
Työpaja 12.20-13.45 (1h 25 min)

• Ryhmätyöt

1. Kehitysvaiheen avaintulosalueet ja –mittarit  

2. Toteutusvaiheen avaintulosalueet ja –mittarit

3. Jälkivastuuajan avaintulosalueet ja –mittarit 

• Toteutus

• Kierros 1 (20 min): pohdinta ryhmissä n. 15 minuuttia – paluu päätilaan ja ryhmien vaihto

• Kierros 2 (20 min): pohdinta ryhmissä n. 15-20 minuuttia – paluu päätilaan

• Puheenjohtajat dokumentoi keskustelua!

• Lopuksi kiteytys ryhmätöiden puheenjohtajilta, 3 x 5 min
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Ryhmien tehtävät

• Ryhmä 1: Kehitysvaiheen avaintulosalueet ja -mittarit

• Voidaanko kehitysvaihetta ohjata ATA-tavoitteilla?

• Miten voidaan varmistua siitä, että kehitysvaiheen ATA-tavoitteet saavutetaan oikeasti?

• Ryhmä 2: Toteutusvaiheen avaintulosalueet ja -mittarit

• Miten toteutusvaiheen avaintulosalueita ja –mittareita voidaan kehittää nykyisestä?

• Millaisia uusia mahdollisia avaintulosalueita tai –mittareita voitaisiin ottaa käyttöön?

• Ryhmä 3: Jälkivastuuajan avaintulosalueet ja -mittarit

• Millaisia mittareita olette käyttäneet projekteilla jälkivastuuajalle?

• Millaisia uusia mittareita tulisi asettaa jälkivastuuajalle?
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 1

• Kokemuksia elinkaari- ja ympäristö-ATA käytöstä KAS-vaiheessa

• Energiatehokkuus kaupungin tavoitteiden mukaisesti

• Tavoitteita, mutta ei mittareita? 

• Nostoja keskustelusta

• KAS-vaihe on keskeinen vaihe ympäristötavoitteiden toteutumisen kannalta. Siinä niitä pitää nostaa esiin

• RTS-luokitus ohjaa työskentelyä. Senkin mukaisessa työskentelyssä on tehtävä valintoja ja arvioitava vaikutuksia ristiin

• Jo ennen KAS-vaihetta olisi pitänyt arvioida mahdollisuuksia saavuttaa ymp-tavoitteita ja mitä ne maksavat. Tai hankesuunnittelu KAS-vaiheessa?

• Em. Mukaisesti KAS-vaiheessa pitäisi päästä jo syventymään käytettävyyden, esteettömyyden jne. tavoitteiden toteuttamiseen

• Green Lean hyvä näkökohta – miten työmaan päästöt jne. voidaan varmistaa KAS-vaiheessa?

• Tavoitteet prosessille. Miten ohjaamme, jotta pääsemme avaintulosalueisiin? Esim. monitavoiteoptimointi? Tarkastelupisteet tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi?

• KAS-vaiheessa pitää käsitellä ja konkretisoida tilaajan tavoitteet

• Materiaalivalinnat. Käytön aikainen energiankulutus. Elinkaarikestävyys ja kestävät pinnat. Huollettavuus ja siivottavuus kohtuukustannuksin. Sisäilmaluokitus. 

• Näistä voi olla vaikea muodostaa tässä vaiheessa kannustimiin vaikuttavia tavoitteita mutta tavoitetasot tulee asettaa. Ne toimivat pohjana ratkaisujen kehittämiselle

• Tavoitteiden toteutumisen käsittely budjetin rinnalla – arvioidaanko mitä voidaan toteuttaa ja mitä on pakko toteuttaa? Huom. Riittävä resursointi ja osaaminen tavoitteiden asettamiseen ja toteutettavuuden arviointiin

• Muuntojoustavuus. Tavoitteet käyttäjälähtöisesti jotta voidaan vastata mahdollisiin elinkaaren aikaisiin muuntuviin tarpeisiin. KAS-vaiheessa tarpeen alustavat määrittelyt: tate-palvelualueet, kulunvalvonnan alueet, 
tilamääritykset yleispätevästi, talon logistiikka, taten perusratkaisut riittävän keskitettyjä pienille käyttötarkoituksen muutoksille

• Mahdollisia mittareita

• Mittarit asetetaan KAS-vaiheessa – em. Mukaisesti tavoitteiden toteuttavuus tulee varmistaa ja mittarit pitää asettaa niiden mukaisesti kannustavasti
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 2

• Ryhmä 2: Toteutusvaiheen avaintulosalueet ja -mittarit

• Käytössä olevia toteutusvaiheen avaintulosalueita ja mittareita:

• TR-mittaus

• Aikataulu (myös välitavoitteet)

• IV-järjestelmien puhtaus

• Vaipan tiiveys

• Yleinen puhtaus

• Sairaalan häiriötön toiminta

• Julkisuuskuva

• 0-virheluovutus

• Elinkaariohjausmalli (pilotointi): kehitysvaiheessa asetettiin tavoitteet ja toteutusvaiheessa seurattiin 
tavoitteiden toteutumista
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 2

• Miten toteutusvaiheen avaintulosalueita ja –mittareita voidaan kehittää nykyisestä?

• Vähäpäästöinen ja päästötön työmaa (infratyömaalla: kalusto, käytettävä polttoainetta jne.)

• Ympäristöpuolen tavoitteita tulee jatkossa enemmän ja ne tulee vahvemmin esille

• Työmaatoiminnassa ympäristöystävällisyyden huomiointi (mm. logistiikka)

• Työmaan sähkön ja vedenkulutus (löytyykö ns. normia / tilastoa)

• Ympäröivien rakennusten energiankulutus (kun rakennetaan keskelle toimivaa sairaalaa ja ulkoseiniä on 
purettu)

• Aiemmassa vaiheessa mittareiden esille tuonti (jopa hankintavaiheessa), kannattaako / tarvitseeko julkaista? 
Sotiiko allianssin periaatteita vastaan? Onko tilaajan etukaan? → Tilaajan tavoitteet (tahtotila) esitettävä 
selkeästi hankintavaiheessa.

• Millaisia uusia mahdollisia avaintulosalueita tai –mittareita voitaisiin ottaa käyttöön?

• Sertifioitujen mittareiden käyttö

• RTS-sertifikaatin käyttö ja hyödyntäminen: toteutus-, käyttö- ja ylläpitovaihe
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 3

Millaisia mittareita olette käyttäneet projekteilla jälkivastuuajalle?

• Energian kulutus: lämpö, sähkö, vesi

• Kosteuden hallinta –mittarointi antureille

• Käyttäjien palaute

• Sisäilman mittarointi ja seuranta

• Huollon antama palaute

• Elinkaariohjausmallista tulevat (sis. yllä mainittuja)
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 3
Millaisia uusia mittareita tulisi asettaa jälkivastuuajalle?

• Muuntojoustavuus, rakennusten monitoimijaisuus, käyttöasteen pitäminen ylhäällä

• Jälkivastuuajan pituuden vaikutus, ei ehkä saada vielä jälkivastuuajan aikana

• Rakennuksen tehokas käyttö – tilallisesti ja ajallisesti esim. koulun iltakäyttö

• Ei vain /m2 vaan /käyttötunti

• IV, kulunvalvonta -> hankkeellakin mahdollisuus vaikuttaa

• Käyttäjien osallistaminen rakennushankkeeseen otollisen ilmapiirin luomiseksi käytön ajalle

• Tavoitteiden asetanta tärkeä, esim. miten käyttäjä on mukana hankkeessa

• Yksiköiden rakenteissa huomioitava resurssit suunnitteluun ja käytönaikaan, siivous huomioitava

• Iltakäyttöön ei voida kuin antaa mahdollisuudet, ei voida pakottaa käyttäjiä

• Osallistaminen varhaisessa vaiheessa, monimuotoiset tilat
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 3
Millaisia uusia mittareita tulisi asettaa jälkivastuuajalle?

• Koko rakennuksen logistiikan toteuttaminen

• Miten huolletaan? Onko ruokapalvelua? Esiintyjät? Liikuntarajoitteiset/esteettömyys

• Miten onnistutaan? Joudutaanko jälkivastuun aikana tekemään korjauksia tähän liittyen.

• Onko rakennus suunniteltu niin, että ylläpitokustannukset pysyvät arvioidulla tasolla?

• Huoltohenkilökunnan turvallisuus, suunnitelmallisuus

• Siivouksen palaute ja kustannukset, siivottavuuden arviointi

• Irtokalustesuunnittelu

• Käyttöönoton onnistuminen

• Aidon toiminnan mittaaminen

• Julkisuuskuva, ratikan matka-aika

• simulaation avulla aluksi, tässä vaiheessa aidosti
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Keskustelun dokumentointi, ryhmä 3
Millaisia uusia mittareita tulisi asettaa jälkivastuuajalle?

• Käyttövarmuus infra-hankkeissa

• Käyttöaste, onko käytössä vai poissa käytöstä

• Koskee myös talopuolen elinkaarihankkeita

• Käytön houkuttavuus jo suunnittelussa huomioon

• Saavutettavuus elinkaaren aikana, uudet liikkumisen muodot
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