
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 
  

AALTO-YLIOPISTON, TAMPEREEN YLIOPISTON JA OULUN YLIOPISTON    
ARKKITEHTIKOULUJEN OPISKELIJOILLE    

          2.9.– 9.12.2020   

 

     ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 19.3.2021 



1. KILPAILUN TAUSTAA   
     

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n (JSY) rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yli-

opiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Kilpailuja on järjestetty 

vuodesta 2002 lähtien ja syksyn 2020 kilpailu oli järjestyksessään 13. Kilpailun teknisistä järjestelyistä vas-

tasi Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Kilpailu kytkeytyi sisältönsä osalta myös Oulun yliopis-

ton ja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköiden vetämään Asumisen uudet muodot – Eheytyvät 

elävät lähiöt (AsuMut) -hankkeeseen, joka on hyväksytty ympäristöministeriön / ARA:n rahoittamaan Lä-

hiöohjelmaan 2020 – 2022.   

 

Tamperelainen vuokra-asuntopalveluorganisaatio VTS Kodit osoitti kilpailua varten kohdetontin Tampe-

reen Haukiluomasta osoitteesta Runkokatu 12. Alueellisen tarkastelun kohteena oli korttelin eteläosa ja 

tarkempi korjaussuunnitelma tuli laatia rakennukseen numero 4. Kohdekorttelin rakennukset on raken-

nettu vuonna 1977 ja ne edustavat aikansa betonielementtirakentamista. Maanpäällisen pohjakerroksen 

lisäksi kaikissa rakennuksissa on 3 asuinkerrosta. Maantasokerroksessa on muutamia asuntoja, väestön-

suoja-, sauna- ja varastotiloja. Asuinkerrokset ovat tyypillisiä lamelliratkaisuja, jolloin porrashuoneesta on 

kerroksittain käynti 2-3 asuntoon. Kantavana rakenteena on poikittaisseinät betoniseinät ja välipohjat 

ovat paikallavalurakenteisia. Parvekkeet ovat rakennusrunkoon tuettuja ulokeparvekkeita. Julkisivuraken-

teena on pesubetonipintainen sandwich-elementti. Lämpöeristeiden määrä on vähäinen ja rakennusten 

energiatehokkuus nykyrakentamiseen verrattuna on huono. Rakennuksista puuttuu hissit. 

 

 

2. KILPAILUN TAVOITTEET JA KILPAILUTEHTÄVÄ  
 
Suomessa on runsaasti 1960-1980 -luvuilla rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joiden tekni-
nen ja toiminnallinen korjaustarve on suuri. Kilpailun keskeisimpinä tavoitteina oli löytää monipuolisia ja toteutta-
miskelpoisia ideoita suunnittelukohteeksi valitun, aikansa rakennustapaa edustavan kerrostalon julkisivujen ener-
giakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen tai uusimiseen, lisäkerrosten rakentamiseen, esteettömyyden paran-
tamiseen sekä maanpäällisen kellarikerroksen ja piha-alueiden toiminnalliseen uudistamiseen.     

 

Kilpailutyössä tuli pyrkiä luomaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jossa yhdistyvät innovatiiviset ja roh-

keat julkisivu- ja parvekeratkaisut, tavoiteltu toiminallisuus ja esteettömyys sekä arkkitehtonisesti laadukas 

ja kustannustehokas lisärakentaminen rakennusta korottamalla.  

 

Tehtävänä oli tarkastella yleisratkaisuja ja toiminnallisuutta koko kilpailualueella ja laatia tarkempi korjaus-

suunnitelma kohderakennukseen numero 4. Muita rakennuksia voitiin olettaa uudistettavan samalla muo-

tokielellä. Lisäkerrosten, hissien, oleellisten yhteistilojen sekä ulkotilojen toimintoineen tuli olla esteettömiä 

ja helposti saavutettavissa. Energiatehokkuus on ollut yksi suunnittelun keskeisistä teemoista.  Julkisivujen 

ja parvekkeiden uudistamisessa tulikin pyrkiä parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta ja arkkiteh-

tuuria. Rakennuksen katolle tuli osoittaa lisätilaa, jonka korkeus vastaa korkeintaan kahden kerroksen koro-

tusta.   

 

Korttelin asuntojakauma ei täysin vastaa nykyisiä tavoitteita vaan pienasuntoja olisi suotavaa olla nykyistä 

enemmän. Tämä tuli mahdollisuuksien mukaan huomioida lisäkerrosten asuntoratkaisuja suunniteltaessa.  

Myös vanhojen asuntokerrosten (2-3 krs.) pohjaratkaisuja voitiin esittää muokattaviksi perustelluista syistä, 

kuten hissin lisäyksen vuoksi. Pääpaino kilpailussa on kuitenkin lisäkerrosten suunnittelussa ja julkisivujen kor-

jaussuunnittelussa.   

  

Kilpailussa tuli perehtyä myös rakenteellisiin yksityiskohtiin. Teknisten ratkaisujen tuli olla pitkäikäisiä, us-

kottavia ja tarkemman jatkosuunnittelun avulla ratkaistavissa siten, ettei kilpailutyön tavoitteellinen perus-

idea laimene tai hämärry.  

 

 



3. KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET     
 

Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnitti huomiota kilpailuohjelmassa asetettujen tavoitteiden huo-
mioimiseen sekä seuraaviin tekijöihin: 

1) Arkkitehtoninen laatu sekä kaupunkikuvallinen ratkaisu    
2) Toiminnalliset ratkaisut     
3)   Ehdotuksen rakenteellinen ja energiatekninen toimivuus     

Erityistä huomiota kiinnitettiin etenkin ehdotusten ideoihin sekä arkkitehtonisiin ja toiminnallisiin ansioihin.    
 
 
4. PALKINTOLAUTAKUNTA     
 

Palkintolautakunnan jäsenet ovat olleet:        

- Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, palkinto-

lautakunnan puheenjohtaja   
- Anu Soikkeli, professori, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö   
- Pekka Heikkinen, professori, Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos   

- Teemu Hirvilammi, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö     
- Dennis Somelar, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö     
- Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja     
- Toni Pakkala, TkT, Tampereen yliopisto, rakennustekniikan yksikkö, Rakenteiden korjaamisen ja elin-
kaaritekniikan tutkimusryhmä, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja     
- Satu Eskelinen, toimitusjohtaja, VTS Kodit   
- Jaakko Lehtinen, rakennuttajapäällikkö, VTS Kodit 
  

 Palkintolautakunnan sihteerinä on toiminut Ari Rahikainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. 

 
 
5. YLEISARVOSTELU 
 
Kilpailuun saapui 22 ehdotusta. Arvostelussaan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota ehdotusten arkki-
tehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan kokonaisuuteen.  Myös ratkaisujen funktionaalista 
toimivuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä ratkaisuja arvioitiin. Palkintolautakunta piti ehdotusten yleistasoa hy-
vänä. Parhaimmissa ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri ja 
energiatehokkuuden parantaminen, hissien lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, pihojen elävöittäminen sekä 
rakennustekniset ja rakennusopilliset kysymykset. 
 
 
6. EHDOTUSKOHTAISET ARVIOT 
 
Seuraavassa on 22 kilpailutyön ehdotuskohtaiset palkintolautakunnan tekemät arviot. Työt ovat nimimerkkien 
mukaisessa numero- ja aakkosjärjestyksessä. 
 
1. Aalloke 
Persoonallinen kilpailutyö. Yöllinen visualisointikuva on hyvin vaikuttava. Orgaanisen muodon antava rimoitus 
mahdollistaa rakennusmassojen modernisoinnin, samalla mahdollistaen vanhan rakennusmassan näyttämisen ja 
eri aikakausien kerrostumisten muodostumisen. Näyttävän näköinen ja kiva koristelu, kattoterassi ja kasikerroksi-
set asunnot plussaa, kalliit ja vaikeasti ylläpidettävät parvekeratkaisut ja hieman keskeneräiseksi jäänyt piha-alue. 
Arkkitehtuuri on kokonaisuutena hiukan väkinäisen oloista. Olisi voinut olla enemmän yhtenäisyyttä rakennuksen 
eri julkisivujen välille, rimoitus ja aaltoparvekkeiden teemat ovat visuaalisesti irrallisia toisistaan. Kaarevat parvek-
keet ovat estetiikaltaan jokseenkin vanhanaikaisia. Viimeisen planssin alimmassa rakenneleikkauksessa vanhan be-
tonikerroksen ylänurkka muodostaa kylmäsillan. 
   
2. Hilla 
Julkisivut ovat ansiokkaat, uudistaa korttelin hyvin, vanha silti erottuu. Piha on toimiva, detaljit ja muotoilu siinäkin 
kauniit. Asunnot ovat onnistuneita. Hieno piha; selkeä reititys, viljely ja katokset. Inva-asunto, saunatilat ja tila-
elementit plussaa, hieman liikaa ehkä rimaa käytetty. Hyvää eläytymistä ja monipuolisesti korttelia elävöittäviä 



toimintoja. Hyvät asuntopohjat varsinkin maatasokerroksessa, sekä lisäkerroksissa. Mahdollisimman paljon ole-
massa olevia tiloja tuottamaan vuokratuloja. Lisäkerroksen parvekkeiden sisäänvedot ovat onnistuneita. Kahden 
yksiön sisentäminen päämassasta on hauska idea, joka luo helpon sijoittumisen näiden yksiöiden parvekkeille sa-
malla luoden julkisivuun rytmiä ja syvyysvaihtelua. Viljelytoiminnon sijainti sisäpihalla askarruttaa, koska käytän-
nössä suurikokoinen puusto ja rakennukset varjostavat. 
 
3. Honka  
Julkisivu on hieno ja värimaailmat kohtaavat hyvin, hyvät pohjapiirrokset, puunkäyttö ja sauna saavat plussaa. Ri-
moituksilla ja erilaisilla paneeleilla on onnistuttu luomaan erilaisia tekstuureita ja värejä julkisivuun. Ulkoarkkiteh-
tuurin sommittelu on mielenkiintoista ja tyylikkään leikkisää. Julkisivut ovat kuitenkin ehkä vähän tarpeettoman 
sekavahkoja, mutta erityistä plussaa päätyjulkisivun aktivoinnista. Asuntojen mitoitus on niukka ja pääpiirteittäin 
hallittu, asuttavuus on pääosin kunnossa, vaikkakin jotkut asunnot ovat vaikeasti kalustettavissa. Maantasokerrok-
sen aktivointi on hyvää. Ideoita ja hyviä aineksia on paljon, mutta niitä olisi kannattanut työstää vielä pidemmälle. 
Pihasuunnittelu ja ulkorakennukset jäävät epäselviksi, ulkokuntosalin sijainti myös kummeksuttaa. Vanhan raken-
nuksen arkkitehtuuri ei välity, eli ratkaisussa ei erotu selvästi eri aikakauden arkkitehtuurin kerrostumia. 
 
4. Ikimänty 
Arkkitehtuurissa on persoonallinen ja tuore ote. Kokonaisuus ja massoittelu on miellyttävää, kiinnostavaa ja uskot-
tavaa. Lisäkerroksen yksiöiden asemointi pitkä sivu julkisivua vasten tekee pienestä asunnosta huomattavasti mu-
kavamman verrattaessa “perinteisiin putkiyksiöihin”. Puun käyttö on tyylikästä ja modernia. Lisäkerrosten CLT-
tilaelementtiratkaisut ovat onnistuneita. Parvekkeet ovat ilmeikkäitä, joskin varsinaiset parvekkeet on korvattu nk. 
ranskalaisilla parvekkeilla joissakin asunnoissa. 5. krs:n keskikäytäväratkaisu on tylsähkö. Maantasokerrosta akti-
voivat yhteisölliset toiminnot sijoittuvat asuntojen väliin onnistuneesti. Toisaalta ovat ääniteknisesti haastavia to-
teuttaa niin, ettei asuminen viereisissä tiloissa häiriinny. Vanhojen julkisivujen korjaustapa on toimiva. Rakennus-
osaleikkaukset sekä havainnekuvat ovat hyvin ammattimaisesti laadittuja. Rakennus ja piha keskustelevat hyvin. 
Poistoilmalämpöpumppu ja aurinkopaneelimahdollisuudet ovat energiansäästöratkaisuna plussaa. 
 
5. Ikivihreä 
Mielenkiintoinen värivalinta julkisivuarkkitehtuurissa ja ehdotettu julkisivutuote henkii 60-70-lukua. Massasta ul-
konevat porraskäytävät tuovat julkisivuun ilmeikkyyttä. Lisäkerroksen sisäänveto on arkkitehtonisesti onnistunut 
ratkaisu. Osa yksiöistä on isoja, mutta silti vaikeasti kalustettavia ja tilankäytöltään tehottomia. Pihasuunnitelma 
on monipuolisesti ja huolellisesti laadittu. Ehdotuksessa on mielenkiintoiset saunatilat, hissi hallitsevan näköinen, 
keraaminen muotolaatta on kestävä, mutta varsin kallis ratkaisu – ei ole edulliseen vuokra-asumiseen parhaiten 
soveltuva. Osittain arkkitehtuurin massat ovat suurieleisiä ja muistuttavat hieman julkisen rakennuksen tai laitok-
sen arkkitehtuuria. Alakerran aktivointi on hyvää. Rakenneleikkaukset on ammattitaitoisesti laadittu. Saunatilan 
mitoituksessa on puutteita. 
  
6. Kaaksi 
Uusi, virkistävä, rohkea ja näyttävä idea perusparannukseen. Keskimmäisestä portaasta puuttuu hissi. Uudet asun-
topohjat ovat persoonallisia ja olisivat hiottavissa toimiviksi. Mielenkiintoinen massallinen idea, joka luo vahvan 
kerroksellisuuden vanhan ja uuden välillä. Arkkitehtuurin perusratkaisu on persoonallinen ja onnistunut, mutta 
aukotus jää uudisosassa jäsentymättömäksi. Massojen yhdistyminen luo mielenkiintoiset parvekkeet olemassa 
oleviin asuntoihin, joskin parvekkeet menevät kolmiomuodon vuoksi hyvin kapeiksi ja hankaliksi käyttää. Lisäker-
rosten terassi sijoittuu hienosti vanhan massan päälle. Harmaat alueet maantasokerroksessa jäävät mysteeriksi. 
Lisäkerroksen asunnot ovat hyvin kalustettavia, mutta todella isoja. Asuntoja olisi voitu vielä työstää, ja mahdolli-
sesti luopua kokonaan X/Y koordinaatiston linjoista. Maantasokerros jää aktivoimatta ja pihaan olisi voinut vielä 
panostaa. Tiloja ja niiden käyttötarkoitusta olisi myös voinut työstää enemmän. esim. viherhuoneet ja niihin kulku 
omasta porraskäytävästä. Kuvat ovat suhteellisen viitteellisiä ja kaipaisivat viimeistelyä. 
 
7. Kimara 
Arkkitehtuurin rytmi ja suhteet ovat hyvät, materiaaliskaala on rikas ja hallittu. Tyylikästä toteutuskelpoista perus-
varmaa arkkitehtuuria, pitkälle viedyt suunnitelmat. Uudistaa onnistuneesti, vanha rakennus on silti ”luettavissa”. 
Yhteisöllisyys on plussaa ja asuntosuunnittelu osaavaa. Yhteisöllisyyden pyrkimys on vahvasti läsnä myös kortteli-
tasolla. Läpitalon kaksio lisäkerroksissa on onnistunut ja tehtävien muutosten esitystapa on selkeä. Asuntosuunnit-
teluun on paneuduttu huolella ja se on osaavaa. Hyvä tasapaino maantasokerroksessa: mitkä ovat yhteistiloja ja 
mitkä tilat tuottavat vuokratiloja. Ehdotuksessa on erityisen hienot julkisivut, piha on hyvin suunniteltu, puunkäyt-
tö on realistisen taitavaa, asuntopohjat ovat hyviä ja niihin on panostettu paljon. Lisälämmöneristys ja levyrappaus 



on toimiva ratkaisu, jos se on toteutettu oikein ja huolellisesti. Hieman arveluttaa onko kattoterasseja ja yhteistilo-
ja vuokra-asumiseen jopa liikaa, koska käytännössä niille ei ole ympärivuotista käyttöä. Energiatekniset asiat ja 
energiatehokkuus käsitelty kovin vähäisesti. 
 
8. Kotio 
Toteutettavuus on hyvä ja tukee edullista vuokra-asumista. Perusvarmaa ja toteuttamiskelpoista suunnittelua ja 
vanhojen kerrosten käsittelyä. Kaksi asuntoa per rapputaso on kuitenkin varsin tehotonta. Parvekkeiden monipuo-
linen suunnittelu on taitavaa. Erityisesti olemassa olevien parvekkeiden hyödyntäminen ja laajentaminen sekä 
parvekkeettomien asuntojen uudet ranskalaiset parvekkeet ovat plussaa, ja lisäävät asumismukavuutta. “Veran-
ta”-idea on kehityskelpoinen. Ulkoarkkitehtuurin värimaailma on mielenkiintoinen idea. Julkisivukatkelma ja osa 
visualisointikuvista ovat ansiokkaita, mutta arkkitehtuuri taustapuolella on hiukan ankeahkon näköistä, kun esitys-
tapa on kokonaisuutena varsin viitteellistä. Pihasuunnitteluun olisin toivonut panostettavan enemmän. 
 
9. Käännetty katse 
Hyvä idea umpikorttelista ja lisärakennuksesta, puun käyttö on luontevaa ja taitavaa, kokonaisuutena varsin iätön 
ratkaisu. Päätyjulkisivujen materiaalin tekstuuri on tyylikästä, ja erityisen persoonallista rakennuksen päädyssä. 
Arkkitehtuuri on onnistunutta, nurkan täyttö lisärakentamisella on hyvä ajatus, vaikkakin se on jätetty hyödyntä-
mättä maantasokerroksen aktivoinnin mahdollistajana. Asunnoissa on paljon liikennetilaa ja ne ovat osin vaikeasti 
kalustettavissa. Arkkitehtuuriltaan julkisivut ovat täysin uudistava. Lopputulos on rauhallinen ja hallittu, joskin uusi 
ja vanha eivät erotu toisistaan.  Rakennusosaleikkaukset ja havainnekuvat ovat erittäin huolellisesti laadittuja. Yh-
teisöllisyyttä ja umpikorttelimaisuutta on pyritty edistämään, mutta pihanpuoli jää silti hieman mykäksi. Energia-
tehokkuutta on käsitelty monipuolisella tavalla. Kiveyksellä on saatu mielenkiintoisesti jäsenneltyä sisäpihakatuja 
sekä yhdistettyä patio ja yhteistilat. Leikkipiha ja puun roskaosien käyttäminen on mielenkiintoinen yksityiskohta. 
 
10. Köli 
Ehdotuksessa on tyylikkäät visualisoinnit, joista välittyy raikas tunnelma. Talon värimaailma on miellyttävä. Hie-
nostunutta arkkitehtuuria, varsinkin kuutiomaisten parvekkeiden ja puoliparvekkeiden rytmi lisäkerroksissa virkis-
tävät julkisivuja. Ylimmän kerroksen hulppeat asunnot korkeine huonetiloineen ja kattoikkunoine ovat luksusta. 
Puusäleikköihin perustuva ratkaisu on arkkitehtuuriltaan onnistunutta, mutta on ylläpidoltaan vaativa. Sommitte-
luote on hyvä rytmiltään ja suhteiltaan, mutta pihan puolen julkisivu jää kuitenkin nuivahkoksi. Toiminnallisuus on 
kokonaisuutena ongelmatonta, mutta alakerta on varsin umpinainen ja yhteistiloja on liian tuhlailevasti. Sauna-
osaston löylyhuoneesta ulos -ratkaisu on tarpeettoman rohkea.  Pihasuunnittelu on kiinnostavaa, mutta siinä on 
varsin kaavamaiset ja hankalahkot kulkureitit.  
 
11. Lasite 
Pohjaratkaisu ja asuntosuunnittelu on kilpailun parhaimmistoa. Parvekevyöhykkeen käyttö lisää asumismukavuut-
ta ja tilaa olemassa oleviin asuntoihin sekä on energiataloudellisessa mielessä plussaa. Yksiöt ovat tilavia, ja ma-
kuutilojen osoittaminen alkoviin luo suuren olohuoneen asuntoon. Kantavia rakenteita on purettu verraten roi-
masti. Kattokerros on kannatettava, mutta yhteisiä kattoterasseja on vuokra-asumiseen liioitellusti. Tekniset rat-
kaisut ja rakennusosaleikkaukset ovat kunnossa. Ratkaisuna arkkitehtuurin täysin uudistava. Lopputuloksena on 
rauhallinen, valkoinen ja iätön julkisivuratkaisu, joskin henkii myös julkista rakennusta tai jopa 1950-luvun sairaa-
laa. Kadunpuoleiset julkisivut ovat taas raikkaita ja moderneja. Ehdotuksessa on paneuduttu huolella tilaelement-
tien käyttöön. Lisäkerrosrakentamisen rakennustekniset haasteet otettu hyvin huomioon. Pihan toiminnot ovat 
hyvin ja harkitusti sijoitettu. 
 
12. Latva 
Arkkitehtuuri miellyttävää, suhteet ja rytmi ovat hyviä. Ratkaisu on tuore ja raikkaasti uudistava, jolloin kuitenkin 
tietoisesti kadotetaan vanhojen rakennusten rakennusaikakauden arkkitehtonisia ominaispiirteitä. Lisäkerrosten 
julkisivujen puumateriaali soljuu mukavasti vanhojen kerrosten julkisivujen osaksi ja liittää ne luontevasti toisiinsa. 
Erityisesti parvekejulkisivussa materiaalinkäyttö on ansiokasta. Sen sijaan pihajulkisivu on arkisempi. Kantavia sei-
niä on purettu varsin paljon. Asunnot ovat toiminnallisesti kunnossa. Lisäkerrosten erityisyyden mahdollisuudet on 
huomioitu terassiratkaisussa. Avonaiset parvekkeet luovat suunnitelmaan herkkyyttä, mutta toiminnallisuudeltaan 
lasitetut parvekkeet saattaisivat olla parempi vaihtoehto. Pihasuunnitelma jäsentelee hyvin molempien rakennus-
kokonaisuuksien sisäpihat. Terassikäytävä luo uuden mielenkiintoisen kulkuväylän suunnittelualueen poikki, sekä 
luo erilaisia alueita mielenkiintoisilla ja vaihtelevilla pintamateriaaleilla. Mm. poistoilmalämpöpumppu ja aurinko-
paneelit ovat plussaa. 
 



13. Latvusto 
Suunnitelma uudistaa ja modernisoi olemassa olevat rakennusmassat, mutta silti onnistuu osittain säilyttämään 
niiden aikakaudelle ominaisia arkkitehtonisia piirteitä, kuten massa, aukotus ja parvekkeet. Omaleimainen arkki-
tehtuuri, joka luo alueelle vahvan imagon. Julkisivut, yläkerran kyläidea ja yhteisöllisyys ovat hyvää, myös lisära-
kennus on plussaa. Katon huvilateema on hyvä, mutta syntynyt kokonaisuus hiukan ristiriitainen. Lisäkerrokset an-
tavat levottoman kokonaisvaikutelman, ja eivät hyödynnä parhaalla mahdollisella tavalla katoilla olevaa täyden-
nysrakentamisen potentiaalia. Lisäkerrosten asuntojen seinälinjat luovat elämyksellisyyttä asuntoihin, mutta sa-
malla vaikeuttavat niiden kalustettavuutta hieman. Lisäkerroksen tuoma valon mahdollisuus hyödyntämättä, sa-
moin valtavat parvet- ja parviasunnot ovat ajatuksena hauska, mutta tilankäyttö on tehotonta. Pihasuunnitelma ei 
pyri lisäämään huomattavasti toimintoja piha-alueella. 
  
14. Petäjä 
Arkkitehtuuri on leppoisan juurevaa, maalaismaista positiivisessa mielessä. Asunnot ovat toimivia. Myös sisääntu-
lopuolella parvekkeita – kilpailun tarjonnassa mukava poikkeus. Julkisivut ottavat huomioon mäntyjen värityksen, 
sopivat alueen tunnelmaan. Myös olemassa olevien rakennusten arkkitehtonisia ominaispiirteitä onnistuttu säilyt-
tämään. Pihasuunnittelu on varsin onnistunutta, vaikkakin hyötykasviviljelmä on sijoitettu keskelle puustoa, joka 
varjostaa kasvimaata. Rakennusosaleikkaukset ja visualisointikuvat ovat erittäin ammattimaisesti laadittuja. Tek-
nisten ratkaisujen toteutettavuus on hyvä. Jälkiasennushissit ovat tilavat, mutta niiden sijoittelu tekee niistä hyvin 
massiiviset ja rakennusmassasta tarpeettomasti korostuvat. 
 
15. Pine 
Arkkitehtuuri on tyylikästä ja perusvarmaa, vaikkakin suunnitelmassa kadotetaan vanhojen rakennusten raken-
nusaikakauden arkkitehtonisia ominaispiirteitä. Lisäkerrosten massoittelu keventää onnistuneesti rakennuksen 
kokonaishahmoa. Esitetyt pohjat ovat uskottavia ja yleisiä tiloja on tuotu hyvin myös lisäkerroksiin. Julkisivusuun-
nittelu on onnistunutta, vaikkakin ratkaisut ovat kovin umpinaisia etenkin lisäkerroksissa. Parvekkeiden rytmi ja 
massoittelu on erittäin kauniisti toteutettu. Kulkureittien avaaminen sisäpihalle jäsentelee sitä hyvin, mutta kulku-
reitit ovat hyvin leveät. Pinnoitettua aluetta tulee hyvin paljon. 
 
16. Ruutupeli 
Ratkaisu tukee hyvin edullista vuokra-asumista. Arkkitehtuuri on yksinkertaista ja se ehostaa – ja jopa korostaa 
olemassa olevien rakennusten arkkitehtonisia ominaisuuksia. Maantasokerroksen aktivointi on plussaa. Lisäker-
rokset ja asunnot ovat hotellimaisia pitkine käytävineen. Julkisivut ovat tavanomaisia ja arkisen vanhahtavia. His-
sin mitoitus on kyseenalainen. Piha-alueeseen olisi toivottu enemmän käyttöä. Työn kuvien viitteellisyyden vuoksi 
tunnelmasta ja pihasuunnitelmasta on vaikea päästä jyvälle. 
 
17. Sattumoisin  
Värien käyttö alueen uudistamisessa on hyvä idea, persoonallinen linkki vanhojen olemassa olevien rakennusten 
elementtien huomioväreihin. Ehdotus on arkisen käytännöllinen ja tukee edullista vuokra-asumista. Julkisivu toi-
selta puolelta on laitosmainen ja vanhahtava. Betoni on käytännössä vanhalle rakennusrungolle ja perustuksille 
tarpeettoman raskas valinta lisäkerrosten runko- ja julkisivumateriaaliksi. Uusi arkkitehtuuri ja vanha rakennus ei-
vät ole löytäneet sopusointua, lopputulos on arkkitehtuuriltaan arkinen ja kömpelöhkö. Uusien kerrosten väljä 
luhtiratkaisu on erittäin tuhlaileva ja asumisesta irrallinen. Työ on kokonaisolemukseltaan hyvin viitteellinen, ja 
työn suunnitteluratkaisujen selostuksessa kuvattua tunnelmaa on välillä vaikea lukea. Varsinkin pihasuunnitelma 
olisi kaivannut lisää selitteitä. 
  
18. Siilo 
Sisäpihalle on saatu hieno kokonaisuus liikaa maaperää ja puustoa häiritsemättä. Puurimoitus lisäkerroksissa sekä 
niiden rytmiä jäljittelevä tumma rappaus antavat suunnitelmalle omaleimaisen ja rohkean ulkomuodon. Lisäker-
rosten massoittelu on uljasta ja taitavaa. Julkisivut ovat aiheiltaan positiivisessa mielessä runsaita ja kulmikkaita. 
Viiston lisäkerrososan ja seinän liittymäkohdasta olisi ollut toivottavaa nähdä rakennusosaleikkaus. Rakennustek-
nisesti uuden ja vanhan sekä eri materiaalien liittäminen saumattomasti saattaa luoda rakennusopillisia haasteita. 
Yhteistilat ja kattoterassit ovat hyviä, mutta niiden saavutettavuus on osin heikko. Porrashuoneiden valoisuuden 
lisääminen on plussaa. Pohjissa on paljon hukkatilaa.  
 
19. Somerikko  
Arkkitehtuuri on herkkää ja se ehostaa ja säilyttää olemassa olevien rakennusten arkkitehtonisia ominaisuuksia. Li-
säkerrokset, uudet parvekkeet ja värimaailma luovat onnistuneen päivityksen, vanha edelleen arvokas osa koko-



naisuutta. Kantava rakenne on osittain poistettu, muutoin toteutettavuus on hyvä. Pohjapiirrokset ovat pääosin 
onnistuneita, mutta studiot ovat hieman väkinäisiä kalustevaraus huomioiden. Piha-alue ansaitsee plussaa. Raken-
teiden tutkiminen ja rakennusosaleikkausten esittäminen on jäänyt kovin vähäiseksi. Parvekkeet ehkä liian hallit-
sevia, lisäksi niiden käytännöllisyys ja huollettavuus arveluttavat. Etupihan kulkuväylä mahdollistaa kulun raken-
nukselle ja asuntoihin, mutta samalla vähentää myös kyseisten asuntojen yksityisyyttä. 
 
20. Synergia 
Suunnitelma onnistuu raikastamaan ja luomaan rakennuksista kokonaisuuden, joka säilyttää olemassa olevia ark-
kitehtonisia arvoja luoden uudistusten kanssa ainutlaatuisen, yhtenäisen ja ehjän kokonaisuuden. Arkkitehtuuri on 
silti jokseenkin tavanomaista. Rakennuksen kattomuoto on hyvin raskas ja kömpelö. Yhteisöllisyyden teema on 
erinomaista, samoin pihan vahva ja mielenkiintoinen käsittely. Ehdotuksessa on runsaasti ansioita ja erityisen huo-
lella tutkitut rakennusosaleikkaukset, vaikkakin detaljileikkauksessa 2. on ulkoseinässä välipohjan ja parvekelaatan 
liitoksessa kylmäsilta. Esteettömyyden teema on vahva, muttei aivan toimivasti ratkaistu. Vain yksi lisäkerros on 
miinusta. Pienet asunnot ovat hyvin pieniä ja isot tilavia. 
 
21. Sysi 
Arkkitehtuurissa puun käyttö on hyvää, mutta kokonaisuutena yleisvaikutelma on tarpeettoman tumma ja syn-
kähkö. Julkisivut on uudistettu täysin. Alakerta on onnistunut. Moderni tumman ja vaalean kontrasti yksinkertaisi-
na massoina toimii kadunpuoleisella julkisivulla, mutta sisäpihan julkisivu jää hieman tylsäksi ja monotoniseksi. Li-
säkerrosten kaksikerroksinen yhteistila on pirteä lisä yhteisöllisyyteen. Muutoin asuntosuunnittelu on varsin vaa-
timatonta, tilankäyttö tehotonta, ja päädyn tuoma mahdollisuus hyödyntämättä. Pihasuunnitelma luo paljon ”tyh-
jää tilaa”, joka saavutetaan kaatamalla puustoa. 
  
22. Uurre  
Hienostunutta ja herkkää arkkitehtuuria, joka säästää myös olemassa olevien rakennusten arkkitehtonisia arvoja. 
”Sahalaitainen”, omaperäinen kattomuoto ehostaa ja tekee rakennuksen isäkerroksista vahvan ja erottuvat tee-
man. Jälkiasennushississä hyödynnetään myös puujulkisivun ominaisuuksia, paneloinnilla saadaan saumaton yh-
tenäinen massa. Puujulkisivut ovat hillityt ja kauniit, asuntopohjat vaikuttavat toimivilta ja tekniset ratkaisut ovat 
toteuttamiskelpoisia. Ratkaisun vaaleus tuo raikkautta pimeisiin talviin. Arkkitehtuuri on herkkää ja eteeristä, julki-
sivusuhteet, sommittelu ja materiaalinkäyttö on onnistunutta; vanha kuultaa kauniisti läpi osana sommittelua. Ke-
raamiset laattapinnat ovat hyvä kontrasti puupinnoille. Laajoilla lasitetuilla parvekkeilla parannetaan myös raken-
nuksen energiatehokkuutta. Piha on hyvin tutkittu kokonaisuutena ja aktivoitu, mutta osittain ratkaisut ovat mel-
ko tavanomaisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. KILPAILUN RATKAISU 
 
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa kilpailussa seuraavat palkinnot: 
 
1. palkinto 2 000 € nimimerkki ”Ikimänty” 
tekijät: Samu Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg 
Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö: 
 

 
 
 
2. palkinto 1 500 € nimimerkki ”Uurre” 
tekijät: Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren 
Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö: 

 
 
 
 
 
 
 



Kilpailun 3. palkinto päätettiin jättää jakamatta ja sen sijaan jaetaan kolme samanarvoista lunastusta á 500 €: 
 
Lunastus 500 € nimimerkki ”Kimara” 
tekijät: Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen 
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö: 
 

 
 
 
Lunastus 500 €  nimimerkki ”Käännetty katse” 
tekijä: Veera Saastamoinen 
Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö: 
 

 
 



 
 
Lunastus 500 €  nimimerkki ”Latva” 
tekijät: Maija Simoska ja Bea Walta 
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö:   

 

 
 

 

Muita kilpailuehdotuksia ei arvioitu eikä asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen, vaan ne 

arvioidaan kussakin arkkitehtikoulussa harjoitustöinä normaalisti. Palkintolautakunnan arviot on otettu 

huomioon kurssisuoritusten kokonaisarvioinnissa. Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä kurssi on 

ollut Rakennusoppi V (ARK-03112;) Korjausrakentamisen perusteet, laajuus 5,0 op. 
 
 
Tampereella 19.3.2021 
 
Palkintolautakunnan puolesta, 
 
 

 
Markku Karjalainen, 
Rakennusopin professori, TAU / ARK-yksikkö, 
Palkintolautakunnan puheenjohtaja 

 


