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1 Tävlingsinbjudan och tävlingsvillkor
1.1 Tävlingens arrangör och syfte
I den här öppna idé- och koncepttävlingen söker vi efter lösningar för utvecklande av ett framtida
företagscampus i Vandaforsen. Vi ber de tävlande presentera en konceptidé med fokus på ett
ekosystem för näringsverksamheten i området och de nya möjligheter som det skulle skapa i fråga om
företagens affärsverksamhet, arbete och välbefinnande i arbetslivet samt stöd för kreativitet.
Konceptbeskrivningen innehåller en verksamhetsidé för området, och en beskrivning av det
ekosystem som företag, tjänster, verksamheter, kommunikationer, byggnader och infrastruktur bildar
i området. Tävlingsförslaget kan omfatta samtliga ovan nämnda delar eller fokusera på någon av dem.
Tävlingen arrangeras av SRV Bolagen Abp och Sanoma Oyj i samarbete med Vanda stad. VTT bistår
tävlingsarrangörerna.
Som utvecklingsgrund och pilotprojekt för konceptet fungerar Vandaforsen som ligger vid ringbanan, i
omedelbar närhet av korsningen mellan ring III och Tammerfors motorväg. Det finns planer på att
antalet arbetsplatser, som nu är 3 600, i Vandaforsen kommer att öka betydande och åtminstone
fördubblas. I tävlingen lämnas tidpunkten för genomförandet och periodiseringen av detta öppen. I det
förnyade företagsområdet har man för avsikt att på ett innovativt sätt förena nya egenskaper som
främjar verksamheter, trivseln och attraktionskraften. I planeringen bör beaktas hållbarhet och
ekoeffektivitet med stöd i de funktioner och den infrastruktur som redan existerar på området.

1.2 Rätt att delta
Tävlingen är öppen för alla som lämnar in ett tävlingsförslag i enlighet med de anvisningar som getts i
det här tävlingsprogrammet. Var och en deltagande får lämna in endast ett tävlingsförslag. Man kan
delta individuellt eller som en grupp bestående av flera personer. Företag, läroinrättningar och
samfund uppmuntras att delta. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna de tävlingsregler
som presenteras i tävlingsprogrammet.
Följande personer kan inte delta i tävlingen:




medlemmar av prisnämnden eller nära anhöriga till dem,
sakkunniga som ger råd till prisnämnden vid nämndens möten, eller
som har deltagit i arrangerandet av tävlingen.

1.3 Priser
Prissumman i tävlingen är 50 000 euro, som delas ut på följande sätt:



Det bästa förslaget som helhet 20 000 euro.
Enligt prisnämndens bedömning 30 000 euro för förtjänstfulla planer på olika delområden.

Prisnämnden utser även det tävlingsförslag som erhåller det valda priset, ifall den pristagare som
prisnämnden först utsett inte av någon orsak kan belönas. Dessutom kan hedersomnämnanden delas
ut åt förtjänstfulla planer som inte fått pris. Om antalet tävlingsförslag är mycket litet eller den
allmänna kvaliteten är anmärkningsvärt låg, kan prisnämnden besluta att låta bli att dela ut en del av
prissumman.
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1.4 Prisnämnd
Prisnämnden, som tillsatts av arrangörerna, presenteras på tävlingens webbplats. Prisnämnden
bedömer tävlingsförslagen och beslutar om tävlingens resultat. Prisnämnden kan även höra
utomstående sakkunniga. Om en medlem av prisnämnden blir förhindrad att delta i prisnämndens
arbete, utser arrangörerna en nya medlem i hans eller hennes ställe. Om det sker förändringar i
prisnämndens sammansättning, informeras om dessa på tävlingens webbplats. Medlemmarna av
prisnämnden har tystnadsplikt i fråga om arbetet med bedömningen förutom i sådana frågor, som
prisnämnden beslutar att informera om. Prisnämndens beslut kan inte överklagas.

1.5 Tävlingsspråk
Tävlingsförslag kan lämnas in på finska, svenska och engelska. Tävlingsmaterialet finns i sin helhet att
tillgå endast på finska.

1.6 Överlåtelse av programhandlingar
Tävlingsprogrammet är avgiftsfritt. Tävlingsprogrammet jämte bilagor kan laddas ner på tävlingens
webbplats www.uusivantaankoski.fi. På webbplatsen finns också det övriga tävlingsmaterialet. De
tävlande har rätt att använda det material som arrangörerna tillhandahåller endast för att göra upp ett
tävlingsförslag. Övrig användning är förbjuden.

1.7 Tävlingens tidtabell
Tävlingen börjar
Inlämning av tävlingsfrågor
Svar på frågorna
Tävlingstiden går ut

1.11.2015
senast 30.11.2015
senast 18.12.2015
29.2.2016 kl. 16:00

Tävlingsförslagen ska vara poststämplade senast den 29 februari för att godkännas. Tävlingen avgörs
senast 1.4.2016.

2 Tävlingsteknisk information
2.1 Tävlingsmaterial
Till de tävlandes förfogande står tävlingsprogrammet och dessutom följande material som
producerats av arrangörerna.
På tävlingens webbplats finns följande tillgängligt:





Intervjuer som redogör för verksamheten hos företag som fungerar på området.
Information om Vandaforsens historia
Exempel på nya lösningar på arbetsplatser
Karta där tävlingsområdet är utmärkt

På tävlingens webbplats finns tillgång till följande information för vilken krävs att man loggar in med
användarnamn:




Väsentlig information om skalorna på området
Fotografier och kartor över området
Kommunikationer och tillgänglighet
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Uppgifter om infrastrukturen på området
Ett sammandrag av utvecklingsplanerna för området
Presentation av nya tekniker

De tävlande kan utnyttja detta bakgrundsmaterial för att göra upp ett tävlingsförslag efter eget
gottfinnande. Det finns inga krav på att utnyttja bakgrundsmaterialet till någon del.

2.2 Frågor gällande tävlingen
De tävlande har rätt att be om förklaringar till och ytterligare uppgifter om programmet. Frågor ska
ställas senast 30.11.2015 på tävlingens diskussionsforum, som man når via tävlingens webbplats
genom att skapa ett användarnamn. Frågorna och svaren publiceras på diskussionsforumet på samma
språk som frågan har ställts. Frågor får ställas på finska, svenska och engelska. Frågorna och svaren
översätts inte till andra språk, utan de finns endast att tillgå på det språk på vilket frågan ställts.
Deltagarna förbinder sig att följa reglerna för diskussionsforumet. Frågorna och svaren finns
tillgängliga för alla tävlanden via tävlingens webbplats som man kommer till med det egna
användarnamnet.

2.3 Resultatet av tävlingen, publicering av resultaten och offentlig
förevisning
Tävlingen avgörs senast 1.4.2016. Samtliga upphovsmän till de prisbelönta och inlösta förslagen
informeras om resultatet omedelbart samt vid ett publiceringsevenemang som ordnas senare för
medierna. Anmälan till publiceringsevenemanget är öppen i en veckas tid och den öppnas på
tävlingens webbplats 4.4.2016. Tävlingsresultatet och prisnämndens protokoll över beslutet
publiceras på tävlingens webbplats.

2.4 Rätt till att använda tävlingsförslagen
Tävlingsarrangören får äganderätt till de inlösta eller prisbelönta tävlingsförslagen. Upphovsrätterna
och andra immateriella rättigheter till tävlingsförslagen kvarstår hos förslagens upphovsmän.
Tävlingsarrangören får obegränsad nyttjanderätt till de prisbelönta tävlingsförslagen samt rätt att
publicera ett tävlingsförslag på valbart sätt. Tävlingsarrangören får utnyttja och bearbeta vidare de
inlösta och prisbelönta tävlingsförslagen på valbart sätt. Äganderätten, användningsrätten,
upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till ett tävlingsförslag som bearbetats vidare tillhör
tävlingsarrangören.
Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten till att använda och publicera materialet i de prisbelönta
och inlösta arbetena mot priset eller inlösningssumman utan annan ersättning. Arrangörerna
förbehåller sig även rätten att inte använda tävlingsbidrag. Tävlingsarrangören har användnings- och
publiceringsrätt till material som överlåtits för tävlingen eller fotografier av detta. Tävlingsarrangören
har rätt att ordna en utställning över tävlingsförslagen eller en del av dem samt publicera fotografier
eller andra utdrag av dem i medierna.
Om tävlingsförslagen innehåller innovationer, uppfinningar eller affärshemligheter, kan enskilda
uppgifter i ett förslag hemligstämplas på förslagsgivarens begäran. Förslagsgivaren ska tydligt
skriftligen ange att en uppgift ska hemligstämplas och motivera hemligstämplandet. Hela
tävlingsförslaget kan inte hemligstämplas. Beslut om hemligstämplande av en uppgift i ett förslag
fattas av tävlingsarrangören.
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Arrangörerna har dessutom rätt att använda och överlåta material i tävlingsförslagen för
undersökning och publicering avgiftsfritt. Arrangörerna förbehåller sig rätten att förhandla om
fortsatt arbete med personer som utarbetat de förslag som haft framgång i tävlingen, men tävlingen
arrangeras inte med sikte på ett planeringsuppdrag. Tävlingsarrangörerna har rätt att utnyttja ämnen
och idéer också i andra förslag än de prisbelönta eller inlösta inom ramen för upphovsrättslagen.
Tävlingsdeltagarna svarar för att tävlingsförslagen inte innehåller eller kränker någon tredje parts
upphovs- eller övriga immateriella rättigheter och att en tävlingsdeltagare kan överlåta obegränsade
användnings- och publiceringsrättigheter till ett tävlingsförslag till tävlingsarrangören.

2.5 Returnering av tävlingsförslag
Tävlingsarrangören sörjer för att förslagen förvaras på ett lämpligt sätt under tävlingen men ansvarar
inte för om tävlingsförslagen eventuellt får skador eller förkommer under tävlingen. Inlösta och
prisbelönta tävlingsförslag returneras inte. När tävlingen är slut kan icke prisbelönta och oinlösta
förslag avhämtas hos tävlingsarrangörerna efter det att tävlingsresultaten publicerats under en
begränsad tid. Närmare anvisningar och tidsgränser för avhämtningen meddelas på tävlingens
webbplats när tävlingen är avgjord. De tävlande ska bereda sig på att spara sina förslag till 30.6.2016.

2.6 Försäkring av tävlingsförslagen
Tävlingsförslagen försäkras inte på åtgärd av arrangörerna.

2.7 Själva uppgiften
De tävlande har som uppgift att presentera en konceptidé till ett framtida företagscampus i
Vandaforsen. Av tävlingsförslagen förväntas framför allt fördomsfria idéer och nya insikter. I
beskrivningen av konceptidén ingår verksamhetsbetingelser för hela området samt en beskrivning av
det ekosystem som företag, tjänster, verksamheter, kommunikationer, teknik, infrastruktur och
byggnader skapar på området. Av beskrivningen framgår även hur det föreslagna konceptet skapar
nya möjligheter i anslutning till affärsverksamhet, arbete, välmående och stöd för kreativitet. I
förslagen kan bland annat följande saker behandlas:











Ett företagscampus, ett ekosystem för företagen på området och samarbete med
läroinrättningar
En synergistisk sammanslagning av produktion och kontorsarbete eller i övrigt olika
funktioner
Nya tjänster för företag: prototypindelning, gemensamma lokaler, verkstäder, delning av
funktioner, showroom, pop up-butiker, m.m.
Nya arbetsmetoder och flexibla lösningar för disposition av lokaler
Attraktionskraft, tjänster och rekreationsmöjligheter för arbetstagare
Informella lokaler, mötesplatser, m.m.
Stegvis utveckling, tillfällig användning under utvecklingsskedet och insiktsfullt utnyttjande av
existerande byggnader och existerande infrastruktur
Beaktande av företag av olika storlek och möjliggörande av en ökande verksamhet
Tredje sektorn och samhällsgemenskap, en spontan och omväxlande verksamhet i vilken ingår
olika evenemang
Teknisk innovativitet och utnyttjande av områdets potential inklusive datakommunikation och
energiinfrastruktur på området
5

Tävlingsprogram



Utnyttjande av goda kommunikationer och effektiva och lockande kommunikationer till
närliggande områden
Tre delområden inom hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Tävlingsförslagen förväntas inte omfatta alla presenterade synvinklar och allmänheten uppmuntras
att delta i tävlingen även med tävlingsförslag som fokuserar på ett enskilt delområde eller några
delområden. Tävlingen fokuserar på idéer och verksamhetsbetingelser, av tävlingsförslagen förutsätts
inte presentation av infrastrukturen och byggnaderna på området annat än till den del och så exakt
som det är nödvändigt för att tydligt kunna presentera en konceptbeskrivning.

2.8 Bedömningsgrunder
Tävlingsförslagen är indelade i tre huvudteman och bedöms utgående från dessa:
A. Synergier mellan företag och företagens funktioner, fungerande ekosystem för
affärsverksamhet
B. Nya arbetssätt, välbefinnande i arbetslivet, arbetskraftens rörlighet och mångsidiga tjänster
C. Miljön och infrastrukturen (trafik, kunskap, energi) på området och teknisk potential
Tabell 1 presenterar de bedömningskriterier som används i kombination med de tre temaområdena.
En presentation av lösningar på flera teman betraktas som en fördel, men allmänheten uppmuntras
även att delta i tävlingen med tävlingsförslag som fokuserar på enskilda teman. För prisnämnden är
tävlingsförslagen anonyma.
Tabell 1. Kriterier och teman för bedömningen.

Innovativitet och nyhetsvärde
samt ett lyckat åskådliggörande
av idén

Synergier mellan företagen och
företagens funktioner; fungerande
ekosystem för affärsverksamhet

Utnyttjande av områdets styrkor
och lämplighet för områdets
identitet

Nya arbetssätt, välbefinnande i
arbetet, arbetskraftens rörlighet
och mångsidiga tjänster

?
Dragningskraft och användbarhet,
marknadspotential och
genomförbarhet
?

Områdets miljö, infrastruktur
(trafik, kunskap, energi) och
tekniska potential

?

?
?
?

?
?

?

2.9 Anvisningar för hur förslagen ska utarbetas
Ett tävlingsförslag ska bestå av följande delar:
1. En verbal beskrivning av huvudpunkterna i grundtanken bakom och genomförandet av
konceptförslaget, längd 1 A4-ark.
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2. De viktigaste funktionerna i fråga om genomförandet av konceptförslaget gestaltade på en
karta, 1 A3-ark.
3. En typisk dag för en person som arbetar på området, på ett sätt som är fritt inom de nedan
uppställda gränserna.
4. Visualisering och illustration av konceptförslaget, på ett sätt som är fritt inom de nedan
uppställda gränserna.
Delarna 3 och 4 kan bestå av texter (total längd max. 2 A4-sidor), bilder (max. 15 bilder, max. storlek
A3), videobild (max. 4 min.), ljud (max. 4 min.) och av modeller och föremål som illustration (max. 2
st., med ett maximalt mått på 100x60.60 cm, maximal totalvikt 5 kg), eller en kombination av dessa.
Delarna 3 och 4 kan dessutom illustreras med innehåll som går att titta på via internet, och som kan
vara exempelvis en 3D-modell, en karta eller motsvarande. Innehållet ska gå att se med de vanligaste
webbläsarna (Chrome, Explorer, Firefox) antingen utan bifogade program eller med hjälp av bifogade
program som kan laddas ner lätt och avgiftsfritt. Tävlingsnämnden ska emellertid kunna förstå och
bedöma huvudtanken bakom ett tävlingsförslag utan att behöva öppna innehållet med en webbläsare
för den händelse att ett tekniskt problem gör det omöjligt att öppna dem vid bedömningstidpunkten.
Länkarna till nätinnehållet levereras tillsammans med det övriga digitala materialet på en USBminnespinne. Filerna ska vara tydligt utmärkta så att de innehåller deltagarens signatur och en kort
beskrivning av innehållet (exempelvis "en typisk arbetsdag"). Godkända filformat är .jpg, .tiff, .mp3,
.wmv, .avi, .mov och .pdf. Tävlingsförslag som inte har lämnats in på det sätt som förutsätts i
tävlingsprogrammet, kan lämnas utan bedömning. Prisnämnden förbehåller sig emellertid rätten att
bedöma ett tävlingsförslag, som har en smärre brist.

2.10 Tävlingssekretess
På tävlingshandlingen till varje förslag antecknas en signatur som den tävlande valt och som inte får
hänvisa till den tävlandes person, företag eller samfund. I video- och ljudfiler ska signaturen ingå i
namnet på filen och på minnespinnen. Till tävlingsförslagen ska bifogas ett ogenomskinligt och
förseglat kuvert, på vilket det står "Namnkuvert" och den tävlandes signatur. I kuverten finns
kontaktuppgifterna till förslagslämnaren. Om förslagslämnaren i namnkuvertet även uppger namnet
på företaget, läroinrättningen eller något samfund, kommer det att publiceras tillsammans med
förslagslämnarens namn. Dessutom ska uppges vem som har upphovsrätt till förslaget och vilka som
har fungerat som medhjälpare. Ett tävlingsförslag som inte har lämnats in med signatur, lämnas utan
bedömning.

2.11 Inlämning av tävlingsförslag
Tävlingsförslagen ska lämnas in för transport till posten eller till någon annan transportfirma så att de
hinner till nedanstående adress innan tävlingstiden går ut. Avsändaren står för portoavgiften.
Tävlingsförslaget sänds till:
SRV Yhtiöt Oyj
Signaturen ”Vandaforsen-tävlingen”
Tarvonsalmenkatu 15
02600 Esbo
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