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• Koota yhteen kaupungin ohjeistukset ja vaatimukset eri 
ohjeista, linjauksista ja asiakirjoista

• Kohdentaa huomiota sekä painoarvoa energia- ja 
ympäristötavoitteille

• Tavoitteilla pyritään vaikuttamaan rakennuksen koko 
elinkaaren aikaisiin energia- ja ympäristövaikutuksiin

• Tavoitteet asetetaan hankesuunnittelun alussa ja 
täsmennetään suunnittelun edetessä

• Tavoitteiden toteutumista seurataan läpi 
rakennushankkeen

Helsingin kaupungin tilahankkeiden elinkaariohjausmallin 
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Elinkaariohjausmallin 
kehittäminen
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2016
Kehitystyö aloitettu 
rakennusviraston ja 

tilakeskuksen 
yhteistyönä

2017
Excel-muotoisen työkalun 

kehitys Laakson yhteissairaalan 
tarvesuunnittelun yhteydessä, 

ns. ensimmäinen versio

2018
Työkalun kehittäminen 

jatkuu osana Energiaviisaat 
kaupungit -6Aika-hanketta

2019 alkuvuosi

Excel-työkalun pilotointi 
kuudessa hankkeessa, 

mallin kehitys 
pilottikokemusten 

perusteella, ns. toinen 
versio

2019 loppuvuosi

Jatkokehitetyn mallin 
pilotointi noin viidessä 

uudishankkeessa

2020 
• Seurantaraportin 

kehitys ja sen 
pilotointi

• Toisen version 
pilotointi jatkui

2021-
Kehitys jatkuu mm.

• Olemassa olevan mallin ja 
seurantaraportin viilaus

• Ohjausmalli perus-
parannushankkeille

• Tavoitteet työmaalle
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Elinkaariohjausmallin ensimmäinen 
versio

• Excel-muotoinen malli, johon koottu yhteen kaupungin 
ohjeistuksia ja vaatimuksia eri ohjeista, linjauksista ja 
asiakirjoista sekä yleisiä elinkaarikestävyyteen liittyviä 
asioita.

• Yhdeksän teemaa, joiden alla yhteensä 56 valmiiksi 
asetettua tai hankekohtaisesti määritettävää tavoitetta.

• Laakson sairaalan tarvesuunnittelun aikana laadittu hyvin 
karkea malli pohjana, jonka sisältöä, visuaalista ilmettä ja 
toiminnallisuutta vietiin eteenpäin EKAT-hankkeessa.
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Elinkaariohjausmallin ensimmäinen 
versio
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Elinkaariohjausmallin ensimmäisen 
version pilotointi – tavoitteiden 
läpikäynti
• Ensimmäistä versiota pilotoitiin kuudessa alkuvuonna 2019 

alkaneessa hankkeessa.
• Sairaala, päiväkoteja, kouluja, lastenkoti, nuorten vastaanotto

• Kolmessa hankkeessa ohjausmallin sisältöä ja tavoitteita 
käytiin ensin tarkasti läpi tilaajan ja rakennuttajan kesken.

• Kahdessa hankkeessa excel esiteltiin suunnitteluryhmälle 
pintapuolisesti hankesuunnittelukokouksessa ja vastuu 
tavoitteiden tarkemmasta läpikäynnistä jäi 
suunnittelijoille.

• Neljässä hankkeessa pidettiin suunnitteluryhmälle 
työpajat, joissa suunnittelijat kommentoivat ja täydensivät 
ohjausmallin tavoitteita.
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Elinkaariohjausmallin ensimmäisen 
version pilotointi - kokemukset
• Ohjausmallin sisältö osoittautui liian laajaksi: tavoitteiden läpikäynti 

oli raskasta ja vei hankkeissa aivan liikaa aikaa. Mallin ns. 
käyttöliittymä todettiin vaikeaksi.

• Tavoitteiden esittely ja läpikäynti excelin kautta suuremmalle 
porukalle osoittautui haastavaksi, koska excelissä oli paljon asiaa ja 
useita eri kohtia täydennettävänä.

• Osa tavoitteista oli tarkoituksella jätetty mallissa avoimiksi ja kunkin 
hankkeen itsensä määritettäväksi. Tämä todettiin toimimattomaksi. 
Suunnittelijoidenkin toiveena oli, että tavoitteet olisivat tilaajan 
ennalta asettamia ja suhteellisen tarkasti määritettyjä.

• Sekä tilaajan että suunnittelijoiden osaaminen tiettyihin osa-
alueisiin liittyen oli vajavaista, joten järkeviä tarkempia tavoitteita ei 
niissä osattu asettaa.
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Elinkaariohjausmallin toinen versio
• Ensimmäisen version pilottien kokemusten perusteella mallista 

muokattiin toinen versio.

• Mallin keventämiseksi aiheiden ja tavoitteiden lukumäärää karsittiin 
reilusti ensimmäisestä versiosta. Jäljelle jätettiin vain ne asiat, 
joiden ei katsottu ohjautuvan muuta kautta.

• Excel-muodosta luovuttiin ja tavoitteet koottiin sen sijaan Power 
Point –esitykseksi, joka on visuaalisena dokumenttina helpompi 
käydä suunnitteluryhmän kanssa läpi ja johon suunnittelijoiden on 
myös myöhemmin helpompi palata.

• Ohjausmallista päätettiin tehdä omat versiot sekä uudis- että 
perusparannushankkeiden suunnitteluvaiheille ja työmaavaiheelle.

• Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin yhdeksän suhteellisen tarkasti 
määritetyn tavoitteen esitys uudisrakennushankkeiden 
suunnitteluvaiheelle sekä seurantalomake.
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Elinkaariohjausmallin toinen versio

+
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Elinkaariohjausmallin toisen 
version pilotointi – tavoitteiden 
läpikäynti
• Ns. toinen versio otettiin käyttöön kaikissa syksyllä 2019 

alkaneissa uudisrakennushankkeissa.

• Elinkaaritavoitteet käytiin läpi Power Point –esityksen 
kautta suunnitteluryhmälle hankkeiden ensimmäisissä 
hankesuunnittelukokouksissa.
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Elinkaariohjausmallin toisen 
version pilotointi – kokemukset

• Kompakti ja visuaalinen esitys oli mahdollista käydä läpi osana 
suunnittelukokousta toisin kuin raskas excel, joka vaati käytännössä 
erillisen sille pyhitetyn palaverin.

• Elinkaaritavoitteiden suullisen läpikäynnin on koettu tuovan asioille 
tiettyä painoarvoa ja niiden läpikäynti on herättänyt useammassa 
hankkeessa heti hyvää keskustelua suunnitteluryhmän kesken.

• Osa elinkaaritavoitteista on ollut mallissa vielä melko ylimalkaisia, 
jotta tavoitteella olisi saavutettu merkittävästi suunnittelua ohjaava 
vaikutus. Myös suunnittelijoilla on saattanut olla epäselvää, mitä 
tavoitteella tavoitellaan.

• Tavoitteita ei vielä ole muotoiltu niin, että niiden toteutuminen tai 
toteutumatta jääminen olisi yksiselitteisesti todennettavissa.
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Elinkaariohjausmallin toisen 
version pilotointi –
seurantalomake
• Tavoitteet esittelevän Power point –esityksen rinnalle laadittiin 

excel-muotoinen seurantaraporttipohja, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen seuranta eri 
hankevaiheissa.

• Excel sisältää samat tavoitteet kuin Power Point –esitys, 
liikennevalovärein valittavan toteumatiedon sekä kommenttikentän.

• Raporttipohjaa on pilotoitu maaliskuusta 2020 lähtien niissä 
hankkeissa, joissa elinkaariohjausmalli on ollut mukana 
hankesuunnittelun alussa ja joissa hankesuunnitteluvaihe on tullut 
maaliskuun jälkeen päätökseen.

16.12.2020 12
Helsingin kaupungin tilahankkeiden elinkaariohjausmallin 
kehitysversiot



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Elinkaaritavoitteiden jalkautus ja 
niistä viestiminen
• Elinkaaritavoitteet käydään läpi suunnittelijoiden kanssa 

hankesuunnittelun aloituskokouksessa, joten ne ovat tulleet 
tutuiksi kaupungin väelle sekä puitesopimussuunnittelijoille.

• Tavoitteita on esitelty sisäisesti esimerkiksi 16.1. järjestetyssä 
työpajassa ”Rakennushankkeiden elinkaaritavoitteet”.

• Vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää tavoitetta on esitelty 
1.4.2020 järjestetyssä Hiilijalanjälki pähkinänkuoressa –
tilaisuudessa.

• Elinkaarimallin kehitystyöstä on julkaistu uutinen 
kaupunkiympäristön toimialan intranetissä (Helmi) huhtikuussa 
2020.

• Mallia on esitelty myös muille EKAT-toimenpidepaketin 2.4 
kaupungeille ja Helsingin kaupungin sisällä Asuntotuotanto-
palvelulle sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.
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Elinkaariohjausmallin kehitys 
jatkuu
• Mallin konsepti on todettu toimivaksi, joten seuraavaksi 

tarkennetaan itse tavoitteita ja kehitetään niiden 
muotoilua siten, että tavoitteiden toteutumista on 
mahdollista seurata ja todentaa. 

• Mallia myös täydennetään muun muassa hiilijalanjälkeen ja 
rakentamisen kiertotalouteen liittyvillä tavoitteilla, jotka 
ovat muotoutuneet pilotoinnin aikana.

• Lisäksi luodaan vastaava tavoitemalli 
perusparannushankkeille sekä työmaalle.
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