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Kilpailun tarkoitus ja osallistuminen
Kilpailun tarkoituksena on kannustaa toimijoita tarjoamaan yhä energiatehokkaampia ja samaan aikaan sisäympäristöltään hyviä asuintaloja, joissa on toimivia yhteisöjä.
Kilpailuun osallistuminen on avoin kaikille asuinkiinteistöjen omistajille ja vuokranantajille.
Kilpailuun hyväksytään asuinkäytössä olevia kokonaisia kiinteistöjä tai yksittäisiä asuintaloja,
jotka voivat osoittaa luotettavasti oman toimintansa ostoenergian ja veden kulutuksensa
sekä tekemään tyytyväisyyskyselyn asukkaille.
Kilpailuun ilmoittaudutaan 30.6.2015 mennessä ja kilpailuehdotukset lähetetään 15.9.2015
mennessä osoitteeseen: info@figbc.fi Kilpailuun osallistujille lähetetään lisäohjeita.
Kilpailun raati pidättää oikeuden tarvittaessa asettaa erillisiä sarjoja, riippuen osallistuvien
kiinteistöjen koosta, sijainnista tai muusta ominaisuudesta. Kilpailuun osallistuminen on
maksutonta. Osallistujat vastaavat tarvittavien tunnuslukujen laskemisesta ja kyselystä aiheutuvista kustannuksista.

Kilpailumenettely ja voittajan valinta
Kilpailussa kohteita mitataan kolmella eri mittarilla: Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden Energiankulutus- ja Tyytyväisyysmittarilla sekä mittaamalla
kohteiden vedenkulutusta:
•

Energiakulutus -mittari, joka mittaa ostoenergian kulutusta ilman painokertoimia.
Mittaustulos perustuu vuoden 2014 kulutukseen. Ohjeet Energiakulutus -mittarin
käyttöön löytyvät:
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/energiankulutus-mitattu-ja-todellinenkayttovaiheen-kulutus/

•

Tyytyväisyys –mittari, joka mittaa sisäympäristön eri osa-alueisiin tyytyväisyyden
(lämpöviihtyvyys, huoneilman laatu, valaistus- ja ääniolosuhteet sekä yhteisöllisyys).
Mittaus on tehtävä kesäkuun - elokuun 2015 aikana ja vastausprosentin oltava vähintään 15 % lähetettyjen kyselylomakkeiden määrästä. Ohjeet ja kyselylomake mittarin
käyttöön löytyvät:
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/sisaymparistoon-tyytyvaisten-kayttajien-osuus/

•

Vedenkulutus ilmoitetaan vuoden 2014 kulutuksena siten kuin se kohteen vesilaskussa esitetään. Lisäksi ilmoitetaan asukasmäärä.
o Kiinteistössä / rakennuksessa käytetty kokonaisvesimäärä 2014.

Kaikki mittarit ovat osallistujien helposti itse käytettävissä. Kilpailua varten mittaustiedot
syötetään Green Building Council Finlandin ilmaiseen internet –työkaluun:
http://www.figbc.fi/elinkaarimittarit/tyokalu
Lisätietoja ja ohjeita mittareiden käytöstä Jessica Karhu:
jessica.karhu@figbc.fi | 040 675 8899 sekä kilpailun sivuilta: http://figbc.fi/kilpailu2015/
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä osallistuvan hankkeen kilpailuun sopimattomuuden tai
puutteellisen tai epäilyttävän aineiston perusteella.
Voittajat valitsee mittarieiden tunnuslukujen ja harkintansa perusteella raati, johon kuuluvat:
•
•
•
•
•
•
•

Puheenjohtaja Heli Kotilainen, Green Building Council Finland
Maarit Haakana, Ympäristöministeriö
Juha Toivanen, Energiavirasto
Harri Heinaro, Motiva
Aija Tasa, RAKLI
Timo Tossavainen, Kiinteistöliitto
Auri Häkkinen, Rakennuslehti

•

Sihteeri Jessica Karhu, Green Building Council Finland

Osallistujien ja voittajien julkistaminen ja kilpailun järjestäjä
Kilpailun voittajat, juryn kunniamaininnat ja osallistujat julkistetaan Green Celebration 2015
tilaisuudessa 22.10.2015 klo 18.00 alkaen Helsingin Suvilahdessa.
Kaikille osallistujille myönnetään diplomi ja he saavat palautteena sijoituksensa sekä vertailutietoja, jonka avulla he voivat jatkossa kehittää toimitilojaan energiatehokkaimmiksi ja viihtyisimmiksi.
Kolme parasta kilpailijaa kutsutaan osallistumaan Green Celebrationiin. Osallistuminen
Green Celebrationiin maksaa kilpailijoille 500 euroa (+alv.). Osallistumismaksu sisältää kilpailukohteesta tehdyn esittelyvideon ja gaala -illallisen sekä ohjelman. Tehty video jää myös
osallistujien omaan käyttöön. (Pidätämme oikeuden Green Celebration –tilaisuutta koskeviin muutoksiin).
Kilpailun järjestää Green Building Council Finland, josta lisätietoja: www.figbc.fi kumppaneinaan Ympäristöministeriö, Energiavirasto, Kiinteistöliitto, RAKLI, Motiva, Rakennuslehti ja
VAETS –verkosto (energiatehokkuussopimukset/vuokra-asuntoyhteisöt).

