ILMOITTAUTUMISOHJE SVEITSIN ASUINRAKENTAMISEN IDEAKILPAILUUN
tarkistettu 22.11.2016, tarkistettu kohta alleviivattu
Kuvaus hankinnasta
Hyvinkään kaupunki järjestää Sveitsin Kiinteistörahoitus Ky:n kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun
Sveitsin alueen asuinrakentamisesta. Kilpailun luonne on ideakilpailu ja se järjestetään yksivaiheisena
ilmoittaumiskutsukilpailuna SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun kohteena on Sveitsin alueelle
tulevan asuinrakentamisen alueellinen kokonaisratkaisu ja sitä tarkentava yhden asuinkerrostalon tai
asuinkerrostalokokonaisuuden ehdotussuunnitelma. Kilpailun tarkoitus on tuottaa viitesuunnitelma
alueen kaavamuutoksen ja asuinrakentamisen pohjaksi. Tavoitteena on suunnittelusopimus
voittajan/voittajien kanssa.
Osallistujien valintaperusteet
Kilpailuun voivat ilmoittautua työryhmät, joilla on kilpailuohjelmassa määritellyn tehtävän edellyttämä
ammattitaito ja kokemus asunto- ja kaupunkisuunnittelusta ja joiden jäsenistä vähintään yhdellä on
arkkitehdin korkeakoulututkinto (vähimmäisvaatimus). Sama henkilö tai yritys saa olla mukana vain
yhden kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jäsenenä.
Vähimmäisvaatimusten täyttymisen arvioimiseksi on esitettävä työryhmän kokoonpano, vastuuhenkilö
ja vastuuhenkilön varahenkilö. Lisäksi on esitettävä työryhmien jäsenten koulutus ja työkokemus
kilpailutehtävää vastaavista tehtävistä.
Kilpailuun valitaan neljä vähimmäisvaatimukset täyttävää työryhmää. Mikäli vähimmäisvaatimukset
täyttäviä on enemmän kuin neljä, valinta tehdään kilpailutehtävää vastaavien referenssikohteiden
perusteella.
Kukin työryhmä voi esittää enintään kahdeksan referenssikohdetta. Näistä enintään neljä voi olla
työryhmän vastuuhenkilön kohteita ja enintään neljä työryhmän muiden jäsenien kohteita. Kohteista
kaksi voi olla arkkitehtuurikilpailukohteita viimeisen 10 vuoden ajalta: yleisen kilpailun palkintosijoja tai
lunastuksia taikka kutsukilpailun voittoja, joissa referenssin esittäjä on ollut tekijänä tai kuulunut
ehdotuksen tehneeseen työryhmään. Muiden referenssien on oltava viimeisen 10 vuoden aikana
toteutuneita tai käynnissä olevia hankkeita. Kustakin hyväksyttävästä referenssikohteesta saa yhden
pisteen, jolloin pisteiden yhteismäärä voi olla enintään kahdeksan. Kilpailuun valitaan neljä eniten
pisteitä saanutta työryhmää. Mikäli kaksi tai useampi ehdokkaista saa saman pistemäärän, valitaan
osallistujaksi se ehdokas, jonka vastuuhenkilön referenssikohteiden määrä on suurempi. Mikäli
kohteiden määrä on sama, ratkaistaan valittavaksi tuleva ehdokas arvalla.
Kaikille osallistujille suoritettavat maksut
Kullekin ideakilpailuun valitulle ja kilpailuohjelmassa mainitut vaatimukset täyttävän ehdotuksen
tehneellä työryhmälle maksetaan 30 000 EUR (alv 0%) palkkio. Palkkio maksetaan Suomen
Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjen mukaisesti 10% palkkioista kattaen omat
kulunsa ja kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkion.
Ilmoittautuminen kilpailuun
Ilmoittautuminen on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnällä ”Sveitsin
alueen asuinrakentamisen ideakilpailu”.
Ilmoittautuminen on toimitettava 28.11.2016 kello 16.00 mennessä Hyvinkään kaupungin teknisen
keskuksen kirjaamoon osoitteella Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää. Määräajan jälkeen saapuneita
ilmoittautumisia ei oteta huomioon.
Mahdolliset ideakilpailua koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella
kaavoitus@hyvinkaa.fi 21.11.2016 kello 12 mennessä. Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan
Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla 22.11.2016 osoitteessa: http://www.hyvinkaa.fi/sveitsiharkavehmas/ideakilpailu

