SAUNALAHDEN LASTENTALO
Päiväkoti - Avoin päiväkoti - Neuvola

Suppea kutsukilpailu 19.4. - 25.5.2007

KILPAILUOHJELMA
18.4.2007

Espoon kaupunki | Tekninen keskus | Talotuotanto | Talonsuunnittelu

VISIO JA YLEISET TAVOITTEET
Saunalahden lastentalon suppean kutsukilpailun tarkoituksena on saada perusratkaisu, joka
parhaalla toteutuskelpoisella tavalla toteuttaa hankkeelle varatulla vaativalla rakennuspaikalla tontin
käyttöön liittyvät toiminnan ja turvallisuuden tavoitteet ja joka antaa uuden asuinalueen
ensimmäiselle julkiselle rakennukselle omaa tunnistettavaa identiteettiä ja on toiminnan ja
ympäristön kannalta luonteva ja aikaa kestävä.
Rakennukseen sijoittuu päiväkoti, avoin päiväkoti ja neuvola.
1. KILPAILUKUTSU
1.1

Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestää Espoon kaupungin Teknisen keskus.
Kilpailu järjestetään suppeana kutsukilpailuna.
Kilpailun tarkoituksena on löytää hyvä luonnosratkaisu lastentalon tarkemmalle suunnittelulle.
1.2

Osallistumisoikeus

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat suunnittelutoimistot:
Arkkitehdit NRT Oy
Kalevankatu 31, 00100 Helsinki

Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Olympiastadion eteläkaarre A6, 00250 Helsinki

Ideark Oy
Tuulaspolku 5, 00330 Helsinki

POOK Arkkitehtitoimisto Oy
Snettansintie 15, 02740 Espoo

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
Ruoholahdenkatu 10 B 3, 00180 Helsinki

Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki

Kukin osanottaja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.
1.3

Palkkiot ja jatkotoimenpiteet

Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn ehdotuksen tehneelle toimistolle maksetaan palkkiona 10.000
€ + 22% ALV, joka summa vähennetään suunnittelutoimeksiannon saajan lopullisesta verollisesta
palkkiosummasta.
Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä
mukaan 10 % palkkioista.

Kohteen hankesuunnitelma viedään Espoon kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi kilpailun
ratkaisemisen jälkeen. Voittanut kilpailuehdotus otetaan hankesuunnitelman liitteeksi esisuunnitelmana.
Voittanut suunnittelutoimisto saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelun, mikäli
kiinteistölautakunta hyväksyy kohteen hankesuunnitelman ja mikäli Espoon tekninen lautakunta
hyväksyy voittaneen suunnittelutoimiston suunnittelutarjouksen.
1.4

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeämänä seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja:

Lars Hagman, kaupunginarkkitehti, Tekninen keskus

Jäsenet:

Juha Hovinen, rakennuttaja-arkkitehti, Tekninen keskus
Heikki Sillanpää, rakennuspäällikkö, Tekninen keskus
Anne Fredriksson, kaupunkikuva-arkkitehti, Rakennusvalvontakeskus
Seppo Holste, toimitilapäällikkö, Kiinteistöpalvelukeskus
Leena Kangas, suunnittelija, Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Kilpailijoiden nimeämänä: Seppo Häkli, arkkitehti SAFA
Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:
Leena Tikkanen, vs. päivähoitopäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimen
toimiala
Leena Kyrönen, päiväkodin johtaja, Saunarannan päiväkoti
Monica Lindberg, vastaava terveydenhoitaja, Espoonlahden neuvolat
Pekka Vikkula, kiinteistöisännöitsijä, Kiinteistöpalvelukeskus
Leena Ihalainen, viheraluepäällikkö, Tekninen keskus
Marjatta Varsila, apulaiskaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
Kari Immonen, rakenneinsinööri, Tekninen keskus
Jorma Jokinen, projektipäällikkö, Tekninen keskus
Jaana Saira, lvi-insinööri, Tekninen keskus
Pirjo Kurttila, sähköinsinööri, Tekninen keskus
Kalle Koskenmies, kustannussuunnittelija, Tekninen keskus
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii suunnitteluinsinööri Tarja Pyymäki, Tekninen keskus.
1.5

Kilpailuohjelman säännöt ja hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusihteeri ovat hyväksyneet
tämän kilpailuohjelman.
1.6

Kilpailuaika ja sisäänjättö

Kilpailuaika alkaa 19.4.2007 ja päättyy 25.5.2007, suunnittelutarjouksen osalta kuitenkin 1.6.2007.
Kilpailuehdotukset on toimitettava määräpäivään 25.5.2007 klo 14.00 mennessä Teknisen ja
ympäristötoimen kirjaamoon tai todistettavasti samana päivänä postin kuljetettavaksi osoitteella:

Espoon kaupunki
Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI.
Kirjaamon katuosoite on Virastopiha 2 B, 1. krs
Lähetys on varustettava merkinnällä ”Saunalahden lastentalon suunnittelukilpailu”.
Suunnittelutarjoukset on toimitettava viimeistään 1.6.2007 samaan osoitteeseen kuin kilpailuehdotus. Tarjouskuori on varustettava nimimerkillä ja merkinnällä ”Saunalahden lastentalo,
suunnittelutarjous”.
2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1

Ohjelma-asiakirjat

Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:
1. Tämä kilpailuohjelma
2. Kilpailutontin pohjakartta dwg-tiedostona
3. 3 kpl alueleikkauksia kilpailutontista dwg-tiedostoina
4. Asemakaavaote
5. 4 kpl panoraamakuvia kilpailukohteesta
6. Tehtäväluettelo
Kilpailutontin pohjakarttaan ei ole sisällytetty puustoa kilpailutehtävän idealuonteesta johtuen ja
koska oleellinen osaa puustoa tullaan menettämään rakentamisen myötä ja korvataan paikalle
luonteenomaisella uudella kasvustolla.
2.2

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia yksinkertaisia selvityksiä ja lisätietoja.
Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse
27.4.2007 klo 14.00 mennessä: tarja.pyymaki@espoo.fi
Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 4.5.2007.
2.3

Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu ratkaistaan 11.6.2007 mennessä.
Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto kaikille ehdotusten tekijöille. Kaikista kilpailuehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan
arvostelupöytäkirja mahdollisine liitteineen lähetetään kullekin kilpailijalle.
Kilpailun tulos julkistetaan tiistaina 12.6.2007 klo 13.00 Saunarannan päiväkodissa, Kummelivuorentie 2-4, Espoo. Kilpailuehdotusten tekijät kutsutaan kilpailun tuloksen julkistamistilaisuuteen.

2.4

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen
tekijälle.
3. KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1

Kilpailutehtävän tausta ja alueen nykytilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Saunalahdessa, korttelissa 42221. Katuosoite on Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo. Korttelin/tontin pinta-ala on 5.522 m2.
Noin 40 m leveä ja noin 140 m pitkä tontti sijaitsee lounaaseen viettävässä rinteessä.
Päiväkoti, avoin päiväkoti ja neuvola palvelevat Espoon Saunalahden asuinaluetta. Alueella ei ole
aikaisempia kunnallisia tai yksityisiä päivähoitopaikkoja. Suunnitelmien on määrä valmistua
maaliskuussa 2008. Rakentaminen alkaa elokuussa 2008. Rakennus valmistuu elokuussa 2009.
Kortteli ja sitä rajaavat katu- ja puistoalueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.
Lähin naapurusto on valmiiksi rakennettua, paitsi korttelin luoteispuolella, johon tullaan
rakentamaan uuden Saunalahdenkadun varteen uusien kerrostalojen rivistö. Naapuruston kerrostalojen julkisivut ovat pääosin punasävyisiä tai valkeita.
Osin kilpailutontilla, osin viereisellä kaakkoispuolisella Kummelivuorenkentän puistoalueella
(kaavassa lähivirkistysalue VL), sijaitsee helmikuusta 2007 alkaen tilapäinen siirtokelpoinen
Saunarannan päiväkoti. Sille 9.11.2006 myönnetty rakennuslupa on voimassa viisi vuotta.
Tilapäisen päiväkodin leikkipiha on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää tarvittaessa
myöhemmin puistokäytön lisäksi myös lastentalon avoimen päiväkodin tarpeisiin.
Rakennuspaikka on muilta osin rakentamaton ja luonnontilainen. Koillisreunalta kohoaa jyrkkä
Kummelivuoren avokallio. Lounaassa tontti rajautuu Kummelivuorentiehen. Luoteisen puoleiset
korttelit on kaavoitettu kerrostaloja varten. Asemakaavaan on merkitty kilpailutontin koillisrajalle
kevyen liikenteen reitti, Länsiviitanpolku. Sellaista ei tulla kuitenkaan vaikeaan ja jyrkkään kalliorinteeseen toteuttamaan.
3.2

Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Suppean kutsukilpailun avulla on tarkoitus löytää tälle rakennuspaikalle laadukas, toimiva ja
toteutuskelpoinen periaateidea.
Tonttia ja pihoja koskevat ohjeet ja tavoitteet
Päiväkodilla ja avoimella päiväkodilla on omat käyttäjäryhmänsä ja niille aidataan molemmille
omat piha-alueet varastoineen ja välineineen. Päiväkodin tilatarve on noin kolme neljäsosaa pihasta
lopun jäädessä avoimen päiväkodin toiminnan käyttöön. Leikkipihojen mitoitusohjeena on 20 m²
per lapsi. Pihat on aidattava lasten valvonnan helpottamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Piha-alueen ja sisäänkäyntien on oltava esteettömiä.
Uudisrakennuksen suunnitelma on laadittava siten, että paikalla oleva siirtokelpoinen päiväkoti voi

säilyä toiminnassa koko rakennuslupansa ajan, ts. vielä kahden vuoden ajan lastentalon käyttöön
ottamisen jälkeen.
Asemakaavamääräysten mukaan ”Leikki- ja ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa rakennustoimenpitein muodostettuun melukatveeseen”.
Liikennettä ja pysäköintiä koskevat ohjeet ja tavoitteet
Tontinkäytön toimivuutta tullaan arvioimaan pihojen ja sisäänkäyntien luonteen lisäksi huollon,
paikoituksen ja saattoliikenteen liikenteellisten ratkaisujen perusteella.
Uudisrakennuksen huoltoajo sekä lasten saatto- ja noutoliikenne käyttävät Kummelivuorentietä.
Suurin osa Kummelivuorentiehen rajoittuvaa tontin rajaa on sellaista katualueen rajan osaa, jonka
kohdalta asemakaava ei salli ajoneuvoliittymän järjestämistä.
Saattoliikenne tulee järjestää sujuvasti ja siten, ettei se risteä huoltoliikenteen kanssa.
Autopaikkoja osoitetaan noin puolelle henkilökuntaa, se on 12 autopaikkaa, joista yksi on
invapaikka.
Neuvolan asiakkaille osoitetaan 8 autopaikkaa.
Avoin päiväkoti tarvitsee asiakkailleen muutamia autopaikkoja.
Lisäksi tulee osoittaa päiväkodin saattoliikennettä varten 4 kpl 15 minuutin pysähdyspaikkoja.
Asemakaavamääräysten mukaan ”Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta
suojaistutuksilla”.
Rakennussuunnittelua koskevat ohjeet ja tavoitteet
Tavoitteena on rakennus, joka luo arkkitehtonisella ilmiasullaan paikalle omaa tunnistettavaa
identiteettiä, on rakennuksen sisäisen toiminnan ja ympäristön kannalta luonteva ja aikaa kestävä.
Asemakaavan sallima kerrosluku on III. Lastentalon tilaohjelma on kirjoitettu alun perin kaksikerroksista rakennusta silmällä pitäen olettaen, että päiväkodin ja avoimen päiväkodin tilat
sijoittuisivat ensimmäiseen kerrokseen ja neuvolan tilat toiseen kerrokseen. Rinneratkaisut voivat
kuitenkin mahdollistaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja.
Asemakaavamääräysten mukaan ”Julkisivumateriaalin tulee olla 25-65 % tiiltä tai tiililaattaa” ja
”Kummelivuorentien puoleisten työhuoneiden ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB(A) ”.
Kaikki rakenteet ja pihat voidaan perustaa maanvaraisesti. Kummelivuoren rinteestä johtuen
myöhemmässä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
kalliopintoja pitkin kulkevien vesien poisjohtamiseen.
3.3

Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan kokonaisratkaisun selkeyttä, luontevuutta ja luonnosehdotuksen kehityskelpoisuutta enemmän kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Voittajaksi valitaan luonnos, joka
palkintolautakunnan mielestä sopii parhaiten pohjaksi Saunalahden lastentalon ja sen tontin
yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

3.4

Tilaohjelma

Hanke on päiväkoti, johon liittyy lisäksi avoin päiväkoti, yhteisiä tiloja ja neuvola.
Tilaluettelon hyötyala on 1.142 hym2 ja tavoitebruttoala noin 1.599 brm2 (kerroin = 1,4).
• Päiväkoti on yhdestä kuuteen vuotiaiden lasten hoito- ja toimintaympäristö. Päiväkotiin tulee
yhteensä 66 kokopäiväpaikkaa.
• Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille.
Avoimessa päiväkodissa arvioidaan olevan 20…30 käyttäjää samanaikaisesti.
• Päiväkodin ja avoimen päiväkodin päivätoiminnan henkilökunnan tilat ovat yhteiset.
Henkilökunnan määrä on noin 24.
• Yhteisten tilojen leikkisali toimii päiväkotilaisten kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatilana.
Iltaisin ja viikonloppuisin sali palvelee juhla-, näyttely-, esiintymis- ja kokoontumistilana sekä
liikuntakäytössä.
• Neuvola tukee lapsiperheitä vanhemmuudessa ja lasten kasvatuksessa sekä tarjoaa lapsen
kehitystä tukevaa hoitoa ja tutkimusta.
à hym2

kpl

hym2

20
20
11
75
15
3

1
2
2
2
1
2

20 yhteinen kahdelle ryhmälle
40 noin 50 naulakkoa
22 toinen WC kuraeteisen yhteyteen
150
15
6
253 hym2

20
20
11
75
15
3

1
2
2
2
1
2

20 yhteinen kahdelle ryhmälle
40 noin 50 naulakkoa
22 toinen WC kuraeteisen yhteyteen
150
15
6
253 hym2

1. PÄIVÄKODIN TILAT
Lapsiryhmän kotialueet I ja II
Yhteinen kuraeteinen
Eteiset
Pesutilat ja WC:t
Ryhmähuoneet I ja II
Pienryhmähuone
Välinevarastot
Yhteensä
Lapsiryhmän kotialueet III ja IV
Yhteinen kuraeteinen
Eteiset
Pesutilat ja WC:t
Ryhmähuoneet III ja IV
Pienryhmähuone
Välinevarastot
Yhteensä

2. AVOIMEN PÄIVÄKODIN TILAT, voidaan ottaa myös päiväkodin kotialueeksi,
avoin päiväkoti toimii myös iltakäytön eteisenä
Kuraeteinen
Eteinen
Pesutila

10
17
9

1
1
1

10
17
9

WC:t
3+2
Yhteistila, välipalakeittiö ja askartelutila 75
Pienryhmähuone
10
Välinevarasto
3
Yhteensä

1
1
1
1

5 toinen wc kuraeteisen yhteyteen
75 myös päiväkodin ryhmähuoneena
10
3
129 hym2

1
1
1
1

5
5
25
87

1
1
1

40
15
20

3. YHTEISET TILAT

Iltakäytön tuulikaappi
Inva-wc / lastenhoitotila
Verstas / askarteluhuone
Leikkisali + varasto

5
5
25
80+7

Palvelukeittiö, tuulik, siivouskomero ja wc
40
Toimisto
15
Puheterapeutti/kiertävä perhetyöntekijä 20
Vanhempien tapaamistila
Henkilökunnan työ- ja ruokailutila
Henkilökunnan sosiaalitilat, m + n
Henkilökunnan wc
Siivouskeskus
Siivouskomero
Vaatehuolto
Päiväkodin varastotila
Kokous- ja neuvottelutila
Yhteensä

15
30
27
3
8
3
12
8
40

1
1
1
1
1
1
1
1
1

palvelee myös avointa päiväkotia
myös neuvola käyttää leikkisalia
perhevalmennuksen tilana

yhteiskäyttö neuvolan ja päiväkodin kanssa

15
30 sis. pienoiskeittiön
27 voi sijoittaa väestönsuojaan
3
8 voi sijoittaa väestönsuojaan
3
12 voi sijoittaa väestönsuojaan,
8
40 yhteiskäytössä koko toiminta-ajan
343 hym2

4. NEUVOLAN TILAT, voivat olla esim. toisessa kerroksessa
Tuulikaappi, jossa vaunutila
Odotustila
Inva-wc / lastenhoitotila
Näytteenotto-wc
Huuhteluhuone
Terveydenhoitajien huoneet
Lääkärin vastaanottohuone
Henkilökunnan wc
Siivouskomero
Varasto
Yhteensä

7
30
6
3
5
20
20
3
3
7

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

7
30
6
3
5 näytteenotto-wc:n viereen
80
20
3
3
7
164 hym2

TILAOHJELMA YHTEENSÄ

1.142 hym2

Arvioitu bruttoala (hyötyala kerrottu teholuvulla e=1,4)

1.599 brm2

Kahdessa tai useammassa tasossa toimivaan rakennukseen tarvitaan hissi tai nostin.

Henkilökunta
Päiväkodin hlö-kunta (4 kotialuetta x 3) 12
Avoin päiväkoti
3
Laitosapulaiset
2
Keittiöhenkilökunta
1
Neuvola 4 + 1 lääkäri
5
Perhetyöntekijä
1
Lisäksi kiertäviä työntekijöitä
Väestönsuoja
Väestönsuojan mitoitusperusteena on henkilömäärä: 63 lasta (0.95 x 66 hoitopaikkaa) + 23
henkilökuntaa + 38 henkilöä avoimen päiväkodin kokoontumistilassa (115 m2/3) = mitoitushenkilömäärä yhteensä 124. Suoja-alan koko on 0,75 x 124 m² = 93 m², lisäksi VSS-varusteet ja
-laitteet.
Väestönsuojaan voidaan sijoittaa henkilökunnan sosiaalitiloja, siivouskeskus ja varastotilaa.
5. TEKNISET TILAT
Ilmanvaihdon konehuone
Lämmönjakohuone
Pääkeskushuone
Talojakamo
Tietojärjestelmähuone
Kiinteistövalvomo
Ryhmäkeskukset suunnitteluratkaisusta riippuen
Tekniset tilat yhteensä

90
12
9
6
6
8
2
n.133 m² (noin 9 % bruttoalasta)

6. MUUT
Kylmät tilat ja ulkotilat
Päiväkodin ulkoiluvälinevarastot 7 m² per ryhmä (4 kpl à 7)
Avoimen päiväkodin ulkoiluvälinevarasto
Sadekatos tai -katoksia päiväkodille ja neuvolalle, minimi
Kiinteistönhoidon varasto
Jätehuone tai lukittu jätekatos

28
7
50
7
20

4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET
4.1

Vaadittavat asiakirjat

Luonnosmaiset kilpailuehdotukset laaditaan kolmelle A3-kokoiselle paperiarkille. Lisäksi laaditaan
lyhyt selostus, jonka laajuus on yksi A4. Muuta materiaalia ei oteta arvostelussa huomioon.
Nimimerkillä varustetut A3-arkit ja A4-arkki toimitetaan suorana tulostesarjana, kopioitavuuden
vuoksi ilman jäykkää alustaa tai päällystemuovia.
Edellä mainittu materiaali toimitetaan lisäksi CD-levyllä PDF-tiedostoina.

1. Asemapiirros 1:500, jossa on esitetty lastentalo, esitetty ja nimetty päiväkodin piha ja avoimen
päiväkodin piha ja osoitettu sisäänkäynnit sekä niille johtavien kulkureittien kaltevuudet sekä
esitetty katuliittymä, huoltoliikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen järjestelyt ja merkitty
ehdotuksen arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat.
2. Pohjapiirustukset eri tasoista 1:400. Pohjapiirustuksissa esitetään päiväkodin kotialueet sisäänkäynteineen, avoimen päiväkodin tilaryhmä sisäänkäynteineen, yhteisten tilojen tilaryhmä ja
neuvolan tilaryhmä sisäänkäynteineen. Ehdotuksissa ei tarvitse esittää kaikkia huonetiloja
yksityiskohtaisesti, mutta ehdotukset on laadittava siten, että tilojen ja tilaryhmien toimivuutta ja
luonnetta voidaan arvioida.
3. Katujulkisivu 1:400. Muita tärkeimpiä julkisivuja harkinnan mukaan 1:400. Esitetyistä
julkisivuista tulee ilmetä pääasialliset materiaalit ja värit.
4. Ainakin yksi leikkauspiirustus 1:400, joka kattaa rakennuksen olennaisilta osin ja rakennuksen
liittymisen maastoon ja ympäristöön. Ainakin yhdessä leikkauspiirustuksessa tulee esittää
liittyminen Kummelivuoren rinteeseen sekä katualueeseen.
5. Kilpailun idealuonteen mukainen luonnosmainen perspektiivi-, havainne- tai aksonometrinen
kuva lastentalosta.
6. Selostus, jonka laajuus on yksi A4.
7. Nimikuori.
8. Suunnittelutarjous. Suunnittelutarjouksen sisäänjättö on muista asiakirjoista poiketen 1.6.
mennessä.
Suunnittelutarjous on tarkoitettu kilpailun ratkaisemisen jälkeen käynnistettävän neuvottelumenettelyn pohjaksi. Kilpailun voittajan tarjouskuori avataan palkintolautakunnan pöytäkirjan
allekirjoittamisen jälkeen.
Tämän kilpailuohjelman liitteenä on suunnittelutehtävän tehtäväluettelo.
4.2

Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen A3-sivu ja selostus on varustettava nimimerkillä.
Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä tulee
olla kilpailuehdotuksen nimimerkki ja merkintä ”Nimikuori” ja sisällä nimimerkki, tekijän nimi,
tekijänoikeuden haltijan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Palkintolautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman Espoossa 18.4.2007

