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RD VELHO DESIGN AWARD 2019 

 

KILPAILUSÄÄNNÖT 

§ 1 KILPAILUN NIMI 

RD Velho Design Award 2019 

 

§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT 

Muotoilukilpailun järjestää RD Velho Oy. Kilpailun tehtävä on valittu ja määritelty yhdessä Uponorin 

kanssa. 

 

RD Velho Oy on älykkään liiketoiminnan kehittäjä sekä tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen 

ammattilainen. Luomme älykkäästi toimivaa maailmaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Älykäs maailma 

syntyy korkealaatuisen osaamisen, intohimon ja innovatiivisuuden tuloksena. Ratkaisemme muuttuvan 

maailman ja digitalisaation haasteita tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden 

yhdistämällä liiketoiminnan kehittämisen, tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen. Ydinosaamisiamme 

ovat asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, tietojärjestelmät ja ohjelmistot, mekaniikka, sulautetut 

laiteet ja muotoilu. Projekteissamme pidämme huolta laadukkaasta projektinhallinnasta, tietoturvan 

huomioimisesta ja käytettävyydestä. 

 

Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. 

Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmät niin asuin- ja liikerakentamiseen kuin 

julkiseen rakentamiseenkin.  

 

Uponorin vahvuus perustuu laajaan maantieteelliseen toimintaan, pitkään kokemukseen 

asiakaspalvelusta julkisessa ja asuin- ja liikerakentamisessa sekä yhdyskuntatekniikassa, kuten myös 

yhtiön kykyyn täyttää asiakkaiden vaatimukset ammattitaidolla. 

 

Uponorin laajalla ammattilaiskumppanien verkostolla on syvälle menevää osaamista mitä erilaisimmista 

asiakastarpeista. Tämän ansiosta Uponor-verkosto kykenee tarjoamaan osaamista ja palvelua, joka 

hakee vertaistaan ja johon asiakkaat voivat luottaa.  

 

§ 3 KILPAILUN TAVOITE 

RD Velho Design Award 2019 -kilpailussa tehtävänä on suunnitella uusi innovatiivinen 

palvelumalli/konsepti Uponorille. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja luoda mielenkiintoinen 

palvelukonsepti ja palvelun toteutustapoja, joilla asiakkaat voivat paremmin ja helpommin ymmärtää 

Uponorin tuotteiden sekä järjestelmien hyödyt ja ominaisuudet. Palvelun tulee olla helposti 

käytettävissä ja sen tulee tukea teknisen tiedon ymmärtämistä.   

Kilpailu on yksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu.  
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§ 4 OSALLISTUMISOIKEUS 

RD Velho Design Award 2019 -muotoilukilpailu on Suomessa järjestettävä kilpailu, johon voivat 

osallistua muotoilijat ja tuotesuunnittelijat, alan opiskelijat tai asiaan muuten perehtyneet henkilöt sekä 

heidän muodostamansa työryhmät. Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös 

englanninkielisiä. Osallistujien ei tarvitse olla Suomen kansalaisia. 

 

RD Velho Oy:n muotoilijat ja suunnittelijat eivät saa osallistua kilpailuun. 

Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet ilmenevät 

kilpailuohjelmasta. 

 

§ 5 ARVOSTELUPERUSTEET 

Kilpailun tehtävä on tarkemmin kuvattu kilpailuohjelmassa. 

Palkittavan kilpailutyön arvostelussa kiinnitetään huomiota sekä esitystapaan, että sisältöön. 

Arvostelussa painotetaan:  

 työn selkeään ja hyvään esittämistapaa ja visuaalista ilmettä 

 uusia ideoita ja mielenkiintoista konseptia 

 suunnitelmaa, joka on käyttötarkoitukseensa tarkoituksenmukainen eli asiakaslähtöinen 

 

§ 6 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET 

Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa 

tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun 

palkintolautakunta. 

 

§ 7 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN 

Kilpailussa palkitaan yksi pääpalkinnon voittaja. Jaettavien palkintojen yhteismäärä on enintään kolme. 

Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman 

myös toisin. 

 

Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta. 

 

Kilpailun voittajat julkistetaan 2019 Alihankintamessujen yhteydessä. 

 

§ 8 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS 

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista kilpailutyöt.  

Käyttöoikeuksilla tarkoitetaan tuotteiden valmistus-, markkinointi- ja myyntioikeuksia. Töiden 

käyttöluvasta ja niistä maksettavista korvauksista sovitaan kilpailun jälkeen tehtävällä erillisellä 

sopimuksella.  Kilpailun järjestäjillä on etuoikeus neuvotella ideoiden ja konseptien hyödyntämisestä 

kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta kilpailuehdotusten 

suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa. 

 

Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa 

jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista. 
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Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös 

aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija voi halutessaan mallisuojata kilpailuehdotuksensa 

ennen kilpailuehdotuksen jättämistä.  

 

§ 9 PALKINTOLAUTAKUNTA 

RD Velho Design Award 2019 -muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty 

palkintolautakunta. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt. 

 

§ 10 KILPAILUASIAMIES 

RD Velho Oy:n n nimeämänä kilpailuasiamiehenä toimii Hannu Havusto. Kilpailuasiamiehen tehtävänä 

on vastaanottaa kilpailuun osallistuneet työt, koota kilpailutyöt palkintolautakunnan käsittelyä varten ja 

vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta juryn 

toiminnassa. 

 

§ 11 KILPAILUOHJELMA 

Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja 

osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa. 

 

§ 12 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA 

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen vastaanotettuaan. 

 

§ 14 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN 

Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman ja 

siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun osallistuvaan ratkaisuun, 

konseptiin, tuotteeseen tai tuotesarjaan. 

 

Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden tuotteesta 

tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. ehdotusten kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa). 

 

KILPAILUOHJELMA 

KILPAILUTEHTÄVÄ 

 

RD Velho Design Award 2019 on yksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu. 

 

Tämän kilpailun tehtävänä on luoda uudenlaisia keinoja, joilla Uponor voi viestiä tuotteistaan kuluttajille. 

Palvelun kohderyhmänä ovat etenkin tavalliset kuluttajat kuten taloyhtiöiden hallitusten jäsenet, 

kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät, maatalousyrittäjät ja vastaavat ei-ammattilaiset, jotka joutuvat 

tekemään päätöksiä ja valitsemaan erilaisten lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien välillä. Kuluttajat 

tekevät uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä päätöksiä ja joutuvat vertailemaan ominaisuuksiltaan ja 

kustannuksiltaan erilaisten tuotteiden välillä. Tässä kilpailussa etsitään keinoja, joiden avulla kuluttajille 

voidaan prosessin eri vaiheisiin tarjota oikeata tietoa Uponorin tuotteista käyttäjäystävällisellä tavalla.  



RD VELHO DESIGN AWARD 2019 –MUOTOILUKILPAILUN KILPAILUOHJELMA JA SÄÄNNÖT 29.5.2019 
Julkinen 

4 (5) 

 

Tehtävänä on miettiä informaatiokanavat, kohtauspisteet, esitystavat jne. ja kuvata kuinka ne liittyvät 

toisiinsa ja minkälaisia keinoja tarvittavan informaation esittämiseen voidaan käyttää. Kuluttajat 

tarvitsevat sopivaa tietoa ennen hankkeiden aloittamista, tuotteiden ja ratkaisujen vertailussa, 

tarjousvaiheessa, urakoitsijan valinnassa, käyttöönotossa ja ylläpidossa.  

 

Lisätietoja Uponorin tuotteista, ratkaisuista ja innovaatioista: https://www.uponor.fi/ 

 

Etsimme siis luovia ja uusia ratkaisuja ja keinoja kuinka teknistä tietoa voidaan ymmärrettävästi viestiä 

kuluttajille ja minkälainen polku johtaa kuluttajat alusta loppuun turvallisesti ja selkeästi.  

 

– Kilpailutöissä on kiinnitettävä huomiota asiakaslähtöisyyteen, Palvelumallin ymmärrettävyyteen ja 

hyödynnettävyyteen. Kiinnitämme arvioinnissa huomiota myös visuaaliseen ilmeeseen sekä työn 

esittämistapaan.  

 

Töiden arviointiperusteet on esitetty kilpailusääntöjen kohdassa §5. 

 

AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET 

Kilpailuaika on 31.5.-2.9.2019 

 

Kilpailun tulokset ja julkistaminen  

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 20.9.2019 mennessä.  

Kilpailun voittajat julkistetaan 24.-26. syyskuuta 2019 Alihankintamessuilla Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa. 

 

Kilpailuun jätetyistä ehdotuksista voidaan järjestää näyttely asiakkaan ja/tai RD Velhon tiloissa. 

Kilpailutöitä voidaan myös esitellä RD Velhon www-sivuilla muotoilukilpailuosiossa kilpailun tulosten 

julkistamisen jälkeen. 

 

KILPAILUEHDOTUKSET 

Tiedot suunnittelijasta ja kilpailusalaisuus 

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotus ja jokainen toimitettu kuva on varustettava nimimerkillä.  

Huomatkaa, että kilpailutöitä esittelevässä materiaalissa ei siis saa olla näkyvissä tekijän oikeata nimeä, 

vaan ainoastaan nimimerkki! 

 

Kilpailuehdotus 

Kilpailuehdotukset tulee olla toimitettuna viimeistään 2.9.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

muotoilukilpailu@rdvelho.com . Sähköposti lähetetään otsikolla: ”RD Velho Design Award”. 

Sähköpostiin tulee seuraavat tiedostot:  

 Kilpailuehdotus, joko PDF-tiedostona tai JPG-kuvina tai muussa vapaasti luettavassa ja 

avattavissa olevassa formaatissa (esim. video, UI-proto tms). 

 Tiedostonimi on kilpailijan nimimerkki (+ numero, jos useita tiedostoja). Kilpailijaa ei saa 

tunnistaa nimimerkistä, eikä kilpailuehdotuksessa saa olla kilpailijan nimeä. 

 Tekstitiedosto, jossa on kilpailijan yhteystiedot: kilpailijan nimi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite sekä postiosoite  

 

https://www.uponor.fi/
mailto:muotoilukilpailu@rdvelho.com
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Sähköpostiin lähetettävä tiedosto ei saa ylittää 8 MB. Jos tiedoston koko on suurempi, voidaan 

kilpailuehdotus lähettää myös ladattavana linkkinä. Kilpailuehdotukseen tulee sisällyttää:  

 

 Selkeällä tavalla esiteltynä palvelukonsepti ja siihen liittyvät innovatiiviset palvelun 

toteuttamisen keinot. Esitystapa on vapaa. Materiaalin tulee olla helposti ymmärrettävissä, 

luettavissa ja saavutettavissa. 

 

Kilpailua koskevat kysymykset 

Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kilpailua koskevat kysymykset tulee 

toimittaa sähköpostilla osoitteeseen muotoilukilpailu@rdvelho.com Vastaukset kysymyksiin lähetetään 

kysyjälle, ja jos niillä on yleistä merkitystä, ne julkaistaan kilpailun 

kotisivustolla www.rdvelho.com/muotoilukilpailu 

 

PALKINNOT 

Palkintosumma on yhteensä 5.000 euroa, joka jakaantuu seuraavalla tavalla: 

1.       palkinto 3.000 euroa 

2.       palkinto 1.500 euroa 

3.       palkinto 500 euroa 

 

Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman 

myös toisin. 

 

Muista korvauksista on tarkemmin kilpailusääntöjen kohdassa $8. 

 

 PALKINTOLAUTAKUNTA 

 Mika Kiljala, toimitusjohtaja, RD Velho Oy, lautakunnan puheenjohtaja 

 Ismo Talonpoika, Uponor  

 Juha Hietanen, Uponor 

 Henri Ulmanen, Senior Industrial Designer, RD Velho Oy 

 Ville Nenonen, Senior Industrial Designer, RD Velho Oy 

 Hannu Havusto, RD Velho Oy sihteeri / kilpailuasiamies (ei äänioikeutta) 

 

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT 

Kilpailun järjestää RD Velho Oy.  

 

mailto:muotoilukilpailu@rdvelho.com
http://www.rdvelho.com/muotoilukilpailu

