
Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikko järjestetään vuonna 2016 ensimmäisen kerran yhdistettynä 
tapahtumana. Viikon teemana on rajat. Teeman puitteissa keskustellaan rajoista kaupunkitilassa, 
rakennuksissa, muotoilussa, politiikassa ja tieteessä.  
Viikolla toteutetaan ulkoilmanäyttely Tampereen seudun arkkitehtuurista ja designista. 

Tehtävä 
Kilpailun tavoitteena on löytää kevyesti toteutettava ratkaisu ulkoilmanäyttelyn rakenteille. Näyttelyn 
rakenteet suunnitellaan niin, että ne on mahdollista sijoittaa erilaisiin kaupunkitiloihin. 

Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon edustaja kuratoi näyttelyn ja siihen sisällytettävä materiaali 
tarkentuu suunnitteluprosessin aikana. Näyttelymateriaali on jäykälle alustalle kiinnitettyjä tulosteita, 
jotka ovat pystysuuntaisia ja A0-kokoisia. Näyttelyplansseja on yhteensä 10 kappaletta. Planssit 
suojataan kosteudelta rakenteellisesti esimerkiksi läpinäkyvien muovilevyjen tai lasien avulla. 

Näyttelyrakenteet ovat itsekseen seisovia ja asennettavissa niin, että rakenteiden luvaton irrottaminen 
ja siirtäminen on vaikeaa. Rakenteet suunnitellaan siten, että ne voidaan varastoida helposti ja 
hyödyntää uudelleen seuraavina vuosina. 

Käytettävät materiaalit ovat suunnittelijan päätettävissä vapaasti. Myös kierrätettyjen materiaalien 
käyttö on mahdollista. Suunnitelmissa arvostetaan oivalluksia, jotka johtavat ketterään, 
kustannustehokkaaseen ja siten toteuttamiskelpoiseen, mutta samalla esteettisesti hallittuun 
ratkaisuun. 

Toteuttaja saa hankkia yhteistyökumppaneita esimerkiksi materiaalihankintoihin. Tässä tapauksessa 
mahdolliset yritysten logot sijoitetaan näyttelyrakenteisiin kootusti ja siten etteivät ne vie huomiota 
varsinaisen näyttelyn sisällöltä. 
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Palautus 
Kilpailutyö esitellään enintään kolmella A3-kokoisella planssilla.  

Työ sisältää vähintään seuraavat dokumentit: 
 Pohjapiirros kokonaisuudesta 1:50 
 Vaaka- ja pystyprojektiot 1:50 tai 1:20 ratkaisusta riippuen 
 Detaljit rakenneliittymistä 1:10 
 Laskelma materiaalimenekistä ja niiden kustannuksista 
 Perspektiivikuva 

Kilpailutyöt palautetaan viimeistään sunnuntaina 17.07.2016 kello 24. 
Työt palautetaan sähköisesti lähettämällä ne pdf-tiedostoina tai latauslinkkinä osoitteeseen: 
saanakarala@gmail.com  
Tiedosto nimetään nimimerkillä ja tekijät yhteystietoineen ilmoitetaan palautuksen yhteydessä 
sähköpostilla. 

Osallistumisoikeus 
Kilpailu on avoin, joten siihen voi osallistua kaikki yksityishenkilöt ja työryhmät. Osallistujan on 
otettava huomioon, että sillä on riittävät taidot myös rakenteiden toteuttamiseen, sillä palkkio 
suoritetaan vasta rakenteiden toteutuksen yhteydessä. 
  
Palkinnot 
Kilpailussa jaetaan yksi palkinto. Palkintona on toimeksianto näyttelyrakenteiden toteuttamisesta. 
Toimeksiannon arvo on 3000 euroa. Arvon määrittelyssä on huomioitu, että siihen sisältyy 
toteutuksessa käytettävien materiaalien hankinta ja materiaalin työstö valmiiksi rakenteiksi. 

Aikataulu ja toteutus 
Kilpailu ratkaistaan viikolla 29. 
Näyttelyrakenteiden toteutuksen valmistelu käynnistyy yhteistyössä Tampereen design- ja 
arkkitehtuuriviikon organisaation kanssa välittömästi kilpailun ratkettua. Näyttelyrakenteiden on oltava 
valmiina asennettavaksi viimeistään 24.08.2016. Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon organisaatio 
hankkii tarvittaessa paikan rakenteiden esivalmistukselle, sekä auttaa rakenteiden kuljettamisessa ja 
asentamisessa. 

Tuomaristo 
Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon edustajat Tuomo Joensuu ja Jon Thureson
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TILANNE 
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