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Tämän kilpailuohjelmaformaatin tekijänoikeudet omistaa Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. SAFA. 
Kilpailuohjelman tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai 
tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljennöstapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen 
osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on 
sallittu vain kilpailun järjestäjän ja Suomen Arkkitehtiliiton antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan 
mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen 
vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu. 
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PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI JA PUISTOKOULUN LAAJENNUS  
KUTSUKILPAILU 11.2. – 25.3.2008 
 
 
1. KILPAILUKUTSU 
 
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 
  
Jyväskylän tilapalvelu järjestää kutsukilpailun Päivärinteen päiväkodista ja Puistokoulun  laajennuksesta. 
Hanke sijoittuu Jyväskylän kaupungin keskeiselle ruutukaava-alueelle Puistokoulun yhteyteen. 
Uudisrakennuksen tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkikuvaa ja sen tulee liittyä luontevasti suojeltuun 
koulurakennukseen ja ympäröivään miljööseen.  
 
1.2 Osallistumisoikeus 
  
Kilpailuun ilmoittautumiskutsu julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena ositteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Kilpailuun osalitumiseen kiinnostuksensa ilmoitti 17 suunnittelutoimistoa, joista 
kilpailijan järjestäjän valtuuttamat edustajat valitsivat kilpailuun seuraavat suunnittelutoimistot: 
 
1.  Arkkitehdit m3 Oy 

Kauppurienkatu 23 
90100 Oulu 

 janne.pihlajaniemi@arkkitehdit-m3.fi 
 p. 08-5573036 
 
 
2.  Arkkitehtitoimisto Perko Oy 
 Sturenkatu 13 

00510 Helsinki 
toimisto@arkperko.fi 
p. 09-290 2000 

 
 
3. Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta  

 Suvikuja 4 
02120 Espoo 
ark.piirta@kolumbus.fi 
p. 412 5359 
 

  
4.  Arkkitehtuuritoimisto AT 
 Kauppakatu 14 
 40100 Jyväskylä 
 at@arkat.fi 
 p. 0440 465 600 
  
 
5.  Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy 
 Luotsikatu 14 
 00160 Helsinki 
 sari.nieminen@arknieminen.fi 
 p. 050 58 65 426 
 
 
1.3 Palkkiot 
 
Kullekin kutsutulle maksetaan 9 000 euroa (+alv 22%) kilpailuohjelman mukaisesti tehdystä ja jätetystä 
ehdotuksesta. Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta, joka pidättää sääntöjensä mukaan 
10% kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten. 
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1.4 Palkintolautakunta 
 
Palkintolautakuntaan kuuluvat järjestäjien nimeäminä:  
 
Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson, puheenjohtaja 
Jyväskylän tilapalvelun johtokunnan edustaja Pirkko Selin 
Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen 
Suunnittelupäällikkö Ulla Rannanheimo-Gylling 
Arkkitehti Markku Erholtz, kilpailijoiden valitsema edustaja 
Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA, sihteeri, Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy 
 
Palkintolautakunta tulee kuulemaan seuraavia sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita: 
 
Rakennuttajapäällikkö Kari Sensio 
Päivähoidon johtaja Pirjo Tuosa 
Opetusjohtaja Eino Leisimo 
Museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen (suojelu) 
    
Asiantuntijat ja palkintolautakunnan sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon. 
 
 
1.5 Kilpailun kilpailuohjelman hyväksyminen ja säännöt 
 
Kilpailuohjelma liitteineen on kilpailun järjestäjätahojen sekä SAFAn kilpailusihteerin hyväksymä. Kilpailussa 
noudatetaan SAFAn kilpailusääntöjä (www.safa.fi). 
 
 
1.6 Kilpailumateriaalin luovutus 
 
Kilpailuohjelma liitteineen on ladattavissa 11.2.2008 alkaen osoitteessa www.suunnittelukilpailut.fi. 
 
 
1.7 Kilpailun päättymisaika 
 
Kilpailu päättyy 25.3.2008. 
 
 
2.  KILPAILUTEKNISET TIEDOT 
 
2.1 Kilpailumateriaali 
 
Kilpailumateriaalina on tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat liitteet : 
 

1)    Ajantasakaava 1:1000 (pdf) 
2)    Pohjakartta 1:1000 (dwg) 
3)    Rekisterikartta (pdf) 
4)  Tonttikartta (pdf) 
5)    Opaskartta (pdf) 
6) Huonetilaohjelma (Tilaluettelo 30.10.2007) (pdf) 
7) Hankesuunnitelma 30.10.2007 (pdf) 
8) Hankesuunnitelman liitepiirustukset (pdf) 
9) Puistokoulun piirustukset (tif) 
10) Ilmakuvia kilpailualueelta (jpg) 
11) Maantasokuvia kilpailualueelta (jpg)             
12) Viereisten kiinteistöjen julkisivupiirustuksia (pdf) 
13) Liittymätietoja (pdf) 
14) Rakennustapaselostus LVIA (pdf) 
15)  Rakennustapaselostus S (pdf) 
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2.2 Kilpailua koskevat kysymykset 
 
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä tai lisätietoja sähköpostitse nimimerkillä 
osoitteesta: 
 
info@suunnittelukilpailut.fi 

Lähetyksen päälle merkintä "Puistokoulu". Kysymysten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 25.2.2008. 
Kysymykset ja vastaukset niihin toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse viimeistään perjantaina 
28.2.2008. 
 
 
2.3 Kilpailun ratkaisu, tulosten julkistaminen ja näytteillepano 
 
Kilpailu ratkaistaan 25.4.2008. Kilpailun ratkettua kilpailun tulos annetaan välittömästi tiedoksi ehdotusten 
tekijöille ja tiedotustilaisuudessa tiedotusvälineille. Kilpailun ratkettua kaikki ehdotukset asetetaan näytteille 
Jyväskylässä. Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja toimitetaan kaikille kilpailuun osallistuneille. 
 
 
2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 
 
Jatkotoimeksianto annetaan kilpailun seurauksena voittaneen ehdotuksen tekijälle. Suunnittelupalkkion 
kokonaissumma on 140 000 euroa (alv 0%) joka sisältää ark 95 3-6 mukaiset tehtävät, pääsuunnittelijan 
tehtävät ja irtokalusteiden sijaintisuunnitelman. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisina 
erikseen. Rakennussuunnittelun tulee valmistua vuoden 2008  loppuun mennessä. Urakkalaskenta ja 
hallinnolliset käsittelyt ovat alkuvuodesta 2009 ja rakennustyöt käynnistyvät 2009 keväällä. Rakennus 
valmistuu laajennuksen osalta keväällä 2010 ja kalustetaan kesällä 2010. Laajennus otetaan käyttöön 
elokuussa 2010. Pihan rakentaminen tehdään kesällä 2010. Vanhan puolen ruokalan, keittiön, henkilökunnan 
tilojen ja teknisen työn luokan muutokset opetustiloiksi tehdään kesällä 2010, jolloin tilat ovat myös 
käytössä elokuussa 2010. 
 
 
2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
 
Kilpailun järjestäjillä on omistusoikeus kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksien tekijöille. 
Jatkotoimeksiannon saaneella kilpailijalla on oikeus käyttää muiden ehdotuksien aiheita ja ajatuksia 
hyväkseen tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. 
SAFAlla ja Suomen Rakennustaiteen museolla on oikeus julkaista kuvia kilpailuehdotuksista omissa 
julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. 
 
 
 
3. KILPAILUTEHTÄVÄ 
 
3.1 Kilpailutehtävän tausta  
 
Päivärinteen päiväkoti (aiemmin käytetty myös nimitystä keskustan päiväkoti) toimii nykyisin vuonna 1898 
valmistuneessa rakennuksessa. Päiväkotitoiminta on päätetty siirtää Puistokouun yhteyteen toteutettavaan 
uudisrakennukseen, mikä tekee mahdolliseksi tilojen ja muiden resurssien yhteiskäytön.  
 
Tontti sijaitsee ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti merkittävällä risteysalueella ja siksi rakennuksen ja 
tontin suunnitteluun asetetaan korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Tontin sopivuudesta päiväkodin 
rakentamiseen on keskustelu kaupunkisuunnittelun ja Keski-Suomen museon kanssa, koska Puistokoulu on 
suojeltu rakennus ja tontin täydennysrakentamiselle asetetaan kaupunkikuvaa kehittävä vaatimus. Tontin 
ulkopuolista alueista ja katualueiden mahdollisista muutoksista tonttiin sopivaksi neuvotellaan erikseen katu- 
ja puisto-osaston kanssa. 
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3.2 Kilpailualue 
 
 
3.2.1 Sijainti ja laajuus 
 
Kilpailualue, jonka koko on 10 867 m2, muodostuu ydinkeskustassa Puistokadun, Yliopistonkadun 
Kansakoulukadun ja Ainonkadun välisellä alueella sijaitsevasta tontista. Tontilla sijaitsee ainoastaan 
koulurakennus ja pihavarasto, muu osa tontista on avointa pihaa ja kenttäaluetta.  
 
 
3.2.2  Nykyinen rakennuskanta  
 
Puistokoulun, joka valmistui 1913, on suunnitellut arkkitehti Wivi Lönn. Rakennus on suojeltu, se on 
kaksikerroksinen ja siinä on osittainen kellarikerros. Rakennuksen läntisellä puolella on 50-luvulla rakennettu 
siipiosa, jonka wc-tilat muutettiin 2004 työtiloiksi. Huoneala on 1461 m2. Rakennukseen 
on tehty peruskorjaus 1972, kosteus- ja mikrobitutkimuksia 1990-luvulla ja kuntoselvitys 2001. Vuonna 
1996 uusittiin lämmityslaitteet ja sittemmin pesutilat. Selvityksissä rakennus todettiin hyväkuntoiseksi, 
mutta ilmanvaihtojärjestelmä on puutteellinen ja pinnoiltaan rakennus on kulunut. Rakennuksen 
peruskorjausta on esitetty vuosille 2013-14.  
 
 
3.2.3 Kaavatilanne ja maankäyttöä ohjaavat muut päätökset 
 
Asemakaava on vuodelta 1910. Aloitetun asemakaavamuutostyön yhteydessä selvitetään tontin kulmassa 
olevan grillikioskin sijainti sekä tontin saatto- ja huoltoliikenne, kevyenliikenteen väylät ja mahdolliset 
kilpailusta johtuvat tarkennukset.  
Asemakaavamuutos valmistuu kesällä 2008. Tontista tulee yleisten rakennusten tontti, jolle voidaan sijoittaa 
päiväkoti- ja koulurakentamista. Suunnittelupalkkion kokonaishintaan sisältyy viranomaisneuvottelut kaava- 
ja liikennejärjestelyistä. 
 
 
3.2.4 Maanomistus 
 
Kilpailualueen omistaa Jyväskylän kaupunki.  
 
 
3.2.5 Liikenne ja pysäköinti 
 
Tontti on liikenteellisesti hyvä saattoliikenteen, julkisen liikenteen ja jalankulkuyhteyksien kannalta ja 
soveltuu hyvin päiväkotikäyttöön keskeisen sijainnin ja ala-asteen koulun sijainnin takia. 
 
 
3.2.6 Perustamisolosuhteet ja maaperä 
 
Tontista on tehty pintavaaitus. Varsinainen maaperätutkimus ja tontin mittaus tehdään rakennussuunnittelun 
käynnistyttyä. 
 
 
 
3.3. Kilpailun tavoitteet 
 
Kilpailun tavoitteena on varmistaa uudisrakentamisen kaupunkikuvallinen onnistuminen ja sovittaminen 
historiallisesti merkittävään rakennuksen yhteyteen sekä saada vaihtoehtoisia toiminnallisia ja taloudellisia 
ratkaisumalleja hankkeen toteuttamiseksi. 
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3.4  Suunnitteluohjeet 
 
 
3.4.1 Yleistä 
 
Kilpailutehtävänä on suunnitella uusi päiväkotirakennus, koulun laajennus sekä koulun ja päiväkodin 
yhteistilat. Hankkeen koko on 2 342 brm2. Hankesuunnitelmassa (liite 6) on määritelty yleiset 
laatuvaatimukset suunnittelulle ja hankkeen laajuus ja kokonaiskustannukset. Koulun 50-luuvlla toteutettu 
siipirakennus voidaan purkaa laajennuksen tieltä. 
 
 
3.4.2  Päiväkoti 
 
Keskustan päiväkotiin on suunniteltu neljä kotialuetta, 75 hoitopaikkaa sekä kerhotila yhteiseksi koululaisten 
iltapäivähoidon kanssa. Kolmessa isojen ryhmässä on kussakin 21 lasta (3-6 vuotta) ja pienten ryhmässä 12 
lasta (1-2 vuotta). Nykykäytännön mukaan päiväkodissa hoidettavat lapset jaetaan päivittäistä toimintaa 
varten hoitoryhmiin, jotka muodostetaan lasten iän sekä hoidollisten ja kasvatuksellisten näkökohtien 
perusteella. Ryhmillä on omat kotialueet. Osalle kotialueista on yhteinen märkäeteinen, pienryhmähuone ja 
varastot. Lapset oleilevat omissa ryhmä- ja leikki / lepohuoneissaan, mutta käyttävät yhteistä ruokasalia, 
koulun liikuntasalia ja teknisen työn tilaa. Liikuntasalin kuormituksen vuoksi kahden ryhmän lepohuoneet 
voidaan yhdistää suuremmaksi tilaksi, jossa voidaan myös järjestää lasten liikuntaa. Pienryhmätiloja 
käytetään, kun osa lapsista tarvitsee rauhallisempaa ympäristöä.  
 
Keskustan päiväkodissa tulee olemaan vakituista henkilökuntaa 13 - 14 ja avustavaa henkilökuntaa 1-3. 
Lisäksi työskentelee keittiö- ja siivouspalveluista vastaava henkilöstö, joka vastaa myös koulupuolen 
tehtävistä. 
 
Päiväkodin tiloja käytetään arkisin kello 6.00 – 18.00, mahdollisesti ilta- ja lauantaihoitoaikoja lisätään. 
Toiminta-aika on 11-12 kuukautta vuodessa. 
 
 
3.4.3 Koulu 
 
Puistokoulussa on 8 perusopetusluokkaa luokilla 1-6. Kantakaupungin lapsimäärä on nousussa. Oppilasmäärä 
kasvaa tämän mukaan 250- 280:een. Opetustoimessa tehtyjen linjausten mukaan Puistokoulu on linjattu 
kantakaupungin kouluksi ja tulisi jatkossa olemaan 10-luokkainen siten, että 1. ja 2. luokkia on yksi ja 3-6. 
luokkia on kaksi.  
 
Hankesuunnitelma on mitoitettu 280 oppilaalle. Puistokoulussa on nykyisin 200 oppilasta. Perusopetusluokat 
jäävät vanhaan koulurakennukseen ja niitä on jatkossa 10 nykyisen 8 sijaan. 2 uutta perusopetusluokkaa 
sijoittuvat nykyisen ruokalan sekä henkilökunnan ja hallinnon tilojen paikalle. Teknisen työn, tekstiilityön ja 
musiikin luokat ja erityisopetusluokat sijoittuvat laajennukseen. 
 
Koulun vakituinen henkilömäärä on 13, joita ovat johtaja, koulusihteeri, 8 opettajaa, tuntiopettaja, 
erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja sekä 2 määräaikaista koulunkäyntiavustajaa ja harjoittelijat. Lisäksi 
on ruokapalveluvastaava ja siistijä sekä osa-aikaisena kouluterveydenhoitaja, -psykologi ja -kuraattori. 
Koulun tilat ovat käytössä arkisin kello 8.00-16.00. Salitilat ja niihin liittyvät sosiaalitilat kellarissa ovat 
iltakäytössä arkisin kello 21.00 saakka. 
 
Koulun muutossuunnittelu ei ole osa kilpailutehtävää. 
 
 
3.4.4 Yhteiset tilat 
 
Päiväkodin sijoittuminen Puistokoulun tontille sallii tiettyjen tilojen yhteiskäytön, kuten mm. ruokasali, 
palvelukeittiö, teknisentyön tila, henkilökunnan sosiaali- ja työtilat, siivouskeskus ja tekniset tilat ja osa 
varastoista. Ruokasali ja teknisen työn tilat toimivat myös iltakäytössä, jolloin tilojen tulee olla suljettavissa 
muista tiloista. 
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3.4.5  Pihasuunnittelu 
 
Pihalla tulee olla mahdollisuus leikkiä, liikkua, oleskella ja opiskella. Koulun piha jäsennellään eri-ikäisten 
alueisiin, joilla on ikäkaudelle sopivia leikkivälineitä sekä vapaata tilaa ja oleskelualueita monipuolista 
toimintaa ja virkistystä varten.  Piha-alue aidataan kahdeksi leikkialueeksi: 1 – 2 vuotiaille lapsille varataan 
erillinen piha ja suurempien lasten pihaa voivat käyttää myös pienet koululaiset. Pihat varustetaan 
asianmukaisin välinein. 3-8 -vuotiaat käyttävät pihaa eniten, joten pienten piha suunnitellaan suurimmaksi ja 
sijoitetaan turvalliseen ja aamu-aamupäiväauringon suuntaan. Pihan muutostyöt ja perusparannus tehdään 
laajennuksen yhteydessä johtuen uusien liittymien, päiväkodin pihan rakentamisesta sekä saatto- ja 
huoltoliikennejärjestelyistä. 
 
 
3.4.6 Rakennuskustannukset 
 
Rakennuksen tavoitehintalaskelman mukainen kustannusarvio on 4 800 000 € (alv 0%), joka sisältää 
tavoitehintalaskelman mukaiset rakennuskustannukset  ja tontin rakennuskustannukset varusteineen.  
 
 
3.4.7 Liikenne ja pysäköinti  
 
Saattoliikenne, huoltoliikenne sekä kevytliikenne on erotettava toisistaan. Saattoliikenne voidaan järjestää 
Kansakoulukadun varteen tai Kansakoulukadulta tontille. Muu huoltoajo tontille tulee Kansakoulukadulta ja 
ruokahuolto voidaan järjestää Ainonkadun kautta.  
 
Henkilökunnalle osoitetaan tontilta 6 autopaikkaa. Liikuntakenttä toimii poikkeustilanteissa, esim. koulun 
suurten juhlien aikana pysäköintialueena. 
 
 
3.4.8  Tekniset suunnitteluohjeet 
 
Rakennuksen rakenne- ja materiaalivalinnoissa sekä ulkovaipan muotoilulla  tulee pyrkiä kestävän 
kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Energiatalouteen myönteisesti vaikuttavat tekijät kuten ikkunoiden oikea 
suuntaaminen ja ylikuumenemisen estäminen ovat näitä keskeisiä tavoitteita. Rakennus perustetaan 
maanvaraisesti. 
Rakennus liitetään kaukolämpöön ja lämmitettävät tilat varustetaan ainakin päiväkodin osalta vesikiertoisella 
lattialämmityksellä.  Liittymät kunnallisteknisiin verkkoihin pyrtään tekemään nykyisiin liittymiin. 
Rakennus pyritään toteuttamaan energiatehokkuusluokan A mukaisena. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu 
energiatodistuksen laatiminen rakennusluvan yhteydessä. 
 
 
3.5 Ehdotusten arvosteluperusteet 
 
Palkintolautakunta tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja: 
 
•   arkkitehtoninen kokonaisote ja kaupunkikuvallinen laatu 
•   uudisrakentamisen sovittaminen historialliseen rakennukseen 
• opetuksellisia ja toiminnallisia tavoitteita tukevat ratkaisut  
• fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevat ratkaisut  
•  ratkaisun investointi- ja elinkaarikustannusten taloudellisuus 
• ratkaisun kehityskelpoisuus 
 
 
Arvostelu tulee painottamaan ratkaisun yleistä laatua. Kokonaisratkaisun toimivuutta pidetään tärkeämpänä 
kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.  
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4. EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET 
 
 
4.1  Vaaditut asiakirjat  
 
Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Piirustukset on kiinnitettävä pystysuuntaisille 
594 mm x 840 mm keveille jäykille alustoille.  
 
1. Asemapiirros 1: 500 
Asemapiirroksessa esitetään pysäköintijärjestelyt sekä saattoliikenteen, huoltoajon, kevyen liikenteen ja 
jalankulun reitit ja ajoneuvojen vaatimat kääntymäalueet, polkupyörien säilytyspaikat, maanpinnan 
korkeusasemat, pihajärjestelyt istutuksineen, jätekatokset, aidat sekä säilytettävä ja istutettava puusto. 
Rakennukset varjostetaan ohuesti siten, että piirustuksen lukukelpoisuus säilyy. Valon tulokulma 
maanpintaan nähden 45° lounaasta. 
 
2. Pohjapiirrokset  1: 200 
Pohjapiirrokset esitetään jokaisesta kerroksesta, varustetaan korkeusmerkinnöin ja esitetään leikkauksien 
paikat. Pohjapiirroksiin merkitään tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitukset sekä mahdolliset muut 
käyttötarkoitusta selventävät merkinnät. Pohjapiirroksissa esitetään myös talotekniikan edellyttämät 
tilavaraukset (IV-konehuoneet, sähkökeskukset ym.). 
 
3. Julkisivut ja leikkaukset  1: 200 
Esitetään arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivut ja leikkaukset korkeusmerkintöineen ja 
julkisivumateriaaleineen. Julkisivupiirroksissa esitetään myös talotekniikan edellyttämät tilavaraukset (IV-
konehuoneet ym.). 
 
 
4. Perspektiivikuvat 
Ehdotuksen luonnetta kuvataan ainakin yhdellä sisäperspektiivipiirroksella ja yhdellä 
ulkoperspektiivipiirroksella. 
 
5. Selostus  
Lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, jossa esitetään ratkaisun pääperiaatteet sekä rakennuksen 
huonetilakohtainen hyötyalalaskelma sekä kokonaisbruttoala. Selostus kiinnitetään piirustusalustalle ja 
liitetään PDF-tiedostona A3-aineistoon. 
 
6. CD-levy 
Ehdotukseen liitetään  CD-levy joka sisältää erillisinä PDF-tiedostoina A3-koossa pienennökset 
piirustusalustoista (300dpi) sekä selostuksen. 
 
Tiedostoista poistetaan tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet kilpailun järjestäjän toimesta ennen 
arvostelun alkua. 
 
 
4.2 Kilpailusalaisuus 
 
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, 
näkymätön, nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää ehdotuksen nimimerkin, tekijän nimen ja 
yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava kenellä on ehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat toimineet avustajina. 
Jos tekijät ilmoittavat yrityksen nimen, tullaan yrityksen nimi julkaisemaan tekijän nimen yhteydessä. 
 
 
4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 
 
Kilpailu päättyy 25.3.2008. Kilpailuehdotukset on jätettävä todistettavasti  
 
Jyväskylän kaupunki 
Tilapalvelu/ kirjaamo 
Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä  
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klo 15.00 mennessä tai jätettävä todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitettavaksi saman 
päivän aikana osoitteeseen:  
 
Jyväskylän kaupunki 
Tilapalvelu / kirjaamo 
PL 233 
40101 Jyväskylä 
 
Kilpailijan on varmistettava, että lähetyksen päällä on postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä 
sisäänjättöhetkestä. 
 
Lähetyksen päälle merkintä "Puistokoulu". 
 
 
 
Palkintolautakunta 
 


