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Building on Innovation

Miksi energiajohtamista on haluttu kehittää HUS:lla

• Varmistaa rakennushankkeiden energiatehokkuus ja energiatehokkuutta koskevien 
strategisten tavoitteiden täyttyminen

• Energia-asioille merkittävämpi rooli rakennushankkeisiin

• Helpompi osoittaa tehdyt toimenpiteet esimerkiksi rahoittajille

• Toimintatapojen yhtenäistäminen eri hankkeiden välillä

• Helpottamaan oman henkilökunnan työtä

• Muuttuneiden määräysten päivittäminen ohjeisiin
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Building on Innovation

Miten HUS:n kanssa laadittiin energiajohtamisen malli
Tehtävän sisältö

21.11.2018

Tavoite

Luoda HUS:n rakennushankkeisiin toimintamalli, jonka avulla varmistutaan energia-
asioiden tarkoituksenmukaisesta huomioimisesta erikokoisissa uudis- ja 

korjaushankkeissa

1. 
Toimintamallin kehittäminen

Luodaan prosessikuvaus, jossa 
kuvataan eri tahojen tehtävät ja niiden 

ajankohta sekä linkittyminen koko 
rakennushankkeeseen. Huomioidaan 

erikseen suuret ja pienet hankkeet

2. 
Energiatehokkuusohjeen 

päivittäminen

Päivitetään energiatehokkuutta 
koskeva ohjeistus tukemaan prosessia. 

Ohjeessa painotetaan nykyistä 
enemmän suunnittelijoiden tehtäviä ja 

vähemmän ns. valmiita 
suunnitteluratkaisuja. Päivityksen 

yhteydessä huomioidaan 2018 
uudistuvat energiamääräykset.

3.
Energiatavoitteiden 

seurantataulukon päivitys

Päivitetään seurantataulukko tukemaan 
uutta ohjetta sekä prosessia. 

Tavoitteena on myös keventää 
seurantamenettelyä nykyisestä.



Building on Innovation

Miten HUS:n kanssa laadittiin energiajohtamisen malli
Työn kulku

21.11.2018

‒ Aloituspalaveri

‒ Työn aikataulu

‒ Työpajoihin 
osallistujat

‒ Laaditaan ehdotus 
toimintamallista

‒ Kootaan työpajan 
anti pohjaksi 
seuraavalle 
työpajalle

‒ Esitellään aineisto

‒ Käydään 
kommentointi-
keskustelu 

‒ Viimeistellään 
aineisto ja 
toimitetaan 
tilaajalle

Aihe: Toimintamalli

‒ Keskeisimmät 
tehtävät energia-
tehokkuuden 
varmistamiseksi

‒ Tehtävien 
vastuutahot

Aihe: Ohjeet ja 
seuranta

‒ Määritellään 
ohjeiden ja 
seuranta-
menettelyn  
periaatteet

Aloitus Kehitys EsittelyTyöpaja Työpaja



Building on Innovation

Energiajohtaminen rakennushankkeissa

21.11.2018

HUS:in strategiset 
tavoitteet

Energiatehokkuuden varmistaminen HUS-rakennushankkeissa

Toimintamalli Tavoiteseuranta+ +

• Energiatehokkuus 
sairaalarakentamisessa

• Energiatehokkuutta ohjaavat 
vaatimukset

• Toimintamalli energiatehokkuuden 
varmistamiseksi

• Ohjeita energiatehokkaaseen 
rakentamiseen

• Systemaattinen toiminta

• Tehtävien oikea-aikaisuus

• Osapuolien roolit eri 
hankevaiheissa

• Strategisten tavoitteiden konkretisointi 
hanketasolle

• Tehtävien tarkastelujen määrittely ja 
johtopäätökset

• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
seuranta hankkeen aikana

Ohje
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Energiajohtaminen rakennushankkeissa

21.11.2018

HUS:in strategiset 
tavoitteet

Energiatehokkuuden varmistaminen HUS-rakennushankkeissa

Toimintamalli Tavoiteseuranta+ +

• Energiatehokkuus 
sairaalarakentamisessa

• Energiatehokkuutta ohjaavat 
vaatimukset

• Toimintamalli energiatehokkuuden 
varmistamiseksi

• Ohjeita energiatehokkaaseen 
rakentamiseen

• Systemaattinen toiminta

• Tehtävien oikea-aikaisuus

• Osapuolien roolit eri 
hankevaiheissa

• Strategisten tavoitteiden konkretisointi 
hanketasolle

• Tehtävien tarkastelujen määrittely ja 
johtopäätökset

• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
seuranta hankkeen aikana

Ohje



Building on Innovation

Toimintamalli
Mihin toimintamallilla pyritään

• Hankkeisiin osallistuvien roolit ja tehtävät prosessin eri vaiheissa

• Millä taholla on energiatehokkuuden varmistamisen rooli

• Mitkä ovat eri tahojen vastuut

• Mitä toimenpiteitä hankkeen osapuolilta edellytetään

• Miten toimitaan hankkeen eri vaiheissa

21.11.2018
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Toimintamalli 
yhdellä 
silmäyksellä

21.11.2018

Tarveselvitys Hankesuunnittelu Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Käyttö
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Tavoitteet

Vaatimukset 
tiloille

Käytön tietojen 
tarkentaminen

Energiatehokkuus 
kustannus-

arviossa

Energiatehokkuuden toteutumisen ohjaus ja valvonta

Energiatehokkaan 
käytön 

sisäistäminen

Energiatehokkaan 
toiminnan 

varmistaminen

Toteutuneen 
vertaaminen 
tavoitteisiin

Palautteen 
antaminen

Päätökset ja omistajan tahtotila

Ideointi

Tavoitteet

Kokemusperäisen 
tiedon tuominen

Suunnitelmien 
kommentointi

Tavoitteiden 
toteutumisen 
kommentointi

Energiatehokkaan 
käytön 

sisäistäminen

Seuranta ja 
palautteen 
kerääminen

Suunnittelu-
ratkaisun kehitys

Eri järjestelmien 
yhteensovitus ja 

testaukset

Energiatehokkuuden 
koulutukset

Tekniikan 
hienosäätö ja 
virittäminen

Vaihtoehtojen 
innovointi

Suunnitelmien 
jatkokehitys ja 
yhteensovitus

Urakoitsijan 
tietoisuuden 

varmistaminen

Energiatehokkaan toiminnan 
varmistaminen

Energia- ja 
elinkaarikustannus 

vertailut
Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen

Tavoitteiden 
toteutumisen 
dokumentointi

Energiatehokkaan 
toiminnan 

varmistaminen

Tavoitteiden 
määrittelyyn 

osallistuminen
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Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtävät

Keskeiset määrittelyt

Tavoite • Energiakonsultin tehtävien ja roolin määrittely suunnitteluryhmässä
• HUS-ohjeiden kokoaminen ja toimittaminen suunnittelijoiden käytettäväksi

Tulos • Energiakonsultin tehtävät kirjattu tarjouspyyntömateriaaliin
• Suunnittelijan valinta

Suunnittelun valmistelu

Tehtävä-
luettelo 
laadittu

Energia-
konsultti 
valittu 
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Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtävät
Omistaja Rakennuttaja Käyttäjä Ylläpito Urakoitsijat Suunnittelijat Energia-konsultti

Energiakonsultin tehtävien ja roolin 
määrittely

Energia-
tehokkuuden 
huomioiminen 
suunnittelu-
ohjelmassa

Päätös energiakonsultin käytöstä

Suunnittelubudjetin riittävä mitoitus

Suunnittelijoiden 
riittävän 

osaamisen 
varmistaminen

Suunnittelijoiden 
tiedottaminen 
HUS-ohjeista 

(energiatehok-
kuus, mittarointi, 

jne.)
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Hankesuunnitteluvaiheen SV1 tehtävät

Tavoitetyöpaja: 
omistaja, 
rakennuttaja, 
suunnittelijat

Päätös tavoitteet 
täyttävästä 
suunnittelu-
ratkaisusta

Hankesuunnitteluvaihe SV1

Energiapalaveri: 
omistaja, rakennuttaja 
ja ARK, RAK, LVIA, SÄH 
ja ENE

Tarpeen mukaan 
useampia energia-
palavereita
suunnittelu-
ratkaisujen 
kehittämiseksi Päätös 

uusiutuvan 
energian 
hyödyntämisestä

Tavoitteiden-
hallinta-
menettelystä 
sovittu

Keskeiset määrittelyt

Tavoite • Energiatavoitteiden täsmentäminen ja kaikilla osapuolilla yhteinen näkemys tavoitteista

• Vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen tarkastelu energiasimuloinnein ja elinkaarikustannusvertailuin

• Perustellut vaihtoehdot päätöksentekoon

• Tavoitteidenhallintamenettely sovittu

• Energiamittaroinnin laajuus sovittu ja huomioitu budjetissa

Tulos • Asetetut energiatavoitteet täyttävä suunnitteluratkaisu

• Toteutetut vaihtoehtotarkastelut dokumentoitu

• Tavoitteidenhallintaraportti valmis ja tavoitteiden toteutuminen dokumentoitu (SV1)

• Energiaraportti, jossa esitetty alustava tavoite-energiankulutus ja kooste toteutetuista vaihtoehtotarkasteluista
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Hankesuunnitteluvaiheen SV1 tehtävät
Omistaja Rakennuttaja Käyttäjä Ylläpito Urakoitsijat Suunnittelijat Energia-konsultti

Energiansäästö
-toimien 

tunnistaminen 
hankkeissa ja 

niiden 
linkittyminen 

muihin 
hankkeisiin

Käytön tietojen 
tarkentaminen

Energiatavoitteiden tarkentaminen

Vaihtoehtojen 
ratkaisujen 
ideointiin 

osallistuminen

Suunnittelun 
ohjaus ja 
valvonta, 
energia-

tehokkuus-
näkökulman 

huomioiminen
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Kokemusperäisen 
tiedon tuominen 

hankkeeseen

Järjestelmä-
ratkaisujen 

kommentointi

Tavoitteiden kirkastaminen

Tavoitteiden 
kirjaaminen 
tavoitteiden-

hallinta-
raporttiin

Suunnittelu-
vaiheen 

tavoitteiden 
toteutumisen 
dokumentointi

Vaihtoehtojen 
ja ratkaisujen 

ideointi

Vaihtoehtojen 
tutkiminen, 
simulointien 
ja elinkaari-
kustannus-
vertailujen 

toteuttaminen

Omistajan tahto-
tila ja ulkopuolelta 
tulevat tavoitteet: 

EIP, KETS, jne.

Energia-
asioiden 

huomioiminen 
kustannus-

arviossa

Määräystasoa 
parempien 
ratkaisujen 
tutkiminen 
(vrt. KETS, 

EIP)

S
e
u
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n
ta Osallistuminen 

tavoitteiden 
toteutumisen 

dokumentointiin

HUS-ohjeiden 
noudattamisen 
varmistaminen 

(mittarointi, 
ym.)

Energiamittaroinnin laajuuden 
määrittäminen
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Energiajohtaminen rakennushankkeissa
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HUS:in strategiset 
tavoitteet

Energiatehokkuuden varmistaminen HUS-rakennushankkeissa

Toimintamalli Tavoiteseuranta+

• Systemaattinen toiminta

• Tehtävien oikea-aikaisuus

• Osapuolien roolit eri 
hankevaiheissa

• Strategisten tavoitteiden konkretisointi 
hanketasolle

• Tehtävien tarkastelujen määrittely ja 
johtopäätökset

• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
seuranta hankkeen aikana

+Ohje

• Energiatehokkuus 
sairaalarakentamisessa

• Energiatehokkuutta ohjaavat 
vaatimukset

• Toimintamalli energiatehokkuuden 
varmistamiseksi

• Ohjeita energiatehokkaaseen 
rakentamiseen
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Tavoiteseuranta
Mihin seurannalla pyritään

• Hankkeeseen kohdistuvat ylätason tavoitteet tulevat huomioiduksi

• Toimii tarkastuslistana yksityiskohtaisempien tavoitteiden asetannassa sekä niihin 
liittyvissä selvityksissä

• Mahdollistaa hankkeen energiatavoitteiden seurannan läpi projektin

21.11.2018
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Energiajohtaminen rakennushankkeissa
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HUS:in strategiset 
tavoitteet

Energiatehokkuuden varmistaminen HUS-rakennushankkeissa

+ +

• Energiatehokkuus 
sairaalarakentamisessa

• Energiatehokkuutta ohjaavat 
vaatimukset

• Toimintamalli energiatehokkuuden 
varmistamiseksi

• Ohjeita energiatehokkaaseen 
rakentamiseen

Ohje Tavoiteseuranta

• Strategisten tavoitteiden konkretisointi 
hanketasolle

• Tehtävien tarkastelujen määrittely ja 
johtopäätökset

• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
seuranta hankkeen aikana

Toimintamalli

• Systemaattinen toiminta

• Tehtävien oikea-aikaisuus

• Osapuolien roolit eri 
hankevaiheissa
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Energiatehokkuusohje
Mitä ohjeessa on ohjeistettu

• Taustoitettu energiatehokkuutta ohjaavia tekijöitä

• Avattu toimintamallissa esitettyjä asioita

• Mitä asioita suunnittelussa pitäisi huomioida

• Milloin asiat tulisi huomioida

• Miten tavoitteita tulisi asettaa

• Ohjeessa sen sijaan EI ole annettu tarkkoja lukuarvoja/raja-arvoja

• Pyritty vain antamaan suuntaviivat suunnittelulle

21.11.2018
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Yhteenveto

• Ilman systemaattista energiajohtamismallia vain osa energiatehokkuuden tuomasta 
potentiaalista saadaan hyödynnettyä

• Rakennushankkeen energiatehokkuuden takaamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolten 
aktiivinen osallistuminen

• Rakennushankkeet ovat vain osa koko kiinteistökannan energiajohtamista


