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KILPAILUN TAUSTAA

Kilpailu oli Julkisivuyhdistys ry:n (JSY) rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu, joka
vuonna 2021 suunnattiin seuraavien oppilaitosten arkkitehtuurin opiskelijoille:
AALTO-YLIOPISTO
OULUN YLIOPISTO
TAMPEREEN YLIOPISTO
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja syksyn 2021 kilpailu oli järjestyksessään 14. Kilpailun teknisistä
järjestelyistä vastasi Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
osoitti kilpailua varten kohdetontin Helsingin Tapanilasta osoitteesta Saniaistie 3.
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 arkea. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen
ylläpidosta ja hallinnosta. Heka on Suomen suurin vuokranantaja ja omistaa noin 50 000 asuntoa eri
puolilla Helsinkiä. Asuntokannassa on paljon eri-ikäisiä rakennuksia, joista vanhin on vuodelta 1906.
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KILPAILUN TAVOITTEET JA KILPAILUTEHTÄVÄ

Suomessa on runsaasti 1960 – 1980 -luvuilla rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja,
joiden tekninen ja toiminnallinen korjaustarve on suuri. Kilpailun keskeisimpinä tavoitteina oli löytää
monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita suunnittelukohteeksi valitun kerrostalon julkisivujen
energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen tai uusimiseen, lisäkerrosten rakentamiseen, esteettömyyden parantamiseen sekä maanpäällisen kellarikerroksen ja piha-alueiden toiminnalliseen
parantamiseen.
Kilpailukohteena vuonna 2021 oli Helsingin Tapanilassa osoitteessa Saniaistie 3 sijaitsevan kerrostalokortteli. Yleistarkastelu ja kaupunkikuvallinen pohdinta tuli tehdä koko kilpailualueella ja tarkempi korjaussuunnitelma tuli laatia rakennukseen numero 1.
Korttelissa sijaitsee seitsemän vuonna 1979 valmistunutta 4-kerroksista betonirunkoista ja tiililaattajulkisivuista kerrostaloa. Rakennukset sijoittuvat suhteellisen 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
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rakentamistapa, luonnonläheisyys sekä laajat piha- ja paikoitusalueet. Arkkitehtonista ilmettä hallitsee
punatiili ja ruutuelementtitekniikka. Maantasokerros vastaa ilmeeltään muita kerroksia, jolloin erillistä
sokkelikerrosta 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. Osassa asuntoja on parveke. Kilpailuehdotuksen tekijä saattoi esittää lisäkerrosten asuntotyypeistä ja -jakaumasta oman näkemyksensä. Tavoitteena tuli olla, että kokonaisuutena rakennusten ja kortteleiden asuntojakauma on mahdollisimman
monipuolinen.
Rakennukset ovat syvärunkoisia ja kantavina seininä ovat hieman epätyypillisesti pitkät ulkoseinät ja rakennuksen keskellä sijaitseva pitkittäinen huoneistojen välinen seinä. Rakenne on mahdollistanut kaikkien huoneiston sisäisten seinien toteuttamisen kevyinä rakenteina, jolloin muuntojoustavuus on tavallista parempi.
Rakennuksen päissä sijaitsevat parvekkeet ovat itsensä kantavia ja elementtirakenteisia. Maanpäällisen pohjakerroksen lisäksi kaikissa rakennuksissa on kolme asuinkerrosta, ja rakennukset ovat rakennusajankohdallensa tyypillisesti hissittömiä. Maantasokerroksissa on asuntoja, väestönsuoja-, sauna- ja varastotiloja.
Julkisivurakenteena on tiililaattapintainen sandwich-elementti. Lämpöeristeiden määrä on vähäinen ja
rakennusten energiatehokkuus on nykyrakentamiseen verrattuna huono. Rakennukset on liitetty kaukolämpöön ja niissä on vesikiertoinen patterijärjestelmä.
Kilpailutyössä tuli pyrkiä luomaan toteuttamiskelpoinen ehdotus, jossa yhdistyvät innovatiiviset ja rohkeat julkisivu- ja parvekeratkaisut, tavoiteltu toiminallisuus ja esteettömyys sekä arkkitehtonisesti laadukas ja kustannustehokas lisärakentaminen rakennusta korottamalla. Kilpailussa pyrittiin löytämään sekä
kohderakennuksen että koko lähialueen laatua nostava ehdotus niin, että lopputuloksena on ympäristön viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parantava yhtenäinen kokonaisuus.
Toiminnallisuutta tuli tarkastella koko kilpailualueen tasolla sekä tarkemmin kohderakennuksen numero
1 osalta. Pohjakerroksen toiminnallisuutta oli mahdollista kehittää esimerkiksi lisäämällä uusia toimintoja tai järjestämällä tiloja uudelleen. Maanpäällisen kellarikerroksen asuntojen ja muiden oleellisten
tilojen yhteyttä piha-alueeseen tuli myös pyrkiä parantamaan. Vanhojen asuntokerrosten (1-3 krs.) pohjaratkaisuja voitiin myös esittää muokattaviksi perustelluista syistä. Pääpaino kilpailussa oli kuitenkin
lisäkerrosten suunnittelussa ja julkisivujen korjaussuunnittelussa. Rakennukseen tuli suunnitella toimiva
hissiratkaisu. Lisäkerrosten, hissien, oleellisten yhteistilojen sekä ulko- tilojen toimintoineen tuli olla esteettömiä ja helposti saavutettavissa.
Kilpailussa tuli perehtyä myös rakenteellisiin yksityiskohtiin ja liittymädetaljeihin. Rakenteiden ja teknisten ratkaisujen tuli olla pitkäikäisiä, uskottavia ja tarkemman jatkosuunnittelun avulla ratkaistavissa siten, ettei kilpailutyön tavoitteellinen perusidea laimene tai hämärry. Energiatehokkuus oli yksi suunnittelun keskeisistä teemoista. Rakenteellisen energiatehokkuuden parantamisen (lisäeristämisen) ohella
kilpailuehdotuksissa saattoi vapaasti ja innovatiivisesti hyödyntää teknisiä ratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita ja muita uusiutuvan energian sovelluksia sekä ekologisen rakentamisen ja rakennustekniikan
mahdollisuuksia.

3.

KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET

Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnitti huomiota kilpailuohjelmassa esitettyjen tavoitteiden
toteutumiseen sekä seuraaviin tekijöihin:
1) Arkkitehtoninen laatu sekä kaupunkikuvallinen ratkaisu
2) Toiminnalliset ratkaisut
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3) Ehdotuksen rakenteellinen ja energiatekninen toimivuus
Palkintolautakunta kiinnitti arvostelussaan erityistä huomiota ehdotusten ideoihin sekä arkkitehtonisiin
ja toiminnallisiin ansioihin.

4.

PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakunnan jäsenet olivat:
- Markku Karjalainen, associate professor, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan 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
- Stina Hyyrynen, DI, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
- Rami Nurminen, hankekehitysyksikön päällikkö, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
- Jorma Tissari, rakennuttaja-arkkitehti, Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimi arkkitehti Ari Rahikainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin
yksiköstä.

5. KILPAILUN ARVOSTELU
Kilpailuun saapui 26 työtä. Kilpailutyöt on numeroitu aakkosjärjestykseen juoksevalla numeroinnilla. Tuomariston
jäsenistä kukin arvioi työt kolmeen eri kategoriaan. Tämän perusteella palkintoluokkaan sijoittui kuusi (6) työtä,
ylempään keskiluokkaan kaksitoista (12) työtä ja keskiluokkaan kahdeksan (8) työtä. Kilpailuehdotukset arvioidaan
erikseen harjoitustöinä kussakin arkkitehtuurin koulutuksen oppilaitoksessa.
Tuomaristo on lyhyesti arvioinut kilpailutöitä seuraavasti:
Palkintoluokka (aakkosjärjestyksessä):
5) EKOKÄRKI
Arkkitehtuuriltaan kepeästi 1970-luvun elementtirakentamista muistuttava kokonaisuus on esteettisesti haastava,
mutta rakennuksen massan voimakas muotoilu on vahvan omaperäinen ja siten onnistunut. Erityisesti rakennuksen
korkein sisäänkäynnin puoleinen julkisivu on hallittu. Vanhojen yksiöiden laatutasoa on parannettu lisäämällä väljä
parveke. Porrashuoneen muutokset ovat suurehkot, toiminnallisesti kuitenkin tilavat ja valoisat. Lisäkerroksia on 1 –
3. Kolme lisäkerrosta ei ole kilpailuohjelman mukainen. Kattoterassit ja aurinkopaneelit ovat hyvä idea.
10) KORDEENIA
Rakennuksen muodossa, massoittelussa ja julkisivun yksityiskohdissa on käytetty vahvoja teemoja – jopa tarpeettoman runsaasti erityisesti pääsisäänkäyntijulkisivujen puolelta. Lisäkerrokset erottuvat omaksi uudeksi aiheekseen
sekä värityksen että omaperäisen kattomuodon ansiosta. Uudet asuntopohjat ovat hieman sokkeloisia mutta toimivia, ja tilamitoitukset perusteltuja. Hissi on mitoitettu hyvin ja sijaitsee olevissa kerroksissa hyvässä paikassa. Toiminnot on mitoitettu hyvin. Ehdotus on ammattimaisella otteella esitetty.
12) LOOTAT
Ratkaisussa alkuperäinen rakennus ja kaksi lisäkerrosta on sulautettu uudeksi omaperäisesti muotoilluksi kokonaisuudeksi, jota parvekeulokkeet kauniisti rytmittävät. Harjan epätasapaino on korjattu kauniisti keventäen terassin
säleikköratkaisulla. Esitetyssä muodossa rakennus toisi alueelle kauniin modernin lisän. Ylimmän kerroksen
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yhteistilat ovat väljiä, ja yhteys terassille parantaa niiden käytettävyyttä. Lisäkerroksen tilaelementtiratkaisu on tarkkaan harkittu. Esitetty tekninen ratkaisu on huolellisesti tutkittu ja uskottava. Arkkitehtonisesti ehdotus soveltaa nykyajan puukerrostalojen arkkitehtuuria ehkä turhankin suoraviivaisesti. Taloyhtiön yhteiseen käyttöön varatut tilat
sekä terassi lisäkerroksessa tuovat laatua asumiseen.
13) LÄMPÖ
Arkkitehtuuriltaan alkuperäisen henkinen, mutta rakennus on lisäkerrosten, päätyjen ja kattoratkaisujen kautta
muuttunut hienovaraisesti ylvään klassistiseksi rakennukseksi. Suunnittelijan käyttämin niukoin keinoin on myös näytetty ero alkuperäisen rakennuksen ja lisäkerrosten välillä, kuitenkin siten, että lopputulos on luonteva ja eheä. Vanhojen asuntojen laajennusten avulla on saatu aikaan väljät ja valoisat oleskelutilat, jotka eivät toisaalta edusta erityisen tehokasta tilankäyttöä. Lisäkerrosten asunnot noudattavat pitkälle olemassa olevien asuntojen ratkaisuja, mutta
ovat tilankäytöltään perusteltuja. Päätyihin lisätyt huone- ja parveke-elementit ovat onnistuneita. Lisäkerrosten oleskelutilat on sijoitettu hyvin avattuna kahteen ilmansuuntaan. Porrashuone vie tilaa asunnoilta, mutta on kokonaisuutena toimiva. Pitkät räystäät ovat myös puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyden kannalta tarkoituksenmukaisia.
15) MOSAIIKKI
Kaunista puuarkkitehtuuria, jossa alkuperäisten rakennusten hahmo erottuu hienovaraisesti. Lisäkerroksen nurkkien
keventäminen on arkkitehtoninen ansio. Tasokasta asuntosuunnittelua, erityisesti keittiöiden ja isojen päätyasuntojen osalta. Lisäkerroksessa ei ole tyydytty toistamaan vahoja asuntoratkaisuja, vaan uudet asunnot ovat valoisia ja
toiminnallisesti hyvin ratkaistuja. Uusi porrasratkaisu on aikaansaanut valoisan ja oikein mitoitetun porrashuoneen.
Yhteisöllisyyden näkökulma on vahvasti suunnittelussa mukana, ja uusi pihasauna/kerhohuone on pihapiirissä onnistunut lisä myös pihapiirin rajaamisen kannalta. Työssä on ideoitu vanhojen kuorielementtien kierrätettävyyttä. Energiatehokkuus ja uusiutuvien energiaratkaisujen integroiminen on tuotu osaksi työtä. Esitetyt tekniset ratkaisut ovat
uskottavia ja huolellisesti tutkitut. Ehdotus olisi voinut toimia myös kahden lisäkerroksen kanssa.
Parvekkeiden lasitusta olisi voitu myös tutkia.
25) VIISTE
Arkkitehtoniselta yleisilmeeltään hallittu, rauhallinen ja ammattimainen kilpailuehdotus, jossa valo ja varjo ilmentävät reliefimäisiä julkisivuja. Uudet hyllykkömäiset parvekepäädyt ja pitkien sivujen porrastuva puun ja tiilen vaihtuva
julkisivukäsittely luovat rakennukselle onnistuneen ja omaperäisen ilmeen. Lisäkerrokset on toteutettu onnistuneesti
CLT-tilaelementeistä. Uusien kerrosten asunnot ovat toimivia ja mitoitukseltaan perusteltuja, edustavat hyvää tavanomaista asumista. Yhteistilat on ajateltu kerhohuonetta lukuun ottamatta sijoitettavaksi uuteen piharakennukseen.
Kaupunkikuvallisesti tasapainoisen neutraali perusratkaisu, joka sopii eri korkuisiin liittyviin kaupunkirakenteisiin.
Rakennusten kokonaisuus muodostaa laadukasta rakennettua asuinympäristöä, joka on suhteellisen pienillä eleillä
toteutettu. Tiili materiaalina yhdistää ympäristöönsä. Vanhojen talojen hahmot tunnistaa vielä.
Ylempi keskiluokka (12 työtä aakkosjärjestyksessä):
1) AITTA
Omaperäisen vahva ehdotus, joka on kuitenkin kaupunkikuvallisesti vaikeasti monistettavissa. Monimuotoinen katto
on näyttävän omintakeinen, mutta toteutettavuuden kannalta sekä teknisesti vaikea että kallis. Pohjaratkaisussa on
ei-standardeja asuntoja (mm. huoneistosaunoja suurimmissa asunnoissa), jolloin asukkaiden tasavertaisuus ei toteudu peruskorjattavan osan kanssa verrattuna. Ulkonevat parvekkeet eivät parhaalla mahdollisella tavalla sovellu
alkuperäiseen rakennukseen. Rakenneleikkaukset on hyvin ammattimaisesti esitetty ja ratkaistu.
2) AKSO
Vanhan julkisivun säilytys ei ole energiatehokkuuden parantamisen kannalta täysin perusteltua. Olisi ollut myös mahdollista säilyttää vanha ulkonäkö lisälämmöneristyksellä (esim. tiililaattaverhoiltu levytys). Nurkista vajaat korotuskerrokset ovat teknisesti monimutkaisia, eivätkä perustele itseään tuottamalla merkittävää lisäarvoa perusratkaisulle. Teräsverhoillut lisäkerrokset sopivat hyvin alempien kerrosten tiilijulkisivujen kanssa yhteen. Ehdotus kärsii
kuitenkin valitusta tummahkosta esitystavasta, erityisesti julkisivujen elementtimäisyydestä, mikä ei tue ratkaisun
kaupunkikuvallista monistettavuutta.
3) BJÖRKDOTTER
Mielenkiintoinen idea – ympäröivä uusivyöhykekerros, jossa julkisivu ja parvekkeet, olisi myös teknisesti toteutettavissa. Kaupunkikuvallisesti raikas ja jopa lähiötasoisestikin monistuva yleispätevä ehdotus. Perustalon ympärille kaikille julkisivuille rakennettu parvekevyöhyke on tosin toteutettavuuden kannalta katsottuna turhan runsas. Herää
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kysymys, voisiko sitä karsia ja silti säilyttää voimakkaan väreillä ja kolmiulotteisuudella luodun ristikkomaisen ilmeen?
Uudet kerrokset eivät erotu selkeästi vanhasta rakennuksesta. Porrashuone on varsin ahdas ja pimeä. Detaljikuvat
ovat vielä luonnosmaisia.
4) CLAIR DE LUNE
Erittäin persoonallinen ja perushahmoltaan voimakasaiheinen kilpailuehdotus. Perustalon ympärillä on tässä ehdotuksessa turhan monta erilaista julkisivuteemaa. Ehdotus on havainnollisesti esitetty ja idea voisi olla toimiva, mutta
teemoja tulisi vähentää valikoiden. Julkisivujen materiaaliksi valittu keraaminen paneeli muistuttaa väriltään vanhasta julkisivusta. Korotuskerrosten pintakäsittelyttömän puumateriaalin tuominen katutasolle ei ehkä ole oikea valinta sen vaikean ylläpidon vuoksi. Samalla se sivuuttaa muiston neljästä tiilipintaisesta kerroksesta. Myös lisäkerrosten päätyjulkisivujen suuret panoraamaikkunat vaikuttavat aiheelta, joka ei oikein istu kokonaisuuteen. Tässä, kuten
monessa muussakin ehdotuksessa käsittelemättömän puun esittäminen tuoreen puun värisenä on hämäävää ja häiritsevää.
6) FILIX
Näyttävän ammattitaitoisesti laadittu kilpailuehdotus, joka on pieneleisesti olemassa olevaa muokkaava. Osa esittelymateriaalista on puoleensavetävää, osa askarruttavaa ja ehdotuksesta jää helposti kaksijakoinen tunne. Pienet
muutokset ovat rakennustaloudellisesti hyvä asia, mutta tuottavatko suunnitteluvalinnat lisäarvoa? Kaupunkikuvallisesti muutaman muun ehdotuksen kanssa samaa sukua kaksijakoisella peruskerroksen ja lisäkerrosten väliin asettuvalla julkisivun rajauksellaan. Perusratkaisu on yleisesti monistettavissa, mutta vaatii vielä jatkokehitystä. Levyrapatut alaosan julkisivut ovat kosteusteknisesti toimivia, mutta rakennuksen yläosan ilmeisesti kuultokäsitelty puu vaatii
melko tiheän huoltovälin.
9) KATVE
Varmaotteisesti ja näyttävästi laadittu ehdotus, joka näyttää uudisrakennukselta. Alkuperäisen rakennuksen massoittelu on kuitenkin vielä luettavissa. Yleisilmeeltään ja massoittelultaan raikkaan ja kevyehkön oloinen ratkaisu.
Kaupunkikuvallisesti monistuisi hyvin lähiötasoisesti. Pienenä puutteena vajaa korotuskerros, mikä aiheuttaa teknisiä
ja kustannushaasteita toteutettavuuteen, mutta toisaalta myös sopivasti keventää rakennusten massoittelua, mikä
lienee ollut tavoitteenakin. Korotuskerrosten uudet huoneistotyypit ovat tavanomaisia, kuten verrokkihuoneistot
peruskerroksissa.
14) MAININKI
Huolellisesti tutkittu kahden lisäkerroksen julkisivuarkkitehtuuriltaan uudisrakennusmainen ratkaisu, jossa ylimpien
korotuskerrosten päätyjen sisäänveto ei anna samaa lisäarvoa huoneistoille, mitä julkisivut ja monet havainnekuvat
antavat ymmärtää. Keraamiset materiaalit julkisivuissa antavat oikein detaljoituna mahdollisuuden hyvin pitkään
huoltoväliin. Materiaalivaihtelu toimii suorakulmaisena paremmin kuin pitkien sivujen vapaamuotoisessa aaltokuviossa, mikä vaikuttaa aiheena perin päälle liimatulta. Moni asia on kohdallaan, mutta suunnitteluvalinnat ovat osittain
heikosti kohdistettuja sekä rakennustalouden että julkisivuarkkitehtuurin kannalta. Enimmäkseen positiivisia mielikuvia herättävä ehdotus.
17) PINO
Peruskerroksia pienimittakaavaisemmat kaksi korotuskerrosta muodostavat mielenkiintoisen kattomaiseman, havainnekuvissa maantason näkymät eivät kuitenkaan ole samalla tavalla kiinnostavia. Asumisympäristön yhteisöllisyys
on hyvin huomioitu sisäänkäyntien yhteydessä olevilla erilaisiin käyttöihin tarkoitetuilla ja helposti lähestyttävillä yhteistiloilla. Korotuskerrokset ovat vajaita, josta syntyy teknisiä ja rakennustaloudellisia haasteita ja ne eivät sovellu
asukasvalintaiseen vuokra-asumiseen asuinpinta-alahyödyn jäädessä liian pieneksi. Ratkaisulla on ansioita uusien
huoneistojen laadukkuudessa, jolloin toisaalta vuokra-asukkaiden tasavertaisuus ei toteudu suhteessa peruskerroksiin.
18) P.M.J. SANIAISTIEN KATTOPUUTARHAT
Kahden vajaan korotuskerroksen sisältävä, massoittelultaan monimuotoinen kilpailuehdotus, jossa sekä peruskerrokset että korotuskerrokset on kääräisty yhtenäisen uuden julkisivukerrostuman sisään. Siksi tämä ehdotus näyttää
uudisrakennukselta, ja on kaupunkikuvallisesti korttelitasoisesti monistuva, mutta ei sovellu parhaalla mahdollisella
tavalla lähiötasoiseen lisärakentamiseen. Vajaat ja polveilevat korotuskerrokset asettavat liikaa rakennustaloudellisia
ja teknisiä haasteita, jotta voisi toteuttaa asukasvalintaiseen vuokra-asuntokohteeseen. Poikittainen harmaa laatikkomainen osuus katolla näyttää hiukan ylimääräiseltä, vaikka tuottaakin lisää käyttökelpoista pinta-alaa lisäkerroksiin, ja ehdotus olisi rauhallisempi ilman sitä. Valitut julkisivumateriaalit antavat mahdollisuuden hyvin
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pitkäaikaiseen, ja siten ekotehokkaaseen ratkaisuun. Positiivinen ja rohkea arkkitehtuurikokeilu, josta aiheita karsimalla voisi saada vielä paremman. Kattopuutarha on näyttävä ja hyvä idea.
19) PUISISTA PUISIN
Komea kahden korotuskerroksen ratkaisu, joka promoaa puurakentamista erittäin näyttävästi. Ylöspäin keventyvä
julkisivua ympäröivä rakenteellinen parveke- ja julkisivuvyöhyke on kiinnostava, mutta vajaa, jossa osin sisäänvedetty
korotus tekee rakennustaloudellisia ja teknisiä lisähaasteita ehdotukseen. Suhteessa asuinpinta-alahyötyyn, rakenteellista vyöhykettä on liikaa. Karsimalla sitä joiltakin julkisivuilta, ehdotus voisi parantua. Asuinhuoneistot korotuksessa eivät noudata peruskerroksen huoneistojakoja. Samalla ne ovat osin turhan monimutkaisesti ratkaistuja, jolloin
märkätilat ja keittiöt eivät osu kohdakkain. Julkisivuissa on suuri määrä erilaisille vesi ja uv- säteilyn määrille altistuvaa pintakäsittelemätöntä puupintaa, josta osa harmaantuu vuodessa ja osa, kuten parvekkeen katot, vuosikymmenissä, joten tasaiseen harmaantumiseen menee ilman rautasulfaatti tms. käsittelyä hyvin pitkä aika. Suunnitelma on
detaljeiltaan huolellisesti tutkittu. Positiivinen ajan arkkitehtuuriin perustuva ammattimaisesti laadittu ehdotus.
21) RYPÄS
Selkeästi esitetty ja havainnollinen kahden korotuskerroksen kilpailuehdotus joka, kuten havainnekuvista hyvin näkyy, toimii paremmin samanlaisten rakennusten ryhmän osana, kuin yksittäisenä rakennuksena tai julkisivukuvina.
Tämä näkyy erityisesti jalankulkijan perspektiivin illustraatiossa. Myös maalaamattomien puupintojen harmaannuttua massoittelua korostava väriero mustiin pitoihin säilyy. Korotuskerroksia on massoittelussa voimakkaasti poikkeutettu peruskerroksista, millä on saavutettu lähinnä julkisivuarkkitehtuuriin positiivista lisäarvoa. Leikkaus- ja pohjapiirustuksista puolestaan näkee haittapuolen; juuri mikään märkätiloja lukuun ottamatta ei ole samoilla paikoilla kuin
peruskerroksissa, mistä aiheutuu rakennustaloudellisia ja teknisiä haasteita. Ehdotusta voisi jatkokehittää mieluummin karsimalla kuin lisäämällä uusia aiheita. Detaljoinniltaan työ on vielä hieman keskeneräinen. Kokonaisuutena
hyvä ja kehityskelpoinen ehdotus.
22) STORT KALAS
Valittu yhden vahvan massoitteluteeman käyttö herättää kysymyksen; kestääkö teema lähiömittakaavaisen toteutuksen? Perusratkaisu sinänsä on yksinkertainen, koko rakennus on kietaistu rakenteellisen parvekejulkisivun sisään,
mikä luo uudisrakennusmaisen yleisilmeen. Uutta rakennettavaa on tästä johtuen tarpeettoman paljon, jotta asukasvalintaista vuokra-asumista voisi toteuttaa valitulla ratkaisulla. Kokolasinen kuutiomainen hahmo on asuinrakennuksille poikkeavaa ja lasijulkisivun toteuttaminen pintamaisena, kevyenä listattomana rakenteena voi olla haasteellista.
Osin kolme lisäkerrosta, mikä on kilpailuohjelman vastainen. Koko rakennuksen kietaiseminen lasivaippaan toisi mukanaan tilanteen, jossa rakennus on lähes sisätiloissa ja siten rakennusfysikaaliselta kannalta hyvin pitkäikäinen.
Keskiluokka (8 työtä aakkosjärjestyksessä):
7) HEINÄKRUUNU
Ulkonäöltään kerrostalon katolle nostettu kylämäinen kokonaisuus tai paritalo. Yhdellä lisäkerroksella korottava
moni-ilmeinen ehdotus, jonka tehokkuus pienenee entisestään, kun lisäkerros on ratkaistu osittain sisäänvedetyin
kattoterassein. Yksi lisäkerros polveilevalla julkisivulla ja monimuotoisella vesikatolla on asukasvalintaiseen vuokraasumiseen liian kallis ratkaisu saatavaan asuinpinta-alahyötyyn nähden. Pienellä lisäkorkeudella olisi mahdollista toteuttaa sama ratkaisu parvikerroksisena, jolloin tehokkuus paranisi. Kaupunkikuvallisesti kohtalainen, laajempanakin
kokonaisuutena mahdollisesti toisissa olosuhteissa monistettavissa oleva ratkaisu. Polveilevan voimakas kattomuoto
on mieleenpainuva ja omintakeinen, mutta yleisilmeeltään hieman levoton.
8) KAJANNE
Vähäeleisesti massoiteltu ja kaksi lisäkerrostaan selkeästi näyttävä ehdotus. Lisäkerroksissa on vain suuria perheasuntoja, jotka eivät täysin noudata alapuolisia peruskerrosten huoneistojakoja. Corten-teräksen käyttö julkisivumateriaalina ei ole ehkä asunrakennuksessa tavallisin valinta. Ruosteen valumisen vuoksi valkoinen väri on yleensä Corten-osien yläpuolella. Käytetty levyrapattu julkisivu on kustannustehokkaampi ratkaisu kuin elementtipintojen irti
repiminen ja Cortenin käyttö mahdollistaisi hyvin pitkän huoltovälin.
11) LATVUS
Kahden korotuskerroksen esittäminen selkeästi eri julkisivumateriaalilla ja vaakalistoituksella edustaa monen muunkin ehdotuksen valittua ratkaisua. Yleisilme on katutilan visualisoinnissa rauhallisen arvokas, jopa kesäillan raukea.
Muissa illustraatioissa paljastuu parveketornien lievä rauhattomuus. Lasitetut parveketornit ja julkisivujen raskaahko
yleisilme eivät ole tässä ehdotuksessa täysin hallinnassa olevia julkisivuaiheita; olisiko lopputulos parempi vain
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yhdellä materiaalilla, tiilijulkisivulla: havainnekuvat antavat viitteitä tästä. Julkisivun käsittelyssä valitun vähäilmeisen
muurin voisi jatkokehittää kaupunkikuvallisesti monistettavaksi.
16) MURIKKA
Nimimerkkinsä veroinen ehdotus, jossa kappalemaisen massoittelun lisäksi korotuskerroksissa on poikkeava sisäiseen käytävään tukeutuva huoneistoratkaisu. Lisäkerrosten huoneistojako ja märkätilojen sijoittelu poikkeavat tämän vuoksi peruskerroksista. Monimuotoinen vesikatto aiheuttaa luonnollisesti myös kustannuksia. Julkisivuarkkitehtuuri sinänsä on näyttävää, polveilevaa ja laadukasta ja valitut materiaalit mahdollistavat erinomaisen pitkäaikaiskestävyyden. Visualisointi paljastaa, että työ saattaisi parantua massoittelun pienellä pelkistyksellä.
20) RISTIIN&RASTIIN
Massiivisesti massoiteltu kappalemainen ehdotus, jossa peruskerrokset ja korotuskerrokset on peitetty uuteen rakenteelliseen parvekejulkisivuun. Vajaat korotuskerrokset sisäänvedettyine terassiparvekkeineen aiheuttavat rakennustaloudellisia ja teknisiä haasteita. Ansiot ovat kaupunkikuvallisella puolella, ehdotus voisi monistua lähiötasoisesti, mikäli sen voisi toteuttaa aiheita karsimalla ja säilyttämällä massoittelun ansiot. Kuten työn selostuksesta ilmenee, tekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota yhteisöllisyyteen, ja se näkyykin hyvin suunniteltuina, oikein sijoitettuina yhteistiloina ja piharakennuksena. Myös porrashuoneen valoisuuden lisääminen ja sisäänkäyntijärjestelyt ovat
onnistuneet.
23) TAPANILAN FRIISIT
Positiivinen ehdotus, jonka esittelymateriaalin olisi suonut olevan havainnollisempaa. Tiilimateriaalin säilyttäminen
julkisivuilla on plussaa. Materiaalin tuntuun ja pieniin nyansseihin luottava kahden lisäkerroksen kilpailuehdotus,
jonka luonnosmainen esitystapa ei tuo näitä vahvuuksia täysin esiin. Muutaman muun ehdotuksen tavoin uudisrakennusmainen, koska kaikki oleva ja korotus on kiedottu uuteen rakenteelliseen parveke- ja julkisivuvyöhykkeeseen.
Huoneistojen vaihtelu on taloudellisesti vähäistä päämassan sisällä. Julkisivut ovat raskaan oloisia, joissa vuorottelee
sekä puukerrostuma että tiilikerrostuma. Visualisoinnista näkyy, että rakennus toimii paremmin ryhmänä, mutta parveke- ja julkisivukerrostumien vuoksi toteutettavuudessa olisi rakennustaloudellisia haasteita.
24) TAPANILAN JULLIKKA
Ilmeeltään kappalemainen, kokonaisvaltainen ehdotus, jossa pyrkimys visuaalisen korkeuden madaltamiseen on johtanut kuitenkin kattomuodoltaan lähiörakentamiselle vieraaseen ratkaisuun. Vajaat korotuskerrokset, parvekkeiden
käännöt ja huoneistojakojen poikkeamiset peruskerrokseen nähden aiheuttavat teknisiä ja rakennustaloudellisia
haasteita. Ehdotukseen ei ole saatu tuotettua merkittävää kaupunkirakennustaiteellista lisäarvoa – työ vaikuttaa hiukan keskeneräiseltä. Jää mittakaavallisesti ja hahmoltaan irralliseksi lähiympäristöstä. Työ vaatisi vielä lisätyöstämistä
sekä suunnitteluratkaisujen uudelleenharkintaa.
26) VIISTE KERKOR
Rohkea ja yllätyksellinen massallinen ratkaisu, jonka mahdollisuuksia ei ole työstetty riittävän pitkälle. Yhden lisäkerroksen ja yhden voimakkaan arkkitehtonisen aiheen sisältävä ehdotus. Yhden kerroksen ratkaisu on tässä tapauksessa esteettisesti toimivampi, mutta samalla menetetään osa korottamisen hyödystä. Koordinaatiston kääntäminen
johtaa suureen määrään liitoskohtien yhteensovittamista ja tuo mukanaan kustannuksia. Risteävät, kappalemaiset
julkisivuosat ovat erimitallisia monella tapaa, vaikka julkisivuista ne muodostavat suunnilleen yhtä suuren osan kumpikin. Punainen alaosa korostaa vanhaa, muoto kuitenkin täysin uusi. Kiilamaiset parvekkeet ovat käytettävyydeltään
hankalia. Suuri määrä julkisivun rimoja ja liittymiä johtaa kohonneisiin huoltokustannuksiin. Visuaalisesti hyvinkin
kiinnostava ratkaisu saattaisi olla toteutettavampi, jos puinen osa ei yrittäisi nielaista koko olemassa olevaa taloa,
vaan olisi hieman pienempi.
6. KILPAILUN RATKAISU
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa kilpailussa seuraavat palkinnot:
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1. palkinto (2 000 €), nimimerkille ”VIISTE”, tekijöinä Aino Hirvilammi, Eetu Salminen ja Joel Lehtola
Oulun ammattikorkeakoulusta.

2. palkinto (1 500 €), nimimerkille ”MOSAIIKKI”, tekijöinä Risto Piirainen ja Silja Suitiala
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
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3. palkinto (1 000 €), nimimerkille ”LÄMPÖ”, tekijöinä Miisa Kaivos, Kim Mäenpää ja Ida Nguyen
Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lunastus (500 €), nimimerkille ”LOOTAT”, tekijöinä Janika Kynsilehto ja Tuomas Vierimaa
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
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Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kaksi kunniamainintaa nimimerkeille:
- ”EKOKÄRKI”, tekijöinä Niilo Heikkilä, Violet Raitala ja Egor Tchernykh Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

”KORDEENIA”, tekijöinä Janika Huttunen, Jenna Henriksson ja Johanna Dyster Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille opiskelijoille, oppilaitoksille, kilpailun järjestäjätahoille ja palkintolautakunnan jäsenille.
Tampereella 5.5.2022
Palkintolautakunnan puolesta,

Markku Karjalainen,
Rakennusopin professori,
Palkintolautakunnan puheenjohtaja

