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KESTÄVÄ LIIKKUMINEN SUURTAPAHTUMISSA -HAASTEKILPAILUN SÄÄNNÖT  

KUVAUS 

Kestävä liikkuminen suurtapahtumissa -haastekilpailu on Kotkan Meripäivien ja Kotkan-Haminan 

seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n (jäljempänä järjestäjät) järjestämä avoin haastekilpailu, joka on 

suunnattu kestävää liikkumista edistäville tahoille. Haastekilpailun tavoitteena on löytää ja tukea 

henkilöliikenteen kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat suurten yleisötapahtumien asiakkaiden 

käyttäjäkokemusta. Ratkaisuehdotusten ympärille tulee syntyä uutta liiketoimintaa, joka edistää 

kierto- ja jakamistalouden mukaista liikkumista suurtapahtumien yhteydessä.  

Parhailla ehdotuksilla on mahdollisuus päästä testaamaan ratkaisua kesän 2017 The Tall Ship Races 

ja Kotkan Meripäivät -tapahtumassa sekä saada rahallista tukea kokeiluun. Kokeilurahaa jaetaan 

yhden tai usean soveltuvan ehdotuksen kesken. Maksuton tapahtuma järjestetään Kotkan keskustan 

kupeen Kantasatamassa 12.-16.7.2017, ja se houkuttelee 300 000 kävijää pääkaupunkiseudulta, 

Uudeltamaalta ja Kaakkois-Suomesta. 

KILPAILUUN LIITTYVÄ TYÖPAJA  

Perjantaina 10.3.2017 järjestetään Kotkan Vellamossa työpaja, jossa tutustutaan Kotkan Meripäivien 

ja The Tall Ship Races -tapahtuman alueeseen sekä esitellään haastekilpailussa ratkaistava ongelma 

tarkemmin ja käydään keskustelua siitä. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytyksenä 

haastekilpailuun osallistumiselle.  

HAASTEKILPAILU 

Kilpailussa etsitään kierto- ja jakamistalouden mukaisia ratkaisuja suurten yleisötapahtumien 

henkilöliikenteeseen. Sellaiset ratkaisut perustuvat mm. houkuttelevaan ja helppokäyttöiseen 

julkiseen liikenteeseen, eri liikkumismuodot yhdistäviin ovelta-ovelle  

-palveluihin (MaaS) sekä kimppakyyteihin ja yhteiskäyttöliikennevälineisiin (esim. autot, 

polkupyörät). Näin parannetaan liikkumisen resurssitehokkuutta merkittävästi sekä vähennetään 

CO2-päästöjä. (Kierrolla kärkeen, Sitra 2016) 

Auta meitä löytämään ratkaisuja seuraaviin haasteisiin.  

Millainen palvelu tai useiden palveluiden kokonaisuus edistäisi haasteen 1 ja/tai 2 ratkaisemista?  
 
Haaste 1 
Kuinka rohkaista mahdollisimman suurta osaa kävijöistä saapumaan tapahtumapaikalle 
joukkoliikenteellä tai vähintään kimppakyydeillä? Voisiko hyödyntää taloudellisia kannusteita 
esimerkiksi pehmeän ohjaamisen avulla (ns. nudge)? 
 
Haaste 2 
Omalla autolla liikkujille järjestetään parkkitilaa Kotkansaarelta, mutta tapahtuman välittömässä 
läheisyydessä ei parkkitilaa ole. Tämä tarkoittaa 500 m - 2,5 kilometrin mittaista siirtymää 
parkkialueelta tapahtuma-alueelle. Kuinka tämä siirtymä mahdollistetaan kestävällä tavalla? 
Millainen tulonmuodostus ratkaisuun voidaan rakentaa?  

 

https://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia117.pdf
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Ratkaisuehdotukset voivat liittyä esimerkiksi palvelukonsepteihin ja kannustemalleihin, sekä niitä 

tukeviin tuotteisiin. Toivomme saavamme rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri toimijoiden 

osaamista. Ehdotusten arvioinnissa arvostamme ratkaisuehdotuksen itseohjautuvuutta (ei kuormita 

tapahtuman järjestäjäorganisaatiota), vaikuttavuutta erityisesti kierto- ja jakamistalouden 

näkökulmasta, liiketoimintapotentiaalia, toteutettavuutta, skaalattavuutta sekä modulaarisuutta.  

Ratkaisuehdotusten takana voi olla liikkumispalveluiden tarjoajat ja kehittäjät, kolmannen sektorin 

toimijat, yksittäiset henkilöt tai muut organisaatiot, jotka ovat valmiita pilotoimaan ehdotustaan The 

Tall Ship Races ja Kotkan Meripäivät -tapahtumassa.  

Kannustamme ratkaisuehdotuksissa uudenlaisia yhteistyömuotoja. Kilpailuehdotus voi olla kahden 

tai useamman tahon yhteinen. 

Ratkaisuehdotuksen jättäminen 

Tiimin jättäessä ehdotuksensa kilpailuun, pitää ehdotuksessa olla tiimin jäsenten nimet, 

taustaorganisaatiot (jos edustaa organisaatiota) ja sähköpostiosoitteet. Tiimi ilmoittaa myös 

kontaktihenkilön mahdollisia järjestäjän yhteydenottoja varten. 

Idea esitetään lomakkeella. Ideatekstin pituus tulostettuna voi olla maksimissaan kolme (3) sivua 

(A4). Siitä tulee käydä ilmi haastekohteessa kokeiltava ratkaisuehdotus ja tulonmuodostusmalli sekä 

talousarvio, josta käy ilmi mahdollisen palkintorahan käyttäminen kokeilun toteutukseen.  

Ratkaisuehdotus lähetetään 31.3.2017 klo 23.59 mennessä verkkolomakkeen kautta;   

Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: esa.partanen@cursor.fi.  

Kysymykset tulee lähettää 22.3.2016 klo 23:59 mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet 

kysymykset (anonyymisti) ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla 28.3. 

mennessä. 

Määräajan jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei huomioida. Ratkaisuehdotuksen perille saapuminen on 

osallistujan vastuulla. 

Rahapalkinto 

Paras ehdotus tai ehdotukset palkitaan rahapalkinnolla: 8 000€ - 10 000 €. Kokonaissumma jaetaan 

yhden tai usean soveltuvan ehdotuksen kesken. 

Tuomaristolla on oikeus päättää rahapalkinnon jaosta toisin kuin säännöissä on mainittu tai jättää 

palkinto kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, ettei yksikään esitetyistä ideoista täytä kilpailulle 

asetettuja tavoitteita. 

Rahapalkinto tulisi hyödyntää kilpailuehdotuskokeilun toteuttamiseen, josta tulee esittää 

suunnitelma ehdotuksen jättämisen yhteydessä.  

  

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1476732&chk=4PGVVDHM
mailto:esa.partanen@cursor.fi
http://www.cursor.fi/fi/toimiva-yritys/kiertotalous/haastekilpailu-kestava-liikkuminen-suurtapahtumassa
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Aineisto 

Kukin ratkaisuehdotus esitetään dokumentissa, joka saa maksimissaan olla kolme (3) sivua (A4). 

Dokumentista tulee käydä ilmi kilpailuehdotus, siihen liittyvä ansaintalogiikka sekä talousarvio 

kokeilun toteuttamiseksi Kotkan Meripäivien ja The Tall Ship Races -tapahtumassa.  

Aikataulu 

2.3.2017 Tiedotteen ja haastekilpailun sääntöjen julkaisu 

10.3.2017  Työpaja Kotkassa haasteen ja kilpailun esittelemiseksi 

22.3.2017 Kysymysten viimeinen jättöpäivä (vastaukset kisasivulle 28.3. mennessä) 

31.3.2017  Viimeinen kilpailuehdotuksen jättöpäivä 

7.4.2017 Tuomarityöskentely 

12.4.2017  Voittajan julkistaminen 

12.-16.7.2017 Ratkaisun testaaminen Kotkan Meripäivät ja The Tall Ship Races -tapahtumassa 

Tuomaristo 

Tuomaristo valitsee rahapalkinnon saavan tiimin tai tiimit.  

Tuomariston jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: Antti Karjalainen (Kotkan kaupunki), Sara 

Lukkarinen (Motiva), Nani Pajunen (Sitra), Esa Partanen (Cursor Oy), Sami Sahala (Forum Virium), 

Tiina Salonen (Kotkan kaupunki) ja Heikki Sorasahi (Sitra). 

Voittajan julkistaminen 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, jonka jälkeen kilpailun voittamisesta julkaistaan tiedote 

12.4.2017.  

Järjestäjien oikeudet ja velvollisuudet 

Järjestäjillä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai 

Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.  

Järjestäjillä on oikeus muuttaa kilpailun aikana kilpailun sääntöjä tai keskeyttää kilpailu. Mahdolliset 

muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla 28.3.2017 mennessä. Kilpailijoiden velvollisuutena on 

seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. 

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet 

Tiimien jäsenet ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tiimien jäsenet 

ovat vastuussa siitä, että tiimin toimittama kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia 

tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää 

kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, tekijät ovat 

velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan. 


