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MARTTA-MARTIKAINEN-YPYÄ -MUISTOLAATAN SUUNNITTELUKILPAILU
Kilpailuohjelma
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys r.y. – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening r.f.,
järjestää kilpailun arkkitehtiopiskelijoille Martta Martikainen-Ypyä -muistolaatan suunnittelusta.
Muistolaatalla Architecta haluaa kunnioittaa hänen elämäntyötään ja tuoda esiin arkkitehdin
ammatin naispioneereja.
Martta Irene Martikainen-Ypyä syntyi 19. syyskuuta 1904 Iisalmessa ja kuoli 17. joulukuuta 1992
Helsingissä. Hän pääsi ylioppilaaksi Kuopion Suomalaisesta yhteiskoulusta 1924 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1932. Opiskeluaikana Martta Martikainen työskenteli Kaarlo
Borgin ja Carolus Lindbergin toimistoissa. Vuonna 1936 hän avioitui kollegansa Ragnar Ypyän kanssa.
Jo opiskelijana 1928 Martta Martikainen oli kesätöissä ja vuodesta 1931 vakituisena Puolustusministeriön rakennustoimistossa, jossa suunnitteli Helsingin autokomppanian kasarmirakennuksen
Töölöön (1935,1937), Taivallahden kasarmin. Rakennukset herättivät valmistuessaan suurta huomiota ja kuuluvat nyt Helsingin funkkisarkkitehtuurin merkkirakennuksiin. Ne kuuluivat puolustuslaitoksen uudenaikaisten rakennusten kärkeen ja edustivat ministerön merkittävää panostusta
arkkitehtuuriin. Rakennukset kuuluvat Suomen Docomomo-työryhmän (International Working
Party for Documentation and Conservation of Modern Movement) ylläpitämään modernin arkkitehtuurin merkittävien kohteiden valikoimaan. Martta Martikainen-Ypyä teki opintomatkoja
useisiin Euroopan maihin ja sai 1939 Kordelinin stipendin.
Vuonna 1936 Martta Martikainen-Ypyä perusti Ragnar Ypyän kanssa arkkitehtitoimiston Viipuriin.
Toimisto muutti 1939 Helsinkiin. Sotavuosien jälkeen 1944–1949 Martta Martikainen-Ypyä toimi
Tukholmassa HSB:n, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadslånebyrån johtavana arkkitehtina. Hän
suunnitteli puolisonsa kanssa useita asuin- ja liikerakennuksia, kouluja ja kirjastoja kuten Starckjohannin liiketalon Lahteen 1950 sekä Lauritsalan kirjaston Veikko Malmion kanssa 1951. He suunnittelivat useita sairaaloita, kuten Kivelä-Hesperian sairaala-alueen 1950–1970 ja Turun yliopistollisen keskussairaalan 1955-1975. Yhdessä Veikko Malmion kanssa Ypyät voittivat kilpailun
Tanskassa Glostrupin keskussairaalasta, joka rakennettiin 1954–1971. Kilpailuvoittoina he suunnittelivat suuria asuntoalueita Ruotsiin. Viimeisiä töitä oli PYP:n koulutuskeskus Vuosaaressa
vuodelta 1963, nykyisin Hotelli Rantapuisto, hieno kokonaistaideteos.
Martta Martikainen-Ypyä toimi aktiivisesti Suomen Arkkitehtiliitossa SAFAssa sekä Architectassa.
Eläkkeelle jäätyään hän omistautui akvarelli- ja öljymaalaamiseen ja osallistui useisiin taidenäyttelyihin.
Architecta
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys r.y. – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening r.f.
perustettiin 20. toukokuuta 1942 Wivi Lönnin 70-vuotissyntymäpäivillä Elsi Borgin ateljeessa
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Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä. Koolla oli 46 naisarkkitehtia eri puolilta Suomea juhlimassa
Suomen arkkitehtuurin Grand Old Ladya. Architectan perustamisesta päättävä kokous pidettiin 3.
marraskuuta 1942 Helsingin Seurahuoneella. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
Aili-Salli Ahde. Architectan toiminnasta www.architecta.fi.
Suunnittelukilpailun säännöt
1.

2.

3.

4.

Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen, Tampereen yliopisopiston Arkkitehtuurikoulun ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön opiskelijat sekä
kilpailuaikana (15.4.-30.8.2019) kustakin arkkitehtikoulusta valmistuneet arkkitehdit.
Kilpailuehdotuksen voi laatia ryhmässä.
Kilpailutyö
Metallisen muistolaatan ohjeellinen koko on 400 x 600 mm. Laatta asennetaan Martta
Martikainen-Ypyän suunnitteleman Taivallahden kasarmin Mechelininkadun puoleiseen
seinään, Pohjoinen Hesperiankatu 33, 00260 Helsinki. Laatan visuaalisen ilmeen voi luoda
joko pelkästään tekstiä muotoilemalla tai liittämällä laattaan muita taiteellisia elementtejä.
Muistolaattaan tulee teksti:
Arkkitehti Martta Martikainen-Ypyä 1904–1992 suunnitteli tämän Puolustusvoimien
autopataljoonan kasarmin ja autohallit 1935 ja 1937.
Vaaditut asiakirjat
Laatta esitetään mittakaavassa 1:2. Piirroksen tulee olla mustavalkoinen ja ilman varjostuksia, ja kuvan vaaka- ja pystyreunassa tulee olla leikkauspiirros laatan korkeimmasta
kohdasta. Ehdotukseen voi liittää myös värillisen ja varjostetun kuvan tässä mittakaavassa.
Piirroksista tulee käydä ilmi kaikki oleelliset elementit, materiaali ja yksityskohdat. Muuta
materiaalia voi esittää enintään kahdella tulosteella tai piirroksella, esimerkiksi ehdotuksen
laatan sijainnista julkisivussa tai rakenteellisia detaljeja.
Suunnitelmat ja selostus esitetään A3-kokoisella vaakasuuntaisella arkilla. Piirustusten on
oltava julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä.
Asiakirjojen tulee sisältää A3-kokoinen värillinen kopiosarja pohjustamattomana koko
kilpailumateriaalista. Arkit toimitetaan nitomattomina ja klemmarilla yhteen kiinnitettyinä
(niistä kopioidaan ns. tuomarisarjat).
Asiakirjojen tulee sisältää CD- tai DVD-levy tai muistitikku, joka sisältää työn zip-tiedostona,
jonka maksimikoko on 100 Mt. Tiedostonimenä tulee olla työn nimimerkki. Zip-tiedostoon
tulee pakata tiedostot koottuna yhdeksi PDF-tiedostoksi sekä havainnekuvat erillisinä JPGtiedostoina. Näidenkin tiedostojen nimien tulee alkaa työn nimimerkillä. Kilpailukieli on
suomi, ruotsi tai englanti.
Kilpailuehdotuksen nimeäminen ja yhteystiedot
Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja muut asiakirjat on varustettava nimimerkillä eikä
niissä tule esiintyä tekijän/tekijöiden nimeä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä
suljettu, nimimerkillä varustettu, läpinäkymätön kirjekuori. Kuoren päällä tulee nimimerkin
lisäksi olla merkintä ”nimikuori” ja sisällä ehdotuksen nimimerkki sekä tekijän/tekijöiden
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nimi, oppilaitos, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero. Ehdotusten
laatijoiden tulee pystyä todistamaan opinto-oikeutensa pyydettäessä.
5.

6.

7.

8.

Muut säännöt
Kilpailija, jonka ehdotus voittaa palkinnon ja jonka suunnitelma valitaan toteutettavaksi,
sitoutuu samalla viimeistelemään suunnitelmansa laatan valmistajan vaatimusten mukaiseksi sekä luovuttamaan ehdotukseen liittyvät oikeudet Architectalle. Kilpailuehdotuksia ei
palauteta. Architectalla on oikeus julkaista kilpailutöitä haluamallaan tavalla. Architectalla
on oikeus arkistoida valitsemansa tai kaikki ehdotukset asiakirjoihinsa, joita jatkossa säilytetään Kansallisarkistossa. Mikäli kilpailija ei halua nimitietojaan arkistoitavan ehdo-tuksen
yhteyteen, on nimikuoreen tehtävä merkintä “ei arkistoitavaksi”, jolloin nimikuori hävitetään avaamatta. Osallistuessaan kilpailuun ehdotuksen tekijä samalla hyväksyy tämän
kilpailuohjelman säännöt.
Palkinnot
Kilpailussa jaetaan yksi rahapalkinto, 1000 euroa. Palkintolautakunta voi myös valita yhden
tai kaksi työtä varasijoille.
Palkinto on saajalleen veronalaista tuloa. Kilpailun tulos ei sido järjestäjää ja palkintolautakunnalla on myös oikeus olla jakamatta palkintoa.
Kilpailuaika ja kilpailuohjelma-asiakirjojen luovutus
Kilpailu käynnistyy 15.4.2019, kun kilpailusta ilmoitetaan sähköpostitse kunkin arkkitehtikoulun opiskelijoille opiskelijasähköpostijakelun avulla.
Kilpailumateriaali on ladattavissa tuosta päivämäärästä lähtien Architectan verkkosivuilta
osoitteesta: www.architecta.fi. Kilpailuaika päättyy 30.8.2019 klo 16.00. Kilpailu ratkaistaan syys-lokakuussa 2019 ja voittajat palkitaan marraskuussa 2019 muistolaatan paljastustilaisuudessa.
Kilpailuehdotukset on toimitettava määräaikaan mennessä perille tai jätettävä postin
kuljetettavaksi osoitteella:
Maritta Koivisto/Architecta
"Julkisivulaatta-kilpailu"
Rakennustuoteteollisuus RTT/Eteläranta 10, 10.krs
PL 381, 00131 Helsinki (ehdotusten jättö osoitteessa Pohjoinen Makasiininkatu 2/JUMO)
Postitusajankohta on kiistatta käytävä ilmi postileimasta tai se on voitava muutoin
tarvittaessa todistaa.
Kilpailun tuomaristo
Palkintolautakunta:
- arkkitehti Susan Niemelä (pj)
- arkkitehti Marina Basdekis
- arkkitehti Tiina Havumäki
- arkkitehti Maritta Koivisto
- arkkitehti Elina Saarisalo
- arkkitehti Pirkko-Liisa Schulman
- arkkitehti Eeva Stålhammar
- arkkitehti Kaisa Nuikkinen (siht.)
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9.

10.

Tulosten julkistaminen
Kilpailun tulos julkistetaan Architectan kotisivuilla. Ensimmäisen palkinnon voittaneelle
ilmoitetaan myös puhelimitse tai sähköpostilla.
Lisätiedot
Mahdolliset kysymykset sähköpostitse osoitteella susan.niemela@hel.fi tai kirjeitse osoitteella Susan Niemelä, Latvatie 12 B, 02710 Espoo.
Sähköpostin aiheriville tai kuoreen merkintä “Martta Martikainen-Ypyä -muistolaatta”.
Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan Architectan kotisivuilla.

Palkintolautakunta 15.4.2019

