
KILPAILUKUTSU 

 

Helsingin kaupunki ja muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo kutsuvat suomalaisia ja 
Suomessa pysyvästi asuvia muotoilualan opiskelijoita ottamaan osaa 
suunnittelukilpailuun kiinteän kaupunginosapenkin toteuttamiseksi Helsingin 
kaupungille.  

Kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä, jotka on luotu Ornamon kilpailusääntöjen 
pohjalta yhteistyössä Ornamon kanssa.  

 

1. KILPAILUOHJELMA  

Kilpailun tarkoituksena on löytää idea Helsingin Kruununhakaan toteutettavasta 
kaupunginosapenkistä. Kilpailulla haetaan korkeatasoista, kolmesta viiteen henkilön 
istuttavaa penkkiehdotusta, joka on modulaarinen ja muokattavissa myös muihin 
Helsingin kaupunginosiin soveltuvaksi oleskelupaikaksi.  

Kaupunginosapenkki luo kaupunginosalle omantyylistä, tunnistettavaa ilmettä. 
Toteutustapana voi olla esimerkiksi ratkaisu, jossa on jokin kustomoitava osa (esim. väri 
tai tunnus) tai lisäosia (istutusastia yms.). Penkin tarkoituksena on tarjota miellyttävä 
piste kaupunkielämän seuraamiselle ja sen kokemiselle houkuttelevalla tavalla. 
Kaupunginosapenkki toimii viihtyisyyttä ja tunnelmaa luovana ja yhteisöllisyyttä 
lisäävänä elementtinä kaupunkitilassa. Parhaimmillaan kaupunginosapenkit voivat 
luoda kävelyreittejä ja paikan tuntua, sekä kannustaa spontaaneihin kohtaamisiin.  

Kaupunginosapenkkiin voi olla yhdistettynä kasvillisuutta, valoa, ääntä, mobiililaitteiden 
latauspiste (langaton), tai interaktiivisia elementtejä. Päämääränä on valita saaduista 
kilpailuehdotuksista mahdollisimman käyttökelpoinen, kestävä, tyylikäs ja taloudellinen 
suunnitteluratkaisu, jossa on jotain tavanomaisesta penkistä poikkeavaa.  

Suunniteltaessa kalustetta julkiseen ulkotilaan, tulee materiaalivalinnoissa ja 
rakenneratkaisuissa huomioida Suomen eri vuodenaikojen ja sääolojen sekä mahdollisen 
ilkivallan aiheuttama rasitus. Kaupunkikalusteiden toivotaan myös olevan 
mahdollisimman helposti huollettavia.  

Myös ympäristönäkökulmat tulee ottaa huomioon koko tuotteen elinkaaren ajalta. 
Penkin tulee edistää esteettömyyttä sekä noudattaa pääpiirteittäin Helsinki-ilmettä. 
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/helsinki-ilme/  

Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville muotoilualan opiskelijoille. 
Myös työryhmät voivat toimia hakijana, ja kilpailussa kannustetaan luomaan monialaisia 
työryhmiä eri koulutusohjelmien kesken.  

Kilpailijan ei tarvitse olla Ornamon jäsen. Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan 
1.6.2020 myös internet-sivuilla https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/81 

Kilpailuohjelma on hyväksytty Ornamossa 22.5.2020.  

Ehdotuksen prototyypin toteuttamiseksi on varattu 10 000 €. Summan on tarkoitus 
kattaa kaikki prototyypin toteuttamiseksi vaadittavat kulut. 

http://kaupunkitilaohje.hel.fi/helsinki-ilme/
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/81


2. KILPAILUEHDOTUKSET 

Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot: 

A. Luonnoksia kaupunginosapenkistä, josta havainnollisesti ilmenee ehdotuksen 
muoto, materiaalit, päämitat ja rakenne. Lisäksi luonnoksien avulla tulee 
havainnollistaa penkin mittasuhteet kaupunkitilassa. Luonnoksesta tulee kyetä 
ymmärtämään penkin tekninen toteutettavuus (luonnostasoinen 
rakennepiirustus perustuksineen), sekä sään- ja ilkivallan kestävyys. Yksi 
luonnoksista tulee olla valokuvasovitus johonkin kilpailijan itse valitsemaan 
paikkaan kaupunkitilassa.  
 

B. Luonnosten oheen tulee laatia teoskuvaus, joka selventää ehdotetun konseptin 
lähtökohtia, sekä miten ehdotus ilmentää kilpailuohjelmassa esitettyjä tavoitteita 
kaupunginosapenkille.  
 

C. Kustannusarvio, josta ilmenee penkin prototyypin toteuttamisen arvioidut kulut 
eriteltyinä. Esimerkiksi materiaalit, asennus, kuljetukset jne. Huomioitavaa on, että 
proton ei tarvitse soveltua pysyvään pitkäaikaiseen käyttöön. 
 

D. Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia. 
 
Kaikki kilpailumateriaali tulee esittää maksimissaan kolmella A3-kokoisella 
planssilla. Lisäksi materiaali tulee toimittaa muistitikulla planssien toimituksen 
yhteydessä.  
Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukaan on liitettävä nimimerkillä 
varustettu suljettu kirjekuori, jonka sisällä on tekijän nimi, osoite, puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite. Missään osassa kilpailuehdotusta ei saa esiintyä kilpailijan tai 
työryhmän nimeä eikä niihin saa olla ehdotuksessa mitään viitteitä.  
 
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Kilpailijaryhmät 
vastaavat siitä, että he ovat sopineet keskenään kilpailutöihin liittyvistä 
oikeuksista. Kilpailuehdotuksen voi jättää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 
Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus hylätään kilpailusta. 

 

3. KILPAILUAIKA JA KILPAILUEHDOTUSTEN TOIMITUS 

Kilpailuaika päättyy 4.9.2020 klo 16, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai 
todistettavasti jätettynä postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi. 

Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Kilpailuehdotukset toimitetaan alla olevaan osoitteeseen: 

WSP Finland Oy/ Mia Erlin 
Pasilan Asema-aukio 1, 13 krs 
00520 Helsinki 
 

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 1.6.- 4.9.2020 välisenä aikana.  
 



4. PALKINNOT JA KUNNIAMAININTA 

Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

• I palkinto 2000 € 

• II palkinto 1000 € 

• III palkinto 1000 € 

Tämän lisäksi kaikista saapuneista ehdotuksista jaetaan kunniamaininta 
yleisöäänestyksen perusteella. Myös palkintolautakunnalla on oikeus antaa enintään 
kolme kunniamainintaa. Mikäli kilpailija ei halua osallistua yleisöäänestykseen, tulee 
hänen ilmaista se selkeästi teoskuvauksen lopussa. 

Palkinnoille ei ole haettu verovapautta. Voittajat julkistetaan lokakuun alussa 2020. 
Palkintojenjakotilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 

 

5. PALKINTOLAUTAKUNTA 

Palkintolautakunnan muodostavat: 

• Tanja Jänicke, Muotoilija/ sisustusarkkitehti ja Yhteismaa ry:n sekä 
joukkorahoituspalvelu Mesenaatin perustajajäsen. 

• Mia Marttiini, TaM, projektipäällikkö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin 
kaupunki 

• Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puisto- ja viheraluesuunnittelu, Helsingin 
kaupunki 

• Simo Puintila, teollisen muotoilun lehtori, Aalto yliopisto  
• Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, kaupunkitila ja verkostot, Helsingin kaupunki 
• Eric Rawlins, LIIKE Oy Arkkitehtistudio  

sekä Ornamon nimeämänä palkintolautakunnan jäsenenä 

• Kai van der Puij, Sisustusarkkitehti SIO 

Palkintolautakunnan sihteerinä ja kilpailuasiamiehenä toimii Mia Erlin, Design Studio, 
WSP Finland Oy. 

 

6. ARVIOINTIPERUSTEET 

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotuksia oivaltavuuden ja funktionaalisen 
toimivuuden ja teknisen toteutettavuuden kannalta sekä ehdotuksen henkimää yhteyttä 
kaupunkitilaan ja yhteisöllisyyteen. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hyvin ehdotus kestää aikaa, soveltuu 
sitä ympäröivään arkkitehtuuriin sekä on muunneltavissa eri kaupunginosiin niiden 
erityispiirteet huomioiden, menettämättä kuitenkaan tunnistettavuuttaan. 

 

 



7. IMMATERIAALIOIKEUDET 

Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja immateriaalioikeudet säilyvät kilpailijoilla. 
Immateriaalioikeuksien käytöstä on sovittava palkittujen / palkittavan ryhmän kanssa 
erikseen (ks. myös kohta 8). Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja 
julkaista palkittujen töiden kuvamateriaalia sekä järjestäjän laatimaa tiivistettyä 
teoskuvausta korvauksetta kilpailuun liittyvässä viestinnässään. Järjestäjillä on oikeus 
asettaa kaikki kilpailuun jätetyt ehdotukset esille yleisöäänestyksessä, 
julkistamistilaisuudessa, internetsivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, paljastamatta 
kuitenkaan kilpailun aikana tai sen jälkeen muiden kuin palkittujen ja kunniamaininnan 
saaneiden identiteettiä. 

 

8. LOPULLISEN EHDOTUKSEN TILAAMINEN JA TOTEUTUS 

Penkin tilaamisesta ja prototyypin toteutuksesta päättää Helsingin kaupunki. Tilaajalla 
on oikeus tilata toteutus minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta. Tilaaja 
ja palkittu taho neuvottelevat ja sopivat tarkemmin tilauksesta erillisellä sopimuksella.  

 

9. KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

Kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla kilpailuasiamies Mia Erlinille 
osoitteeseen mia.erlin@wsp.com. Kilpailuasiamies huolehtii kilpailijoiden anonymiteetin 
säilymisestä koko kilpailun ajan. 

Kysymyksiä voi esittää seuraavalla ajanjaksolla:  

Kesäkuussa 1.6.–12.6.2020 

Kysymykset ja vastaukset ovat julkisesti esillä 18.6.2020 alkaen ja löytyvät kilpailun 
verkkosivuilta. 

 

10. EPÄSELVYYSTILANTEET  

Ornamon kilpailusääntöjä sovelletaan kilpailuun liittyvissä epäselvyystilanteissa, joihin 
nämä säännöt eivät tarjoa selkeää vastausta.  

 

LIITTEET 

1. Helsingin kaupunkikalusteohje penkit 
2. Helsingin kaupunkikalusteohje varusteet 
3. Helsingin kaupunkikalusteohje istutusastiat 

 

 

mailto:mia.erlin@wsp.com

