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LYHYESTI GREEN BUILDING COUNCIL FINLANDISTA

Green Building Council Finland (GBC Finland) kokoaa 
yhteen kestävän rakentamisen osaamista Suomessa. 
Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen 
elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat 
rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen 
käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten 
edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä 
Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen 
välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Sen lisäksi, että GBC Finland johtaa Build Upon 
-hanketta Suomessa, yhdistyksen tavoitteena on 
tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi 
osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. 
Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on 
pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun 
ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja 
suunnittelijoille.

Lue lisää

figbc.fi/gbc-finland

Työpaja pidettiin Spondan kutsumana täysiin uuteen 
muotoon korjatussa Mothership of Work-yhteistyötilassa 
osoitteessa Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki. Luovuuden, 
yhteisöllisyyden ja laatikon ulkpuolella ajattelun lisäksi 
MOW kannustaa kestävään toimintaan. 

Ympäristöperiaatteet ja sen mukaiset valinnat ovat 
arkipäivää niin MOWlle kuin MOWlaisillekin. Rakennukselle 
on myönnetty BREEAM-sertifikaatti ja lisäksi ja käytössä on 
vihreää sähköä. Talon kunnianhimoinen ympäristöohjelma 
on suunniteltu WWF:n Green Office -järjestelmän 
periaatteiden mukaiseksi. MOWilaisten käytössä on 
myös kaupunkifillareita sekä sähköauto ja kesäkaudella 
sisäpihalla voi harrastaa kaupunkiviljelyä.

MOW on mukana myös Helsingin kaupungin Ilmastokatu-
hankkeessa, jonka puitteissa kestäviä periaatteita jaloste-
taan entistä pidemmälle.

 

 



MIKÄ IHMEEN BUILD UPON?

Build Upon on maailman suurin korjausrakentamisen 
yhteistyöhanke. Se tuo yhteen yli 1 000 organisaatiota 13 
maasta, järjestää yli 80 tapahtumaa vuosina 2016–17 ja 
uudistaa korjausrakentamisen kenttää Euroopan laajuisesti. 
Build Upon tukee kansallisten korjausrakentamisen 
strategioiden (EED artikla 4) päivitystyötä ennen vuoden 
2017 huhtikuun takarajaa. Näillä strategioilla on valtava 
merkitys Euroopan energiankäytön vähentämisessä, 
ilmastovaikutusten vähentämisessä sekä hyvinvointia 
tuottavan laadukkaan rakennuskannan ylläpitämisessä. 
Rakennuskantamme energiankäytön tehostaminen on 
avainasemassa myös Pariisin ilmastosopimuksen sekä 
unionin muiden yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Build Upon Suomessa

GBC Finland toteuttaa hanketta Suomessa yhteistyössä 
strategian päivitystyöstä vastaavaan ympäristöministeriön 
kanssa. Tavoitteena on luoda koko kiinteistö- ja 
rakennusalan kattava yhteisö, jonka voimin kansallisen 
strategian päivitystyöhön saadaan monipuolisia 
näkemyksiä ja paras osaaminen korjausrakentamisen ja 
energiatehokkuuden eri näkökulmista.

Työryhmä 

Build Uponiin on aktiivisesti ohjannut kansallisen työryhmä, 
jossa mukana ovat olleet seuraavat organisaatiot ja 
asiantuntijat:

• Jyrki Kauppinen, Harri Hakaste | Ympäristöministeriö

• Juha Toivanen | Energiavirasto, 

• Ulla Suomi, Harri Heinaro | Motiva

• Petri Pylsy, Jukka Kero | Kiinteistöliitto

• Riikka Holopainen, Jaakko Ketomäki, VTT 

• Anu Norros, Timo Kuusiola, Petteri Huuska | Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus

• Ville Reinikainen | Granlund

• Timo Salonen | Nokia

• Lauri Heikkinen | Schneider Electric

• Johanna Holmström | Newsec Asset Management

• Mia Andelin | Skanska

• Manu Veuro | Caverion

• Jari Niemi | SOK

• Ilari Aho | Uponor

• Nina Teirasvuo | SYKLI

• Jussi Jokinen | Saint-Gobain Rakennustuotteet

• Niko Mähönen | Tengbom Arkkitehdit

Työpajan tavoitteet

Hankkeen toinen työpaja järjestettiin yhteistyössä 
RAKLIn kanssa ja se oli suunnattu TETS-ohjelmaan 
liittyneille toimijoille. Teemana olivat toimitilojen 
energiatehokkuusasiat korjausrakentamisen osalta. Lisäksi 
tarkasteltiin tilojen käyttäjien tarpeissa tapahtu- 
vaa ja jo tapahtunutta muutosta sekä tämän vaikutuksia 
toimitiloille asetettuihin vaatimuksiin sekä energiatehok-
kuuteen.

Aamupäivän aikana osallistujat kuulivat inspiroivia 
esimerkkejä yllä mainituista aiheista ja iltapäivällä heitä 
kannustettiin ideoimaan ratkaisuja korjausrakentamisen 
energiatehokkuushaasteiden ratkaisemiseksi ja antamaan 
suuntaviivoja Suomen kansallisen korjausrakentamisen 
strategian päivittämiseen. 

Alustuksissa ja harjoituksissa pohdittiin seuraavia asioita:

• tietotyön tulevaisuus ja käyttäjien muuttuvat tarpeet

• miten toimitilat saadaan tukemaan edellä mainittuja

• mitä vaatimuksia tämä asettaa energiatehokkuudelle

• näiden huomiointi korjausrakentamisessa

LYHYESTI BUILD UPON -PROJEKTISTA



KANSALLISTEN KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIOIDEN PÄIVITTÄMINEN

Energiatehokkuusdirektiivin artikla 4 velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaita laatimaan pitkän tähtäimen kansallisen 
suunnitelman rakennuskantansa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tätä suunnitelmaa kutsutaan kansalliseksi 
korjausrakentamisen strategiaksi.

Strategioiden ensimmäiset versiot toimitettiin vuoden 2014 huhtikuussa ja niiden on määrä päivittyä yhä 
kunnianhimoisemmiksi kolmen vuoden välein.

Useat sidosryhmät ovat kuitenkin Euroopassa jääneet tämän prosessin ulkopuolelle eivätkä siten ole aktiivisesti olleet 
mukana kansallista korjausrakentamisen strategiaa koskevassa keskustelussa. Laajan vuoropuhelun puuttuminen 
korjausrakentamisen tärkeiden sidosryhmien ja eri hankkeiden, projektien ja innovaatioiden väliltä on merkittävä este 
korjaushaaveidemme toteuttamiselle, jos alan toimijat eivät ole valmiita toteuttamaan kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita.

Euroopan komission on Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (2011) –asiakirjassaan linjannut 
pitkän aikavälin tavoitteet Euroopan CO2-päästöjen vähentämiselle rakennetun ympäristön osalta. Tavoite on päästä 88%–
91% tasoon verrattuna vuoden 1990 tunnuslukuihin.

TAUSTAA



 

GBC Finland järjestää Suomessa vuonna 2016 yhteensä 
kuusi työpajaa korjausrakentamisen eri teemoista 
tukeakseen kansallisen korjausrakentamisen strategian 
päivittämistä. 

Tapahtumissa keskitytään korjausrakentamisen kautta 
tapahtuvaan energiatehokkuuden parantamiseen 
kansallisesta näkökulmasta (maaliskuu), toimitila- ja 
liikerakennuksissa (huhtikuu), asuinrakennuksissa 
(kesäkuu) ja kuntatasolla (lokakuu). Lisäksi ideoidaan 
keinoja energiaparannusten kysynnän kasvattamiseen 
(syyskuu) sekä rahoittamiseen (marraskuu).

Kaikkien tapahtumien tiedot löytyvät osoitteesta:      
http://buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

TAVOITE

Yhteisten suuntalinjojen löytäminen kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämiselle ja 
ymmärrys kansallisesti tärkeimmistä haasteista.

TULOKSET

Eri teemoja käsittelevien työpajojen jälkeen GBC 
Finland yhdessä hankkeen työryhmän kanssa kokoaa 
niistä saadut aineistot ja jalostaa ne toimenpide-
ehdotuksiksi kansallisen korjausrakentamisen strategian 
päivittämistyön tueksi.

TYÖPAJA 2: Toimitilojen energiatehok-
kuuden kärjet ja käyttäjien muuttuvat 
tarpeet

RAKLIn Mikko Östring avasi tilaisuuden esityksellään 
tietotyön ja työympäristöjen murroksesta. Östring kertoi, 
että yhteisöllisyys ja työn merkityksellisyys lisäävät 
tutkimusten mukaan työhyvinvointia ja tehokkaat ratkaisut 
ovat myös resurssiviisaita. Coworking-tilojen suosio 
on nyt lähtenyt nousuun Suomessakin. Tilaisuudessa 
kuultiinkin useita puheenvuoroja siitä, miten huolella  
mietityt toimitilat muodostavat vankan tuen ydintoiminnal-
le ja parantavat menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan 
liittyneiden organisaatioiden edustajien vuositapaaminen 
nivoutui tänä vuonna Build Upon -hankkeeseen. ”Kysees- 
sä on maailman suurin korjausrakentamisen hanke, jossa 
on mukana 14 Euroopan maata. Tarkoituksena on tukea 
jäsenmaita niiden korjausrakentamisen strategioiden  
päivityksessä, joka on tehtävä viimeistään huhtikuussa 
2017”, kertoi Sami Lankiniemi Green Building Council 
Finlandista. Työskentelyn lähtökohtana on energiatehok-
kuuden ja elämänlaadun parantaminen korjausraken-
tamisen avulla. Pohdinnan alla on esimerkiksi se, miten 
korjausrakentamisen tuotteista tulisi kiinnostavampia ja 
laajemmin hyödynnettyjä.

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

Ensimmäisessä Ajatukset liikkeelle -session esityksessä 
Saku Lehtinen esitteli Remedy Entertainmentin toimiti- 
loja, jotka toimivat yrityksen käyntikorttina ja vahvana  
sitouttamisen välineenä parhaiden osaajien houkuttele-
misessa yrityksen palvelukseen. ”Halusimme juuri meille 
sopivat, monipuoliset tilat, jotka kertovat oikeanlaista 
tarinaa sekä mahdollistavat sosiaalisuuden ja tiedon 
jakamisen”, kuvaili brändiä tukevien tilojen suunnitteluun 
alusta asti osallistunut Lehtinen.

Pelifirmassa työn luonne edellyttää keskittymistä, mikä 
mahdollistettiin hiljaisilla tiloilla, joissa lasiseinien ansioista 
yhteyden tuntu työkavereihin säilyy kuitenkin koko ajan. 
Eksperttien kohtaamista tapahtuu lukuisilla yhteisalueilla. 
”Tavoitteena on, että täällä työ soljuu, hierarkioita ei ole ja 
ihmisillä on kotoisa olo. Monille ulkomaalaisille tämä 

on jopa tärkein kiinnekohta Suomessa”, Saku Lehtinen 
muistutti. Myös pelituotannon erityistarpeisiin vastaavat 
tuotanto- ja varastotilat on saatu luontevasti osaksi 
kokonaisuutta.

Työympäristöt palvelevat työn muutosta

“Työympäristökehittäjien ja esimiesten tehtävä on saada 
ihmiset innostumaan uusista työn tekemisen tavoista. 
Ja toisaalta työnantajien on tärkeää hyväksyä se, että 
ihmiset ja elämäntyylit ovat koko ajan mobiilimpia”, sanoi 
Juha Olkinuora Nokialta (kuvassa). Hän totesi, että nuoret 
arvostavat vastuullisesti toimivia yrityksiä ja ekotehok-
kuutta, ja edellyttävät näitä myös työnantajaltaan. Tämän 
vuoksi hyvät teot on tärkeää tehdä näkyviksi sekä omalle 
porukalle että asiakkaille.

 



 

”Työympäristöjä uudistaessani olen törmännyt muutos-
vastarintaan, mutta yleensä kuitenkin saanut lopussa 
kiitosta. Työ sujuu paremmin, kun vuorovaikutus, oppi-
minen ja tiedonkulku lisääntyvät”, Olkinuora summasi ja 
muistutti, että kulttuuriset erot pitää kuitenkin työympä-
ristömuutoksissa ottaa huomioon. Kaikkialle eivät samat 
toimintamallit sovellu.

Jousto lisää tyytyväisyyttä

Spondan Mothership of Work tarjoaa käyttäjälähtöistä 
toimitilapalvelua suosiotaan kasvattavassa Kaartikaupun-
gissa. ”Täällä epämuodollisuus on kantava teema ja ti-
loista on tehty mahdollisimman yhteisölliset. Oikeaa 
henkeä on luotu designilla, ja jokainen yksityiskohta on 
tarkkaan harkittu”, kertoi Joona Reunanen (kuvassa). 
Tarjolla on yli 2000 neliötä toimistotilaa, johon 

pääsee työskentelemään ostamalla haluamansa tasoisen 
jäsenyyden.

”Mitä joustavampi työympäristö ja etätyömahdollisuudet, 
sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat työssään. Sillä, että voi 
vaikuttaa ajankäyttöönsä ja työnsä tekemiseen, on valtava 
vaikutus”, Saija Blom tiivisti Rapalin Toimiva työympäristö 
2015 -tutkimuksen löydöksiä. Yli 1300 vastaajan selvitys 
osoitti, ettei väljyys lisää käyttäjien työtyytyväisyyttä. 
”Mukana olleissa yksityisissä yrityksissä tilatehokkuus 
oli suurempi kuin valtiolla, mutta siitä huolimatta oma 
työympäristö miellytti yksityisellä puolella enemmän”, 
Blom kertoi ja jatkoi, että tehokkaan tilankäytön kannalta 
haastava kysymys on se, miten työpisteiden ja neuvot-
telutilojen käyttöastetta saataisiin nostettua.

 



 

Yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä

Terveisiä kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen 
tavoitteiden toteutumisesta toi Harri Heinaro (ylemmässä 
kuvassa) Motivasta. ”Toimitilojen energiatehokkuuden 
parantamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. On hienoa 
huomata, että myös pidemmän aikavälin toimenpiteisiin 
on investoitu”, Heinaro kiitti. Suurimmat säästöt syntyvät 
ilmanvaihdon kehittämisestä. Myös lämmön ja sähkön 
käytön vähentämisessä on onnistuttu ja valaistusratkaisuja 
uudistettu.

”Vuoden lopussa päättyvä energiatehokkuussopimus on 
osoittautunut erinomaiseksi tavaksi osoittaa Euroopan 
komissiolle Suomen saavuttavan sille asetetut tavoitteet. 
Näistä lähtökohdista on ollut hyvä lähteä neuvottelemaan 
sopimusta uudelle kaudelle”, sanoi Heikki Väisänen 
Energiavirastosta (alemmassa kuvassa). Myös vuosille 
2017-2025 on tulossa omat toimenpideohjelmat vuokra-
asuntokiinteistöille (VAETS) ja toimitiloille (TETS). ”Tulokset 
ovat kiinteistöalalla olleet yllättävänkin hyviä ja odotamme 
kattavaa sitoutumista myös lokakuussa, kun uusi sopimus 
allekirjoitetaan”, Väisänen kannusti.

Esimerkkinä energiatehokkaasta toteutuksesta kuultiin 
Otaniemen tulevaisuuden kampuksesta. ”Meillä on 
tavoitteena rakentaa kansainvälisesti ainutlaatuinen 
avoimen innovoinnin kokeellinen kampus. Aiomme myös 
olla energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä”, Aalto 
Campus & Real Estaten Satu Kankaala visioi. 

Otaniemessä tehdään paljon investointeja ja kaupunki-
rakenne tiivistyy erityisesti metroaseman ympärillä. ”Kan-
nustamme myös alueella työskenteleviä ja opiskelevia 
ideoimaan itse jatkuvasti parempia toimintatapoja”, 
Kankaala kertoi.

 



TOIMIJOIDEN AKTIIVISUUS ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESSA

Build Upon -hanke seuraa tarkasti vuoropuheluun osallistuneiden sidosryhmien rakennetta ja näkemyksiä tarkastellen eri 
toimijoiden aktiivisuutta korjausrakentamisen kautta tapahtuvassa energiatehokkuuden parantamisessa. Seuraamme myös 
mielipiteiden ja asenteiden kehitystä vuoden 2016 tapahtumien aikana. Näin saamme kuvan siitä, miten valmiita toimijat ovat 
edistämään pitkälle vietyjä energiatehokkuusparannuksia. Alla oleva taulukko kuvaa tämän työpajan osallistujien näkemystä 
alan muiden toimijoiden aktiivisuudesta energiatehokkuuden parantamisessa korjausrakentamisen keinoin.

HARJOITUS 1
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THEORY OF CHANGE

Ennen ryhmätyöskentelyä kuultiin loistavia esityksiä 
tilakannan muokkaamisesta vastaamaan käyttäjien 
muuttuvia tarpeita. Tämän harjoituksen ideana olikin saada 
osallistujat pohtimaan energiatehokkuutta parantavia 
korjaustoimenpiteitä tässä viitekehyksessä - miten 
energiatehokkuus tukee käyttäjien tarpeiden pohjalta 
toteutettavaa toimitilamuutosta?

Harjoituksen runkona käytettiin DIY Toolkitiin kuuluvaa 
Theory of change -pohjaa (kuvassa alla), jonka kysy-
myksiä oli muokattu sopivammiksi tämän harjoituksen 
näkökulmasta. Haasteet (vasen reuna) sekä lopputulokset 
ja tavoitteet (oikea reuna) oli määrätty etukäteen, mutta osa 
ryhmistä keskittyi vain toiseen annetuista haasteista. 

Osallistujien tuli valita edustavatko heidän vastauksensa 
1) tilojen käyttäjien vai 2) omistajien tai kiinteistösijoittajien 
näkemystä ja sen jälkeen vastata keskellä olevien viiden 
laatikon kysymyksiin niin, että ideoitu muutosprosessi 
etenee loogisesti vasemmalta haasteista oikealle kohti 
pitkän aikavälin tavoitteita.

Harjoituksen vastaukset on koottu seuraaville sivuille niin, 
että tilojen käyttäjien näkökulmaan syventyneiden ryhmien 
vastaukset on koottu yhteen ja omistajien sekä sijoittajien 
näkökulma muodostaa oman kokonaisuutensa. 

Lopuksi yhteenveto-osiossa näitä vastauksia verrataan 
keskenään mahdollisten eriäväisyyksien löytämiseksi.

HARJOITUS 2



TILOJEN KÄYTTÄJÄT -NÄKÖKULMA

RYHMA 1

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien 
tarpeissa

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Käyttäjät, 

• Henkilöstö 

• Johto

• Erillinen kehitysryhmä

Energiatehokkuuden parantaminen

• Kiinteistö-tiimi

• Tilojen käyttäjät

• Johto

Miten nämä sidosryhmät ehdollistetaan?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Käyttäjien kuuleminen, (selvitykset, kyselyt) 
osallistaminen

• Johdon strategian jalkauttaminen

• Testitilat

• Käyttäjät mukaan

• Käyttäjien opastus

Energiatehokkuuden parantaminen

• Yhteistyökokoukset eri ryhmien välillä

• Tavoitteista kertominen

• Kulutustietojen tuominen käyttäjille

• Kilpailijabenchmarking

• Eurot

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan
Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Selvä strategia ja sen myyminen

• Seuranta ja muutosten huomiointi

• Selvät toimintamallit / pelisäännöt uusissa tiloissa

Energiatehokkuuden parantaminen

• Johdolta tavoitteet

• Käyttäjien palkitseminen

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Vähentää muutosvastarintaa

• Kehittää tiloja edelleen

• Hyvä lopputulos

Energiatehokkuuden parantaminen

• Mahdollistaa energiatehokkuustoiminnan

• Palkitseminen hoitaa tyytyväisyyttä ja osallistaa

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Henkilöstön tyytyväisyys

• Rekrytoinnin parannus

• Asiakaskokemus

• Rahallinen hyöty

• Inspiroiva työympäristö mahdollistaa innovatiivisin 
toiminnan

Energiatehokkuuden parantaminen

• Kustannushyöty

• Päästöt vähenevät

• Olosuhteet paranevat ja sitä kautta työtehokkuus

RYHMA 2

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien 
tarpeissa

• Energiatehokkuuden parantaminen
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Keitä haasteet koskevat ja miksi?

• Työntekijät

• Omistaja

• FM

Miten nämä sidosryhmät osallistetaan

• Työpajat, informaatio, toiveidentynnyri, ajatusten 
huomioinen, vuorovaikutus

• Selkeät vastuut

• Ammattimaisuus, motivaatiot, sopimukset, mittaaminen

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan

• Tilankäytön tehostaminen, optimointi

• Toimintatapojen muutos

• Työkalut  ja kommunikointi

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

• Kommunikaatio lisääntyy

• Uusia innovaatioita syntyy kohtaamisissa

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

• Työmotivaatio lisääntyy

• Kustannussäästöt

• Resurssitehokkuus lisääntyy

Millä ehdoin (toimenpiteet ongelmien ratkaisus-
sa) tämä tapahtuu? 

• Työntekijän pitää olla hyvällä tuulella

• Oikea asenne tarvitaan

RYHMA 3

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien 
tarpeissa

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tar-
peissa

• Työn ja osaamisen johtajat

Energiatehokkuuden parantaminen

• Organisaatiot

Miten nämä sidosryhmät ehdollistetaan?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Mukana suunnittelussa

• Vaikutuskanava palautteen antamiseen

• Sitoutumisen muutokset

• Selkeä päämäärä ja tavoitteet

• Esimerkkitoteutukset

Energiatehokkuuden parantaminen

• Konkreettiset mittarit esim. aulanäyttö reaaliajassa

• Kerrotaan avoimesti mitä mikäkin toimi maksaa

• Kannustinjärjestelmä

• Ideoiden palautekanava

Valitkaa 3 toimenpidettä joilla muutos saadaan 
aikaan

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Ulkoinen muutosjohtaja

• Pilotointi ja muutto

• Ihmisten osallistaminen aikaisessa vaiheessa

Energiatehokkuuden parantaminen

• Pelillistäminen

• Käytönopastusta lisäämissä

• Viestintää mittareiden avulla avoimesti

 HARJOITUS 2



 

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tar-
peissa

• Ihmisen sitoutumisen ja tyytyväisyyden tunne 
lisääntyvät

• Vastarinta muutokselle pienenee

• Saadaan enemmän konkretiaa

• Uusia toimintatapoja ja hyväksi havaittuja 
toimintamalleja

Energiatehokkuuden parantaminen

• Motivointi

• Kilpailuja esim. 1. krs vs. 2 krs

• Käytetään säästettyjä varoja yhteiseen hyvään

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tar-
peissa

• Työn tuottavuus kasvaa

• Hierarkian siilot pienenevät

• Asiakaslähtöinen lähestyminen parantuu ja prosessit 
parantuvat

• Onnellisuus kasvaa

• Resurssi- ja materiaalitehokkuus kasvaa

Energiatehokkuuden parantaminen

• Kaikki puhaltavat yhteen hiileen

• Arvojohtamisen kautta ajattelu kasvaa
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OMISTAJAT JA KIINTEISTÖSIJOITTAJAT -NÄKÖKULMA 

RYHMA 1 

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat? Miksi?

• Omistajat

• Käyttäjät

• Palveluntarjoajat

Miten nämä sidosryhmät osallistetaan?

• Hyötyjen jakautuminen

• Green lease

• Yhteiset tavoitteet, kirjaaminen sopimuksiin

• Selkeä vastuunjako

• Investoinnin tuotto

• Rahoitusratkaisut

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan.

• Tietoisuuden lisääminen

• Luotettavat mittaus / kulutustiedot

• Raportointi + tiedonkerääminen

• Asennekasvatus

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

• Yhteinen intressi vie asiaa eteenpäin- 

• Tiedetään missä ollaan, benchmarkkaus

• Lisää ymmärrystä, motivoi

• Tietoisuuden lisääminen, vaatimustaso nousee

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

• Rahansäästö

• Maailma pelastuu

• Ala kehittyy 

• Tulee uusia tapoja toimia

RYHMA 2

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat ja miksi?

• Käyttäjät

• Suunnittelijat

• Yhteiskunta

Miten nämä sidosryhmät osallistetaan?

• Kustannussiirto

• Suunnittelijoiden vastaus LCA:n mukaiset rajat esim. 
CO2/W 

• Ilmastolaki

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan

• Hankinnan laatukriteerit (ominaisuudet, ympäristö)

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

• Terve elinkaari takaa edullisen kunnossapidon.

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

• Ilmastotehokkuus 

• Korjausrakentamistarpeen aleneminen omavaraisesti

• Kansantaloudellisesti merkittäviä vientiteollisuuden 
mahdollisuuksia

RYHMA 3

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien 
tarpeissa

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat? Miksi?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Omistaja

• Käyttäjä

• Konsultit

HARJOITUS 2



Energiatehokkuuden parantaminen

• Omistaja

• Käyttäjä

• Neuvonantajat

Miten sidosryhmät osallistetaan?

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Työn tekemisen tapojen ymmärtäminen

Energiatehokkuuden parantaminen

• Yhteistyössä pitää osoittaa lisäarvot.

• Konkretisoidaan hyödyt

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan

Muutokset työn tekemisen tavoissa ja käyttäjien tarpeissa

• Konseptiehdotuksia

Energiatehokkuuden parantaminen

• Konseptiehdotuksia

• Sisäilmaolosuhteet

• Optimointi

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

Energiatehokkuuden parantaminen

• Jos muutoksia tekee niin tilanne paranee

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteillä on?

Energiatehokkuuden parantaminen

• Tietoisuuden lisäys

• Vireys lisääntyy

RYHMA 4

Tarkasteltavaksi valitut haasteet ja osaongelmat

• Energiatehokkuuden parantaminen

Keitä haasteet koskevat? Miksi?

• Tilojen käyttäjät

• Palvelun tuottajat

• Rahoitus

Miten nämä sidosryhmät osallistetaan?

• Käyttäjät: Olosuhteet, vihreät arvot,brändi

• Palveluntuottajat: Hiilineutraalia tuotantoa, uusia 
palvelumalleja

• Rahoitus: Hyvä ja turvallinen sijoituskohde

Valitkaa 3 toimenpidettä, joilla muutos saadaan 
aikaan

• Investoinnit energiaa säästäviin ratkaisuihin

• Käyttöpalvelut (etäkäyttö, käyttäjien koulutus)

• Tilojen käyttäjien motivointi (tiedotus, koulutus)

Millä tavoin nämä toimenpiteet auttavat on-
gelmien ratkaisussa?

• Investoinnit mahdollistavat energiansäästön

• Käyttäjäpalvelut 

• Käyttäjät ottavat toimet omakseen ja vaatia ratkaisuja

Mitä laajempia hyötyjä näillä toimenpiteitä on?

• CO2-päästöt pienenevät

• Paranevat olosuhteet

• Työtehokkuus paranee

• Kustannussäästöt

• Brändihyödyt

HARJOITUS 2



TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

Build Upon haluaa osallistaa kaikki korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen osalta 
tärkeimmät sidosryhmät mukaan yhteisölliseen työskentelyyn. Tämän hankkeen toiseen työpajaan osallistuneiden 
toimijoiden sidosryhmäjakauma on esitetty alla olevassa graafissa. 

Tilaisuus järjestettiin yhdessä RAKLIn kanssa ja se oli suunnattu toimitilojen energiatehokkuussopimuksen (TETS) allekir-
joittaneille toimijoille. Toimenpideohjelmaan on liittynyt 48 yhteisöä ja liittyjäyhteisöjen omistama toimitilakanta kattaa yli 80 
prosenttia RAKLIn jäsenten yhteenlasketusta, TETS-toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta kiinteistökannasta. 

Tämä toinen työpaja keräsikin luonnollisesti yhteen useita kiinteistöjen käyttäjä- ja omistajatahoja kiinteistö- ja rakennusalalta. 
Tämä koettiin merkittäväksi onnistumiseksi, sillä tämän joukon osallistamista peräänkuulutettiin hankkeen ensimmäisessä 
työpajassa, joka alleviivasi omistajatahon roolia korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden edistämisen 
vauhdittamisessa. Onkin mielenkiintoista huomata, että tämän ryhmän harjoituksen 1 Thermometer-vastauksissa 
korostuu näkemys, että organisatoriset omistajatahot ovat aktiivisesti mukana korjausrakentamisen kautta tapahtuvassa 
energiatehokkuuden parantamisessa. 

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Build Upon -hankkeen toinen työpaja järjestettiin yhteistyössä RAKLIn kanssa Spondan Mothership of 
Work -yhteistyötilassa. Päivän aiheena olivat toimitilojen energiatehokkuuden kärkionnistumiset ja tilojen 
käyttäjien muuttuvat tarpeet. Näkökulma oli käännettiin energiatehokkuuden osalta päälaelleen: miten 
energiatehokkuustoimenpiteet tukevat käyttäjien tarpeiden pohjalta toteutettavaa toimitilamuutosta? 
Poikkeavalla tarkastelunäkökulmalla haluttiin löytää uusia kannustimia energiatehokkuusparannusten 
tekemiseen.

Tilaisuus oli suunnattu toimitilojen energiatehokkuussopi-muksen allekirjoittaneille toimijoille. Toimenpide-
ohjelmaan on liittynyt 48 yhteisöä ja liittyjäyhteisöjen omistuskanta kattaa yli 80 prosenttia RAKLIn jäsenten 
yhteenlasketusta, TETS-toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta kiinteistökannasta, joten kyseessä on työpajan 
aiheen osalta hyvin merkittävä toimijajoukko. Työpaja keräsikin osallistujia kiinteistö- ja rakennusalalta. 
Myös tilojen omistajatahoja saatiin paikalla sankoin joukoin. Tämä koettiin merkittäväksi onnistumiseksi, sillä 
tämän joukon osallistamista toivottiin hankkeen ensimmäisessä työpajassa, joka korosti omistajatahon roolia 
korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden edistämisen vauhdittamisessa. 

Työpajan ryhmäharjoituksessa keskityttiin muutoksen johtamiseen Theory of Change -työkalun avulla. 
Osalistujien tehtävänä oli pienryhmissä pohtia energiatehokkuutta parantavia korjaustoimenpiteitä tilojen 
käyttäjien tarpeiden pohjalta, niin että energiatehokkuustoimenpiteet saadaan tukemaan käyttäjien tarpeiden 
pohjalta toteutettavaa toimitilamuutosta. Haasteet sekä lopputulokset ja tavoitteet oli määrätty etukäteen, 
mutta välietapit näiden saavuttamiseksi oli luotava yhdessä. Osallistujien tuli myös valita edustavatko heidän 
vastauksensa tilojen käyttäjien vai omistajien tai kiinteistösijoittajien näkemystä. 

Käyttäjien näkökulmasta käyttäjien tarpeita ja toimitilamuutosta tukevien energiatehokkuustoimenpiteiden 
osalta keskeisimpiä  sidosryhmiä ovat henkilöstö eli käyttäjät itse ja johto, mutta myös Kiinteistö-tiimin ja 
omistajatahon osallistumista tarvitaan. Vastauksissa ehdotettiin myös erillisen kehitysryhmän perustamista. 
Tavoitteiden täyttymistä auttaviksi toimenpiteiksi ehdotettiin työn ja käyttäjien tarpeiden muutoksen osalta 
strategian laatimista sekä seurantaa ja selviä pelisääntöjä. Myös ulkoisen muutosjohtajan palkkaamista sekä 
muutosten pilotointia ehdotettiin ja painotettiin käyttäjien osallistamistatoimintaan. Energiatehokkuuden 
osalta alleviivattiin johdon puolelta tavoiteasetantaa ja käyttäjien palkitse-mista energiaonnistumisista. Myös 
pelillistämisen, käytönopastuksen ja mittareiden avulla tapahtuvan viestinnän nähtiin tukevan tavoitteiden 
saavuttamista. Omistajien ja kiinteistösijoittajien vastauksissa käyttäjien tarpeita ja toimitilamuutosta tukevien 
energiatehokkuustoimenpiteiden osalta tärkeimmiksi sidosryhmiksi lueteltiin omistajat itse, tilojen käyttäjät, 
palveluntarjoajat ja konsultit. Sopiviksi toimenpiteiksi ehdotettiin yleisen tietoisuuden ja käyttäjien motivoinnin 
lisäämistä, luotettavan mittaustiedon keräystä ja raportointia tämän tueksi, hankinnan laatukriteereiden 
päivittämistä tavoitteita tukeviksi, käyttö-palveluiden hyödyntämistä sekä konseptiehdotusten ideointia. 

Molempien ryhmien vastaukset korostivat siis sekä tilojen käyttäjien että omistajien roolia käyttäjien tarpeiden 
pohjalta tapahtuvan toimitilamuutoksen ja energiatehokkuuden toteutumisen osalta. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi 
näiden tavoitteiden saavuttamisen osalta ehdotettiin molempien ryhmien toimesta käyttäjien informointia ja 
motivointia sekä osallistamista itse prosessiin..

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET



MITEN VOIN OSALLISTUA?

Voit tulla mukaan Build Upon -hankkeeseen joko 
osallistumalla kansalliseen työryhmään, teematapahtumien 
suunnitteluun tai aineistojen kommentointiin.

Keskeisimmät Build Upon -aineistot ovat jatkuvasti 
päivittyvä KUMU-sidosryhmäkartta ja RenoWiki-
hankehakemisto.

KUMU-SIDOSRYHMÄKARTTA

KUMU-sidosryhmäkarttaan on kerätty korjausrakentamisen 
kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen 
tärkeimmät ja vaikutusvaltaisimmat sidosryhmät. 

Kartta löytyy täältä: www.kumu.io/gbcfinland/build-upon-
renovation-stakeholder-system-map-figbc

RENOWIKI

RenoWiki-hakemistoon on listattu parhaita suomalaisia 
korjausrakentamisen kautta energiatehokkuutta edistäviä 
hankkeita ja ohjelma. Voit syöttää sinne oman hankkeesi 
ja näin jakaa parhaita onnistumisia muille tai ehdottaa 
jotakin toista tärkeää hanketta. Hakemistosta löytyvät 
myös muiden Build Uponiin osallistuvien maiden hankkeet 
ja tästä listasta näet teeman parhaita eurooppalaisia 
esimerkkejä. Tällä hetkellä sivustolta löytyy yli 550 
esimerkillistä korjausrakentamisen hanketta. RenoWikiin 
pääset tästä:

fi.buildupon.eu

Mukaan työryhmään tai tapahtumien 
suunnittelun

Mikäli haluat osallistua Suomen Build Upon -työryhmän 
toimintaan tai toimia yhteistyökumppanina jonkun 
teematapahtuman osalta, ota yhteyttä hankkeen 
projektipäällikköön Sami Lankiniemeen.

Sähköposti: sami.lankiniemi@figbc.fi

Twitter: #BuildUpon

TULE MUKAAN BUILD UPONIIN!
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