VUODEN VIHERTAITAJA-kilpailun säännöt

Johdanto
Viheralalla on koko ajan näkyvämpi ja tärkeämpi asema yhteiskunnassamme. Ympäristölle ja sen
laadulle asetetaan kasvavia vaatimuksia.
Viher- ja ympäristörakentajat ry haluaa tukea alan laadullista kehitystä ja olla yhdistyksenä
viemässä viherosaamisen myönteistä imagoa eteenpäin.
Viheraluerakentajat ry:n, nykyisin Viher- ja ympäristörakentajat ry, vuonna 2008 käynnistämä
Vuoden Vihertaitaja-kilpailu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenyrityksille. Kilpailun avulla
nostamme omaa ammattiosaamistamme esille.
Yhdistyksen jäsenillä on Vuoden Vihertaitaja-kilpailussa mahdollisuus osoittaa
ammattiosaamisensa. Kaikille kilpailuun osallistuville on tästä hyötyä työ- ja yritystoiminnassa.
Voitto takaa julkisuutta, imagon kohoamista sekä arvostusta. Koko ala saa lisää tunnettuutta ja
arvostusta.
Kilpailun nimi: VUODEN VIHERTAITAJA-kilpailu.
Kilpailun järjestäjä: Viher- ja ympäristörakentajat ry (lyh. Vyra).
Kilpailu on tarkoitettu Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenyrityksille.
Kilpailun järjestämisajankohta: Kilpailu järjestetään vuodesta toiseen toistuvana.
Kilpailusarjat: Vuosittain kilpaillaan neljässä sarjassa.
Sarjat ovat:
1
2
3
4

Viherrakentaminen, yksityispihat
Viherrakentaminen, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, yritysten ja liikekiinteistöjen pihat
Viherrakentaminen, julkiset kohteet, kunnat, seurakunnat, tiehallinto, ratahallinto
Viherrakentaminen, infrarakentaminen

Viherrakentamisessa sarja määräytyy sen mukaan, kuka tai mikä taho on tilaajana.
Oikeus osallistua eri sarjoihin
Kilpailija voi osallistua yhdellä työllä vain yhteen sarjaan. Kohde ei voi olla jaettu eri sarjoihin.
Jäsenyritys voi halutessaan ilmoittaa yhden eri kohteen jokaiseen sarjaan vuosittain.
Tuomaristolla on oikeus siirtää ehdotettu kohde toiseen sarjaan sekä esittää lisäkohteita kilpailuun.
Lisäkohteen tekijän tulee kuitenkin olla Viher- ja ympäristörakentajat ry:n jäsenyritys.
Milloin kilpailutyön saa aloittaa?
Kilpailutyön aloittamiselle ei ole aikarajaa. Työ on voitu aloittaa vaikka useita vuosia ennen
osallistumisvuotta tai sen voi käynnistää milloin tahansa osallistumisvuonna ennen kilpailuajan
päättymistä.
Milloin kilpailutyön tulee olla valmis?
Kilpailutyön tulee olla valmis kilpailuun osallistumisvuonna tai se voi olla valmistunut

kilpailuvuoitta edeltävänä vuonna. Samalla kohteella voi osallistua kilpailuun viherrakentamisen
sarjassa vain kerran.
Kilpailuun ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Viher- ja ympäristörakentajat ry:n toiminnanjohtajalle/yhdistyksen
toimistoon joko kirjeitse tai sähköpostilla 30.11.klo 24.00 mennessä. Kirjeessä postileiman päivä
ja sähköpostissa lähetyspäiväys ratkaisevat. Ilmoittautumisessa riittää jäsenyrityksen ja kohteen
nimi sekä kohteen edustajan suostumus olla mukana kilpailussa. Sähköpostiosoite on
toimisto@vyra.fi ja postiosoite Viher- ja ympäristörakentajat ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki.
Kohteesta tulee toimittaa puuttuvat liitteet ja ilmoittautumislomake 15.12. mennessä.
Ilmoittautumislomake löytyy Vyran nettisivuilta sähköisessä muodossa. Lomakkeen liitteeksi tulee
liittää siinä mainitut liiteaineistot (kuvia, piirroksia), mutta ne eivät vaikuta itse arviointiin.
Kohteesta tulee toimittaa digikuvia, joita tulee olla riittävästi, jotta tuomaristo voi kuvien avulla
arvioida kohteen toteutunutta laatua ja monipuolisuutta.
Osallistumistodistus
Kaikista hyväksytysti ilmoitetuista kilpailutöistä/-kohteista annetaan kirjeessä tai sähköpostin
välityksellä toimitettava osallistumistodistus. Tuomaristo tarkistaa, että kilpailutyö täyttää
kilpailusäännöt ja -ehdot.
Kilpailuun osallistumisen kustannukset
Osallistumismaksua ei ole.
Muutoin kilpailija eli jäsenyritys vastaa kaikista kilpailukohteen kustannuksista.
Luvat ja oikeudet
Kilpailija vastaa kiinteistön omistajalta tai haltijalta hankittavista luvista ilmoittaa kyseinen
kohde Vuoden Vihertaitaja-kilpailuun, sekä siitä, että kohdetta voidaan esitellä julkisesti. Jos
kiinteistönomistaja tai haltija asettaa jotain rajoituksia, tulee kilpailijan se selvittää ja kohdetta
kilpailuun ilmoittaessaan asiasta mainita.
Kilpailutyön sisältö
Yleinen määritelmä on se, että kilpailukohteen tulee olla yhtenäinen alue ja sen tulee sijaita
Suomessa. Se voi olla esim. kokonainen piha tai puisto tai tarkemmin määritelty osa-alue.
Se voi olla koko katu tai tie tai tarkemmin määritelty jakso. Vähimmäispinta-ala tulee olla sellainen,
mistä löytyy riittävästi arvosteltavia ominaisuuksia. Pienimmillään kohde voi olla esim. yksittäinen
muotopuu tai vesiaihe. Laajimmillaan esim. usean kymmenen hehtaarin golfkenttä.
Tuomaristo
Viher- ja ympäristörakentajat ry:n hallitus nimeää tuomariston. Tuomariston kokouksissa Vyran
toiminnanjohtaja on sihteerinä. Toiminnanjohtaja valmistelee arviointitilaisuuden.
TUOMARISTO
Puheenjohtaja
Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n nimeämä edustaja
Seurakuntapuutarhurit ry:n nimeämä edustaja
Maisemasuunnittelijat ry:n nimeämä edustaja
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry:n nimeämä edustaja
Taimistoviljelijät ry:n nimeämä edustaja
Kiviteollisuusliitto ry:n nimeämä edustaja
Kotipuutarha-lehden nimeämä edustaja

Tuomariston kulut
Vyra maksaa tuomariston tuomarikokousten yhteydessä syntyvät ruokailu- ja matkakulut
kotimaassa, samoilla periaatteilla kuin hallituksenkin kokousten yhteydessä. Vyra kustantaa kaikki
kilpailun arvosteluun liittyvät materiaalikulut.
Milloin, missä ja miten arvostelu tapahtuu?
Tuomaristo kokoontuu syksyllä Vyran toiminnanjohtajan kutsusta jossakin erikseen tuomariston
kanssa sopimassaan paikassa. Kun vähintään 5 tuomaria on paikalla, on tuomaristo päätösvaltainen.
Arvostelu tapahtuu kussakin sarjassa kuvien perusteella. Kuvista tulee ilmetä kohteen
kokonaiskuva, yleiskuva ja yksityiskohdat. Näiden perusteella tuomaristo arvioi kohteen työn laatua
ja osaamista.
Oleelliset seikat arvostelussa ovat
-

kirjalliset dokumentit ja kuvat
työn jälki, tekninen toteutus, mittatarkkuus, materiaalin laatu
taloudellinen onnistuminen
ekologisuus, materiaalien valinta
aikataulussa pysyminen
toimivuus, hoidettavuus,
yleisvaikutelma, esteettisyys
asiakastyytyväisyys

Palkitseminen
Kussakin sarjassa tuomaristo valitsee pisteytystä hyväksi käyttäen voittajan. Voittaja on omassa
sarjassaan ”Vuoden Vihertaitaja”. Voittajalle luovutetaan palkinnoksi kiertopalkinto vuodeksi
haltuunsa sekä kunniakirja. Rakentajan lisäksi palkitaan kohteen suunnittelija kunniakirjalla.
Tuomaristo voi antaa kunniamaininnan.
Palkitsemistilaisuus
Palkitseminen pyritään pitämään vuosittain Viherpäivillä.
Kilpailuaineiston säilyttäminen
Karttoja, kuvia ja työselostuksia kilpailuun osallistuneista töistä kootaan vuosiarkistoksi ja
ne luovutetaan Lepaan Puutarhamuseoon. Ylimääräinen materiaali palautetaan pyydettäessä
kilpailijalle.
Reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot osoitetaan Vyran hallitukselle. Tarvittaessa ne käsitellään joko
tuomariston ja/tai hallituksen kokouksessa.
Sääntömuutokset
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden kaikkeen kilpailun sisältöä koskeviin muutoksiin.
Sääntöjä on muutettu Viheraluerakentajat ry:n hallituksen päätöksellä 2014.

