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KALEVANKADUN ASUINKERROSTALOKORTTELIN ARKKITEHTUURIKILPAILU 
 
 

1 KILPAILUKUTSU 

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 
Kouvolan kaupunki järjestää yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa arkkitehtuurikilpailun asuin-
kerrostalokorttelin ja sen ensimmäisen rakennusvaiheen suunnittelemisesta Kouvolan keskus-
taajamassa sijaitsevan Kalevankadun eteläpuoliselle alueelle. Kilpailu järjestetään Suomen 
Arkkitehtiliiton kilpailuperiaatteiden mukaisena kutsukilpailuna. 
 
Kilpailutehtävänä on luoda ympäristöön ja nykyiseen rakennuskantaan hyvin soveltuva korkea-
tasoinen asuinkerrostaloalue, joka on toteutettavissa vaiheittain. Suunnittelulla haetaan ympä-
ristöön sopivaa, paikan henkeä korostavaa, monipuolisia asumisratkaisuja tarjoavaa sekä arkki-
tehtonisesti laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua. 
 

1.2 Selvitys alueesta 
Kilpailualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa Kalevankadun, Palomäenkadun ja Soininpolun 
rajaamalla alueella. 
 

 
Kuva 1. Kilpailualueen sijainti rajattuna Kouvolan keskustaajaman opaskarttaan. 
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Kuva 2. Varsinaisen kilpailualueen rajaus on merkitty yhtenäisellä viivalla alueen ortoilmakuvaan. Suunnittelualueen laajennus on 
merkitty katkoviivalla. 
 

1.3 Osanotto-oikeus kilpailuun 
Kilpailu on kutsukilpailu ja siihen on kutsuttu osallistumaan seuraavat toimistot: 
 
Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä 
Hannikaisenkatu 10 
40100 Jyväskylä 
puh. 044 755 5500 
 

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 
Möysänkatu 3 
15150 Lahti 
puh. 03 523 0600 
 

Arkkitehtitoimisto Junkkari & Käppi Oy 
Pallokentäntie 4 
45700 Kuusankoski 
puh. 05 8400 600 
 

Arkkitehtitoimisto Sopanen-Svärd Oy 
Myllykalliontie 2 
00200 Helsinki 
puh. 020 768 9800 
 

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
Eerikinkatu 28 A 11 
00180 Helsinki 
puh. 010 423 4640 

 

 

1.4 Korvaukset ja palkinnot 
Kilpailun järjestäjä maksaa kullekin kilpailuun osallistuvalle suunnittelutoimistolle osallistumis-
korvauksena 8000 € (alv 0%). 
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Palkkiot maksetaan hyväksytysti laaditusta kilpailuehdotuksesta Suomen Arkkitehtiliiton kautta, 
joka vähentää palkkiosta 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja 
muita kuluja varten. 
 

1.5 Kilpailun palkintolautakunta  
Palkintolautakuntaan kuuluvat; 
 
Kouvolan kaupungin nimeäminä edustajina 

Tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen 
Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho 
 

YIT Rakennus Oy:n nimeäminä edustajina 
Rakennuttajapäällikkö Kari Lahti 
Projektipäällikkö Minna Kortesmaa 

 
Kilpailijoiden nimeämänä: arkkitehti                            . 
 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Kouvolan kaupungin maankäytön suunnittelusta suunnitte-
luavustaja Hannele Valkiainen. Palkintolautakunta voi niin halutessaan kuulla myös muita en-
nalta nimeämättömiä asiantuntijoita arvioidessaan ehdotusten toiminnallisuutta, taloudellisuutta 
tai kaupunkikuvallista soveltuvuutta. Asiantuntijat eivät osallistu arvosteluun. 
 

1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 
Kilpailuohjelma on järjestäjien, palkintolautakunnan ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpai-
lusihteerin hyväksymä. 
 

1.7 Ohjelma-asiakirjojen toimitus kilpailuun osallistuville  
Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen postitetaan kilpailuun osallistuville. 
 

1.8 Kilpailuaika 
Kilpailuaika alkaa 14.3.2011 ja päättyy 13.5.2011. 
 
 
 

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 

2.1 Ohjelma-asiakirjat 
Ohjelma-asiakirjoina on tämä kilpailuohjelma seuraavine liitteineen:  
 

Kilpailu- ja suunnittelualueen rajaukset (pdf-tiedosto)  Liite 1 
Ote ajantasa-asemakaavasta (pdf-tiedosto)  Liite 2 
Osayleiskaava (pdf-tiedosto)   Liite 3 
Pohjakartta (dwg-tiedosto)    Liite 4 
Katunäkymäkuva    Liite 5 
Viistoilmakuvia ja valokuvia alueelta 

 
Koko aineisto toimitetaan kilpailijoille digitaalisesti CD:llä. 
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2.2 Kilpailua koskevat kysymykset ja alueeseen tutustuminen 
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä 
kirjallisina palkintolautakunnalle ja lähetettävä palkintolautakunnan sihteerille viimeistään 
28.3.2011 mennessä joko sähköpostitse osoitteella hannele.valkiainen@kouvola.fi tai postitse 
maankäytön suunnittelulle. 
 
Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 
4.4.2011 mennessä. 
 
Kilpailun osanottajien edellytetään tutustuvan kilpailualueeseen. 
 

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkaiseminen 
Kilpailu pyritään ratkaisemaan touko-kesäkuun 2011 aikana. Tieto kilpailun lopputuloksesta toi-
mitetaan välittömästi kaikille kilpailuun osallistuneille. 
 
Kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja asetetaan näytteille kilpailun ratkaisemisen jälkeen 
Maankäytön suunnittelussa Tekniikka- ja ympäristötalossa, 2.krs (os. Valtakatu 33, 45701 Kuu-
sankoski). 
 
Kilpailun tulokset julkaistaan myös Arkkitehtiuutisissa, Arkkitehtiliiton verkkosivuilla www.safa.fi 
ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoitus 
 

2.4 Toimenpiteet kilpailun perusteella 
Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella. Ta-
voite on, että kilpailun voittajaehdotus valitaan toteutussuunnittelun pohjaksi. 
 
Alueen asemakaavaa muutetaan kilpailun perusteella. Asemakaavan muutoksen tekee Kouvo-
lan kaupunki. 
 

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
Kilpailuehdotukset jäävät järjestäjien omaisuudeksi. Tekijänoikeudet säilyvät ehdotuksen teki-
jöillä. Mahdollisen toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväksi muiden kilpailuehdotus-
ten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti. 
 

2.6 Kilpailuehdotusten palautus 
Kilpailuehdotuksia ei palauteta. 
 
 
 

3 KILPAILUN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUOHJEET 

3.1 Kilpailutehtävän tausta 
Kouvolan on Suomen 10. suurin kaupunki, jossa on yli 88100 asukasta. Kouvola on pohjoisen 
Kymenlaakson kaupan, hallinnon ja rautatielogistiikan keskus. Kilpailualue sijaitsee kaupungin 
keskustaajamassa alueella, jossa keskustan kerrostalovaltainen rakennuskanta muuttuu pienta-
loalueiksi. Kalevankadun pohjoispuolelle on toteutunut kerrostaloalue 2000-luvun alussa. 
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3.2 Kilpailun tavoitteet 
Kilpailun tavoitteena on kehittää Kalevankatuun rajautuvaa aluetta kerrostalovaltaisena asunto-
alueena, joka muodostaa ehyen kaupunkikuvan ja toimii porttina saavuttaessa idän suunnalta 
kaupungin ydinkeskustaan. Alueen rakentamisella pyritään myös parantamaan Kalevankadun 
katutilan muodostumista ja lisäämään kaupungin ydinkeskustan asuntotarjontaa. 
 

3.2.1 Osayleiskaavan asettamat tavoitteet 

Kouvolan keskustan osayleiskaava on vahvistettu 20.6.1996. Yleiskaavassa on esitetty kortte-
leittain rakennusoikeuden minimi-maksimivarannot, joiden puitteissa toiminnallisista tarpeista ja 
kaupunkikuvallisista lähtökohdista pyritään hankekohtaisessa asemakaavaprosessissa muo-
dostamaan ratkaisu, joka sopivalla esteettisyyden ja edustavuuden vaatimukset täyttävällä ta-
valla täydentää olevaa rakennetta. 
 
Osayleiskaavassa kilpailualueeseen kuuluva korttelin 1017 Kalevankatuun rajoittuva osa on 
varattu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla muuta kerrosalaa kuin asumista sallitaan <10 
% kerrosalasta (AK). Alueen kerrosalatavoite on 4000–6500 k-m2. Kalevankadun ja Palomäen-
kadun risteysalueeseen rajoittuva korttelinosa on osoitettu asunto-/palvelualueeksi (A/P), jossa 
asumista on < 50 % kerrosalasta. Alueen kerrosalatavoite on 1800–3000 k-m2. 
 
Kouvolan yleiskaavallisen suunnitelman koonnoksessa 2006 koko suunnittelualue on merkitty 
asuntoalueeksi, jossa muuta kerrosalaa voi olla =<10 % (A). Suunnitelmassa esitetty alueen 
kerrosalatavoite on 5800–9800 k-m2. 
 
3.2.2 Kokonaisrakenne 

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueen kaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi toimiva kau-
punkirakenteellinen ratkaisu ja lisäksi korkeatasoisia kortteli- ja asuntoratkaisuja, jotka soveltu-
vat erilaisille asukasryhmille. Suunnitelman tulee olla toteutettavissa kahdessa vaiheessa, kos-
ka alueen rakentuminen saattaa kestää useita vuosia. 
 

3.2.3 Alueen liittyminen ympäristöön ja kaupunkikuva 

Kilpailualue on osa Kouvolan keskustaajaman historiallista kaupunkiympäristöä. Suunnittelun 
tavoitteena on keskustaan tukeutuvan kerrostaloasumiseen painottuvan korkeatasoisen alueen 
muodostaminen. Alueelta on hyvät jalankulku- ja kevyen liikenteen yhteydet keskustan palvelui-
hin. 
 
Ympäristön häiriötekijät 
Aluetta rajaava Kalevankatu toimii tällä hetkellä kokoojakatuna. Suunnitteluratkaisuissa raken-
nusmassat tulee sijoittaa siten, että ne vähentävät korttelialueen eteläpuolisille alueille kantau-
tuvia liikennelähtöisiä häiriötekijöitä muodostaen korttelin eteläosiin suojaisia pihatiloja. 
 

 
Kuva 3. Näkymä Kalevankadun ja Palomäenkadun risteysalueelta kohti kilpailualuetta. 
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Kuva 4. Näkymä Palomäenkadulta kohti kilpailualuetta. 
 

 
Kuva 5. Näkymä Kalevankadulta etelän suuntaan. 
 

 
Kuva 6. Näkymä lounaasta kohti Kalevankadun eteläpuolella olevia asuinrakennuksia. 
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3.3 Suunnitteluohjeet 
3.3.1 Suunnittelualue ja sen liittyminen ympäristöön 

Kilpailualue on rajattu liitteessä 1. Kilpailussa esitettävän rakentamisen tulee kokonaisuudes-
saan sijaita kilpailualueen sisällä. Varsinaisen kilpailualueen lisäksi muu osa Kalevankadun var-
rella olevasta korttelista 1017 on rajattu suunnittelualueeksi, jonka rakentumisen pääperiaattei-
den esittäminen kuuluu kilpailijoille. 
 

3.3.2 Asemakaava 

Osayleiskaava ohjaa asemakaavojen muuttamista. Tällä kilpailulla haetaan erilaisia uusia rat-
kaisuja alueen tulevaksi rakentamismalliksi. 
 
Kalevankatuun rajautuvalla korttelinosalla on voimassa 29.7.1931 vahvistettu asemakaava. Ka-
levankadun ja Palomäenkadun risteysalueella on voimassa 8.11.1961 vahvistettu asemakaava. 
Alueen asemakaavaa tullaan muuttamaan osayleiskaavan periaatteiden ja arkkitehtuurikilpai-
lussa esille tuotujen ratkaisuvaihtoehtojen mukaisesti kilpailun ratkettua. Asemakaavan muutos-
työ on aloitettu keväällä 2011 ja asemakaavan muutosehdotusta tarkennetaan arkkitehtuurikil-
pailun ratkettua. 
 

3.3.3 Maaperä ja perustamisolosuhteet 

Kilpailualue sijaitsee Salpausselän harjualueella. Maaperä on soraa ja hiekkaa. 
 

3.3.4 Liikenne ja pysäköinti 

Kilpailualueelle saavutaan koillisesta Karjalankatua pitkin ja lounaasta Salpausselänkatua pitkin. 
On toivottavaa, että kilpailijat ottaisivat kantaa myös kilpailualuetta rajaavien väylien kaupunki-
kuvalliseen luonteeseen, istutuksiin ja kevyen liikenteen väyliin. 
 
Pysäköinnissä noudatetaan keskitetyn pysäköinnin periaatteita tonttikohtaisesti. Pysäköinti tulee 
järjestää pääosin katettuina autopaikkoina. Osa pysäköinnistä voi sijaita myös rakennusmassan 
alla. Pysäköintipaikkoja on varattava: 1 autopaikka / 85 k-m2. 
 
Korttelin sisäiset kulkuyhteydet voidaan ratkaista kulkurasitteiden avulla tarpeettomien tonttiliit-
tymien välttämiseksi. Suositeltu Kalevankadun tonttiliittymän paikka on esitetty liitteessä 1. 
 

3.3.5 Kunnallistekniikka 

Alue on liitettävissä kunnalliseen sadevesi-, vesijohto- ja viemäriverkkoon sekä KSS Energia 
Oy:n kaukolämpöverkostoon. 
 

3.3.6 Nykyinen rakennuskanta, suojelu 

Alueen nykyistä rakennuskantaa ei ole suojeltu asema- tai yleiskaavalla. Kouvolan rakennetun 
ympäristön inventoinnissa vuonna 2009 Kalevankadun kaakkoispuolella olevan kuuden 1930–
50-luvulta peräisin olevat omakotitalot on huomioitu seuraavasti ”ryhmä on säilynyt erään Kou-
volan vilkasliikenteisimmän pääkadun varrella. Tämä harvinainen kokonaisuus antaa kaikille 
ohikulkijoille vahvan käsityksen Kouvolan kauppalan varhaisten asemakaavojen luomasta mil-
jööstä.” 
 
Inventoinnissa alueella olevan rakennuskannan huomioimisesta alueen kehittämisen yhteydes-
sä on annettu suositus ”Kalevankadun varren kokonaisuus olisi pyrittävä säilyttämään rakenta-
mispaineista huolimatta muistumana 1930-luvun asemakaavan ja rakennuskulttuurin luomasta 
miljööstä. Mikäli tämä kuitenkin osoittautuu mahdottomaksi, rakennukset olisi dokumentoitava 
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perusteellisesti ja pyrittävä löytämään hirsirunkoisille uutta käyttöä uudessa paikassa. Alueen 
muun pientalomiljöön yhtenäisyyttä on pyrittävä säilyttämään kaavoituksen ja rakennusvalvon-
nan keinoin. Yhtenäisyyttä lisääviä toimenpiteitä, kuten alkuperäisten materiaalien ja yksityis-
kohtien palauttamista tulisi suosia. Mahdollisten laajennusten ja lisärakennusten sijoitukseen ja 
arkkitehtuuriin tulee kiinnittää huomiota. Alueelle on laadittava rakentamistapaohjeisto.” 
 

3.3.7 Luontosuhteet 

Alueen luontoarvot on selvitetty osana vuonna 2009 valmistunutta Kouvolan kaupungin arvok-
kaiden luontokohteiden kartoitusta. Kartoituksessa alueella ei havaittu olevan arvokkaita luonto-
kohteita tai uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja. Asuinkorttelin keskellä olevaa arvopuustoa tulisi pyr-
kiä säilyttämään mahdollisimman paljon. 
 
 

3.4 Tavoitellut toiminnot ja mitoitus 
3.4.1 Asunnot 

Rakennusten pääkäyttötarkoituksena on asuminen. Rakennusten sijoitus ja kerrosluvut ovat 
kilpailijan vapaasti harkittavissa. Sijoittelussa tulee huomioida erityisesti syntyvä kaupunkikuval-
linen kokonaisuus, näkymät asunnoista ja alueen sisäinen toiminnallisuus. Rakennuksilla raja-
taan Kalevankatua ja Palomäenkatua. Rakennus- ja asuntotyyppien tulee tehdä mahdolliseksi 
sosiaalisesti monipuolinen asukaskunta, huomioida lapsiperheiden ja vanhusväestön asumis-
tarpeet ja tarjota asumismahdollisuus samalla alueella eri ikävaiheessa oleville ihmisille. Ra-
kennusten ympäristöineen tulee muodostaa omaleimaisia, turvallisia ja liikuntaesteettömiä 
asumisen alueita. 
 
Ohjeellinen asuntotyyppijakauma 
1h+k+s (37–40 m2) n. 20 % asunnoista 
2h+k +s (44–58 m2) n. 30 % asunnoista  
3h+k+s (70–80 m2) n. 40 % asunnoista (pieni ja iso kolmio) 
4h+k +s (90–110 m2)  n. 10 % asunnoista (tehdään yhdistelmäasuntoina) 
Ylimpään kerrokseen terassiasuntoja 
 
Tehokkuustavoitteet 
tehokkuus  <= 1,395 (brm2 / asm2) 
porrassyöttö  > 360 ktm2 / porras / kerros 
piiri  < 0,22 jm / brm2 
nurkat  < 0,02 kpl / brm2 
 

3.4.2 Palvelut 

Alueelle ei ole tarpeen suunnitella omia palveluita. Lähtökohtaisesti kaikki palvelut on hyödyn-
nettävissä kaupungin ydinkeskustassa. 
 

3.4.3 Mitoitus 

Kilpailualueen ohjeellisena mitoituksena on uutta asuinkerrosalaa 4000 k-m², joten tavoitteelli-
nen yksikkökoko on n. 2000 kem² / rakennusvaihe. Tämän lisäksi kilpailualueelle voidaan ra-
kentaa tarpeellinen määrä autosuoja- ja pihavarastotiloja. Kilpailijat voivat myös perustellusti 
jakaa kerrosalan tavoitteista poikkeavasti. 
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3.5 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet 
Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan 
ja ympäristöön pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.  
 
Lisäksi arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• arkkitehtoninen kokonaisratkaisu ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus 
• paikan identiteetti, houkuttelevuus sekä sijainnin merkitys ja hyväksikäyttö 
• rakennus- ja asuntotyyppien vaihtelevuus ja sopivuus erilaisille asukkaille 
• tilaratkaisujen toimivuus, tehokkuus ja muunneltavuus 
• vaiheittainen toteutettavuus 
• toteutuskelpoisuus, taloudellisuus ja kokonaistehokkuus 
• kaupunkikuvaan sopiva ja ympäristönsä huomioon ottava, rakenteiltaan terve, turvallinen 

ja esteetön asuntoalue. 
• rakenteiden riskittömyys ja pitkäikäisyys 
• energiataloudellisten näkökohtien huomioiminen rakennusten suuntauksessa ja massoit-

telussa 
 
 

4 KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 

4.1 Vaadittavat asiakirjat 
Selostus 
Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset, tekniset sekä ympäris-
tönäkökohtiin liittyvät ratkaisuperiaatteet. Selostuksessa tulee esittää rakennusten laa-
juustiedot: huoneistoala, bruttoala ja kerrosala. 
 
Asemapiirros 1:500, varjostettuna 
Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi rakennusten liittyminen ympäristöön, ympäristön kor-
keusasemat, kerroslukumäärät, tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, tonttien liittyminen 
Kalevankatuun sekä luonnosmaisesti pihajärjestelyt istutuksineen ja pinnoitteineen. 
 
Toistuvan tai tyypillisen kerrostalon pohjapiirustukset 1:200 
Piirustukset esitetään maantaso-, ullakko- ja normaalista asuinkerroksesta. Niihin tulee 
merkitä tasojen korkeusasemat, tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitus, leikkausten paikat ja 
mahdolliset muut selventävät merkinnät. Talon maantasokerroksen liittyminen kortteliko-
konaisuuteen tulee esittää asemapiirroksessa. 
 
Julkisivut ja leikkaukset 1:200 
Kerrostalon kaikki julkisivut ja arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset tulee esittää. 
Talon liittyminen korttelikokonaisuuteen esitetään julkisivuilla. Piirustuksista tulee ilmetä 
käytettävät päämateriaalit. 
 
Aluejulkisivu Kalevankadun puolelle ja suunnittelualueen periaatteellinen jäsentely 1:500 
Piirustuksessa tulee esittää sekä kilpailualueen että suunnittelualueen Kalevankadun puo-
leinen kaupunkijulkisivu. Piirustuksella esitetään luonnosmaisesti miten varsinaiselle kil-
pailualueelle esitetyn suunnitteluratkaisun periaatteita on mahdollista hyödyntää suunnit-
telualueen rakentumisessa tulevaisuudessa. 
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Havainnemateriaali 
Ehdotus tulee esittää katunäkymäkuvana liitteessä 5 olevan kuvan kohdasta katsoen. Ku-
vauspiste on merkitty pohjakarttaan ja kuvanottokorkeus on 2200 mm katupinnan yläpuo-
lella ja muut tarvittavat tiedot ovat luettavissa kuvan metatiedoista. Muita ehdotusta ha-
vainnollistavia kuvia tulee esittää tarvittava määrä. 
 
Edellä mainittujen piirustusten lisäksi aineistossa tulee esittää tarvittava määrä alueleik-
kauksia, joista ilmenee rakennusten maastoon sovittaminen, rakennusten liittyminen ym-
päröiviin korttelialueisiin. 
 

4.2 Piirustusten esitystapa 
Ehdotukset tulee kiinnittää vaakasuuntaisille 600x840 mm (A1) kokoisille jäykille alustoille 
(maksimissaan 3 kpl). Lisäksi ehdotuksista tulee tuottaa A3-kokoon tulostettu piirustussarja. 
Koko aineisto tulee myös toimittaa digitaalisena (pdf-tiedostoina) CD-levylle tallennettuna. 
 
Kaikissa mittakaavassa olevissa piirustukset tulee olla mittakaavajana. 
 

4.3 Kilpailusalaisuus 
Kilpailu on salainen. 
 
Kilpailuehdotuksen mukana on toimitettava suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirje-
kuori, joka sisältää ehdotuksen nimimerkin, tekijän nimen ja yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava 
kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat olleet avustajia. 
 
 

5 Suunnittelutyö 

Kilpailun perusteella mahdollisesti annettavaan suunnittelutyöhön sisältyvät myös pääsuunnitte-
lijan tehtävät. Suunnittelutyön laajuus, tehtävät ja palkkiot sovitaan erikseen, hankkeittain tehtä-
vien suunnittelusopimusten mukaisesti. 
 
 

6 Kilpailuehdotusten sisäänjättäminen 

Kilpailuaika päättyy 13.5.2011. 
 
Kilpailuehdotusten asiakirjat varustetaan merkinnällä ”Kalevankadun asuinkerrostalokorttelin 
arkkitehtuurikilpailu”. 
 
Ehdotukset toimitetaan määräpäivänä klo 16.00 mennessä alla olevaan osoitteeseen tai jäte-
tään postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi samana päivänä. Päivämäärän on 
käytävä ilmi lähetyksestä tai se on voitava tarvittaessa todistaa. 
 
 
Kouvolan kaupunki / Maankäytön suunnittelu 
Tekniikka- ja ympäristötalo 
PL 32   45701 Kuusankoski 
 
 
Palkintolautakunta 7.3.2011 


