
Kilpailuohjeet 
 
1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde 
 
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy yhteistyössä 

järjestävät ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä Puumalan siltatorni uudessa valossa. 
 
1.2 Kilpailutehtävä 
 
Kilpailun tehtävänä on korvata suunnitellulla ratkaisulla siltatornin nykyinen energiaa 

haaskaava loisteputkivalaistus. Lopputuloksen tulee olla toimiva sisävalaistus hissitornin 

kulkuväylillä sekä sisä- että ulkopuolisilla alueilla. 
 
Valaistus tulee suunnitella ympäristöön sopivaksi ja teemallisesti muunneltavaksi 

hyödyntäen leditekniikkaa, värivalaistusta ja C2 SmartLight -valaistuksenohjausta. 
 
Puumalan siltatorni on tunnettu maamerkki, jota halutaan korostaa valaistuksen keinoin ja 

tehdä näin siltatornista entistäkin tunnistettavampi osa Puumalan sataman maisemaa, 

tuoden näin kohteeseen sekä koko alueelle uudenlaista arvoa. 
 
1.3 Osanotto-oikeus 
 
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan 

opiskelijat. 
 
1.4 Kilpailuaika 
 
Kilpailun ajankohta on 1.2.-1.4.2017 
 
1.5 Palkinnot 
 
1 x 2.500 € 

Suunnittelukilpailun voittaja 

 

1 x 1.000 € 

Lunastettava kilpailuehdotus 

 

1 x 1.000 € 

Yleisöäänestyksen voittaja 
 
Palkinnot eivät ole verovapaita. 
 
1.6 Palkintolautakunta 



 
Palkintolautakuntaan kuuluvat: 
- Matias Hilden, kunnanjohtaja, Puumalan kunta 

- Kimmo Hagman, tekninen johtaja, Puumalan kunta 
- Tuula Vainikka, markkinointipäällikkö, Puumalan kunta 
- Jaana Kuivalainen, Sahanlahti Resort Oy/Puumalan Yrittäjät ry 

- Helmi Summanen, Puumalan nuorisovaltuusto 

- Jorma Tuuna-Väiskä, toimitusjohtaja, C2 SmartLight Oy 

- Sini Kemiläinen, Kampanjapäällikkö, C2 SmartLight Oy 

- Elisa Hillgen, Valon kaupunki - koordinaattori, Jyväskylän kaupunki 
 
Kilpailuasiamiehenä toimii Kimmo Hagman Puumalan kunnasta. Hän toimii myös 

palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä. 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Tuula Vainikka Puumalan kunnasta. 

 

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita 

suunnitelmien toteutukseen liittyvissä asioissa. 
 
1.7 Kilpailuohjelma-asiakirjat 
 
Tämä kilpailuohjelma on nähtävissä kilpailun kotisivuilla  

www.c2smartlight.com/puumala 

 
2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 
 
2.1 Kilpailuohjelma 
 
Kilpailuohjelma on kilpailijoita sitova. 
 
2.2 Kilpailua koskevat kysymykset 
 
Kilpailijoilla on oikeus tehdä tehtävää koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti 

sähköpostilla: kimmo.hagman@puumala.fi 
 
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla. Mahdolliset kysymykset on 

toimitettava kilpailuasiamiehelle viimeistään 01.03.2017. 
 
2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja toteutusaikataulu 
 
Kilpailun aikataulu:  

01.02.2017 kilpailu alkaa  

22.03.2017 kilpailu sulkeutuu  

24.03.2017 yleisöäänestys alkaa kilpailun nettisivulla 

http://www.c2smartlight.com/puumala
http://www.c2smartlight.com/ideakilpailu-puumalan-siltatorni
http://www.c2smartlight.com/ideakilpailu-puumalan-siltatorni


01.04.2017 tulokset julkistetaan kilpailun nettisivulla 
 
Toteutusaikataulu 

- Valaistusratkaisun rakentaminen ennen juhannusta 2017 (hissi turistikäytössä koko 

kesän) 

- Valmiin valaistusratkaisun julkistaminen ja käyttöönotto Puumalan Siltakemmakoissa 

2.8.2017. 

 
Tulosten julkistamisen jälkeen palkitut työt julkaistaan suunnittelijoiden nimien ja 

palkintolautakunnan pöytäkirjan kanssa kilpailun kotisivulla, ne ovat esillä myös Puumalan 

kunnan kotisivuilla osoitteessa www.puumala.fi 
 
Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa. 
 
2.4 Kilpailutöiden käyttöoikeus 
 
Puumalan kunta saa toteutusoikeuden ideakilpailun voittaneeseen, palkittuun ja 

lunastettuun suunnitelmaan ilman muita maksuja. Puumalan kunta pidättää oikeuden olla 

toteuttamatta lunastettua ideaa. Puumalan kunnalla on oikeus muttei velvollisuutta tilata 

ehdotetun ratkaisun tekniset suunnitelmat ja urakan kilpailutusmateriaalin toteutus 

voittaneen ehdotuksen tekijältä. 

 

Osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kilpailuaineistoa kilpailutöiden esittelyyn 

ja tulosten julkistamiseen kilpailun ja kunnan nettisivuilla. Kilpailijalla säilyy tekijänoikeus 

työhönsä. 

 
3 KILPAILUEHDOT 
 
3.1 Rajoitukset 
 
Siltatorni sijaitsee maantien ja vesireitin välittömässä läheisyydessä, joten suunnitelmassa 

on huomioitava seuraavat rajoitukset: 
- Välkkyvää, vilkkuvaa tai muuten nopeasti muuttuvaa valoa ei sallita.  
- Tieliikennelain 56 §:n vaatimukset tulee ottaa huomioon. Sillä perusteella ei 

lähtökohtaisesti pidetä punaista tai punakeltaista valoa suotavana liikenneympäristössä 

(myöskään vesiliikenteen suuntaan). 
- Liikenneviraston julkaisemassa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen 

suunnitteluohjeessa on annettu häiriövalolle ja häiritsevälle sivuvalolle ohjeistusta 

kappaleissa 2.6 ja 2.7 ja erikoisvalaistuksiin liittyvää ohjeistusta löytyy kappaleesta 2.8. 
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.p

df 
- Liikenneviraston tienvarsimainonnasta antaman määräyksen pykälistä 9-11 löytyy 

ohjeistusta tien varrella olevien valaistuskohteiden häikäisyn rajoihin ja valaistuksen 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf


muutosnopeuksiin. 
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_web.pdf 
Kilpailuun voivat osallistua työt, 
- jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että 

pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta, ja 
- joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu muualla. 
 
3.2 Arvosteluperusteet 
 
Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon: 
 
- Ympäristöön soveltuva suunnitelma 
- Valaistuksen laatu ja muuntuvuus teemojen mukaan, joita voivat olla esimerkiksi Suomi 

100 vuotta, Siltakemmakat, arki, juhla, sää, vuodenajat 
- C2 SmartLight -ohjaimien innovatiivinen käyttö valaistuksen ohjauksessa. 
- Suunnitelman tekninen toteutettavuus suunnitellussa aikataulussa sekä valaistuksen että 

ohjauksen osalta. 
- Kilpailutyön tulee sisältää kustannusarvio joka on toteutettavissa noin 20.000€ budjetilla. 
- Siltatornin sijainnin johdosta toteutukseen vaikuttavat rajoitukset on huomioitu. 

 
4 VAADITTAVAT ASIAKIRJAT 
 
4.1 Asiakirjat 
 
Esitysten on oltava julkaisukelpoisia. Kilpailutyö toimitetaan kilpailuasiamiehelle kolmella 

A3-planssilla joko postitse tai sähköisesti, sisältäen: 

1. tekstiselostus ja idea (josta tulee käydä ilmi perustelut siihen, kuinka valaistuksen 

suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat ja kuvaus siitä, kuinka 

sisätilojen nykyinen energiaa haaskaava loisteputkivalaistus korvautuu suunnitellulla 

ratkaisulla.) 

2. Valaistusratkaisun visualisointi 

3. tekniset tiedot + laskelmat (sis. ehdotukset valaisinmalleista teknisine tietoineen, selvitys 

valaistuksen ohjauksen toimintaperiaatteesta ja arvio valaistusratkaisun 

toteutuskustannuksista.) 

 

Mikäli kilpailuehdotus toimitetaan postin kautta, mukaan liitetään myös sähköinen 

materiaali muistitikulla. 

 
4.2 Kilpailusalaisuus 
 
Kilpailuehdotusten nimettömyyden suojaa noudatetaan siihen asti, kun palkintolautakunta 

on antanut lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä. Kilpailijan on ehdotusta laatiessaan ja 

lähettäessään huolehdittava sen nimettömyydestä. Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_web.pdf


viitteitä tekijästä. Kilpailuehdotuksen lomakkeiden ja tiedostojen nimistä on käytävä ilmi 

ehdotuksen nimimerkki. 
 
Osallistuminen sähköisesti: Kilpailu-materiaali toimitetaan yhdessä zip-tiedostossa tai 

latauslinkkinä. Zip-tiedostoon tulee liittää myös kilpailutyön nimellä ja kilpailijan 

nimimerkillä nimetty txt-tiedosto, jossa lukee ehdotuksen nimimerkki ja tekijän/tekijöiden 

nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus 

ja ketkä ovat avustajia. Tekijänoikeudet voi omistaa myös yritys. 
 
Osallistuminen postitse: Kilpailutyön taakse on kiinnitettävä suljettu, nimimerkillä varustettu 

läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tekijän/tekijöiden nimi, 

osoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus ja 

ketkä ovat avustajia. Tekijänoikeudet voi omistaa myös yritys. 
 

Kilpailuasiamies huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen 

yhteydessä siten, että lähettäjätiedot eivät tule palkintolautakunnan tietoon. 
 
4.3 Kilpailutöiden sisäänjättö 
 
Kilpailuaika päättyy 22.03.2017. Kilpailutyöt on jätettävä klo 16.00 mennessä. 
 
sähköpostiosoitteeseen: 

kimmo.hagman@puumala.fi 
 

tai postiosoitteeseen:  

Kimmo Hagman 

Puumalan kunta 

Keskustie 14 

52200 Puumala 
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