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1. KILPAILUKUTSU  

1.1. Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 
Kilpailun järjestää Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö ja rahoittaa Julkisivuyh-

distys ry (JSY). Kilpailu järjestetään kytköksissä Arkkitehtuurin yksikön opintojakson 

’ARK.RH.310 Rakennusoppi V’ syksyn 2022 toteutuskertaan. 

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 kehit-

tämistä, edistää alan koulutusta, julkaista alaa koskevan tutkimus- ja kehitystyön tuloksia 

sekä osallistua alan kansainväliseen toimintaan. 

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 lähtien ja nyt käynnistyvä syksyn 2022 kilpailu on 

järjestyksessään 15. Kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteutta-

miskelpoisia ideoita asuinkerrostalojen julkisivujen energiakorjaukseen ja mahdolliseen 

parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen kehittämiseen sekä lisäkerrosten rakenta-

miseen. Vuonna 2022 suunnittelukohde on Helsingin Meri-Rastilassa, Meri-Rastilan tie 

21:ssä sijaitseva asuinkerrostalokortteli, Asunto Oy Rastilankallio, jossa tarkemman tar-

kastelun kohteena on talo A. Talon A suunnitteluratkaisuja voidaan ajatella sovellettavan 

korttelikokonaisuuden muissa rakennuksissa. Kilpailutehtävän tarkemmat tavoitteet on 

kuvattu kohdassa ’3. Kilpailutehtävä’. 

1.2. Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön opintojakson 

’ARK.RH.310 Rakennusoppi V’ syksyn 2022 toteutuskerralle osallistuvat opiskelijat. Opin-

tojaksolle osallistumisen suhteen noudatetaan Arkkitehtuurin yksikön tavallisia käytän-

töjä. 

1.3. Palkinnot 
Kilpailussa jaetaan palkintoina yhteensä 5 000 € seuraavasti: 

 1.  Palkinto 2 000 € 

 2.  Palkinto 1 500 € 

 3.  Palkinto 1 000 € 

 Kaksi kunniamainintaa, á 250 € 

Kilpailun palkintolautakunnalla on yksimielisellä päätöksellään oikeus jakaa palkinnot 

myös toisin, kilpailun arvostelupöytäkirjan perusteella. JSY maksaa palkinnot suoraan 

opiskelijoille. Kilpailun palkinnot ovat veronalaista ansiotuloa saajalleen, jonka tulee itse 

ilmoittaa tulo verottajalle. Ryhmätyönä laaditussa palkitussa kilpailutyössä palkinto jae-

taan tasan ehdotuksen tekijöiden kesken. 
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1.4. Palkintolautakunta 
Palkintolautakunnan jäsenet ovat: 

– Satu Huuhka, tenure track -professori, TkT (arkkitehtuuri), arkkitehti SAFA, 

Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja 

– Teemu Hirvilammi, yliopisto-opettaja (rakennusoppi) , arkkitehti SAFA, Tampereen 

yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö 

– Malin Moisio, projektitutkija, arkkitehti SAFA, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 

yksikkö 

– Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Julkisivuyhdistys 

ry:n edustaja 

– Sini Isola kuvataiteilija, kuvataideopettaja, KuM, TaM, As. Oy Rastilankallion edustaja 

– Tomi Lauri, yliopisto-opettaja (elokuva- ja tv-lavastus), Aalto Yliopisto, Elokuvataiteen 

laitos, As. Oy Rastilankallio edustaja. 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii korjausrakentamisen yliopisto-opettaja Tapio Kaa-

salainen Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksiköstä. Palkintolautakunnan kokoon-

panoa voidaan muuttaa kilpailun tuomarointiin asti. Lisäksi palkintolautakunta on oikeu-

tettu kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan lautakunnan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka 

eivät osallistu kilpailun ratkaisemiseen. 

1.5. Kilpailun aikataulu ja ohjelma-asiakirjojen luovutus 
Kilpailu käynnistyy maanantaina 29.8. opintojakson ’ARK.RH.310 Rakennusoppi V’ alka-

essa. Kilpailumateriaali on ladattavissa viimeistään kyseisestä tilaisuudesta alkaen opin-

tojakson Moodlealueelta. Kilpailu päättyy maanantaina 19.12. klo 16:00, mihin mennessä 

osallistuvien ehdotusten tulee olla palautettuna kohdassa ’4.3. Ehdotuksen sisäänjättö’ il-

moitetulla tavalla. Kilpailu ratkaistaan keväällä 2023 ja tulokset julkistetaan niin ikään ke-

vään 2023 aikana, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT  

2.1. Kilpailun säännöt ja ohjelma-asiakirjat 
Kilpailun säännöt on kuvattu tässä kilpailuohjelmassa. Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat 

tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat kohdassa ’1.5. Kilpailun aikataulu ja ohjelma-asiakir-

jojen luovutus’ kuvatulla tavalla toimitettavat aineistot: 

– kohdealueen asemakaava selostuksineen, 

– kohteen piirustuksia, 

– kohteeseen laadittu pihasuunnitelma, 

– julkisivujen kuntotutkimus. 

Kilpailuohjelma liittyvine ohjelma-asiakirjoineen on kilpailun järjestäjien hyväksymä. Kil-

pailun ohjelma-asiakirjoihin sisältyviä piirustuksia saa tekijänoikeuslain mukaisesti käyt-

tää vain tämän kilpailun edellyttämien aineistojen laatimiseen. 
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2.2. Kilpailua koskevat kysymykset 
Kilpailijat voivat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada 

siten mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja JSY:ltä ja/tai kilpailukohteen edustajalta. 

Kysymykset tulee lähettää kilpailusihteerille sähköpostitse osoitteeseen 

tapio.kaasalainen@tuni.fi perjantaihin 23.9.2022 klo 16:00 mennessä. Kysymykset ja 

vastaukset julkaistaan opintojakson Moodlealueella perjantaihin 30.9.2022 klo 16:00 

mennessä. 

2.3. Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen 
Kilpailu tuomaroidaan Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön koolle kutsumana. 

Kilpailu ratkaistaan tammikuussa 2023 ja kilpailun tulokset julkistetaan myöhemmin il-

moitettavassa tapahtumassa ja ajankohtana kevään 2023 aikana sekä tämän jälkeen Jul-

kisivuyhdistys ry:n verkkosivuilla. Ehdotuksen jättäneitä tiedotetaan kilpailun ratkaisusta 

sähköpostitse. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja ase-

tetaan samalla nähtäville. Palkitut ehdotukset pyritään julkaisemaan alan julkaisuissa. 

2.4. Kilpailuehdotusten tekijänoikeus ja käyttöoikeus 
Kilpailuun jätettyjen töiden ja kilpailun yhteydessä aikaansaatujen aineistojen (aineistolla 

tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja ehdotuksia) tekijänoikeudet säilyvät ai-

neiston tekijällä, jolla on oikeus hyödyntää aineistoa muissa yhteyksissä parhaaksi katso-

mallaan tavalla.  

Kilpailutehtävänannon mukaan tehtyjen töiden sisäänjätetyt tiedostot jäävät Julkisivuyh-

distys ry:n, Asunto Oy Rastilankallion ja Tampereen yliopiston haltuun. Aineiston tekijä 

myöntää tekijänoikeutensa perusteella Julkisivuyhdistys ry:lle, Asunto Oy Rastilankalli-

olle ja Tampereen yliopistolle oikeuden hyödyntää aineistoa (mm. julkaista suunnitelmia 

nettisivuilla, näyttelyissä ja eri julkaisuissa). Aineiston tekijällä on oikeus tulla hyvän ta-

van mukaisesti mainituksi aineiston käytön ja julkaisun yhteydessä. 

2.5. Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 
Hankkeen mahdollinen jatkosuunnittelu ja toteuttamisedellytykset tutkitaan erikseen kil-

pailun jälkeen. Kilpailu ei sido osapuolia hankkeen toteutukseen. 

3. KILPAILUTEHTÄVÄ  

3.1. Tausta ja tavoitteet 
Kerrostalojen korjaaminen Suomessa on pitkään painottunut 1960- ja 1970-luvuille, joista 

erityisesti jälkimmäinen on tunnettu itseään toistavasta elementtirakenteisesta rakennus-

kannastaan. 1980-luvulta alkaen kerrostalotuotanto on monimuotoistunut arkkitehtoni-

sesti, mutta pääpiirteiset rakenneratkaisut ovat pysyneet paljolti ennallaan. Rakennuskan-

nan ikääntyessä korjaustarve laajenee tai siirtyy vääjäämättä myös myöhempään tuotan-

toon. Monimuotoistumisesta ja teknisestä kehityksestä huolimatta aiemmilta vuosikym-

meniltä tuttuja korjaustarpeita ilmenee edelleen jopa 1990-luvun tuotannossa. Esimerkiksi 
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rakennusten energiatehokkuus on usein nykymittapuulla heikkoa, ulkoasu päivityksen 

tarpeessa ja toiminnallisuus puutteellista muun muassa esteettömyyden suhteen. 

3.2. Kohderakennus ja kilpailualue 
Kilpailukohteena on Helsingin Meri-Rastilan tie 21:ssä sijaitseva Asunto Oy Rastilankallio. 

Rakennustason suunnittelussa keskitytään taloon A, mutta kiinteistön talojen samankal-

taisuuden vuoksi esitettäviä ratkaisuja voidaan ajatella sovellettaviksi myös muihin taloi-

hin. 

Kilpailutontilla (54230/2) sijaitsee kaikkiaan kuusi kerrostaloa, jotka on rakennettu 

vuonna 1991. Vuonna 1998 rakennuksiin on lisätty parvekelasitukset, minkä jälkeen par-

vekkeet on muutoin kunnostettu vuonna 2016. Rakennukset sijaitsevat suurehkolla ton-

tilla kohtuullisen väljästi, mutta tontin kallioisuus asettaa omat haasteensa piha-alueen 

käytölle – joskin tarjoaa samalla myös tavanomaisesta poikkeavia mahdollisuuksia. 

 
Kilpailualueen rajaus, kohdekerrostalo korostettuna.  

Kuva: Helsingin kaupunki (muokattu). 

3.3. Suunnitteluohjeet 
Tavoitteena on suunnitella arkkitehtonisesti korkeatasoinen korjaussuunnitelma, jossa 

yhdistyvät kaupunkikuvaa ja alueen viihtyisyyttä kohentava ulkoasu, toiminnalliset pa-

rannukset sekä rakenteiden energiateknistä ja muuta toimivuutta kehittävät ratkaisut. 

Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1989. Uudempi, vuonna 2016 laadittu kaa-

valuonnos on kuitenkin jo hyväksytty, vaikkei vielä voimassa. Suunnittelutehtävässä 

noudatetaan uutta kaavaa. Kaavassa AK-korttelialueilta edellytettyä viherkerrointa ei tar-

vitse laskea. 

Lisärakentaminen 
Olemassa olevaa rakennusta laajennetaan korottamalla. Korotusosan korkeus saa olla 

enintään kahta lisäkerrosta vastaava. Korotusosaan voidaan sijoittaa asuntoja ja/tai asu-

misen tukitiloja kuten saunaosasto. Olemassa olevien perustusten ja kantavan rungon ole-

tetaan kestävän lisärakentamisen kuormat, kun se toteutetaan kevytrakenteisena, jolloin 
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mahdollisesti todellisuudessa tarvittavia vahvistuksia olemassa oleviin rakenteisiin ei tar-

vitse esittää. Lisärakentamisen tarkempi rakennejärjestelmä on tekijöiden valittavissa. 

Kaavassa esitettyjä maksimikerroslukuja ja rakennusoikeutta ei tarvitse ottaa huomioon. 

Asunnot 
Alkuperäisiin asuntoihin ei lähtökohtaisesti esitetä muutoksia muutoin kuin mahdolli-

sesti julkisivuja ja parvekkeita koskeviin toimiin liittyen. Nämä asunnot tulee kuitenkin 

ottaa huomioon suunnittelukohteen kokonaisuutta pohdittaessa, eivätkä esitetyt ratkaisut 

saa heikentää niiden asumisen laatua. 

Uusien asuntojen suunnitteluratkaisut ovat tekijöiden päätettävissä, mukaan lukien asun-

totyyppijakauma. Asuntojen mitoituksessa suuntaa-antavana lähtökohtana voi käyttää 

seuraavia pinta-aloja: 1h+k 25–40 m², 2h+k 45–60 m², 3h+k 55–80 m², 4h+k (ja isommat) 

70 m²+. Pinta-alahaarukat ovat ohjeellisia ja niistä voi poiketa. Kaikissa asunnoissa tulee 

lähtökohtaisesti olla asuntokohtainen ulkotila (parveke, terassi tai asuntopiha). Perustel-

lusti voi myös esittää esimerkiksi ranskalaisia  parvekkeita ja/tai korvaavia yhteisparvek-

keita. Suunniteltavien asuntojen tulee olla esteettömiä. 

Yhteistilat 
Olemassa oleviin yhteistiloihin voi esittää muutoksia ja ne tulee joka tapauksessa ottaa 

huomioon suunniteltaessa mahdollisia täydentäviä yhteistiloja lisärakennettaviin osiin. 

Lisärakentamisen edellyttämää väestönsuojaa ei tarvitse osoittaa. Uusien asuntojen tarvit-

semat irtaimistovarastot tulee osoittaa joko rakennuksen nykyisistä tiloista tai lisäraken-

tamisen puitteissa. Ohjeellisena mitoituksena voi käyttää n. 2–5 m² riippuen mm. yhteis-

ten ulkoilu- ja liikkumisvälinevarastojen mitoituksesta suhteessa asuntojen lukumäärään 

sekä säilytystiloista asunnoissa itsessään. Muokattavien ja/tai uusien yhteistilojen tulee 

olla esteettömiä. 

Hissi 
Rakennukseen tulee suunnitella hissi, joka mahdollistaa esteettömän kulun kaikkiin al-

kuperäisiin ja uusiin kerroksiin. Hissin täsmällinen sijainti ja toteutustapa on tekijöiden 

valittavissa. Jos hissi sijoitetaan alkuperäisen rakennusrungon sisään, tulee suunnitel-

massa ottaa huomioon tämän vaikutukset olemassa oleviin tiloihin, erityisesti asuntoihin, 

sekä rakenteisiin. 

Julkisivut, parvekkeet, tekniset ratkaisut 
Julkisivujen ja mahdollisesti parvekkeiden uudistamisessa tavoitteena on parantaa raken-

nuksen energiatehokkuutta, ulkoasua ja toiminnallisuutta. Erityisenä yksityiskohtana tu-

lee huomioida sisääntulokatosten vedenpoisto, joka nykyisellään on merkittävän puutteel-

lisesti järjestetty. 

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto, jonka laitteisto sijaitsee vesikatolla. Li-

säkerroksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paitsi uusien, myös alkuperäisten tilojen 

ilmanvaihto. Olemassa olevien asuntojen ilmanvaihtojärjestelmää voi esittää päivitettä-

väksi, vaikkei näihin asuntoihin muutoin tehtäisi muutoksia. 

Nykyisten rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien oletetaan olevan teknisesti kunnossa, 

julkisivujen osalta kuntotutkimusraportissa esitetyt seikat huomioon ottaen. Tämä tulee 
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ottaa huomioon harkittaessa esimerkiksi erilaisten julkisivukorjausvaihtoehtojen mielek-

kyyttä. 

Pihatoiminnot 
Tontille on laadittu pihasuunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa seuraavien noin viiden 

vuoden aikana. Pihasuunnitelmaa voi käyttää suunnittelussa sellaisenaan tai muokat-

tuna, tai pihasuunnittelun voi tehdä puhtaasti nykytilanteen pohjalta. Edeltävän suhteen 

tehdystä valinnasta riippumatta pihasta tulee esittää kohdassa ’4.1. Vaaditut asiakirjat’ 

Asemapiirroksen osalta ohjeistetut seikat. 

Autopysäköintipaikkojen kokonaismäärän suhteen noudatetaan uutta asemakaavaa, jossa 

paikkoja edellytetään asukkaille 1 ap/130 as-kem² (asuntokerrosalaa) ja tämän lisäksi vie-

raspysäköintiin 1 ap/1000 as-kem². Kokonaistarve lasketaan suunnitellun lisärakentami-

sen (oletettuna samanlaajuisena kaikkiin kuuteen taloon, jos ei suunnitelmassa muuta esi-

tetä) myötä muodostuvasta kokonaisasuntokerrosalasta, jossa ovat mukana myös nykyi-

set asunnot. Nykyinen asuntokerrosala tontilla on talon A perusteella arvioituna 

n. 5490 as-kem², joka uuden pysäköintipaikkavaatimuksen mukaisesti edellyttäisi 47 au-

topysäköintipaikkaa. Nykyisin pysäköintipaikkoja on 59 kpl. Lisärakentamisen edellyttä-

mien täydentävien pysäköintipaikkojen lukumäärä tulee esittää osana suunnitelmaselos-

tuksen laajuustietoja, minkä lisäksi tulee esittää asemapiirrostason suunnitelma näiden 

paikkojen sijoittamisesta. Jonkin olemassa olevista pysäköintialueista paikalle on tarvit-

taessa mahdollisuus esittää monikerroksinen pysäköintilaitos huomioiden ratkaisun vai-

kutus ympäristöön. 

Polkupyöräpaikkoja tulee esittää uuden asemakaavan mukaisesti 1 pp/30 as-kem². Niin 

ikään kaavan mukaisesti paikoista 75 % tulee sijoittaa maantasossa olevaan, esteettömästi 

saavutettavaan ulkoiluvälinevarastoon asuinrakennuksessa tai erillisessä piharakennuk-

sessa. Autopaikkojen tavoin polkupyöräpaikkojen tarpeen määrittelyssä ja sijoittamisessa 

tarkastellaan tonttia kokonaisuutena ja ratkaisu tulee esittää sekä laskelmana suunnitel-

maselostuksessa että asemapiirroksessa ja soveltuvilta osin ensimmäisen kerroksen poh-

japiirroksessa. 

3.4. Arvosteluperusteet 
Kilpailuehdotukset ja kurssityöpalautukset osana opintojakson suoritusta arvioidaan erik-

seen: kilpailuehdotuksen arvostelu ei vaikuta opintojakson arviointiin ja päinvastoin. 

Opintojakson arviointi on kuvattu erillisessä kurssimonisteessa. Kilpailuehdotuksia arvos-

tellessaan kilpailun palkintolautakunta kiinnittää erityisesti huomioita seuraaviin tekijöi-

hin: 

– Arkkitehtoninen laatu sekä kaupunkikuvallinen ratkaisu 

– Toiminnalliset ratkaisut  

– Rakenteelliset ja energiatekniset ratkaisut 
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4. KILPAILUEHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET  

4.1. Vaaditut asiakirjat 
Laadittujen ehdotusten tulee olla julkaisukelpoisen selkeitä ja yksiselitteisesti luettavissa. 

Piirrokset ja selostus tulee taittaa planssinäkymiksi siten, että niistä voidaan tarvittaessa 

tulostaa A1-kokoiset (840 x 594 mm) vaakasuuntaiset printit. Plansseja tulee olla enintään 

6 kappaletta. Kaikki planssit on varustettava nimimerkillä eikä niissä tule esiintyä teki-

jän/tekijöiden nimeä. Kilpailuehdotusten tulee sisältää alla kuvatut kuva-aineistot ja se-

lostukset, plansseille taitettuna. Kaikkien piirrosten yhteyteen tulee merkitä niiden nimet 

ja mittakaavat. Listattujen ohjeellisten merkintöjen lisäksi tekijät voivat täydentää piirus-

tuksia ehdotuksensa kommunikoinnin kannalta oleellisiksi katsomillaan merkinnöillä. 

Suunnitelmaselostus 
Suunnitelmaselostuksessa kuvataan ehdotuksen keskeiset ideat ja periaatteet sekä toi-

minnalliset, arkkitehtoniset ja rakennustekniset ratkaisut. Lisäksi selostuksen yhteydessä 

esitetään ehdotuksen laajuustiedot. Laajuustiedot esitetään eriteltyinä alkuperäis- ja lisä-

kerroksille. 

Esitettävät laajuustiedot kokonaisala; asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala; 
asuntotyypit ja niitä vastaavien asuntojen lukumäärät sekä huoneistoalat; auto- ja 
polkupyöräpysäköintipaikkojen tarve. (Pysäköintipaikkojen tarpeen laskennassa 
käytetään asuntokerrosalaa, joka lasketaan kuten kerrosala yleensäkin, mutta 
vain asuntojen osalta.) 

Asemapiirros 1:400 
Asemapiirroksessa esitetään suunnittelutontti kokonaisuudessaan sekä suunnittelualu-

een ratkaisujen esittämisen kannalta tarpeellisessa määrin ympäristöä. Sekä tontin sisäi-

set että tontille/tontilta johtavat reitit on ratkaistava suunnitelman edellyttämällä tavalla, 

voimassaolevien rakentamismääräysten mukaisesti. Asemapiirros ei tässä yhteydessä ole 

puhtaan tekninen asiakirja, vaan sitä voidaan tyyliteltynä käyttää myös esimerkiksi toi-

minnallisuuden ja pintamateriaalien visuaaliseen havainnollistamiseen. 

Ohjeelliset merkinnät: pihatoiminnot (esim. oleskelu, leikki, jätehuolto, auto- ja 
polkupyöräpysäköinti, tomutus); kulkureitit; pelastusreitit; pintamateriaalit 
(nimetty ja soveltuvassa määrin esitetty); istutukset; maanpinnan korkoasemat; 
rakennusten kerrosluvut; rakennusten sisäänkäynnit; rakennusten ja 
rakennelmien varjot (kaikkien näkyvien); pohjoisnuoli; leikkauspiirrosten 
sijainnit. 

Pohjapiirrokset 1:100 
Pohjapiirroksissa esitetään kohteen (talo A) kaikki lopulliseen ehdotukseen kuuluvat ker-

rokset, mahdolliset ullakko ja piharakennukset mukaan lukien (pl. auto- ja jätekatokset, 

pysäköintilaitokset yms.). Pohjaratkaisujen toistuessa osin tai kokonaan identtisinä pääl-

lekkäisissä kerroksissa voidaan toistuvat osat esittää yhdellä pohjalla sekä tarvittaessa 

tätä täydentävillä osapohjilla. Mahdollisten osapohjien sijainti rakennuskokonaisuudessa 

tulee esittää selkeästi esimerkiksi kaaviokuvalla. 
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Olemassa olevat, purettavat ja uudet rakenteet esitetään havainnollisesti toisistaan erottu-

vina. Rakennekerroksia muutoin ei tarvitse esittää. Uudet ja muokatut tilat esitetään ka-

lustettuina. Muuttumattomina säilyvien tilojen kalustuksen esittäminen on tekijöiden har-

kittavissa. Kaikista rakennuksen tiloista tulee esittää niiden huonekohtaiset nimet ja 

pinta-alat. Sisäänkäyntikerroksen pohjassa tulee esittää piha-aluetta sisä- ja ulkotilojen 

välisen kytköksen havainnollistamisen edellyttämässä määrin. 

Ohjeelliset merkinnät: olemassa olevat, purettavat ja uudet rakenteet (ml. hormit); 
kiintokalustus kauttaaltaan; irtokalustus vähintään uusissa ja muokatuissa 
tiloissa; huonekohtaiset tilanimet ja -pinta-alat; huoneisto-
/tilakokonaisuuskohtaiset nimet ja pinta-alat; lattiatasojen korkoasemat; 
pohjoisnuoli; leikkauspiirrosten sijainnit; aukotus (ml. ovien avautuminen). 

Julkisivupiirrokset 1:100 
Kohteesta tulee esittää kaikki talon A julkisivut. Julkisivupiirrosten tulee olla värillisiä ja 

varjostettuja, minkä lisäksi niihin tulee sisällyttää korkeusasemamerkinnät sekä merkin-

nät käytetyistä pintamateriaaleista. Rakennuksen välitön lähiympäristö tulee esittää kun-

kin piirroksen kannalta tarkoituksenmukaisessa määrin. 

Ohjeelliset merkinnät: käytetyt pintamateriaalit esitettyinä ja nimettyinä; oleelliset 
korkomerkinnät (esim. maanpinta, lattiatasot, räystäs, harja). 

Leikkauspiirros/-piirrokset 1:100 
Kohteesta tulee esittää vähintään yksi talon A leikkauspiirros. Leikkauksen tulee havain-

nollistaa ehdotuksen kannalta oleellisten toimintojen tilallisuutta sekä sisä- ja ulkotilan 

välistä kytköstä. Lisäksi leikkauksessa tulee pohjapiirrosten tavoin visuaalisesti erotella 

olemassa olevat, purettavat ja uudet rakenteet. Rakennekerroksia muutoin ei tarvitse esit-

tää, mutta rakenteiden kokonaispaksuudet on esitettävä visuaalisesti realistisesti. Leik-

kauksen tarkempi sijainti ja laajuus on tekijöiden harkittavissa ja leikkaus voi myös olla 

porrastettu. 

Ohjeelliset merkinnät: olemassa olevat, purettavat ja uudet rakenteet; oleelliset 
korkomerkinnät (esim. maanpinta, lattiatasot, räystäs, harja). 

Rakenneleikkaus 1:20–1:50 
Rakenneleikkauksessa tulee esittää vähintään olemassa olevien ja lisäkerrosten julkisi-

vurakenteet, kyseisten rakennuksen osien liittyminen toisiinsa uudistettu välipohja mu-

kaan lukien, parvekeratkaisu(t) sekä uusi yläpohja. Mikäli rakenteet toistuvat esimerkiksi 

kerroksittain tai rakennuksen vastakkaisilla puolilla, voi leikkauksen rajata tai katkaista 

soveltuvilta osin. Leikkauksessa tulee esittää visuaalisesti kaikki rakennekerrokset realis-

tisesti mitoitettuna sekä näiden liitokset esimerkiksi räystäällä. Lisäksi tulee kuvata teks-

timerkinnöin keskeiset rakennetyypit. 

Ohjeelliset merkinnät: rakennekerrokset piirrettynä ja mittojen kanssa nimettynä 
(rakennetyypit); rakennusosien liitokset mittakaavan sallimalla tarkkuudella. 

Havainnekuvat 
Suunnitelmasta tulee esittää vähintään kaksi havainnekuvaa, joista ainakin toinen ilmen-

tää kohteen keskeisiä julkisivuratkaisuja. Lisäksi tekijät voivat harkintansa mukaan esit-

tää täydentäviä havainnekuvia. 
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Muu ehdotusta havainnollistava kuvamateriaali 
Suunnitteluratkaisusta riippuen kilpailijat voivat esittää esim. ehdotuksessaan käyttämi-

ään rakenne- ja energiateknisiä innovaatioita tai arkkitehtonisia yksityiskohtia haluamal-

laan tavalla esim. rakennedetaljeina, julkisivuotteina, osapohjina, kaavioina tai aksono-

metrisina piirustuksina. 

4.2. Kilpailusalaisuus 
Kilpailuehdotuksen jokainen planssi ja erikseen palautettu havainnekuva on varustet-

tava nimimerkillä ja niissä ei tule esiintyä tekijöiden nimiä tai opiskelijanumeroita. Kil-

pailuehdotuksen ohella on talletettava nimimerkkitiedosto, joka nimetään 'nimi-

merkki.txt/doc(x)/rtf'. Tiedoston tulee sisältää seuraavat tiedot: nimimerkki, tekijöiden ni-

met, opiskelijanumerot, sähköpostiosoitteet, osoitteet ja puhelinnumerot. 

4.3. Ehdotuksen sisäänjättö 
Kilpailuaika päättyy maanantaina 19.12.2022 klo 16:00. Kilpailuehdotukset on palautettava 

tuohon määräaikaan mennessä opintojakson Moodlealueelle, kilpailuehdotuksille osoitet-

tua palautusaktiviteettia käyttäen. Kilpailuehdotusta saa (ja tekijöiden nimien osalta tulee) 

muokata aiemmasta kurssipalautuksesta. Palautettujen kilpailuehdotusten tulee sisältää 

seuraava aineisto: 

– Planssitiedostot koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi, nimettynä ’nimimerkki_plans-

sit.pdf’. Planssitiedostojen resoluution tulee olla vähintään 300 dpi. 

– Havainnekuvat (edellä kuvatut kaksi vaadittua) plansseille taiton lisäksi erillisinä kor-

kealaatuisina jpg-tiedostoina, nimettynä ’nimimerkki_havainnekuva1’, ’nimi-

merkki_havainnekuva2’. Havainnekuvien on oltava tulostettavissa A4-kokoon, joten 

niiden resoluution tulee olla vähintään 3508 x 2480 px (300 dpi, muissa kuvasuhteissa 

pisimmän sivun mukaan suhteutettuna). 

Planssien tulee olla sujuvasti katseltavissa sähköisessä muodossa huomioiden esimer-

kiksi sivujen sujuva vaihtuminen. 




