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ERA17 ohjelman puolesta 
 
Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) 
Iso Roobertinkatu 4, 4 krs 
00120 Helsinki 
Y-tunnus 2367766-3     
 
TARJOUSPYYNTÖ 24.10.2016 
 

Selvitys	ERA17	ohjelman	vaikuttavuudesta	ja	esitys	jatko-
toimista	

 
Green Building Council Finland pyytää tarjoustanne, jossa annetaan kokonaisnäke-
mys mitä ERA17-ohjelman aikana on tapahtunut ja miten ohjelman vuonna 2010 
asetetut tavoitteet on saavutettu. Työssä määritellään myös jatkotoimet energiate-
hokkuuden parantamiselle rakennetussa ympäristössä. 
 
Työ on osa ERA 17, Energiaviisaan ympäristön aika -ohjelmaa, josta lisätietoja: 
http://era17.fi/   

Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpääs-
töistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan 
edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. Energiaviisaus koostuu monesta eri 
tekijästä: maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja 
uusiutuvan energian hyödyntämisestä. 

 
Toimeksiannon kuvaus 
 
Toimeksianto on kuvattu liitteenä olevassa Työohjelmassa. 
 
Työn tuloksen syntyy tiivis kooste, joka koostuu neljästä työpaketista 
• Suomen rakennetun ympäristön energiatehokkuuden kuvaus 
• Onnistumistarinat 
• ERA17 ohjelman vaikuttavuusarviointi 
• Roadmap 

 
Työ suoritetaan syksyllä / talvella  2016  - 2017 ja se valmistuu tammikuun 2017 
loppuun mennessä.  

 
Työtä ohjaa Jessica Karhu Green Building Council Finlandista.  
 
Työn kokonaishinta on 18 000 euroa + alv. 
 
Tilaaja vastaa työn taittokuluista. 
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Tarjoukseen sisällytettävät osiot 

 
• Esitys työn toteutustavasta, menetelmistä ja aikataulusta työvaiheittain. 
• Toimeksiannon toteutuksesta vastaavat henkilöt sekä kuvaus heidän osaamises-

taan ja työkokemuksestaan vastaavista toimeksiannoista.  Nimetään erikseen 
työn kokonaisuudesta vastaava henkilö. 

• Työn toteutus henkilöittäin: 
o Osallistuu x tuntia, työn toteutuksen vastuualue (työpaketti) sekä tunti-

hinta 
 

Tarjouksen valintakriteerit 
 
Konsultti valitaan seuraavien kriteereiden perusteella: 
• Vastuuhenkilöiden osaaminen ja kokemus rakennetun ympäristön energiate-

hokkuudesta, hiilijalanjäljestä, selvitysten laadinnasta sekä työpajojen fasilitoin-
nista (50 %) 

• Esitys toteutustavasta (25 %) 
• Painotettu keskituntihinta (25 %), jossa huomioidaan työpanoksen määrä ja tun-

tihinta 
 

Luottamuksell isuus 
Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja 
sellaisena salassa pidettävä, tulee kyseinen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja 
merkitä liite selkeästi termillä ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tarjouksen hinta ei ole 
ammatti- tai liikesalaisuus. Liikesalaisuudeksi hyväksytään vain sellainen tieto, jota ei 
ole aiemmin julkistettu ja jonka paljastumisesta aiheutuisi tarjoajalle vahinkoa. 
 
Rajaukset 
Green Building Council Finland pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki 
tarjoukset tai hyväksyä vain osan tarjouksista.  
 
Sopimuksen syntyminen ja sopimuskausi        
Työstä tehdään erillinen sopimus voittaneen tarjoajan kanssa. Sopimus ei synny tar-
jouksen hyväksymisellä eikä hyväksymistä koskevalla tiedoksiannolla, vaan vasta kir-
jallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella.  
 
Tarjouksen toimittaminen 
Tarjous tulee toimittaa kirjeitse / sähköpostilla perjantaihin 4.11.2016 klo 16.00 
mennessä: jessica.karhu@figbc.fi. Sähköpostin aihe-kenttään tulee selkeästi merkitä 
viite ”Tarjous”. Tarjoukset tulee olla voimassa 31.12.2016 asti. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
Jessica Karhu 
senior sustainability specialist 
puh. 040 675 8899, jessica.karhu@figbc.fi 
 
Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) 
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Liite		
	
Työohjelma	
	
Selvitys	ERA17	ohjelman	vaikuttavuudesta	ja	esitys	jatko-
toimista	

	
Selvityksen	tarkoitus	on	antaa	kokonaisnäkemys,	mitä	ERA17	ohjelman	aikana	on	tapah-
tunut	ja	miten	alkuperäiset	vuonna	2010	asetetut	tavoitteet	on	saavutettu.		Painopiste	on	
kokonaiskuvassa	ja	siinä,	mihin	suuntaan	olemme	menossa,	jos	jatkamme	tähän	men-
nessä	tehtyjä	energiatehokkuusparannuksia.		
	
Lisäksi	selvityksen	on	tarkoitus	kuvata	tarinoiden	avulla,	mitä	energiatehokkuuden	pa-
rantaminen	on	käytännössä	tarkoittanut	ja	miten	se	on	onnistunut,	esiin	tulleita	ongel-
mia	unohtamatta.	
	
Työssä	määritellään	myös	suositukset	mahdollisille	ohjelman	jatkotoimille.	
	

1 Työpaketit	
	
Työpaketti	1	|	Suomen	rakennetun	ympäristön	energiatehokkuuden	kuvaus	|	ve-
tovastuu	Konsultti	|	

• Suomen	energiatehokkuustavoitteet	ja	sitoutuminen	kansallisiin	ja	kansainväli-
siin	strategioihin	ilmastomuutoksen	torjumiseksi	

• Energiatehokkuutta	ohjaavat	normit	ja	niiden	tulevaisuuden	näkymät	
• Rakennetun	ympäristön	energiankulutuksen	kehittyminen	2010-2017		
• Energian	tuotannon	(määrän	ja	laadun?)	muuttuminen	vuosina	2010	–	2017	
• Energian	kulutuksen	muuttuminen	rakennetun	ympäristön	osalta	vuosina	2010	–	

2017	
• Suomen	rakennetun	ympäristön	hiilijalanjälki	2010	ja	2017	(2016)	
• Uudet	lähi-	ja	muut	energiaratkaisut		
• Energiatehokkuuden	ja	korjausrakentamisen	yhteensovittaminen	

	
Työpaketti	2	|	Onnistumistarinat	|	vetovastuu	Konsultti	&	ERA17	viestintäryhmä	|	

• Kuvataan	tarinoiden	muodossa	alkuperäisten	painopisteiden	alueilta	esimerkkejä	
onnistuneista	muutoksista,	joilla	on	saavutettu	energiatehokkuutta	tai	otettu	
käyttöön	uusiutuvaa	energiaa	tai	luotu	uutta	liiketoimintaa	energiatehokkuuden	
alalla	kiinteistösektorilla.	



	

	 Green Building Council Finland | Iso Roobertinkatu 4, 4. kerros, Helsinki 
www.figbc.fi | info@figbc.fi  

 

• Käytetään	tietolähteinä	ERA17	organisaatioita,	jotka	ovat	edustettuina	seuranta-
ryhmässä		

	
Työpaketti	3	|	ERA17	ohjelman	vaikuttavuusarviointi	|	Vetovastuu	Konsultti	&	GBC	
Finland	&	Koordinaatioryhmä	

• Alkuperäisten	painopisteiden	toteutuminen	ja	vaikutukset	rakennetun	ympäris-
tön	energiatehokkuuteen	

• Toimenpiteiden	vaikutukset	alaan	ja	alan	sisäiseen	tiedonkulkuun	ja	yhteistyöhön	
	
	
Työpaketti	4	|Road	map	tästä	eteenpäin	|	vetovastuu	GBC	Finland	ja	ERA17	koordi-
naatioryhmä	|	

• Järjestetään	työpaja	ERA17	organisaatioille,	jossa	päätetään	jatkosta	(1/2	päivää)	
• Mitä	ohjelmasta	opittiin:	mikä	toimi,	mikä	ei	toiminut		
• Suositukset	jatkotoimiksi,	eri	vaihtoehtoja:	
A) Jatko-ohjelman	käynnistäminen	

o Tavoitteet	ja	konkreettiset	toimenpiteet	
o Toteuttajat	ja	vastuuorganisaatio	
o Resurssit	
o Aikataulu	

B) Ohjelmatyön	päättäminen	
C) Nykyisen	ohjelmatyön	jatkaminen	ja	syventäminen	
D) Muu	toteutustapa	

	
	
Raportin	kokoaminen	|	vetovastuu	GBC	Finland	ja	ERA17	koordinaatioryhmä		

• Kootaan	työvaiheen	tuloksista	tiivis	paketti,	jossa	eri	työvaiheet	on	helposti	irro-
tettavissa	itsenäisiksi	osikseen.	

• Työpaketti	1:	noin	10	sivua,	teksti	+	havainnolliset	graafit	
• Työpaketti	2:	4-5	lyhyttä	tarinaa,	tiivis	yhteistyö	ERA17	viestintäryhmän	kanssa	
• Työpaketti	3:	tarjouksessa	esitys	arviointimenetelmästä,	4-5	puhelin	haastattelua	
• Työpaketti	4:	Työpajan		veto	yhdessä	GBC	Finlandin	kanssa	ja	tulosten	koonti	

	
	

 
 


