
Liikelaitos Marttinen/Virtain kaupunki           
 
MARTTISEN TOIMINTAPUISTON IDEAKILPAILU  
 
KILPAILUOHJELMA 
 
1. KILPAILUKUTSU 
 
1.1 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus 
Kilpailun järjestää Nuorisokeskus Marttinen (Liikelaitos Marttinen/Virtain kaupunki). 
  
Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu ja sen tavoitteena on löytää toiminnallisia ideoita Marttisen alueel-
le sijoitettavaa toimintapuistoa varten.  
 
1.2 Osallistumisoikeus ja kilpailusarjat 
Kilpailussa on kolme sarjaa: 
Sarja 1 Alle 18 –vuotiaat lapset ja nuoret 
Sarja 2 Alan opiskelijat ja ammattilaiset  
Sarja 3 Muut 
 
Kilpailutyöt voivat olla myös ryhmien yhteisiä tuotoksia. 
 
1.3 Palkinnot ja palkintolautakunta 
Palkintoina jaetaan 1 500 euroa seuraavasti: 
 I palkinto/sarja 2     1000 €      
 Lunastukset/yksittäiset ideat   100 € (max 5 palkittavaa ideaa) 
 
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin yh-
teissumman pysyessä samana. Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa, joka kunkin tulee itse 
ilmoittaa veroilmoituksessa. 
 
Liikelaitos Marttisen johtokunta muodostaa palkintolautakunnan. Palkintolautakunta voi käyttää lisäksi 
muita asiantuntijoita arvioidessaan kilpailuehdotuksia. 
 
1.4 Kilpailun aikataulu ja ehdotusten palautus 
Kilpailuaika alkaa 15.6.2018 ja päättyy 24.8.2018 klo 12.00. 
 
Kilpailuehdotukset on määräaikaan mennessä toimitettava Nuorisokeskus Marttiseen, osoite Her-
rasentie 16, 34800 Virrat. Kuoreen merkintä ”Toimintapuiston ideakilpailu”. 
 
Sarjan 2 osalta kilpailu on salainen. Sarjan 2 osallistuvien kilpailuehdotusten asiakirjat on luovutettava 
nimettöminä, nimimerkillä varustettuna. Kilpailuehdotuksen mukaan on liitettävä nimimerkillä varustet-
tu kirjekuori, joka sisältää tiedon ehdotuksen tekijästä/tekijöistä: nimimerkki, tekijän/tekijöiden nimi ja 
yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite).  
 
Muiden sarjojen osallistujat voivat osallistua kilpailuun omalla nimellään. 
 
Palkitut työt julkistetaan Nuorisotyön viikolla 41/2018.  
 
2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT 
 
2.1 Ohjelma-asiakirjat 
 - kilpailuohjelma (=kilpailun säännöt)  
 - alueen asemakaava 
 
2.2 Kilpailuehdotusten tekijänoikeus  
Ideakilpailuun jätettyjen kilpailutöiden ja kilpailun yhteydessä aikaansaatujen aineistojen (aineistoilla 
tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja ehdotuksia) tekijänoikeudet säilyvät aineiston teki-
jällä, jolla on oikeus hyödyntää aineistoa muissa yhteyksissä parhaaksi katsomallaan tavalla. Aineis-



ton tekijä myöntää tekijänoikeutensa perusteella Nuorisokeskus Marttiselle ilmaisen ja pysyvän oi-
keuden käyttää, julkaista (mm. nettisivuilla, näyttelyissä ja eri julkaisuissa), kopioida ja edelleen luo-
vuttaa yllä mainittuja kilpailutöitä ja aineistoja. Nuorisokeskus Marttisella on oikeus käyttää hyväksi 
kilpailuun osallistuneiden ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti jatkosuunnittelus-
sa. Aineiston tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi aineistojen käytön ja julkaisun 
yhteydessä. 
 
Hankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttamismahdollisuudet tutkitaan kilpailun jälkeen. Kilpailu ei kuiten-
kaan sido osapuolia hankkeen toteutukseen/toteutuksessa.  
 
3. KILPAILUTEHTÄVÄ 
 
3.1 Kilpailutehtävän tausta  
Virrat on Pirkanmaan pohjoisosassa sijaitseva n. 7000 asukkaan kaupunki. Nuorisokeskus Marttinen 
sijaitsee keskustan luoteispuolella Herraskosken kanavan erottamalla Marttisen saarella, jossa on 
paljon maisemallisia sekä rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Pirkanmaan maakuntakaavassa 
Marttisen saari on merkitty matkailun kehittämisalueeksi. 
 
Nuorisokeskus Marttinen on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuori-
sokeskus, jonka perustehtävänä on tukea nuorten (0-29 -vuotiaiden) kasvua ja kehitystä. Pedagogi-
sen osaamisen ja toiminnallisten menetelmien kautta nuoret saavat hyödyllisiä kokemuksia yksin ja 
ryhmässä toimimisesta. Yhteishengen muodostuminen, ongelman ratkaisu ryhmissä ja itsensä voit-
taminen ovat muutamia niistä ainutlaatuisista asioista, joihin Marttisessa tähdätään. 

Marttinen on turvallinen ympäristö leirikouluille, leireille, kursseille, koulutuksille ja muille tapahtumille 
ympäri vuoden. Marttisen nuorisotyön ammattilaiset vastaavat ohjatusta toiminnasta. Alueella on pal-
jon mahdollisuuksia myös omatoimiseen tekemiseen ja vapaa-ajanviettoon.  

Nuorisokeskus Marttinen on 25 toimintavuotensa aikana kasvanut korkeatasoiseksi ja osaavaksi, 
nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi. Marttisen palvelut ovat tarjolla myös muille 
kuin nuorisoryhmille. Myös yrityksillä ja muilla yhteisöillä sekä yksittäisillä asiakkailla on mahdollisuus 
käyttää Marttisen palveluita ja samalla olla tukemassa Marttisen arvokasta nuorisotyötä. 

Marttisen toimintaympäristö on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Alueella on mm. 1890-luvulta 
peräisin olevia pappilan rakennuksia. Lisää paikallishistoriallisesti ja museaalisesti arvokkaita raken-
nuksia löytyy Perinnekylän alueelta, jonne on siirretty vanhaa rakennuskantaa eri aikakausilta Virtain 
eri kylistä. Myös luonnon ympäristö on arvokas ja monipuolinen vesistöineen ja luonnonhoitometsi-
neen. 

3.2 Kilpailun tavoitteet 
Kilpailun luonne on ideakilpailu ja sen avulla Marttinen etsii ideoita toimintapuiston toteutusta varten.  
Kilpailun tavoitteena on suunnitella elämyksellinen toimintapuisto, joka luo viihtyisät ja turvalliset olo-
suhteet eri käyttäjäryhmille ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan, liikunnan ja vapaa-ajan vieton.  
 
Suunnittelussa tulee eläytyä etenkin nuorten toiminnallisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös muiden kohderyhmien odotuksia. Toimintapuisto tulee olemaan ympärivuotisessa 
käytössä. 
 
Toimintapuiston ensisijaisia käyttäjiä ovat Marttisen nuoret asiakkaat: leirikoululaiset, rippileiriläiset 
sekä muut nuorisoryhmät. Ryhmiä tulee niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Toimintapuisto palvelee 
myös Marttisen muita asiakasryhmiä; lapsia ja perheitä, kaikenikäisiä.   
 
3.3 Kilpailualue (kartta liitteenä) 
Kilpailualue sijaitsee Nuorisokeskus Marttisen päärakennuksen eteläpuolella. Suunnittelualueella si-
jaitsee tällä hetkellä vanha omakotitalo ja tallirakennus, jotka tullaan purkamaan. Asemakaavassa on 
kilpailualueen pohjoisreunalla varaus pysäköintialueeseen. Kilpailualueen koilliskulmassa on liikera-
kennusten korttelialue, jossa sijaitsee kesäkioski. Pysäköintialue ja kioski on huomioitava suunnitel-
massa (kulkuyhteydet). 
 



Mikäli idea edellyttää kaavan vastaista rakentamista, on tilaaja valmis harkitsemaan poikkeamislupa-
prosessia, joka kuitenkin yleensä hidastaa hankkeen aikataulua. 
 
3.4 Yleiset suunnitteluohjeet 
- asemapiirrostasolla tulee ideoida toiminnallisia-/oleskelualueita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin eläy-

tyen 
- suunnittelussa tulee huomioida esteettömyysvaatimukset ja kestävä kehitys  
 
3.5 Kilpailun arvosteluperiaatteet 
Kilpailuehdotuksia arvioidessaan palkintolautakunta tulee kiinnittämään huomiota edellä mainittujen 
tavoitteiden myötä mm. seuraaviin tekijöihin: 
 - toiminnalliset ideat käyttäjäryhmien tarpeiden näkökulmasta 

- ideoiden/kokonaisuuden soveltuvuus ympäristöön 
 - toteutettavuus 
 
4  EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 
 
4.1 Vaadittavat asiakirjat 
Sarjaan 2 osallistuvien kilpailuehdotuksien tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 
1. Toiminnallisten ideoiden sijoittelu suunnittelualueella (asemapiirustus 1:500) 
2. Havainnekuvat 
3. Selostus = Sanallinen kuvaus ehdotuksen pääideoista ja suunnittelun johtoajatuksesta  
 
Muissa sarjoissa ideoiden esitystapa on vapaasti valittavissa. 
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