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387023-2022 / Vaasan kauppatorin suunnittelukilpailu 

Kysymykset ja vastaukset  

Kysymys 1. Liite 7: Ovatko sivuilla 12-13 olevat valokuvat myös vuosilta 2000-2020? (sama otsikko on 
sivuilla 11 ja 14) 
Vastaus: Liitteeseen on päätynyt inhimillisestä virheestä johtuen muutama sivu kahteen kertaan. Sivujen 
12-13 kuvat ovat jo kertaalleen oikean otsikkonsa "Valokuvia alueesta 1800-1970" alla. Kuvakoosteen 
valokuvat löytyvät päivitettynä kilpailun nettisivuilta erillisinä kuvatiedostoina ja päivitetty liite lähetetään 
kysymysten ja vastausten mukana liitetiedostona. 
 
Kysymys 2. Pääsuunnittelijan varahenkilö:  
- tuleeko hänen olla samalta toimialalta (koulutus) kuin pääsuunnittelija vai voiko olla esim. 
rakennesuunnittelija? 
- tarvitaanko hänestä myös kohdennetut referenssit (A4)? 
Vastaus: Varahenkilön tulee täyttää kilpailuohjelmassa pääsuunnittelijalle annetut vähimmäisvaatimukset 
ja hänen pätevyys (koulutus, työkokemus ja referenssit) tulee olla vastaava kuin kyseiseen työryhmään 
nimetyllä pääsuunnittelijalla. Varahenkilön referenssejä ei ole tarvetta ilmoittautumisvaiheessa toimittaa, 
mutta ne tarkistetaan, mikäli pääsuunnittelija vaihtuu. Pääsuunnittelijan vaihdoksesta tulee sopia kilpailun 
järjestäjän kanssa. Muista työryhmän jäsenten vaatimuksista kerrotaan kilpailuohjelmassa kohdassa 1.5. 
 
Kysymys 3. Voiko referensseihin (A4) liittää kuvia? 
Vastaus: Voi, referenssit voi esittää vapaamuotoisesti. Referenssit voivat siis olla esimerkiksi 
suunnitelmakuvina, valokuvina tai videoina, mutta tämän lisäksi referenssit esitellään tekstimuotoisesti 
max A4 laajuudessa (fontti min 9). Kaikki osallistumishakemuksessa ja kilpailuohjelmassa vaaditut tiedot 
tulee kuitenkin ladata vaaditulla tavalla osallistumishakemuksen liitteeksi. Tarjouspalvelu.fi-portaaliin 
ladatun yksittäisen tiedoston koko voi olla max 100 Mt. 
 
Kysymys 4. Referenssien määrä (min/ max) 
Vastaus: Jokaiselta työryhmään kuuluvalta henkilöltä tulee olla referenssinä vähintään 3 kohdetta viimeisen 
10 vuoden ajalta. Referenssejä kannattaa peilata kilpailuohjelmassa lueteltuihin erityisansioihin. 
Referenssien tulee olla henkilöreferenssejä.  
 
Kysymys 5. Tarvitaanko myös avustajilta CV ja/ tai referenssit (A4)? 
Vastaus: Ei tässä kilpailun vaiheessa. Kilpailun järjestäjät voivat vaatia toimittamaan ilmoittautumistietoja 
tarkentavia dokumentteja, jotka tulee toimittaa kahden päivän kuluessa toimituspyynnöstä. Kilpailijat 
voivat täydentää työryhmäänsä kilpailuvaiheen aikana. Muista muutoksista tulee sopia kilpailun järjestäjän 
kanssa. Työryhmällä tulee olla pätevyys ja valmius ehdotuksensa mukaisen kaupunkiympäristön 
jatkosuunnitteluun ja rakentamisen aikaiseen asiantuntijapalveluun.  
 
Kysymys 6. Osallistujien vertailu/ miten pisteytetään ( työvuosien määrä, referenssien määrä?) 
Vastaus: Kilpailuryhmät valitaan kahdella tavalla kilpailuohjelman 1.5. -luvussa kuvatusti. Ensimmäinen 
valintatapa on, että kolme (3) kilpailuryhmää valitaan vähimmäisvaatimukset A ja B täyttävien sekä 
erityisansioita koulutuksessaan ja referensseissään osoittaneiden työryhmien joukosta. Toinen tapa on, että 
arvotaan yksi (1) kilpailija kaikkien muiden vähimmäisvaatimukset A ja B täyttävien työryhmien joukosta. 
Työvuosien määrää ja referenssien määrää ei pisteytetä, vaan työryhmän avainhenkilöille on asetettu 
vähimmäisvaatimukset. Osallistujia vertaillaan sen sijaan koulutuksen ja referenssien erityisansioiden 
perusteella. Jos työryhmien valinnassa ei nouse kolmea selkeästi parasta kilpailuryhmäehdokasta, voi 
palkintolautakunta arpoa kilpailuryhmät tasavertaisiksi arvioitujen työryhmien joukosta.  
 
Liitetiedostot: 
Liite7_Valokuvia_alueesta_paivitetty_22_3_2022.pdf 


