
WOODHOUSE PARADISE
Kilpailutyön arviointikriteerit 

Kilpailussa esitettävien ideoiden ja konseptien tulee olla 

kilpailuohjelman tavoitteiden mukaisia, innovatiivisia ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia. Kotimainen ja kansainvälinen arviointiraati 

kiinnittää työssään huomiota seuraaviin: 

 

1. Konsepti ja laatu 

a) Keskeisten ratkaisujen ja innovaatioiden esittely sekä kuvaus 

palvelukonseptista 

o toiminta-ajatus  

o rakennuksen/rakennusten (tai osan) tuleva käyttö  

o sijainnin hyödyntäminen 

o synergiatavoitteet muiden alueelle sijoittuvien palveluiden 

kanssa 

o mahdollinen yhteistyökuvaus kaupungin ja kolmannen 

sektorin kanssa 

o paikoituksen ratkaisut, mikäli niille erityistä tarvetta 

o tavoiteltu toteutusaikataulu sekä mahdollinen vaiheistus 

o tuotevalikoima 

o aukioloaika 

o liiketaloudelliset tavoiteluvut 

o kiinnostavuus ja liiketoimintapotentiaali 

Evaluation criteria of the competition entries 

The ideas and concepts presented in the competition must be in line 

with the objectives of the competition program, innovative and 

economically feasible. The domestic and international jury pays 

attention to the following: 

 

1. Concept and quality 

a) Presentation of key solutions and innovations and description of the 

service concept 

o business idea 

o future use of the building(s) (or part of it) 

o utilization of the location 

o synergy objectives with other services located in the area 

o a description of possible cooperation with the town and the 

third sector 

o parking solutions if there is a special need for them 

o the intended implementation schedule and possible phasing 

o product range 

o opening hours 

o targeted financial figures 

o attractiveness and business potential 

 

  



b) Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset tai suunnitelmat 

o kuvaus kilpailijasta ja mahdollisista yhteistyökumppaneista 

sekä sopimusjärjestelyistä 

o olemassa olevan yrityksen osalta keskeiset tuloslaskelmat 

ja taseen tunnusluvut 

o todennäköinen toiminnan omistus- ja rahoitusmalli (miten 

toiminnan rahoitus turvataan) sekä oman ja vieraan 

pääoman suunnitellut päälähteet 

 

Myytävien kohteiden osalta arvioidaan myös: 

c) Kunnostuslaajuus ja -kokemus: Selvitys aiotuista kunnostamis- ja 

korjaustoimenpiteistä ja niiden laajuudesta, sekä mahdollinen 

kokemus rakennusten kunnostamisesta ja peruskorjaamisesta 

2. Hinta 

Kilpailutyössä tulee ilmoittaa tavoitellun rakennuksen/rakennuksen 

osan tarjottu osto/vuokraushinta (hinta€/alv 0%). Mikäli tarjous koskee 

useampaa rakennusta, on ilmoitettava hinta erikseen kullekin 

rakennukselle, sekä se, koskeeko tarjous myös yksittäistä 

rakennusta/mitä kombinaatioita tarjous koskee. Kilpailutyössä 

pyydetään ilmoittamaan myös tarjouksen voimassaoloaika. 

Arviointi 

Kilpailutöiden arvioinnissa kokonaisratkaisu on tärkeämpi kuin 

yksityiskohtien virheettömyys. Arviointiraati pisteyttää kilpailutyöt 

vertailuperusteittain. Saman pistemäärän voi saada useampi 

kilpailutyö. Mikäli samaan vertailupistemäärään päätyy useampi 

kilpailutyö, valitaan parhaaksi korkeammat laatupisteet saanut 

kilpailutyö. 

Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 

b) Economic and financial conditions or plans 

o a description of the competitor and potential partners and 

the contractual arrangements 

o for an existing company, key income statements and 

balance sheet ratios 

o the probable ownership and financing model of the 

operation (how the financing of the operation is secured) and 

the planned main sources of equity and liabilities 

 

For properties for sale, a statement of 

c) Scope of and experience in renovation: Statement of the planned 

renovation and repair measures, possible experience in renovating 

buildings 

2. Price 

The offered purchase / rental price (price € / VAT 0%) of the target 

building or its part must be stated in the competition entry. If the offer 

concerns several buildings, the price must be indicated separately for 

each building, as well as whether the offer also applies to an individual 

building or which combinations the offer applies to. The competition 

entry should also indicate the validity period of the tender. 

Evaluation 

In the evaluation of competition entries, the overall solution is more 

important than the accuracy of the details. The jury scores the 

competition entries by benchmark. Multiple entries can receive the 

same score. If several competition entries end up in the same 

reference number, the competition entry with the highest quality score 

will be selected as the best. 

The organizer reserves the right to make changes to this document. 


