
A Toteutusreferenssi  Täytetään, mikäli työryhmä hakee kilpailuun toteutusreferenssillä.

Referenssin nimi:

Laajuus (brm2):

Toteutusvuosi: 

Julkaisu/kilpailuvoitto:

Pääsuunnittelija:

Projektiarkkitehti / -dit:

Mikäli kilpailija hakee mukaan toteutusreferenssilllä, työryhmältä tai sen jäseneltä vaaditaan referenssinä yksi 
toteutettu tai toteutusvaiheessa oleva min. 2000 brm2 varhaiskasvatus-, opetus- tai oppimisrakennus. Referenssin 
on sijaittava Helsingin ilmastoa vastaavissa olosuhteissa ja oltava valmistunut viimeisen 10 vuoden aikana tai to-
teutussuunnittelu- tai rakentamisvaiheessa. Kohde tulee olla julkaistu Arkkitehti-lehdessä tai sen toteutuksen tulee 
perustua arkkitehtuurikilpailuvoittoon. Työryhmän jäsenen tulee olla kohteessa pääsuunnittelijana tai vastuullisena 
projektiarkkitehtina.

llmoittautumislomake

JAKOMÄEN SYDÄN, ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU, LIITE 1, sivu 1/2

B Vähimmäisvaatimukset 

Kaikkien kilpailuun ilmoittautuvien tulee täyttää vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaati-
musten täyttyminen tarkastetaan valituilta. Vähimmäisvaatimusten täyttyminen ilmoitetaan 
tällä ilmoittautumislomakkeella sekä “Vakuutus allianssisopimuksen, allianssin toimintaperi-
aatteiden ja kompensaatiomallin hyväksymisestä” -lomakkeella (liite 2).

VAATIMUS 1: Allianssikyvykkyys
Työryhmän tulee hyväksyä allianssin toimintaperiaatteet, allianssisopi-

mus ja sen kaupallinen malli sekä vahvistaa halukkuutensa toimia näillä ehdoil-
la allianssin osapuolena tai alihankkijana. Kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän tu-
lee allekirjoittaa “Vakuutus allianssisopimuksen, allianssin toimintaperiaatteiden ja 
kompensaatiomallin hyväksymisestä” -lomake (liite 2) osoittaakseen ymmärtäneensä al-
lianssihankkeen lähtökohdat ja vahvistaakseen halukkuutensa toimia allianssihankkeessa. 

VAATIMUS 2: Kompensaatiomallin hyväksyminen
Kilpailun järjestäjä on liittänyt kilpailuohjelmaan esityksen palvelurakennuksen pää- ja 

arkkitehtisuunnittelun kompensaatiomallista (liite 2). Kompensaatio muodostuu allianssin 
kaupallisen mallin mukaisesti suoraan korvattavista todellisista kustannuksista (palkkakus-
tannukset + lakisääteiset palkan sivukulut) sekä näiden päälle maksettavasta yleiskustan-
nukset ja katteen sisältävästä palkkiosta. Palkkio lasketaan prosentteina suoraan korvatta-
vista kustannuksista ja se laskutetaan ja maksetaan korvattavien kustannusten toteutuman 
perusteella. 

Työryhmän nimi:

Työryhmän yritys/-kset:

Työryhmän henkilöjäsenet:

Työryhmän yhteyshenkilö:

Sähköposti:

Puhelinnumero:

Osoite:

Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Muista allekirjoit-
taa ja palauttaa 
myös liite 2.



VAATIMUS 3: Kelpoisuus
Kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän pääsuunnittelijan tulee olla suorittanut arkkitehdin tut-

kinto ja hänellä tulee olla työlupa Euroopassa. Hänen tulee täyttää Suomen Maankäyttö- ja 
rakennuslain Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 120 e § (17.1.2014/41) mukaisesti poik-
keuksellisen vaativan suunnittelutehtävän vaatima kelpoisuus. Kilpailun voittaneessa suunnit-
teluryhmässä tulee hankkeen jatkosuunnittelun käynnistyessä olla lisäksi toinen henkilö, joka 
täyttää pääsuunnittelijalle asetetut vaatimukset. Suunnittelijaryhmää voi täydentää ennen suun-
nittelusopimuksen allekirjoittamista. Pääsuunnittelijan tulee kyetä toimimaan kilpailun ja jat-
kosuunnittelun aikana suomen kielellä. 

VAATIMUS 4: Resurssit
Kilpailuun ilmoittautuvassa työryhmässä tulee olla vähintään 4 henkeä (sisältäen pääsuun-

nittelijan). Työryhmän tulee olla resursseiltaan ja pätevyydeltään riittävä palvelurakennuksen 
rakennussuunnittelutehtävän suorittamiseen. Työryhmään tulee nimetä pääsuunnittelijan lisäksi 
yksi projektiarkkitehti ja kaksi avustavaa suunnittelijaa, joilla kaikilla tulee olla arkkitehdin tai 
tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinto. Sama henkilö tai yritys saa olla mukana vain yh-
den kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jäsenenä. Alla on ilmoitettava työryhmän pakollisten 
neljän jäsenen nimet, pätevyydet ja roolit. Työryhmään voi lisäksi kuulua muita asiantuntijajäse-
niä, kuten maisema-arkkitehti ja liikennesuunnittelija. 

 
 

     VAATIMUS 5: Kilpailumenestys
Kilpailuun ilmoittautuva työryhmä tai sen jäsen on saanut yli 2000 brm2 laajuisesta koh-

teesta (rakennus- tai aluesuunnitelma) järjestetyssä kilpailussa palkinnon viimeisen 10 vuoden 
aikana. Kilpailuksi hyväksytään pohjoismainen tai kotimainen yleinen kilpailu tai kotimainen kut-
sukilpailu tai Europan-kilpailu. Palkinnoksi luetaan 1., 2. tai 3. palkinto, lunastus tai Europanin 
runner-up -palkinto. Alla on ilmoitettava kilpailun nimi, laajuus, vuosi, kilpailussa saatu sija ja 
kilpailutyön tekijät. Työryhmän tai sen jäsenen tulee olla kilpailutyössä tekijänä.

 
VAATIMUS 6: Tietomallinnusvalmius
Kilpailuun ilmoittautuvalla työryhmällä tai sen jäsenellä tulee olla referenssinään valmistunut 

tai käynnissä oleva yli 500 brm2 laajuinen tietomallinnuskohde. Työryhmän jäsenen tulee olla 
kohteessa pääsuunnittelijana tai vastuullisena projektiarkkitehtina. Alla on ilmoitettava kohteen 
nimi, valmistumisvuosi, laajuus ja suunnittelijat. Kilpailuun ilmoittautuvalla työryhmällä tulee 
olla kilpailun voittaessaan valmius palvelurakennuksen suunnitteluun tietomallintamalla koh-
teen tietomallinnusohjeen (liite 19) mukaisesti. 
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Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Työryhmä vakuuttaa 
täyttävänsä
vaatimuksen 
(rasti ruutuun)

Työryhmän jäsen 2 (proj.arkkitehti):

Työryhmän jäsen 3:

Työryhmän jäsen 4:

nimi, pätevyys:

Kilpailun nimi ja vuosi:

Tehtävän laajuus (brm2):

Kilpailussa saatu sija: 

Kilpailutyön tekijät:

Kohteen nimi ja valmistumisvuosi:

Kohteen laajuus (brm2):

Kohteen pääsuunnittelija: 

Kohteen projektiarkkitehti/-dit:

Pääsuunnittelijan nimi:
Pääsuunnittelijan pätevyys:
(tutkinto + mahd.muut pätevyydet)


	Check Box 3: Off
	Text Field 38: 
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 51: 
	Text Field 47: 
	Text Field 49: 
	Text Field 46: 
	Text Field 52: 
	Text Field 48: 
	Text Field 50: 
	Check Box 12: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 37: 


