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Sisältö

• RTS – mikä se on

• TOAS Hippos – mikä se on

• RTS-luokitus osana Hipposta – missä määrin ja miten tuli mukaan

• RTS osana kannustinjärjestelmää – mitä osaa RTS näyttelee tässä kokonaisuudessa
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RTS lyhyesti
• RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu tilaajille, jotka haluavat rakentaa hankkeensa 

ympäristövastuullisesti

• RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö soveltuu uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin 
sekä käyttötarkoituksen muutoksiin.

• Kriteeristön ja vaadittujen todistusaineistojen avulla voidaan ohjata kokoluokaltaan ja 
hanketyypiltään erilaisia hankkeita, kuten opetus- ja päiväkotirakennukset, asuinrakennukset, 
toimisto- ja liikerakennukset sekä majoitusrakennukset.

• Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan 
suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus.

• RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) 
ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, 
M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-
menetelmän.

Lähde: RTS verkkosivut
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RTS, arviointikriteeristö asuinrakennukselle

41

Lähde: RTS verkkosivut



TOAS Hippos

• TOAS 60 v. opiskelija-asumista

• TOAS:n historian suurin hanke

• Opiskelija-asuntoja TOAS:lle n. 630 kpl ja n. 26 000 krs-m2

• Liike-, toimisto- ja yhteistilaa n. 7000 krs-m2

• Päiväkoti n. 2000 krs-m2

• Paljon asumista ja koko korttelia palvelevia yhteistiloja

• Allianssi, jonka osapuolina TOAS:n lisäksi Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, A-
Insinöörit Rakennuttaminen & Suunnittelu Oy:t, Granlund Tampere Oy sekä Hartela Länsi-
Suomi Oy

• Kehitysvaihe 1 (hankesuunnitteluvaihe) käynnistynyt 11/2019 ja tarkoitus päättää 10/2020. 
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KUVIA VIITESUUNNITELMASTA



KUVIA VIITESUUNNITELMASTA



ALUSTAVA VAIHEISTUS



ALUSTAVA VAIHEISTUSAIKATAULU



Hankejohtamisen työkalu

IV- vaiheIII - vaiheII - vaiheI - vaihe

RTS osana hankematkaa
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Allianssin 
hankintavaihe Kehitysvaihe 1 Kehitysvaihe 2 Toteutusvaihe Jälkivastuuvaih

e

• Tilaajan tavoitteena
• Haastaminen ja 

yhdessä 
työstäminen 
kehitystyöpajoissa 
 herättely 
aiheeseen

• Miten 
hyödynnetään 
RTS:ää johtamisessa

• RTS-esiselvitys
• Alustavan piste- ja 

tähtimäärän kartoitus
• Peilaaminen tilaajan 

tavoitteisiin ja 
kustannuksiin

• Tavoitetason 
määrittäminen 
yhdessä (0-taso)

• Pisteet ja tähdet 
osaksi 
kannustinjärjestelmää 

• Suunnitteluvaiheen 
kriteereiden 
mittaaminen

• Suunnitteluratkaisujen 
raportointi RTS-
työkaluun ja 
vaikutusten 
reaaliaikainen 
seuranta

• Toteutusvaiheen 
kriteereiden 
mittaaminen

• Toteutustapojen 
kehittäminen 
pisteiden 
saavuttamiseksi

• Saavutetun tason 
tarkastaminen ja 
osittainen 
bonus/sanktio

• Jälkivastuuvaiheen 
kriteereiden 
mittaaminen

• Jälkivastuuvaiheen 
kehittäminen 
pisteiden 
saavuttamiseksi

• Kokonaisuuden 
tarkastaminen ja 
mahdolliset 
bonuksien/sanktioi
den tasaus



RTS kannustinjärjestelmässä

• RTS-pisteille ja tähtiluokille asetettiin karkea tavoitetaso kehitysvaiheen 1 alussa 
ohjaamaan:

• Suunnitteluratkaisuja

• Kustannusarvion muodostamista – RTS muodostaa kustannusvaatimuksia

• Kirkastamaan Tilaajan tavoitteita

• Asunnoille ja toimitiloilla määritettiin omat RTS-tavoitetasot

• RTS-mittaristoa hyödynnetään allianssin kannustinjärjestelmässä mittariston laajuuden ja 
käyttövalmiuden johdosta

• RTS:n painoarvo kannustinjärjestelmässä suuri, lähes puolet allianssin bonuspoolista

• Haastaa todella tekijöitä löytämään ratkaisuja RTS-pisteiden ja –tähtien muodossa 
Tilaajan tavoitteiden ja kustannusarvion puitteissa
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Kannustinmallin jakautuminen vaiheittain

Vaihe 1
27 % 

Vaihe 2
23 %

Vaihe 3
20 %

Vaihe 4
10 %

KAS1
• Hippoksen 

kustannus-
arvio kiinni

• Bonuspoolin 
alustava 
alkupääoma 
kiinni ja jako 
vaiheille 
(esim. 
vaiheiden 
kustannus-
arvion 
mukaan)

TAS1

KAS2-2

TAS2

KAS2-3

TAS3

KAS2-4

TAS4

KAS2-1

Jälkivastuuvaihe

Koko hanke
20 %

Kehitysvaihe

Toteutusvaihe

Jälkivastuuvaihe

Jälkivastuuvaihe

Jälkivastuuvaihe



Vaiheiden 1 - 4 kannustimet

52

Bonuspooli vaiheet 1-4 100 % -  €               

Mittarin 
painoarvo 

KAS-
vaiheessa

Mittarin 
painoarvo 

TAS-
vaiheessa

Mittarin 
painoarvo 

Jälkivastuu
vaiheessa

Asunnot > 85 pistettä 60 pistettä < 40 pistettä

Toimitilat

Asunnot
5 tähteä (ja vähintään xx 
RTS-pistettä)

3 tähteä (ja vähintään xx 
RTS-pistettä)

1 tähteä (ja vähintään xx RTS-
pistettä)

Toimitilat

Yhdessä sovittujen isojen 
välitavoitteiden toteuma

Lukkoon lyötyjen välitavoitteiden 
toteumaprosentti. Välitavoitteet 
sovitaan yhdessä ja AJR vahvistaa ne ja 
muuttaa tarvittaessa. Sisältää myös 
muuttopäivämäärän.

100 % 75 % 50 %

Tapaturmataajuus (kaikki 
hankkeesta johtuvat 
tapaturmat)

Sattuneiden tapaturmien määrä  
työtuntia kohden. Vakavat tapaturmat 
nollaavat mittarin

0

Suunnitelmien ja 
rakentamisen laadunhallinnan 
prosessin onnistuminen. 

Onko toimittu yhdessä sovitun 
laadunhallintasuunnitelman 
mukaisesti. 

100 %
Vahva 

painotus
Kevyempi 
painotus

Kevyt 
painotus

-  €               

RTS:n tähtiluokituksen 
mittaristo

RTS:n pisteluokituksen 
mittaristo

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               RTS-tähdet 10 %

Vaiheet 1-4

RTS-pisteet 50 %

Aikataulu 10 %

Työturvallisuus 10 %

Laatu 20 %

• RTS:n arviointikohdat vaiheistuvat hankkeen vaiheiden mukaisesti. Pisteytyksiä tehdään 
sekä suunnittelu-, rakennus- kuin takuuaikanakin 

• Allianssin osalta kohdat ovat kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaihe 


