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HELSINGIN PITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAAN UUDEN
KAPPELIRAKENNUKSEN ARKKITEHTUURIKILPAILU
Kilpailuohjelma
1.4 Palkintolautakunta

1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Vantaan seurakuntayhtymä järjestää historiallisen Pyhän
Laurin kirkon läheisyyteen rakennettavan uuden kappelin
suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Kilpailun tarkoituksena on löytää kappelille historialliseen
miljööseen sopiva, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti
korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

1.2 Osanotto-oikeus
Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille
voimassa olevien sopimusten ja lakien mukaisesti.

Palkintolautakuntaan kuuluvat
Vantaan seurakuntayhtymän nimeäminä
-lääninrovasti Jaakko Rantasalo, puheenjohtaja,
-yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paula
Lehmuskallio,
-yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Ritva Markkula,
-yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Aulis Mölsä,
-yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Sollamo,
-rakennustoimen päällikkö Olavi Isotalo,
-rakennuttajainsinööri Maija-Liisa Sahlbom,
-aluearkkitehti Liisa Harju, Vantaan kaupunki ja
-arkkitehti Sakari Mentu, Museovirasto.
Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä
-arkkitehti Kari Järvinen ja
-arkkitehti Anssi Lassila.
Lisäksi palkintolautakunta voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Jyrki Tiensuu.

1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen ja kilpailun säännöt
1.3 Palkinnot ja lunastukset
Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä
55.000 euroa seuraavasti:

1.
2.
3.

palkinto 20.000 €
palkinto 15.000 €
palkinto 10.000 €

lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5.000 €.

Kilpailun järjestäjä Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkoneuvosto, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen
Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä. (www.safa.fi/kil)

1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus
Kilpailuohjelma on 19.2.2003 lähtien saatavissa
osoitteesta (tilaus mielellään faksilla tai sähköpostitse):

Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisella tavalla.
Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjen mukaisesti
kaikista palkinnoista ja lunastuksista 7%. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton välityksellä.

Suomen Arkkitehtiliitto
Erottajankatu 15 - 17A
00130 Helsinki
puh. +358 9 584448
faksi +358 9 58444222
sähköp. kilpailut@safa.fi

1.7 Kilpailun kieli
Kilpailun kieli on suomi.

Kilpailussa jaettavat palkinnot ovat tuloverolain
(1532/1992) 83§.n nojalla verovapaita Suomessa.

1.8 Kilpailuaika
Kilpailuaika alkaa 19.2.2003 ja päättyy 20.5.2003, pienoismallin osalta 3.6.2003.
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2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1 Ohjelma-asiakirjat

2.4 Kilpailusta aiheutuvat jatkotoimet

Ohjelma-asiakirja on tämä kilpailuohjelma, johon sisältyvät
- Vantaan opaskartta,
- Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaava 1:4000,
- kilpailualueen pohjakartta 1:500, pienoismallialue rajattuna,
- kartta 1:2000, valokuvien ottopaikat merkitty,
- valokuvia kilpailualueelta,
-ilmavalokuvia kilpailualueelta,
-kartta ”Pyhän Laurin kirkon ympäristön rakennuskanta”
-nykyisen siunauskappelin piirustuksia 1:200
-julkisivupiirustuksia lähirakennuksista 1:200 ja
-lyhyt historiikki Helsingin pitäjän kirkonkylän vaiheista.

Palkintolautakunta antaa kilpailun järjestäjälle suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen perusteella.

Kilpailuohjelma ja siihen sisältyvät asiakirjat löytyvät myös
Vantaan seurakuntien kotisivuilta osoitteesta
www.vantaanseurakunnat.net.

Tarkoitus on, että kappelin suunnittelua jatketaan yhteistyössä voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset jäävät järjestäjän
omaisuudeksi tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen laatijalle. Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa.

2.6 Kilpailuehdotusten palautus
2.2 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia
lisäselvityksiä palkintolautakunnalta. Kysymykset tulee
lähettää postitse siten, että ne ovat perillä 20.3.2003 klo
16:een mennessä osoitteella
Vantaan seurakuntayhtymä
Maija-Liisa Sahlbom
PL 56
01301 Vantaa
Viite kirjekuoressa
”Kappelikilpailu”
Kysymykset tulee varustaa nimimerkillä. Kysymykset ja
palkintolautakunnan niihin antamat vastaukset julkaistaan
Arkkitehtiuutisten numerossa 5/03, jonka ilmestymispäivä
on 14.4.2003 sekä Vantaan seurakuntien kotisivuilla
14.4.2003.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja näytteillepano
Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2003 loppuun
mennessä. Kilpailun ratkaisusta ilmoitetaan välittömästi
palkittujen ja lunastettujen ehdotusten tekijöille sekä tiedotusvälineille erillisessä julkistamistilaisuudessa.
Kaikki kilpailutyöt ja palkintolautakunnan pöytäkirja asetetaan näytteille Vantaalla.

Palkitsemattomat ja lunastamattomat kilpailuehdotukset
palautetaan näytteilläolon jälkeen kilpailun järjestäjän
kustannuksella.

2.7 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen
Kilpailun järjestäjä vakuuttaa kunkin kilpailuehdotuksen
2500 euron arvosta, josta pienoismallin osuus 1250 euroa. Vakuutusaika alkaa ehdotusten saapumishetkestä ja
on voimassa niin kauan kuin ehdotukset ovat kilpailun
järjestäjän hallussa.
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3. KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1 Kilpailutehtävän tausta
Nykyinen siunauskappeli on valmistunut vuonna 1976.
Kappeli pinta-ala on 255 m2, istumapaikkoja on n. 80
hengelle ja kylmäsäilytystiloja 20 arkulle. Kappelissa pidetään pääosa kaikista Vantaan seurakuntien siunaustilaisuuksista.
Vuonna 2000 oli yhteensä 355 siunaustilaisuutta. Läsnäolijoita näissä oli keskimäärin 33. Yli 50 henkeä oli 38:ssa
ja alle 20 henkeä 72 siunaustilaisuudessa. Siunaustilaisuuksien lisäksi oli 169 tuhkauurnan luovutusta. Näissä
tilaisuuksissa oli paikalla keskimäärin 6 henkeä.
Siunausten määrä tulee kolminkertaistumaan lähimmän
20 vuoden aikana. Tämän vuoksi uuden kappelin eri
kappelisaleissa tulee voida järjestää siunaustilaisuuksia
yhtäaikaisesti.
Nykyisen siunauskappelin suurimpana ongelmana ei vielä
tällä hetkellä ole siunausten määrä, vaan tilojen epämukavuus ja epäkäytännöllisyys. Puutteita ovat muun muassa ilmastoinnin riittämättömyys, vainajien näyttöön sopivan tilan puute ja arkkujen ja uurnien säilytystilojen ahtaus. Nykyinen kappeli ei enää täytä Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimelle asetettavia vaatimuksia.
Nykyisin ja tulevaisuudessakin siunaustilaisuuksia voidaan järjestää myös lähellä sijaitsevassa Pyhän Laurin
kirkossa.
Uuden kappelin rakentamistarvetta ja sijaintia tutki Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 1997 nimeämä työryhmä. Työryhmä piti uuden kappelin parhaana sijoituspaikkana vanhan siunauskappelin
aluetta. Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 4.10.2000, että työryhmän esittämälle
paikalle rakennettavan uuden siunauskappelin suunnittelun pohjaksi järjestetään yleinen arkkitehtuurikilpailu.

3.2 Kilpailualue
Kilpailualue on esitetty liitekartalla. Kilpailualueella oleva
nykyinen kappelirakennus puretaan tai säilytettäessä se
tulee ottaa osaksi suunnitelmaa. Mikäli kilpailija päätyy
säilyttämään nykyisen kappelirakennuksen, tulee siihen
sijoittaa tilaohjelman mukaisia tiloja.
Kilpailualue rajoittuu länsi- ja pohjoissivuiltaan Pappilankujaan ja edelleen pappilan rakennuksiin. Itäpuolella sijaitsevat hautausmaan huoltorakennukset. Kilpailualueen
eteläreunalta alkaa hautausmaa-alue.
Kilpailualueen läpi on nykyiseen asemakaavaan merkitty
Pappilankujalta varaus uuden kappelin rakennuspaikalle
johtavalle tielle. Kun uusi kappeli sijoitetaan osoitetulle
paikalle, jää tämä reitti tarpeettomaksi.
Kilpailualue sijaitsee hyvin merkittävässä ja historiallisesti
arvokkaassa miljöössä, jossa on useita korvaamattomia
rakennuksia. Alue sisältyy julkaisuun ”Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt/Ympäristöministeriö ja Museovirasto 1993.
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Pyhän Laurin kirkko on alun perin rakennettu 1400 luvulla. Vuonna 1893 kirkko vaurioitui pahoin tulipalossa. Se
korjattiin nykyiseen skandinaavista uusgoottilaisuutta
edustavaan asuun arkkitehti Theodor Höijerin suunnitelmien mukaan. Kirkon läheisyydessä ovat kellotapuli ja
vuonna 1994 vanhasta ruumiskellarista kirkon odotustilaksi ja työntekijöiden sosiaalitiloiksi muutettu rakennus.
Kirkkotien ja hautausmaan välissä on kaksi vanhaa viljamakasiinia, joista toisessa toimii kotiseutumuseo ja toista
käytetään varastona.
Pappila on valmistunut 1897. Sekin on arkkitehti Theodor
Höijerin suunnittelema. Se rakennettiin tulipalossa tuhoutuneen vuonna 1856 valmistuneen pappilan paikalle osittain sen säästynyttä alaosaa hyväksi käyttäen. Pääosa
pappilasta on vuonna 2001 entisöity seurakuntien juhlatilaksi, jota vuokrataan myös seurakuntalaisten perhetilaisuuksiin. Rakennuksen itäpäädyssä on käytössä oleva
asunto.
Pappilan vieressä on entinen pappilan pakaritupa, joka on
entisöity seurakuntien ja seurakuntalaisten tilaisuuksien ja
juhlien pitopaikaksi vuonna 1999. Pakaritupa on valmistunut alun perin vuonna 1827.
Pappilan ympäristössä on vielä kaksi vanhaa aittarakennusta ja maakellari sekä varastorakennus. Pappilan entisessä navetassa kilpailualueen itäpuolella on vuodesta
1974 ollut hautausmaan huoltotiloja.

3.3 Asemakaavalliset ja ympäristölliset lähtökohdat
Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaavan muutos on
vahvistettu 17.6.1996. Asemakaava on tarkistettu vuonna
1991 järjestetyn Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan
kutsukilpailun tuloksen pohjalta.
Nykyisen kappelin paikalle on asemakaavassa merkitty 1kerroksisen rakennuksen rakennusala suuruudeltaan noin
600 m2.
Asemakaavassa hautausmaa pyritään laajentamaan
itään ja etelään peltoaukealle siten, että kirkon hallitseva
asema maisemassa säilyy. Lisääntyvä liikenne pyritään
hoitamaan uuden Pappilankujan pohjoisen liittymän kautta siten, etteivät kylän keskeiset alueet ruuhkaudu hautausmaan liikenteestä. Kutsukilpailun tuloksen pohjalta laaditussa asemakaavassa uuden kappelin rakennuspaikka
on ajateltu sijoitettavaksi hautausmaa-alueen itäosaan.
Uuden kappelin sijoittaminen osoitetulle alueelle muuttaa
mm. aluejärjestelyjä kuten kulkuteitä. Eräs tärkeimpiä
kilpailussa tutkittavia seikkoja onkin uuden kappelin suhde ympäröiviin rakennuksiin; pappilaan, kirkkoon sekä
hautausmaa-alueeseen.
Alueen asemakaava tullaan tarvittaessa muuttamaan
kilpailun tuloksen perusteella.

3.4 Kilpailun tavoitteet
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Tavoitteena on suunnitella kappeli ympäristöineen rauhalliseksi, esteettiseksi kokonaisuudeksi. Kappelin tulee
sopia hyvin arvokkaaseen, historialliseen miljööseen.
Pyhän Laurin kirkosta, kappelista ja ympäristöstä halutaan luoda arkkitehtoninen kokonaisuus toiminnallisesti ja
taloudellisesti toteuttamiskelpoisesti. Kappelin toivotaan
olevan valoisan ja luovan toivoa tulevaisuuteen ja elämän
jatkumiseen henkisesti raskainakin hetkinä.
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Kilpailualue on melko tasainen, viettäen loivasti etelään.
Alueen itäreunalla on pieni avokalliomuodostelma.

Kasvillisuus
Alueen kasvillisuus ja puusto näkyvät liitteenä olevista
ilmavalokuvista. Huomattavimmat puut on merkitty myös
pohjakarttaan. Kilpailualueella ei ole vanhoja, arvokkaita
puita.

3.5 Suunnitteluohjeet

Kappelin tilat

Kappeli on siunauskappeli, jota voidaan käyttää myös
muihin toimituksiin ja tilaisuuksiin. Kappelin saleissa siunataan myös muille hautausmaille haudattavia vainajia.
Hautauksista yli puolet on tällä hetkellä tuhkahautauksia
ja määrä kasvaa 80%:iin vuoteen 2030 mennessä. Alueella ei ole omaa krematoriota eikä sellaista ole tarkoitus
rakentaa tulevaisuudessakaan.

Suuri sali suunnitellaan noin 130 hengelle ja istumapaikat
sijoitetaan kiinteisiin penkkeihin. Saliin tullaan sisälle keskikäytävälle, alttaria kohti. Saliin sijoitetaan urut ja siellä
voidaan järjestää myös muita kirkollisia toimituksia ja tilaisuuksia.

Siunaustilaisuuksia kappelissa järjestetään päivittäin useita. Yhdelle tilaisuudelle varattu aika on noin tunti; seuraava saattoväki odottaa kokoontumis- ja odotustilassa edellisen poistuessa kappelisalista. Tämän tulee luonnollisesti
tapahtua häiriöittä. Toiminta-aikataulun vuoksi myös vainajien ja kukkalaitteiden siirtämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Molemmissa kappelisaleissa voidaan järjestää samaan
aikaan tilaisuuksia. Tämä tuo suuria vaatimuksia sille,
että tilaisuudet eivät häiritse toisiaan. Äänieristävyyteen
tulee kiinnittää suurta huomiota sekä rakenteellisesti että
salien sijoittamisessa toisiinsa nähden. Liikenteen eri
saleihin tulee olla niin selkeä, että tilaisuuksien vierailla ei
ole mahdollisuutta joutua väärään saliin.
Siunaustilaisuus päättyy hautaustavasta riippuen eri tavoin, mikä tulee ottaa huomioon kappelin suunnittelussa
seuraavissa tilanteissa:
-kun vainaja haudataan tämän hautausmaan arkkuhautausalueelle, kannetaan arkku siunaustilaisuuden päätteeksi ulos ja saattoväki seuraa kukkalaitteineen haudalle,
-kun vainaja tuhkataan tai haudataan toiselle hautausmaalle, voi hautaustoimiston auto olla odottamassa
(paikka järjestettävä), arkku kannetaan siunaustilaisuuden päätteeksi autoon ja saattoväki seuraa kukkalaitteineen ja
-mikäli hautaustoimiston auto ei ole odottamassa, arkku
siirretään kylmäsäilytystiloihin tai muualle siirtoa odottamaan. Kukkalaitteet viedään tässä tapauksessa tulevalle uurnahaudalle tai esimerkiksi hautausmaalla sijaitsevalle muistelupaikalle. Kappeliin ei tehdä kukkien säilytystilaa vaan omaiset tai kukkien laskijat huolehtivat
kaikissa tapauksissa kukat pois kappelista.
Rakentaminen tulee sijoittaa osoitetulle alueelle.
Suunnitteluohjeet ovat ohjeita, joista voi perustellusti poiketa.
Alueen korkeussuhteet

Pieni sali suunnitellaan noin 30 hengelle. Tilaan tulee
irtotuolit. Saliin sijoitetaan urut. Pientä salia tullaan käyttämään siunaustilaisuuksien lisäksi myös muihin pienimuotoisiin tilaisuuksiin.
Päällysvaatteet viedään siunaustilaisuuksissa kappelisaliin.
Aulatilat voivat olla yhteiset molemmille saleille mutta
ohjautuminen saleihin tulee kuitenkin suunnitella selkeäksi. Tätä edesauttaa eri ulko-ovi kumpaakin salia varten.
Mikään ei estä myöskään aulatilojen suunnittelemista
erillisiksi. Aulatiloissa tulee ottaa huomioon kukkalaitteille
tarvittava tila, josta tilaisuuksien vieraat ottavat ne mukaan saliin mennessään. Tärkeää on myös kukkalaitteista
purettavien käärepapereiden helppo toimitus jätehuoneeseen. Aulat toimivat siunaustilaisuuksien odotustiloina,
joten niiden tulee olla riittävän tilavat ja niissä tulee olla
mahdollisuus istua. Aulatiloihin tulee lisäksi varata vaatenaulakot muita kuin siunaustilaisuuksia varten. Auloihin
tulee varata paikka mahdollisesti hankittavia taideteoksia
varten.
Kylmäsäilytystilat tulee suunnitella toimivaksi, selkeäksi
kokonaisuudeksi. Niistä tulee olla toimiva yhteys molempiin saleihin, vainajien näyttöhuoneeseen ja huoltopihalle.
Kylmäsäilytystilat suunnitellaan lattiatasoon 30 katafalkille
(paikan koko 1000 x 2300). Laajennusvaraus 30 arkulle
sijoittuu samaan huonetilaan katafalkkien yläpuolelle.
Sisäänkäynnit, uloskäynnit ja kellaritilojen sisään- ja uloskäynti tulee varustaa riittävillä katoksilla.
Kellot ovat molemmille kappelisaleille yhteiset. Kelloille
suunniteltuun tilaan sijoitetaan vähintään kaksi kelloa.
Kellojen tarvitsema tila on sijoitettava ja suunniteltava
siten, että se ei kilpaile Pyhän Laurin kirkon ja kellotapulin
kanssa.
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Perustamisolosuhteet
Perustamisolosuhteet ovat sellaiset, että kellari on mahdollista rakentaa. Tilaohjelman laajuus ja kappelin sijoitus
edellyttävät, että osa tiloista sijoitetaan kellariin.

Liikenne
Liikenteen järjestelyissä käytetään nykyisiä teitä.
Kilpailualueen itäpuolella olevien huoltorakennusten liikenne ja sisäänkäynnit on mahdollista kokonaisuudessaan järjestää rakennusten itäpuolelle pois Pappilankujalta.
Vainajien siirtoja varten tarvitaan suljettu huoltopiha, jonka suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vainajien tuonti ja hakeminen tapahtuu ongelmitta. Ruumisautolla pitää olla väljä kääntymismahdollisuus
lähellä arkun nouto- ja jättöpaikkaa. Myös kahden auton
yhtäaikainen paikallaolo tulee olla mahdollista. Huoltopihan mitoituksessa on huomioitava myös jätehuolto.
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MAANPINNAN ALAPUOLELLA

Vainajien säilytystilat 60 arkulle aputiloineen220 m2
Vainajien näyttö- ja hyvästijättötila 30 m2
Siivouskeskus 14 m2
Lämmönjakohuone 20 m2
Sähköpääkeskus 6 m2
Ilmastointikonehuone 50 m2
Hissi ja hissin konehuone 10 m2
Tuolivarasto 20 m2
Jäähdytyskonehuone 10 m2
Henkilökunnan sosiaalitilat/väestösuoja 20 m2
Kiinteistönhoitovarasto 10 m2
Jätehuone 10 m2
Yhteensä 420 m2
Yhteensä huonealaa 846 m2
Tavoitebruttoala 1140 m2
Lisäksi tarvitaan näkösuojattu, suljettu huoltopiha ja tila
kelloille.

Autopaikkoja tulee kilpailualueelle varata noin 15 kpl,
joista 2 invalidiautopaikkaa. Henkilökunnan autopaikat, 5
kpl, tulee osoittaa erilleen yleisistä paikoista.
Kappelin liikennejärjestelyissä otetaan huomioon myös
saattoliikenne.

Kustannustavoitteet
Kappelin tavoitekäyttöikä on 200 vuotta. Rakennuksen
tulee olla kestävä ja laadukas.
Uuden kappelin arvioidut rakennuskustannukset ovat 4,8
milj. euroa.
Valituista ehdotuksista lasketaan tavoitehinnat.

Hankkeen aikataulu
Kappelin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2006.

3.6 Tilaohjelma
MAANPINNAN YLÄPUOLELLE SIJOITETTAVAT
TILAT

Iso kappelisali, noin 130 henkilölle 200 m2
Aulatilat (kokoontumis- ja odotustila+wc+vaatetila) 90 m2

Pieni kappelisali, noin 30 henkilölle/uurnan luovutus 50 m2
Aulatilat (kokoontumis- ja odotustila+wc) 24 m2
Sakasti+wc 15 m2
Uurnan luovutushuone 15 m2
Kanttorin huone 7 m2
Vahtimestarin huone 10 m2
Henkilökunnan wc-tila 3 m2
Saattovaunuvarasto, kylmä tila 12 m2
Yhteensä 426 m2

TILAT, JOTKA VOIVAT SIJAITA
KELLARIKERROKSESSA

3.7 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin (ilman tärkeysjärjestystä):
- Pyhän Laurin kirkon, kappelin, hautausmaan ja pappilan
muodostama kokonaisuus
- rakennuksen toiminnallisuus, joustavuus ja sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin
- liikenteen toimivuus sekä huolto-, että henkilöliikenteessä
- arkkitehtoninen kokonaisote; rakennuksen ja tilojen
luonne sekä käyttötarkoitus huomioon ottaen
- kokonaistaloudellisuus elinkaari huomioon ottaen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää käytettyjen ratkaisujen
kestävyyteen ja huollettavuuteen.
Kokonaisratkaisun ansiot ja kehittämiskelpoisuus ovat
arvioinnissa tärkeämmät kuin yksityiskohtien virheettömyys.
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4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
4.1 Vaadittavat asiakirjat

4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

Kilpailu päättyy 20.5.2003 ja pienoismallin osalta kahta
viikkoa myöhemmin 3.6.2003.

-Asemapiirros 1:500 varjostettuna, annetulle pohjakartalle
piirrettynä
-Pohjapiirrokset 1:200
-Julkisivut ja leikkaukset 1:200
-Alueleikkaus, jossa näkyy kappelin suhde Pyhän Laurin
kirkkoon 1:500
-Vähintään yksi perspektiivipiirros kilpailijan valitsemasta
ehdotusta luonnehtivasta kohdasta
-Pienoismalli 1:500 kilpailualueelta, raja on esitetty pohjakartassa. Pienoismallin alapinnan tulee olla tasossa
+10,0. Kilpailun järjestäjä teettää ympäristömallin, johon
kukin kilpailuehdotus upotetaan. Pienoismallin tulee olla
pakattu kuljetuksen kestävään laatikkoon, jossa se voidaan myös palauttaa. Ympäristömallin maasto ja rakennukset ovat puuta. Ympäristömalli on 14.4.2003 –
3.6.2003 välisen ajan virka-aikana nähtävissä Vantaan
seurakuntayhtymän tiloissa Unikkotie 5B, 4. kerros.
-A4-kokoinen selostus, jossa tulee esittää ratkaisun pääperiaatteet, rakennustapa, laajuuslaskelma ja vertailu
tilaohjelmaan
-A3-kokoiset pienennökset kaikista plansseista

Kilpailuehdotukset on varustettava merkinnällä ”Kappelikilpailu” ja ne on jätettävä määräpäivänä alla olevaan
osoitteeseen viimeistään kello 16.00 tai viimeistään samana päivänä postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi osoitteella:
Vantaan seurakuntayhtymä
Unikkotie 5 B
PL 56
01301 Vantaa
Ehdotukset tulee toimittaa siten, että ne ovat perillä viimeistään 10.6.2003.
Kilpailijan on ehdottomasti varmistettava, että lähetyksen
päällä on postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä sisäänjättöajasta.
Vantaalla
7.1.2003

4.2 Esitystapa
Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia. Piirustukset tulee
kiinnittää enintään kolmelle jäykälle 594 x 840 mm2 vaakasuuntaiselle alustalle. Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä.

4.3 Kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Kaikki kilpailuehdotuksen asiakirjat
on luovutettava nimettöminä ja varustettava nimimerkillä.
Kilpailuehdotuksiin tulee liittää kaksi nimimerkillä varustettua suljettua, läpinäkymätöntä kirjekuorta. Näistä toisen
päällä tulee olla nimimerkin lisäksi merkintä ”nimikuori” ja
sisällä tekijän (tekijöiden) ja avustajien nimet, osoite ja
puhelinnumero. Toisen kuorenpäällä tulee olla nimimerkin
lisäksi merkintä ”osoitekuori” ja sisällä osoite, johon palkitsematta tai lunastamatta jäänyt ehdotus palautetaan.

Palkintolautakunta

