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Elinkaariasioiden huomioon ottaminen
rakennushankkeessa
Tuomas Suur-Uski, diplomi-insinööri
Elinkaariasiantuntija, Pöyry Building Services Oy
tuomas.suur-uski@poyry.com

1 Elinkaaren hallinta
rakennushankkeessa

Rakentamisen elinkaarenhallinta on systemaat-
tiseen toimintamalliin perustuvaa, tehokasta ra-
kennushankkeiden elinkaariasioiden ohjausta.
Systemaattinen ohjaus ja toiminnanvarmistus
mahdollistavat elinkaarinäkökulman huomioin-
nin kaikissa hankkeen vaiheissa alkaen realistis-
ten ja hankekohtaisten tavoitteiden asettamises-
ta päättyen järjestelmien toiminnan varmenta-
miseen ja toiminnan kehittämiseen takuuaikana.

Kattava lähestyminen huomioi kaikki raken-
nuksen merkittävät ympäristönäkökohdat: ener-
giatehokkuuden ja päästöt, sisäilmaston laadun,
käyttöikähallinnan, ja muuntojoustavuuden.
Elinkaaren hallinnan yleisesti tunnettuja Green
Building -työkaluja ovat esimerkiksi globaali
LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design). Järjestelmä tarjoaa yleisesti tunne-
tun työkalun kansainvälisille kiinteistösijoitus-
markkinoille. Suomen olosuhteisiin kehitetty
Hanke-Promise -järjestelmä tarjoaa kustannus-
tehokkaan ja systemaattisen ohjaustyökalun
elinkaarihallintaan.

Rakennushankkeissa elinkaarinäkökulman
huomioon ottaminen vaihtelee voimakkaasti
riippuen tekijöistä, hankkeista ja omistajista.
Yleisesti ottaen kohtuullisesti otetan huomioon
mm. muuntojousto, kosteustekniset riskit, maa-
perän puhtaus ja sisäilmatavoitteet. Heikosti sen
sijaan otetaan huomioon mm. käyttöikähallinta,
sisäilmaston ohjaus, energiankulutus, jätehuol-
to ja ympäristövaikutukset.

Rakennushankkeiden
ympäristöluokitukset
Yleinen kansainvälinen trendi on viime aikoina
ollut suuri kiinnostus rakennusten ympäristö-
luokittelua kohtaan. Tarve perustuu yritysten
yleiseen yhteiskuntavastuuseen ja haluun saada
rakennuskannalle yhtenevä kuvaus ympäristö-
tehokkuudesta ja elinkaaritaloudesta. Tarpee-
seen vastaa parhaiten maailmanlaajuinen, mutta
kuitenkin paikallisesti sovellettavissa oleva luo-
kittelumenettely.

LEED®
Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED®) ympäristöluokitustyökalun tarkoi-
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tuksena on edistää ja kehittää globaaleja kestä-
vän kehityksen mukaisia rakentamisen periaat-
teita. Menettelyä käyttävät mm. rakennuttajat,
omistajat ja käyttäjätahot.

LEED on laajalti hyväksytty ja käytössä ole-
va työkalu korkealuokkaisten rakennusten suun-
nittelua, rakentamista ja käyttöä varten. Menet-
telyn tavoitteena on saada aikaan välittömiä ja
mitattavissa olevia tuloksia. LEED ottaa huomi-
oon maankäyttöön, energiatehokkuuteen, ve-
denkäyttöön, materiaalien valintaan sekä sisä-
ympäristön laatutekijöihin liittyviä asioita.

LEED-menettely sopii esimerkiksi uudisra-
kentamiseen, suuriin peruskorjaushankkeisiin
sekä olemassa oleville rakennuksille. Erityistar-
peisiin, kuten kouluille, terveydenhoitoraken-
nuksille ja vähittäiskaupan tarpeisiin LEED tar-
joaa omat työkalunsa.

LEED-hankkeita on meneillään yli 50 maas-
sa, mm. USA:ssa, Kanadassa, Meksikossa, In-
tiassa, Ruotsissa, Virossa ja Suomessa.

PromisE
Hanke-Promise on suomalainen uudisraken-
nushankkeiden ja peruskorjaushankkeiden ym-
päristönäkökohtien tunnistamiseen, ohjaami-
seen ja arviointiin tarkoitettu ympäristöluoki-
tustyökalu.

PromisE -työkalusta on omat sovelluksensa
toimisto-, asuin- sekä liikekiinteistöille.

Hanke-Promise -työkalua käytetään seuraa-
viin tarkoituksiin:
– hankkeen ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden

asettamiseen,
– tavoitteiden toteutumisen arviointiin hanke-

suunnittelu-, toteutussuunnittelu- ja raken-
nustyömaan aloitusvaiheissa

– hankkeen ympäristöluokitteluun vastaanotto-
vaiheessa

– hankkeen ympäristöominaisuuksien rapor-
tointiin.

Tuotteen pääasiallisina käyttäjinä ovat hankkei-
den rakennuttajat ja omistajat sekä valistuneet
rakennusliikkeet, jotka haluavat varmistaa elin-
kaarinäkökohtien systemaattisen hallinnan
hankkeessa ja ovat kiinnostuneita toteuttamaan
elinkaaritehokkaita ja terveellisiä kiinteistöjä.

Hanke-Promisen avulla kiinteistön omistaja
voi ohjata ja varmentaa kiinteistönsä elinkaari-
ja ympäristöominaisuuksien taso.

Kiinteistö-PromisE-ympäristöluokitus on ole-
massa olevien rakennusten elinkaariominaisuuk-
sien arvioimisen ja kehittämisen työkalu. Työ-
kalulla mitataan rakennuksen sisäilmaominai-
suuksien, luonnonvarojen kulutuksen, ympäris-
tövaikutusten ja riskienhallinnan tasoa kiinteis-
tössä.

2 Tavoitteet, ohjaus ja
todentaminen

Suunnittelun tavoitteiden
asettaminen

Rakennuspaikan ja rakennusten selvitykset
Ympäristöselvityksen tarkoituksena on määrit-
tää rakennuksen paikan ja käyttäjän toiminnan
ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohtien
selvityksellä voidaan siirtää rakennuspaikan
asettamat vaatimukset rakentamisen tavoitteiksi
ja perusvaatimuksiksi.

Tuotteen käyttäjiä ovat rakennuskohteiden
omistajat, rakennuttajat ja rakennuttajakonsul-
tit, jotka haluavat varmistaa kiinteistön hyvän
elinkaaritaloudellisuuden ja käytettävyyden.

Hankkeen tuloksena asiakas saa raportin, jos-
sa käsitellään kattavasti rakennuspaikan ympä-
ristöominaisuudet sekä käyttäjän toiminnasta
aiheutuvat ympäristöriskit.

Ympäristöselvitys jaetaan seuraaviin osako-
konaisuuksiin:
• Rakennuspaikka

– Yhteiskuntasuhde
– Kiinteistö
– Nykyinen rakennuskanta

• Ympäristöön kohdistuvat muutokset
• Kunnallistekniikka
• Työmaan vaikutus lähiympäristöön

Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa
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Toteutussuunnitelmien
tarkastus

Luonnossuunnitelmien
tarkastus

2. Hankkeen ohjaus

1. Ympäristötavoitteiden
asettaminen

Työmaan ohjauksen
tarkastus

5. Ympäristöluokitus
(vastaanottovaiheen arviointi)
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• Käyttäjän toiminta
– Toiminnot
– Toimintojen luonne
– Jätteiden lajittelu.

Ympäristöselostukseen kerätään kaikki kohteen
elinkaariominaisuuksiin vaikuttavat tekijät tii-
vismuotoiseksi raportiksi. Raportti ottaa myös
kantaa toteutuksen tasoon hankkeessa. Ympä-
ristöselostusta voidaan käyttää tehokkaasti koh-
teen elinkaariominaisuuksien hallinnan työka-
luna.

Ympäristöselostusta voidaan käyttää
– kohteen elinkaariominaisuuksien dokumen-

tointina
– esittämään kohteen suunnittelussa tehdyt

elinkaariominaisuuksien parantamiseen täh-
täävät ratkaisut

– arvioimaan kattavasti kohteen elinkaariomi-
naisuuksien tasoa

– arvioimaan kohteen järjestelmien energiata-
loudellisuutta

– esittämään tiiviisti rakennuksen ominaisuu-
det esimerkiksi markkinoinnin tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteiden asettaminen
Uudisrakennushankkeen elinkaari- ja ympäris-
tötavoitteiden asettaminen ja hankesuunnittelun
ohjaus tehdään käyttäen esimerkiksi Hanke-
Promise -työkalua ja kriteeristöä. Ohjauksessa
edetään vaiheittain siten, että suunnittelun alus-
sa laaditaan hankkeelle tavoitetaso, jota seura-
taan arvioinneilla.

Käytännössä työ jakautuu hankesuunnittelu-
vaiheessa seuraaviin vaiheisiin:
– hankkeen alussa määritetään tavoitteet ja ta-

voitetta vastaavat suunnittelutoimenpiteet
– hankesuunnitteluvaiheessa suoritettavien ar-

viointien perusteella havaitaan poikkeamat ja
esitetään korjaavat toimenpiteet tavoitetason
saavuttamiseksi

– hankesuunnitteluvaiheessa määritetyt tavoit-
teet ja niiden vaatimukset kirjataan rakennus-
tapaselostukseen ja tarjouspyyntöihin.

Vaiheen tuloksena saadaan
– hankkeen ympäristötavoitteet
– suunnittelualakohtaiset ja suunnitteluvaihei-

siin aikataulutetut tehtäväluettelot
– ympäristötavoitteiden täydentäminen osaksi

hankesuunnitelmaa.

Hankevaiheen energiahallinta
Tarkoituksena on löytää elinkaariedulliset sääs-
tökeinot ja vaikuttaa tehokkaasti hankintoihin
tuottaen kuitenkin sama palvelutaso. Tavoitteet
tulee asettaa tilaohjelmaperusteisesti, jotta saa-
daan realistiset kohdekohtaiset kulutustavoit-
teet ja mahdollistetaan päätason ratkaisujen ver-
taaminen heti suunnittelun alkuvaiheesta läh-
tien. Tuloksena on kohdekohtainen mittatikku,
esimerkiksi simulointimalli, jolla voidaan mää-
rittää energiankäytön tavoitetasoja, vertailla to-
teutusvaihtoehtoja. Tietomallipohjaista ratkai-
sua on helppo ylläpitää suunnittelun edetessä.

Suunnittelun elinkaariohjaus

Ympäristöselostus
Ympäristöselostus toimii käytännön työkaluna,
kun halutaan huomioida elinkaaritekijät raken-
nushankkeessa. Ympäristöselostuksen laadin-
nassa käydään läpi kaikki merkittävimmät ra-
kennuksen elinkaariominaisuuksiin vaikuttavat
tekijät. Ympäristöselostus esittää koosteen koh-
teen elinkaariominaisuuksista ja niihin vaikutta-
vista tekijöistä.

Luonnollisin ajankohta ympäristöselostuk-
sen laadinnalle on suunnittelun L2-vaihe, jol-
loin voidaan ottaa kantaa alustaviin suunnittelu-
ratkaisuihin ja muutosten teko on vielä mahdol-
lista.

Tuotteen käyttäjiä ovat rakennuskohteiden
omistajat, rakennuttajat ja rakennuttajakonsul-
tit, jotka haluavat varmistaa kiinteistön hyvän
elinkaaritaloudellisuuden ja käytettävyyden.

Ympäristöselostus on jaoteltu kokonaisuuk-
siin, joissa tarkastellaan rakennuksen elinkaa-
riominaisuuksiin liittyvät ominaisuudet.

Ympäristöselostus jaetaan seuraaviin osako-
konaisuuksiin:
• Suhde ympäristöön

– Sijainti, rakennuspaikka, liikenne ja vaiku-
tukset ympäristöön

• Rakennuksen muuntojoustavuus
– Tilatehokkuus, tilojen muunneltavuus, laa-

jennettavuus
• Kestävyys ja käyttöiän hallinta

– Käyttöikätarkastelu, tekninen joustavuus,
muunneltavuus

Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa
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Tarveselvitys/
Hankesuunnittelu

Tarveselvitys/
Hankesuunnittelu

Luonnossuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakentaminen ja vastaanotto

OHJAUS

OPTIMOINTI

TAVOITTEET

Käyttövaihe

Kuva 3. Tavoitteiden asettaminen, ohjaus sekä
todentaminen ja optimointi.
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• Sisäilmasto
– Sisäilman laatutasot, tekniset tekijät, ääni-

tasot ja valaistus
• Energiatehokkuus

– Energian ja vedenkulutukseen liittyvien jär-
jestelmien tehokkuus

• Luonnonvarojen käyttö
– Maankäyttö, uusiokäyttö, kierrätettävyys

ja luonnonvarojen käyttö
• Jätehallinta

– Rakennus- ja kiinteistöjätteen hallinta
– Rakennus- ja kiinteistöjätteen hallinta.

Ympäristöselostukseen kerätään kaikki kohteen
elinkaariominaisuuksiin vaikuttavat tekijät tii-
viiksi yhteenvetoraportiksi. Raportti ottaa myös
kantaa toteutuksen tasoon hankkeessa. Ympä-
ristöselostusta voidaan käyttää tehokkaasti koh-
teen elinkaariominaisuuksien hallinnan työka-
luna.

Ympäristöselostusta voidaan käyttää:
– varmistamaan kattava elinkaariasioiden huo-

mioon ottaminen hankkeessa
– rakennuksen elinkaariominaisuuksien doku-

mentointiin
– kohteen elinkaariominaisuuksien tason katta-

vaan arviointiin
– kohteen järjestelmien energiataloudellisuu-

den arviointiin
– esittämään kohteessa tehdyt ympäristö- ja

elinkaaritaloudellisuutta parantavat ratkaisut
– rakennuksen ominaisuuksien kuvaamiseen

esimerkiksi markkinoinnin tarpeisiin.

Elinkaarikustannus (LCC)-laskennat
Elinkaarikustannusten (LCC) vertailulaskelmat
koostuvat erillisten laskelmien tekemisestä ja
raportoinnista vaihtoehtojen tarkastelujakson
aikaisien kokonaiskustannuksien määrittämi-
seksi. Varsinaisia koko rakennustason ylläpito-
kustannusten laskelmia ei tehdä.

LCC-vertailulaskelmat sisältävät seuraavat
osat:
– investointikustannusten muutokset
– lämmön-, sähkön- ja veden vuosikulutusten

ja -kustannusten laskenta
– hoito- ja huoltokustannusten arviointi
– kunnossapidon elinkaarikustannusten las-

kenta
– jäännösarvot arvioidaan järjestelmäkohtai-

sesti perustuen eri järjestelmien oletettuihin
käyttöikiin ja tarkastelujakson pituuteen.

Edelliset tarkastelut kootaan yhtenäiseksi lop-
puraportiksi, jossa esitetään yhteenveto hank-
keen elinkaarikustannuksista sekä tehdyistä
elinkaarikustannusten vertailulaskelmista. Tar-
joussisältöön on sisällytetty 8 vaihtoehtovertai-
lun laatiminen.

Ympäristövaikutusten (LCA) laskenta
Rakennuksen ympäristöprofiilissa määritetään
yksittäisen rakennuksen käytettyjen rakennus-

materiaalien, tarvittavan rakennustyön sekä elin-
kaaren aikaisen käytön ja kunnossapidon ai-
heuttamat ympäristövaikutukset.

Ympäristöprofiilin laskenta perustuu suoma-
laisten materiaalien, tuotteiden ja energioiden
ympäristöprofiileihin.

Tuotteen käyttäjiä ovat ympäristöasioihin va-
kavasti suhtautuvat rakennuttajat, jotka tarvitse-
vat yksityiskohtaista tietoa rakentamisen ja käy-
tön ympäristövaikutuksista.

Rakennuksen ympäristöprofiilin laskennan
vaiheet ovat:
– lähtötietojen hankinta
– massa- ja kulutuslaskenta
– inventaariolaskenta (päästötason laskenta)
– ympäristövaikutusten laskenta
– tulosten arvottaminen
– tulosten tulkinta
– erillis- ja vaihtoehtotarkastelut.
Rakennuksen ympäristöprofiilin laskennassa
tulee myös tulkita ympäristövaikutusten lasken-
nassa saatuja tuloksia.

Ympäristöprofiilin tuloksena saadaan yleen-
sä:
– ympäristövaikutukset jaettuna elinkaaren vai-

heille
– rakennusmateriaalien, työmaan ja kunnossa-

pidon aiheuttamat ympäristövaikutukset tar-
vittaessa jaettuna jopa rakennusosanimik-
keittäin

– ympäristövaikutukset vaikutusluokittain ar-
votettuna

– vertailu tutkittujen rakennusten keskiarvoon.
Ympäristöprofiilin laskennan tuloksena saa-
daan tarkkaa tietoa rakennuksen aiheuttamista
ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutukset
voidaan jakaa tarkasti elinkaaren eri vaiheille,
rakennusosanimikkeittäin, suunnittelijoiden vas-
tuuosittain jne.

Vastaanottovaiheen sekä käytön
aikainen elinkaariohjaus

Energiankäytön todentavat analyysit
Tavoitteena on varmistaa rakennuksen ener-
giatehokas käyttö vastaanottovaiheen syste-
maattisella järjestelmien virityksellä sekä jär-
jestelmien toimivuuden varmistuksella heti
käytön alussa ja toimivuuden ja kulutusten jat-
kuvalla seurannalla.

Rakennuksen käyttöönoton jälkeen (takuuai-
kana) voidaan toteuttaa Työ- ja elinkeinominis-
teriön (TEM) tukema käyttöönottokatselmus.
Käyttöönottokatselmus on uusien tai taloteknii-
kan osalta peruskorjattujen rakennusten ener-
giakatselmus, jolla rakennuksen energiatalou-
dellinen ja suunnitelmien mukainen toiminta
varmistetaan käyttöjakson alussa.

Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa
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Toiminnanvarmistuspalvelu
Jatkuva, käytönaikainen toiminnanvarmistus on
ainoa keino varmistua rakennuksen todellisesta
elinkaaritehokkuudesta.

Käytönaikaisen toiminnanvarmistuspalvelun
piiriin tulisi kuulua ainakin
– talotekniikan toiminnanvarmistus (järjestel-

mien suunnitelmien mukainen toiminta)
– energiahallintaa
– olosuhdehallintaa
– monipuolisen vertailutyökalun kiinteistökan-

nan vertailuun
– tehokas raportointi, esimerkiksi kulutuksen

trendiseuranta sekä olosuhteiden pysyvyydet.
Toiminnanvarmistusmenettelyn tarvitsemat tie-
dot on järkevintä kerätä automaattisesti kiinteis-
tövalvomosta. Tällöin ei tarvita laiteinvestointe-
ja eikä sidota henkilöresursseja. Palvelun käyttö
on tehokasta toteuttaa webselain-pohjaisesti.
Suora yhteys rakennusautomaation keskusko-
neeseen voidaan tarvittaessa luoda etäyhteydel-
lä.

3 Päätelmät ja kokemuksia
hankkeista

Toteutuneista hankkeista nousee esille tarve
saada ohjausmekanismi energiankäytön tehok-
kuuden parantamiseksi. Nykyisessä käytännös-
sä rakentamismääräyskokoelmassa määritetty
minimitaso on ajanut rakennustuoteteollisuu-
den, suunnittelun ja urakoinnin toteuttamaan sy-
vään juurtuneita ajatusmalleja, joissa pyrkimyk-
senä varsin harvoin on löytää elinkaariedullisia
ja innovatiivisia ratkaisuja.

Tarvittaisiin selkeä tehokkuusajatteluun pe-
rustuva malli, joka mittaa kohdekohtaisesti
energiataloutta siten että rakennuksen käyttö ei
vaikuta vertailun tulokseen. Tällaista menette-
lyä käytetään esimerkiksi pohjoisamerikkalai-
sen ASHRAE 90.1-2004 Energy Standard for
Buildings Except Low-Rise Residential Build-
ings -standardin osana. Ideana on verrata suun-
nitellun rakennuksen energiankäyttöä referens-
sirakennukseen, jonka ominaisuudet on standar-
din puitteissa määritetty varsin yksityiskohtai-
sesti. Pyrkimyksenä on löytää säästöjä toteutta-
malla edistyksellisiä suunnitteluratkaisuja esi-
merkiksi valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjauk-
sessa, uusiutuvien energiamuotojen käytössä
sekä passiivisessa aurinkosuojauksessa.
LEED®-ympäristöluokitus sisältää tällaisen, si-
mulointimalliin perustuvan energiatehokkuu-
den vertailun. Kun vertaillaan vaihtoehtojen
elinkaaren aikaisia energiakustannuksia, kan-
nuste edullisen vaihtoehdon valitsemiseen on
vahva.

Positiivista on, että valveutuneilla tahoilla on
selkeästi nähtävissä tarve ottaa toiminnassaan,
myös rakentamisessa, huomioon elinkaarite-
hokkuus ja ympäristönäkökohdat. Ilahduttava
piirre on myös tiettyjen globaalien toimijoiden
pyrkimys kantaa yhteiskuntavastuunsa ottamal-
la elinkaari- ja ympäristöasiat huomioon niin ra-
kennushankkeissaan kuin olemassa olevassa
kiinteistökannassaankin.
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Kuva 4. Hankkeen elinkaarenhallinnan vaiheet.

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

09
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry


	Paluu alkuun
	Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa
	Elinkaaren hallinta rakennushankkeessa
	Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset

	Tavoitteet, ohjaus ja todentaminen
	Suunnittelun tavoitteiden asettaminen
	Hankevaiheen energiahallinta
	Suunnittelun elinkaariohjaus
	Vastaanottovaiheen sekä käytön aikainen elinkaariohjaus

	Päätelmät ja kokemuksia hankkeista




