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1 Kilpailukutsu 

 
1.1   Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne 

 
Kempeleen kunta järjestää yhdessä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön kanssa ideakilpailun jonka aiheena on 
”#some-laavut”.  Kilpailun tarkoitus on edistää innovatiivisten ja kiinnostavien retkeilyrakenteiden toteutusta 
Kempeleessä. 
 
1.2   Osanotto-oikeus 

 
Osanotto-oikeus kilpailuun on kaikilla suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevilla arkkitehti- 
ja rakennusarkkitehtiopiskelijoilla. Kilpailuehdotuksen voi tehdä yksin tai ryhmissä. Jokainen oppilaitos antaa 
erikseen ohjeet kilpailutyön mahdollisesta hyväksilukemisesta osana opintoja. Kilpailuehdotusten tekemiseen ei 
anneta ohjausta oppilaitosten toimesta. 
 
Kilpailusta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitiedotteella 7.5.2019 sekä Kempeleen kunnan kotisivuilla. 
 
1.3   Palkinnot ja lunastukset 
 
Kilpailussa jaettava palkintosumma on yhteensä 3 500 €.  
 
1. palkinto   1 700 € 
2. palkinto   1 000 € 
3. palkinto   600 € 
Yksi lunastus           200 € 
 
Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman myös toisin.  
 
1.4   Palkintolautakunta 

 
Palkintolautakunta valitsee palkittavat kilpailuehdotukset. 

 
Palkintolautakunta nimetään myöhemmin. 
 
1.5  Kilpailuaika  

 
Kilpailuaika alkaa 7.5.2019.  
 
Kilpailuaika päättyy 1.9.2019 klo 24:00 mennessä.  
 
1.6.  Kilpailun kieli 

 
Kilpailun kieli on suomi. 

 



                                                               

2  Kilpailutekniset tiedot 
 
2.1 Kilpailuasiakirjat 
  

1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 
2. Karttaotteet, joissa osoitetaan kilpailun rakennuspaikkojen sijainti 
3. Ilmakuvat paikoilta 
4. Kuva-aineistoa paikoilta 

 
Kilpailuasiakirjat sekä kilpailuun liittyvää päivittyvää aineistoa on kunnan verkkosivuilla  
www.kempele.fi -> Kempele Akatemia ja vapaa-aika -> Liikuntapalvelut -> Ajankohtaista 
 
Opastettu kenttäkäyntimahdollisuus järjestetään aamupäivällä 20.5.2019. Lisätietoa sekä ilmoittautumisohjeet 
kenttäkäynnille kuljetusten järjestämiseksi on kunnan liikuntapalveluiden verkkosivuilla. Verkkosivujen kuva-aineisto 
täydentyy kenttäkäyntipäivän jälkeen. 
  
2.2  Kilpailua koskevat kysymykset 
 
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia lisätietoja 31.5.2019 mennessä joihin vastataan kilpailun nettisivuilla 
14.6.2019 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse viimeistään määräpäivän aikana osoitteella 
kempeleensomelaavut@oulu.fi 
 
2.3  Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano 
 
Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako pidetään syksyllä 2019, jonne palkittujen ja lunastettujen ehdotusten 
tekijät saavat erillisen kutsun.  
 
Kilpailun ratkettua palkitut ja lunastetut ehdotukset asetetaan näytteille Kempeleen kunnan nettisivuille sekä 
Kempeleen pääkirjastolle. 
 
2.4  Kilpailuehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus 
 
Kilpailun järjestäjä saa hyödyntää ja jatkojalostaa palkitsemiaan ja lunastamiaan kilpailuehdotuksia projektin 
toteutuksen vaatimalla tavalla ja toteuttaa ehdotuksen kokonaan tai osittain. Tekijänoikeudet ja muut 
immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät ehdotuksen tekijöille. Voittajille voidaan tarjota mahdollisuus 
osallistua jatkosuunnitteluun. Mikäli useampi tekijä tuottaa yhteisen kilpailuehdotuksen, tulee heidän sopia 
etukäteen keskenään tekijänoikeuksien jakaantumisesta tekijöiden kesken. 
 

3 Kilpailutehtävä 
 
3.1   Kilpailutehtävän tausta ja tavoite 
 
Kempeleen kunta pyrkii kehittämään ja täydentämään virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksiaan. Ideakilpailun 
tavoitteena on luoda kolmen laavun ja kahden näköalatornin muodostama arkkitehtonisesti kiinnostava sarja. 
Rakennelmilta toivotaan käytettävyyden lisäksi persoonallista, paikkaan sopivaa ulkonäköä. Tämä olisi omiaan 

http://www.kempele.fi/


                                                               

rakentamaan omaleimaista identiteettiä kunnan retkeilypaikoille paitsi paikan päällä vieraillessa, myös sosiaalisessa 
mediassa jaettuina kuvina. Sarjan muodostavilla rakennelmilla tulisi olla yhteistä arkkitehtonista ajatusta, mutta 
myös skaalautuvuutta, ottaen huomioon eri rakennuspaikkojen vaatimukset. 
 
3.2   Kilpailualue ja -tehtävä 
 
Kilpailussa ideoidaan kolmen laavun ja kahden näköalatornin muodostama sarja, yhteensä siis viisi rakennelmaa. 
Kaikista laavuista tulee löytyä säänsuoja, istuskelupaikka, sekä nuotiopaikka, polttopuiden säilytys ja roska-astia. 
Laavujen yhteyteen osoitetaan myös jonkinlainen teline tai noja, joka toimii muutamien polkupyörien tai suksien 
säilytyspaikkana vierailun ajan. 
 
Rakennelmat tulevat sijoittumaan neljälle eri alueelle. Köykkyri ja Mourunkijärvi ovat rakentuneita virkistyspaikkoja, 
joita kunta haluaa kehittää edelleen. Haukkasuon reitistön laavu täydentää kunnan nuotiopaikkojen verkostoa. 
Tähkälä on uusi asuinalue kauniissa peltomaisemassa.  
 
Rakennelmien sijoituspaikat ovat seuraavat: 

- Köykkyri: laavu ja torni 
- Mourunkijärvi: laavu 
- Haukkasuo: laavu 
- Tähkälä: torni 

 
Köykkyrin virkistysalue palvelee ympäri vuoden monipuolisena retkeily-, ulkoilu- ja liikuntapaikkana. Se on 
ulkoilureittien tukikohta, Suomen pienin laskettelukeskus sekä suosittu kuntoporrastreenipaikka. Laavun paikka tulisi 
rinteiden alapäähän ja torni mäen huipulle kuntoportaiden jatkoksi. Köykkyrin rakennukset ovat kilpailun suurimmat 
ja laajimman käyttäjäkunnan käytössä. Taukopaikka palvelee useita seurueita samaan aikaan. Köykkyrin 
laavualueelta toivotaan myös esteettömyysnäkökulmaa. 
 
Mourunkijärvi on uimakelpoinen suojärvi viehättävässä luonnonympäristössä. Suositut virkistysreitit johtavat järven 
rantaan. Keskikokoinen laavu nuotiopaikkoineen täydentää palveluja uimarannan lähiympäristössä ilahduttaen sekä 
uimareita että retkeilijöitä. 
 
Haukkasuon ympäristössä on virkistysreitistöä, jonka yhteyteen on tarkoitus toteuttaa pieni laavu. Männikköiseen 
maastoon tuovat omaleimaisuutta meren perääntyessään jälkeen jättämät rantakaarrot sekä suoluonto. 
Haukkasuon uusi taukopaikka on pieni ja sympaattinen, hieman piilossa metsän siimeksessä, mutta kävelymatkan 
päässä taajamasta. 
 
Tähkälä on Kempeleen keskustan välittömään läheisyyteen rakentuva uusi asuinalue. Alueen nurkalle siistitään 
virkistyskäyttöön metsikkö, jonka takana avautuvat kilometrien peltoaukeat, joilla tavataan paljon muuttolintuja. 
Tornista voi ihastella myös tähtiä ja revontulia, sillä valosaasteen määrä paikalla on vähäinen. Katselusuunta tulee 
olla poispäin Tähkälän ja Savikorven asutuksesta. 
 
Kilpailijoiden toivotaan nimeävän esittämänsä rakennelmat ajan hengen mukaisesti hashtageillä, jotka olisivat 
suoraan käytettävissä, mikäli rakennelmat valitaan jatkosuunnitteluun ja toteutetaan. Ajatuksena on, että laavuilla ja 
torneilla otetut kuvat ovat myös netissä jaettuina tunnistettavia. Kilpailusalaisuuden vuoksi kilpailijat eivät saa 
kuitenkaan jakaa ehdotuksiaan sosiaalisessa mediassa ennen tulosten julkistamista. 
 



                                                               

3.3  Ehdotusten arvosteluperusteet 
Palkintolautakunta painottaa arvostelussaan erityisesti seuraavia näkökohtia: 
 

• Ehdotuksessa esitettyjen rakennelmien ja niiden muodostaman kokonaisuuden arkkitehtoninen ja 
maisemallinen laatu 

• Käytettävyys, paikkaan sopivuus sekä rakennelmien toteutuskelpoisuus 

• Kokonaisotteen innovatiivisuus ja tuoreus 
 
Arvostelussa painottuvat ratkaisun yleinen laatu sekä omaleimaiset ideat, joissa tutuille toiminnoille on löydetty 
kiinnostava arkkitehtoninen idea. Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien 
virheettömyyttä. 
 
4  Ehdotusten laadintaohjeet 
 
4.1  Vaadittavat asiakirjat 
 
Havainnekuvia rakennelmista (noin 3-5 kpl) 
 
Pohjapiirrokset 1:50 / 1:100 
 
Tarvittavat leikkaukset 1:50 / 1:100 
 
Tarvittavat julkisivupiirustukset 1:50 / 1:100 
 
Selostus (mitta noin A4, taitetaan osaksi A3-sivuja) 
Koko suunnitelmaa kuvaava selostus, jossa tekijä esittelee lyhyesti työn kuluessa syntyneet arkkitehtoniset 
tavoitteensa ja suunnitteluratkaisunsa. Selostuksessa pyydetään lisäksi kertomaan lyhyesti rakennuksen 
toiminnallisuuteen ja toteutuskelpoisuuteen vaikuttavat ideat. 
 
Kilpailijat valitsevat ehdotuksensa kannalta relevantin ja havainnollisen mittakaavan/mittakaavat sekä 
pohjapiirrosten lisäksi esitettävät piirustukset. Kilpailijat voivat esittää harkintansa mukaan myös muuta materiaalia 
annetun planssimäärän puitteissa. 
 
4.2  Esitystapa 
 
Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja ne on tulostettava A3-kokoisille sivuille yhteen pdf-tiedostoon. Pdf-
tiedostosta tulee poistaa tekijän paljastavat tiedot. Sivujen enimmäismäärä tiedostossa on 6 kpl ja tiedoston 
enimmäiskoko 10Mt. Selostus taitetaan osaksi A3-tiedoston sivuja.  
 
4.3  Ehdotusten sisäänjättö ja kilpailusalaisuus 
 
Kilpailuaika päättyy 01.09.2019. Kilpailuehdotukset on jätettävä sähköisesti määräpäivänä klo 24.00 mennessä. 
Kilpailuehdotukset lähetetään määräaikaan mennessä osoitteeseen kempeleensomelaavut@oulu.fi 
Kilpailu on salainen. Kaikki pdf-tiedoston sivut on varustettava nimimerkillä. Sähköpostin tekstiosaan tulee kirjoittaa 
ehdotuksen nimimerkki ja tekijän / tekijöiden yhteystiedot.  

 


