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4.3.3 Lakea Oy 

Ryhmä (ostaja / toteuttaja / suunnittelija): Lakea Oy perustettavan yhtiön nimiin 
ja Optiplan Oy 
 
Kilpailuehdotus, joka esittää vanhan rakennuskannan kokonaisvaltaista pur-
kamista, todettiin kilpailuohjelman vastaiseksi. Kilpailuehdotusta ei arvioida. 

4.3.4   Mangrove Oy ja TA-Rakennuttaja Oy 

Ryhmä (ostaja / toteuttaja / suunnittelija): Mangrove Oy, TA-Rakennuttaja Oy 
ja Sigge Arkkitehdit Oy 

Kilpailuehdotus säilyttää vanhaa rakennuskantaa kohtalaisesti. Kilpailuehdo-
tuksen mukainen tarjottu kokonaishinta on tarjottujen kokonaishintojen näkö-
kulmasta alhainen. 

Uudisrakentamisen arkkitehtuuri on ajatonta ja havainnekuvat hienosti laadit-
tuja, mutta suunnitelman alueleikkauskuvat puuttuvat kokonaan, joten raken-
tamisen maastoon sovittamista on vaikeaa arvioida. Uudisrakentamisen osalta 
hyväksi koetaan, että mukana on myös rivitaloja, mutta paikoin uudet raken-
nukset sijoittuvat lähelle alueen nykyisiä pientaloja. Maan tasalle osoitettu py-
säköinti hallitsee maisemaa ja erityisesti sisääntulonäkymiä liiaksi, eikä ympä-
ristöä koeta yleisesti houkuttelevaksi. 

Kilpailuehdotus hyödyntää alueen metsäistä luonnetta, ja yhteys asunnoista 
luontoon toimii. Muinaisrantalohkareikot säilyvät pääosin, ja ne on esitetty kar-
tassa. Myös nupukivetty tie on säilytetty. 

Toiminnallisuuden osalta kilpailuehdotus käsittää lähinnä asumista, mutta li-
sänä asumista tukevien yhteis- ym. tilojen ohella on mainintoja mm. vuokrat-
tavista työ- ja toimistotiloista, päiväkodista ja kahvila- tai ravintolatoiminnasta. 
Juhlasalitilaa voitaisiin käyttää tilaisuuksiin. Asumisen osalta asumismuodot 
käsittävät omistusasumisen lisäksi vuokra- (ARA) ja asumisosuuskuntamuo-
toista asumista. Huoneistojakauma on monipuolinen. 

Ideologisen tausta-aineiston suureen määrään kiinnitettiin huomiota. 

Yhteenlaskettu kerrosneliömäärä on kutakuinkin ohjeistuksessa annetun mu-
kainen. 

4.3.5 - 

Ryhmä (ostaja / toteuttaja / suunnittelija): 1. vaiheen suunnittelu xxx., raken-
nusliike, suunnittelija ja ostaja(t) kiinnitetään myöhemmin 2. vaiheessa 
 
Tarjoaja vetäytyi kilpailusta. Kilpailuehdotusta ei arvioida. 

4.3.6 Peab Oy ja Avara Oy 

Ryhmä (ostaja / toteuttaja / suunnittelija): Peab Oy, Avara Oy, Schauman Ark-
kitehdit Oy, Maisema-arkkitehdit Byman Ruokonen ja QHEAT 










