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SYSMÄN TAAJAMAN LED-VALAISTUKSEN
vapaamuotoinen yleinen suunnittelukilpailu

9.9. -7.10.2019

Sysmän elinvoimatyöryhmä hakee vapaamuotoisella avoimella suunnittelukilpailulla Sysmän taajamaan
LED-valaistuksen suunnitelmaa. Suunnittelukilpailu on avoin niin yksityishenkilöille, oppilaitoksille kuin
yrityksille. Suunnittelukilpailu on vapaamuotoinen, mikä tarkoittaa, että siihen voi osallistua kuka vaan,
ilman referenssivaatimuksia tai määrämuotoa, jossa oma ehdotus on jätettävä. Suunnitelman on
sisällytettävä ainoastaan ehdotus siitä, mihin ja miten toteuttaisit Sysmän taajaman LED-valaistuksen
niin, että se lisäisi Sysmän taajaman viihtyvyyttä ja vetovoimaa pimeänä vuodenaikana.
Sysmän taajaman kehittäminen talviaikaan on Sysmän kunnalle tärkeää, koska kunta pyrkii lisäämään
kunnan ympärivuotista vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Tähän asti Sysmä on mielletty leimallisesti kesäkunnaksi. Sysmä haluaa profiloitua ympärivuotisesti houkuttelevaksi kohteeksi. Suunnittelukilpailuun
osallistuvilta toivotaan mahdollisimman rohkeita ja erottuvia ratkaisuja. Miten valaisisit maaseutukunnan
taajaman niin, että sitä tullaan katsomaan kauempaakin ja mitä muut maaseutukunnat eivät ole jo
tehneet?
LED-valaistus hankitaan ja asennetaan Sysmän kunnan investointimäärärahoista, valtuuston erillisellä
päätöksellä. Muut toimijat saavat osallistua halutessaan LED-valojen toteutukseen omalla
rahoituksellaan. Tämä suunnittelukilpailu ja sen palkittaviksi valittavat ehdotukset eivät sido Sysmän
kuntaa lopullisessa toteutuksessa. Suunnittelukilpailun tuloksia käytetään hyödyksi lopullisessa
toteutuksessa, mikä tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Sysmän kunta pidättää oikeuden määrittää
tarjouspyynnön sisällön.
Kilpailuaika alkaa 9.9.2019 ja päättyy 7.10.2019. Voittajan valinta tehdään elinvoimatyöryhmän
kokouksessa 14.10.2019. Palkinnot: Voittaja 1.000 €, toinen sija 600 €, kolmas sija 400 €. Yhteensä
2.000 €. Palkinnot myönnetään lahjakorttina sysmäläisiin yrityksiin.
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1 KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Kilpailun järjestää Sysmän elinvoimatyöryhmä, joka on kunnanhallituksen alainen
säännöllisesti kokoontuva työryhmä. Kilpailualue on Sysmän taajama. Ehdotuksia voi
tehdä koko taajamasta, mutta Sysmän kunnalla on toimivalta toteuttaa valaistuksia
vain omilla kiinteistöillään. Muilta on pyydettävä lupa toteutukselle. Tavoitteena on
suunnitella LED-valaistus Sysmän kunnan taajamaan. Tavoitteena on löytää
toteutuskelpoinen LED-valaistusratkaisu.

1.2 Suunnittelukilpailun hankinta
Tämä suunnittelukilpailu ei ylitä kansallista kynnysarvoa ja se julkaistaan kunnan
internet-sivuilla, kunnan sosiaalisen media sivuilla, eSysmässä ja Lähilehdessä
sekä tietoa levitetään myös muissa medioissa 9.9 mennessä.

1.3 Osanotto-oikeus
Yleisen suunnittelukilpailun osallistumisoikeus on vapaa. Esteellisiä
osallistumaan kilpailuun ovat tuomareina toimivat elinvoimatyöryhmän jäsenet
ja valmistelijat sekä näiden yhtiökumppanit ja läheiset.

1.4 Palkinnot
Kilpailun palkintosumma on 2.000 €. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, ensimmäinen
palkinto on 1.000 €, toinen palkinto 600 € ja kolmas palkinto 400 €. Palkinnot
myönnetään lahjakorttina sysmäläisiin yrityksiin.

1.5 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen
Kilpailuehdotukset julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja eSysmässä sähköisesti.
Elinvoimatyöryhmä toteuttaa hankinnan kunnanhallituksen päätöksellä ja
valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa, käyttäen apuna saatuja, erityisesti
palkittuja ehdotuksia. Sysmän kunnalla on oikeus käyttää tuloksia halutulla tavalla,
eikä ehdotuksen jättäneillä tahoilla ole oikeutta vaikuttaa Sysmän kunnan
ratkaisuihin toteutuksessa, riippumatta siitä, miltä osin ne poikkeavat
alkuperäisestä ehdotuksesta. Tavoitteena on toteuttaa tarjouspyyntökilpailu niin,
että palkitut työt huomioidaan lopullisessa toteutuksessa.

1.6 Kilpailuehdotusten arvostelu
Tuomariston jäseniä ovat kaikki elinvoimatyöryhmän jäsenet, pois lukien
valmistelija/sihteeri. Palkintolautakunta on halutessaan oikeutettu kuulemaan
tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Mahdolliset asiantuntijat eivät osallistu
päätöksentekoon.
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Mikäli kilpailun ratkaisusta äänestetään, äänestys ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

1.7 Kilpailun aineisto
Aineisto on maksuton ja julkinen. Kilpailu on avoin ja vapaamuotoinen, joten ainoa
aineisto on tämä kilpailukutsu sekä karttapohja Sysmän taajamasta. Aineisto on
julkaistu kunnan verkkosivuilla www.sysma.fi. Osallistujat voivat vapaasti hyödyntää
myös Sysmän karttapalvelun aineistoja: https://sysma.karttatiimi.fi/
Kunta luovuttaa mielellään myös muuta aineistoa ehdotusten tekemisen tueksi
sähköpostitse toiveiden mukaan. Aineistopyynnöt: essi.carlson@sysma.fi. Sysmän
taajamaan tutustuminen paikan päällä on ainoa tehokas tapa saada kuva
potentiaalisista LED-valojen sijoittelupaikoista ja toteutustavasta.

1.8 Kilpailun aikataulu
Kilpailuaika alkaa maanantaina 9.9.2019 ja päättyy maanantaina 7.10.2019.

2 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE
Kilpailun ensisijainen tavoite on suunnittelukilpailun avulla löytää ratkaisuja
Sysmän taajaman LED-valaistuksen toteuttamiseksi.
Sysmän taajaman kehittäminen talviaikaan on Sysmän kunnalle tärkeää, koska
kunta pyrkii lisäämään kunnan ympärivuotista vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Tähän asti
Sysmä on mielletty leimallisesti kesäkunnaksi. Sysmä haluaa profiloitua
ympärivuotisesti houkuttelevaksi kohteeksi. Suunnittelukilpailuun osallistuvilta
toivotaan mahdollisimman rohkeita ja erottuvia ratkaisuja. Miten valaisisit
maaseutukunnan taajaman niin, että sitä tullaan katsomaan kauempaakin ja mitä
muut maaseutukunnat eivät ole jo tehneet?

3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT
3.1 Kilpailua koskevat kysymykset
Kysymyksiä voi tehdä suomeksi sähköpostitse juri.nieminen@kuntavelho.fi
24.9.2019 asti. Kaikki vastaukset julkaistaan Sysmän kunnan internet-sivuilla
ja ovat kaikkien osallistujien vapaasti nähtävissä ja käytettävissä.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan viimeistään 30.9.2019.
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3.2 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja suojaus
Tekijänoikeus jää ehdotuksen tekijälle/tekijöille suunnittelukilpailun jälkeen, lukuun
ottamatta Sysmän kunnan oikeutta käyttää saatuja ehdotuksia haluamallaan tavalla LEDvalojen toteutuksessa. Muilla tahoilla ei ole oikeutta käyttää tai kopioida ehdotuksia ilman
erillisen korvauksen sopimista ehdotuksen tekijän kanssa. Myös Sysmän kunnan oikeus
rajoittuu tämän suunnittelukilpailun tulosten hyödyntämisessä vuoden 2021 loppuun
mennessä (toteutus oltava valmiina). Tämän jälkeen tapahtuvissa toteutuksissa on
sovittava korvaus ehdotuksen tekijän kanssa. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on
osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon
ennen kilpailuun osallistumista.
Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä
ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Suunnittelija voi halutessaan
suojata kilpailuehdotuksensa ennen kilpailuehdotuksen jättämistä.
Järjestäjä ei käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa.
Kilpailuehdotukset ovat julkisia. Jos kilpailijan mielestä jokin osa asiakirjoista sisältää
liikesalaisuuksia, kilpailijan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Kilpailun
järjestäjä harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa
pidettäviä.

3.3 Kilpailuehdotusten vakuuttaminen
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailuehdotuksia.

3.4 Kilpailun säännöt ja kieli
Kilpailu on avoin, eikä sisällä määrämuotovaatimuksia.
Kilpailuehdotukset tulee laatia suomen kielellä.

4 KILPAILUTEHTÄVÄ
4.1 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Arvosteluperusteet ovat:


Taloudellinen toteutettavuus, kustannustehokkuus



Viihtyvyys ja vetovoima kuntalaisen, vapaa-ajan asukkaan ja turistin näkökulmasta
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Muotoilullisen ratkaisun ja toiminnallisuuden ympäristöönsä tuottama lisäarvo



Mittakaavan sopivuus taajamaan ja kokonaisilme, sijoittelu koko taajaman alueelle ja
yhteensopivuus



Suunnitelman yleinen toimivuus, elinkaariominaisuudet ja toteutuskelpoisuus

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

5 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
5.1 Vaaditut asiakirjat
Ehdotuksen saa jättää vapaamuotoisessa muodossa.

5.2 Ehdotusten sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy maanantaina 7.10.2019 klo 24:00 Suomen aikaa (UTC+3).
Ehdotus jätetään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi
Määräajan jälkeen saapuvat kilpailuehdotukset hylätään. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä
palauta kilpailuehdotuksia.

