuiston ideakilpailun verkkosivuilla www.kerava.fi/kivisillanpuisto.
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7. Kilpailun tulosten julkistaminen
Kilpailun tulokset julkistetaan Viherpäivillä 9.-10.2.2022 Jyväskylässä.

8. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjillä on oikeus kaikkiin palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin sekä käyttää
niiden ideoita alueen jatkosuunnittelussa. Keravan kaupungilla on oikeus käyttää, tulostaa ja esitellä
kilpailutöitä sekä käyttää niiden kuvia tekijätiedot mainiten alueen markkinoinnissa.
Kilpailuehdotuksia ei palauteta.

9. Kilpailukohde
Suunnittelukohde sijaitsee Keravalla noin 10 minuutin kävelyetäisyydellä pääradan asemasta
Kytömaantien ja Lahden moottoritien välisellä alueella Porvoontien pohjoispuolella. Alueelle on
tulossa asuntomessut vuonna 2024. Asuntomessujen kärkiajatuksina ovat kiertotalous, kestävä
liikkuminen ja uudet asumisen konseptit. Suunnittelualue on kulttuurihistorialtaan ja maisemaltaan
arvokas alue.
Kaava-alueen puistoalue on laaja ja tämä kilpailu pitää sisällään yhden osan isosta puistoalueesta.
Suunnittelualueen koko on n. 10 ha. Puistosuunnittelualue rajautuu itäpuolella Keravanjokeen ja
länsipuolella Keravan kartanon ympäristöön ja asuntomessualueeseen. Tällä hetkellä suunniteltava
puistoalue on viljeltyä peltoa. Asuntomessualueelle rakennetaan monipuolisesti eri rakennusmuotoja
omakotitaloista kerrostaloihin, rakennuksissa tullaan suosimaan harjakattoista puurakentamista,
julkisivuväreinä puusävyjä tai muutoin murrettuja värejä.

Havainnekuva messualueen katutilasta
5

10. Kilpailutavoitteet
Puistoa reunustava Keravanjoki ja ympäröivä alue on maisemallisesti merkittävä avoin pelto- ja
jokiranta-alue. Puiston suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon maisema ja näkymät. Myös
luonnonmukaisuus, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen, maisemallinen
agrikulttuuri sekä yhteisöllisyys ovat suunnittelussa teemoina.
Viheralueet suunnitellaan Viherympäristöliiton kestävä ympäristörakentaminen periaatteiden
mukaisesti (KESY). Suunnittelun lähtökohtana on nykyinen peltomaa ja sen hyödyntäminen
viherrakentamisessa puiston alueella. Kestävään vihersuunnitteluun liittyy myös luonnon
monimuotoisuuden lisääminen, nykyisten luontoarvojen vaaliminen, massatasapaino,
elinkaarimalliajattelu ja materiaalien kestävyys. Suunnittelijan tulee miettiä, millaiset biotoopit
voisivat menestyä käytettävissä olevassa maaperässä.
Suunnittelussa huomioidaan kunnossapito, myös talviolosuhteissa. Erityisesti on kiinnitettävä
huomiota kestäviin materiaali- ja kalustevalintoihin sekä kasvillisuusrakenteiden kohtuullisiin
ylläpitotarpeisiin. Puistoalueet suunnitellaan esteettömyys periaatteiden mukaisesti niin, että ainakin
osa alueista on saavutettavissa esteettömästi.
Lisäksi huomioidaan eri ikäryhmät sekä kannustavat liikuntamahdollisuudet eri käyttäjäryhmille.
Alueen valaistuksen huomioiminen niin toiminnallisena kuin alueen omaleimaisuutta
lisäävänä tekijänä sekä taiteen sijoittamisen mahdollisuudet.
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11. Arvosteluperusteet
Suunnitelmia arvosteltaessa tarkastellaan mm. seuraavia näkökohtia:
• Maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisnäkemys, alueen kytkeytyminen
Asuntomessualueeseen ja muuhun ympäröivään alueeseen.
• Alueen monimuotoisuuden lisääminen ja tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen,
jokinäkymä ja joki ympäristön ekologiset arvot
• KESY-kriteerien noudattaminen
• Toiminnalliset ominaisuudet:
o Toimintojen sijoitus ja yhteensopivuus
o Eri ikä- ja käyttäjäryhmien huomioiminen
o Eri vuodenaikojen huomioiminen
o Reittien toiminnallisuus ja liikuntaan kannustaminen
o Luonnonmukaisen teeman leikkipaikka
o Turvallisuus
o Esteettömyys
• Maisemalliset ominaisuudet:
o Dynaamisuus
o Luontopohjaiset ratkaisut
o Alueen identiteetti, agrikulttuuri
o Elämyksellisyys ja viihtyisyys
• Toteuttamiskelpoisuus
• Kunnossapitoresurssien huomioiminen eri vuodenaikoina (myös talvikunnossapito)

12. Vaadittavat asiakirjat
Kilpailuehdotukset tulee esittää vaakasuuntaisilla, tulostuskoossa A0- plansseilla, joiden
maksimimäärä on 2 kpl. Kilpailutyöt tulee toimittaa PDF-tiedostoina. Yksittäisen tiedoston
enimmäiskoko 10 Mt.
Planssin tulee pitää sisällään ainakin seuraavat aineistot:
• Asemapiirros 1:1000
o Koko suunnittelualuetta koskeva yleissuunnitelma, jossa esitetään pääperiaatteet
ja tilajako sekä alueen liittyminen koko tarkastelualueeseen
• Asemapiirrokset 1:500 ja/tai 1:200
o Yleissuunnitelman osat kilpailijan tärkeäksi katsomista
kohdista/toiminnoista/ratkaisuista. Kuvista tulee käydä ilmi suunnitelman
detaljikkaa, esimerkiksi monimuotoinen kasvillisuus, KESY-ajattelun kalusteet ja
materiaalit.
• Alueen poikkileikkaukset
o Suunnittelualueesta laadittavia poikkileikkauksia esitetään vähintään 1 kpl
• Havainnekuvat, vähintään 2 kpl
• Keskeisten KESY-kriteerien toteutumisen avaaminen listana tai muulla havainnollisella
tavalla esitettynä.
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Lisäksi kilpailuehdotuksesta tulee laatia lyhyt selostus A4-koossa, josta käy ilmi suunnitelman
pääperiaatteet. Pääteemat selostustekstistä tulee sijoittaa osaksi suunnitelmaa. Lisäksi selostus on
toimitettava erillisellä A4-kokoisella tiedostolla.
Lisäksi voidaan esittää muuta selventävää materiaalia, kuten suunnitteluratkaisuja perustelevia
kaavioita eri teemoista.
Yllä mainitut aineistot tulee lähettää sähköpostitse maanantaina 3.1.2022 klo 15.00 mennessä
osoitteeseen sirpa.merilainen@kerava.fi.

13. Kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava kilpailijan valitsemalla
nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimissä on käytävä ilmi ehdotuksen nimimerkki. Tekijän tai
oppilaitoksen nimi ei saa esiintyä asiakirjoissa tai tiedostoissa.
Nimimerkkien tunnistetiedot toimitetaan kilpailuehdotuksen mukana erillisenä pdf-tiedostona.
Tiedosto tulee nimetä “Nimimerkki_yhteystiedot.pdf”. Tiedostossa ilmoitetaan kilpailuehdotuksen
nimimerkin tekijät ja täydelliset yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite).

14. Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy maanantaina 3.1.2022. Kilpailutyöt on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen
sirpa.merilainen@kerava.fi klo 15.00 mennessä.
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