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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ISS Palvelut Oy:lle hankekertomus 

Kuopioon tulevasta uudesta ISS:n toimipaikasta. Hankekertomus on rajattu 

suunnitteluvaiheen läpikäymiseen. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään 

rakennushankkeen suunnitteluvaihetta 2010-luvun näkökulmasta. 

 

Energiansäästö on tullut osaksi rakentamista, koska rakennuksista pyritään 

tekemään entistä ympäristöystävällisempiä ja samalla vähemmän energiaa 

kuluttavia. Rakennusten energiankulutusta on pyritty ohjaamaan tiukennetuilla 

rakentamismääräyksillä. Lisäksi jatkuvasti nousevalla energian hinnalla on 

merkittävä vaikutus rakennusten energiankulutuksen pienentämiseen.  
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The objective of this thesis was to create a project description for ISS Palvelut 

Oy of the future ISS office in Kuopio. The description is limited to narrating the 

design phase of the construction project. In addition, the thesis studies the 

modern, 2010s design phase of the construction project in general. 

 

Energy savings have become an important part of construction because 

buildings are being designed to be increasingly environmentally friendly and 

energy efficient. Efforts have been made to decrease energy consumption of 

buildings by tightening building codes.  Moreover, the continuous increase in 

energy prices has a major impact on decreasing energy consumption of 

buildings. 

 

In Finland, following the international trends, building environmental 

certifications are surfacing. The best known certification, the American LEED-

standard, is studied in this thesis. The ISS office in Kuopio will apply for a 

LEED-certification when finished.  
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1 JOHDANTO 
 
ISS Palvelut on kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, joka on osa ISS-konsernia. 

ISS on kansainvälinen yritys, joka toimii yli 50 maassa. Vuonna 2010 

henkilöstöä oli Suomessa lähes 12 000. Asiakkaita on sekä yksityiseltä että 

julkiselta puolelta. ISS Palvelut tarjoaa joko yksittäisiä palveluja tai 

palvelukokonaisuuksia. (ISS Palvelut Oy. 2011.) 

 

Ympäristöasiat ovat olennainen osa ISS Palveluiden palvelutuotantoa. 

Pyrkimyksenä on jatkuvasti parantaa ja edistää toimintaa entistä 

ympäristötietoisemmaksi. ISS Palvelut haluaa palvelutuotannon kautta edistää 

asiakkaiden ympäristöstrategian mukaisten päämäärien ja tavoitteiden 

saavuttamista. Kiinteistöjen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on hyvin 

suuri. Vaikuttamalla kiinteistön elinkaaren kokonaisenergiankulutukseen, 

voidaan saada aikaan isojakin säästöjä, jotka ovat kokonaisuuden kannalta 

merkittäviä. (ISS Palvelut Oy. 2011.) 

 

Suomessa ISS Palvelut tarjoaa LEED-sertifikaatin mukaisesti tuotettuja 

kiinteistöpalveluita. Sertifikaatti on hyödynnettävissä uudisrakennusten lisäksi 

myös jo käytössä oleviin rakennuksiin. (ISS Palvelut Oy. 2011.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ISS:n toimitilahankkeen 

suunnitteluvaiheen kuvaus ja dokumentointi. Dokumentoinnin tarkoituksena on 

se, että hankkeen tietoja voidaan hyödyntää ISS:n toiminnassa. Hankkeen 

yhtenä tavoitteena on toimia referenssinä. Opinnäytetyö tehdään ISS 

Toimipaikka Kuopio -hankkeen suunnitteluvaiheen aikana osallistumalla ISS 

Prokon työtehtävien mukaisesti muun muassa hanke- ja suunnittelukokouksiin.  

 

Opinnäytetyön teoriaosiossa käydään läpi pääasiassa rakennushankkeen 

suunnitteluvaihetta. Lisäksi tarkastellaan uusia energiamääräyksiä sekä LEED-

sertifikaattia. Tavoitteena on selvittää, miten uudet toimintatavat vaikuttavat tai 

ovat vaikuttaneet rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen. Energian 

kustannuskehitys ja tiukentuvat kulutus- ja säästötavoitteet asettavat uusia 

haasteita nykypäivän rakennushankkeissa.   
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Rakennushankkeen onnistumisen kannalta suunnitteluvaiheella on merkittävä 

rooli. Lopputuloksen kannalta merkittävimmät päätökset tehdään jo 

suunnitteluvaiheessa, koska vaikutusmahdollisuudet pienenevät 

rakennushankkeen edetessä. 
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2.1 Tarveselvitys 
 
Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus, kuvataan 

alustavasti tarpeet ja tavoitteet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankepäätös. (RT 10–10575.) 

 

Tarveselvityksen laatiminen on tilaajan/käyttäjän tehtävä. Luotettavuuden 

takaamiseksi tarveselvityksen laadinnassa on hyvä käyttää ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Toteuttamisedellytysten arvioinnissa, kuten alustavan 

rakennusohjelman laadinnassa, kustannusten arvioinnissa ja rakennuspaikkaan 

liittyvissä selvityksissä, tarvitaan usein rakennuttamisen asiantuntemusta. (RT 

10–10387.) 

 

Tarveselvityksessä tulee ilmetä toiminnan mitoitusperusteet sekä asetetut 

taloudelliset tavoitteet ja reunaehdot. Asetettujen tavoitteiden ja reunaehtojen 

perusteella kartoitetaan tilanhankintavaihtoehdot eli selvitetään vaihtoehtoiset 

rakennuspaikat, tehdään mahdolliset kuntoselvitykset ja laaditaan alustavat 

kustannusselvitykset. (RT 10–10387.) 

 

2.2 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnittelun pohjalta tehdään investointipäätös. Hankesuunnittelussa 

asetetaan rakennushankkeelle tarkempia tavoitteita, jotta toimeksiantaja pystyy 

tekemään hankkeesta investointipäätöksen.  (RT 10–10575.) 

 

Hankesuunnittelu on luonteeltaan tarkentuva prosessi. 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen perusteet ja tarpeet sekä niiden 

edellyttämät toteuttamismahdollisuudet selvitetään ja arvioidaan 

yksityiskohtaisesti. Hankkeen kustannukset arvioidaan ja hankkeelle haetaan 

lopullinen ratkaisumalli. Hankesuunnitteluvaihe sisältää hankkeen laajuus-, 

laatu-, kustannus- ja aikatavoitteiden määrittelyn. Tarvesuunnitelmassa 

alustavasti määriteltyjä tavoitteita tarkennetaan ja asetettujen puitteiden pohjalta 

laaditaan niin sanottu hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman vahvistamisen 

jälkeen siitä tulee jatkotyöskentelyn suunnitteluohje. Vahvistettavia asioita ovat 
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hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaikka, kustannukset ja ajoitus. (RT 

10–10387.) 

 

Hankesuunnitelma laaditaan eri osapuolien yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa. 

Käyttäjän tehtävä on tuoda lähtötiedot ja tarpeet esille, koska ne ovat tulevan 

toiminnan kannalta tarpeellisia. Lisäksi käyttäjä voi perustaa hankesuunnittelua 

valvovan johtoryhmän. Rakennuttajan tehtävänä on toimia asiantuntijana 

hankkeen sisällön, sen läpiviemisen ja organisoimisen kannalta. 

Rakennuttamistehtäviin nimetään hankkeen osalta vastuuhenkilö. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä hankkia arkkitehtisuunnittelija, joka takaa 

asiantuntemuksen tilaohjelman suhteen. Suunnitteluosapuolten työnä on 

pääasiassa rakennussuunnittelun pohjaksi tarvittavien tietojen kokoaminen ja 

muokkaaminen. Tässä vaiheessa tehty arkkitehtisuunnittelu on 

ennakkosuunnittelua, sillä sama arkkitehtisuunnittelija jatkaa yleensä 

rakennussuunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijana. Tarvittaessa 

ennakkosuunnitteluun osallistuu myös muita asiantuntijoita. Muita asiantuntijoita 

ovat esimerkiksi rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelijat, 

kustannussuunnittelija, kiinteistönhoidon asiantuntija ja muut tarvittavat 

suunnittelijat. (RT 10-10387.) 

 

2.3 Rakennussuunnittelu 
 
Rakennussuunnittelu jaetaan usein luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen. 

Luonnossuunnitteluvaiheessa vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja 

kustannuksia, minkä perusteella valitaan parhaiten tavoitteita vastaava 

suunnitteluratkaisu. Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat 

urakkakilpailuja ja hankintoja sekä rakentamista varten. Rakentamisen 

valmisteluvaiheessa tehdään lopullinen rakentamispäätös. (RT 10–10575.) 
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2.4 Osapuolet 
 
Hankkeissa eri osapuolten yhteistyö on merkittävässä asemassa, jotta asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Suunnitteluvaiheessa on varmistettava, että tieto 

käyttäjältä ja ylläpitäjältä kulkee saumattomasti suunnittelijoille.   

 

Tilaaja ja käyttäjä 
Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai hankkeen 

rahoittaja. Tilaajan edustajana rakennushankkeessa toimii usein 

rakennuttajakonsultti, joka johtaa rakennushanketta määritellyin valtuuksin. 

Tilaajan tehtäviin kuuluu määritellä hankkeelle vaatimukset ja tavoitteet. 

(Kankainen & Junnonen 2001.) 

 
Käyttäjä edustaa rakennushankkeessa toiminnan asiantuntemusta. Tärkein 

vaihe käyttäjän mukana ololle on hankkeen tarve- ja 

hankesuunnitteluvaiheessa. Käyttäjän tehtävänä on määrittää lähtökohdat ja 

tarpeet tulevalle toiminnalle. Muiden hankkeessa toimivien osapuolten 

asiantuntemusta tarvitaan, että käyttäjän asettamat tavoitteet saadaan vietyä 

lopputulokseen saakka. Käyttäjällä on eniten vaikutusmahdollisuuksia 

lopputulokseen juuri hankkeen alkuvaiheessa. Käyttäjän rooli on laaja käsite. 

Käyttäjäkunta koostuu toiminnasta vastaavasta organisaatiosta, varsinaisista 

käyttäjistä sekä kiinteistönpidon organisaatiosta. Rakennushankkeessa kaikki 

käyttäjäryhmät eivät osallistu varsinaisesti hankkeeseen, vaan hankkeessa voi 

olla käyttäjän yhteyshenkilö, joka toimii tiedottajana molempiin suuntiin.  

Suunnittelutyössä käyttäjän tarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen 

kuuluu muiden hankkeessa toimivien osapuolten ammattitaitoon. (RT 10-

10387.) 

Rakennuttaja 
Rakennushankkeessa toimeenpanevana osapuolena toimii rakennuttaja, joka 

käynnistää hankkeen ja hoitaa hankkeen läpiviennin. Vastuualueeseen kuuluu 

se, että käyttäjä saa asetettujen tavoitteiden ja tarpeiden mukaiset tilat. 

Rakennuttamistehtävästä huolehtii asiaan perehtynyt organisaatio tai henkilö. 

Tilaaja/käyttäjä voi toimia myös rakennuttajana. (RT 10-10387.) 
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Rakennuttaja ohjaa ja koordinoi rakennushanketta. Tavoitteena on hyödyntää 

muiden osapuolten osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen 

toteuttamisedellytysten selvittäminen ja varmistaminen, hankkeen organisointi, 

kustannus- ja rahoitussuunnitelman sekä hankkeen aikataulun laatiminen ovat 

keskeisiä asioita, joista rakennuttaminen muodostuu. Lisäksi rakennuttaminen 

sisältää suunnittelun ja rakentamisen järjestämistä sekä seurantaa ja valvontaa. 

(RT 10-10387.) 

Suunnittelijat 
Hankkeen suunnittelijaosapuoli muodostuu yleensä ryhmästä, jossa yhdistyy eri 

alojen asiantuntemus hankkeen koon ja luonteen mukaisesti. Suunnittelu 

jakaantuu yleensä seuraaviin osa-alueisiin:  

 Pääsuunnittelu 

 Arkkitehtisuunnittelu 

 Rakennesuunnittelu 

 Talotekninen suunnittelu  

(RT 10-10387.) 

 

Suunnitteluryhmän koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan 

tehtäviä hoitaa usein arkkitehtisuunnittelija. Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on 

suunnitella hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukainen kokonaisuus. 

Rakennushankkeen rakennusteknisistä suunnitelmista vastaa 

rakennesuunnittelija. Talotekniseen suunnitteluun sisältyy yleensä lämmitys-, 

vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien suunnittelu. Lisäksi mukana 

voi olla muitakin erityisaloja kuten automaatiosuunnittelu, joka voidaan 

sisällyttää esimerkiksi LVI- tai sähkösuunnitteluun. (RT 10-10387.) 
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3 SUUNNITTELUVAIHE 2010-LUVUN 
TOIMITILAHANKKEESSA 

 
Suunnitteluvaiheen kulku ei sinällään ole muuttunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana, mutta tekniikan kehittyminen ja ajankohtaiset asiat, kuten 

ympäristöystävällisyys, ovat vaikuttaneet toimintatapojen muuttumiseen. Tässä 

luvussa tarkastellaan, mitkä asiat ovat ajankohtaisia 2010-luvun 

rakennushankkeessa ja miten toimintatavat ovat muuttuneet. Tiukentuvat 

energiamääräykset ja ympäristösertifikaatit korostuvat jo rakennushankkeen 

alkumetreillä. 

3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 

Rakentamismääräyskokoelma sisältää määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja 

rakennuslakiin. Rakentamismääräyskokoelmaa ylläpitää ympäristöministeriö. 

Määräykset koskevat uudisrakentamista ja ne ovat velvoittavia. 

Korjausrakentamisessa määräyksiä sovelletaan. (Suomen 

rakentamismääräykset 2011.) 

 

Rakentamismääräyskokoelmaan tehdään aika ajoin muutoksia. Vuonna 2012 

astuu voimaan uusia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat rakennusten 

sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa sekä rakennusten energiatehokkuutta. (Suomen 

rakentamismääräykset 2011.) 

3.1.1 Eurokoodit ja uudet energiamääräykset 
 

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja ja ne on laadittu 

Euroopan komission toimeksiannosta. Ensimmäinen paketti otettiin käyttöön 

marraskuun alussa vuonna 2007. Suomessa ympäristöministeriö julkaisee 

kansalliset liitteet, joiden avulla standardit sovelletaan Suomeen. (Suomen 

rakentamismääräykset 2011.) 

 

Vuoden 2007 tilastojen mukaan rakennusten energiankulutus vastaa noin 40 

prosenttia Suomen energiankulutuksesta (kuva 3). Hiilidioksidipäästöjen osuus 

on suuren energiankulutuksen takia myös merkittävä. Hiilidioksidipäästöjen 



 

alentamis

määräyks

(Energiam

 

KUVA 3.

30.3.201

 

Euroopas

direktiive

osalta. Ilm

Pohjois-E

huomatta

jäähdyttä

pyritään 

suhteen. 

käyttötark

seksi rak

sillä ja 

määräykse

 Energian

1) 

ssa pyritä

in. Yksi v

masto-olos

Euroopassa

avan mää

ämään hu

siihen, ett

Energia

koituksen p

 Pien

 Suu

kennusten 

ohjeilla 

et 2012 -lue

n loppukäy

ään hillits

velvoite o

suhteet va

a lämmit

ärän ene

uoneilmaa, 

tä rakennu

atodistukse

perusteella

net asuinra

uret asuinra

1

energia

Suomen

entokalvot

yttö 2007 

semään 

on energia

aikuttavat E

ttäminen, 

rgiaa, ku

 mikä k

ukset olisiv

en luokitt

a seuraava

akennukse

akennukse

15

ankulutukse

 rakenta

. 30.3.201

 

(Energiam

rakennust

atodistukse

Euroopan 

kuten S

un taas 

kuluttaa e

vat vertailu

teluasteikk

asti: 

et 

et 

een pyrit

amismäärä

1.) 

ääräykset 

en energ

en käyttöö

alueella e

Suomessa

Etelä-Euro

nergiaa.

ukelpoisia 

ko määrä

tään vaik

äysten m

 

2012 -lue

giankulutus

önotto ra

energianku

a, lämmit

oopassa 

Energiatod

energiank

äytyy rak

kuttamaan

mukaisesti.

entokalvot.

sta EU:n

kennusten

lutukseen.

tys vaatii

joudutaan

distuksella

kulutuksen

kennuksen

n 

. 

 

n 

n 

. 

i 

n 

a 

n 

n 



 16

 Toimistorakennukset 

 Liikerakennukset 

 Opetusrakennukset 

 päiväkodit 

 Terveydenhoitorakennukset 

 Kokoontumisrakennukset 

 Uimahallit 

 Muut 

 (Energiatodistusopas. 2007.) 

 

Rakennuskannassa tapahtuu hitaita muutoksia. Rakennustuotteiden elinkaaret 

ovat pitkiä, minkä takia energiankäytön tehostaminen on helpointa toteuttaa 

uudistuotannossa. (Vesanen 2007.) Suomessa on kiinnitetty huomiota myös jo 

rakennetun ympäristön vaikutuksiin ja energiatehokkuuden lisäämiseen. ERA17 

- energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelma on 

perustettu rakennetun ympäristön näkökulmaa varten. Tavoitteena on se, että 

Suomi on kansainvälisesti edelläkävijä energiaviisaudessa vuonna 2017.  

(Martinkauppi 2010.) 

 

Vuoden 2010 alusta voimaan astui uusi asetus energiatehokkuusmääräyksistä 

ja sillä kumottiin vuodesta 2007 voimassa ollut asetus. Määräykset ja ohjeet 

koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tarkoituksenmukaisen 

huonelämpötilan, sisäilman laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai 

muiden energiapalvelujen tuottamiseen. Muutoksella pyritään pienentämään 

rakennusten lämpöhäviötä. Tämän mahdollistamiseksi rakenteiden U-arvojen, 

ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhteen ja vaipan ilmanvuotoluvun 

vertailuarvoja parannettiin. Suunniteltavan rakennuksen määräysten 

täyttyminen voidaan todeta tasauslaskentalomakkeella. Määräykset 

edellyttävät, että rakennus on kokonaisuutena vertailuratkaisun suuruinen. 

Vertailuratkaisu määräytyy rakennuksen pinta-alojen, tilavuuksien ja 

lämpöhäviön mukaan. Rakennuksen ei tule olla kaikilta osin vertailuarvojen 

suuruinen. Tämän mahdollistaa jonkun muun osa-alueen parantaminen eli 

kompensaatio. (Rakennetun ympäristön osasto 2011.) 
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Seuraavat rakennusten energiamääräykset on julkaistu, ja ne astuvat voimaan 

1.7.2012. Määräykset tulevat koskemaan edelleen vain uudisrakentamista. 

Muutoksesta aiheutuu keskimäärin 20 prosentin tasonkiristys nykytasoon 

verrattuna. Nyt ja lähitulevaisuudessa talot suunnitellaan ja rakennetaan 

pitkäikäisiksi, joten vaikutukset energiankulutukseen ja päästöihin ovat 

pitkäaikaisia, useita vuosikymmeniä kestäviä. (Kalliomäki 28.3.2011.) 

 

Muutoksilla pyritään entistä kokonaisvaltaisempaan rakennusten 

energiankulutuksen tarkasteluun. Lisäksi määräysten rakenne muuttuu 

yleiseurooppalaiseksi. Keskeisenä ohjauksen välineenä tulee olemaan E-luvun 

laskenta. E-luku on rakennukseen ostettu energia x energiamuodon kerroin. E-

luku kertoo rakennuksen laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen kWh/m2. 

Rakennuksille asetetaan määräyksissä E-luvun yläraja, jota ei saa ylittää. 

Tarkastelussa otetaan huomioon energiamuodon vaikutus 

primäärienergiankulutukseen ja päästöihin. Vuoden 2010 määräysten 

vertailuarvot säilyvät tasauslaskennan vähimmäisvaatimuksina. Uudistuksella 

halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sillä kannustetaan 

uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Se ei kuitenkaan sulje pois minkään 

energiamuodon käyttöä. (Energiamääräykset 2012 -luentokalvot. 30.3.2011.) 

 

Eri energialähteille on määritelty energiamuotojen kertoimet. Ne kuvastavat 

luonnonvarojen käyttöä rakennuksen elinkaaren aikana. Suurempi kerroin 

kuluttaa enemmän luonnonvaroja, mikä aiheuttaa sen, että rakennus on 

rakennettava vähemmän energiaa kuluttavaksi. (Energiamääräykset 2012 -

luentokalvot. 30.3.2011.) 

 

3.2 LEED 
 
 
LEED-sertifikaatti on U.S. Green Building Councilin (USGBC) ylläpitämä 

ympäristöluokitus. Suomessa LEED (Leadership in Enviromental and 

Engineering Design) ei ole vielä kovin tunnettu menetelmä, mutta se on 

yleistymässä kovaa vauhtia. Se perustuu ulkopuoliseen arvioon, miten 
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ympäristöasiat on huomioitu rakennuksessa. Huomioon otettavia asioita ovat 

muun muassa energian käyttö, vedenkäytön tehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen 

pienentäminen. Tarkastelun kohteena ei ole vain rakentaminen, vaan mukana 

ovat myös käyttö- ja ylläpitovaiheet.  Luokitus perustuu pisteytykseen, jonka 

mukaan rakennukselle myönnetään taso neljästä eri vaihtoehdosta: 

 Certified 40-49 pistettä 

 Silver 50-59 pistettä 

 Gold 60-69 pistettä 

 Platinum 80 pistettä ja yli 

(USGBC.) 

 

LEED-sertifiointiin kuuluu eri kategorioita, joiden mukaan rakennukset 

arvioidaan. Jako tapahtuu seuraavasti: 

 Homes (kodit) 

 Neighborhood Development (seudun kehittäminen) 

 New Construction (uudet rakennukset) 

 Core & Shell (rakennuksen vaippa ja sisäpuoli erikseen) 

 Schools (koulurakennukset) 

 Commercial Interiors (kaupalliset sisätilat)  

(USGBC.) 

 

New Construction -sertifioinnissa (Kuopion hanke) huomioitavat osa-alueet on 

jaettu seitsemään ryhmään:  

 Kestävä maankäyttö  

 Veden käytön tehokkuus 

 Energian käyttö 

 Materiaalien valinta ja kierrätys 

 Sisäympäristön laatu 

 Innovaatiot toiminnassa 

 Alueelliset painopisteet  

(USGBC.) 
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4.2 Tarveselvitys 
 

ISS Toimipaikka Kuopio -hanke käynnistyi tarveselvityksellä vuoden 2010 

aikana. Tarveselvityksessä kartoitettiin ISS Palveluiden eri yksiköiden tarpeet ja 

toiveet toimitilavaihtoehtojen arviointia varten. Tarveselvitys on laadittu 

haastatteluiden, keskusteluiden ja nykyisiin tiloihin tutustumisen avulla.  

 

Selvityksellä pyrittiin kartoittamaan nykytilojen hyvät ja huonot puolet. Lisäksi 

kerättiin käyttäjän toiveet ja tarpeet jotka tuli huomioida uusia toimitiloja 

suunniteltaessa. Tarveselvityksessä sijainnille asetettiin vaatimukseksi, että 

toimitilan tulee sijaita Kuopion keskustan tuntumassa hyvien julkisten 

liikenneyhteyksien varrella. 

  

Toteutukseen ja toiminnallisuuteen on asetettu tiettyjä tavoitteita. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee hyödyntää omaa osaamista 

mahdollisimman hyvin. ISS:n omien asiantuntijoiden hyödyntäminen on 

ensiarvoisen tärkeää. Valmiin rakennuksen tulee edustaa sitä, mitä ISS pyrkii 

omalla toiminnallaan viestittämään. Tilojen tulee olla toimivia kaikkien 

toimitiloihin tulevien yksiköiden kannalta. Yksilölliset tarpeet tulee huomioida 

mahdollisimman hyvin.  

  

Kuopion kaupungin alueelta keskustan läheisyydestä löydettiin uudelle 

toimipaikalle sopiva tontti. Tontinvaraushakemus jätettiin Kuopion kaupungille 

helmikuun alkupuolella. Tontti sijaitsee Siikaniemien kaupunginosassa. Kaavaa 

ei tarvinnut muuttaa, koska se on kaavoitettu ISS:n toiminnalle sopivaksi. 

 

4.3 Hankesuunnittelu 
 
Kuopion hanketta lähdettiin viemään eteenpäin rakennuttajakonsultin johdolla. 

Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimi ISS Proko. Hankesuunnittelu 

käynnistettiin hankekokouksilla. Ensimmäinen hankekokous pidettiin 

helmikuussa 2011. Hankekokouksessa käytiin läpi hankkeelle asetettuja 

tavoitteita sekä valittiin organisaatio. Hankkeen suunnitteluvaiheessa päätettiin 

pitää erilliset hanke- ja suunnittelukokoukset. Hankesuunnittelun 
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käynnistämisen jälkeen lähdettiin päivittämään tilaohjelmaa tarveselvityksen 

pohjalta, jotta hankkeelle saatiin laadittua tavoitehinta. Ensimmäisiä tehtäviä oli 

selvittää tarvittavia lähtötietoja suunnittelun pohjaksi. 

 

Hankkeen organisaatio: 

 Tilaaja: ISS Palvelut  

 Käyttäjä: ISS Palvelut  

 Rakennuttamisesta vastaa (hankkeen alkuvaihe): ISS Proko Infra  

 Rakennuttamisvastuu hankesuunnittelun jälkeen: ISS Proko  

 Perustamistavan optimointi: ISS Proko Infra  

 Viher- ja ympäristösuunnittelu: ISS Proko Infra  

 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: ISS Suunnittelupalvelut  

 LEED-sertifiointi: LEED-työryhmä, joka koostui ISS Prokon ja ISS Proko 

Infran työntekijöistä 

 

Hankesuunnittelun alkuvaiheessa lähdettiin muodostamaan hankkeelle 

suunnitteluryhmää. Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin ISS 

Suunnittelupalvelut. Suunnittelun tärkeimmiksi elementeiksi asetettiin tehokkuus 

ja toimivuus sekä ympäristönäkökulma. Asetettujen lähtökohtien lisäksi 

huomion arvoisia asioita olivat tietenkin ulkonäkö ja arkkitehtuuri. 

Arkkitehtisuunnittelun lisäksi hankkeeseen valittiin myöhemmin myös 

pohjarakenne-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat.   

 

Historiatietojen perusteella tiedettiin, että tontilla on mahdollisesti pilaantuneita 

maita (PIMA). Asian varmistamiseksi ISS Proko Infra teetti maaperän 

pilaantuneisuustutkimuksen vuoden 2010 loppupuolella. Tutkimuksessa 

havaittiin, että tietyllä alueella täyttömaassa on ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia. 

Kuopion kaupunki oli varautunut siihen, että lievästi pilaantuneet maat voidaan 

läjittää viereiselle tontille, joka toimii Kuopion kaupungin lumenkaatopaikkana. 

Maaperä tontilla todettiin kantavuudeltaan heikoksi alueelle läjitettyjen maiden 

takia.  
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Toinen hankekokous pidettiin helmikuun loppupuolella. Kokouksessa käytiin läpi 

hankkeen tilannetta. Tilaohjelma oli päivitetty ja sen perusteella oli tehty 

muutoksia alustaviin luonnossuunnitelmiin. Arkkitehtisuunnittelija oli mm. 

sijoittanut tilaohjelman mukaisia tiloja tontille. Suunnittelun pohjaksi tontilla 

tehtiin lisätutkimuksia, joiden perusteella pystyttiin aloittamaan 

kunnostussuunnitelman laatiminen. Tavoitteeksi asetettiin, että rakennusten 

optimaaliset sijainnit olisivat selvillä maaliskuun (2011) puolivälissä.  

 

Suunnittelussa oli otettava huomioon maaperän pilaantuneisuus. Rakennukset 

pyrittiin suunnittelemaan siten, että ne eivät sijaitse pilaantuneilla alueilla. 

Pohjarakennesuunnittelija huomioi suunnittelussa myös pilaantuneiden maiden 

aiheuttamat toimenpiteet, joiden lopullinen laajuus saadaan selville vasta 

rakennustöiden yhteydessä tehtävien mittausten perusteella. Mittauksilla 

selvitetään, kuinka paljon tontilla on pilaantunutta maata, joka joudutaan 

kuljettamaan jatkokäsittelyyn. 

 

LEEDin sisällyttäminen hankesuunnitteluun 

Hankkeeseen liittyi tiiviisti myös LEED-sertifiikaatin tavoittelu, ja sen vuoksi 

LEED-suunnittelua päätettiin jatkaa koko suunnittelun ajan. Toiseen 

hankekokoukseen mennessä LEED-esipisteytys oli saatu valmiiksi ja se jaettiin 

projektin organisaatiolle. Pisteytyksessä käytiin läpi New Construction -

sertifikaatissa arvioitavat osa-alueet, tavoitellun Gold-tason edellyttämät 

toimenpiteet ja arvio mahdollisesta pistemäärästä.  

  

Suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla on merkittävä rooli siihen, kuinka 

paljon LEED-pisteitä tullaan saavuttamaan. Tässä hankkeessa katsottiin 

esimerkiksi järkeväksi asiaksi neuvotella Kuopion kaupungin kanssa siitä, että 

saadaanko linja-autopysäkkiä tuotua lähemmäksi toimipaikkaa. Pysäkin 

sijaitessa riittävän lähellä, siitä voi saada jopa kuusi pistettä, mikä on merkittävä 

määrä kokonaisuutta ajatellen.  Pisteitä tavoiteltaessa on mietittävä, mikä 

vaikutus sillä on kustannuksiin. Kun tavoitellaan korkeampaa pistemäärää, 

kustannukset nousevat usein merkittävästi. Kustannusten nousun takia tilaaja 

joutuu päättämään, tavoitellaanko tiettyä pistettä vai ei, koska pistekohtainen 

hinta saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. 
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Maaliskuun (2011) loppupuolella pidettiin ensimmäinen suunnittelukokous. 

Hankkeeseen oli valittu tarvittavat suunnittelijat arkkitehtisuunnittelu lisäksi.  

Suunnittelijoille kerrottiin hankkeen tavoitteet ja annettiin suunnittelun 

lähtötiedot. Suunnittelijoille painotettiin, että rakennuksesta pyritään tekemään 

mahdollisimman energiatehokas nykymääräysten tasolla. Lisäksi LEEDin 

mukanaoloa korostettiin. 

  

4.4 Rakennussuunnittelu  
 

Suunnittelun ohjaus 

Suunnittelun ohjauksella pyritään siihen, että asetettuihin tavoitteisiin päästään 

parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelun pohjana käytetään asetettuja 

tavoitteita ja annettuja lähtötietoja, mutta tietojen päivitys on tärkeää myös 

suunnittelun edetessä. 

 

Kuopion hankkeessa suunnittelun ohjauksesta vastasi rakennuttajakonsultti. 

Suunnittelun etenemistä ohjattiin säännöllisesti suunnittelukokouksilla ja 

tarvittaessa pidetyillä erillispalavereilla. Suunnittelukokouksissa käytiin läpi 

suunnittelun tilannetta, aikataulua, ongelmakohtia ja tulevia työvaiheita. 

 

Suunnittelukokouksia päätettiin pitää 3-5 viikon välein. Kokouksessa todettiin, 

että tarvittaessa pidetään lisäksi erillispalavereja, kuten käyttäjäpalaverit, 

viranomaispalaverit ja tekniset suunnittelupalaverit.  

 

Suunnittelun edetessä pidettiin erillisneuvotteluita, joissa pyrittiin löytämään 

ratkaisuja suunnittelun tueksi. Lisähaasteen suunnitteluun toi LEED-sertifikaatti, 

joka on vielä varsin tuntematon käsite suomalaisissa rakennushankkeissa 

toimiville henkilöille.  

 

Tavanomaisten rakennuttamistehtävien lisäksi hankkeessa työllisti LEED-

sertifikaatin vaatimat tehtävät. Sertifikaattia haettaessa on hyvä olla erillinen 

”LEED-asiantuntija”, joka voidaan sisällyttää myös rakennuttajakonsultin 

tehtäviin. LEED-asiantuntijan tehtäviä voi hoitaa myös LEED-akkreditoitu 
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henkilö, mikä tuo hankkeelle myös yhden LEED-pisteen lisäksi tärkeää 

asiantuntemusta.  Akkreditoinnin vaatimuksena on hyväksytysti suoritettu koe, 

jonka USGBC järjestää.  

 

Hankesuunnitteluvaiheessa kohteelle laadittiin LEED-esipisteytys, jonka 

pohjalta lähdettiin tekemään selvitystä suunnittelun tueksi. Alustavan 

esipisteytyksen laati LEED-työryhmä. Suunnittelun ohjaus toteutettiin siten, että 

suunnittelukokousten lisäksi pidettiin erillisiä LEED-palavereita, joissa 

pääasiassa rakennuttajakonsultin edustajat ja LEED-työryhmä pohtivat avoimia 

asioita ja tulevia vaiheita. Suunnittelijoille annettiin ohjeistusta pääasiassa 

suunnittelukokousten yhteydessä. 

 

Suunnittelun edetessä rakennusten sijainti sekä laajuudet muuttuivat useaan 

otteeseen. Käyttäjän tarpeiden mukaiset tilat olivat päällimmäisenä tavoitteena, 

mutta myös kustannustehokas rakentaminen otettiin huomioon. Kuopion 

toimipaikka muodostuu neljästä erillisestä rakennuksesta. Pääosin toiminta 

keskittyy toimistorakennukseen, mutta erillinen huoltorakennus katoksineen 

sisältää tilat muun muassa kalustonhuoltoa ja varastointia varten. Osa 

Huoltorakennuksesta on lämmintä tilaa, mutta kaluston säilytystilat ovat kylmää 

tilaa. Toimistorakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta sekä kellari.  

Ensimmäinen ja toinen kerros koostuvat pääasiassa avokonttoritilasta, joka on 

mahdollisimman muunneltavaa tilaa. Kolmas kerros on tarkoitettu IV-

konehuoneelle ja saunatiloille. Rakennuksen kellarikerroksessa on 

henkilökunnan sosiaalitilat sekä väestönsuoja.  

  

Lämmitysmuodon valinta oli hankkeessa yksi vaikeimmista päätöksistä. 

Vaihtoehtoja oli pääasiassa kaksi: maalämpö ja kaukolämpö. Valintaa 

hankaloitti LEED-sertifionti, koska siinä arvostetaan uusiutuvaa energiaa ja 

oletuksena oli se, että maalämpö luettaisiin uusiutuvaksi energiaksi. 

Myöhemmin osoittautui kuitenkin, että yleisesti käytettävä maalämpö, jossa 

käytetään kompressoria, ei ole LEEDin hyväksymien uusiutuvien 

energiamuotojen joukossa. LEEDin mukaan maalämmön tulee olla 

hyödynnettävissä suoraan maaperästä, joka ei Suomen oloissa ole 

käytännössä edes mahdollista. Maalämpö kuulosti muutoinkin houkuttelevalta 
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vaihtoehdolta imagon ja käyttökokemusten kannalta.  Kun kustannuksia 

vertailtiin 10 vuoden aikajänteellä, maalämpö osoittautui kuitenkin 

huomattavasti kaukolämpöä kalliimmaksi vaihtoehdoksi Kuopiossa. Valinta 

kallistuikin lopulta kaukolämmön eduksi, koska maalämmöstä saatava hyöty ei 

ollut riittävän suuri kustannuksiin nähden.  

 

Toimistorakennuksen rakenteita suunniteltaessa pyrittiin hyvään 

energiatehokkuuteen. Rakenteiden U-arvoille ja tiiveydelle asetettiin 

tavoitearvot, joiden perusteella suunnittelua lähdettiin viemään eteenpäin. 

Suomessa käytössä olevat ja yhä kiristyvät energiamääräykset kannustavat 

parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta, mutta myös 

elinkaarikustannuksilla on merkittävä rooli rakenteiden suunnittelussa.   

 

Hankkeessa oli tavoitteena hyödyntää ISS:n asiantuntemusta mahdollisimman 

laajasti.  Hankkeen rakennuttamisvastuu oli ISS Prokolla ja suunnittelu tapahtui 

pääosin Oulussa, mutta pää- ja arkkitehtisuunnittelu tehtiin Helsingistä käsin. 

Nykyisin kokousten pitäminenkin onnistuu kätevästi videoneuvotteluna, joten 

osapuolten väliset välimatkatkaan eivät aiheuta ongelmia.   

 

Hankkeen tiedot  

Hankkeen kokonaisala on 2 989 m² ja kokonaistilavuus 13 709 m3. 

Hankkeeseen kuuluu neljä erillistä rakennusta. Käyttäjiä ISS Kuopion 

toimipaikassa on laskettu olevan noin 60. Käyttäjäkunta jakautuu siten, että 25 

henkilöä on jatkuvasti työpisteellä, osa-aikaisesti työpisteellä on 16 henkilöä ja 

19 henkilöä on jatkuvasti liikenteessä. Työpisteet on suunniteltu toteutettavaksi 

avotoimistona (kuva 8). 

 

Kerrosalalaskelma: 
 
Kerros  Tyyppi     Ala 
 
Kellari  Kerrosala kellari/muut kuin tekniset tilat  371.5 m² 
1. krs Kerrosala kalustosuoja   387.0 m² 
1. krs  Kerrosala toimistorakennus   489.0 m² 
1. krs  Kerrosala tuotanto- ja varastotilat   773.0 m² 
1. krs  Kerrosala vaja/katos    170.0 m² 
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4. RAU-urakka 

5. Sähköurakka 

 

Kun rakentaminen jaettiin eri urakoihin, voitiin suunnittelua jatkaa samalla, kun 

ensimmäinen urakka oli laskennassa. Ensimmäinen urakka eli Pima- 

maanrakennus- ja perustusurakka laitettiin laskentaan 22.6.2011. Urakka-

asiakirjojen perusteella rakentamisen tuli käynnistyä syyskuussa 2011 ja 

tehollista urakka-aikaa annettiin 3,5 kuukautta. 

 

Pima-, maanrakennus- ja perustusurakkaan sisältyi pilaantuneiden maiden 

poistoa ja läjitystä, koko tontin maankaivutyöt, parkkialueen täyttötyöt kantavan 

kerroksen yläpintaan asti sekä toimistorakennuksen perustustyöt. 

Toimistorakennuksen perustustöihin sisältyi myös kallion louhintaa, 

väestönsuojan sekä kellarin rakentaminen. 

 

Parkkialueen ajateltiin toimivan seuraavan rakennusvaiheen aikana työmaa-

alueena. Huolto- ja varastorakennusten alueen perustus- ja täyttötyöt 

sisällytettiin seuraavaan urakkaan.  

 

4.5 LEED-sertifiointi Kuopion hankkeessa 
 
Tässä luvussa käydään läpi pistekohtaisesti LEED-sertifionnin vaikutuksia 

Kuopion hankkeen suunnitteluvaiheeseen.  Oheisissa taulukoissa (taulukot 1-

4.) on esitetty LEED-sertifioinnissa arvioitavat osa-alueet sekä ratkaisut, joilla 

tavoiteltu Gold-taso pyrittiin saavuttamaan. Suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että 

ratkaisujen perusteella hanke saavuttaisi noin 65 pistettä, joka riittäisi 

tavoiteltuun tasoon. Osa-alueet muodostuvat ennakkoehdoista, jotka tulee 

täyttyä, jotta hanke voi saada sertifikaatin. Ennakkoehtojen lisäksi on arvioitavia 

kohtia, joiden perusteella lasketaan kuinka paljon hanke saa pisteitä. 
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LEED-sertifioitavan toimistorakennuksen rakenteet 

Alapohja: Maanvarainen teräsbetonilaatta. 

 

Kantavat seinät: Kantavat ulko- ja väliseinät ovat teräsbetonia. Kantavien 

ulkoseinien eristeenä käytetään polyuretaanieristettä (SPU). Kevyet ulkoseinät 

ovat puurunkoisia ja niissä käytetään mineraalivillaeristettä. 

 

Pilarit: Kellarin pilasterit ovat teräsbetonia. Ensimmäisessä ja toisessa 

kerroksessa käytetään teräsputkipilareita. 

 

Palkit: Palkit ovat teräksisiä deltapalkkielementtejä. 

 

Välipohjat: Välipojat ovat kellarin väestönsuojaa lukuun ottamatta 

ontelolaattarakenteisia. 

 

Yläpohjat: Yläpohjat ovat välipohjien tavoin ontelolaattarakenteisia. Toisessa 

kerroksessa (vino-osa) yläpohjan eristeenä käytetään tavallista mineraalivillaa, 

kun taas kolmannen kerroksen yläpohjassa käytetään puhallusvillaa 

(mineraalivilla). 

 

Talotekniikka 

Lämmitysjärjestelmäksi valittiin vesikiertoinen patterilämmitys, joka liitetään 

Kuopion kaukolämpöverkkoon. Maalämmöstä luovuttiin korkeiden kustannusten 

vuoksi. Takaisinmaksuaika maalämmöllä olisi ollut niin pitkä, ettei se olisi ollut 

taloudellisesti kannattava vaihtoehto, koska Kuopiossa on mahdollisuus 

kaukolämpöön. 

 

Myös vesi- ja viemärilaitteet liitetään Kuopion kunnalliseen vesi- ja 

viemäriverkostoon. Suunnittelun yhteydessä mietittiin jäteveden käsittelyä 

tontilla, koska LEED kannustaa siihen, mutta Suomen oloissa se todettiin 

kannattamattomaksi.  
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 

Järjestelmässä on lämmöntalteenotto, ilmansuodatus sekä tuloilman lämmitys 

ja jäähdytys.  
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5 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ISS Toimipaikka Kuopio -hankkeen 

suunnitteluvaiheen hankekertomuksen laatiminen sekä rakennushankkeen 

suunnitteluvaiheen tarkastelu 2010-luvun näkökulmasta. Tarkastelun kohteeksi 

valitsin erityisesti uudet energiamääräykset ja LEED-sertifikaatin. Opinnäytetyön 

alkupuolella kerroin rakennushankkeen suunnitteluvaiheesta teoriapainotteisesti 

ja työn loppuosassa keskityin Kuopion hankkeen kerrontaan.  

 

Toimin Kuopion hankkeessa rakennuttajakonsultin roolissa ISS Proko Oy:n 

työntekijänä. ISS Proko Oy toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina. Olin 

hankkeen suunnitteluvaiheessa tiiviisti mukana. Osallistuin muun muassa 

hanke- ja suunnittelukokouksiin sekä erillisneuvotteluihin, joissa käsiteltiin 

esimerkiksi LEED-asioita. LEED-palavereita pidettiin normaalien 

suunnittelukokousten lisäksi, koska LEED oli koko suunnitteluryhmälle 

suhteellisen uusi käsite.  Erillispalavereilla pyrittiin löytämään työkaluja 

suunnittelunohjaukseen, jotta suunnittelussa osattiin ottaa huomioon LEEDin 

kannalta oleellisia asioita riittävän aikaisessa vaiheessa.  

 

Hankekertomuksen tavoitteena oli dokumentoida rakennushankkeen vaiheet, 

jotta tietoa voidaan hyödyntää rakennuksen valmistumisen jälkeenkin. ISS 

Toimipaikka Kuopio -hankkeen tavoitteena on toimia uudenlaisena 

työympäristönä ISS:n työntekijöille. Ajatuksena on ollut yhdistää eri toiminnot 

saman katon alle, koska toiminnot ovat tähän asti sijainneet useassa eri 

toimipisteessä. Samaa konseptia voidaan hyödyntää myöhemmin ISS:n 

toiminnassa. Lisäksi toimipaikan suunnittelussa huomioitiin ISS:n 

palvelutarjonta siten, että omissa tiloissa voidaan pitää tarvittaessa koulutuksia 

esimerkiksi kiinteistön ylläpitoon liittyen tai järjestää asiakkaille esittelyjä ISS:n 

tarjoamista palveluista. 

 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana oleminen oli erittäin mielenkiintoista ja 

opettavaista. Pääsin seuraamaan LEED-sertifioinnin vaiheita ja näkemään sen 

vaikutukset rakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen. 
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