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Termistö

Hankesuunnittelu Esisuunnitteluvaihe, jossa määritellään hankkeen tavoitteet:

Laajuus, sisältö, kustannukset, aikataulu ja mahdolliset toteu-

tustavat.

Toteutussuunnittelu Suunnitteluvaihe jossa määritellään hankintatapa sekä mää-

ritellään hankinta-asiakirjat ja laaditaan toteutussuunnitelmat.

Tilaaja Rakennuttaja.

Hulevesi Rakennetuilta alueilta poisjohdettava sade- ja sulamisvesi.

Biodiversiteetti Luonnon monimuotoisuus.

Sivuvirta Pääasiallisen tuotteen valmistusprosessissa syntyy usein eri-

laisia sivutuotteita, jotka kannattaa hyödyntää uudelleen.

Energiatehokkuus On energian käytön tehokkuuden parantamista siten, että

energian ominaiskulutus alenee.

Promise Suomalainen ympäristövaikutusten arviointi- ja luokitusjärjes-

telmä rakennuksille.

Peruskorjaus Rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin se

oli uutena.

Perusparannus On toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikai-

sempi laatutaso ja kiinteistön arvo.

Hilma Julkisten hankintojen hankintakanava



Käytetyt lyhenteet

BRE Building Research Establishment – isobritannialainen järjestö, joka toimii

riippumattomana asiantuntijana rakennusalalla.

BREEAM Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method, –

BREn ympäristösertifiointijärjestelmä.

USGBC U. S. Green Building Council – yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon

vihreän rakentamisen järjestö.

LEED Leadership in Energy and Environmental Design, yhdysvaltalainen US-

GBC:n ympäristösertifiointijärjestelmä.

FIGBC Green Building Council Finland, suomalainen voittoa tavoittelematon yh-

distys, joka edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista osana kan-

sainvälistä Green Building Council -verkostoa

VOC Volatile organic compound - haihtuvat orgaaniset yhdisteet

PTS Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lx Valaistusvoimakkuus voimakkuus
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyö tehtiin Senaatti-kiinteistölle (käytetään myöhemmin myös nimeä Senaatti).

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos. Senaatin tehtävä on olla

valtiohallinnon työympäristökumppanin ja toimitila-asiantuntija. Senaatin tehtävä on huo-

lehtia valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä.  Senaatin liiketoi-

minta perustuu kokonaisuudessaan yhteiskuntavastuuseen. Senaatti-kiinteistöillä on

useita kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtenä tavoitteena on toiminnasta aiheutuvan

ympäristökuormituksen minimointi. Rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät käyttäjiin ja

ympäristöön kohdistuvat vaikutukset määräytyvät pitkälti rakennuttamisvaiheessa tehty-

jen ratkaisujen perusteella. Senaatti-kiinteistöissä rakentamis- ja korjaustoiminta toteu-

tetaan siten, että ekotehokkuus otetaan huomioon koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Senaatissa tehdään paljon investointeja, ja suurin osa niistä on korjaushankkeita. Hank-

keiden suunnittelussa pyritään rakennusten energiatehokkuuteen, tilankäytön tehokkuu-

teen ja tilaratkaisujen muunneltavuuteen.  On erittäin tärkeää, että materiaalivalinnoissa

kiinnitetään huomiota rakennusosien ja –materiaalien terveellisyyteen, pitkäikäisyyteen,

kestävyyteen, huollettavuuteen, korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Tavoitteena on

tuottaa toimivia, tehokkaita, terveellisiä ja turvallisia tiloja. Kaikissa Senaatin rakennus-

hankkeissa noudatettavat menettelytavat määritellään ja ohjeistetaan rakennuttamispro-

sessissa, jota ohjataan keskitetysti rakennuttamisyksikössä.

Senaatissa on otettu käyttöön kestävän rakennuttamisen menettelynä RTS-ympäristö-

luokitus, jonka käyttöä johdetaan RT-ympäristötyökalun kautta. RT-ympäristötyökaluun

asetetaan hankekohtaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Työkalua on tarkoitus käyttää

yli 1M€:n uudiskohteissa sekä peruskorjauksissa ja –parannuksissa, joissa tehdään

muutoksia olosuhteisiin vaikuttaviin järjestelmiin. RT-ympäristötyökalun käyttö on integ-

roitu osaksi rakennuttamisprosessin hankkeen johtamisen tehtäviä.
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1.1 Tutkimusongelma

Senaatti-kiinteistöllä on käytetty erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä, mutta niiden tar-

peellisuudesta tai niiden soveltuvuudesta ei ole tehty kokonaisvaltaista selvitystä. Luoki-

tusjärjestelmien soveltuvuuden vertailu on haastavaa, koska kiinteistömassa on erittäin

käyttösidonnaista johtuen Senaatin asiakkaista ja kiinteistöjen loppukäyttäjistä. Näitä

ovat esimerkiksi puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi ja tutkimuslaitokset. Heidän

käyttämissä rakennuksissa on paljon erilaisia vaatimuksia liittyen tiloihin ja olosuhteisiin.

Vaatimukset ovat rakenne- ja taloteknisiä.

1.2 Tutkimusmenetelmät ja työnrajaus

Opinnäytetyö aloitettiin kirjallisuustutkimuksena. Lähdeaineistona käytettiin aiheeseen

kuuluvaa kirjallisuutta. Lisäksi osa opinnäytetyötä suoritettiin tapaustutkimuksena case-

kohteiden kautta. Senaatti-kiinteistöllä oli käytetty neljää eri ympäristöluokitusjärjestel-

mää, BREEAM, LEED ja PromisE ja RTS. Tarkoitus oli selvittää, millä laajuudella niitä

oli käytetty. Tutkimuksen kohteena oli Senaatti-kiinteistöjen toteutuneet hankkeet ja nii-

den data. Työ rajattiin siten, että työssä tutkittiin ainoastaan Senaatti-kiinteistöjen ympä-

ristöluokitusten käyttöä korjausrakennushankkeissa. Selvityksen kohteena oli BREEAM,

LEED ja RTS. Kansallinen ympäristöluokitusjärjestelmä PromisE oli poistunut ja sen oli

korvannut uusi kansallinen ympäristöluokitusjärjestelmä RTS. Tästä syystä sitä ei tutkittu

tässä tutkimuksessa

1.3 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on ympäristöluokitusten tuoma lisäarvo ja tarpeellisuus Senaatti-kiinteistö-

jen korjausrakennushankkeissa?

2. Mitä eroavaisuuksia käytetyillä ympäristöluokitusjärjestelmillä on?
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2 YMPÄRISTÖLUOKITUKSET SUOMESSA

Kiinteistö- ja rakennusala on avainasemassa, kun puhutaan ympäristötavoitteista ja nii-

den saavuttamisessa. Olemassa oleva rakennuskanta on suuri energian kuluttaja Suo-

messa. Rakennuskanta kuluttaa noin 40% käyttämästämme energiasta eli meillä on

vielä paljon tekemistä ja parannettavaa energiatehokkuuden osalta. [6]

Kun rakennuksella on ympäristösertifikaatti, niin se kertoo paljon rakennuksen omistajan

arvomaailmasta suhteessa kestävään kehitykseen ja ympäristön arvoja kohtaan. Monet

yritykset ovat laittaneet jo omaan strategiaankin kestävän kehityksen tavoitteet ja ne ulot-

tuvat heidän käyttämiin toimitiloihin ja niiden ympäristötehokkuuteen. Tässä siis vain yksi

tulokulma. Hyötyjän on siis monelle. Kun puhutaan rakennuksesta, niin osallisena on

aina omistaja, rakentaja ja rakennuksen loppukäyttäjä. Alla oleva kuvaaja (kuva 1.) ha-

vainnollistaa sertifioinnin positiivisia vaikutuksia.

Kuva 1. Sertifioinnin vaikutukset kaavio [6]
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Kun puhutaan keskisuurista tai suurista rakennushankkeista. Suomessa käytetään pää-

sääntöisesti kolmea sertifiointijärjestelmää: kahta ulkomaista (LEED ja BREEAM) ja

uutta kansallista RTS-luokitusjärjestelmää, joka korvasi vanhan Promise-luokitusjärjes-

telmän. Meillä on olemassa vielä yksi järjestelmä, joka on Joutsenmerkki. Sitä käytettään

pääsääntöisesti pientalo- ja vapaa-ajan asuntojen sertifiointiin. Oheisesta kuvasta (kuva

2.) näkee luokitusjärjestelmien soveltuvat hanke- ja rakennustyypit. [6]

Kuva 2. Suomessa käytetyt ympäristöluokitusjärjestelmät. [6]

3 RTS - YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS on kansallinen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on kor-

vannut aikaisemman kansallisen luokitusjärjestelmä Promisen. RTS on rakennettu vaa-

tiviin Suomen oloihin ja siinä on käytetty kansallisia painotuksia, joita eivät LEED ja

BREEAM Suomessa tarjoa. RTS-ympäristöluokitusjärjestelmään kuuluu RT-työkalu,

joka on nettipohjainen työkalu. Sieltä käsin ohjataan koko järjestelmää ja sinne myös

dokumentoidaan asetetut tavoitteet. Vaikka RTS-ympäristöluokitus on kansallinen, niin

se kuitenkin pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja alan

yhteisiin kansallisiin käytäntöihin, esimerkiksi kuten sisäilmastoluokitus, rakennusmate-

riaalien M1 päästöluokitus, Kuivaketju10 -malli. RTS Ympäristöluokituksen ylläpidosta ja

hankkeiden auditoinnista vastaa Rakennustieto Oy. Sertifiointiluokitus on viisiportainen

,ja sitä kuvataan tähdillä. Kuvassa (kuva 3.) on esitetty RTS-ympäristöluokituksen logo.
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RTS-ympäristöluokituksen Suomen olosuhteisiin ra-

kennettu kriteeristö soveltuu hyvin uudisrakennus- ja

peruskorjaushankkeisiin.

Kuva 3. RTS-logo

RTS ympäristöluokituksessa on kaksi erillistä kriteeristöä:

 Toimitila- ja peruskorjaushankkeet

 Asuinrakennukset

3.1 RTS-kriteeristön osa-alueet

Kuvassa (kuva 4.) on esitelty kriteeristön viisi pääryhmää.

Kuva 4. RTS-kriteeristön pääryhmät 5 kpl. [9]

3.1.1 Prosessi

Prosessissa on ensimmäisenä talotekninen toiminnan varmistus. Hankkeelle nimetään

talotekniset suunnittelun valvoja ja rakennushankkeen toteutusvaiheen valvojat. Tärkeä

vaihe on toimintakoevaihe, jossa varmistetaan rakennuksen taloteknisien laitteiden ta-

voitteiden mukainen toimivuus. Tämä tulee tehdä kolmikannassa suunnittelijoiden, val-

vojien ja urakoitsijoiden kesken ja niistä tulee tehdä pöytäkirjat. Toimintakokeet tehdään
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hyvien käytäntöjen mukaisesti tai sitten olemassa olevien standardien mukaisesti. Toi-

nen merkittävä tarkastuspiste on hankkeen vastaanottovaihe, jossa järjestelmien toi-

minta todennetaan vielä kerran, eli hankkeelle tehdään alussa toiminnan varmistussuun-

nitelma.

Toisena tarkastuspisteenä tulee käytön opastus. Sen rooli on todella tärkeä. Puhutaan

ns. laadukkaasta käytön opastuksesta. Tilaajan tulee laatia rakennuksen käyttäjäohje.

Tästä aiheesta pidetään myös käyttäjäkoulutus, jolla varmistetaan, että ohje on ymmär-

retty ja rakennusta käytetään oikein. Ylläpitohenkilökunnalle järjestetään oma koulutus-

tilaisuus, jossa käydään läpi ylläpidettävät talotekniset järjestelmät.

Kolmantena tarkastuspisteenä on rakennushankkeen kosteustekniset riskit ja niiden hal-

linta. Tilaaja nimeää puolueettoman kosteudenhallintakoordinaattorin, joka vastaa kos-

teusteknisten asioiden suunnittelunohjauksesta. Tärkeimpiä arvioitavia asioita ovat riit-

tävä aikataulu ja rakennusmateriaalien kuivumisajat.

Kosteudenhallinnan vaatimuksia tulee myös työmaavaiheeseen. Tilaajaan tulee vaatia

urakoitsijalta kosteudenhallintasuunnitelma, jossa otetaan kantaa esimerkiksi rakennus-

materiaalien varastointiin, kuivumisaikalaskemiin. Kuivumisajat tulee esittää myös hank-

keen aikataulussa.

Työmaan ympäristöasioiden hallintaan on omat vaatimuksensa. Hankkeen tulee tehdä

aluesuunnitelma, johon merkitään jäteastioiden sijainti Työmaan raportointi energianku-

lutuksesta. Senaatti-kiinteistössä raportoidaan kvartaaleittain energiankulutuksen

(lämpö, sähkö, lämmityksen polttoaineet), vedenkulutuksen ja jätemäärät jakeittain.

Tämä Senaatin oma raportointi liittyy yhteiskuntavastuu raporttiin [3]

Työmaan puhtaudenhallinta on sidoksissa vahvasti toimintakokeisiin, niiden puhtausta-

soihin ja vaatimuksiin. Tilaaja nimeää hankkeelle puhtaudenhallintakonsultin, joka ohjaa

suunnittelua ja toimii työmaavaiheessa henkilönä, joka vastaa P1-puhtausluokan tarkas-

tuksista. [9, s.6 - 24]

3.1.2 Talous

Talouden tarkastuspisteenä toimiin elinkaarikustannusten laskenta joka toimii hyvänä

alustana myös kiinteistön PTS-suunnittelua tehdessä. Laskemassa otetaan huomioon
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alustavat ylläpitokustannukset. Luonnosvaiheen PTS tehdään 50 vuodelle minkä perus-

teella saadaan mahdolliset korjaus - ja uusimistarpeet.

Elinkaarikustannuksiin liittyy vahvasti myös rakennuksen kulutuksen kestävyys niin sisä-

tiloissa kuin ulkoalueilla. Nämä seikat tulee ottaa huomioon suunnittelun yhteydessä.

Päähuomio kiinnittyy henkilöliikenteen pääreitteihin, mahdolliseen tavaraliikenteeseen ja

talvisin lumitöiden suojauksen riittävään tasoon.

Ylläpitoon liittyy seuraavia suunnitteluvaatimuksia. On varmistettava, että suunnittelussa

otetaan huomioon kaikki talotekniset ja rakennustekniset ratkaisut ja niiden vaivaton

huollettavuus; esimerkiksi huoltoreitit iv-konehuoneisiin.

Rakennuksen muuntojoustavuus on myös arvioinnin kohteena. Suunnitteluryhmä tulee

laatia selkää kaavio, josta selviää muuttuvat tilaosat ja kiinteät tilaosat. Yleensä kiinteät

osat ovat teknisiä tiloja, ja muuttuvat tilat tarkoittavat väliseinärakenteita ja mahdollisia

huone/tilakohtaisia asennuksia. [9, s.26 - 34]

3.1.3 Ympäristö ja energia

Ympäristö- ja energiavaatimuksissa ensimmäisenä on hiilijalanjäljen laskenta. Laskenta

suoritetaan GBC Finlandin rakennusten elinkaarimittareiden ohjeistuksen avulla. Las-

kennassa otetaan kantaan rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen.

Toisessa osiossa vaatimuksena on materiaalitehokkuuden huomioiminen.  Materiaalite-

hokkuuden näkökulmasta tulee tarkastella materiaaleja siten, että ovatko ne esimerkiksi

uusiutuvaa materiaalia, kierrätysmateriaalia, joka on teollisuuden sivuvirtaa tai uudelleen

käytettyjä rakenneosia.

Energiatehokkuus on yksi seurattavista vaatimuksista. Sitä tarkastellaan rakennuksen

E-lukulaskennan kautta. Rakennuksen E-lukua ja energiatodistusta tarvitaan suunnitte-

luvaiheessa, kun rakennukselle haetaan rakennuslupaa.

Energiankäytön mittauskriteerin vaatimuksena on, että järjestelmät suunnitellaan siten,

että ne mahdollistavat tulevan kiinteistön reaaliaikaisen energian käytön seurannan. Ku-
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lutuksia mitataan yleensä käyttövedestä, ilmanvaihdon sähkönkulutuksesta, lämmitys-

energiasta ja normaalin tilakokonaisuuden käyttösähköstä, esimerkiksi asuinhuoneisto-

jen kohdalla.

Tavoitekulutuksen laskenta tehdään suunnitteluvaiheessa ja sitten sitä vertaillaan käyt-

tövaiheen toteumaan. Energiankäytön vertailuraportin avulla voidaan todeta, onko suun-

nittelun aikaisista tavoitteissa poikkeamaa. Vaatimuksena on, että energiankäytön tavoi-

tetasot kirjattaan mittarikohtaisesti huoltokirjaan.

Ympäristö- ja energiavaatimuksissa on myös huomioitu luonnon monimuotoisuuden

edistäminen ja turvaaminen. Viherrakentamisessa tulee pyrkiä huomioimaan ja hyödyn-

tämään hulevedet mahdollisimman hyvin.

Ympäristökategoriavaatimuksiin kuuluu myös kevyen liikenteen huomioiminen suunnit-

teluratkaisuissa. Esimerkiksi jalankulku- ja pyöräreitit on suunniteltava turvallisiksi ja pyö-

rille on varattava asianmukaiset säilytystilat. [9. s.36 - 58]

3.1.4 Sisäilma ja terveellisyys

Sisäilma ja terveellisyys- pääryhmässä on 8 tarkastelun alaista vaatimusta. Vaatimukset

ovat lämpöolosuhteet, sisäilman laatu, loppukäyttäjien vaikutusmahdollisuudet olosuh-

teisiin, materiaalien emissiot, luonnonvalon hyödyntäminen, valaistuksen laatu, tila-

akustiikka ja ääneneristävyys.

Lämpöolosuhteiden ja sisäilman raja-arvot on esitetty Sisäilmaluokitus 2018:ssa. Senaa-

tilla sisäilmaston luokan laatutaso on S2. Hyvä sisäilman laatu saavutetaan, kun panos-

tetaan riittävään ilmavaihtoon ja suodatusjärjestelmiin. [18]

Rakennusmateriaalit ja varsinkin sisävalmistusvaiheen materiaalit tulee suunnitella si-

ten, että niiden emissiot ovat mahdollisimman pienet. Päästöjen sertifiointiin hyväksy-

tään esimerkiksi päästöluokka M1 materiaalit.

Valaistuksella ja tila-akustiikalla on omat vaatimustasot. Varsinkin työskentelytiloissa

näiden asioiden huomioiminen on tärkeää. Tiloja, joissa vaatimukset otetaan huomioon,

ovat esimerkiksi neuvotteluhuoneet, opetustilat ja toimistotilat. [9, s.61 - 80]
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3.1.5 Innovaatiot

Innovaatio-osuudesta on mahdollisuus saada lisäpisteitä sertifioinnin yhteydessä. Vaa-

timuksena on kuitenkin, että olemassa olevien kriteereihin tulee selkeää ylitystä tai sitten

tulee jotain ihan uutta ulkopuolista innovaatiota. [9, s.81]

4 BREEAM - YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method).

BREEAM on käytetyin ympäristöluokitusluokitusjärjestelmä Euroopassa, koska sen nor-

misto on yhtenevä eurooppalaisen normiston kanssa. BREEAM ohjaa rakennuksen

suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövai-

kutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen,

käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. [4]

Kuvassa (kuva.4) on esitelty BREEAM ympäristöluokituksen merkki, josta se tunnetaan

kansainvälisesti.

Kuva 5. BREEAM -sertifiointimerkintä

4.1 BREEAM -sertifioinnin osa-alueet

Jaottelu on tehty kymmeneen kategoriaan jotka ovat seuraavat:
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 Kiinteistön johtaminen

 Terveys ja hyvinvointi

 Energian käyttö

 Kuljetus ja liikenne

 Vedenkäytön tehokkuus

 Materiaalit

 Jäte

 Maankäyttö ja ekologia

 Saasteet

 Innovaatiot

4.1.1 Kiinteistön johtaminen

Kiinteistöjohtamisen osiossa on kyse hankkeen kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Ra-

kennus tehdään käyttöä varten ja täten vaatimuksia tulee muuntojoustavuuteen, esteet-

tömyyteen ja lopulta ihan rakennuksen käyttöohjeisiin.

Suunnittelijoiden vaatimuksiin kuuluu miettiä rakennuksen käyttöikää ja käyttökustan-

nuksia. Rakenneosien käyttöiät tulisi maksimoida ja laitteiston tulisi olla huoltovarmoja.

Näin saadaan säästöjä pitkällä aikavälillä. [13, s. 50 - 81]

4.1.2 Terveys ja hyvinvointi

Tässä kategoriassa otetaan kantaan seitsemään kysymykseen, jotka ovat keskiössä,

kun puhutaan visuaalisesta viihtyvyydestä. Kysymyksissä otetaan kantaa esimerkiksi si-

säilman laatuun, lämpöviihtyvyyteen ja huoneiden akustisiin ominaisuuksiin. Hyvillä si-

säolosuhteilla on suuri merkitys. Yleisin tyytymättömyyttä aiheuttava sisäolosuhde on

lämpötila. Tämä johtuu yksittäin siitä, että ihmisten väliset mieltymyserot ovat jopa viisi

astetta. [13, s. 82 - 134], [15]

4.1.3 Energian käyttö

Energian käytön osiossa otetaan kantaan energiatehokkuuteen eri osa-alueissa. Tär-

keimpiä ovat sellaiset suunnitteluratkaisut, jotka optimoivat ja säästävät rakennuksen
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energiankulutusta. Energianseuranta on myös tärkeä huomioida. On tärkeää, että seu-

ranta on reaaliaikaista, ja tämä tieto tulee suunnitella siten, että se on käyttäjien saata-

villa, joko tietokoneen tai jopa kännykän välityksellä.

Suunnittelussa on myös vaatimuksena huomioida, että ulkovalaistus on automaattisesti

ohjattua ja tarkoituksen mukaista. Uusiutuvat energiamuodot tulee käydä läpi ja vertailla

niiden soveltuvuus ko. hankkeessa. (esim. maalämpö tai aurinko energia). [13, s. 135 -

185]

4.1.4 Kuljetus ja liikenne

Kuljetus ja liikenne -kategoriassa suunnitteluvaatimukset ottavat kantaa tapoihin liikkua

eri kulkuneuvoilla. Suurimpia tavoitteita on kuitenkin tehdä liikenteestä mahdollisimman

vähäpäästöistä, eli yksityisautoilua tulee pyrkiä vähentämään ja taas julkisia liikenneyh-

teyksiä parantamaan eri suunnitteluratkaisulla. Tähän siis vaikuttaa jo olemamassa ole-

van infran hyödyntäminen. Tähän kokonaistarkasteluun kuuluu palveluiden etäisyyden

tarkastelu, liikenteenteen saatavuus ja vaihtoehtoiset liikennöintitavat, esimerkiksi ke-

vyen liikenteenväylät. [13, s. 186 - 209]

4.1.5 Vedenkäytön tehokkuus

Tässä kategoriassa vaatimuksena ja tavoitteena on pyrkiä tekemään sellaisia suunnitte-

luratkaisuja, jotta kiinteistössä käytettävä veden määrä olisi mahdollisimman pieni. Tämä

asettaa suunnittelijoille haasteista suunnitella vettä säästävät vesikalusteet ja muut kiin-

teistössä olevat laitteistot, jotka käyttävät vettä. Veden kulutuksen seuranta on myös tär-

keä tavoite. Vaatimuksena on myös, että kulutusta seurataan reaaliaikaisesti. Tässä voi

olla hyvin innovatiivinen, eli reaaliaikaisen seurannan voi tehdä, vaikka vesikalustekoh-

taisesti. Innovatiivista ratkaisuista voi saada lisäpisteitä. [13, s. 210 - 234]

4.1.6 Materiaalit

Tässä kategoriassa otetaan kantaa käytettäviin rakennusmateriaaleihin ja niiden ympä-

ristövaikutuksiin, joista tärkeimmät ovat rakennusmateriaalin kokoelinkaaren aikaiset
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ympäristövaikutukset. Tätä varten on tehtävä elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskel-

mia. Materiaalientulisi olla sertifioituja ja ympäristöystävällisiä ja mahdollisti uusiokäyttöi-

siä.

Suunnittelijoiden tulee varmistaa, että kaikki materiaalit ovat kulutuksenkestäviä ja niiden

elinkaari on mahdollisimman pitkä. [13, s. 234 - 268]

4.1.7 Jäte

Tässä kategoriassa tarkastellaan rakennushankkeen kokonaisvaltaista jätehuollon joh-

tamista. Suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon rakennusmateriaaleista syntyvää mah-

dollista jätettä ja laatia niille tilaajan kanssa selkeät tavoitteet. Sitten tavoitteet jalkaute-

taan työmaalle toteutusvaiheessa ja tehdään esimerkiksi kattava jätehuoltosuunnitelma.

Yhteinen määränpää tulee olla siinä, että jätettä vähennetään hyvällä johtamisella ja esi-

suunnittelulla. Jos kyseessä on purkuhanke, niin purkujätteen mahdollinen kierrätys tu-

lee ottaa myös huomioon.

Rakennuksen käytönaikaiseen jätehuoltoon tulee myös kiinnittää huomiota. Käytönaikai-

nen jätehuolto tulisi rakentaa siten, että se kannustaa kierrättämään ja lajittelemaan

mahdolliset jätteet tehokkaasti. [13, s. 269 - 300]

4.1.8 Maankäyttö ja ekologia

Maankäyttö ja ekologia -osa-alueessa pyritään ohjaamaan suunnittelua siten, että tontin

valintaan perustuen tulisi hyödyntää jo olemassa olevaa aluetta, jossa on joskus ollut

toimintaa (esimerkiksi vanha teollisuusalue tai vastaava). Näin säästettäisiin koskemat-

tomia alueita.

Osiossa pyritään myös kiinnittämään huomiota, että minimoitaisiin pitkällä aikavälillä ra-

kennuksen vaikutukset paikalliseen biodiversiteettiin. [13, s. 300 - 314]
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4.1.9 Saasteet

Tässä osa-alueessa on tarkoitus ohjata suunnittelua niin, että minimoitaisiin kasvihuo-

nepäästöjä. Kylmäaineet ovat olleet haaste ympäristölle ja etenkin tietyt tyypit ovat hai-

tallisia otsonikerrokselle. Meillä on kuitenkin nykyään myös lainsäädäntö ohjaamassa

kylmäaineiden käyttöä suunnittelussa. [15]

Osiossa otetaan kantaa myös mahdollisiin tulvariskeihin ja niiden aiheuttamiin ympäris-

tövahinkoihin. Tärkeää on esimerkiksi sadevesien ohjaaminen niin, että ne eivät rasittaisi

liikaa yleisiä viemäriverkostoja.

Yö ajan valosaaste on myös paikoittain suuri ongelma, varsinkin kaupunkialueella. Va-

laistus tuleekin suunnitella huolella, jotta se on tarkoituksenmukaista. Näin säästetään

energiaa ja häiriöt ympäristöön olisivat minimissään. [13, s. 315 - 351]

4.1.10 Innovaatiot

Innovaatio -osuudesta voi saada sertifioinnin yhteydessä lisäpisteitä, joko uusilla ratkai-

suilla tai vaihtoehtoisesti jonkin aikaisemman kategorian vaatimustason ylityksellä. [13,

s. 352 - 353]

BREEAM-järjestelmässä on viisi luokitusta:

 Pass

 Good

 Very good

 Excellent

 Outstanding

BREEAM:issä on kaksi järjestelmää. BREEAM International New Construction 2016

(NC) on uudisrakentamista varten. BREEAM International Non-Domestic Refurbishment

2015 (RFO) on korjausrakentamista varten. Vuonna 2018 Suomessa oli 73 BREEAM-

sertifioitua rakennusta. [4]
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5 LEED -  YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on yhdysvaltalainen

ympäristöluokitusjärjestelmä. U.S. Green Building Council on toiminut järjestelmän ke-

hittäjänä. LEED-sertifioinnissa käytetään aina riippumatonta ns. kolmannen osapuolen

tekemää arviointia rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Sertifioinnissa on

neljä luokitustasoa, ja jotta siitä voi saada edes minimitason (Certified) niin hankkeen

tulee täyttää sille asetetut minimivaatimukset. LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on

tällä hetkellä eniten käytetty ympäristöluokitusjärjestelmä maailmassa. [4]

LEED järjestelmässä on neljä luokitusta:

Kuvassa (kuva 6.) on esitelty sertifioinnin neljä tasoa.

Kuva 6. LEED - luokitusten logot (U.S. Green Building Council 2020.)

LEED -ympäristöluokitusjärjestelmä ottaa hyvin huomioon erilaisia rakennushankkeita.

Järjestelmä pitää sisällään kolme alajärjestelmää:

 New Construction and Major - Tämä on tarkoitettu yhden käyttäjän rakennuksille.
Järjestelmä soveltuu uudis- ja peruskorjaushankkeille.

 Core and Shell - Tämä järjestelmä soveltuu useamman käyttäjän rakennukseen.
Esimerkiksi Senaatilla kohde voisi olla virastotalokompleksi, jossa on useampi
käyttäjä.

 LEED Home- Tämä järjestelmä on räätälöity yksinomaan asuinrakennuksille.

Vuonna 2018 Suomessa oli 114 LEED -sertifioitua rakennusta. [4]
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5.1 LEED -sertifioinnin osa-alueet

Jaottelu on tehty kahdeksaan arvioitavaan kategoriaan [10]:

 Alueelliset bonuspisteet

 Kestävä maankäyttö

 Vedenkäytön tehokkuus

 Energiankäyttö

 Materiaalien valinta ja kierrätys

 Sisäilman laatu

 Innovaatiot suunnitteluprosessissa

 Paikalliset painotukset

5.1.1 Alueelliset bonuspisteet

Rakennuksen sijainnilla ja liikenneyhteyksillä on tärkeä rooli, kun mietitään kestävää ke-

hitystä. Suunnittelun keskiössä ovat palvelut ja julkiset liikenneyhteydet. Kevyeen liiken-

teenteen väylät tulee myös ottaa huomioon suunnittelussa. [10]

5.1.2 Kestävä maankäyttö

Kestävän maankäytön kategoriassa pyritään rakentamaan siten, että tuleva rakennus

edistää sijainniltaan ympäristövaikutuksia, eli suojellaan mahdollisimman paljon viher-

alueita ja luonnonvaroja. Tärkeää on tukeutua jo mahdollisesti olevaan infrastruktuuriin

ja kehittää sitä edelleen. Muita tärkeitä huomioon otettavia asioita ovat pysäköintialueet,

joissa suositaan vähäpäästöisiä autoja. Julkiset kulkuyhteyksien tulee olla myös hyvin

saatavilla. [10]

5.1.3 Vedenkäytön tehokkuus

Tässä kategoriassa otetaan kantaa eri vesi- ja viemäritöiden suunnitteluratkaisuihin. Ta-

voite on pienentää vedenkäytön kulutusta. Vertailukohteena ovat tavalliset rakennukset.

Hulevesijärjestelmät voidaan ottaa hyötykäyttöön esimerkiksi viheralueiden kasteluun.

eli viheralueet voidaan kastella sadevesillä, eikä käyttää puhdasta juomavettä. [10]



16

Vedenkäyttö täytyy suunnitella siten, että lämmitettävän veden määrää lasketaan järjes-

telmillä ja käyttötottumuksilla. Veden käytön mittarointi ja seuraaminen on myös tärkeää,

jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. [10]

5.1.4 Energian käyttö

Tässä kategoriassa ohjataan suunnittelua siten, että pyritään tekemään energiatehok-

kaita ratkaisuja. Rakennukset tulee suunnitella siten, että niitä ei tarvitse lämmittää tai

viilentää turhaan. Esimerkiksi jos rakennetaan paljon ikkunapinta-alaa eikä huomioida

tarpeellisesta aurinkosuojausta, niin kesällä joudutaan viilentämään rakennusta aivan

turhaan. Uusiutuvat energiaratkaisut tulee tarkastella huolella. (esimerkiksi aurinkopa-

neelijärjestelmä katolle). Tärkeää on panostaa teknisiin laitevalintoihin ja ihan itse raken-

nuksen käyttöön. Loppukäyttäjien koulutus on tärkeä. Näin varmistetaan, että raken-

nusta käytetään oikein ja energiatehokkaasti. [10]

5.1.5 Materiaalien valinta ja kierrätys

Tässä osiossa otetaan kantaan materiaalivalintoihin ja kierrätettävyyteen. Kiertotalous

on vahvasti mukana ja ohjaamassa materiaalien valintaa. Sillä, miten rakennushankkeet

käyttävät eri materiaaleja ja miten niitä uusiokäytetään tai hävitetään, on suuri merkitys

ympäristökuormitukselle. Rakennushankkeet ovat suuri luonnonvarojen kuluttaja Suo-

messa. Suomessa käytetään noin 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaalia vuodessa.

Jos verrataan rakentamisen tuottamaan jätekuormaa kotitalouksien tuottamaan jättee-

seen vuonna 2016, kotitaloudet tuottivat yhteensä noin 3 miljoonaa tonnia jätettä vuo-

dessa, kun rakentaminen tuotti noin 2 miljoonaa tonnia. [10], [11]

5.1.6 Sisäilman laatu

Sisäilman laatu on nykyään yksi keskeisimmistä tekijöistä, kun puhutaan sisäolosuh-

teista. Suomessa vietetään paljon aikaa sisätiloissa. Työikäiset ihmiset viettävät noin

90% ajastaan sisätiloissa; lapset ja vanhukset saattavat viettää sisätiloissa jopa sitäkin

enemmän. On tärkeää suunnitella toimiva ilmanvaihto, jolla hallitaan epäpuhtauksien

kulku sisälle rakennuksiin. Suunnittelijoiden tulee paneutua myös valittaviin rakennus-
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materiaaleihin. Lähes jokaisesta rakennusmateriaalista tulee päästöä eli haitallisia yh-

disteitä (VOC-yhdisteet). Suunnitteluratkaisuissa tulee käyttää terveellisiä ja turvallisia

vähänpäästöisiä rakennusmateriaaleja. [10], [11]

5.1.7 Innovaatiot suunnitteluprosessissa

Innovaatioista ei varsinaisesti saa pisteitä. Tämä on kuitenkin oiva mahdollisuus kehittää

jotain uutta esimerkiksi energiatehokkuuden osalta. Mahdolliset lisäpisteet eivät ole

suunnittelualariippuvaisia, vaan jos suunnitteluryhmä keksii jonkun uuden tavan paran-

taa jotain osa-aluetta tai muuten vain ns. ylittää vaatimustason, lisäpisteistä voi tulla

mahdollisen sertifioinnin yhteydessä. [10]

5.1.8 Paikalliset painotukset

Paikallisilla painotuksilla tarkoitetaan kohdemaan erityisiä olosuhteita. Yleisimpiä ovat

sääolosuhteet, jotka vaikuttavat esimerkiksi energiankäyttöön. Eri maissa on lisäksi

myös omat säädökset ja lainsäädännöt liittyen rakentamiseen. Nämä säädökset ja lain-

säädännöt tulee ottaa huomioon. [10]

6 MUUT SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT

Sertifiointijärjestelmiä on useita ja niitä on kehitetty maiden omiin tarpeisiin. Kansallisien

sertifiointijärjestelmien käyttö kotimaansa ulkopuolella on hyvin rajoittunutta. Tällaisia

ovat esimerkiksi:

 HQE (Ranska)

 Miljöbyggnad (Ruotsi)

 Green Gobes (USA ja Kanada)

 DGNB (Saksa)

 Joutsenmerkki (Suomi)
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7 ELINKAARISUUNNITTELU

Elinkaarisuunnittelu on yksi suunnittelun osa-alue rakennusprojektissa. Siitä vastaa

yleensä rakennushankkeelle nimetty elinkaariasiantuntija. Elinkaariasiantuntija on suun-

nitteluryhmän jäsen ja kuuluu yleensä pääsuunnittelun alle.

7.1 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo

Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelossa ELINK 18 on kuvattu rakennushankkeen elin-

kaariasiantuntijan tehtävät. Tehtävät ja vastuut on kuvattu hankevaiheittain. Tämä vai-

heistus mukailee hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluetteloa HJR 18. [8]

ELINK 18 tehtäväluettelon sisältö:

A. Tarveselvitys
B. Hankesuunnittelu
C. Suunnittelunvalmistelu
D. Ehdotussuunnittelu
E. Yleissuunnittelu
F. Rakennuslupatehtävät
G. Toteutussuunnittelu
H. Rakentamisen valmistelu
I. Rakentaminen
J. Käyttöönotto
K. Takuuaika

7.1.1 Tarveselvitys

Tarveselvitys on hankkeen vaihe, jossa kartoitetaan hankeen tarpeellisuus, laajuus,

mahdolliset vaihtoehdot ja alustavat kustannukset päätöksen teon tueksi. Elinkaariasi-

antuntijan tehtävä on toimia tilaajan asiantuntijana, kun määritellään elinkaareen liittyviä

tavoitteita. Tavoitteet kirjataan ylös. [8]
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7.1.2 Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa tarkennetaan hankkeen laajuutta, laatua ja kustannuksia koskevia

tavoitteita. Lähtötietona toimivat käyttäjän ja tilaajan tavoitteet. Elinkaarisuunnittelijan

tehtävä on tarkentaa jo terveselvityksessä asetettuja tavoitteita ja laskelmia. Tässä vai-

heessa tärkeimpiä selvitettäviä asioita ovat kiinteistön energiatuotannon muoto ja talo-

teknisten järjestelmien vaihtoehtoinen tarkastelu. Tässä vaiheessa tarkastellaan myös

mahdollisen ympäristöluokituksen käyttöä. Yleensä hankesuunnitelman perusteella teh-

dään hankkeen investointipäätös. [8]

7.1.3 Suunnittelun valmistelu

Tässä vaiheessa kilpailutetaan yleensä suunnittelijat. Myös elinkaariasiantuntija kilpailu-

tetaan uudestaan tässä vaiheessa eli ELINK 18 käydään vielä kerran läpi ja varmiste-

taan, että kaikki hankesuunnitteluvaiheen tavoitteen on kirjattu suunnitteluvaiheen tavoit-

teiksi ja tehtäviksi. [8]

7.1.4 Ehdotussuunnittelu

Tässä vaiheessa on tarkoitus tehdä muutama vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu ja niitä

vertaillen tehdään sitten valinta hyväksytyistä ehdotussuunnitelmista. Elinkaariasiantun-

tijan tehtävä on vertailla vaihtoehtojen elinkaaritavoitteet. [8]

7.1.5 Yleissuunnittelu

Elinkaariasiantuntija varmistaa ehdotussuunnitelmien lähtötiedot, että ne ovat riittävät

jatkosuunnittelua varten. Rakennukselle tehdään energiasimulointi ja samalla määritel-

lään E-luku. Rakennuksen olosuhdetarkastelua lähestytään olosuhdesimuloinnin kautta,

joilla mitoitetaan tarvittavat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Tässä vaiheessa laske-

taan myös rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Se on erikseen tilattava tehtävä.

Senaatilla teetetään nykyään joka hankkeessa hiilijalanjälkilaskenta. [8]



20

7.1.6 Rakennuslupatehtävät

Huomioidaan, että kaikki rakennuslupaan liitettävät asiakirjat ovat valmiit, esimerkiksi

energiaselvitykset ja energiatodistukset. [8]

7.1.7 Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheessa on tarkoitus laatia suunnitelmat sille tasolle, että niillä voi-

daan kilpailuttaa rakennushanke. Elinkaariasiantuntija arvioi ja kommentoi taloteknisten

suunnittelijoiden laitteiden energiatehokkuutta ja elinkaariominaisuuksia. Varmistetaan

lisäksi rakennuksen energia- ja olosuhdesimulointi. [8]

7.1.8 Rakentamisen valmistelu

Tässä vaiheessa valmistellaan urakkakilpailutusasiakirjoja. Elinkaariasiantuntija osallis-

tuu tarjouspyyntömateriaalin laadintaan omalta osaltaan ja avustaa kriteerien määritte-

lyssä. [8]

7.1.9 Rakentaminen

Tässä vaiheessa varmistetaan, että rakennetaan tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan.

Elinkaariasiantuntija tuottaa elinkaariominaisuuksien varmistussuunnitelman ja päivittää

rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan. [8]

7.1.10 Käyttöönotto

Elinkaariasiantuntija osallistuu käyttöönoton tarkastuksiin ja varmistaa, että ylläpidon

henkilöstö pystyy seuraamaan rakennuksen energiankulutusta reaaliaikaisesti. Hän päi-

vittää myös energian tavoitekulutuksen mahdollisimman realistisesti. [8]
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7.1.11 Takuuaika

Takuuaikana tarkastetaan laadittujen energian tavoitekulutuksen suhde toteutuneeseen

kulutukseen. Tässä yhteydessä selvitetään myös, että rakennus toimii niin kuin on suun-

niteltu. Tarkastusten ja raporttien pohjalta tehdään sitten mahdolliset säädöt taloteknisiin

järjestelmiin. Tämä tarkastus tehdään normaalisti kaksi kertaa takuuaikana. [8]

7.2 Elinkaarisuunnittelu Senaatti-kiinteistössä

Senaatti-kiinteistöllä on totuttu käyttämään elinkaariasiantuntijoita järjestelmällisesti jo

viidentoista vuoden ajan. Alussa Senaatilla oli käytössä ekologisen rakennuttamisen oh-

jelma, joka perustui 7-vaiheen varmennusmenetelmään energia- ja sisäolosuhdeasioi-

den osalta. Käytössä oli myös kansallinen Promise-ympäristöluokitusjärjestelmä. Alku-

aikoina elinkaariasiantuntijalta pyydettiin ainoastaan raportti, joka lähinnä todensi, mitä

oltiin sovittu ja asetettu tavoitteiksi. Jälkikäteen tehtävä ympäristöselvitys ei palvellut

hanketta ollenkaan, joten suunnittelua ohjaava näkökulma puuttui kokonaan.

Senaatilla on myös pilotoitu kansainvälisiä ympäristöluokitusjärjestelmiä, LEED-ja

BREEAM-luokituksia

Nykyään Senaatilla elinkaarisuunnittelu on vahvasti osa rakennuttamisprosessia. Elin-

kaarisuunnittelu on oikea-aikaista toimintaa ja sitä ohjaa prosessin lisäksi alalla vakiintu-

neet tehtäväluettelot. Senaatilla keskeisimmät asiat liittyvät energiankulutukseen ja ra-

kennuksen sisäolosuhteisiin.

7.3 Elinkaariasiantuntijan hankinta Senaatti-kiinteistössä

Elinkaariasiantuntijan hankinta on Senaatilla yleensä kaksivaiheinen. Ensimmäisessä

vaiheessa kilpailutetaan hankesuunnittelun suunnitteluryhmä. Kansallisen kynnysarvon

ylittävät hankinnat kilpailutetaan ja julkaistaan Hilmassa. Jos hankinnan kynnysrajat ei-

vät ylity, hankinnat voidaan kilpailuttaa hyviksi havaittujen konsulttien kesken.

Yleensä hankesuunnittelun jälkeen rakennuttaja tekee investointipäätöksen. Tässä vai-

heessa kilpailutetaan yleensä uusi suunnitteluryhmä. Hankesuunnittelu ja sille asetetut
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tavoitteet päivitetään elinkaariasiantuntijan tehtäväluetteloihin ja rakennuttamis- ja suun-

nitteluohjelmaan. Tällä kokonaisuudella voidaan kilpailuttaa elinkaariasiantuntija.

Molemmissa vaiheissa käytetään ELIKN 18 tehtäväluetteloja ja Senaatti-kiinteistöjen ra-

kennuttamis - ja suunnitteluohjelmaa joissa on määritelty tarkasti elinkaariasiantuntijan

tehtävät ja vastuut. [2], [8]

7.4 RTS-ympäristöluokituksen käyttö Senaatti-kiinteistössä

Kun päätetään ottaa RTS-ympäristöluokitusjärjestelmä käyttöön rakennushankkeessa,

niin alussa tulee perustaa se RT-ympäristötyökaluun, joka on verkkopohjainen ja jonka

avulla dokumentoidaan tavoitteet ja toteutuma. RT-työkalun käytöstä ja perustamisesta

vastaa Senaatilla yleensä hankevastaava ja tarkemmin rakennuttajapäällikkö, joka vas-

taa siis koko rakennushankkeesta. Senaatilla on oma RTS-hankkeen perustamiseen tar-

koitettu lomake (Liite 1).

Työkalun tarkoitus on koko hankkeen rakennuttamisprosessin mukainen ohjaus. Sinne

kirjataan projektiryhmän osapuolien vastuut ja RT-työkalu on käytössä koko projektiryh-

mällä. Kuvassa 7 on kuvattu RT-työkalun prosessin mukainen toiminta.
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Kuva 7. RT-työkalun prosessikuvaus

7.5 RTS-elinkaarisuunnittelun eri vaiheet Senaatti-kiinteistössä

RTS-elinkaarisuunnittelun vaiheet sulautuvat hankkeen rakennuttamisprosessiin HRJ

18 tehtäväluettelon mukaan.

7.5.1 Hankesuunnittelu

Tavoitteen asettaminen

Hankesuunnitteluryhmässä käydään läpi kriteeristön jokainen kohta tarkasti. Senaatti-

kiinteistöllä on omat tavoitetasot (18.), jotka tulee huomioida. Tärkeää on päättää, mitkä

kohdat ovat relevantteja kyseisessä hankkeessa ja päätetään hankkeen tavoittelema vä-

himmäistaso ja kuinka toteuma todennetaan. Kun nämä on saatu linjattua, niin viedään

tavoitteista seuraavat tehtävät ja vaatimukset hankesuunnitelmaan ja hankkeen oh-

jelma- ja kilpailutusasiakirjoihin.

7.5.2 Suunnitteluvaihe

Suunnittelun aloitus

Aluksi perustetaan hanke RT-ympäristötyökaluun (liite 1). Käydään läpi tavoitteenase-

tanta suunnitteluryhmässä, jotta kaikki tietävät ja tunnustavat tavoitteet. Käydään läpi

aina ko. kriteerin vastuutaso. Tärkeää on myös käydä läpi, mitä ”todistusaineistoa” kri-

teerien toteutumisesta tuotetaan.

Suunnitteluvaiheen ohjaus

Hankkeessa pidettävissä suunnittelukokouksissa todetaan tavoitteiden toteutumisen ko-

konaistilanne. Elinkaarisuunnittelija käy läpi todistusaineiston tilanteen vastuittain. Mah-

dolliset ongelmakohdat kirjataan ylös ja se, kuka niistä vastaa. Pöytäkirjan liitteeksi on

hyvä ottaa työkalusta RTS-hankeraportti.
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Suunnittelukokousten välissä vastuutahot tuottavat todistusaineistoa tavoitteiden mukai-

sesti. Jos hanketta ei auditoida, todentavat tiedot tallennetaan projektipankkiin, ja RT-

työkalun kommenttikenttään tehdään kirjaus siitä, mistä tieto on löydettävissä. Jos hanke

auditoidaan, todentavat asiakirjat ladataan RT-ympäristötyökaluun.

7.5.3 Rakentamisvaihe

Rakentamisvaiheen ohjaus

Elinkaariasiantuntija osallistuu kokouksiin tarvittaessa. Hänen tulee osallistua kuitenkin

ensimmäiseen työmaakokoukseen jossa hän käy läpi hankkeen elinkaaritavoitteet. Muu-

ten asioita käydään läpi tarpeen mukaan. Työmaakokouspöytäkirjaan liitetään raportti

josta käy ilmi tehdyt tehtävät ja tulevat tehtävät.

Urakoitsijoiden tehtävä on tuottaa heidän vastuullaan oleva todennettava aineisto, ja ra-

kennuttaja hyväksyy tämän kirjaamalla sen työmaakokouspöytäkirjaan tai koontiraportin

kommenttikenttään.

7.5.4 Käyttöönotto ja takuuaika

Käyttöönottovaiheessa joidenkin kriteerien osalta on lopputulos todennettava seuraavien

mittauksien avulla.

 Vertailuraportti ylläpitokustannuksista

 Energiankäytön vertailuraportti. Tavoitetaso suhteessa energiankäytön
toteutumaan.

 Huoltokirjan päivitykset ja kirjaukset

Sertifikaatin voi hakea rakentamisvaiheen jälkeen.

Ylläpitokustannuksista tuotetaan takuuaikana vertailuraportti sekä tarvitaan seurantaku-

lutukset vähintään kuukauden ajalta mittauksista.
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On tärkeää, että käytönaikaisesta kulutuksesta annetaan palautetta rakennuksen käyt-

täjille. Jos kulutukset ovat poikkeuksellisen korkeat, syy selvitetään, ja ohjeistetaan lop-

pukäyttäjää käyttämään rakennusta oikein.

8 CASE: HANKE SALPAKESKUS, KOUVOLA

Kohde oli Kouvolan Salpakeskus (kuva2). Rakennushankkeeseen kuului kerrosten 1.-

.3. peruskorjaus. Hanke tehtiin Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle. Hankkeen kustan-

nusarvio oli 3 400 000 €, alv 0%. Hankkeessa pilotoitiin BREEAM -ympäristöluokitusjär-

jestelmää, sekä seurattiin tavoitteiden toteutumista suunnittelussa ja rakentamisen val-

vonnassa.

Kuva 8. Salpakeskus. Kuva: Senaatti-kiinteistöt.

Peruskorjaus sisälsi seuraavat työt:

1.-3. kerros

 Väliseinien purkutöitä: 1. krs B-osa ja 2. krs F-osa. Muilla alueilla säilytettiin alku-

peräinen väliseinäjako mahdollisimman laajalti eli tehtiin vain yksittäisiä välisei-

nien muutoksia.

Julkisivut
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 Rakennuksen julkisivut kunnostettiin.

 Uusimatta olevat ikkunat uusitaan, eli kerroksissa 1. - 3.

LVI-työt

 Vesijohdot ja viemärit uusitaan kerroksissa 1.-3.

 Ilmanvaihtojärjestelmässä kanavointi- ja päätelaiteuusimisia.
IV-kanavat nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.

 Jäähdytysjärjestelmää laajennetaan. 2. ja 3. krs A-osa varustetaan jäähdytyspal-
keilla.

Sähkötyöt

 2. ja 3. krs ryhmäkeskukset, nousujohdot, ATK, valaistus ja pistorasia-asennuk-
set uusitaan.

 Rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmät uusitaan.

8.1 Elinkaaritavoitteet

Kohteelle asetettiin tavoitetaso BREEAM pass- luokka. Kuvassa (kuva 9.) on esitetty

luokituksen alustava tavoitetaso.

Kuva 9. Tavoitetaso [20]
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8.2 Hankkeen tavoitteet kategorioittain

8.2.1 Kiinteistön johtaminen

Tavoitteeksi oli asetettu työmaan toiminnan varmistaminen, ympäristöjohtamisen ja työ-

maan ympäristöhallinnan näkökulmasta. Tehtävästä vastasi hankkeen rakennuttajakon-

sultti. Urakoitsijoille oli asetettu puhtaudenhallinnan tavoitteita. Pölynhallintaa tulee suo-

rittaa puhtausluokka P1:n mukaan. Tästä urakoitsijan tuli laatia puhtaudenhallintasuun-

nitelma. Rakennuttajakonsultin tuli myös teettää rakennuksen käyttöopas sekä järjestää

käyttäjille ja ylläpidon henkilökunnalle rakennuksen käyttökoulutukset. [20]

8.2.2 Terveys ja hyvinvointi

Tavoitteeksi oli asetettu, että huomioidaan erilaisia olosuhdetekijöitä liittyen työpisteiden

käyttäjähyvinvointiin. Luonnonvalon korkea taso ja ikkunalliset työpisteet tulivat tavoit-

teiksi. Myös riittävä työpistevalaistus otettiin tarkasteluun, mikä todennettiin laskelmilla.

Tavoitteeksi oli asetettu myös muita sisäolosuhdevaatimuksia, esimerkiksi S2 sisäilmas-

toluokka ja hyvät akustiset olosuhteet. Myös tilakohtainen lämpötilan säätömahdollisuus

oli tavoitteissa. [20]

8.2.3 Energian käyttö

Tavoitteeksi oli asetettu lämmitysenergian säästö. Sähkön kulutus oli osoitettu laskel-

milla, että se tulee nousemaan, joten sen tehostamista ei ollut tavoitteissa. Hankkeessa

ei peruskorjattu siis koko talon järjestelmiä, vaan peruskorjaus koski kerroksia 1-3. Täten

energian käytön osiossa ei ollut mahdollista tavoitella enempää tehostuksia. [20]

8.2.4 Kuljetus ja liikenne

Tässä osiossa oli otettu tavoitteiksi julkisen liikenteen saatavuus. Kevyen liikenteen yh-

teydet ja niiden turvallisuus sekä pyörien tarkoituksen mukaiset säilytystilat oli asetettu

tavoitteiksi. Tavoitteeksi asetettiin myös arviointi palveluiden läheisyydestä.
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Autojen pysäköintipaikkojen määrät ja niiden tarkoituksenmukaisuus oli asetettu tavoit-

teiksi. Tavoitteena oli tutkia myös sähköautojen latausasemia ja mahdollisia yhteiskäyt-

töautoja. [20]

8.2.5 Vedenkäytön tehokkuus

Tässä osiossa oli otettu ainoastaan tavoitteeksi vesikalusteiden vedenkulutuksen mini-

mointi. Muut vedenkäytön tehokkuuden tavoitteita ei ollut järkevää tavoitella tässä hank-

keessa. [20]

8.2.6 Materiaalit

Tässä kategoriassa oli asetettu tavoitteiksi arvioida materiaalihankintoja ja niiden kulu-

tuksenkestävyyttä. Tärkeimpiä kulutuksenkestävyyden vaatimuksia oli asetettu lattiapin-

noille. [20]

8.2.7 Jäte

Tässä kategoriassa oli asetettu tavoitteiksi arvioida työmaan jätteidenhallintaa ja raken-

nuksen käytönaikaista jätteiden lajitteluja [20].

8.2.8 Maankäyttö ja ekologia

Maankäyttö ja ekologia osion vaatimuksia ei otettu arvion kohteeksi. Rakennushankkee-

seen ei sisältynyt rakennuksen ulkopuolisia töitä. [20]

8.2.9 Saasteet

Saasteet -kategorian arviointiin otettiin tarkasteluun ainoastaan LVI-päätelaitteiden me-

luntason minimoiminen. Muita kategorian vaatimuksia ei tarkasteltu, koska muihin talo-

teknisiin järjestelmiin ei koskettu tämän hankkeen yhteydessä. [20]
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8.2.10 Innovaatiot

Innovaatio -osioissa tavoitteeksi oli asetettu päivänvalon hallinta ja sen hyödyntäminen

samanaikaisesti. Rakennus on etelä-pohjoissuunnassa, ja etelään päin ovat suuret ik-

kunapinnat, jotka tuovat lämpösäteilyä rakennuksen sisätiloihin. [20]

8.3 Tavoitteiden toteutuminen

Toteumavaiheen tarkastelun jälkeen kokonaisarvosana nousi 48 prosenttiin. Se vastaa

BREEAM good - ympäristöluokitustasoa. Kuvassa 10 esitetty toteumavaiheen taso. [20]

Kuva 10. Tavoitetaso [20]

Toteumavaiheen tarkastelun jälkeen kokonaisarvosana nousi alkutavoitteen 42 prosen-

tista toteumavaiheen 48 prosenttiin. Niin kuin tuloksista voi huomata, tämä BREEAM -

tarkastelu ei soveltunut hyvin kyseessä olevaan hankkeeseen, koska monista tavoitteita

jouduttiin luopumaan hankkeen ominaispiirteistä johtuen.

9 CASE: HANKE RUK PÄÄRAKENNUS, HAMINA

Kohde oli Reserviupseerikoulun päärakennus Haminassa (kuva 11. s.30). Rakennus on

valmistunut vuonna 1897. Hankkeeseen kuului päärakennuksen ja maneesin peruskor-

jaus. Hankkeeseen sisältyi lisäkäsi takapihalle rakennettavat väestönsuojat sekä polku-

pyörävarastot. Rakennuksen loppukäyttäjät ovat upseerit ja upseerioppilaat. Hankkeen

kustannusarvio oli 12 500 000 €, alv 0%. Hankkeessa pilotointiin LEED-ympäristöluoki-

tusjärjestelmää.
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Kuva 11. Reserviupseerikoulu päärakennus. Kuva: Senaatti-Kiinteistöt.

9.1 Elinkaaritavoitteet

Rakennushankkeen luokitustavoitteeksi asetettiin LEED-Certified taso. Tavoitepiste-

määrä oli 28 pistettä. Kuvassa (kuva 12.) esitetty alustava tavoitetaso.

Kuva 12. Tavoitetaso. [21]
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9.2 Hankkeen tavoitteet kategorioittain

9.2.1 Kestävä maankäyttö

Tavoitteeksi oli asetettu rakennustyömaan ympäristöriskien hallinta, mikä piti sisällään

urakoitsijavastuullisen työmaan ympäristösuunnitelman. Ympäristösuunnitelmassa ote-

taan kantaan esimerkiksi sadevesien hallintaan.

Tavoitteita oli myös kirjattu pysäköintikapasiteetin tarkastelusta sekä tontin kehityksestä.

Tontin kehityksellä tarkoitetaan tässä rakennuksen ympäröiviä alueita ja niiden luonnon

monimuotoisuuden säilyttämistä. [21]

9.2.2 Vedenkäytön tehokkuus

Vedenkäytön tehostamiseksi oli asetettu myös vaatimuksia. Esimerkiksi käyttövettä tulisi

vähentää noin 30% tavanomaisesta käytöstä. Tämä vaatimus koskee LVI-suunnitteli-

joita. Kohteessa oli mietitty myös uusiutuvan energian käyttöä, mutta sitä ei kuitenkaan

otettu tarkastelun kohteeksi. [21]

9.2.3 Energiankäyttö

Energian käytöstä oli asetettu vaatimuksena tuottaa rakennukselle energiasimulointi.

Vaatimuksena oli myös laatia kohteelle toiminnanvarmistussuunnitelma, jolla varmiste-

taan rakennuksen talotekninen käyttöönotto. [21]

9.2.4 Materiaalien valinta ja kierrätys

Hankkeen materiaalien käytöstä oli asetettu tavoitteeksi, että rakennuksen kantavia ra-

kenteita säilytettäisiin 95%. Urakoitsijoille tuli tavoitteeksi minimoida työmaan aikainen

jätteiden synty sekä kuvata työnmaan aikainen jätteiden käsittely. Rakennuksen loppu-

käyttäjän näkökulmasta tavoitteeksi asetettiin jätteiden lajittelu ja kierrätys, joka tulee

tehdä mahdollisimman tehokkaasti. [21]
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9.2.5 Sisäilman laatu

Sisäilman laatu vaikuttaa suuresti koko rakennuksen sisäolosuhteisiin. Tavoitteiksi oli

asetettu vähimmäistaso sisäilman laadulle. Rakennusaikaiseksi tavoitteeksi oli asetettu

P1-puhtaudenhallinta sekä sisävalmistusvaiheen materiaaleilta M1-luokitus. [21]

9.2.6 Innovaatiot suunnitteluprosessissa

Innovaatioita ei oltu vielä pohdittu prosessin tässä vaiheessa, mutta oli kuitenkin tavoit-

teissa, että varsinkin talotekniikan osalta tulisi joitakin kehitysideoita. (21.)

9.3 Tavoitteiden toteutuminen

Ehdotussuunnitelmavaiheen tarkastelun jälkeen kokonaisarvosana oli 27 pistettä. Se

vastaa LEED Certified - ympäristöluokitustasoa. Rakennushankkeesta ei koskaan tehty

toteumavaiheen tarkastelua. Kuvassa 13 esitetty ehdotussuunnittelun taso.

Kuva 13. Ehdotussuunnitelmien taso [21]
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10 CASE: HANKE RVL SOSIAALI- JA LIIKUNTARAKENNUKSEN PERUS-
KORJAUS

Immolan vanha kasarmialue (kuva 14) on yksi Museoviraston valtakunnallisesti merkit-

tävistä kulttuuriympäristöistä eli RKY-alueista. Aluetta on rakennettu järkevästi ja täyden-

nysrakentaminen on tietoisesti alueella sijoitettu alueen takaosaan, alkuperäisten funk-

kisrakennusten taustalle, jolloin alueen tunnelma on säilynyt hyvin.

Rakennushanke sisältää rajavartiolaitoksen vanhan ruokalarakennuksen peruskorjauk-

sen. Hankkeen laajuus on 1700brm2. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus tulee muut-

tumaan radikaalisti. Rakennukseen tullaan sijoittamaan seuraavia toimintoja:

 Immolan alueen palkatun henkilöstön sosiaalitilat

  Kuntosali- ja tatamisali

 Virkaehtosopimuksen mukaiset henkilökunnan fyysisen kunnon testaustilat

  Saunatilat varusmiehille

Hankkeen kustannusarvio oli 6 200 000 €, alv. 0%.  [1]

Kuva 14. Immolan ruokalarakennus. Kuva: Senaatti-kiinteistöt.
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10.1 Immolan ruokalarakennuksen kuvaus

Rakennuksella on pitkä historia. Sen on alun perin suunnitellut vuonna 1935 arkkitehti

Elsi Borg, ja vuonna 1968 arkkitehti Matti E. Hirvonen suunnitteli pohjoissivulle lisära-

kennuksen.

Ruokala on ulkoarkkitehtuuriltaan Immolan vaikuttavimpia, mutta arkkitehti Matti E. Hir-

vosen vuonna 1968 suunnittelema pohjoissivun matala lisärakennus vähentää komeaa

vaikutelmaa. Tämä vuonna 1968 rakennettu lisäosa puretaan rakennushankkeen yhtey-

dessä.

Rakennus on varjeltu V2 (rakennus suojellaan osittain). V2 -luokitus perustuu valtion ra-

kennusten suojeluluokitukseen. Ruokalarakennus sijaitsee yleiskaavan sr-merkityllä

suojelualueella. Ruokalarakennus määritellään siten, että se on valtion omistamien kult-

tuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten listalla. [1]

10.2 Elinkaaritavoitteet

Hankkeen ympäristö- ja elinkaaritavoitteet on asetettu rakentamisen ympäristötehok-

kuutta mittaavan kansallisen RTS-ympäristöluokituksen pohjalta. Hankesuunnitteluvai-

heessa käytettiin RTS-ympäristöluokitus v1.11 Toimitila- ja palvelurakennukset 2018 -

kriteeristöä. Elinkaaritavoitteiden tarkoituksena on ohjata suunnitteluratkaisuja sekä ra-

kentamisen toimintoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistaa hank-

keen ekologisuus, energiatehokkuus sekä hyvä sisäilmasto.

RTS-luokituksen mukaiset ympäristö- ja elinkaaritavoitteet on jaoteltu neljään kategori-

aan: energia -ja ympäristötavoitteisiin, sisäilma-tavoitteisiin, talouteen sekä hankkeen

johtamiseen ja prosessiin liittyviin tavoitteisiin. Tavoitteet on määritelty siten, että ne voi-

daan todentaa hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen dokumentaation pohjalta.

Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat velvollisia laatimaan hankeen tavoitteiden mukaiset do-

kumentaatiot, jotta elinkaariasiantuntija voi todentaa ne. Tavoitteiden täyttymistä seura-

taan läpi suunnittelun ja rakentamisen elinkaarikonsultin toimesta.
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Hankkeessa ei tulla hakemaan Rakennustietosäätiön myöntämää sertifikaattia, vaan

hankkeen elinkaarikonsultti toteaa hankkeen tavoitteiden täyttymisen hankkeen päätyt-

tyä. [1]

10.3 Hankkeen tavoitteet kategorioittain

10.3.1 Prosessi

Hankkeessa seurataan suunnittelun tavoitteiden toteutumista toiminnanvarmistuksen

kautta. Hankkeen alussa sille nimetään suunnittelua ja rakentamista valvovat ja toimin-

nanvarmistuksesta vastaavat asiantuntijat, joiden tehtävänä on arvioida ja varmistaa tes-

tauksin tavoitteiden täyttyminen. Rakennuttajan asiatuntijaryhmään kuuluvat talotekniset

suunnittelun valvojat: sähkö-, LVI- ja automaatioasiatuntija.

Prosessin mukaisesti taloteknisistä järjestelmistä kootaan huoltohenkilöstölle kattava pe-

rehdytysaineisto. Rakennuksen käyttöönottovaiheessa järjestetään kaikki tarvittavat

koulutukset ylläpidon huoltohenkilöstölle. Rakennuksen loppukäyttäjät tullaan myös kou-

luttamaan käyttöönottovaiheessa, ja heille laaditaan oma rakennuksen käyttöohje.

Hankkeeseen otetaan kosteudenhallintakoordinaattori ja hän toimii tarkastuksissa ns.

kolmantena osapuolena. Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan asiatuntija, joka on

mukana koko hankkeen suunnittelun ja rakentamisen ajan. Hänen tulee varmistaa, että

kohteelle toteutetaan suunnitteluvaiheen riskitarkastelu, riskien hallinnan todentamis-

tapa ja kosteusteknisesti realistinen aikataulu. Rakentamisvaiheessa hänen tehtäviinsä

kuuluu tarkastaa urakoitsijan kosteudenhallinnan vaatimusten toteutuminen. Urakoitsija

laatii työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman, tarkistaa kuivumisaikojen riittävyyden,

toteuttaa kosteusmittaukset sekä kuivumisolosuhteiden seurannan.

Urakoitsijalle asetetaan tavoitteeksi RTS-luokituksen mukaiset työmaan parhaat käytän-

nöt, jotka ohjaavat työmaan energiankäyttöä, turvallisuutta ja tiedotusta. Urakoitsija ra-

portoi kuukausittain energiankulutukset sekä syntyneiden jätteiden määrän Senaatille.

Tämä siis kuuluu Senaatin YKV-raportointiin.

Yhtenä vaatimuksena on hankkeen P1-puhtausluokan toimintamalli. Urakoitsijan tulee

laatia puhtaudenhallintasuunnitelma, johon kuuluu säännöllinen puhtaustason seuranta,
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ilmanvaihtotyöt puhtausluokitelluissa tiloissa ja pölykertymän tarkastukset ja mittaukset

ennen toimintakokeita ja vastaanottoa. [1]

10.3.2 Talous

Hankkeelle asetettaan kriteeristön mukaiset rakenteiden ja materiaalien kulutuskestä-

vyysvaatimukset sekä taloteknisten järjestelmien huollettavuus, joka on keskeinen osa

tavoitteita. RTS-huollolliset riskikohteet pyritään tunnistamaan ja huollon ja ylläpidon teh-

tävien kannalta olennaisimmat tilavaraukset pyritään huomioimaan osana suunnittelua.

Ylläpidettävyyttä käydään läpi ylläpidon edustajien kanssa hankkeen aikana. [1]

10.3.3 Energia ja ympäristö

Hankkeelle laadittiin energialaskenta ja sen perusteella rakennuksen energian vuosiku-

lutus on 339 MWh (258 kWh/m2). Tämä asetettiin energiatavoitteeksi. Tästä on lämpöä

276 MWh (210 kWh/m2) ja sähköä 63 MWh (48 kWh/m2). Kun hankkeen suunnittelu

etenee, niin tavoitteena on, että suunnittelijat selvittävät, kuinka voidaan parantaa raken-

nuksen energiatehokkuutta. Energiatehokkaiden ratkaisuesitysten tulee olla myös kus-

tannustehokkaita tai investoinnin takaisinmaksun järkevällä tasolla.

Rakennuksen energiatehokkuuteen tullaan vaikuttamaan parantamalla ulkoseinien läm-

möneristävyyttä. Laskelmien mukaan tämän toimenpiteen säästövaikutus kokonaisener-

giankulutukseen on noin 10 %. Ilmatiiveyttä tullaa parantamaan, mutta sen rooli energia-

tehokkuudenhallinnassa on kuitenkin vähäinen. Se lähinnä auttaa parantamaan ilman-

vaihdon säätöjä. Alustava ulkoseinien paremman lämmöneristävyyden investoinnin ta-

kaisinmaksuaika on laskelmien perusteella noin 15 vuotta.

Hankkeen energiatehokkuustavoite on RTS-luokitusten mukainen ja ne toimivat han-

ketta ohjaavina elinkaaritavoitteina.

Kohteen käytönaikaista energiankulutusta ja energiankulutuksesta johtuvia päästöjä ver-

rataan RTS-luokituksen mukaiseen vertailutasoon. Rakennukseen toteutetaan Senaatti-

kiinteistöjen mittausstrategian mukaiset energiamittaukset ja lisäksi toteutetaan merkit-

tävien järjestelmien tehokkuusseurannat ja energiamittaukset kohteeseen tulevien jär-

jestelmien vaatimusten mukaisesti.
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Kohteelle toteutetaan pääjärjestelmätasoiset tavoitekulutukset ja pohjateho. Kaikki kulu-

tustavoitteet kirjataan huoltokirjaan ja niiden toteumaa seurataan käyttövaiheessa. Jär-

jestelmäkohtainen energiatehokkuus on myös varmistettava. [1]

10.3.4 Sisäilma

Rakennuksen sisäolosuhteisiin tullaan panostamaa paljon. Oleskelutiloissa sisäilman

toiminnallisen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden tavoiteltavana tasona on sisäilmasto-

luokan S2 mukaiset tavoitearvot. Liikuntatiloissa on ilmanlaadun mittaus, joka on liitetty

tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjaukseen.

Valaistus tulee suunnitella siten, että käyttäjäkohtaiset valaistuksen ja päivänvalon sää-

döt ovat mahdollisia. Säätöalueet ovat tilakohtaisia.

Valitsemalla vähäpäästöisiä tuotteita (liimat, tiivisteet, matot ja lattiapinnoitteet, kiintoka-

luteet) pyritään pienentämään sisäilmaan päätyvien emissioiden määrää. Tämä tarkoit-

taa lähinnä M1-päästöluokan materiaalivaatimuksia sisätiloissa. Epäorgaanisten kuitu-

jen suojaus asetetaan kohteella tavoitteeksi.

Valaistuksen laadussa tulee täyttää standardin EN 12464-1 vaatimukset valaistusvoi-

makkuudelle (lx) ja valon tasaisuudelle, pintakirkkaudelle ja kiusahäikäisyarvolle sekä

ulkovalaistuksen EN 12464-2 vaatimukset keskimääräiselle valaistusvoimakkuudelle

(lx). Akustiikalle ei aseteta RTS-kriteerien mukaisia vaatimuksia, mutta hankkeeseen ni-

metään kuitenkin akustiikkasuunnittelija ja näin varmistetaan hyvä akustiikan taso hank-

keessa. [1]

10.4 Tavoitteiden toteutuminen

Hanke on tässä vaiheessa yleissuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitteluvaiheen pistearvio

oli noin 52, eli se tarkoittaa kahta tähteä sertifioinnissa. Tavoitteet on laadittu ja suunnit-

telun toteumaa on seurattu. Seuraava vaihe tulee olemaan toteutussuunnitteluvaihe; itse

rakentaminen alkaa alustavasti vuonna 2021, ja hankkeen vastaanotto on vuonna 2022.
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Tavoitteiden toteutumisen tulokset saadaan vastaanottovaiheen jälkeen tehtävällä ana-

lyysilla. Kuvassa 15 esitetty yleissuunnitelmavaiheen pistearvio.

Kuva 15 Hankkeen pistearvio Yleissuunnittelu [18]
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11 JOHTOPÄÄTÖSKET

Tavoite oli vastata kahteen kysymykseen.

 Ympäristöluokitusten tuoma lisäarvo ja tarpeellisuus Senaatti-kiinteistöjen kor-

jausrakennushankkeissa

 Mitä eroavaisuuksia käytetyillä ympäristöluokitusjärjestelmillä on?

Ympäristöluokitusten hyöty korjausrakennushankkeissa on lähes kiistaton. Senaatti-kiin-

teistöt ovat käyttäneet elinkaariasiantuntijoita noin 15 vuoden ajan. Alussa painottui lä-

hinnä ekologisen rakennuttamisen ohjelmaan ja Senaatin omaan 7-vaiheen varmennus-

menetelmään energia- ja sisäolosuhdeasioissa. Tällä hetkellä elinkaarisuunnittelu on

vahvasti osana rakennuttamisprosessia. Ympäristöluokitusjärjestelmät toimivat hyvänä

elinkaariasioiden johtamisjärjestelmänä eli ympäristöluokitusjärjestelmät ohjaavat koko

rakennuksen elinkaaren aikaista toimintaa.

Ympäristöluokitusten eroavuudet ovat lähinnä kansallisissa painotuksissa ja LEED- ja

BREEAM- luokituksissa ne voivat johtaa välillä jopa outoihin ratkaisuihin. Luokitusjärjes-

telmät eivät ole kovin yhteismitallisia johtuen niiden erilaisista pisteytysmalleista. Kun

vertailee eri elinkaariluokitusten kokonaiskustannuksia, eroavaisuuksia ei ole paljon.

Vastaavien kohteiden elinkaariluokituksen ja sertifioinnin kokonaiskustannukset ovat

noin 3000-8000 euroa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että LEED- ja BREEAM-luokituksia on testattu vain Senaatilla

muutamissa hankkeissa, mutta niitä ei ole otettu pysyväksi toimintamalliksi. Tällä het-

kellä käytetään ainoastaan kansallista RTS-ympäristöluokitusjärjestelmää.
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