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1. KILPAILUOHJELMAN JOHDANTO 
 
 
Rajalta kotiin – asumisen ratkaisuja turvapaikanhakijoille 19.10.–30.11.2015 
 
Arkkitehtuurimuseo järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa yleisen 
avoimen suunnittelukilpailun. Kilpailulla haetaan asumisen ratkaisuja turvapaikanhakijoille 
asumisen järjestämiseksi ennen oleskelulupapäätöksen saamista ja pysyvän 
asumisratkaisun löytymistä. Ratkaisun tulee tukea asukkaiden kotoutumista Suomeen ja 
kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan sekä tarjota myönteinen lähtökohta heidän 
kokemukselleen Suomessa. 
 
Suunnittelukilpailussa pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja turvapaikanhakijoiden 
asumiseen pohjoismaisessa yhteiskunnassa ja pohjoisessa ilmastossa. Kilpailun tulosten 
pohjalta Arkkitehtuurimuseo toteutettaa yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen 
kanssa Suomen näyttelyosuuden vuoden 2016 Venetsian Arkkitehtuuribiennaalin. 
Chileläisen arkkitehdin, Alejandro Aravenan kuratoiman biennaalin teema, Reporting from 
the Front (http://www.labiennale.org/en/architecture/news/31-08b.html) kutsuu arkkitehteja 
aktiiviseen vastuunkantoon yhteiskunnassa. 
 
Jopa noin 35 000 turvapaikanhakijan odotetaan tulevan Suomeen vuoden 2015 loppuun 
mennessä (https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat). Kysymys 
väliakaismajoituksesta on akuutti. Siihen kaivataan nopeasti toteutettavissa olevia uusia 
ratkaisuja myös Suomessa. Tästä syystä kilpailun aikataulu on normaalia tiukempi. 
Väliaikaismajoitusta pyydetään tarkastelemaan laajemmassa asumisen haasteiden 
kontekstissa (esimerkiksi asunnottomuus, asuntopula ja asuntojen hintojen nousu 
urbaaneissa keskittymissä).  
 
Siirtolaisuuden teemat ovat tuttuja Suomen historiassa. Suomesta on lähdetty ja Suomeen 
on tultu siirtolaisina. Sotalapsia lähetettiin Ruotsiin. 1940-luvulla maahan saapuneet noin 
400 000 evakkoa Karjalasta asutettiin eri puolille Suomea maan parhaiden arkkitehtien 
kehittämien, omatoimirakentamiseen soveltuvien tyyppitalopiirustusten pohjalta. Onko 
tämän päivän Suomi valmis löytämään uusia, tähän aikaan soveltuvia ratkaisuja 
turvapaikanhakijoiden asumisen järjestämiseksi nopealla, vaikuttavalla ja kestävällä tavalla?  
 
 
Uudet kysymykset vaativat uusia ratkaisuja 
 
Miten Suomi voisi tarttua turvapaikanhakijoiden tuomiin mahdollisuuksiin tavalla, joka luo 
entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja mahdollistaa hyvinvointia kaikille? 
 
Tarvitaan toimivia väliaikaisen asumisen ratkaisuja, jotka tukevat turvapaikanhakijoiden 
hyvää elämää pitkällä aikavälillä oleskelulupapäätöksestä riippumatta. 
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2. SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE JA TAUSTAA 
 
 
2.1. Suunnittelukilpailun tavoite 
 
Kilpailun tavoitteena on löytää toteutettavissa olevia ratkaisuja turvapaikanhakijoiden 
majoituksen järjestämiseen turvapaikkapäätöstä ja pysyvää asumisjärjestelyä edeltävänä 
aikana. 
 
Kilpailu avaa mahdollisuuden pohtia mm seuraavia kysymyksiä: 
  

! Millainen on tasa-arvoinen yhteiskunta, ja miten siihen voidaan vaikuttaa 
asumisen ratkaisuilla? 

! Miten laajempi ajankohtainen tilanne suomalaisessa yhteiskunnassa jäsentyy 
monikulttuurisuuden lisääntyessä? 

! Miten turvapaikanhakijatilanne nähdään mahdollisuutena? 
 
Arkkitehtuurikilpailussa haetaan konkreettisia ratkaisuja, jotka tukevat pitkän ajan asumisen 
tavoitteita. Kilpailuehdotusten tulee tarjota visuaalisesti ja kirjallisesti havainnollistettu 
ehdotus fyysisestä tilallisesta ratkaisusta, jolla on sosiaalinen vaikutus. Kilpailussa etsitään 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja rohkeaa visiointia. Kilpailun tavoitteena on myös 
herättää yleisempää keskustelua kotouttamisesta. 
 
 
2.2 Kilpailutehtävän taustaa  
 
Yhteiskunnallinen muutos 
Suomi on ollut jo pidempään laajassa yhteiskunnallisessa muutoksessa.  
Demografisen muutoksen myötä Suomesta muodostuu aikaisempaa heterogeenisempi ja 
monikulttuurisempi, ikääntyvä ja voimakkaasti kaupungistuva yhteiskunta. Nämä ovat 
väistämättömiä ja monilta osin vaikutuksiltaan myönteisiä asioita. Samalla kuitenkin myös 
eriarvoistuminen saattaa kasvaa ja sosiaalinen pääoma heiketä.  
 
Turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen ennennäkemättömissä määrissä vauhdittaa 
jo olemassa olevien ilmiöiden kehittymistä ja haastaa suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän 
vastaamaan tilanteeseen uusilla ratkaisuilla. Samalla avautuu myös mahdollisuus muotoilla 
parempaa huomista. Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja näkemyksellisyyttä. Ratkaisujen on 
vastattava tämän päivän akuuttiin tarpeeseen ja samalla niiden on oltava myös 
tulevaisuutta luovia. Miten tämän hetken ratkaisu muotoillaan tavalla, joka muokkaa 
suomalaista yhteiskuntaa ehyemmäksi ja elinvoimaisemmaksi? 
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Turvapaikanhakijoiden tuloon liittyy paljon haasteita, esimerkiksi 
 

! Taustalla sotaa ja ääriolosuhteita  
! Suuret menetykset: koti, sosiaalinen verkosto 
! Kulttuuri- ja kielikysymykset uudessa maassa 

 
Turvapaikanhakijoiden tuloon liittyy myös paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi 
 

! Lisää monikulttuurista osaamista 
! Uudet näkemykset 
! Työvoima 

 
Kilpailun avainkysymyksiä 
Ensimmäiset kuukaudet ovat ratkaisevia turvapaikanhakijoiden uuteen ympäristöön 
tutustumisessa ja pohjustavat merkittävällä tavalla heidän kotoutumistaan.  
 
Turvapaikanhakijoiden maahantuloon liittyvät myönteiset mahdollisuudet voivat toteutua, 
jos Suomessa kyetään luomaan laajempaa yhteisöllisyyttä. Miten se saadaan aikaiseksi? 
Voiko suomalainen olla identiteetiltään samanaikaisesti sekä suomalainen että muualta 
lähtöisin oleva? Laajennetussa me-käsitteessä nämä identiteettikäsitteet eivät sulje toisiaan 
pois, vaan ovat molemmat yhtäaikaa läsnä osana luonnollista suomalaisen identiteetin 
jatkumoa. Minkälainen vaikutus tällä on kaupunkeihimme sekä rakennuskantamme 
arkkitehtonisiin ratkaisuihin? Jotta turvapaikanhakijoiden maahantulon tuomat suuret 
mahdollisuudet yhteiskunnalle voivat toteutua, tarvitaan muutosta tapaan tarkastella asioita. 
Esimerkiksi talouteen liittyviä kysymyksiä voidaan tarkastella myös yhteiskuntaa kehittävinä 
investointimahdollisuuksina, sen sijaan että niitä katsottaisiin suppeasti vain kuluhaasteiden 
näkökulmasta.  
 
Asuminen prosessina 
Arkkitehtuurikilpailussa haetaan ratkaisuja väliaikaisen asumisen järjestämiseksi ennen 
oleskelulupapäätöksen saamista. Myönteisen turvapaikkapäätöksen tullessa asumisesta 
Suomessa tulee pysyvää. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna vastaanottokeskuksissa 
vietetty aika aloittaa ajan uudessa kotimaassa. Voidaanko väliaikaista asumista tarkastella 
prosessin näkökulmasta, mahdollisesti pitkäaikaisena / uuteen elämänvaiheeseen 
muuntuvana ratkaisuna? Kilpailuehdotusten toivotaan ottavan huomioon pitkän aikavälin 
tavoitteet. 
 
Yhteiskunnalliset asenteet 
Turvapaikanhakijoita koskeviin kysymyksiin liittyy voimakkaita asenteita ja aggressioita. 
Jaottelu oman lähipiirin “meihin” ja ulkopuolisiin “heihin” leimaa usein asennetta suhteessa 
saapuviin. Parhaimmillaan ratkaisu on positiivinen. Suomi on rakennettu tasa-arvoiseksi 
yhteiskunnaksi. Tasa-arvon teemoja tarkastelemalla voidaan päästä käsiksi myös pelkoihin. 
Voiko kilpailuehdotus rakentaa siltoja ihmisten välille? 
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Siirtolaisuus urbaanina kysymyksenä 
Globaalisti katsottuna siirtolaisuus on aina kaupunkikysymys. Pienimuotoisesti voidaan 
ajatella, että maahanmuutto voi auttaa elvyttämään haja-asutusalueiden kehitystä. 
Esimerkiksi Ruotsi on pyrkinyt harjoittamaan koko maan asuttamiseen tähtäävää politiikkaa. 
Kuitenkin myös Ruotsissa kysymys siirtolaisuudesta keskittyy suuriin kaupunkeihin, jotka 
tarjoavat työtä ja koulutusmahdollisuuksia. 
 
Historiasta voidaan oppia, mutta ratkaisut on sovitettava ajankohtaiseen tilanteeseen. 
Sotien jälkeen suomalainen yhteiskunta on käynyt läpi suuren muutoksen: 
kaupungistuminen tuo ihmisiä kasvavassa määrin suuriin kasvukeskuksiin. Mikä on 
asumisen uusi konteksti? Miltä näyttää ratkaisu nykypäivänä, kun suuri osa maahan 
muualta muuttavista ihmisistä saapuu urbaaneista ympäristöistä Suomen kasvaviin 
teollisuuskeskuksiin? 
 
Ohjelmallinen lähestymistapa 
Millaisiin asioihin arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa? Onko koko arkkitehtuurin 
järjestelmässä mahdollisuuksia uudelleen miettimiseen? 
 
Asumiskysymys ei ole ratkaistavissa yhdellä etenemistavalla vaan moninaiset 
lähestymistavat ovat tarpeen. Suomessa on esimerkiksi valtavasti asuntomassaa ja 
toimistotilaa, joka on tyhjillään. Millaisella mekanismilla ne voitaisiin saada ihmisten 
käyttöön? Minkälainen vaikutus tällä olisi kaupunkiemme rakenteeseen ja luonteeseen? 
 
Toimivan ratkaisun tulee olla moniulotteinen ja laaja-alainen. Sen tulee ottaa kantaa 
monenlaisiin kysymyksiin: rakentamiseen liittyviin, laillisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin 
kysymyksiin. Ehdotusten laatimisessa kannustetaan monialaiseen lähestymistapaan ja 
rohkeaan visiointiin. 
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3. KILPAILUKUTSU 
 
 
3.1 Kilpailukutsu 
 
Arkkitehtuurimuseo järjestää 19.10.–30.11.2015 yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn 
kanssa yleisen suunnittelukilpailun Rajalta kotiin – asumisen ratkaisuja 
turvapaikanhakijoille. Kilpailulla haetaan asumisen ratkaisuja turvapaikanhakijoille asumisen 
järjestämiseksi ennen oleskelulupapäätöksen saamista ja pysyvän asumisratkaisun 
löytymistä. 
 
Suunnittelukilpailun avulla pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja turvapaikanhakijoiden 
asumiseen pohjoismaisessa yhteiskunnassa ja pohjoisessa ilmastossa. Kilpailutulosten 
pohjalta toteutetaan Suomen Venetsian Arkkitehtuuribiennaalin 2016 näyttely. Chileläisen 
arkkitehdin, Alejandro Aravenan kuratoiman biennaalin teema, Reporting from the Front 
kutsuu arkkitehteja aktiiviseen vastuunkantoon yhteiskunnassa. 
 
 
3.2 Kilpailun järjestäjä 
 
Kilpailun järjestää Suomen Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn 
kanssa. 
 
 
3.3 Osallistumisoikeus 
 
Rajalta kotiin on yleinen ideakilpailu, jonka osanotto-oikeutta ei ole rajattu. Osallistujien 
toivotaan muodostavan monialaisia suunnitteluryhmiä, joissa jokaisessa tulee olla 
vähintään yksi jäsen, jolla on oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. 
 
Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään 23.11.2015 klo 24 lähettämällä sähköposti 
osallistumisesta osoitteeseen competitions@mfa.fi. Kilpailija saa vastauksena 
käyttäjätunnuksen, salasanan ja ohjeet ehdotuksen sähköistä toimittamista varten. 
Sähköpostit ovat salaisia ja kilpailu käydään nimimerkein. Ilmoittautumiset käsitellään 
luottamuksellisesti.  
 
 
3.4 Kilpailukieli 
 
Kilpailun ohjelma julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Osa kilpailuohjelman liitteessä 
mainituista linkeistä on tarjolla vain suomeksi tai englanniksi. Kilpailuehdotukset voi laatia 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kilpailukysymykset vastaanotetaan ja niihin vastataan 
suomeksi ja englanniksi. Mahdollisissa epäselvissä tulkintatilanteissa noudatetaan 
suomenkielisen kilpailuohjelman asiasisältöä.  
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3.5 Kilpailun tulokset 
 
Kilpailussa ei ole rahallista palkintoa. Kilpailussa nimetään voittaja sekä vähintään kolme 
kunniamainintaa. Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä nimetä voittajat toisinkin SAFA:n 
kilpailusääntöjen sallimalla tavalla.  
 
 
3.6 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen 
 
Voittanut sekä kunniamaininnan saaneet ehdotukset esitellään Venetsian 
arkkitehtuuribiennaalissa Suomen paviljongissa 28.5.–27.11.2016 näyttelyn kuraattorin 
määrittelemällä tavalla. 
 
Ehdotukset saatetaan Suomen hallituksen tietoon. Luovutettavassa materiaalissa on 
yleiskuvaus kilpailusta ja sen sadosta, tuomariston lausunto ja analyysi kilpailun tuloksista 
sekä tuomariston laatima kooste, jossa esitellään voittaja ja kunniamaininnan saaneet 
ehdotukset. 
 
Tavoitteena on suunnittelukilpailun ja sen tulosten esittelyn avulla tuoda päättäjien 
tietoisuuteen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja turvanpaikanhakijoiden asumiskysymykseen. 
Voittaneelle ehdotukselle pyritään löytämään toteutusmahdollisuuksia kilpailun jälkeen. 
 
 
3.7 Tuomaristo 
 
Kilpailun järjestäjä on nimennyt tuomaristoon seuraavat jäsenet: 
 
Kadar Gelle, ohjaaja, Suomen pakolaisapu Ry 
Mikko Heikkinen, arkkitehti SAFA 
Petri Kaukiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Punainen Risti 
Jenni Lautso, arkkitehti SAFA 
Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA 
Sirkku Päivärinne, johtaja, maahanmuutto-osasto, Sisäasiainministeriö 
Marco Steinberg, arkkitehti 
 
Kilpailusääntöjen edellyttämiä ammattijäseniä ovat Mikko Heikkinen, Jenni Lautso, Samuli 
Miettinen ja Marco Steinberg. Tuomariston puheenjohtajana toimii Marco Steinberg. 
 
Tuomaristo voi käyttää apunaan myös muita asiantuntijoita. 
 
Tuomariston sihteerinä toimii hankevastaava Lena Kingelin Arkkitehtuurimuseosta.   
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3.8 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen 
 
Kilpailussa noudatetaan SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailun järjestäjä, tuomaristo ja SAFA:n 
kilpailuasiantuntija ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman. 
 
 
3.9 Kilpailuaika 
 
Kilpailuaika on 19.10.–30.11.2015. Kilpailun tulokset julkistetaan 14.12.2015. 
Kilpailuohjelma liitteineen on maksuton. 
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4 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 
 
 
4.1 Ohjelma-asiakirjat 
 

! Tämä kilpailuohjelma 
! Kilpailuohjelman lisämateriaalina erillinen linkkejä sisältävä liite. Kilpailuun 

osallistuvia pyydetään tutustumaan linkkien tarjoamaan tietoon. 
 

Kilpailuaineisto liitteineen on saatavilla sähköisesti Arkkitehtuurimuseon kotisivulta 
www.mfa.fi/rajaltakotiin 19.10.2015 alkaen. 
 
 
4.2 Kilpailua koskevat kysymykset  
 
Kilpailijat voivat pyytää ohjelmaa koskevia lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset tulee 
osoittaa tuomaristolle suomeksi tai englanniksi ja lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen 
competitions@mfa.fi viimeistään 16.11.2015 klo 16 mennessä. Kysymykset ja vastaukset 
julkaistaan suomeksi ja englanniksi Arkkitehtuurimuseon kotisivulla viimeistään 23.11.2015. 
 
 
4.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano  
 
Kilpailuehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu. Arvostelu tehdään tuomariston 
harkinnan mukaan osasta ehdotuksia ryhmittäin, mikäli ehdotusten määrä on huomattavan 
suuri. Julkistamistilaisuus pidetään Arkkitehtuurimuseossa maanantaina 14.12.2015 klo  
10 –12. Voittajalle ja kunniamaininnan saaneille ilmoitetaan tilaisuudesta etukäteen. 
Kilpailupöytäkirja on saatavilla järjestäjän verkkosivuilla julkistamistilaisuuden jälkeen.  
 
 
4.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus  
 
Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen laatijalla. Kilpailun järjestäjällä on käyttöoikeus 
kilpailuehdotuksiin niiden julkaisemiseksi ja julkisuuteen tuomiseksi. Julkaisuoikeus on 
kilpailun järjestäjällä ja Suomen Arkkitehtiliitolla. Järjestäjällä on oikeus esitellä ehdotuksia 
julkaisujen lisäksi myös näyttelyssä. Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailuehdotukset 
tallennetaan Arkkitehtuurimuseon kilpailuarkistoon. 
 
 



 

 12 

 
5 KILPAILUTEHTÄVÄ 
 
 
5.1 Kilpailun suunnitteluohjeet 
 
Kilpailu ei ole perinteinen arkkitehtuurikilpailu. Osallistujille ei osoiteta tonttia olosuhteineen. 
Kilpailutehtävä on laajuudessaan haastava: huomio kiinnitetään yksittäisestä talosta tai 
korttelista asumisen laajempaan tarkasteluun. Millaisessa kontekstissa asuminen tapahtuu? 
 
Huomiota kannustetaan kiinnittämään erityisesti rinnakkaisiin ilmiöihin. Kategorioita 
kehotetaan rikkomaan. Väestön kasvu aiheuttaa haasteita Suomelle jo nyt. Nuorten 
asunnottomuus on kasvava ongelma. Samaan aikaan 12% maan toimistotiloista on 
tyhjillään. Toimitiloissa on paljon ruokala- ja saniteettitiloja, jotka ovat tällä hetkellä 
käyttämättä toimistojen ollessa suljettuina. Lainsäädännölliset esteet vaikeuttavat tilojen 
käyttöönottoa. 
 
Arkkitehtuurikilpailussa haetaan konkreettista ratkaisua, joka ei sulje pois pitkän ajan 
tavoitteita. Kilpailuehdotusten tulee tarjota visuaalisesti ja kirjallisesti havainnollistettu 
ehdotus fyysisestä tilallisesta ratkaisusta, jolla on sosiaalinen vaikutus. Kilpailussa etsitään 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja rohkeaa visiointia. Kilpailu kannustaa muodostamaan 
monialaisia tiimejä, jotka integroivat eri alojen osaamista. Kilpailun tavoitteena on myös 
herättää yleisempää keskustelua kotouttamisesta. 
 
 
5.2 Arvosteluperusteet  
 
Kilpailulla haetaan erilaisia, kestäviä, konkreettisia ja toteutuskelpoisia ehdotuksia jotka ovat 
vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja laajoja. 
  
 Arvostelussa painotetaan seuraavia seikkoja: 
 

! Onko ehdotus sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
! Onko ehdotus konkreettinen  
! Onko ehdotus toteutuskelpoinen 
! Onko ehdotuksella yhteiskunnallista vaikuttavuutta?  

 
Arvosteluperusteissa painotetaan arkkitehtonista kokonaisotetta ja ehdotuksen 
käytännöllistä, teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Parhaaksi arvioitujen ehdotusten 
joukosta tuomaristo valitsee voittajaksi ehdotuksen, joka luontevimmin täyttää asetetut 
toiminnalliset kriteerit, soveltuu ympäristöönsä, on vaikuttavuudeltaan laaja-alainen ja 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen.  
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Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota myös seuraaviin kysymyksiin: 
 

! Millä tavalla kilpailuehdotus ottaa huomioon pitkän aikavälin tavoitteet 
! Rakentaako kilpailuehdotus siltoja ihmisten välille 
! Miten ehdotus ottaa kantaa siirtolaisuuteen urbaanina kysymyksenä nykypäivän 

Suomessa 
! Millä tavoin ehdotuksessä esitetty asumisen ratkaisu tukee kohtaamista ja 

verkottumista 
! Kuinka ehdotus kytkeytyy Suomen kaupunkien ja kuntien kehittymiseen? 
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6. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET  
 
Ehdotus tulee esittää kuudella vaakasuuntaisella A3-kokoisella arkilla (PDF). Kuvien 
selityksiä voi olla korkeintaan 1 kpl A3-kokoisen arkin verran edellä mainituille A3-arkeille 
taitettuna, fonttikoko vähintään 10. 
 
 
6.1 Vaadittavat asiakirjat ja kilpailusalaisuus  
 
Kirjallinen selostus  
Max. 500 sanaa (fontti min 10 pt) taitettuna A3-arkeille. Tekstin tulee kuvata sitä: 
 

! miten kysymys turvapaikanhakijoista pitäisi ymmärtää 
! miten kysymys turvapaikanhakijoista on mahdollisuus 
! Mikä on ehdotettu ”asumisen” väliaikainen ratkaisu: fyysinen sekä sosiaalinen 

(näiden on kuljettava käsi kädessä) 
! Kuinka ehdotus voi vaikuttaa kaupunkien tai kuntien kehitykseen 
! Millä tavalla tämä väliaikainen ratkaisu mahdollistaa mielekkään elämän pitkällä 

aikavälillä, sekä fyysisesti että sosiaalisesti, mutta myös taloudellisesti. 
! Mitkä ovat ne suuret kysymykset joihin tämä ehdotus pyrkii ottamaan kantaa 
! Mitkä ovat tämän ehdotuksen näkökulmasta sen jatkotyöstämisessä lisä-selvitystä 

vaativat asiat  
! Mitä tässä ei ole vielä käsitelty, mutta pitäisi käsitellä jatkosuunnittelussa? 

 
Ratkaisun visualisointi 

! Makro: Visualisoi laajemman ratkaisun (aikajana 10–30 vuotta), max. 4 kpl A3  
! Mikro: Visualisoi tarkemman väliaikaisen ratkaisun (aikajana 1–12 kuukautta) max. 4 

kpl A3  
 

! Piirrokset soveltuvin osin ehdotuksen luonteesta riippuen, esim. asemapiirros 1:500, 
leikkaus 1:200, pohjapiirustukset, ehdotuksen kannalta oleelliset leikkaukset ja 
julkisivut materiaali- ja värimerkinnöin 1:200.  

! Mikäli ehdotus perustuu yksityiskohtaisempaan ratkaisuun tai yleisempään 
konseptiin, voi muitakin mittakaavoja esittää käytössä olevien planssien puitteissa.  

! Havainnekuva  
! Muuta aineistoa voi esittää annetun arkkimäärän puitteissa.  

 
Asiakirjan formaatti  
 

! Kilpailuehdotus lähetetään yhtenä tiedostona (max. 50 Mt). Tiedoston nimessä tulee 
olla ehdotuksen nimimerkki. 

! Kilpailuehdotuksen lisäksi lähetetään nimimerkkitiedosto (esim. nimimerkki.docx)  
 
Kilpailuehdotukset käsitellään anonyymisti. Kilpailuehdotuksen jokainen arkki on 
varustettava nimimerkillä. Toimitetun aineiston yhteyteen tulee liittää nimimerkkitiedosto, 
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joka sisältää seuraavat tiedot: nimimerkki, tekijä(t), (ja avustajat), yhteyshenkilö ja hänen 
postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä tekijänoikeuden haltija. 
Nimikerkkitiedostoa ei avata kuin voittaneen ja kunniamainittujen töiden osalta. Kilpailuun 
toimitettavista tiedostoista tulee poistaa tekijöiden tunnistetiedot. 
  
  
6.2 Kilpailuehdotusten toimittaminen 

 
Kilpailuehdotukset tulee toimitettaa Arkkitehtuurimuseolle sähköisesti osoitteeseen 
http://mfa.fi/rajaltakotiin viimeistään maanantaina 30.11.2015 klo 24 mennessä.  



 

 0 

 
 

KILPAILUOHJELMAN LlITE 
 
Amnesty International Suomen osasto 
Tietoa muun muassa pakolaisten ja siirtolaisten ihmisoikeuksista 
https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/pakolaiset/    

 
Maahanmuuttovirasto 
Maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyvää 
tietoa 
http://www.migri.fi  
 
Tilastotietoa turvapaikanhakijoista 2003 – 2014  
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot  

 
Pakolaisapu 
Taustaa Suomen turvapaikanhakijoista ja pakolaistilanteesta vuonna 2014 
http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-suomessa.html 

 
Siirtolaisinstituutti 
Muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen liittyvää tietoa 
http://www.migrationinstitute.fi 

 
Sisäministeriö 
Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa nopeasti 
https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat 
 
Turvapaikanhakuprosessi 
https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat/turvapaikanhakuprosessi  

 
Suomen Punainen Risti 
Tietoa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja vastaanottokeskusten ylläpitämisestä 
https://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin/tyomme-
suomessa/turvapaikanhakijoiden-pakolaisten-vastaanotto 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Tietoa kotouttamisesta ja pakolaisten vastaanotosta 
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen  
 
Venetsian biennaali 
Venetsian arkkitehtuuribiennaali 2016 – Reporting from the Front, 
http://www.labiennale.org/en/architecture/news/31-08b.html  
 
 


