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1 KILPAILUKUTSU   
     
1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT, LUONNE JA TARKOITUS     

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n (JSY) rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka vuonna 

2021 suunnataan seuraavien oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille: 

  AALTO-YLIOPISTO 

  OULUN YLIOPISTO 

  TAMPEREEN YLIOPISTO 

  METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU  

  OULUN AMMATTIKORKEAKOULU 

  SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 

  TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

 
Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja nyt käynnistyvä syksyn 2021 kilpailu on järjestyksessään 14. Kilpailun 
teknisistä järjestelyistä vastaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) 
on osoittanut kilpailua varten kohdetontin Helsingin Tapanilasta osoitteesta Saniaistie 12.  
 
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.     

 

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana 

on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot 

vuokrataan. Hekan strategian ytimessä on tarjota asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista ar-

kea. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omis-

tajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen ylläpidosta ja hallin-

nosta. Heka on Suomen suurin vuokranantaja ja omistaa noin 50 000 asuntoa eri puolilla Helsinkiä. Asunto-

kannassa on paljon eri-ikäisiä rakennuksia, joista vanhin on vuodelta 1906. Moni Hekan asunto on myös 

suojeltu asemakaavassa: esimerkiksi iso osa Puu-Käpylän ja Puu-Vallilan kodeista sijaitsevat Hekan taloissa. 

Tulevan kahden vuoden aikana Hekalle valmistuu yhteensä 1053 uutta asuntoa eri puolille Helsinkiä. Sa-

maan aikaan peruskorjauksesta valmistuu yhteensä 1224 asuntoa 

 

Tämän arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoi-

sia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980- luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julki-

sivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen ja lisäkerrosten 

rakentamiseen. Vuonna 2021 suunnittelukohde on Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 oleva 

asuinkerrostalokortteli, jossa tarkemman tarkastelun kohteena on rakennus numero 1. Talon 1. suunnittelu-

ratkaisuja voidaan ajatella sovellettavan korttelikokonaisuuden muissa rakennuksissa. 

 
1.2 OSALLISTUMISOIKEUS     

Kilpailuun voivat osallistua kohdassa 1.1. mainittujen oppilaitosten arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskeli-

jat sekä kilpailuaikana oppilaitoksista valmistuvat arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit. Kilpailuehdotuksen voi 

laatia joko yksilö- tai ryhmätyönä. Kilpailukieli on suomi. Kilpailu viedään läpi kussakin oppilaitoksessa oppi-

laitoskohtaisten erillisohjeiden mukaisesti. Kilpailun suorittamisesta hyväksytysti on lähtökohtaisesti mah-

dollisuus saada opintosuorituksia kussakin oppilaitoksessa määritellyllä tavalla. 
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1.3 PALKINNOT     
Kilpailussa jaetaan palkintoina yhteensä 5 000 € seuraavasti:      

1. palkinto 2 000 €      

2. palkinto 1 500 €     
3. palkinto 1 000 €   

Kaksi lunastusta á 250 € 

   

Kilpailun tuomaristolla on yksimielisellä päätöksellään oikeus jakaa palkinnot myös toisin, kilpailun arvostelu-

pöytäkirjan perusteella. JSY maksaa palkinnot suoraan opiskelijoille. Kilpailun palkinnot ovat veronalaista an-

siotuloa saajalleen, jonka tulee itse ilmoittaa tulo verottajalle. Ryhmätyönä laaditussa palkitussa kilpailu-

työssä palkinto jaetaan ehdotuksen tekijöiden kesken.    

 

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA     
Palkintolautakunnan jäsenet ovat:        

- Markku Karjalainen, associate professor, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, palkintolauta-

kunnan puheenjohtaja   
- Pekka Heikkinen, professori, Aalto- yliopisto, arkkitehtuurin laitos 
- Anu Soikkeli, associate professor, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö 
- Jorma Lehtinen, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu  
- Anu Montin, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu 
- Janne Repo, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu 
- Minna Nyström-Järvinen, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu   
- Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja     
- Toni Pakkala, TkT, Tampereen yliopisto, rakennustekniikan yksikkö, Rakenteiden korjaaminen ja elin-
kaaritekniikka,  Julkisivuyhdistys ry:n edustaja     
- Rami Nurminen, hankekehitysyksikön päällikkö, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT 
- Jorma Tissari, rakennuttaja-arkkitehti, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT. 

 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Ari Rahikainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksi-

köstä. Palkintolautakunta on oikeutettu lisäksi kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan tuomariston ulkopuoli-

sia asiantuntijoita, jotka eivät osallistu kilpailun ratkaisemiseen.     

 

1.5 KILPAILUN AIKATAULU JA KILPAILUOHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS     

Kilpailu käynnistyy maanantaina 6.9.2021, kun kilpailusta ilmoitetaan sähköpostitse mukana olevien oppi-

laitosten opiskelijoille opiskelijasähköpostijakelun avulla. Kilpailumateriaali on ladattavissa tuosta päivä-

määrästä lähtien Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.julkisivuyhdistys.fi     

 

Kilpailu päättyy perjantaina 10.12.2021 klo 16.00. Kilpailu ratkaistaan tammikuussa 2022 ja tulokset julkis-

tetaan helmikuussa 2022 erikseen ilmoitettavana ajankohtana.     

 

 
2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT     
 
2.1 KILPAILUN SÄÄNNÖT JA OHJELMA-ASIAKIRJAT     
Kilpailun sääntöinä noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Ohjelma-asiakirjat ovat tämä kilpailuohjelma sekä   

− kohdekorttelin asemapiirros      
− kilpailualueen rajaus (kilpailuohjelman liite)      
− suunnittelualueella sijaisevien rakennusten piirustuksia (mm. asemapiirros, pohjapiirroksia, julkisivut,  
leikkaukset)      
− valokuvia kohteesta.  

http://www.julkisivuyhdistys.fi/
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Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen on kilpailun järjestäjien hyväksymä. Kilpailun liiteasiakirjoihin sisältyviä 

valokuvia ja piirustuksia saa tekijänoikeuslain mukaisesti käyttää vain tämän arkkitehtuurikilpailun edellyt-

tämien kuvien tekemistä varten.     

 

2.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET     

Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisä- 

selvityksiä tai -tietoja. Kysymykset tulee lähettää kilpailusihteerille sähköpostitse osoitteeseen: 

ari.rahikainen@tuni.fi pe 24.9.2021 klo 16.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Julkisivuyh-

distys ry:n verkkosivuilla viimeistään 1.10. 2021 klo 17.00 mennessä.  

 

 

2.3 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOSTEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO     

Kukin oppilaitos arvioi oman oppilaitoksensa tehdyt kilpailuehdotukset ja valitsee niistä 5 suunnitelmaa, 

jotka toimitetaan yhteiseen kilpailun arviointiin. Näin ollen JSY-kilpailun valtakunnallisella palkintolauta-

kunnalla on arvioitavana yhteensä 35 (=7 x 5) kilpailuehdotusta. Kilpailu tuomaroidaan Teams-etäyhtey-

den välityksellä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön koolle kutsumana. Kilpailu ratkaistaan tam-

mikuussa 2022 ja kilpailun tulokset julkistetaan myöhemmin ilmoitettavassa tapahtumassa / ajankohtana 

(arvio helmikuussa 2022) sekä tämän jälkeen Julkisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan 

opiskelijoiden sähköpostilla.  Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja asete-

taan samalla nähtäville. 

 

Kilpailuehdotukset pyritään asettamaan näytteille mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisille kor-

jaus- ja kiinteistöalan tapahtumiin. Palkitut ehdotukset pyritään julkaisemaan mm. Kiinteistöposti-leh-

dessä, Betoni-lehdessä ja muissa alan julkaisuissa.     
 
2.4 KILPAILUEHDOTUSTEN TEKIJÄNOIKEUS JA KÄYTTÖOIKEUS   

Tähän opiskelijaideakilpailuun jätettyjen kilpailutöiden ja kilpailun yhteydessä aikaansaatujen aineistojen 

(aineistolla tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja ehdotuksia) tekijänoikeudet säilyvät aineis-

ton tekijällä, jolla on oikeus hyödyntää aineistoa muissa yhteyksissä parhaaksi katsomallaan tavalla.      

 

Aineiston tekijä myöntää tekijänoikeutensa perusteella ATT:lle, Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle, Julkisivu-

yhdistys ry:lle ja mukana oleville oppilaitoksille oikeuden hyödyntää aineistoa (mm julkaista suunnitelmia net-

tisivuilla, näyttelyissä ja eri julkaisuissa). Aineiston tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi 

aineiston käytön ja julkaisun yhteydessä.      

 

2.5 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN SEURAUKSENA     

Helsingin kaupungin asunnot Oy päättää kilpailun tulosten perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

Hankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttamismahdollisuudet tutkitaan erikseen kilpailun jälkeen. Kilpailu ei sido 

osapuolia hankkeen toteutukseen.      

 

2.6 KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS JA VAKUUTUS     

Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Palkittujen ja lunastettujen töiden sähköisessä muo-

dossa olevat suunnitelmat jäävät Julkisivuyhdistys ry:n haltuun. Kaikkien yhteisen kilpailun lopulliseen arvi-

ointiin toimitettujen töiden tiedostot jäävät sekä Julkisivuyhdistys ry:n että ATT:n ja Helsingin kaupungin asun-

not Oy:n organisaation haltuun. 

 

 
 
 

mailto:ari.rahikainen@tuni.fi
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3 KILPAILUTEHTÄVÄ   
   
3.1 KILPAILUTEHTÄVÄN TAUSTA JA KILPAILUN TAVOITTEET     

Suomessa on runsaasti 1960-1980 -luvuilla rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joiden 

tekninen ja toiminnallinen korjaustarve on suuri. Kilpailun keskeisimpinä tavoitteina on löytää moni- puo-

lisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita suunnittelukohteeksi valitun kerrostalon julkisivujen energiakorjauk-

seen, parvekkeiden uudistamiseen tai uusimiseen, lisäkerrosten rakentamiseen, esteettömyyden paranta-

miseen sekä maanpäällisen kellarikerroksen ja piha-alueiden toiminnalliseen uudistamiseen.     
 
3.2 KOHDERAKENNUS JA KILPAILUALUE     

Kilpailukohteena on Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 sijaitsevan kerrostalokortteli. Yleistarkas-

telu ja kaupunkikuvallinen pohdinta tehdään koko kilpailualueella ja tarkempi korjaussuunnitelma tulee laa-

tia rakennukseen numero 1. Kilpailualue on esitetty tämän kilpailuohjelman liitteessä. 

 

Korttelissa sijaitsee 7 vuonna 1979 valmistunutta 4-kerroksista kerrostaloa. Rakennukset sijoittuvat suhteel-

lisen väljästi lomittain korttelipihojen kanssa. Rakennukset ovat hahmoltaan keskenään samankaltaisia ja 

koko kortteli nurmikkopihoineen ja kasveineen muodostaakin ilmeeltään varsin rauhallisen kokonaisuuden . 

 

Kilpailukorttelissa on havaittavissa aikansa suunnitteluperiaatteet, joissa yhdistyvät teknistaloudellinen ra-

kentamistapa, luonnonläheisyys sekä laajat piha- ja paikoitusalueet. Arkkitehtonista ilmettä hallitsee puna-

tiili ja ruutuelementtitekniikka. Maantasokerros vastaa ilmeeltään muita kerroksia, jolloin erillistä sokkeli-

kerrosta ei varsinaisesi muodostu, vaikka tilaratkaisuiltaan alin kerros osin poikkea ylemmistä.  Korttelialue 

on suhteellinen tasainen ja pihat sisäänkäynteineen pääosin viereisten katujen korkotasossa.   

 

Asuntojakauma painottuu suuriin kaksioihin ja kolmioihin: yksiöt 33 m2 /21 kpl, kaksiot 64 m2 /48 kpl, kaksiot 

80 m2 /1 kpl, kolmiot 80 m2 /47 kpl.  Osassa asuntoja on parveke. 

 

Suunnittelualueella on voimassa vanha asemakaava, joka ei sido suunnittelijoita vaan lisärakentamisen ja 

tilamuutosten niin vaatiessa voidaan poiketa voimassa olevan asemakaavan kerroslukua ja rakennusoikeutta 

koskevista rajoituksista. Tontin rajat ovat sitovia.  

 

Rakennukset ovat syvärunkoisia ja kantavina seininä ovat hieman epätyypillisesti pitkät ulkoseinät ja rakennuksen 

keskellä sijaitseva pitkittäinen huoneistojen välinen seinä. Rakenne on mahdollistanut kaikkien huoneiston sisäis-

ten seinien toteuttamisen kevyinä rakenteina, jolloin muuntojoustavuus on tavallista parempi. Rakennuksen päissä 

sijaitsevat parvekkeet ovat itsensä kantavia ja elementtirakenteisia. Maanpäällisen pohjakerroksen lisäksi kaikissa 

rakennuksissa on 3 asuinkerrosta, ja rakennukset ovat rakennusajankohdallensa tyypillisesti hissittömiä. Maan-

tasokerroksissa on asuntoja, väestönsuoja-, sauna- ja varastotiloja. 

Julkisivurakenteena on tiililaattapintainen sandwich-elementti. Lämpöeristeiden määrä on vähäinen ja ra-

kennusten energiatehokkuus on nykyrakentamiseen verrattuna huono.   
Rakennukset on liitetty kaukolämpöön ja niissä on vesikiertoinen patterijärjestelmä.  

 

Aiemmat remontit: 

Patteri- ja linjasäätöventtiilit sekä lämmönvaihdin uusittu v. 1999 

Parvekkeiden kaiteet uusittu ja parvekkeet kunnostettu v. 2002 

Kylpyhuoneet kunnostettu v. 2006 

Ikkunat ja parvekeovet uusittu v. 2011 

Saunatilat korjattu v. 2017 – 2018 
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3.3 SUUNNITTELUOHJEET    
  
3.3.1 Yleiset ohjeet     

Kilpailutyössä pyritään luomaan toteuttamiskelpoinen ehdotus, jossa yhdistyvät innovatiiviset ja rohkeat julki-

sivu- ja parvekeratkaisut, tavoiteltu toiminallisuus ja esteettömyys sekä arkkitehtonisesti laadukas ja kustan-

nustehokas lisärakentaminen rakennusta korottamalla. Kilpailussa pyritään löytämään sekä kohderakennuk-

sen että koko lähialueen laatua nostava ehdotus niin, että lopputuloksena on ympäristön viihtyisyyttä ja toi-

minnallisuutta parantava yhtenäinen kokonaisuus.   

 

Tarkempi suunnitelma laaditaan kohderakennukseen (numero 1) ja tekijä voi olettaa muita rakennuksia uu-

distettavan samalla muotokielellä (niitä ei tarvitse esittää muuten kuin asemapiirrostasolla ja havainnekuvis-

sa).   

 

Toiminnallinen kehittäminen     

Toiminnallisuutta tulee tarkastella koko kilpailualueen tasolla sekä tarkemmin kohderakennuksen numero 1 

osalta. Pohjakerroksen toiminnallisuutta voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä uusia toimintoja tai järjestä-

mällä tiloja uudelleen. Maanpäällisen kellarikerroksen asuntojen ja muiden oleellisten tilojen yhteyttä piha-

alueeseen voidaan myös parantaa. Maantasokerroksen pohjapiirrosta tulee muokata mm. lisättävän hissin ja 

porrasratkaisun vuoksi. 

 

Vanhojen asuntokerrosten (1-3 krs.) pohjaratkaisuja voidaan myös esittää muokattaviksi perustelluista syistä. 

Uusien tai muokattavien huoneistojen osalta painopisteen tulisi olla perheasunnoissa. Hekan ohjeet huoneis-

tojen pinta-alojen osalta ovat seuraavat: 

  

1h+kt 30-35 m2 

2h+kt 35-50- - 

3h+kt 58-69 

3h+kt 70-75 

4h+kt 80-90 

5h+kt 90-100 

Liiketilat "" 

  

Pääpaino kilpailussa on kuitenkin lisäkerrosten suunnittelussa ja julkisivujen korjaussuunnittelussa. 

 

Rakennukseen suunnitellaan toimiva hissiratkaisu. Lisäkerrosten, hissien, oleellisten yhteistilojen sekä ulko- 

tilojen toimintoineen pitää olla esteettömiä ja helposti saavutettavissa. Suunnitelmassa tulee huomioida, 

että kaikista asunnoista tulee olla realistinen varapoistumistieratkaisu.    

   

Julkisivut ja parvekkeet     

Julkisivujen ja parvekkeiden uudistamisessa pyritään parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta ja ark-

kitehtuuria. Rakennuksen nykyinen ulkoarkkitehtuuri on ajalleen ominaista näkyvine elementtijakoineen, 

mutta ei erityislaatuista, mikä antaa mahdollisuuden rohkeisiinkin kehitysehdotuksiin. Parvekkeiden toimin-

nallisuutta pyritään kehittämään. 

    
Lisärakentaminen     

Rakennuksen katolle rakennetaan lisätilaa, jonka korkeus vastaa korkeintaan kahden kerroksen korotusta.  

Mahdollisia toimintoja ovat uusien asuntojen ohella asumisen tukitilat, kuten saunaosasto. Lisärakentamisen 

edellyttämää väestönsuojaa ei tarvitse osoittaa. 
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Piha-alueet    

Piha-alueiden toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä tulee tarkastella ja kehittää koko kilpailualueen osalta. Ole-

massa olevia toimintoja voi tarvittaessa siirtää ja uudelleen järjestellä. Myös rakennuksen sisäänkäyntien, 

asuntojen ja muiden tilojen liittymistä piha-alueeseen tulee arvioida. Lisäkerrosten vaatimat pysäköintipaikat 

oletetaan sijoitettavan kohdekorttelin ulkopuolella olevalle pysäköintialueelle eikä niitä tarvitse esittää.   
 
3.3.2 Tekniset ohjeet  
Lisäkerrokset ja hissilaajennukset     

Olemassa olevan rakennuksen kantavan rungon ja perustusten oletetaan kestävän 1-2 kevytrakenteista lisä- 

kerrosta. Lisäkerrosten ja mahdollisten rungon ulkopuolisten porrashuoneiden tai hissitornien rakennejärjes-

telmä on kilpailijoiden valittavissa. Lisäkerrosten hormitarpeet (ilmanvaihto, vesi- ja viemärijärjestelmä) tulee 

pohtia suunnittelun yhteydessä. Vastaavasti tulee kiinnittää huomiota olevien asuntojen tekniseen   

toimivuuteen ja hormien kulku on varmistettava.   
 
Rakenteet ja tekniset ratkaisut     

Kilpailussa keskitytään myös rakenteellisiin yksityiskohtiin ja liittymädetaljeihin. Rakenteiden ja teknisten rat-

kaisujen tulee olla pitkäikäisiä, uskottavia ja tarkemman jatkosuunnittelun avulla ratkaistavissa siten,  

ettei kilpailutyön tavoitteellinen perusidea laimene tai hämärry. Energiatehokkuus on yksi suunnittelun kes-

keisistä teemoista. Rakenteellisen energiatehokkuuden parantamisen (lisäeristämisen) ohella kilpailuehdotuk-

sissa voi vapaasti ja innovatiivisesti hyödyntää teknisiä ratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita ja   

muita uusiutuvan energian sovelluksia sekä ekologisen rakentamisen ja rakennustekniikan mahdollisuuksia. 
 
Lähtöaineistossa olevan raportin mukaan perustukset eivät kanna lisäkuormaa.    
Perustusten voidaan olettaa kuitenkin olevan täydennettävissä niin että ne kantavat lisäkerrosrakentamisen aiheut-
tamat kuormat. 

 

3.4 KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET     
Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin tekijöihin:     

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

Palkintolautakunta kiinnittää arvostelussaan erityistä huomiota ehdotusten ideoihin sekä arkkitehtonisiin ja 

toiminnallisiin ansioihin.    

 

4 EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET     

 

4.1 VAADITUT ASIAKIRJAT     

Laadittujen ehdotusten tulee olla julkaisukelpoisen selkeitä ja yksiselitteisesti luettavissa. Suunnitelmat ja se-

lostus tulee taittaa planssinäkymiksi siten, että niistä voidaan tarvittaessa tulostaa A1 -kokoiset (840 x 

594mm) vaakasuuntaiset printit. Plansseja voi olla enintään 6 kappaletta. Ne kaikki on varustettava nimimer-

killä eikä niissä tule esiintyä tekijän/tekijöiden nimeä. 
 
Kilpailuehdotusten tulee sisältää seuraavat piirustukset ja selostukset:     
 
1)  Selostus     
Selostuksessa esitetään kilpailuehdotuksen ideat, periaatteet, toiminnalliset, arkkitehtoniset ja rakennustekniset 
perusratkaisut sekä laajuustiedot (erikseen lisäkerrosten ja muiden kerrosten osuus kokonaisalana). 
 
2) Asemapiirros koko kilpailualueesta 1:400   
Piirustuksessa esitetään kilpailualueella olevat rakennukset, mahdolliset laajennukset (esim. hissilaajennus), pihati-
lat ja toiminnot sekä kulkuväylät. 
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3) Pohjapiirrokset 1:100     
Pohjapiirrokset esitetään siinä laajuudessa kuin niihin on tullut muutoksia mm. porrashuoneiden, parvekkeiden 
kehittämisen ja tilamuutosten myötä. Pohjapiirrosotteiden käyttäminen on mahdollista, jos niihin liitetään muutok-
sen sijainnin osoittava pohjakaavio. Olemassa olevat, purettavat ja uudet rakenteet on esitettävä havainnollisesti 
toisistaan erottuvina. Identtisten kerrosten osalta riittää yhden kerroksen esittäminen. Lisäkerrosten pohjat esite-
tään kokonaisuudessaan. Jos sama pohjaratkaisu toistuu kaikkien lamellien lisäkerroksissa, voidaan esittää vain yksi 
lamelli. Lisäkerrosten pohjat esitetään kalustettuina, tilanimin ja pinta- aloin varustettuna. 
 
4) Julkisivut ja leikkaukset 1:100     
Mukaan tulee liittää suunnitteluratkaisun ja arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset ja julkisivut. Julkisivupiirus-
tusten tulee olla värillisiä, varjostettuja, ja niistä on käytävä selville pintamateriaalit sekä korkeusasemamerkinnät.  
 
5) Tekniset piirustukset 1:10 tai 1:20     
Oleelliset rakenteelliset yksityiskohdat ja liittymädetaljit tulee esittää julkisivujen ja parvekkeiden muutos- ja kor-
jausratkaisuista sekä lisäkerroksista. Mittakaava valittavissa siten, että ratkaisu on hyvin luettavissa. 
 
6) Havainnekuvat     
Suunnitelmasta tulee esittää minimissään kaksi havainnekuvaa, joissa näytetään kohteen pääjulkisivut. Kilpailija voi 
käyttää näkymien taustakuvina kilpailuaineistossa olevia valokuvia. 
 
7) Muu ehdotuksen ratkaisuja havainnollistava kuvamateriaali     
Suunnitteluratkaisusta riippuen kilpailijat voivat esittää esim. ehdotuksessaan käyttämiään rakenne- ja energiatek-
nisiä innovaatioita tai arkkitehtonisia yksityiskohtia haluamallaan tavalla esim. rakenneleikkauksina,  julkisivuotteina 
tai aksonometrisina piirustuksina. Piirrosten mittakaava valitaan siten, että ehdotuksen tekninen ratkaisu selviää 
(esim. 1:50...1:10…1:5). Piirroksia täydennetään selventävin tekstein.     
 
 
4.2 KILPAILUSALAISUUS     
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen dokumentti on varustettava nimimerkillä, eikä niissä tule esiintyä 
tekijän/tekijöiden nimeä tai opiskelijanumeroa. Kilpailuehdotuksen ohella on talletettava nimimerkkitiedosto, joka 
nimetään nimimerkin mukaan. Tiedoston tulee sisältää seuraavat tiedot: nimimerkki sekä tekijän/tekijöiden nimi, 
oppilaitos, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Ehdotusten laatijoiden tulee pystyä todis-
tamaan opinto-oikeutensa pyydettäessä. 
  
 
4.3 KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ     
Kilpailuaika päättyy perjantaina 10.12.2021 klo 16.00.     

Kilpailuehdotukset on luovutettava tuohon määräaikaan mennessä oman oppilaitoksen palautusjärjestelmään 

ja niiden tulee sisältää seuraava aineisto:  

- planssitiedostot luovutetaan koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi, jonka tiedostonimen alussa tulee näkyä nimi-

merkki (esim nimimerkki_planssit) 

- havainnekuvat luovutetaan lisäksi erillisinä jpg-tiedostoina, joiden tiedostonimen alussa tulee näkyä nimi-

merkki (esim. nimimerkki_havinne pihalta…)  

- aineisto pakataan, kansion nimessä tulee näkyä nimimerkki ja sen maksimi koko on 10 Mt  

- dokumenttien tulee olla julkaisukelpoisia ja planssitiedostojen on oltava tulostettavissa A1-koossa. 

 

 

Palkintolautakunta 6.9.2021     
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LIITE 1   
  
Kilpailualueen rajaus ja kohderakennus, Talo 1. 

 

 
Google 
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LIITE 2   
  
Lähialueen asemakaava (Helsinki ajantasa-asemakaavat)   
  

 


