Omavarainen kaupunki 2030 – ideakilpailu
Kilpailusäännöt
1 Johdanto
Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä toimii YM:n RAKI2 –ohjelman hanke HIERAKKA- Hiedanranta ravinnekierron
ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena yhteistyössä Hiedanrannan kehittämisohjelman
kanssa.
Kilpailun osallistujat
Kilpailu on avoin suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, yksin tai erilaisissa ryhmissä.
Kilpailuaika
Kilpailu on avoinna kilpailujulistuksessa ilmoitettujen avausajankohdan ja sulkeutumisajankohdan
välisenä aikana.
Kilpailuehdotus
Kilpailuun osallistujat toimittavat ideansa
kilpailujulistuksessa ilmoitetulla tavalla.

määräaikaan

mennessä

kilpailun

järjestäjille

2 Kilpailun luonne ja soveltamisalue
Kilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, jonka tarkoituksena on löytää kehitys- tai toteuttamiskelpoisia
ehdotuksia tulevaisuuden kaupunkien tai kaupunginosien kestävän asumisen ja kiertotalouden
toteutumiseen. Ideakilpailulla tarkoitetaan menettelyä, jossa kilpailun järjestäjä pyytää avoimella
haulla jättämään kilpailuehdotuksia Omavarainen kaupunki 2030 –aiheesta. Idea voi olla tekninen,
teknis-taloudellinen, yhteisöllinen tai kaupallinen. Idean ei tarvitse olla valmis konsepti.
Kilpailulla haetaan ideoita, joilla mahdollistetaan kestävä asuminen, eläminen ja/tai työskentely
tulevaisuuden kaupungissa tai kaupunginosassa. Idean tulee edistää kaupungin ravinnekiertoja,
kiertotaloutta sekä hyvän ympäristön tilan ylläpitoa ja parantamista.

3 Kilpailun muoto
Kilpailu on yleinen, avoin ja yksivaiheinen.

4 Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille. Kilpailuun eivät voi osallistua yritykset,
järjestävän hankkeen toimijat, eikä Hiedanrannan kehittämisohjelman toimijat. Esteellinen on myös
henkilö, joka on osallistunut kilpailun laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella
tavalla, että hänellä on siitä muihin verrattuna selvää etua.

5 Arviointiraati
Kilpailun järjestäjät asettavat kilpailua varten arviointiraadin, jonka tehtävänä on kilpailuehdotusten
arviointi, arviointipöytäkirjan laatiminen sekä ehdotusten asettaminen paremmuusjärjestykseen ja
päättää siten kilpailun voittaja. Arviointiraati voi tarvittaessa kuulla ideoiden alaan liittyviä
asiantuntijoita päätöksenteon tueksi. Raadin jäsenten nimiä ei julkisteta kilpailun aikana.
Kilpailuideat käsitellään luottamuksellisesti ja raadin jäsenillä ja asiantuntijoilla on
vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia kilpailuun jätettyjä ideoita sekä niiden sisältämiä tietoja. Tiedot
palkitusta tai palkituista ideoista julkaistaan otsikko- ja tiivistelmätasolla.
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6 Kilpailujulistus
Kilpailun järjestäjä laatii ja hyväksyy kilpailujulistuksen ja aikataulun. Kilpailujulistuksessa
ilmoitetaan, että Omavarainen kaupunki 2030 –ideasta pyydetään samanaikaisia ehdotuksia, jotka
arvostellaan hakutekstissä esitetyin perustein.
Kilpailujulistuksessa esitetään kilpailun järjestäjä ja menettelyt sekä osallistumisoikeus. Lisäksi
esitetään selkeästi ja yksiselitteisesti kilpailun tavoitteet, lähtötiedot, ohjeelliset ja sitovat
suunnitteluohjeet, kilpailuehdotusten arvosteluperusteet sekä ehdotuksen laadintaohjeet ja
käytettävä kieli. Kilpailujulistuksessa kerrotaan kilpailussa jaettavina olevat palkinnot.

7 Kilpailun arvostelu ja arvostelupöytäkirja
Arviointiraati asettaa kilpailuehdotukset paremmuusjärjestykseen haussa määriteltyjen
arviointikriteerien perusteella. Kilpailun ohjeista oleellisesti poikkeavaa työtä ei arvostella.
Arviointiraati voi antaa palkitsematta jääneelle ansiokkaalle ehdotukselle kunniamaininnan.
Ainoastaan arviointiraadin jäsenet, sihteeri ja mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat saavat olla
läsnä arvioinnin aikana. He ovat arviointityötä koskevissa asioissa vaitiolovelvollisia. Arviointiraati
päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä suljetaan ulkopuolelle.
Kilpailun ulkopuolelle suljetaan pois ehdotus:
• jota ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämässä järjestyksessä,
• josta puuttuu ohjelmassa vaadittu asiakirja, mikäli arviointiraati ei pidä puutetta toisarvoisena
ehdotuksen arvostelemiselle.
Arviointiraati laatii arviointipöytäkirjan, joka sisältää kilpailutehtävän kuvauksen, kilpailun
yleisarvioinnin, ehdotuskohtaisen arvioinnin kaikista kilpailuehdotuksista, päätöksen palkintojen
jakamisesta perusteluineen (suosituksen kilpailun jatkotoimenpiteiksi, mahdolliset eriävät
mielipiteet, mahdolliset asiantuntijalausunnot sekä arvioitujen ehdotusten oleellisen kuva- ja
tekstiaineiston).

8 Kilpailun palkinnot ja palkkiot
Palkinnot ilmoitetaan hakujulistuksessa.

9 Kilpailuehdotusten näytteillepano ja tulosten julkaiseminen
Kaikki ehdotukset käsitellään luottamuksellisina. Kukin ohjeiden mukaan kilpailuehdotuksen
kilpailuun jättänyt ehdottaja saa omaa ehdotustaan koskevan arvioinnin ja palautteen
arviointiraadilta. Palkituista kilpailuehdotuksista julkistetaan ehdotuksen jättänyt konsortio,
ehdotuksen otsikko sekä ehdotuksen jättäjien laatima lyhyt julkinen tiivistelmä. Kilpailusta
tiedotettaessa suositellaan, että palkittavien ehdotusten osalta mainitaan kaikki työhön
osallistuneet organisaatiot ja avainhenkilöt. Kilpailun tulokset julkaistaan erillisessä
lehdistötiedotteessa, julkistamistilaisuudessa 19.11.2018 ja Hierakka-hankkeen verkkosivuilla.

10 Vastuut
Kilpailun järjestäjä on vastuussa kilpailujulistuksessa ilmoittamistaan sitoumuksista. Kilpailun
järjestäjä vastaa kaikista kilpailun järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Kilpailun järjestäjä vastaa
kustannuksista, jotka aiheutuvat muun muassa kilpailun ohjauksesta, järjestäjän avustamisesta,
kilpailuohjelman tarkastuksesta ja hyväksymisestä, kilpailun tulosten julkaisemisesta ja
arkistoinnista. Kilpailun järjestäjä vastaa aineiston arkistoinnista (hakujulistus, arviointipöytäkirja
liitteineen, sekä kilpailuehdotukset) arkistointimääräysten mukaisesti.
Kilpailuun osallistujat ovat vastuussa sisällöltään ohjeiden mukaisten ehdotusten jättämisestä
määräaikaan mennessä.
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Kilpailun arviointiraati on vastuussa siitä, että se laatii ehdotuskohtaisen arvioinnin kaikista
ohjeiden mukaan laadituista kilpailuehdotuksista sekä näiden sääntöjen mukaisen
arviointipöytäkirjan. Kilpailun järjestäjä ei palauta kilpailuehdotuksia ehdotusten laatijoille.

11 Käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet
Käyttö- ja omistusoikeus sekä muut aineettomat oikeudet kilpailuun luovutettuun materiaaliin on
kilpailuehdotuksen laatijalla. Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin kilpailuehdotuksiin julkaisuoikeus
ehdotuksen jättäneen konsortion, ehdotuksen otsikon sekä ehdotuksen jättäjien laatiman julkisen
tiivistelmän osalta. Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa.
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