
WOODHOUSE PARADISE
Kilpailutyön laadintaohjeet 

Vapaamuotoisesti toteutettavassa kilpailutyössä pyydetään esittämään: 

• Kilpailutyön nimi 

• Keskeisten ratkaisujen ja innovaatioiden esittely 

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 

• Kuvaus palvelukonseptista 

o tuotevalikoima 

o aukioloaika 

o liiketaloudelliset tavoiteluvut 

o kiinnostavuus ja liiketoimintapotentiaali 

• Muu mahdollinen havainnollinen kuvaus sisällön arvioinnin tueksi 

Instructions for drawing up the competition entry 

Entries are prepared freely and the following information is requested to 

be submitted: 

• Title of the competition entry 

• Presentation of key solutions and innovations 

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 

• Description of the service concept 

o product range 

o opening hours 

o targeted financial figures 

o attractiveness and business potential 

• Any other illustrative description to support the content evaluation 

  



• 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 selvitys  

o aiotut kunnostamis- ja korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus 

o mahdollinen kokemus rakennusten kunnostamisesta ja 

peruskorjaamisesta  

 

Kilpailutyössä tulee ilmoittaa tavoitellun rakennuksen tai sen 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 

tai mitä kombinaatioita tarjous koskee. Kilpailutyössä pyydetään 

ilmoittamaan myös tarjouksen voimassaoloaika. 

• 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 

o the planned renovation and repair measures and their scope 

o possible experience in renovating buildings 

 

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. 

  



Muuta huomioitavaa: 

• Liikesalaisuudet 

o Liikesalaisuuksia sisältävistä kohdista tulee olla yksilöity 

selvitys ja ne tulee olla helposti erotettavissa 

suunnitelmasta. 

• Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen 

o Mikäli kilpailija on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen 

maksamaan sosiaaliturvamaksuja, tulee kilpailijan esittää 

kirjallinen vakuutus niiden suorittamisesta. 

• Rekisteröinnit 

o Mikäli kilpailuun osallistuu toimiva yritys, tulee kilpailijan olla 

rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakonperintälain 

mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, tarvittaessa 

työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

tai vastaaviin ulkomaisiin rekistereihin ennen kilpailutyön 

jättämistä. Jos kilpailija ei ole rekisteröitynyt edellä 

mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava selvitys 

rekisteröimättömyyden perusteista. 

• Mikäli kilpailija on rakennusliike, tulee lisäksi esittää vähintään yksi 

yhteistyökumppani, joka tulee käyttämään kohdetta palveluiden tai 

tuotteiden tarjoamiseen (pois lukien mahdolliset konseptit, joissa 

toteutetaan vain asumista). 

Other things to consider 

• Trade secrets 

o Items containing trade secrets must be identified and easily 

distinguishable from the plan. 

• Payment of taxes and other public payments 

o If the competitor is taxable in Finland and is obliged to pay 

social security payments, the competitor must submit a 

written declaration of payment.  

• Registrations 

o If an existing company participates in the competition, the 

competitor must be registered in the Trade Register, the 

Prepayment register in accordance with the Act on tax 

prepayments, and, if necessary in the Employer register and 

the VAT register or similar foreign registers, before 

submitting the competition entry. If a competitor has not 

registered in the above registers, s/he must provide a 

statement of the reasons for non-registration. 

• If the competitor is a construction company, at least one partner 

must be nominated who will use the site to provide services or 

products (excluding any concepts where only housing is 

implemented).  



Kilpailutyön toimittaminen 

Kilpailutyö tulee toimittaa  

• torstaihin 30.9.2021 klo 15 mennessä 

o vain määräajassa saapuneet kilpailutyöt huomioidaan! 

• sähköpostitse 

o pdf-tiedostoina osoitteeseen tiina.immonen@navitas.fi, 

aihekenttään otsikko ”Woodhouse Paradise”. Pdf-

tiedostojen resoluution tulee olla vähintään 300 dpi. 

• tai paperisena suljetussa kuoressa. Kuori tulee varustaa 

merkinnällä ”Woodhouse Paradise”. Mikäli kilpailutyö lähetetään 

postitse tai toimitetaan muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi, on 

kilpailijan itse varmistettava, että kilpailutyö ehtii määräaikaan 

mennessä perille. Postitusosoite on: 

Navitas Yrityspalvelut 

Tiina Immonen 

PL 1 

78201 Varkaus 

 

Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 

Competition entry submission 

Entries must be submitted 

• by Thursday, September 30, 2021 at 3 p.m. 

o only entries submitted on time will be considered! 

• by e-mail 

o as pdf files to tiina.immonen@navitas.fi, the subject field 

entitled “Woodhouse Paradise”. Pdf files must have a 

resolution of at least 300 dpi. 

• or in paper in a sealed envelope. The envelope must be marked 

“Woodhouse Paradise”. If the competition entry is sent by post or 

delivered to another transport company, the competitor must ensure 

that the competition entry reaches the deadline. Mailing address is: 

Navitas Business Services 

Tiina Immonen 

Po Box 1 

78201 Varkaus 

 

 

 

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

 


