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Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (3 000 €), nimi-
merkille ”KUMU”, tekijöinä Anni Jäntti, Venla 
Kotilainen ja Veera Saastamoinen Tampereen 
yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä.

2. palkinto (2 000 €), nimimerkille ”SUSHI”, 
tekijöinä Iida-Marja Kari ja Juho Kekkonen 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

3. palkinto (1 000 €), nimimerkille ”PIKI”, 
tekijöinä Annina Bitter ja Oona Hynninen, 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Lisäksi jaettiin yksi kunniamaininta nimi-
merkille ”METSÄN REUNASSA”, tekijöinä 
Rosaliina Järvinen ja Meea Tikkanen Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ideoita lähiötalojen korjaamiseen
Kilpailuun saapui 26 ehdotusta. Arvostelus-
saan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti 
huomiota ehdotusten arkkitehtoniseen laa-
tuun sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan 
kokonaisuuteen.  

Myös ratkaisujen funktionaalista toimi-
vuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä rat-
kaisuja arvioitiin. Palkintolautakunta piti 
ehdotusten yleistasoa hyvänä. Parhaimmissa 
ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen 
onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri 
ja energiatehokkuuden parantaminen, hissien 
lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, piho-
jen elävöittäminen sekä rakennustekniset ja 
rakennusopilliset kysymykset.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu 
on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perin-
teinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aal-

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”KUMU” 
kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2019

Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?

Julkisivuyhdistys ry Vuosittain järjestettävä arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ker-
rostalon korjauksen ideakilpailun 2019 (4.9.–11.12.2019) suunnit-
telukohteena oli kaksi 1970-luvulla rakennettua 4-kerroksista 
betonirunkoista asuinkerrostaloa; Kirkkokatu 14–16 Hämeenkyrön 
Kyröskoskella. Palkintojen saajat julkistettiin 28.1.2020 Korjaus-
rakentaminen 2020 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.
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1 Kerrostalon korjauksen ideakilpailun voittajat 

palkittiin Helsingin Messukeskuksessa tammikuun 

lopulla 2020.
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2–3  Ehdotus "KUMU" voitti 1. palkinnon.

4 ”KUMU” on arkkitehtuuriltaan vanhaa ja uutta 

ansiokkaasti yhdistävä työ, joka muodostaa eheän 

ja ilmeeltään miellyttävän kokonaisuuden, arvioi 

tuomaristo.
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5 ”KUMUn" piha-alueen käsittely on onnistunutta ja 

erityisesti piharakennukset luovat viihtyisiä rajattuja 

tiloja ja sopivat ilmeeltään hyvin yhteen lisäkerrosten 

kanssa, arvioi tuomaristo.

6 Näkymä "KUMU"-kilpailuehdotuksesta ylä-

viistosta. Julkisivujen korjausratkaisu on erityisen 

onnistunut ja toteutuskelpoinen, kiitti tuomaristo 

perusteluissaan.
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to-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun 
yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille.  

Vuosittaisen kilpailun tarkoituksena  
on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja 
toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980-luvuilla 
rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen 
energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten 
rakentamiseen. 

Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2002. Tämä kilpailu oli järjestyksessään 
12. kerta.

Kilpailun palkintolautakunta totesi vuoden 
2019 kilpailun parhaimmista töistä seuraavaa:

1. palkinto ”KUMU”
”KUMU” on arkkitehtuuriltaan vanhaa ja uutta 
ansiokkaasti yhdistävä työ, joka muodostaa 
eheän ja ilmeeltään miellyttävän kokonai-
suuden. Julkisivut ovat korkealuokkaisia ja 
niiden kauniit värit ja yksityiskohdat tyylik-
käitä. Yleisvaikutelma työstä on rauhallinen ja 
harmoninen. Uusien asuntojen pohjaratkaisut 
ovat toimivia. Maanpäällisen kellarikerroksen 
monipuoliset yhteistilat lisäävät yhteisölli-
syyttä ja ne muodostavat toimivan yhteyden 
ympäröivään pihapiiriin. Piha-alueen käsittely 
on onnistunutta ja erityisesti piharakennuk-
set luovat viihtyisiä rajattuja tiloja ja sopivat 
ilmeeltään hyvin yhteen lisäkerrosten kanssa. 
Rakennetekniset ratkaisut ovat toimivia ja 

perusteltuja. Julkisivujen kevyt korjausrat-
kaisu on erityisen onnistunut ja toteutuskel-
poinen.

2. palkinto ”SUSHI”
”SUSHI” on omaperäinen ehdotus, jossa par-
vekkeiden vinot tukipylväät tekevät julkisi-
vusta leikkisän ja eläväisen. Lisäkerros liittyy 
onnistuneesti olemassa olevaan rakennukseen  
materiaalipaletin avulla. Ratkaisu kunnioittaa 
myös vanhaa rakennusta. Uudet parvekkeet 
keventävät rakennuksen ilmettä ja vain yhdellä 
kerroksella korotetun rakennuksen koko pysyy 
hillittynä. Piha-alue ja kortteli muodostavat 
kauniin ja eheän kokonaisuuden, jossa jokai-
nen toiminto on selkeästi omalla alueellaan. 
Erillinen pihasauna lisää pihan käyttötapoja. 
Pysäköintikansi palvelee hyvin koko korttelin 
tarpeita. Rakenneteknisesti ehdotus on toimiva 
ja perusteltu. Rakennedetaljit ovat moitteetto-
mia ja ne on esitetty selkeästi.

3.palkinto ”PIKI”
”PIKI” on harkittu ja yhtenäinen kokonaisuus, 
jossa rakennuksen ulkomuodon kauttaaltaan 
uudistava ehdotus on kaupunkimainen visio 
pienkerrostalon lisärakentamiseen. Raken-
nuksen massoittelu on rytmikästä, hallittua 
ja ilmeikästä. Tumma puupinta luo harmoni-
sen ja yhtenäisen ulkoasun, mikä auttaa raken-

nusta sulautumaan ympäröivään metsään. 
Uusien ja olemassa olevien asuntojen pohja-
ratkaisut ovat toimivia. Sauna, kerhohuone ja 
kattoterassi ovat houkuttelevia. Porrashuone 
ja hissi on ratkaistu tehokkaasti. Pihan gril-
likatokset ja viljelypalstat lisäävät mahdolli-
suuksia pihan käyttöön ja yhteisöllisyyteen. 
Pysäköinti on rajattu selkeästi ja sen ympärille 
syntyy mielenkiintoisia piha-alueita.  Tekniset 
ratkaisut ovat toimivia ja toteutuskelpoisia. 
Rakennedetaljit ovat laadultaan erinomaisia. 

Kunniamaininta ”METSÄN REUNASSA”
”METSÄN REUNASSA” on arkkitehtuuriltaan 
veistosmainen ja soljuva ehdotus, jonka vaiva-
ton ja hillitty ulkoasu yhdistää vanhaa ja uutta 
harmoniseksi kokonaisuudeksi. Aaltoileva 
puinen verhoseinä on kaunis ja omintakeinen 
ratkaisu uusien porrashuoneiden ja parvek-
keiden esteettiseksi sitomiseksi rakennukseen.  
Maanpäällisen kellarikerroksen asunnot ovat 
sopivan kokoisia ja niistä on miellyttävä yhteys 
pihalle. Piha-alue muodostaa hyvin suunnitel-
lun kokonaisuuden, johon on lisätty ansiok-
kaasti myös yhteisöllisiä elementtejä, kuten 
terasseja ja viljelyalueita. Ajotien ja pysäköin-
nin rajaaminen selkeästi kadun reunaan sallii 
laajan yhtenäisen piha-alueen muodostumi-
sen. Aurinkopaneelit parantavat ehdotuksen 
energiatehokkuutta.

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”KUMU” kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2019
Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua?
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7 Suunnittelukohteena oli kaksi 1970-luvulla raken-

nettua 4-kerroksista betonirunkoista asuinkerrostaloa; 

Kirkkokatu 14–16 Hämeenkyrön Kyröskoskella. 

H
äm

ee
n

ky
rö

n
 k

u
n

ta



64 1 2020

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”KUMU” kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2019
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8–9  2. palkinto "SUSHI". Julkisivut lounaaseen ja 

kaakkoon. Lisäkerros liittyy onnistuneesti olemassa 

olevaan rakennukseen  materiaalipaletin avulla. Rat-

kaisu kunnioittaa myös vanhaa rakennusta. Uudet 

parvekkeet keventävät rakennuksen ilmettä ja vain 

yhdellä kerroksella korotetun rakennuksen koko 

pysyy hillittynä.

10 2. palkinto "SUSHI" ulkoperspektiivi. Piha-alue ja 

kortteli muodostavat kauniin ja eheän kokonaisuuden.

11 2. palkinto "SUSHI" - näkymä lounaasta.
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Kilpailun järjestäjät ja palkintolautakunta
Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyh-
distys ry, Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin 
yksikkö, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos 
ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö 
sekä Hämeenkyrön kunta ja Hämeenkyrön 
Asunnonhankinta Oy. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
• Markku Karjalainen, rakennusopin profes-

sori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö, palkintolautakunnan puheenjoh-
taja

• Maria Pesonen, rakennusopin yliopis-
to-opettaja, Tampereen yliopisto, Arkki-
tehtuurin yksikkö

• Anu Soikkeli, korjausrakentamisen yliopis-
to-opettaja, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö

• Pekka Heikkinen, professori (arkkitehtuu-
rin käytänteet), Aalto-yliopisto, Arkkiteh-
tuurin laitos

• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Raken-
nustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys 
ry:n edustaja

• Toni Pakkala, DI, Tampereen yliopisto, 
Rakennustekniikan yksikkö, Rakenteiden 
elinkaaritekniikka, Julkisivuyhdistys ry:n 
edustaja

• Pasi Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, 
Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

• Kirsi Parhankangas, valtuuston puheenjoh-
taja, Hämeenkyrön kunta

• Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti,  
Hämeenkyrön kunta

• Timo Mäkelä, rakennustarkastaja, Hämeen-
kyrön kunta

Lisätietoja kilpailusta ja kohde-esittelyt:
• Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Raken-

nustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys 
ry, puh. 040-900 3577

• Toni Pakkala, DI, Tampereen yliopisto, 
Rakennustekniikka, Julkisivuyhdistys ry, 
puh. 040-198 1962

• Markku Karjalainen, rakennusopin profes-
sori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin 
yksikkö, puh. 040-5832 12

• www.julkisivuyhdistys.fi

Competition for ideas on renovation 
of suburban apartment building
A competition was organised inviting archi-
tectural students to present ideas on the reno-
vation of two 1970s-built 4-storey apartment 
buildings with a concrete frame. 

A total of 26 entries were received to the 
competition. The Jury found the overall stand-
ard of the entries to be good. The best entries 
presented successful comprehensive solutions 
for the new architecture of the facades and 
improvement of energy efficiency, with more 
lifts and additional storeys, enlivening court-
yards and providing answers to issues related to 
construction engineering and building science. 

The winning entry “Kumu” (“Rumble”) 
came from the University of Tampere’s Unit 

of Architecture. The work groups behind the 
second (“Sushi”) and third (“Piki” (“Pitch”)) prize 
winners consisted of students from the Unit of 
Architecture at Oulu University.

The competition for ideas on the renovation 
of an apartment building was organised for 
the 12th time. It is a traditional competition 
funded by Julkisivuyhdistys (Finnish Facade 
Association) to encourage students from the 
architectural units of Aalto University, Tampere 
University and Oulu University to present ideas 
on renovation building.

Ensimmäinen palkinto ehdotukselle ”KUMU” kerrostalon korjauksen ideakilpailussa 2019
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12 3. palkinto ”PIKI” on harkittu ja yhtenäinen koko-

naisuus, jossa rakennuksen ulkomuodon kauttaaltaan 

uudistava ehdotus on kaupunkimainen visio pienker-

rostalon lisärakentamiseen.

13 Kunniamaininta ”METSÄN REUNASSA” on arkki-

tehtuuriltaan veistosmainen ja soljuva ehdotus, jonka 

vaivaton ja hillitty ulkoasu yhdistää vanhaa ja uutta 

harmoniseksi kokonaisuudeksi.


