
	

Ekotehokas terassi -kilpailuohjelma

1. Kilpailun säännöt

1.1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Green Net Finland ry:n kanssa.

Kilpailu liittyy Ilmastokatu -hankkeeseen, jossa tähdätään tulevaisuuden vähähiiliseen ja
ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan
Tikkuraitilla ja Asematiellä etsitään jo rakennetussa kaupunkiympäristössä toimivia ratkaisuja,
joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta voidaan leikata. Ratkaisuja ideoimassa ja
kokeilemassa ovat mukana alueiden yritykset, kiinteistönomistajat, asukkaat sekä kaupunki.

1.2. Kilpailun tavoite

Ekotehokas terassi kilpailussa etsitään Helsinkiin uutta ekotehokkaan terassin mallia, joka on
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja jonka avulla lyhyttä terassikautta voidaan Helsingissä
jatkaa ekologisuudesta tinkimättä ja jota voitaisiin monistaa Helsingin katukuvassa usealla eri
terassilla. Nykyiset lämmitettävät terassiratkaisut ovat vanhanaikaisia ja kuluttavat
huomattavasti energiaa. Tuomalla ekologisuus ja kestävät energiavalinnat kaupungin
terassiratkaisuun jalkautetaan ekologisuus osaksi Helsingin kaupunkikuvaa ja lähemmäs
kuntalaisia.



Helsingin kaupunki vastaa kaupungin terassiohjeiden valmistelusta ja terassiluvista. Kilpailun
kautta etsitään kaupungille uudentyyppistä ohjeistusta, jossa huomioidaan ekologisuus.
Nykyiset ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/terassiohjeet.pdf

Ehdotukset voivat perustua avoimeen, katettuun tai lasitettuun terassiratkaisuun.

1.3. Mitä voittajaratkaisulta edellytetään?

Ekologinen voittajaratkaisu huomioi erityisesti ratkaisussaan niin materiaalin kuin
lämmitysratkaisunkin ympäristöystävällisyyden. Lisäksi etsittävältä ratkaisulta edellytetään
monistettavuutta sekä innovatiivisuutta. Myös kustannustehokkuus tulisi olla kilpailuun
osallistuvien mielessä, sillä konseptista halutaan sellainen, joka olisi helsinkiläisravintoloille
mielekäs ja kiinnostava tilata. Sitäkin kilpailuun osallistuvien toivotaan miettivän, että miten
terassirakenne säilötään talven ajan ja otetaan helposti käyttöön kevään koittaessa.

Lisäksi voittajaratkaisun tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen.

1.4. Osallistumisoikeus

Ekotehokas terassi -kilpailu on Suomessa järjestettävä kilpailu, johon voivat osallistua yritykset ja
muut organisaatiot, insinöörit, muotoilijat, arkkitehdit ja muut asiantuntijat, alan opiskelijat sekä
heidän muodostamansa työryhmät. Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla
myös englanninkielisiä. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia.

1.5. Ratkaisujen arviointikriteerit

Kilpailussa etsitään ratkaisua, joka täyttää seuraavat arviointikriteerit:

1. Materiaalitehokkuus: terassin rakentamisessa käytettävien elementtien
materiaalitehokkuus, alkuperä, kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö, sosiaalinen kestävyys,
hiilijalanjälki, viherrakenteet

2. Energiatehokkuus: terassin käyttöön liittyvä energiatehokkuus, eli valaistuksen,
lämmityksen, äänentoiston jne. energiaratkaisut. Lisäksi energian lähde – esimerkiksi
oma uusiutuvan energian tuotanto, kaukolämmön hyödyntäminen jne.

3. Kustannustehokkuus: ratkaisuehdotuksen kustannustehokkuus terassin omistajalle
(investointikustannukset, käyttökustannukset)



4. Konseptin monistettavuus: ratkaisuehdotuksen monistettavuus ja muunneltavuus
monipuolisesti terasseilla eri puolella Helsinkiä.

5. Design ja innovatiivisuus: ratkaisun design (yleisilme ja kyky varastoida ja säilyttää
ratkaisu terassikauden ulkopuolella sekä käyttöönoton helppous) ja innovatiivisuus /
uutuusarvo.

6. Kaupunkikuvallisuus ja toteuttamiskelpoisuus: ratkaisun sopivuus kaupunkikuvaan
(kaupunkitilaa suunniteltaessa ensisijainen lähtökohta on kaupunkikuvallisesti
korkeatasoinen ratkaisu) ja toteuttamiskelpoisuus Helsingissä.

Lisäksi arvioinnissa lisäarvoa voidaan laskea esimerkiksi seuraavista:

· Ravintolan asiakkaan osallistaminen ilmastoviisaisiin valintoihin
· Kausikasvien hyödyntäminen ja hyötykasvit

Asiantuntijaraati pisteyttää kaikki kilpailuun mukaan hyväksytyt tarjoukset seuraavan kriteeristön
mukaisesti:

Kriteeri Painoarvo Pisteytys

Materiaalitehokkuus 25,00 % 0-5

Energiatehokkuus 25,00 % 0-5

Kustannustehokkuus 10,00 % 0-5

Monistettavuus 10,00 % 0-5

Design ja innovatiivisuus 10,00 % 0-5

Kaupunkikuvallisuus 10,00 % 0-5

Muut 10,00 % 0-5

YHTEENSÄ 100,00 %

Arvosteluasteikko

5= Erittäin hyvä.



4= Hyvä.

3= Kohtalainen.

2= Puutteellinen.

1= Erittäin puutteellinen.

0= Ei vastaa vaatimuksia.

1.6. 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 raati.

1.7. Palkinnot ja voittajan julkistaminen

Kilpailun voittajan valitsee raati. Kilpailussa valitaan yksi voittaja. Raati voi nimetä myös
kunniamainintoja sekä yksimielisellä päätöksellä valita myös jaetun voittajan.

Helsingin kaupunki maksaa voittajaehdotukselle palkinnon, jonka suuruus on 5000 euroa.
Tämän lisäksi Helsingin kaupunki tilaa erikseen voittajaratkaisun lopulliset piirustukset.

Voittajaratkaisu ja sen suunnittelija saavat näkyvyyttä kilpailun ja Ilmastokatu-hankkeen
viestinnässä. Ratkaisun varsinainen toteutuspäätös jää helsinkiläisten ravintoloiden
päätösvastuulle, mutta Ilmastokatu-hankkeen kautta edistetään ratkaisun jalkautusta Iso-
Robertinkadun ravintoloille.

1.8. Kilpailuehdotusten käyttö- ja tekijänoikeus

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on
osallistujien sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun
osallistumista.

Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia.



1.9.  Kilpailun raati

Ekotehokas terassi -kilpailun raatiin kuuluvat:

- Anne Stenros, Helsingin kaupunki (raadin puheenjohtaja)
- Jari Viinanen, Helsingin kaupunki (Ympäristökeskus)
- Tapio Tuomi, Lähienergialiitto
- Jessica Karhu, Finnish Green Building Council
- Terhi Tuominen, Dayground Oy
- Arkkitehti NN, Helsingin kaupunki (Rakennusvalvonta)
- Anu Kiiskinen, Helsingin kaupunki (Rakennusvirasto)
- Ari Sarmanto, Cafe Carusel

Raati voi halutessaan tarkistaa kokoonpanoaan kilpailun aikana, sekä lisäksi kuulla tarpeelliseksi
katsomiaan raadin ulkopuolisia asiantuntijoita.

1.10. Vakuutus tutustumisesta kilpailun sääntöihin ja kilpailuohjelmaan

Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet omaan
kilpailuehdotukseen.

2. Kilpailun aikataulu

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan sunnuntaihin 12.3.2017 klo 23:59 saakka.

Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua koskevat
kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 28.2.2017 mennessä osoitteeseen
suvi.hakamies@gnf.fi. Kysymyksiin annetaan vastauksia Ilmastokadun Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/ilmastokatu/?fref=ts



3. Kilpailuehdotuksen jättäminen

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake osoitteessa
https://goo.gl/forms/N7lzuuy7yqWeuBLi1.

Ilmoittautumiskaavakkeen lisäksi kilpailijat voivat halutessaan toimittaa liitteitä ja lisäselvityksiä
sähköpostitse osoitteeseen suvi.hakamies@gnf.fi. Sähköpostissa tulee selkeästi indikoida mihin
kilpailuehdotukseen liitteet liittyvät. Liitteet tulee toimittaa kilpailuajan puitteissa.

Jättäessään kilpailuun ehdotuksen kilpailijat sitoutuvat siihen, että heidän nimensä ja
kilpailuehdotuksen nimi ja lyhyt kuvas ratkaisusta julkaistaan kilpailun järjestäjien toimesta.

Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt.


