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1. Tävlingsinbjudan 

Tävlingen arrangeras av Lappträsk kommun i samarbete med Finlands Arkitektförbund (SAFA). Tävlingen 
anordnas som en öppen, begränsad idétävling.  
 
Lappträsk är en snart 450 år gammal tvåspråkig kommun belägen i östra Nyland, på gränsen till Kymmenedalen, 
en timmes bilresa från huvudstadsregionen. Kommunens kyrkby är en idyllisk, grönskande tätort med gamla 
byggnader och lummiga lönnar. Lappträsk kyrkby är ovanligt välbevarad och en nationellt värdefull kulturmiljö. 
Kyrkbyn är uppförd längs den gamla landsvägen vid den östra stranden av sjön Lappträsket. Museiverket har 
listat kyrkbyn som en betydelsefull kulturhistorisk miljö i Finland. 
 
Syftet med tävlingen är att hitta olika alternativ för den fortsatta planeringen, planläggningen och 
genomförandet av kyrkbyområdet. Målet är att få fram bra och insiktsfulla lösningar med tanke på bymiljön, 
landskapet, trafiken och verksamheterna som främjar kyrkbyns livskraft och bostadsutveckling.  
Tävlingsförslaget måste ta hänsyn till den byggda kulturmiljön av riksintresse. 
 
Tävlingen är en projekttävling i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (2016/1397). En 
upphandlingsannons om tävlingen har publicerats i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning, TED-
databasen, på https://ted.europa.eu. Tävlingen utlyses även på tävlingens webbsidor, i SAFAs tidskrift 
Arkkitehtiuutiset, i tävlingskalendern på webbsidorna och i andra kommunikationskanaler.  

 

2. Tävlingens utgångspunkter och mål 

Lappträsk har för närvarande cirka 2 600 invånare, varav 850 bor i kyrkbyn. Lugnet gör Lappträsk till en attraktiv 

bostadskommun särskilt för barnfamiljer, och den goda tillgängligheten gör kommunen attraktiv även för 

pendlare och personer som bor på flera ställen. För dem som redan har lämnat arbetslivet erbjuder Lappträsk 

en lugn och vacker livsmiljö. 

 

Tävlingsområdet gränsar till sjön Lappträsket, vars strandområde för närvarande används till odling. Naturen i 

alla dess former finns nära tävlingsområdet. De gamla och skyddade byggnaderna i kyrkbyn, både bostadshus 

och offentliga byggnader, bildar en varm och välkomnande bymiljö och utgör en bra utgångspunkt för 

utformningen av nya, vackra bostadshus och offentliga byggnader. I Lappträsk, i tävlingsområdet eller i dess 

omedelbara närhet finns daghem och grundskolor för båda språkgrupperna.  

Syftet med idétävlingen är att ta fram genomförbara alternativ för utvecklingen av området som underlag för 
planläggning och beslutsfattande. Man eftersöker lösningar för områdets utveckling med en översiktsplan som 
illustrerar ny-, kompletterings- och ersättningsbyggande, skalan på bostadsbyggnader, offentliga utrymmen och 
utomhusområden, arrangemang och strukturering samt trafik- och parkeringsarrangemang.  
 
Målet är att öka livskraften i Lappträsk kyrkby och områdets attraktionskraft, särskilt som bostadsort. Kyrkbyn 
bör i ännu högre grad spegla sitt vackra läge vid sjön. Dimensioneringen och arkitekturen ska stärka det lantliga 
bylandskapet och liva upp kyrkbyns och byastråtens helhetsintryck. I framtiden ska Lappträsk kyrkby ses som en 
levande, äkta och mångsidig kyrkby, vars livskraft garanterar kommunens och invånarnas välfärd även i 
fortsättningen.  
 
Målet är att hitta byggmöjligheter som är förenliga med de nationella målen för markanvändningen. Målet är en 
kulturellt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar miljö, där det är lätt att leva hållbart. 
  

https://ted.europa.eu/
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3. Tävlingsobjektet 

3.1 Tävlings- och granskningsområdets placering, omfattning och avgränsning 

Tävlingsområdet ligger i centrum av kykrbyn i Lappträsk kommun och förutom det övergripande konceptet 
ligger det i kommunens intresse att hitta mer specifika markanvändningslösningar särskilt för de områden som 
kommunen äger (Tallbackaområdet, skolornas områden med idrottsplatser, brandstationen, före detta 
Tallmogården, Tallboområdet och radhusområdet Mäntylä II samt Klockarparkens och strandens grönområden). 
Det största obebyggda området ligger i huvudsak i Tallbackaområdet mellan kykrbyn och sjön. Nu används 
området främst till odling. 
 
Granskningsområdet omfattar 9 hektar. För att säkerställa olika och tillräckliga expansionsalternativ för kyrkbyn 
omfattar granskningsområdet hela kyrkbyområdet från korsning till korsning, det vill säga området mellan 
Lappträskvägen och Skolvägen från riksväg 6 till Lappträsket.   
 

 
Bakgrundskarta, Lantmäteriverket (https://lapinjarvi.karttatiimi.fi)  
 
tävlingsområde 
granskningsområde 
 

  

GRANSKNINGSOMR
ÅDE 

TÄVLINGSOMRÅDE 
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3.2 Tävlingsområdets planläggningsläge 

3.2.1 Landskapsplanen 

I etapplandskapsplanen för östra Nyland i Nylandsplanen 2050 finns följande beteckningar i tävlingsområdet: 
● Område för centrumfunktioner, litet centrum (röd punkt) 

● Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvärden (horisontella linjer) 

● Grundvattenområde (blå streckprickad linje) 

Dessutom ligger granskningsområdet i anslutning till beteckningen Väg med en körbana av betydelse på 
riksnivå. 

Landskapsplanen (https://kartta.uudenmaanliitto.fi/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5f6a338dcc0045848d32cf41861e18e7) 

3.2.2 Generalplanen 

Delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby och Norrby: den gällande generalplanen för tävlingsområdet är 
från 2002 och innehåller beteckningarna Område som är viktigt med tanke på bybilden, Jord- och 
skogsbruksdominerat område, Område för offentlig service och förvaltning, Område för service och förvaltning 
och Småhusdominerat bostadsområde. På kartan markeras Lappträsk kyrkby och dess kulturlandskap, som är 
en viktig byggnads- och områdeshelhet för bevarande av bybilden och kulturhistoriska värden. Dessutom har 
några områden skyddsbeteckningar: PY/s: Område för offentlig service och förvaltning där miljön ska bevaras. 
Byggnader eller byggnadskomplex som är viktiga med tanke på byggnadskonsten och enhetligheten i miljön får 
inte rivas och deras exteriör får inte ändras så att deras värdefulla karaktär med tanke på bymiljön förstörs; 
M/s: Jord- och skogsbrukdominerat område där miljön ska bevaras. Med tanke på landskapsbilden är det viktigt 
att det jordbruksdominerade området bevaras i odlingsbruk.  
 
Dessutom finns beteckningen Badstrand vid stranden, och kyrkbyn är betecknad som ett samhällsviktigt område 
för grundvattenbildning (pv1). 
 

 

 

https://kartta.uudenmaanliitto.fi/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5f6a338dcc0045848d32cf41861e18e7
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Generalplanen för området (https://lapinjarvi.karttatiimi.fi). Lappträsk kyrkby och kulturlandskap betecknas med rutnät och utgör en 
viktig byggnads- och områdeshelhet för bevarande av bybilden och kulturhistoriska värden.  

3.2.3 Detaljplanen 

Detaljplanen för Lappträsk kyrkby upprättades 1963. Den har sedan dess ändrats flera gånger enligt förändrade 
behov och mål. Mer information om den kombinerade detaljplanen och generalplanen finns i Lappträsk 
karttjänst: lapinjarvi.karttatiimi.fi.  
 

 
Områdets kombinerade detaljplan. Detaljplaner och bestämmelser finns på https://lapinjarvi.karttatiimi.fi.  

 
Tävlingsförslagen behöver inte följa den nuvarande detaljplanen för de områden som kommunen äger, 
eftersom förslagen kommer att ligga till grund för det framtida planeringsarbetet. Detsamma gäller för 
strandområdet som betecknats med M/s i generalplanen. Parkområdena med beteckningen VP som hör till 
tävlingsområdet måste dock utvecklas för rekreationsanvändning. De nuvarande detaljplanerna är föråldrade till 
exempel när det gäller skydd. 
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3.3 Byggnadsbestånd och service 

Byastråten som går genom kyrkbyn är en del av den gamla landsvägen som gick från Borgå via Liljendal till Elimä 
och Anjalankoski, känd redan på 1600-talet men troligen äldre. Längs byastråten finns den viktigaste servicen, 
såsom dagligvaruhandel, apotek, bank, postkontor och järnhandel samt hälsovårdscentral och tandläkare. 
Riksväg 6 korsar kommunen en kort bit från tävlingsområdet.  
 
Fram till början av 1900-talet hade kyrkbyn ett tiotal större bondgårdar och ett antal stugor för den obesuttna 
befolkningen. På 1930-talet började Lappträsk kyrkby utvecklas från lantlig bebyggelse till ett modernt 
kommuncentrum. Till exempel byggdes huset i funkisstil mittemot kyrkan som ett bankhus (arkitekt Erik 
Lindroos) 1937. Den äldre butiksbyggnaden i trä med två våningar, som idag inhyser en lanthandel, byggdes ut 
med en flygel i sten 1932. I funkishuset från 1939 mittemot lanthandeln finns nu en handarbetsbutik; 
lunchkaféet har nyligen upphört. I den låga träbyggnaden intill, det så kallade Tarasoffhuset, fanns det en butik 
redan i slutet av 1800-talet. Huset stod länge tomt och hotades av rivning, men tack vare en driftig entreprenör 
finns där nu en tandläkare, ett apotek och en frisör. 
 

      
Byastråten med klockstapeln ritad av Engel (Foto ovan: Museiverket, fotograf Johanna Forsius). 

 

   
Det finns byggnader av olika åldrar längs byastråten. 
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På 1940- och 1950-talet kompletterades kyrkbyn med egnahemshus i två våningar, den så kallade 
snabbkolonisationen.  
 

 
Ortnamn. Ortofotot underst: Lantmäteriverket (https://lapinjarvi.karttatiimi.fi). 
 
Tallbackaområdet 
kyrkorna 
kommungården 
byastråten 
vattentornet 
byastråten 
brandstationen 
kirkonkylän koulu 
sandfält 
Lappträskshusen 
radhus 
 
Både den finskspråkiga och den svenskspråkiga församlingens kyrkor finns på samma kyrkogård i Lappträsk. De 
nuvarande kyrkorna stod färdiga 1744 och ersatte den kyrka som brann ner två år tidigare.  Den lilla kyrkan, 
eller ”finska kyrkan”, är numera en plats för mindre evenemang. Bredvid kyrkorna står klockstapeln som 
överlevde branden, men som byggdes om 1827 enligt Carl Ludvig Engels design.  
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Den så kallade svenska kyrkan till höger, den intilliggande finska kyrkan skymtar bakom klockstapeln.  

 
I kyrkbyn finns också hembygdsgården Kycklings. Den gamla gårdens rötter sträcker sig tillbaka till 1500-talet. I 
huvudbyggnaden finns ett museum som drivs av Lappträsk hembygdsförening, och det vackra gårdstunet med 
sina trädgårdar är en plats för många evenemang.  
 

 
Hembygsgården Kycklings 

 
Lappträsk kommungård byggdes ursprungligen till folkskola 1876. Sedan 1957 har kommunkansliet funnits i 
byggnaden. Bakom Klockarparken skymtar en ljusblå byggnad på kullen, Lappträsk bibliotek. Huset byggdes 
ursprungligen som ett internat för lantbruksskolan, men inrymmer numera ett stämningsfullt bibliotek – 
invånarnas gemensamma vardagsrum.  
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Lappträskvägen mot kyrkorna, till höger ligger kommungården. 

 
Biblioteket, den tidigare lantbruksskolans internat. 

 
Utanför biblioteket ligger Brofogdas, troligtvis den äldsta byggnaden i Lappträsk från tidigt 1700-tal. Huset 
består av två byggnader och där finns ett museum och en utställningslokal som sköts av Lappträsks 
veteranföreningar och hembygdsföreningen.  
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Brofogdas 
 
Den finskspråkiga skolan Kirkonkylän koulu är byggd 1935. Det finns ingen information om arkitekterna. 
Skolbyggnadens tillbyggnad och den fristående gymnastiksalen är från 1985. Den svenskspråkiga skolan 
Kapellby skola från 1956 ritades av arkitekten Kurt Simberg.  De båda skolorna kräver delvis mycket omfattande 
renovering och uppfyller inte kraven på en modern inlärningsmiljö. 
 

Lappträsk brandstation är från 1964 och dess ledningscentral från 1999. Byggnaden består av en hall för fyra 
brandbilar, en utbildningslokal och en ledningscentral för undantagsförhållanden. Från och med början av 2023 
kommer byggnaden huvudsakligen att användas som kommunens maskinhall, efter att den nya brandstationen 
färdigställts i slutet av 2022 i Korsbro industriområde nära Lovisavägen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Kyrkbyns finskspråkiga skola 
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Kapellby skola 
 

 
Brandstationen, Kapellby skola till vänster. 

3.4 Arkeologiskt och kulturhistoriskt värdefulla objekt 

3.4.1 Arkeologiskt värdefulla objekt  

Lappträsk är ett viktigt stenåldersområde och det har gjorts många stenåldersfynd i kyrkbyn. I förhållande till 

antalet fyndplatser finns det få fasta och möjliga fornlämningar. Det är möjligt att de stenåldersboplatser som 

en del av fynden utan tvekan är knutna till har förstörts till följd av modern markanvändning, men frågan kan 

inte klarläggas förrän mer ingående arkeologiska undersökningar har gjorts i samband med detaljplaneringen.   
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Lösa fynd från stenåldern med orange markeringar, gravplats för självmordsoffer med lila markering.  

Hampaala 
Prästgården 
Kyrkbyn 
sandgrop 

 

3.4.2 Kulturmiljöer 

Kyrkbyns kulturlandskap omfattar inte bara själva kyrkbyn, utan också den öppna åkern som gränsar till 

Lappträsket och Norrby, som ligger norr om kyrkbyn, med sina gamla allmogehus och backstugor. Lappträsk 

kyrkby och största delen av de omgivande öppna fälten är en kulturmiljö av riksintresse (Museiverkets 

inventering 2009), och det byggda kulturarvet och landskapet måste beaktas i planeringen. Det har ännu inte 

gjorts någon separat utredning om kulturarvsobjekten. Bland annat kommer värdena av de skolbyggnader som 

man överväger att riva att utredas närmare senast i samband med detaljplaneringen. 

 

 
Gränserna för kulturmiljön av riksintresse, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1515). 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1515
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Vägen genom Norrby, norr om kyrkbyn.  

3.5 Naturmiljö och vegetation 

Lappträsket är en viktigt skyddsobjekt för sjöfåglar och ett av landskapets bästa häckningsområden för sjöfåglar 
och vadarfåglar. Sjön är grund och frodig. Området mellan stranden och kyrkbyn är ett landskapsmässigt 
värdefullt, öppet gammalt odlingsområde utan egentliga naturvärden. De bebyggda områdena kännetecknas av 
ovanligt rikliga och välskötta träd- och buskplanteringar som har ett stadsbildsvärde. Det finns inga kända 
naturskyddsobjekt i de parker som är tänkta för byggnation.  

Klockarparken: vägen ner från vattentornet.  

Vattentornet och kullens högsta punkt, som är en betydelsefull utsiktsplats. 
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3.6 Terräng och mark 

Terrängen faller +30–40 meter från de byggda delarna av kyrkbyn mot de flacka åkrarna vid stranden. 
Klockarparken (kullen vid vattentornet) reser sig cirka 15 meter högre än omgivningarna. Marken har i huvudsak 
god bärighet och består av genomsläpplig sandjord. Området är ett område för grundvattenbildning, vilket 
måste beaktas i alla verksamheter och lösningar som planeras för området. Till exempel kan geotermiska 
brunnar inte byggas i tävlingsområdet. På grund av markens goda permeabilitet och den svagt kuperade 
terrängen leds ytvattnet bort i grunda, öppna diken som passar väl in i landskapet.  

 
På 1980-talet höjdes ytan på Lappträsket med 90 cm, vilket gjorde att tillandningsmarken hamnade under 
vatten, och nu har nivån stabiliserats på 24,05–24,85.  
 
 

 
Strandområdet i Tallbacka 

3.7 Samhällsteknisk försörjning 

Tävlingsområdet ligger inom kommunens vatten- och avloppsnät. Nätet ligger i omedelbar närhet av 
Lappträskvägen och Skolvägen och delvis under vägen.  

3.8 Markägande 

Inom tävlingsområdet äger Lappträsk kommun marken i de huvudsakliga planeringsobjekten. På andra håll, 
även i granskningsområdet, finns också privat markägande.  
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4. Planeringsanvisningar 

 
 
Inom tävlingsområdet som markeras med en vit linje är de kommunalt ägda fastigheterna och markområdena avgränsade med en röd 
linje. Dessa är de primära planeringsobjekten. I idétävlingens anda kan också privata fastigheter planeras som en del av helheten, och 
idéer som stöder tävlingsförslaget kan presenteras på en grov nivå inom det större granskningsområdet (vit prickad linje). 
 
Tallbackaområdet ska vara ett attraktivt område för boende och rekreation. 
Området kring Kapellby skola och brandstationen kan bli ett nytt område för utbildning och bostäder i framtiden. 
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Kirkonkylän koulu och bollplanen intill kan bli ett framtida bostadsområde. 
I framtiden kan småhus, radhus eller låghus placeras på Tallmogårdens och Tallbos tomter. 
Radhus kan även i fortsättningen ersätta Mäntylä II. 
Vattentornsområdet ska vara ett attraktivt närrekreationsområde för invånarna i kyrkbyn. 
 

4.1  Boende 

De senaste åren har Lappträsk profilerat sig som en människovänlig kommun och i synnerhet kyrkbyn som en 
minnesvänlig tätort. Dessa grundläggande utgångspunkter ska beaktas i planeringen. I planeringen av den 
minnesvänliga och på samma gång barnvänliga tätorten tar man hänsyn till hur människor i alla åldrar rör sig 
och lever i närmiljön och använder offentliga utrymmen och vägar. I planeringen måste man ha en förståelse för 
hela området, respektera det som redan finns där och skapa nytt i samma anda.  
 
Möjligheten till nya bostäder i egnahemshus, radhus och låghus i området ska undersökas med respekt för 
bymiljön och det låga byggnadsbeståndet. Landskapet måste bevaras och bostädernas och de offentliga 
verksamheternas förbindelse med naturen måste beaktas och belysas.  
 
I planeringen måste man ta hänsyn till lösningar som stöder multilokalitet, distansarbete och gemenskap bland 
invånarna. Arbetslokaler kan till exempel placeras i anslutning till bostäder. Dessutom kan företagstomter och 
lokaler som är fristående från bostäderna komplettera bybilden. 

Området har goda förutsättningar för köksträdgårdar på innergårdar och egna odlingar, och till exempel 
gemensamma koloniträdgårdar.  

4.1.1 Skolorna och brandstationen 

En ny skola för båda språkgrupperna (totalt cirka 200–250 elever/5 000 br-m2, inklusive gymnastiksal) måste 

planeras så att man i anslutning till skolan också kan placera förskola, kompletterande småbarnspedagogik, 

eftermiddagsvård och lokaler för ungdomsverksamhet samt ett centralkök som även betjänar andra kommunala 

verksamheter. Tillräckligt med utrymme måste reserveras för olika aktiviteter på skolgården. Möjligheten att 

utnyttja kyrkobyns befintliga gymnastiksal som en del av den nya skolan kan undersökas om skolan placeras 

tillräckligt nära den. 
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Finska skolan söderifrån: tillbyggnaden längst fram, den fristående gymnastiksalen bakom till vänster. 

 

Ett nytt användningsändamål ska planeras för de befintliga skolbyggnaderna och/eller deras tomter och 
lekplatsen intill Kirkonkylän koulu (VU-området). Det är inte nödvändigt att behålla brandstationsbyggnaden.  

 
Kapellby skola till vänster i bilden, brandstationen på andra sidan grusplanen/isrinken. 
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Kirkonkylän koulu, skolans gymnastiksal i förgrunden, idrottsplatsen i bakgrunden.   
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4.1.2 Tallbacka 

Tallbacka gränsar till sjön och är det viktigaste obebyggda området som gränsar till kyrkbyns centrum. Ett av 
huvudsyftena med tävlingen är att få in motiverade förslag på hur Tallbackaområdet kan användas, hur det ska 
bebyggas och i vilken omfattning. Markanvändningen i området och förutsättningarna för utbyggnad av kyrkbyn 
bör undersökas, inklusive eventuell bostadsanvändning och allmänt rekreationsbruk av stranden. Planeringen 
ska ta hänsyn till kyrkbyns särdrag och landskap, och hitta rätt förhållande mellan det öppna och det slutna 
landskapsrummet. Det finns en bostadsbyggnad i dåligt skick i området.  
 

 
Tallbackaområdet 

4.1.3 Tallmogårdens tomt, Tallbo, Mäntylä II 

Efter att verksamheten i servicehuset för äldre har flyttat någon annanstans och byggnaden har rivits kan 
Tallmogårdens tomt planeras för bostadsändamål, liksom fastigheten Tallbo mittemot, där det finns en gammal, 
obebodd bostadsbyggnad i rivningsfärdigt skick. Avsikten är också att ersätta det nuvarande radhuset Mäntylä II 
med bostäder. 

Nya typhus ritade för Lappträsk till höger, radhusen i mitten, varav det bakersta ”Mäntylä II” ska rivas.  
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Sandfältet som återstår efter rivningen av äldreboendet, den rivningsfärdiga bostadsbyggnaden på vänster sida och Klockarparken med 
vattentornet bakom.  

4.1.4 Rekreation och jordbruksändamål 

Vid planeringen av markanvändningen i Tallbackaområdet måste man se till att en del av området förblir öppet 
och att Lappträskets strandzon anvisas för allmänt rekreationsbruk. I den centralt belägna Klockarparken önskar 
man ett mer aktivt rekreationsbruk inklusive en motionstrappa. 
 

 
Tallbackas nuvarande odlingsområde. Badstranden längst fram till vänster. 
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4.1.5 Rörlighet, trafik och parkering 

Vid planeringen måste man beakta arrangemangen för rörlighet och trafik i den gamla, täta bymiljön och följa 
principerna för en minnes- och barnvänlig tätort: säkra och smidiga lösningar för olika sätt att röra sig och för 
olika åldrar. Mer information om principerna för planering av en minnesvänlig miljö finns i bilaga 6: 
Minnesvänliga Kapellby i Lappträsk, allmän plan 2019 (Johanna Hyrkäs). 
 
Vid planeringen av parkeringsplatser måste man ta hänsyn till att det inte finns mycket kollektivtrafik och att 
hushållen i allmänhet behöver en egen bil. Det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser för dem som 
överväger möjligheterna till distansarbete.  

4.1.6 Dimensionering 

Det finns ingen bindande planeringsanvisning för mängden kompletterings- och ersättningsbyggande. Det är 
viktigt att kyrkbyn utvecklas med hänsyn och att man presenterar idéer som ökar livskraften i byn.  

Det obebyggda området med sandplan.   
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5.  Kriterier för bedömning av tävlingsförslagen 

Tävlingsförslagen bedöms i förhållande till de fastställda målen.  
 
Vid bedömningen uppmärksammas följande faktorer: 

● bymiljöns arkitektoniska och landskapsmässiga helhet, nybyggnationens naturliga anslutning till den 

byggda kulturmiljön 

● karaktären, livskraften, attraktionen och trivseln i kyrkbyns centrum 

● hur kyrkbyns centrum ansluter till det omgivande landskapet 

● bostädernas attraktionskraft, möjligheten till en hållbar livsstil 

● den naturliga placeringen av verksamheter 

● genomförbarhet och ekonomisk effektivitet, möjligheten att bygga i etapper 

● ekologi, hälsa, säkerhet, beaktandet av alla åldersgrupper, minnesvänlighet. 

6. Anvisningar för utarbetande och inlämning av förslag 

6.1 Handlingar som erfordras 

Tävlingsförslaget ska upprättas i elektronisk form. Bildmaterialet lämnas in som planutkast. De levereras som en 
pdf-fil som innehåller högst 5 horisontella bildplanscher i A3-format (297 x 420 mm). Filupplösning 300 dpi och 
maximal storlek 30 MB. 

En redogörelse i A4-format lämnas in separat.  

Kartbilderna ska presenteras i nord-sydlig riktning. 

Material som ska lämnas in: 
 
Plansch 1: Tävlingsområdet och hur det ansluter till miljön (granskningsområdet) 1:5000  

Bilden ska visa den övergripande idén för området, kvarterstrukturen, grönområden och placeringen av de 
verksamheter som den tävlande föreslår. Bymiljön som helhet ska presenteras illustrativt. 
 

Plansch 2: Tävlingsområdet 1:2500   

Ritningen ska visa områdets kompletteringsbyggande och hur det ansluter till omgivningen, grönområden 
och byggnadsmassor samt trafik- och parkeringsarrangemangen. Byggnaderna presenteras skuggade med 
solens infallsvinkel 45 grader från sydväst så att skuggorna inte stör bildens läsbarhet. 
 

Plansch 3: Illustration inbäddad i flygfotot i bilaga 3 (se sidan 4) 
 
Plansch 4: Delplan för ett ställe som är betydelsefullt i förslaget och annat illustrativt material. 

Den tävlande kan presentera till exempel alternativa byggnadstyper, gårds- och parkeringsarrangemang 
samt detaljer och illustrationer som förtydligar miljömålen.  

 
Separat redogörelse  

Lösningens huvudprinciper, våningsytan för bostäder och uppskattningar av antalet invånare per delområde 
och totalt ska anges i redogörelsen.   
 

Juryn tar inte hänsyn till extra planscher vid bedömningen. Alla handlingar ska förses med en pseudonym. 
Identifierande uppgifter ska tas bort från materialet.  
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6.2 Tävlingssekretess 

Tävlingen är sekretessbelagd. Varje handling i tävlingsförslaget ska förses med en pseudonym. Förslagets 
pseudonym ska framgå av filnamnen.  
 
Tävlingens sekreterare ser till att sekretessen behålls i samband med att tävlingsbidragen tas emot, så att 
eventuell information om avsändaren eller liknande inte kommer till juryns kännedom.  
 
Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett dokument försett med förslagets pseudonym och som innehåller  

●  namnen på de personer som utarbetat tävlingsförslaget (upphovsrättsinnehavarna) och på de övriga 
medlemmarna i arbetsgruppen  

●  kontaktuppgifter till kontaktpersonen (postadress, telefonnummer, e-postadress). 
 

Filen med information om upphovsmännen namnges: pseudonym_namn.pdf, där ordet ”pseudonym” ersätts 
med förslagets pseudonym. 

6.3 Inlämning av tävlingsförslag 

Tävlingsförslagets alla pdf-filer ska skickas till ideakilpailu@lapinjarvi.fi senast kl. 15.00 (finsk tid) den 17 mars 
2023. Tjänsten WeTransfer.com används för inlämningen. Tävlingsdeltagaren ska behålla en kopia av filerna i sitt 
tävlingsförslag. 

7. Teknisk information om tävlingen 

7.1 Tävlingsarrangörer 

Tävlingen arrangeras av Lappträsk kommun i samarbete med Finlands Arkitektförbund (SAFA).  

7.2 Tävlingsform 

Tävlingen anordnas som en öppen, begränsad idétävling.  
 

Tävlingen är en projekttävling i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (2016/1397). En 
upphandlingsannons om tävlingen har publicerats i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning, TED-
databasen, på https://ted.europa.eu. Tävlingen utlyses även på tävlingens webbsidor, i SAFAs tidskrift 
Arkkitehtiuutiset, i tävlingskalendern på webbsidorna och i andra kommunikationskanaler.  

7.3 Tävlingens språk 

Tävlingsprogrammet finns på finska och svenska. Tävlingens officiella språk är finska och svenska. 
Frågor om tävlingen kan ställas på finska eller svenska. Tävlingsförslag och tävlingshandlingar ska 
upprättas på finska eller svenska. 

7.4 Rätt att delta 

Tävlingen är öppen för alla medborgare i Finland och andra länder som hör till Europeiska unionen och omfattas 
av dess upphandlingslagstiftning i enlighet med gällande lagar och avtal. Deltagaren eller gruppen av deltagare 
ska ha rätt att utöva arkitektyrket i det egna landet. Förhoppningen är att de tävlande bildar multiprofessionella 
expertgrupper med expertis inom bland annat landskapsplanering och värdefulla byggda kulturmiljöer och 
kulturlandskap. 

mailto:ideakilpailu@lapinjarvi.fi
https://ted.europa.eu/
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7.5 Priser 

Priserna på 55 000 euro fördelas enligt följande: 
första pris 20 000 euro 
andra pris 15 000 euro 
tredje pris 10 000 euro 
 
Dessutom utdelas två inlösen på 5 000 euro vardera. Juryn kan genom ett enhälligt beslut fördela prissumman 
på ett annat sätt än det som anges i Finlands Arkitektförbunds (SAFA) tävlingsregler. Dessutom kan juryn välja 
att ge hedersomnämnanden. Priserna betalas ut via Finlands Arkitektförbund (SAFA). SAFA tar ut 7 procent av 
priserna i avgift i enlighet med sina tävlingsregler. Tävlingspriserna är skattebefriade. 

7.6 Juryn 

Tävlingsförslagen bedöms av en jury som består av 
medlemmar som utsetts av Lappträsk kommun: 
● Kim Jordas, kommunstyrelsens ordförande, juryns ordförande 
● Göran Wallén, tekniska nämndens ordförande 
● Pirkko Kukurinen, arkitekt SAFA 
● Maria Vickholm, lektor, representant utsedd avkommunstyrelsen 

medlemmar som utsetts av Finlands Arkitektförbund: 
● Helka-Liisa Hentilä, professor, arkitekt SAFA  
● Emilia Saasi, arkitekt SAFA, landskapsarkitekt 

Kristiina Tikkala, teknisk direktör, är juryns sekreterare. 
Helka-Liisa Hentilä, Emilia Saatsi och Pirkko Kukkurainen är sådana professionella medlemmar som avses i SAFAs 
tävlingsregler. Professionella medlemmar innehar mer än hälften av juryns röster. Vid behov kommer juryn 
också att rådfråga andra experter som den anser vara nödvändiga för bedömningen, till exempel 
kommundirektör Jarkko Sorvanto, de tjänsteinnehavare i Lovisa stad som ansvarar för byggnadstillsynen i 
Lappträsk kommun och Lappträsk kommuns förtroendevalda. Experterna och sekreteraren deltar inte i 
beslutsfattandet. 

7.7 Tävlingsregler och godkännande av tävlingsprogrammet 

Tävlingen följer detta tävlingsprogram och Finlands Arkitektförbunds regler. Tävlingsprogrammet har godkänts 
av tävlingsarrangören, SAFAs tävlingskommitté och juryn. 

7.8 Programhandlingar 

Detta tävlingsprogram och nedanstående programhandlingar kan laddas ner från tävlingens webbsidor 

www.lapinjarvi.fi/ideakilpailu. 
 

Bilaga 1.1 Baskarta, kombination (skp) 
Bilaga 1.2 Baskarta, fastigheter (dwg) 
Bilaga 1.3 Baskarta, fastigheter och terräng (dwg) 
Bilaga 1.4 Baskarta, tävlingsområde och fastighetsgränser (dwg) 
Bilaga 1.5 Bilaga 1.5 Baskarta A3 (avgränsning av tävlings- och granskningsområdet, kommunalt 
markägande) 1:5000 (pdf)  
Bilaga 2.1 Ortofoto 1:5000 (pdf) 
Bilaga 2.2 Ortofoto och namn i tävlingsområdet (pdf) 
Bilaga 3 Snedbild som underlag för inbäddad bild (jpg) 
Bilaga 4 Övriga snedbilder av området, 2022, fotograf Henrik Lund (jpg)  

http://www.lapinjarvi.fi/ideakilpailu
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Bilaga 5 Markplansbilder från tävlingsområdet (jpg)  
Bilaga 6 Minnesvänliga Kapellby i Lappträsk, allmän plan 2019 (pdf)   

Nedanstående programhandlingar kan laddas ned från Lappträsks karttjänst https://lapinjarvi.karttatiimi.fi.  
 

Bilaga 8 Generalplangränser och -bestämmelser 
Bilaga 9 Detaljplangränser och -bestämmelser 
Bilaga 10 Tävlingsområde och dess omgivning, guidekarta 
Bilaga 11 Flygfoto Lantmäteriverket  

7.9 Tidtabell 

Tävlingsperioden börjar den 30 november 2022  
Terrängsyn på tävlingsområdet den 14 december 2022 
Tävlingswebbinarium 15 december 2022 
Frågor om tävlingen senast den 9 januari 2023 
Svar på frågor om tävlingen senast den 23 januari 2023 
Inlämning av tävlingsförslag den 17 mars 2023 

7.10  Terrängsyn av tävlingsområdet och webbinarium 

För dem som är intresserade av tävlingen ordnas en terrängsyn som är öppen för alla den 14 december 2022 
klockan 11.00–13.00 och ett tävlingswebbinarium på Teams den 15 december klockan 15.30–17.00. Närmare 
anvisningar inklusive anmälningslänkar och programmet för webbseminariet finns på tävlingens webbsidor på 
Lappträsk kommuns webbplats. 
 
Under tävlingsseminariet finns det möjlighet att ställa frågor till tävlingsarrangören. En presentation av 
tävlingswebbinariet och de frågor och svar som tas upp under tävlingswebbinariet kommer att publiceras på 
tävlingens webbsidor. 

7.11  Frågor om tävlingen 

De tävlande har rätt att ställa frågor om tävlingen. Frågor om tävlingen skickas till juryn via e-post till adressen 
ideakilpailu@lapinjarvi.fi senast den 9 januari 2023 kl. 15.00. Skriv ”fråga om tävlingen” i ämnesraden. 
 
Frågor ska förses med en pseudonym. Frågorna behandlas anonymt. Frågorna och juryns svar publiceras på 
tävlingens webbsidor senast den 23 januari 2023 på följande adress: http://lapinjarvi.fi/ideakilpailu.  

7.12  Tävlingens avgörande, offentliggörandet av resultaten och utställning 

Alla tävlingsförslag som godkänns för bedömning publiceras under pseudonymen på tävlingens webbsidor efter 
att tävlingsperioden har löpt ut. Allmänheten har möjlighet att kommentera alla förslag på kommunens 
webbplats mellan den 24 mars och den 21 april 2023 innan juryn fattar sitt beslut. Den respons som erhålls 
inom tidsfristen kommer att vidarebefordras till juryn. Responsen kommer att användas i den framtida 
planläggningen och annan fortsatt planering av området.  
 
Tävlingen avgörs under juni 2023. Utgången av tävlingen kommer omedelbart att meddelas upphovsmännen till 
de vinnande, inlösta och eventuellt hedrade förslagen. Tidpunkten för offentliggörandet av tävlingsresultaten 
och presentationen av tävlingsförslagen meddelas senare. Tävlingsresultaten och bedömningsprotokollet 
publiceras på tävlingens webbsidor. Resultaten kommer också att publiceras på SAFAs webbplats www.safa.fi, i 
tidskriften Arkkitehtiuutiset och i SAFAs andra kommunikationskanaler.  

mailto:ideakilpailu@lapinjarvi.fi
http://lapinjarvi.fi/ideakilpailu
http://www.safa.fi/
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7.13  Fortsatta åtgärder efter tävlingen 

Juryn kommer att ge en rekommendation om fortsatta åtgärder baserat på resultatet av tävlingen. Den 
vinnande arbetsgruppen kan genom direktupphandling få i konsultuppdrag att göra en fortsatt planering i 
samband med utarbetandet av detaljplanen eller en mer detaljerad planering av ett delområde. Uppdragets 
omfattning avtalas senare. 

7.14  Rätt att använda tävlingsförslagen 

Tävlingsarrangören innehar äganderätten till de belönade och inlösta tävlingsförslagen. Upphovsmännen 
behåller upphovsrätten till sina förslag. Uppdragstagaren har rätt att använda teman och idéer i andra förslag i 
enlighet med upphovsrättslagen.  
 
Tävlingsarrangören och SAFA har rätt att publicera material från de belönade och inlösta förslagen utan att ge 
ersättning. I samband med publiceringen ska upphovsmannen till förslaget alltid anges, med undantag för 
förslag som ska publiceras anonymt medan tävlingen pågår.  

7.15 Tävlingsregler 

Tävlingen följer Finlands Arkitektförbunds tävlingsregler och detta tävlingsprogram.   
 
 

 

 
 


