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Imatran Ukonniemen toimintapuiston ideakilpailu 
 

1. Kilpailun järjestäjät  
 

Ukonniemen toimintapuiston ideakilpailun järjestää Imatran kaupungin 
kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualue yhdessä Lappset Group Oy:n 
kanssa. 

 

2. Kilpailun kohde ja tavoitteet  
  

Sijainti 
Ukonniemi sijaitsee 5 km päässä Imatran keskustasta ensimmäisen Salpausselän 
päällä ja Saimaan välittömässä läheisyydessä. Alue rajoittuu Ottelukatuun, 
Lammassaarentiehen ja Joutsenonkatuun. Suunnittelualueen ympäristössä on 
mm. pientalovaltaista asuinrakentamista, matkailu- ja liikuntapalveluja. 
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Nykytila 
Suunnittelualue on kooltaan n. 12 ha, maastoltaan tasaista ja vailla puustoa tai 
muuta säilytettävää kasvillisuutta. Alue on yleiskaavassa matkailu- ja 
urheilupalvelujen aluetta ja siellä on aiemmin toiminut taimitarha. Lähialueella 
sijaitsee mm. pesäpallo- ja ampumahiihtostadion, Ukonniemi-areena, jäähalli, 
yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, tennishalli, pumptrac-rata sekä laaja 
ulkoilureittiverkosto. Talvisin reiteillä on latuverkosto sekä ensilumenlatu. Alueella 
toimii myös Imatran leirintäalue, josta osa on varattu suunnittelualueeksi.  

Alue on merkittävä kuntalaisten ja Imatralla vierailevien matkailijoiden ulkoilu- ja 
virkistysalue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet 
Tavoitteena on alueen kehittäminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden leikki-, 
liikunta- ja toimintapuistoksi sekä lisätä alueen viihtyisyyttä ja vihreyttä. Alueen 
ideoinnissa tulee huomioida Ukonniemen vetovoimaisuuden lisääminen, nykyinen 
käyttö ja yhteydet lähialueen toimintoihin ja Saimaan läheisyys. 

Ukonniemen urheilu- ja liikuntapaikkarakentaminen on tähän asti keskittynyt 
tukemaan urheilijoita ja runsaasti liikuntaa harrastavia. Tämän suunnittelukilpailun 
kautta haetaan ideoita sellaiseen ympäristöön, joka maisemallisestikin kannustaa 
eri ikäryhmien vähän liikuntaa harrastavia ihmisiä ja perheitä kokeilemaan sekä 
kokemaan liikunnaniloa ympärivuotisesti. 
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3. Kilpailun säännöt ja osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun sekä 
maisema-arkkitehtuurin opiskelijat yksin tai ryhmässä Suomesta ja soveltuvin osin 
ulkomaisista oppilaitoksista. Kutsukilpailun kutsu lähetetään seuraaviin 
oppilaitoksiin: 

 Aalto-yliopisto 
 Hämeen ammattikorkeakoulu 
 Lahden ammattikorkeakoulu 
 Yrkeshögskolan Novia 
 Oulun ammattikorkeakoulu 
 Metropolia ammattikorkeakoulu 
 Tallinn University of Technology 
 Estonian University of Life Sciences 

Säännöt ja kilpailukieli 
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. 

Kilpailuohjelma ja ohjelma-asiakirjat on laadittu suomeksi. Kilpailutyön voi laatia 
suomeksi tai englanniksi. 

 

4. Arvosteluperusteet 
 

Ideakilpailun töiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:  

 Alueen maisemallinen ja toiminnallinen kokonaisnäkemys, alueen 
kytkeytyminen muuhun ympäröivään alueeseen ja rakennettuun ympäristöön. 

 Nykyisten ja uusien toimintojen liittyminen toimivaksi kokonaisuudeksi. 
 Esteettömyys ja turvallisuus. 
 Vuodenaikojen huomioiminen. 
 Eri-ikäisten ja eri käyttäjäryhmien huomioiminen. 
 Luontoarvojen huomioiminen. 
 Alueen viihtyisyys ja identiteetti. 
 Alueen kannustavuus liikkumiseen. 
 Toteuttamiskelpoisuus. 
 Esitettyjen ideoiden vaikutus kaupungin ja Ukonniemen alueen vetovoimaan. 
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5. Palkintolautakunta 
 

Ideakilpailun palkintolautakuntaan kuuluvat: 

Topiantti Äikäs, kaupunkikehitysjohtaja, puheenjohtaja 
Päivi Pekkanen, kaupungininsinööri, varapuheenjohtaja 
Ulla Karjalainen, kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Sini Pekkala, kaupungingeodeetti 
Erika Luhtanen, kaupunginpuutarhuri, sihteeri 
Kaisa Pohjola, kaavasuunnittelija 
Antero Lattu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja 
Sanna Prior, kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja 
Harri Valtasola, hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija 
Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto 

Sakari Pusenius, Etelä- Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Eklu  
Aarni Mertala, konseptipäällikkö, Lappset Group Oy  
Iina Vilpponen aluemyyntipäällikkö, Lappset Group Oy  

Varjoraati: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen opiskelijat. 

Palkintolautakunta voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarvittaessa. 

Tarvittaessa esiraati kootaan palkintolautakunnan jäsenistä. 

 

6. Palkinnot ja lunastukset 
 

Ideakilpailun palkinto-osuudet ovat: 

1. palkinto 3000 €  
2. palkinto 1800 €  
3. palkinto 1200 €  

 Kaupungin yleisöäänestyksen eniten ääniä saanut 700 €. 
 Varjoraadin voittaja 700 €. 
 Lunastukset 300 € (enintään 2 kpl). 

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosummat myös 
muulla tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja. 
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7. Lähtöaineisto 
 

Kilpailun lähtöaineisto on ladattavissa Imatran kaupungin internetsivuilta: 
www.imatra.fi/Ukonniemen toimintapuiston ideakilpailu.  

Materiaalia saa käyttää ainoastaan tämän ideakilpailun yhteydessä.  

Lähtöaineisto:  

 kilpailuohjelma 
 kantakartta (dwg)  
 opaskartta, yleiskaava, asemakaava, aluerajaus, johtokartta, ilmakuvat (dwg, 

pdf, jpg) 

 

8. Kilpailun aikataulu ja seminaari  
 

Ideakilpailun aikataulu on 2.9.2019–7.1.2020 

Kilpailun tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 10.10.2019 Imatralla osana Kolme 
näkökulmaa toimintapuiston maisemaan- seminaarin ohjelmaa. Tämän jälkeen 
järjestetään opastettu käynti suunnittelualueella. Tapahtumasta tiedotetaan 
oppilaitoksille ja kilpailun internetsivuilla. 

Kilpailijat voivat esittää lisäkysymyksiä suunnittelualueesta ja siihen liittyvistä 
aiheista sähköpostilla erika.luhtanen@imatra.fi 25.10.2019 mennessä. Määräaikaan 
mennessä esitetyt kysymykset julkaistaan nimettöminä vastauksineen 8.11.2019 
kilpailun nettisivuilla. 

 

9. Kilpailun tulosten julkistaminen 
 

Kilpailun tulokset julkistetaan Jyväskylässä Viherpäivillä 12.–13.2.2020 

 

10. Kilpailutöiden käyttöoikeus 
 

Kilpailun järjestäjä julkaisee kilpailutyöt kilpailusivustolla yleisöäänestystä varten. 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin palkittuihin ja lunastettuihin kilpailutöihin. 
Palkittuja ja lunastettuja kilpailutöitä voidaan käyttää alueen jatkosuunnittelussa. 
Kilpailutöitä ei palauteta. 

http://www.imatra.fi/Ukonniemen%20toimintapuiston%20ideakilpailu
mailto:erika.luhtanen@imatra.fi
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11. Vaadittavat asiakirjat 
 

Kilpailuun osallistutaan seuraavilla suunnitelmilla, jotka tulee toimittaa Imatran 
kaupungin Kirjaamoon (kirjaamo@imatra.fi) sähköisesti: 

 Asemapiirros 1:500 
o Asemapiirros kilpailualueesta ja sen liittymisestä ympäristöön. Kuvasta 

tulee käydä ilmi suunnitelman perusratkaisu 
 Alueleikkaukset 

o Alueleikkauksia esitetään enintään 2 kpl 
 Havainnekuvat, vähintään 2 kpl  
 Selostus 

o Lyhyt selostus A4-koossa, josta käy ilmi suunnitelman pääperiaatteet 

Lisäksi voidaan esittää muuta selventävää materiaalia  

Kilpailutyöt tulee toimittaa pdf - dokumentteina tulostuskoossa (A4-A0). 
Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko 10 Mt. 

 

12. Kilpailun salaisuus 

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava 
kilpailijan valitsemalla nimimerkillä. Samoin tiedostojen nimissä on käytävä ilmi 
ehdotuksen nimimerkki. Tekijän tai oppilaitoksen nimi ei saa esiintyä asiakirjoissa 
tai tiedostossa. 

Nimimerkkien tunnistetiedot toimitetaan postitse kirjekuoressa Imatran kaupungin 
kirjaamoon, osoitteeseen: 

Imatran kaupunki/Kirjaamo 
”Ukonniemen toimintapuisto” 
Virastokatu 2 
55100 Imatra 

Kuoressa olevassa postissa ilmoitetaan ideaehdotuksen nimimerkin tekijät ja 
täydelliset yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite.). 

 

13. Kilpailutöiden sisäänjättö 

Kilpailuaika päättyy tiistaina 7.1.2020. 

Kilpailutyöt on lähetettävä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi  klo.15.00 
mennessä yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

mailto:kirjaamo@imatra.fi

