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1. KILPAILUKUTSU 
 
1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT, LUONNE JA TARKOITUS 
 
Kilpailu liittyy Tampereen kaupungin Amurin alueen ja kaupunkikeskustan kehittämiseen. Amurin 
alueen asukasmäärää halutaan kasvattaa osana Tampereen keskustan kasvutavoitetta.  
Tampereen Amurin alueelle on tehty täydennysrakentamisen mahdollistavaa 
kehittämissuunnitelmaa (yleissuunnitelmaa), joka antaisi taloyhtiöille mahdollisuuksia harkita 
täydennysrakentamista osana kortteleiden perusparannus- ja uudistushankkeita. 
Kehittämissuunnitelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik.  
 
Tämän tueksi Amurin alueen edelleen kehittämiseksi ja ideoimiseksi järjestetään TTY:n 
arkkitehtiopiskelijoille kohdennettu kesäkilpailu. Kilpailulla etsitään tarkempia avauksia ja ideoita 
alueelle, joita rajaavat Satakunnankatu etelässä, Suokatu pohjoisessa, Sotkankatu lännessä ja 
Kortelahdenkatu idässä. Kilpailu koskee asuinkortteleita 39, 43, 47, 51 ja 55, joissa sijaitsevat 
tämän kilpailuohjelman kansilehdellä olevat asuinrakennukset numeroilla 9, 14, 20 ja 24 – 25. 
 
Kilpailu on luonteeltaan avoin ideakilpailu Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtuurin 
laboratorion arkkitehtiopiskelijoille. 
 
Kilpailun järjestävät yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laboratorio ja 
Tampereen kaupungin Keskusta-hanke. 
 
1.2. OSALLISTUMISOIKEUS 
 
Kilpailuun voivat osallistua TTY:n arkkitehtuurin laboratorion kaikki opiskelijat sekä kilpailuaikana 
(25.4.2018 – 21.9.2018) TTY:ltä valmistuneet arkkitehdit. Ehdotusten laatijoiden tulee pystyä 
todistamaan opiskelijaoikeutensa pyydettäessä. Kilpailuehdotuksia saa ohjata TTY:n arkkitehtuurin 
laboratoriossa. Kilpailutuomareina toimivat TTY:n arkkitehtuurin laboratorion edustajat eivät saa 
osallistua kilpailutöiden ohjaamiseen kilpailuaikana. 
 
Ehdotukset tehdään arkkitehtuurin laboratorion vaihtuva-aiheiseen kurssiin (ARK-81000 2017-01, 
Amurin korttelit -opiskelijaideakilpailu) sisältyvänä harjoitustyönä. 
 
Kilpailuun ilmoittaudutaan rekisteröitymällä Moodlessa kilpailulle tarkoitetulle kurssialueelle 
81000 2017-01, Amurin korttelit -opiskelijaideakilpailu. 
 
Kilpailun laajuus on 5,0 opintopistettä edellyttäen, että kilpailuehdotus on laadittu hyväksytysti. 
Vaihtuvan kurssin suorituspisteiden kirjausta varten opiskelijan tulee ilmoittautua kurssille (ARK-
81000 2017-01) POP-järjestelmässä. Kilpailuehdotuksen voi laatia myös ryhmätyönä. Tällöin 
opintopisteet ja mahdollinen palkinto jaetaan tekijöiden kesken ilmoitetun työmääräjakauman 
suhteessa. 
 
1.3. PALKINNOT 
 



Kilpailussa jaetaan palkintoina yhteensä 5500 € seuraavasti: 1. palkinto 2500 €, 2. palkinto 1500 €, 
3. Palkinto 800 € ja kaksi lunastusta á 350 €. Kilpailun tuomaristolla on yksimielisellä päätöksellä 
oikeus jakaa palkinnot myös toisin, kilpailuarvostelun pöytäkirjan perusteella. 
 
1.4. PALKINTOLAUTAKUNTA 
 
Palkintolautakunnan jäsenet (11 henkilöä): 
  
Aleksi Jäntti, apulaispormestari, Tampereen kaupunki, palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Sakari Leinonen, hankepäällikkö, Keskusta-hanke, Tampereen kaupunki 
M.M., kaavoituksen edustaja, Tampereen kaupunki 
N.N., rakennusvalvonnan edustaja, Tampereen kaupunki 
Markku Karjalainen, rakennusopin professori, TTY:n arkkitehtuurin laboratorio 
Juho Rajaniemi, yhdyskuntasuunnittelun professori, TTY:n arkkitehtuurin laboratorio 
Minna Chudoba, yliopistonlehtori (yhdyskuntasuunnittelu), TTY:n arkkitehtuurin laboratorio 
Edustajat (4 henkilöä) asuinkortteleista 39, 43, 47 ja 51 / 55. 
 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii tuntiopettaja, arkkitehti Ari Rahikainen TTY:n arkkitehtuurin 
laboratoriosta. 
 
Palkintolautakunta on oikeutettu lisäksi kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan kilpailun ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Nämä eivät osallistu kilpailun ratkaisemiseen. 
 
1.5. KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen on kilpailun järjestäjien hyväksymä. 
 
1.6. KILPAILUOHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS 
 
Kilpailun käynnistys- ja julkistamistilaisuus pidetään Tampereen Hervannassa TTY:n arkkitehtuurin 
laboratoriossa salissa RD 203 keskiviikkona 25.4.2018 klo 15.15 alkaen, jolloin jaetaan tämä 
kilpailuohjelma liitteineen. 
 
Kilpailumateriaali on lisäksi ladattavissa 25.4.2018 alkaen TTY:n Moodle-järjestelmästä (kts. kohta 
1.2.). 
 
1.7. KILPAILUN PÄÄTTYMISAIKA 
 
Kilpailu päättyy perjantaina 21.9.2018 klo 14.00. Kilpailu ratkaistaan lokakuussa 2018. 
 
2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT 
 
2.1. OHJELMA-ASIAKIRJAT 
 
Tämän TTY:n arkkitehtuurin laboratorion opiskelijoille suunnatun arkkitehtuuri-ideakilpailun 
ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma liitteineen ja Tampereen kaupungin 3D-
kaupunkimalli: 



Kaupunkimalli, keskusta-alue 
https://live.viasys.com/vianova/default/webgl?qrcode=jEnGcNlUVM_x7BRu&load=1&start=1 
Kaupunkimalli-Indeksikartta (eri osa-alueet): 
https://kartat.tampere.fi/oskari?lang=fi&uuid=77b84bdf-3363-4cce-b302-12b21cfa8dd9 
 
sekä Moodle-järjestelmästä ladattavat: 
 
- Amurin kehittämissuunnitelman loppuraportti 
- Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys 
- Amurin yleissuunnitelman talousanalyysi (12.8.2017) 
- Amuri, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi -raportti (2016) 
- Amuri kokoelmailmakuvat (visio) 
- Amuri ilmakuvat (nykytilanne) 
- Kilpailualueen pohjakarttamateriaali ”Pyynikki” (dwg, pdf) 
- Kortteleissa 39, 43, 47 ja 51 / 55 olevien rakennusten skannattuja piirustuksia (asemapiirros, 
pohjakerros, normaali kerros) (pdf) 
 
2.2. KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
 
Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kirjallisia kysymyksiä ja saada siten 
mahdollisia lisäselvityksiä tai -tietoja. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee esittää keskiviikkoon 
23.5.2018 klo 16.00 mennessä kilpailusihteerille (tuntiopettaja Ari Rahikainen) sähköpostitse 
osoitteeseen: ari.rahikainen@tut.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset tullaan julkaisemaan 
Moodlessa kilpailun kurssialueella keskiviikkoon 13.6.2018 klo 16.00 mennessä. 
 
2.3. KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOSTEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO 
 
Kilpailu ratkaistaan lokakuussa 2018. Kilpailun tulokset julkistetaan Tampereella järjestettävässä 
julkistamistilaisuudessa keskiviikkona 14.11.2018 klo 10.15 – 12.00 sekä tämän jälkeen 
välittömästi myös kilpailun järjestäjien verkkosivuilla. Kilpailun ratkaisua koskeva 
palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja asetetaan samalla nähtäville. 
 
Kilpailuehdotukset asetetaan tämän jälkeen näytteille TTY:lle. Tämän lisäksi kilpailusta tehdään 
myöhemmin painojulkaisu, jota voidaan käyttää kohteen mahdollisen jatkosuunnittelun ja 
markkinoinnin tukena. 
 
2.4. JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN SEURAUKSENA 
 
Kilpailun ideoita voidaan käyttää Amurin alueen tarkemmassa jatkosuunnittelussa. 
 
2.5. KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS 
 
Amurin korttelit -opiskelijaideakilpailuun jätettyjen kilpailutöiden ja kilpailun yhteydessä 
aikaansaatujen aineistojen (aineistolla tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja 
ehdotuksia) tekijänoikeudet säilyvät aineiston tekijällä, jolla on oikeus hyödyntää aineistoa muissa 
yhteyksissä parhaaksi katsomallaan tavalla. Aineiston tekijä myöntää tekijänoikeutensa perusteella 
TTY:lle ja Tampereen kaupungille ilmaisen ja pysyvän oikeuden käyttää, julkaista (mm. nettisivuilla, 

https://live.viasys.com/vianova/default/webgl?qrcode=jEnGcNlUVM_x7BRu&load=1&start=1
https://kartat.tampere.fi/oskari?lang=fi&uuid=77b84bdf-3363-4cce-b302-12b21cfa8dd9
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näyttelyissä ja eri julkaisuissa), kopioida ja edelleen luovuttaa yllä mainittuja kilpailutöitä ja 
aineistoja. Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää hyväksi kilpailuun osallistuneiden ehdotusten 
aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti kohteen mahdollisessa jatkosuunnittelussa ja 
esilletuomisessa. Aineiston tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi aineiston 
käytön ja julkaisun yhteydessä. 
 
Hankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttamismahdollisuudet tutkitaan erikseen kilpailun jälkeen. 
Kilpailu ei sido osapuolia hankkeen toteutukseen. 
 
2.6. KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS JA VAKUUTUS 
 
Kilpailuehdotuksia ei palauteta eikä vakuuteta. Palkinnoitta ja lunastamatta jääneet 
kilpailuehdotukset on mahdollista noutaa TTY:n arkkitehtuurin laboratoriosta kilpailijan omalla 
kustannuksella. 
 
2.7. KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. 
 
3. KILPAILUTEHTÄVÄ 
 
3.1. KILPAILUTEHTÄVÄN TAUSTA 
 

Amurin Satakunnankadun pohjoispuolisten kortteleiden ideakilpailu pohjautuu parhaillaan 
laadittavaan yleissuunnitteluun. Yleissuunnittelusta on laadittu kehittämissuunnitelma 2018 
(Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik). Amurin alueen suunnittelu on käynnistetty Tampereen 
keskustan kehittämisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.  
 
 Kehittämissuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita ovat keskustan täydennysrakentamisen, 
vetovoiman, elinkeinojen, vihreän identiteetin, kaupunkielämän ehdoilla toimivan liikenteen ja 
alueen imagon kehittäminen. Suunnittelualue sisältää Amurin kaupunginosien (104 ja 105) 
Sepänkadun, Pirkankadun, Kortelahdenkadun ja Porin radan rajaamalla alueella 30 korttelia (39 – 
64, 74 – 77 ja 81 – 83).  
 
Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä Tampereen keskustaa. Pyynikintori on historiallinen 
kaupunkiin saapumisen portti monine merkkirakennuksineen. Amuri on pääosin 1970 – 1980  
-luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta. Alueen 
nykyinen kerrosala on 80 000 kerrosalaneliömetriä ja alueella asuu noin 1 350 asukasta. 
 
Amurin kehittämissuunnitelmalla on tutkittu täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvan 
kehittämisen mahdollisuuksia. Alueella on tarve kehittää myös julkisia palveluja. Niiden tarve 
riippuu täydentävän asuntorakentamisen edistymisestä. Korttelialueet ja rakennukset ovat 
pääosin yksityisessä omistuksessa. Rakennuskanta on peruskorjausiässä. Pohjaksi suunnittelulle 
alueelle on tehty myös kulttuuriympäristön inventointi. 
 
Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana kaupunginosana historialliset arvot huomioon 
ottaen. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amuri 



tarjoaa hyvän lähtökohdan kaupunkimaiselle täydennysrakentamiselle. Taidemuseon ja Amurin 
museokorttelin aluetta sekä Pyynikintoria ympäristöineen kehitetään kulttuuri- ja 
tapahtumakeskittymänä. Tulevaisuudessa alueen halki kulkee urbaani virkistysreitti Pyynikiltä 
uudistuvaan Särkänniemeen ja Näsijärven rannoille. 
 
Vuorovaikutukseen perustuva suunnittelu on käynnistetty kahdella 11/ 2016 ja 2/2017 pidetyllä 
asukastyöpajalla, joiden pohjalta kehitettiin alueen peruskonsepti ja kolme alustavaa vaihtoehtoa. 
Alueen taloyhtiöt haastateltiin yhtiöiden nykytilan, elinkaaren ja tavoitteiden kartoittamiseksi. 
Elokuussa 2017 pidettyyn yleisötilaisuuteen oli kutsuttu Tampereen keskeisiä rakennusliikkeitä 
esittämään näkemyksensä Amurin suunnitteluun.  
 
Amurin kehittämissuunnitelman luonnos on valmisteltu kolmen luonnosvaihtoehdon ja siitä 
saadun palautteen pohjalta.  Luonnos sisältää selvityslähtökohdat, peruskonseptin, työkalut 
Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvauksen, asukkaiden, 
taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset ja niiden pohjalta laaditun suositusvaihtoehdon (hybridi). 
 
Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden 
taloustarkastelua varten. 
 
Hybridimalli sisältää 206 000 kem2 ja 3400 asukasta (lisäystä nykyiseen on +110 000 kem2 ja +2000 
asukasta). Liike-ja palvelutilojen lisäys on +14 000 kem2, jotka on sijoitettu pääosin 
Satakunnankadun varteen. Uusi liikenneratkaisu perustuu rakennetta selkeyttävään 
Kortelahdenkadun, Näsijärvenkadun ja Sotkankadun katukehään. Ratkaisu mahdollistaa 
laadukkaiden rauhallisten kävely- ja pyöräilyakselien luomisen alueelle. Pysäköintiratkaisuissa on 
esitetty 1000 autopaikan lisärakentamista.  
 
Kokonaisuutena kehittämissuunnitelmassa on tavoiteltu vetovoimaista ja viihtyisää, täydentyvää 
ja kaupunkimaista uutta Amuria. Tavoitteena on ollut kytkeä Amuri paremmin osaksi Tampereen 
keskustaa. Nykyiset ympäristön laadukkaat virkistysalueet muodostavat edelleen kaupunginosan 
vihreän ytimen. Ratkaisu on vaiheittain ja kortteleittain toteutettavissa. Kehittämissuunnitelman 
kokonaistarkastelu mahdollistaa alueen tarkempien hankekohtaisten asemakaavojen laatimisen. 
 
Kehittämissuunnitelma on esitelty luonnoksena ja se asetettiin nähtäville kevään 2018 aikana. 
 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laboratorion ja Tampereen kaupungin yhteistyönä 
järjestettävän opiskelijaideakilpailun tarkoituksena on tutkia Satakunnankadun pohjoispuolisten 
Amurin kortteleiden 39, 43, 47, 51 ja 55 täydennysrakentamisen mahdollisuuksia 
kehittämissuunnitelman tasoa tarkemmin ja monipuolisemmin. Suunnittelun toivotaan antavan 
myös taloyhtiöille ennakkoluulottomia ja uusia näkökulmia kortteleiden tulevaan kehittämiseen. 
 
3.2. KILPAILUALUE 
 
Kilpailualue on esitetty tämän kilpailuohjelman kansisivulla sekä liitteenä. Kilpailualuetta rajaavat 
Satakunnankatu etelässä, Suokatu pohjoisessa, Sotkankatu lännessä ja Kortelahdenkatu idässä. 
Kilpailu koskee asuinkortteleita 39, 43, 47, 51 ja 55. 
 
 



3.3. KILPAILUN TAVOITTEET 
 
Kilpailun keskeisimpänä tavoitteena on löytää monipuolisia ideoita Amurin alueen 
täydennysrakentamiseksi. Tavoitteena on saada aikaan mielikuvituksellista ja innovatiivista 
havainnekuva-aineistoa, jota voidaan käyttää alueen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjana. 
Onnistuessaan kilpailun avulla voidaan alkaa rakentaa pitkäjänteisesti uudistuvan Amurin ideaa ja 
brändiä. 
 
Suunnittelussa olennaisinta on Tampereen kaupungin kehittyvän keskustan monimuotoisuuden 
ilmentäminen kiehtovalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Ratkaisun toivotaan sulautuvan luontevaksi 
ja erottumattomaksi osaksi Amurin kaupunkirakennetta. 
 
3.4. SUUNNITTELUOHJEET 
 
3.4.1 Yleiset ohjeet 
 
Laadittujen ehdotusten tulee olla julkaisukelpoisen selkeitä ja yksiselitteisesti luettavissa. 
 
3.4.2 Tekniset ohjeet 
 
RAKENTEET JA TEKNISET RATKAISUT 
Kilpailussa ei keskitytä rakenteellisiin yksityiskohtiin, vaan laaja-alaisten ideoiden tuottamiseen 
kilpailun tavoitteita peilaten. Rakenteet ja tekniset ratkaisut tulee olla kuitenkin jollain tavalla 
uskottavia ja tarkemman jatkosuunnittelun avulla siten ratkaistavissa, ettei kilpailutyön 
tavoitteellinen perusidea laimene tai hämärry. Ekologisuus on myös keskeinen suunnittelua 
läpileikkaava teema, rakenteissa voi vapaasti ja innovatiivisesti hyödyntää esimerkiksi viherkattoja 
tai vastaavia viherrakenteita sekä muita ekologisen rakentamisen ja rakennustekniikan 
vaihtoehtoja, uusiutuvia energiaratkaisuja ja niiden yhdistämistä rakennuksiin. 
 
TONTTISUUNNITTELU 
Tonttien ideoinnissa voidaan hyödyntää kehittämissuunnitelman ratkaisuja, mutta 
kehittämissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät ole kilpailijoita sitovia. Yksi neljästä 
asuinkorttelista tulee suunnitella tarkemmin (=pohjapiirrokset, julkisivut, leikkaukset) ja kolme 
muuta asuinkorttelia tulee esittää massoitteluratkaisuina (=esimerkiksi havainnekuvien avulla). 
Suunnittelualueen vanhaa rakennuskantaa voi purkaa, säilyttää, korottaa tai muuten 
lisärakennusosin laajentaa kilpailijan ideoimalla tavalla. Tarkemmin esitettävän asuinkorttelin 
maantasokerros tulee esittää siinä laajuudessa, että siinä ilmenee myös ulkoalueiden ja piha-
alueiden uudelleenjärjestelyt. 
 
HUOM! 
Suunnittelualue liittyy Tampereen kaupungin korkean rakentamisen vyöhykkeeseen. 
Kehittämissuunnitelmassa asetetut tehokkuusluvut suunnittelualueen asuinkortteleille ovat 
suuntaa-antavia, eivätkä ole kilpailijoita täysin sitovia. On kuitenkin huomioitava, että alueen 
sijainti keskustan läheisyydessä ja koko alueen tiivistämistavoite edellyttävän suhteellisen korkeaa 
tehokkuutta. 
 
 



LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI 
Pysäköinnin tarve on 1 ap / 150 asuink-m2. Käytännössä tämä tarkoittaa maanalaisia 
pysäköintiratkaisuja. Kehittämissuunnitelmassa liikenteellinen ratkaisu perustuu kehäratkaisuun, 
mutta liikennettä voidaan ohjata kortteleihin myös Satakunnankadun puolelta. 
 
PERUSTAMISOLOSUHTEET 
Alueen perustamisolosuhteista ei tarvitse kantaa huolta tässä ideakilpailussa. 
 
3.5. HUONEISTOJAKAUMA 
Ideakilpailussa esitettävä tarkemman suunnittelun kortteli tulee esittää huoneistojakaumana 
siten, että asuntopohjat on ratkaistu periaatteellisina huonekaavioina. Tavoitteena on 
monipuolinen asuntojakauma aina yksiöistä perhehuoneistoihin (4 h + k) saakka. Satakunnan 
kadun varteen maantasokerroksiin tulee esittää liikehuoneistoja. 
 

3.6. KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET 
 
Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin tekijöihin: 
 
1) Vahvat idea(t) Amurin alueen sielun löytämiseen. 
 
2) Ratkaisun innovatiivisuus ja mieleenpainuvuus. 
 
3) Ratkaisun arkkitehtoninen laatu, rakennuksen liittyminen ja sopeutuminen ympäristöönsä. 
 
4) Ratkaisun toimivuus. 
 
5) Käytettävien rakennusmateriaalien luontaiset materiaaliominaisuudet ja vaatimukset 
rakennusten pitkäaikaiskestävyydestä.  
 
Palkintolautakunta tulee arvostelussaan kiinnittämään enemmän huomiota ehdotusten ideoihin 
sekä arkkitehtonisiin ja toiminnallisiin ansioihin kuin yksityiskohtien virheettömyyteen. 
Ehdotuksista laaditaan ehdotuskohtaiset arvostelut. 
 
4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET 
 
4.1. VAADITUT ASIAKIRJAT 
 
Suunnitelmat ja selostus esitetään enintään neljällä A1 -kokoisilla (594mm x 840 mm) 
vaakasuuntaisilla arkeilla, jotka on kiinnitettävä jäykille alustoille. Piirustusten on oltava 
julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Kaikki piirustukset ja muut asiakirjat on varustettava 
nimimerkillä.  
 
Kilpailuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat piirustukset ja selosteet: 
 
1) Selostus A4 koossa 



Selostuksessa esitetään kilpailuehdotuksen ideat, periaatteet, toiminnalliset, arkkitehtoniset ja 
rakennustekniset perusratkaisut sekä laajuustiedot (kokonaisala). Selostus toimitetaan kahtena 
kappaleena, joista toinen sisältyy piirustusarkille. 
 
2) Asemapiirros koko kilpailualueesta 1:500 
Piirustuksessa esitetään uudisrakentamisen sijoittuminen alueella/tontille, toiminnat, pihatilat ja 
kulkuväylät. Asemapiirroksessa tulee esittää kilpailualueen liittyminen lähiympäristöön (mm. 
liikennejärjestelyt ja maisemalliset tekijät). 
 
3) Pohjapiirrokset 1:200 
Pohjapiirroksissa esitetään huonetilat tilaryhmittäin, asuntopohjissa riittävän tarkkuutena on 
periaatteelliset huonekaaviot. Huom! Tarkemmin esitettävän asuinkorttelin maantasokerros tulee 
esittää siinä laajuudessa, että siinä ilmenee myös ulkoalueiden ja piha-alueiden 
uudelleenjärjestelyt (mittakaavassa 1:200). 
 
4) Julkisivut ja -leikkaukset 1:200 
Mukaan tulee liittää tarkemmin suunnitellusta korttelista suunnitteluratkaisun ja arvostelun 
kannalta tarpeelliset leikkaukset (min. 2 kpl) ja julkisivut (min. 3 kpl). Julkisivupiirustuksista on 
käytävä selville ehdotuksessa esitetyt pintamateriaalit, sekä korkeusasemamerkinnät.  
 
5) Muu ehdotuksen ratkaisuja havainnollistava kuvamateriaali 
Suunnitteluratkaisusta riippuen kilpailijat voivat esittää esim. ehdotuksessaan käyttämiä 
rakenneteknisiä innovaatioita tai arkkitehtonisia yksityiskohtia haluamallaan tavalla esim. 
rakenneleikkauksina, julkisivuotteina tai aksonometrisina piirustuksina. 
 
6) Perspektiivikuvat ehdotuksesta 
Ehdotuksesta tulee esittää yhteensä kolme perspektiivikuvaa: 
- Kaksi perspektiivikuvaa maan pinnan tasoilta. Kilpailija voi käyttää näkymien taustakuvina 
kilpailuaineistossa olevia valokuvia. 
- Viistoilmakuva. 
 
HUOM! 
Perspektiivikuvat luovutetaan myös erillisinä JPG-tiedostoina, joita voidaan helposti käyttää 
kilpailun tulosten viestinnässä. 
 
7) A3-kokoinen värillinen kopiosarja koko kilpailumateriaalista 
A3-pienennökset toimitetaan muiden piirustusten yhteydessä. Pienennöksiin on merkittävä 
graafiset mittajanat. 
 
4.2. KILPAILUSALAISUUS 
 
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. 
Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu, nimimerkillä varustettu, läpinäkymätön 
kirjekuori. Kuoren päällä tulee nimimerkin lisäksi olla merkintä ”nimikuori” ja sisällä ehdotuksen 
nimimerkki sekä tekijän nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. 
Ehdotusten laatijoiden tulee pystyä todistamaan opiskelijaoikeutensa pyydettäessä. 
 



4.3. KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ 
 
Kilpailuaika päättyy perjantaina 21.9.2018 klo 14.00. 
 
Kilpailuehdotukset on jätettävä määräaikaan mennessä alla olevaan osoitteeseen tai postin 
kuljetettavaksi osoitteella: 
 
TTY, arkkitehtuurin laboratorion henkilökunnan kahvio, Rakennustalo, J-siipi, 2. krs, 
(Korkeakoulunkatu 5, 333720 Tampere), PL 600, 33101 Tampere. 
 
Sisäänjättöpäiväyksen on kiistatta käytävä ilmi lähetyksen päällyksestä tai se on voitava muutoin 
tarvittaessa todistaa. 
 
Samaan määräaikaan mennessä ehdotus tulee palauttaa tiedostoina Moodleen kilpailun 
kurssialueelle. Tiedostonimenä tulee olla työn nimimerkki. Moodleen palautetaan planssien 
tiedostot koottuna yhdeksi PDF-tiedostoksi sekä perspektiivikuvat (havainnekuvat) erillisinä JPG-
tiedostoina. Palautettavien tiedostojen maksimikoko on 100 Mt. 
 
Tässä kilpailuohjelmassa ja sen digitaalisissa liitteissä esitettyjä valokuvia saa tekijänoikeuslain 
mukaisesti käyttää vain tämän arkkitehtuurikilpailun edellyttämien kuvien tekemistä varten. 
 
LIITTEET: 
 
- Yleissuunnitelma, suositusvaihtoehto 
- Yleissuunnitelma, tonttitehokkuudet 
- Amurin alueen ilmakuva 
 
Tampereen kaupungin 3D-kaupunkimalli: 
Kaupunkimalli, keskusta-alue 
https://live.viasys.com/vianova/default/webgl?qrcode=jEnGcNlUVM_x7BRu&load=1&start=1 
Kaupunkimalli-Indeksikartta (eri osa-alueet): 
https://kartat.tampere.fi/oskari?lang=fi&uuid=77b84bdf-3363-4cce-b302-12b21cfa8dd9 
 
sekä Moodle-järjestelmästä ladattavat: 
 
- Amurin kehittämissuunnitelman loppuraportti 
- Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys 
- Amurin yleissuunnitelman talousanalyysi (12.8.2017) 
- Amuri, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi -raportti (2016) 
- Amuri kokoelmailmakuvat (visio) 
- Amuri ilmakuvat (nykytilanne) 
- Kilpailualueen pohjakarttamateriaali ”Pyynikki” (dwg, pdf) 

https://live.viasys.com/vianova/default/webgl?qrcode=jEnGcNlUVM_x7BRu&load=1&start=1
https://kartat.tampere.fi/oskari?lang=fi&uuid=77b84bdf-3363-4cce-b302-12b21cfa8dd9


- Kortteleissa 39, 43, 47 ja 51 / 55 olevien rakennusten skannattuja piirustuksia (asemapiirros, 
pohjakerros, normaali kerros) (pdf) 

 



 
 


