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1 Kilpailukutsu ja kilpailun ehdot
1.1 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus
Tässä avoimessa idea- ja konseptikilpailussa etsitään ratkaisuja Vantaankosken alueelle tulevan
tulevaisuuden yrityskampuksen kehittämiseksi. Kilpailijoilta pyydetään esittämään konsepti-idea, joka
keskittyy alueen liiketoimintaekosysteemiin ja sen luomiin uudenlaisiin mahdollisuuksiin koskien
yritysten liiketoimintaa, työntekoa ja työhyvinvointia sekä luovuuden tukemista. Pyydettävä
konseptikuvaus sisältää alueen toimintaidean, kuvauksen alueen yritysten, palveluiden,
toiminnallisuuksien, liikenneyhteyksien, rakennusten ja infrastruktuurin luomasta ekosysteemistä.
Kilpailuehdotus voi kattaa kaikki edellä mainitut seikat tai keskittyä johonkin niistä. Kilpailun
järjestävät SRV Yhtiöt Oyj ja Sanoma Oyj yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. VTT avustaa
kilpailun järjestäjiä.
Konseptin kehitysalustana ja pilottikohteena toimii Vantaankosken alue joka sijaitsee kehäradan
varressa, kehä III:n ja Tampereen moottoritien risteyksen välittömässä läheisyydessä. Vantaankosken
alueen 3600 työpaikan määrän suunnitellaan kasvavan merkittävästi, vähintään kaksinkertaiseksi.
Kilpailussa toteutusaika ja sen jaksottaminen jätetään avoimeksi. Uudistuneessa yritysalueessa on
tarkoitus yhdistää innovatiivisella tavalla uusia toiminnallisuuksia, viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta
edistäviä ominaisuuksia. Suunnittelussa tulee huomioida kestävyys ja ekotehokkuus ja lisäksi
toivotaan tukeutumista alueen olemassa oleviin toimintoihin ja infrastruktuuriin.

1.2 Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille, jotka jättävät kilpailuehdotuksen tässä kilpailuohjelmassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Kukin osallistuja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen. Osallistua saa yksilönä
tai useamman hengen ryhmänä. Yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen osallistumista kannustetaan.
Kilpailuun osallistumalla osananottajat hyväksyvät tässä kilpailuohjelmassa esitetyt kilpailua koskevat
säännöt.
Kilpailuun eivät voi osallistua sellaiset henkilöt, jotka ovat




tuomariston jäseniä tai heidän lähiomaisiaan,
tuomareille tuomariston kokouksissa neuvoa antavia asiantuntijoita, tai
osallistuneet kilpailun järjestämiseen.

1.3 Palkinnot
Kilpailun palkintosumma on 50 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:



Kokonaisuutena paras ehdotus 20 000 €.
Tuomariston harkinnan mukaan 30 000 € eri osa-alueilla ansioituneille suunnitelmille.

Palkittavan ehdotuksen lisäksi valitaan varasijalla oleva ehdotus, joka saa palkinnon mikäli ilmenee
este palkita ensisijaista palkittavaa ehdotusta. Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja palkitsematta
jääneille ansiokkaille suunnitelmille. Mikäli kilpailuehdotusten määrä tai yleinen laatu on
huomattavan alhainen, tuomaristo voi päättää jättää osan palkintosummasta jakamatta.
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1.4 Tuomaristo
Tuomaristo valitaan kilpailun järjestäjien nimeäminä ja esitellään kilpailun kotisivuilla. Tuomaristo
arvostelee kilpailuehdotukset ja päättää kilpailun tuloksesta. Tuomaristo voi kuulla myös ulkopuolisia
asiantuntijoita. Mikäli joku tuomareista tulee estyneeksi osallistumaan tuomariston työskentelyyn,
nimeävät järjestäjät hänen tilalleen uuden jäsenen. Mikäli tuomariston kokoonpanossa tapahtuu
muutoksia, niistä tiedotetaan kilpailun verkkosivuilla. Tuomarit ovat arvostelutyötä koskevissa
asioissa vaitiolovelvollisia paitsi asioissa, joista tuomaristo päättää tiedottaa. Tuomariston päätöksistä
ei voi valittaa.

1.5 Kilpailukieli
Kilpailuun saa osallistua suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä ehdotuksilla. Kilpailumateriaali on
kokonaisuudessaan saatavilla vain suomenkielellä.

1.6 Ohjelma-asiakirjojen luovutus
Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpailun verkkosivuilla www.uusivantaankoski.fi on ladattavissa tämä
kilpailuohjelma liitteineen. Verkkosivuilta löytyy myös muu kilpailuaineisto. Kilpailijoilla on oikeus
käyttää järjestäjiltä saatavaa aineistoa vain kilpailuehdotuksen laatimiseen. Muu käyttö on kielletty.

1.7 Kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa
Kilpailukysymysten jättö
Vastaukset kysymyksiin
Kilpailuaika päättyy

1.11.2015
30.11.2015 mennessä
18.12.2015 mennessä
29.2.2016 klo 16:00

Kilpailuehdotuksen postileimassa tulee näkyä viimeistään päiväys 29.2.2016, jotta se huomioidaan.
Kilpailu ratkaistaan 1.4.2016 mennessä.

2 Kilpailutekniset tiedot
2.1 Kilpailumateriaali
Kilpailijoilla on käytettävissä tämä kilpailuohjelma ja lisäksi seuraava järjestäjien tuottama aineisto.
Kilpailun verkkosivuilla avoimesti saatavilla:




Alueella toimivien yritysten toimintaa kuvaavia haastatteluja
Tietoja Vantaakosken historiasta
Kartta johon merkitty kilpailualue

Kilpailun verkkosivustolla käyttäjätunnukset luomalla saatavilla:







Olennaiset tiedot alueen kaavoista
Kuvia ja karttoja alueesta
Liikenneyhteydet ja saavutettavuus
Alueen infrastruktuurin tiedot
Tiivistelmä alueen kehityssuunnitelmista
Uusien teknologioiden esittelyjä
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Kilpailijat voivat hyödyntää näitä taustamateriaaleja kilpailuehdotuksen laatimiseen oman
harkintansa mukaan. Minkään taustamateriaalin käyttöä ei edellytetä.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijalla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä
30.11.2015 mennessä kilpailun keskustelupalstalla, johon on pääsy kilpailun verkkosivuilta
käyttäjätunnukset luomalla. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan keskustelupalstalla samalla kielellä
millä kysymys on esitetty. Kysymyksiä saa esittää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Niitä tai
vastauksia ei käännetä muille kielille, vaan ne ovat saatavissa vain kysymyksen esittämiskielellä.
Keskustelijat sitoutuvat noudattamaan keskustelupalstan sääntöjä. Kysymykset ja vastaukset ovat
kaikkien kilpailijoiden saatavilla kilpailun verkkosivuston kautta käyttäjätunnukset luomalla.

2.3 Kilpailun ratkaisu, tulosten julkistaminen ja näytteillepano
Kilpailu ratkaistaan 1.4.2016 mennessä. Tuloksesta annetaan viiveettä tieto kaikille palkittujen ja
lunastettujen ehdotusten tekijöille sekä myöhemmin järjestettävässä julkistamistilaisuudessa
tiedotusvälineille. Julkistamistilaisuuteen ilmoittautuminen on auki viikon ajan ja se avataan kilpailun
verkkosivuilla 4.4.2016. Kilpailun tulos ja ratkaisua koskeva tuomariston pöytäkirja julkaistaan
kilpailun verkkosivuilla.

2.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjä saa omistusoikeuden lunastettuihin tai palkinnon saaneisiin kilpailuehdotuksiin.
Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät ehdotuksen tekijöille.
Kilpailun järjestäjä saa rajoittamattoman käyttöoikeuden palkittuihin kilpailuehdotuksiin sekä
oikeuden julkistaa kilpailuehdotus valitsemallaan tavalla. Kilpailun järjestäjä saa hyödyntää ja
jatkojalostaa lunastamiaan ja palkitsemiaan kilpailuehdotuksia valitsemallaan tavalla.
Kilpailuehdotuksen perusteella jatkojalostetun työn omistus-, käyttö-, tekijäin- ja muut
immateriaalioikeudet kuuluvat kilpailun järjestäjälle.
Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ja lunastettujen töiden
materiaalia palkintoa tai lunastussummaa vastaan ilman muuta korvausta. Järjestäjät varaavat
oikeuden myös olla käyttämättä kilpailuehdotuksia. Käyttö- ja julkaisuoikeus kilpailuun luovutettuun
materiaaliin tai siitä otettuihin kuviin on kilpailun järjestäjällä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus
järjestää kilpailuehdotuksista tai niiden osista näyttely sekä julkaista niistä kuvia tai muita otteita
tiedotusvälineissä.
Mikäli kilpailuehdotukset sisältävät innovaatioita, keksintöjä tai liikesalaisuuksia, voidaan
ehdotukseen sisältyvät yksittäiset tiedot ehdotuksen tekijän esityksestä julistaa salaiseksi. Ehdotuksen
tekijän on selkeästi kirjallisesti merkittävä salaisena pidettävän tiedon salaiseksi sekä ilmoitettava
salassapidon perusteet. Koko kilpailuehdotusta ei voida pitää salaisena. Päätöksen ehdotuksessa
olevan tiedon salassapitämisestä tekee kilpailun järjestäjä.
Lisäksi järjestäjillä on oikeus käyttää ja luovuttaa kilpailuehdotusten aineistoa tutkimus- ja
julkaisukäyttöön korvauksetta. Järjestäjät varaavat oikeuden neuvotella jatkotöistä kilpailussa
menestyneiden ehdotusten laatijoiden kanssa, mutta kilpailua ei järjestetä suunnittelutoimeksiantoon
tähtäävänä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää hyväkseen myös muiden kuin palkittujen tai
lunastettujen ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa.
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Kilpailuun osallistujat vastaavat siitä, että kilpailuehdotukset eivät sisällä tai loukkaa kenenkään
kolmannen tahon tekijäin- tai muita immateriaalioikeuksia ja että kilpailuun osallistuja voi luovuttaa
kilpailuehdotuksen rajoittamattomat käyttö- ja julkaisuoikeudet kilpailun järjestäjille.

2.5 Kilpailuehdotusten palautus
Kilpailun järjestäjä huolehtii ehdotusten asianmukaisesta säilyttämisestä kilpailun aikana mutta ei
vastaa kilpailuehdotusten mahdollisesta vahingoittumisesta tai häviämisestä kilpailun aikana.
Lunastettuja ja palkittuja kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailun päätyttyä palkitsemattomat ja
lunastamattomat ehdotukset ovat noudettavissa kilpailun järjestäjiltä kilpailun tulosten julkistamisen
jälkeen rajatun ajan. Tarkemmat ohjeet ja aikarajat noudolle ilmoitetaan kilpailun verkkosivuilla
kilpailun ratkettua. Kilpailijan on varauduttava säilyttämään ehdotuksensa 30.6.2016 asti.

2.6 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen
Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjien toimesta.

2.7 Tehtävänanto
Kilpailijoiden tehtävänä on esittää konsepti-idea Vantaankosken alueelle tulevalle tulevaisuuden
yrityskampukselle. Kilpailuehdotuksilta toivotaan ennen kaikkea ennakkoluulotonta ideointia ja
uudenlaisia oivalluksia. Konsepti-idean kuvaus sisältää alueen toiminta-ajatuksen sekä kuvauksen
alueen yritysten, palveluiden, toiminnallisuuksien, liikenneyhteyksien, teknologian, infrastruktuurin ja
rakennusten luomasta ekosysteemistä. Kuvauksesta selviää myös miten ehdotettu konsepti luo
uudenlaisia mahdollisuuksista liittyen liiketoimintaan, työntekoon, hyvinvointiin ja luovuuden
tukemiseen. Ehdotuksissa voidaan käsitellä mm. seuraavia asioita:













Yrityskampus-ajattelu, alueen yritysten ekosysteemi ja oppilaitosyhteistyö
Tuotannon ja toimistotyön tai muutoin erilaisten toimintojen synerginen yhdistäminen
Uudenlaiset palvelut yrityksille: prototyyppaus, yhteistilat, pajat, toimintojen jakaminen,
showroomit, pop-up -liikkeet, yms.
Uudet työskentelytavat ja joustavat tilankäyttöratkaisut
Työntekijöiden houkuttelu, palvelut ja virkistysmahdollisuudet
Epämuodolliset tilat, kohtaamispaikat, yms.
Vaiheittainen kehittäminen, kehitysaikainen väliaikainen käyttö ja olemassa olevien
rakennusten ja infrastruktuurin oivaltava hyödyntäminen
Erikokoisten yritysten huomioon ottaminen ja kasvavan toiminnan mahdollistaminen
Kolmas sektori ja yhteisöllisyys, tapahtumat mukaan lukien spontaani ja vaihtuva toiminta
Teknologinen innovatiivisuus ja alueen potentiaalin hyödyntäminen mukaan lukien alueen
tietoliikenne- ja energiainfrastruktuuri
Hyvien liikenneyhteyksien hyödyntäminen ja tehokkaat ja houkuttelevat yhteydet
ympäröiville alueille
Kestävän kehityksen kolme osa-aluetta: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

Kilpailuehdotusten ei edellytetä kattavan kaikkia esitettyjä näkökulmia ja kilpailuun kannustetaan
osallistumaan myös yksittäiseen tai muutamaan osa-alueeseen painottuvilla kilpailuehdotuksilla.
Kilpailu painottuu ideoihin ja toiminta-ajatukseen, kilpailuehdotuksilta ei edellytetä alueen
infrastruktuurin ja rakennusten esittämistä muuta kuin siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin
konseptikuvauksen selkeän esittämisen vuoksi on tarpeen.
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2.8 Arvosteluperusteet
Kilpailuehdotukset arvioidaan kolmen pääteeman osalta:
A. Yritysten ja yritysten toimintojen väliset synergiat, toimivat liiketoimintaekosysteemit
B. Uudet työtavat, työhyvinvointi, työvoiman liikkuminen ja monipuoliset palvelut
C. Alueen ympäristö ja infrastruktuuri (liikenne, tieto, energia) ja teknologinen potentiaali
Taulukko 1 esittää käytettävät arviointikriteerit yhdistettynä kolmeen teema-alueeseen. Ratkaisujen
esittäminen useampaan teemaan katsotaan eduksi, mutta kilpailuun kannustetaan osallistumaan myös
yksittäiseen teemaan painottuvilla kilpailuehdotuksilla. Tuomaristo arvioi kilpailuehdotukset
nimettöminä.
Taulukko 1. Arvioinnin kriteerit ja teemat.

Innovatiivisuus ja uutuusarvo
sekä idean onnistunut
havainnollistaminen

Yritysten ja yritysten toimintojen
väliset synergiat; toimivat
liiketoimintaekosysteemit

Alueen vahvuuksien
hyödyntäminen ja soveltuvuus
alueen identiteettiin

Uudet työtavat, työhyvinvointi,
työvoiman liikkuminen ja
monipuoliset palvelut

?
Vetovoimaisuus ja
monikäyttöisyys, markkinapotentiaali ja toteutettavuus

?

?
?

Alueen ympäristö, infrastruktuuri
(liikenne, tieto, energia) ja
teknologinen potentiaali

?
?

?
?

?
2.9 Ehdotusten laadintaohjeet
Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:
1. Konseptiehdotuksen ydinajatuksen ja toteutuksen pääkohtien sanallinen kuvaus, pituus 1 A4arkki.
2. Konseptiehdotuksen toteutuksen kannalta keskeisten toimintojen hahmottelu kartalla, 1 A3arkki.
3. Alueella työskentelevän henkilön tyypillinen päivä, toteutustapa vapaa alla kuvatuissa rajoissa.
4. Konseptiehdotuksen visualisointi ja havainnollistaminen, toteutustapa vapaa alla kuvatuissa
rajoissa.
Osat 3 ja 4 voivat koostua tekstistä (yhteispituus maks. 2 A4-sivua), kuvista (maks. 15 kuvaa, joiden
maks. Koko A3), videokuvasta (maks. 4 min.), äänestä (maks. 4 min.) ja asiaa havainnollistavista
malleista tai esineistä (maks. 2 kpl, joiden maks. mitat ovat 100x60x60 cm, maks. yhteispaino 5 kg), tai
näiden yhdistelmistä.
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Osia 3 ja 4 voidaan havainnollistaa lisäksi verkon kautta katseltavissa olevalla sisällöllä, joka voi olla
esimerkiksi 3D-malli, kartta tai vastaava. Sisällön tulee olla katseltavissa yleisimmillä verkkoselaimilla
(Chrome, Explorer, Firefox) joko ilman liitännäisohjelmia tai helposti ja maksutta ladattavien
liitännäisohjelmien avulla. Kilpailuehdotuksen pääajatuksen tulee kuitenkin olla tuomareiden
ymmärrettävissä ja arvioitavissa ilman verkkoselaimella avattavia sisältöjä siltä varalta, että tekninen
ongelma estää niiden avaamisen arvosteluajankohtana.
Linkit verkkosisältöihin toimitetaan muun digitaalisen aineiston mukana USB-muistitikulle
tallennettuna. Tiedostojen pitää olla selkeästi nimettyjä siten että ne sisältävät osallistujan nimimerkin
ja lyhyen kuvauksen sisällöstä (esimerkiksi ”tyypillinen työpäivä”). Hyväksyttyjä tiedostomuotoja
ovat .jpg, .tiff, .mp3, .wmv, .avi, .mov ja .pdf. Kilpailuehdotukset, joita ei ole jätetty kilpailuohjelman
määräämällä tavalla, voidaan jättää arvostelematta. Tuomaristo varaa kuitenkin oikeuden arvostella
kilpailuehdotuksen, jossa on sen vähäiseksi katsoma puute.

2.10 Kilpailusalaisuus
Jokaiseen ehdotukseen kuuluvaan kilpailuasiakirjaan on kirjoitettava kilpailijan valitsema nimimerkki,
joka ei saa viitata kilpailijan henkilöön, yritykseen tai yhteisöön. Video- ja äänitiedostoissa tämä
nimimerkki sisällytetään tiedoston nimeen ja muistitikun päälle. Kilpailuehdotukseen on liitettävä
läpinäkymätön ja suljettu kirjekuori, jossa lukee päällä ”Nimikuori” ja kilpailijan nimimerkki. Kuoren
sisällä on ehdotuksentekijän yhteystiedot. Jos tekijät ilmoittavat nimikuoressa myös yrityksen,
oppilaitoksen tai muun yhteisön nimen, tullaan se julkaisemaan tekijän nimen yhteydessä. Lisäksi on
ilmoitettava kenellä on ehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat toimineet avustajina. Kilpailuehdotus,
jota ei ole jätetty täten nimimerkillä, jätetään arvostelematta.

2.11 Kilpailuehdotusten jättö
Kilpailuehdotukset on jätettävä postin tai muun kuljetusliikkeen kuljetettavaksi siten että ne ehtivät
ennen kilpailuajan päättymistä alla olevaan osoitteeseen. Postituskuluista vastaa lähettäjä.
Lähetysosoite:
SRV Yhtiöt Oyj
Nimim. ”Vantaankoski-kilpailu”
Tarvonsalmenkatu 15
02600 Espoo
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