
 
 
 
 

Energy Hackathon: Säännöt  

Kilpailuhaaste 

Miten sinä tai tiimisi tekisitte energiaa ja energiankulutusta näkyväksi, niin että siitä oppiminen 
olisi lapsille ja nuorille helppoa ja hauskaa? 

Energy Hackathonin teemana on Kaupunki ja rakennukset energia-aiheisena 
oppimisympäristönä.  

Energy Hackathonissa etsitään uusia ratkaisuja siihen, miten energiaa ja energiankulutusta 
voisi tehdä näkyvämmäksi ja sen säästäminen mielenkiintoiseksi mahdollisimman 
konkreettisilla ja hauskoillakin tavoilla. Millaisten uusien digitaalisten sovellusten ja pelien 
avulla energiateemasta voisi oppia enemmän sekä rakennuksissa että niiden ulkopuolella? 
Kohderyhmänä ratkaisuissa tulisi olla kuluttajat ja loppukäyttäjät, erityisesti lapset ja nuoret. 

Kuka voi osallistua? 

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö (pois lukien kilpailun 
suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuvat henkilöt). Kilpailutyöt tehdään ensisijaisesti 
tiimeissä, mutta kilpailuun voi myös osallistua yksin (=yhden hengen tiimi). 

Kilpailutyöllä voi osallistua myös muihin vastaaviin kilpailuihin. Työllä, jolla on aikaisemmin 
osallistuttu johonkin toiseen kilpailuun, ei kuitenkaan voi osallistua tähän kilpailuun. 

Kilpailuun osallistuminen edellyttää kilpailuun ilmoittautumista, henkilön tai tiimin jäsenen 
osallistumista paikan päällä Hackathonin avaukseen perjantaina 17.5 sekä lisäksi kilpailutyön 
esittelyyn 18.5. Näihin ei voi osallistua etänä verkon kautta. Kilpailutyön esittelyn jälkeen sitä 
ei voi enää muuttaa. 

Kilpailutöistä 

Kilpailun teemana on kaupunki ja rakennukset energia-aiheisena oppimisympäristönä. 
Kilpailutyön on vastattava kilpailun haasteeseen ja tuottaa ratkaisuja, joilla energiateemaa 
voidaan tehdä kohderyhmälle näkyvämmäksi ja kiinnostavammaksi, ja joissa hyödynnetään 
rakennuksia ja kaupunkia energia-aiheisena oppimisympäristönä.  

Kilpailutyön tulee olla suunnattu kohderyhmälle eli kuluttajille ja loppukäyttäjille, 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Kilpailutyö voi olla tekninen tai ei-tekninen. Kilpailutyö voi olla 
esimerkiksi peli, sovellus, idea, konsepti, piirros, liiketoimintasuunnitelma tai joku muu 
ratkaisu dokumentoituna siten, että sitä voidaan esitellä edelleen. Siinä tulee hyödyntää 
pelillistämisen ja visualisoinnin elementtejä.  

Kilpailutöissä toivotaan hyödynnettävän monipuolisesti esimerkiksi rakennusten energia- ja 
kulutusdataa (toimitetaan kilpailijoiden käyttöön) tai muuta avointa dataa sekä esimerkiksi 
lisätyn todellisuuden (AR) elementtejä, joiden avulla energiaa voidaan konkreettisesti 
havainnollistaa. Joukkueita suositellaan testaamaan ideoitaan kohderyhmällä 
mahdollisuuksien mukaan.  

 



 
 
 
 

Tiimien käyttöön toimitetaan kaupunkien palvelurakennusten (esim. koulu) energia- ja 
kulutusdataa yhden viikon ajalta keväältä 2019 sekä reaaliaikaista kulutusdataa, joka on 
käytössä 13.-18.5.2019. Ratkaisut tulisi suunnitella niin, että ne on jatkossa skaalattavissa 
myös muihin kohteisiin.   

Kilpailussa hyödynnettävä rakennusdata-aineisto julkaistaan 15.4.2019 ja siihen voi tutustua 
jo ennakkoon. Kilpailuaineistot sekä lisäohjeet datan hyödyntämisestä toimitetaan 
Hackathoniin ilmoittautuneille. Kilpailussa saa myös hyödyntää kaikkia mahdollisia avoimia 
tietolähteitä.  
 
Ratkaisun laajuus, hyödynnettävät aineistot ja kilpailutyön tarkempi fokus on kuitenkin 
tiimien päätettävissä. Joukkueet voivat aloittaa kilpailutyön edistämisen kilpailuhaasteen 
julkaisun jälkeen 27.3.2019.  
 
Tiimien on mahdollista työskennellä englanniksi sekä pitchata englanniksi, mutta tapahtuma 
on pääosin suomenkielinen. Kilpailusäännöt ja ohjeistus on saatavilla englanniksi. Ideoiden 
sparrausta ja tukea on myös mahdollista saada englanniksi. 
   

Kilpailun aikana saatava tuki 

Kilpailussa on mahdollisuus hyödyntää Hackathonissa eri tahojen asiantuntemusta. 6Aika 
Energiaviisaat kaupungit –hankkeen edustajia ja 6Aika Tulevaisuuden älykkäät 
oppimisympäristöt –hankkeen edustajia on paikalla koko tilaisuuden ajan. Lisäksi tapahtuman 
fasilitaattori Educraftor sekä Tieto Finland Oy, ISS Oy (rakennusdatan käyttö), Fortum Oyj ja 
Turku Energia ovat mukana sparraamassa joukkueita. 

Kilpailutöiden arviointi 

Kilpailun tuomaristo arvioi 18.5.2019 luovutetut ja tuomaristolle esitellyt kilpailutyöt 
seuraavin arviointiperustein: 

•     Kilpailutyön vastaavuus haasteeseen 
•     Kilpailutyön innovatiivisuus/uutuusarvo 
•     Hyvä käytettävyys ja asiakaslähtöinen toteutus 
•     Hyvä liiketoimintapotentiaali ja ratkaisun skaalattavuus 
•     Tietolähteiden luova yhdistely ja hyödyntäminen  
•     Kohderyhmän huomiointi työssä  

Tuomaristolla on oikeus painottaa valintakriteereitä haluamallaan tavalla, keskinäinen 
vertailtavuus säilyttäen. 

Kilpailuaika, tuomarointi ja palkinnot 

Kilpailu käynnistyy 27.3.2018, jolloin ratkaisujen ideoinnin voi aloittaa. Hackathon 
päätapahtuma alkaa 17.5.2019 noin klo 11.00 SparkUpin tiloissa, Tykistökatu 4, Turku  

Kilpailutyöt esitellään tuomaristolle 18.5.2019 noin. klo 15.30 alkaen, minkä jälkeen 
tuomaristo valitsee näistä parhaimman/parhaimmat työn/työt. Kilpailussa jaetaan, 
tuomariston parhaaksi katsomalla tavalla 4000 €:n palkintosumma.  



 
 
 
 

Lisäksi kilpailutöistä valitaan yksi tai useampi, joita voittajatiimi/t pääsee kehittämään 
halutessaan eteenpäin 6Aika Energiaviisaat kaupungit –hankkeen kaupunkien Turku, Helsinki, 
Espoo ja Oulu kanssa sekä 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen 
kanssa.  Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen on valittu pilottikouluja, joissa ratkaisuja on 
mahdollisuus päästä testaamaan ja kehittämään yhdessä käyttäjien ja kaupunkien kanssa. 
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja 
pilotoida ratkaisuja todellisessa ympäristössä sekä sparrausta jatkokehittämisessä ja 
yhteistyökumppaneiden etsinnässä.  

Hackathonin jälkeen voittajilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa (mm. 
Fortum Oyj, Tieto Finland Oy) työn jatkokehittämisestä vuoden 2019 aikana.  

Voittajajoukkue pääsee myös esittelemään ratkaisuaan 6Aika -ständille SHIFT- 
yritysfestivaaliin 29.-30.8.2019.   

Lisäksi palkintona jaetaan Lenovon kannettavia tietokoneita.  

Kilpailun tuomaristo pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki kilpailutyöt. 

Oikeudet ja verotus 

Oikeudet kilpailutöihin säilyvät tekijöillä. 

Palkintosummat ovat saajalleen veronalaista muuta ansiotuloa. Turun Kaupunki ilmoittaa 
tulorekisterin kautta tiedot verohallinnolle. Palkinnosta aiheutuvasta verosta vastaa 
palkinnon saaja.  Palkinnon saajan on tarkistettava tiedot veroehdotuksessa ja tarvittaessa 
ilmoitettava summa veroilmoituksessa. 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä hackathonin 
verkkosivulla http://energiaviisaat.fi/energyhackathon/. 

 


