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Korjausrakentamisen 

opiskelijaideakilpailu 2020

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama 

perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu:

- Aalto-yliopiston

- Tampereen yliopiston (TAU) ja

- Oulun yliopiston 

arkkitehtikoulujen opiskelijoille. 
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Julkisivuyhdistys ry on vuonna 1995 perustettu 

aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on:

• edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja 

teknistä rakentamistapaa

• edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä 

käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä

• edistää alan koulutusta

• julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä

• osallistua alan kansainväliseen toimintaan
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Korjausrakentamisen opiskelijaideakilpailu 2020

Kilpailu on järjestetty v. 2002 lähtien, nyt 13. kerta

Kilpailun tavoitteena on ollut tuottaa 

korkeatasoisia, monipuolisia ja 

toteuttamiskelpoisia ideoita 

1960–1980-luvuilla rakennettujen 

lähiökerrostalojen julkisivujen 

energiakorjaukseen, parvekkeiden 

uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen 

ja lisäkerrosten rakentamiseen.

Saatiin 22 kilpailuehdotusta! 4



Kilpailutöissä on paneuduttu mm.:

• Tontin ja piha-alueiden toimintojen 

kehittämiseen

• Julkisivujen uudistamiseen ja 

energiakorjaukseen

• Lisäkerrosten rakentamiseen

• Puuttuvien hissien rakentamiseen

• Asumisratkaisujen kehittämiseen

• Rakennusteknisiin ja rakennusopillisiin 

kysymyksiin



Vuoden 2020 suunnittelun kohde:
VTS Kodit; Runkokatu 12, Haukiluoma, Tampere

19.3.20216

Kuuden kerrostalon

asuinkorttelin etelä-

osassa on neljä 4-

kerroksista

betonielementti-

kerrostaloa, joista

keskityttiin erityisesti

rakennukseen nro 4.

Rakennettu 1977

Ei hissejä



Vuoden 2020 suunnittelun kohde:
VTS Kodit; Runkokatu 12, Haukiluoma, Tampere



Vuoden 2020 opiskelijaideakilpailun kohde:

VTS Kodit; Runkokatu 12, Haukiluoma, Tampere

Palkintolautakunnan jäsenet ovat:

• Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 

yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja

• Teemu Hirvilammi, rakennusopin yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, 

Arkkitehtuurin yksikkö

• Anu Soikkeli, professori, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

• Pekka Heikkinen, professori (arkkitehtuurin käytänteet), Aalto-yliopisto, 

Arkkitehtuurin laitos

• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys 

ry:n edustaja

• Toni Pakkala, TkT, Tampereen yliopisto, Rakennustekniikan yksikkö, Rakenteiden 

korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja

• Jaakko Lehtinen, rakennuttajapäällikkö, VTS Kodit Oy

• Satu Eskelinen, toimitusjohtaja, VTS Kodit Oy

• Dennis Somelar, tutkimusavustaja, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

• Ari Rahikainen, kilpailun sihteeri, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö



Kilpailun arvioinnissa kilpailuehdotuksia on arvioitu kokonaisvaltaisesti!

Piha-alueet

Asuntopohjat, hissien lisäys

Julkisivut, lisäkerrokset

Rakenteet, rakennusopilliset asiat



Lunastus (500 €), nimimerkki ”Kimara”, tekijät: 
Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen, Oulun yliopisto
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Lunastus (500 €), nimimerkki ”Käännetty katse”, tekijä:
Veera Saastamoinen, Tampereen yliopisto



Lunastus (500 €), nimimerkki ”Latva”, tekijät: 
Maija Simoska ja Bea Walta, Oulun yliopisto
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2. palkinto (1 500 €), nimimerkki ”Uurre”, tekijät:
Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren, Tampereen yliopisto
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1. palkinto (2 000 €), nimimerkki ”Ikimänty”, tekijät:
Samu Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg, Tampereen yliopisto



K e r r o s t a l o n  k o r j a u k s e n  i d e a k i l p a i l u
2.9. – 9.12.2020

Samu Rantanen
työryhmänsä kanssa ehdotuksellaan

” Ikimänty "

1 .  P a l k i n t o

Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa, jossa tehtävänä oli 1970 rakennetun elementtikerrostalon 
julkisivujen ilmeen kohentaminen, rakennuksen energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden 

parantaminen sekä lisäkerrosten suunnittelu.

Toni Pakkala
Puheenjohtaja, 
Julkisivuyhdistys 

r.y.

Jaakko Lehtinen
Rakennuttajapäällikkö, 

VTS-kodit

Markku Karjalainen
TAU/ARK,  

Palkintolautakunnan 
puheenjohtaja

Allekirjoitettu 19.3.2021,



Kiitokset kaikille 

kilpailuun osallistuneille 

ja erityisesti palkituille!


