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1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestää Espoon kaupungin Tekninen keskus.
Kilpailu järjestetään suppeana kutsukilpailuna.
Kilpailun tarkoituksena on löytää hyvä luonnosratkaisu Tapionkentän huoltorakennuksen ja Køgen-
puiston etelärinteen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi.

1.2 Osallistumisoikeus

Kilpailuun on kutsuttu osallistumaan seuraavat suunnittelutoimistot:

Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri Vyökatu 10, 00160 Helsinki
puh 040 505 1312, roy.manttari@ark.inet.fi

Pook Arkkitehtitoimisto Oy Snettansintie 15, 02740 Espoo
puh 24860066, info@pook.fi
www.pook.fi

Arkkitehtitoimisto K2S Oy Olympiastadionin eteläkaarre A6, 00250 Helsinki
puh 6831 3961, k2s@k2s.fi
www.k2s.fi

Arkkitehdit Mauri Korkka Kirsti Pormestarinrinne 6, 00160 Helsinki
Rantanen Ay puh. 622 1241, a@arkkitehti.net

www.arkkitehti.net

Arkkitehtitoimisto Häkli Ky Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki
puh 753 2253, hakli@arkhakli.fi
www.arkhakli.fi

Kukin osanottaja saa jättää vain yhden kilpailuehdotuksen.

1.3 Palkkiot ja jatkotoimenpiteet

Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn ehdotuksen tehneelle toimistolle maksetaan palkkiona 8.000  € +
22% ALV, joka summa vähennetään suunnittelutoimeksiannon saajan lopullisesta verollisesta palkkio-
summasta.
Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan
10 % palkkioista.

Kohteen hankesuunnitelma viedään kilpailun ratkaisemisen jälkeen kiinteistölautakunnan esityksen
mukaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Voittanut kilpailuehdotus otetaan hankesuunnitelman
liitteeksi esisuunnitelmana.
Voittanut suunnittelutoimisto saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelun, mikäli
kaupunginhallitus hyväksyy kohteen hankesuunnitelman ja mikäli Espoon tekninen lautakunta
hyväksyy voittaneen suunnittelutoimiston suunnittelutarjouksen.
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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
Paul Ekblad, rakennusmestari, Liikuntatoimi
Jarmo Ikävalko, liikuntapäällikkö, Liikuntatoimi
Leena Ihalainen, viheraluepäällikkö, Tekninen keskus
Seppo Holste, toimitilapäällikkö, Kiinteistöpalvelukeskus
Anne Nurmio, vs. rakennuslupapäällikkö, Rakennusvalvontakeskus
Olli Pitkänen, aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelukeskus
Satu Taivaskallio, tutkija, Kaupunginmuseo

Kilpailijoiden nimeämänä: Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:

Marjatta Varsila, apulaiskaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
Kari Immonen, rakenneinsinööri, Tekninen keskus
Jaana Saira, lvi-insinööri, Tekninen keskus
Pirjo Kurttila, sähköinsinööri, Tekninen keskus
Jorma Jokinen, projektipäällikkö, Tekninen keskus
Kalle Koskenmies, kustannussuunnittelija, Tekninen keskus

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii suunnitteluinsinööri Tarja Pyymäki, Tekninen keskus.

Palkintolautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja 7 muuta juryn jäsentä on läsnä. Mikäli
kilpailun ratkaisusta joudutaan äänestämään, äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Mahdollisilta poissaolijoilta pyydetään kirjallista mielipidettä etukäteen ja se otetaan huomioon ääniä
laskettaessa.

1.5 Kilpailuohjelman säännöt ja hyväksyminen

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

1.6 Kilpailuaika ja sisäänjättö

Kilpailuaika alkaa 20.2.2008 ja päättyy 14.3.2008, suunnittelutarjouksen osalta kuitenkin 25.3.2008.

Kilpailuehdotukset on toimitettava määräpäivään 14.3.2008 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 ”Tapionkentän huoltorakennuksen suunnittelukilpailu”.

Suunnittelutarjoukset on toimitettava viimeistään 25.3.2008 klo 14.00 samaan osoitteeseen kuin
kilpailuehdotus. Tarjouskuori on varustettava nimimerkillä ja merkinnällä ”Tapionkentän
huoltorakennus - tarjous arkkitehti- ja pääsuunnittelusta”.

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Ohjelma-asiakirjat

Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:

1. Tämä kilpailuohjelma
2. Kilpailualueen pohjakartta dwg-tiedostona
3. 4 kpl alueleikkauksia kilpailualueesta dwg-tiedostoina
4. Asemakaavaote
5. Ote Tapiolan kulttuuriraitin yleissuunnitelmasta (Maisemasuunnittelu Hemgård)
6. 6 kpl valokuvia kilpailualueesta

2.2 Muut asiakirjat

Tarjouspyyntö liitteineen.

2.3 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia yksinkertaisia selvityksiä ja lisätietoja.
Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse 25.2.2008
klo 14.00 mennessä osoitteeseen: tarja.pyymaki@espoo.fi

Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse 27.2.2008.

2.4 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailu ratkaistaan viimeistään 27.3.2008.

Kilpailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto kaikille ehdotusten tekijöille. Kaikista kilpailu-
ehdotuksista laaditaan kirjallinen arvostelu. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvostelu-
pöytäkirja lähetetään kullekin kilpailijalle.
Kilpailun tulos julkistetaan perjantaina 28.3.2008 klo 10.00 Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa,
Kaupinkalliontie 10 (Kulttuuriaukio), 02100 Espoo. Kaikkien kilpailuehdotusten tekijät kutsutaan
kilpailun tuloksen julkistamistilaisuuteen.

2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus



Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen
tekijälle.

3. KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Kilpailutehtävän tausta ja alueen ja hankkeen nykytilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Tapiolassa. Katuosoite on Kaupinkalliontie 2 (Køgenpuisto) - 4
(Tapionkenttä), 02100 Espoo. Yleisen alueen pinta-ala on 9.310 m².

Tapiola on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja yksi Suomen kansallismaisemista.

Tapionkenttä palvelee pääasiassa väestömäärältään 42.000 asukkaan Suur-Tapiolan alueen kouluja ja
liikuntaseuroja. Yleinen alue, katu- ja puistoalueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.

Tapionkentän nykyinen 1987 valmistunut huoltorakennus puretaan ja korvataan suuremmalla
uudisrakennuksella, johon sijoitetaan kaikki Tapionkentän liikuntakenttiä palvelevat pukuhuone-,
toimisto-, kioski-, huolto- ja tekniset tilat. Samalla Køgenpuiston leikattu etelärinne suunnitellaan
ja rakennetaan huolitellulla tavalla.

Yleinen alue kuuluu Tapiolan keskus II -asemakaava-alueeseen. Rakennuspaikalla on lainvoimainen
asemakaava, joka on vahvistettu 4.12.1984. Kaavanmukainen käyttötarkoitus on VU, Urheilu- ja
virkistyspalvelualue. Alueeseen ei kohdistu kiinteistö- tai rakennusrasitteita.
Asemakaavassa on rakennusoikeutta 300 kem², sallittu kerrosluku on I. Korvaavan uudisrakennuksen
laajuus tulee olemaan noin 500 kem². Rakentamiseen tullaan hakemaan poikkeuslupaa. Suunnittelutyö
käynnistetään välittömästi kilpailun tuloksen seurauksena.

Liikuntalautakunta on hyväksynyt Tapionkentän huoltorakennuksen tarveselvityksen 25.2.2002 ja
tarveselvityksen tarkistuksen 24.4.2003.

Kohteelle laskettu tavoitehinta on 1,4 Milj € ilman arvonlisäveroa (2.800 €/brm2), hintataso 84,6
/11.2007. Tapionkentän kylmälaitteiden osuudeksi tästä on arvioitu 0,36 Milj €.

Valtuuston 3.12.2007 hyväksymässä talousarviossa on varattu rakentamiseen 0,8 Milj € vuodelle 2008
ja 0,5 Milj € vuodelle 2009.

3.2 Kilpailun tavoitteet ja suunnitteluohjeet

Suppean kutsukilpailun avulla on tarkoitus löytää tälle rakennuspaikalle laadukas, toimiva ja toteutus-
kelpoinen luonnos jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tapionkenttä

Tapionkentällä sijaitsevat hiekkatekonurmi, jääkiekkokenttä, tekojäärata ja koripallokenttä. Kenttä-
järjestelyihin ei tehdä muutoksia.

Tekojään jäähdytysputkisto ja keinonurmi asennettiin 2002-2003. Samalla tehtiin Køgenpuiston
puistoalueen eteläreunaan teknisiä laitteita varten väliaikainen ratkaisu: puistoalueelle sijoitettiin
väliaikainen vuokramuuntaja ja muita teknisiä laitteita varten teräsrakenteisia kontteja, joiden jäljiltä



Køgenpuiston eteläreuna on jäänyt viimeistelemättömäksi, kun kontit ja muuntaja on poistettu vuokra-
koneistojen vanhennuttua huhtikuussa 2007.
Tapionkentän alle asennettujen jäähdytysputkistojen rikkoontumisvaaran vuoksi rakentamiseen
kelpaava alue on noin 7 m levyinen kaistale Kaupinkalliontien varressa.

Tapionkenttä on etelässä viereistä Kaupinkalliontietä ylempänä, pohjoisessa katua alempana.

Tapiolan kulttuuriraitti ja Køgenpuisto

Tapionkenttä sijaitsee Tapiolan kulttuuriraitin varrella. Kaupunki järjesti Tapiolan kulttuuriraitista
suunnittelukutsukilpailun 2001. Tavoitteena oli: ”tuoda esille Tapiolalle merkityksellisiä arvoja,
parantaa julkista kaupunkikuvaa korkeatasoisella ympäristörakentamisella, hyödyntää vuodenaikojen
ja vuorokaudenaikojen vaihtelua ja antaa mahdollisuus kokea uusia asioita tutussa ympäristössä” (ote
Kilpailuohjelmasta). Kulttuuriraitin perusajatuksena on myös luoda mahdollisuuksia ja paikkoja
kaupunkikuvaa elävöittävälle toiminnalle ja synnyttää Tapiolan kolmen suuren kulttuuritapahtumia
järjestävän rakennuksen (Kulttuurikeskus - WeeGee-talo - LänsiAuto Areena) välille pienempiä
etappeja, joista on näköyhteys toisiinsa.
Voittaneen ehdotuksen jatkotyönä Maisemasuunnittelu Hemgård laati Tapiolan kulttuuriraitin
Yleissuunnitelman 2003. Raittihankkeen osana on jo toteutettu Ahertajantien uudistaminen ja
Pohjantien kiertoliittymä taideteoksineen 2006. Kulttuuriaukion (= Kauppamiehenaukio)
uudistamisesta ei ole vielä tehty toteutussuunnitelmaa.

Køgenpuisto on puistoksi kaavoitettu metsäinen kallio, jossa sijaitsee ortodoksinen Pyhittäjä Herman
Alaskalaisen kirkko ja kaksi puurakenteista kerhorakennusta.
Puiston etelärinteeseen tehtiin maastoleikkaus vuonna 2002 urheilukentän uudistustöiden yhteydessä.
Maisemasuunnittelu Hemgårdin laatimassa Kulttuuriraitin yleissuunnitelmassa on ehdotettu tämän
leikatun rinteen viimeistelyä terassoidulla rinnekatsomolla (ote yleissuunnitelmasta liitteenä). Puiston
eteläpäässä on myös Opintien ja Kaupinkalliontien välinen kevyen liikenteen kulkuyhteys, jolle tulee
esittää sijoitus myös tässä kilpailussa. Kulttuuriraitin yleissuunnitelmassa on ehdotettu myös jalka-
käytävän lisäämistä Kaupinkalliontien pohjoisreunaan ortodoksisen kirkon kohdalle.

Køgenpuiston etelärinne tullaan viimeistelemään samana urakkana uudisrakennuksen kanssa tämän
kilpailun tuloksena syntyvän suunnitelman pohjalta.

Huoltorakennusta ja Tapionkenttää koskevat ohjeet ja tavoitteet

Pukuhuonetilojen sisäänkäyntien tulee avautua Tapionkentän liikuntakenttien suuntaan.
Kioskin/kahvion toivotaan elävöittävän näkyvällä tavalla kokonaisuutta.

Teknisten tilojen ja kentän huoltoa palvelevien tilojen tulee sijoittua rakennuksen päähän tai päihin
siten, että niiden huoltoliikenne on mahdollista.

Rakennuksen ulkovaipan materiaalien on oltava pitkäikäisiä ja huollettavia

Rakennus liitetään alueella valmiina olevaan kaukolämpöön ja kunnallistekniikkaan. Puku- ja pesutilat
varustetaan matalalämpöisellä, vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Alapohjat, putkijohdot sekä piharakenteet voidaan tehdä maanvaraisina.



Tapionkentän valaisinpylväiden nykyiset sijainnit eivät sido kilpailijoita, mutta ovat alueen
valaistuksen kannalta hyviä.

Liikennettä koskevat lähtökohdat, ohjeet ja tavoitteet

Tapionkenttää palveleva maksullinen autopaikoitus on LPA-korttelissa 12050 Kaupinkallion
paikoitustalossa osoitteessa Kaupinkalliontie 7, johon on toteutettu asemakaavan mukaisesti 34
autopaikkaa. Pysäköinnin järjestelyihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Valaisimien ja aitausten tarvitsema huolto käyttää olemassa olevia katuyhteyksiä ja reittejä.

Uuden huoltorakennukselle tulee olla huoltoyhteys. Putkistojen rikkoutumisvaaran johdosta
liikuntakentillä ei voi liikennöidä tavanomaisilla ajoneuvoilla. Huoltorakennukseen sijoittuvat
muuntaja, jäähdytyslaitteet, hoitokoneiden polttoainevaraston täydennys, pukuhuoneiden puhtaanapito
ja kioskin/kahvion huoltoliikenne edellyttävät huoltoajoneuvojen kulkuyhteyden järjestämistä joko
idästä Opintien suunnasta tai/ja etelästä Kulttuuriaukion (= Kauppamiehenaukio) suunnasta
Tapionkentän länsireunaa pitkin. Kilpailuehdotuksissa on esitettävä pakettiautolla ajettava
huoltoliikenteen reitti/reitit.

Kilpailuehdotuksissa tulee esittää myös sijoitus Kaupinkalliontien poikki paikoitustalosta Tapion-
kentälle johtavalle suojatielle (nykyinen suojatie sijaitsee nykyisen huoltorakennuksen eteläpään
kohdalla, kts. Liitekuva E).

Kaupunkikuvalliset lähtökohdat, ohjeet ja tavoitteet

Tapionkenttä rajoittuu lännessä Kaupinkallion katualueeseen, pohjoisessa Køgenpuistoon, idässä
Køgenpuiston alueeseen kuuluvaan Opintiehen ja etelässä Kulttuuriaukioon (= Kauppamiehenaukio).
Naapuruston rakennuskantaan kuuluvat mm. Tapiolan koulu ja lukio, Espoon kulttuurikeskus, Pyhittäjä
Herman Alaskalaisen kirkko, Tapiolan urheilutalo, Kaupinkallion paikoitustalo ja Tapiolan palvelutalo.
Ympäristö on valmiiksi rakennettu lukuun ottamatta Kaupinkalliontien varressa sijaitsevaa uudelle
palvelutalolle kaavoitettua tonttia korttelissa 12050, osoitteessa Kaupinkalliontie 5.

Tapiolalle identiteetin luonut alkuperäinen 1960-luvun rakentaminen oli luonteeltaan vaatimatonta,
mutta huoliteltua ja usein innovatiivista. Tärkein ominaispiirre ovat pelkistetyt, vähäeleiset rakennus-
massat. Tapiolalle ja Tapionkentän naapuruston rakennuksille tyypillisiä julkisivumateriaaleja ovat
vaaleat kiviainespinnat.

Uuden huoltorakennuksen materiaalit voivat olla myös muita kuin vaaleita kiviainespintoja.
Rakennuksen toivotaan luovan Tapionkentälle oman laisensa kaupunkikuvaa ja kulttuuriraittia
rikastuttavan lisänsä liike-, kulttuuri- ja paikoitusrakennusten muodostamassa keskustassa.
Kilpailijoiden toivotaan löytävän keinoja luoda Kaupinkalliontielle julkisivu ilman, että siitä
muodostuu nykyisen huoltorakennuksen kaltainen umpimuurimainen seinä.

Kaupunkikuvallisesti tärkeänä pidetään avoimen näköyhteyden säilymistä Kauppamiehenaukiolta
Køgenpuistoon. Myös Kulttuurikeskuksen pääsisäänkäynnin ja Tapiolan koulun liikuntasalin katon
tulisi olla kaupunkikuvassa näkyviä.

Alkuperäiselle Tapiolalle on ominaista, että rakennusten ja kadun välissä on viheralue, johon
rakennukset rajoittuvat, että rakennusten lähiympäristöt viimeistellään kestävin materiaalein ja
istutuksin ja suuri osa istutuksista on ikivihreitä.



Rakennusvalvontakeskus pyytää rakennuslupavaiheessa kaikista Tapiolan keskustan rakennus-
hankkeiden suunnitelmista kaupunginmuseon lausunnon.

3.3 Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan kokonaisratkaisua ja luonnosehdotuksen kehityskelpoisuutta enemmän kuin
yksityiskohtien virheettömyyttä. Voittajaksi valitaan luonnos, joka palkintolautakunnan mielestä sopii
parhaiten pohjaksi Tapionkentän huoltorakennuksen ja sen lähiympäristön yksityiskohtaisemmalle
suunnittelulle.

3.4 Tilaohjelma

Hanke on huoltorakennus (korvaava uudisrakennus), johon liittyy lähiympäristön maisemointia.

Tilaluettelon hyötyala on 431 hym2 ja tavoitebruttoala noin 500 brm2.
Rakennettavan alueen laajuus on enintään 3.000 m².

TILA m² kpl yhteensä

Pukuhuoneet aputiloineen
Pukuhuone 20 2 40
Pukuhuone 35 2 70
Pukuhuoneen suihkutila 8 4 32
Pukuhuoneen WC-tila 2 4 8

yht. 150 hym2

Henkilökunnan tilat
Toimisto/valvomo 12 1 12
Pelituomarin huone 8 1 8
Henkilökunnan pukuhuone 8 1 8
Henkilökunnan suihkutila 3 1 3
Henkilökunnan WC 2 1 2
Henkilökunnan/inva-WC 6 1 6
Siivoushuone 3 1 3
Kioski/pihakahvio 12 1 12
Kioskin/pihakahvion kalustevarasto 4 1 4

yht. 58 hym2

Huoltotilat
Traktoritalli 25 1 25
Jäänhoitokoneen suojatalli 32 1 32 (noin 4,5 x 7m, minimikork. 4,0m)
Jäänhoitokoneen polttoainevarasto 6 1 6 (oma palo-osastonsa)
Välinevarasto 8 1 8
Jätehuone 5 1 5

76 hym²

Tekniset tilat
IV-konehuone 45 1 45
Sähköpääkeskus 9 1 9
Muuntajahuone 12 1 12
Turvajärjestelmähuone 4 1 4



Ryhmäkeskus 1 1 1
Kylmälaitetila 60 1 60 (äänieristetty 4,5 m korkea tila)
Kylmälaitteen kompressoritila 3 1 3
Lämmönjakohuone 6 1 6
Lämminvesivaraaja 7 1 7  (jäänhoitokoneen tallin yhteydessä)

yht. 147 m²

YHTEENSÄ noin 431 hym2

ULKOTILAT

- Asvaltoitu pakettiauton ajoyhteys teknisiin tiloihin ja huoltotiloihin joko idästä Opintieltä tai/ja
etelästä Kulttuuriaukiolta
- Opintien ja Kaupinkalliontien välinen kevyen liikenteen kulkuyhteys
- Køgenpuiston leikatun rinteen käyttö ja maisemointi
- Kaupinkalliontien poikki johtava suojatie = kulkuyhteys Kaupinkallion paikoitustalosta Tapion-
kentälle
- Kioski-kahvion ulkotila

4. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

4.1 Vaadittavat asiakirjat

Luonnosmaiset kilpailuehdotukset laaditaan neljälle A3-kokoiselle paperiarkille. Niistä yksi sisältää
A4-suuruisen selostuksen. Muuta materiaalia ei oteta arvostelussa huomioon.

Nimimerkillä varustetut A3-arkit toimitetaan suorana tulostesarjana, kopioitavuuden vuoksi ilman
jäykkää alustaa tai päällystemuovia.

Edellä mainittu materiaali toimitetaan lisäksi CD-levyllä PDF-tiedostoina, kukin arkki omana
tiedostonaan.

1. Asemapiirros 1:500, jossa on esitetty huoltorakennus, sen sisäänkäynnit, kioskin/ kahvion ulkotila,
huoltoliikenteen reitti/reitit, Kaupinkalliontien suojatie, Køgenpuiston eteläreunan suunnitteluratkaisu
ja Tapionkenttä ja merkitty ehdotuksen arvioinnin kannalta tärkeimmät korkeusasemat.

2. Pohjapiirustus 1:300. Pohjapiirustuksessa esitetään huoltorakennuksen tilat sisäänkäynteineen.

3. Julkisivut 1:300. Julkisivuista tulee ilmetä pääasialliset materiaalit ja värit ja korkeusasemat.

4. Ainakin yksi leikkauspiirustus 1:100, josta tulee ilmetä rakennuksen liittyminen Tapionkenttään ja
Kaupinkalliontiehen.

5. Kilpailun idealuonteen mukainen luonnosmainen perspektiivi-, havainne- tai aksonometrinen
kuva.

6. Selostus edellä olevan ohjeen mukaan.

7. Nimikuori.



8. Suunnittelutarjous. Suunnittelutarjouksen sisäänjättö on muista asiakirjoista poiketen 25.3.2008 klo
14.00 mennessä.
Suunnittelutarjous on tarkoitettu kilpailun ratkaisemisen jälkeen käynnistettävän neuvottelumenettelyn
pohjaksi. Kilpailun voittajan tarjouskuori avataan palkintolautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisen
jälkeen.
Tämän kilpailuohjelman liitteenä on tarjouspyyntö liitteineen.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen A3-sivu ja CD 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, tekijän-
oikeuden haltijan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Palkintolautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman Espoossa 14.2.2008.






