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ILMASTOTAVOITTEET  VELVOITTAVAT  
myös olemassa olevaa kiinteistökantaa 
 toimenpiteisiin Laura Sariola

Rakennustietosäätiö RTS sr 
julkaisi 24.10.2019 uudet RTS-
ympäristö luokituksen kriteerit 

olemassa oleville palvelu- ja 
toimitila kiinteistöille. Tilaisuudessa 

ympäristöministeriön yliarkkitehti 
Harri Hakaste kertoi, että Suomen 
tavoitteena on olla johtava kierto-

talousmaa 2025 ja hiilineutraali 
2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin 

pääseminen edellyttää toimen-
piteitä myös olemassa olevassa 

kiinteistökannassa.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ ollaan parhaillaan laatimassa SY-
KEn toimesta päästötietokantaa rakennustuotteille, jotta jatkossa 
hiilijalanjäljen laskenta olisi mahdollista kaikissa rakennushank-
keissa samoilla lähtötiedoilla. Samaan aikaan asuinrakennuksille 
on suunnitteilla energia-avustuksiin liittyvä asetus, jolla pyritään 
energiatehokkuuden parantamiseen olemassa olevassa kiinteis-
tökannassa. Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri  Hakaste 
painotti RTS-ympäristöluokituksen julkistus tilaisuudessa lo-
kakuussa Musiikkitalossa, että ”energiatehokkuus ja päästöt on 
huomioitava jatkossa kaikissa korjaushankkeissa”.

Yksi RTS-ympäristöluokitusten pilottikohteista 
on Musiikkitalo Helsingissä.
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HELSINKI TULEE KÄYTTÄMÄÄN  
RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUSTA KOHTEISSAAN 
RTS-ympäristöluokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja 
toimitilakiinteistöille on kohdennettu kaikille kiinteistöille ja 
kiinteistöjen ylläpitäjille sekä käyttäjille. Kriteeristö on rakennettu 
yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöalan sekä työhyvinvoinnin ja 
ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Yhteensä työssä on ollut lähes 
sata asiantuntijaa mukana. 

RTS-ympäristöluokituksen julkistustilaisuuden avannut Hel-
singin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki tähdensi, 
että ”RTS-ympäristöluokitus soveltuu monipuolisen sisällön lisäksi 
Helsingin kaupungin tarpeisiin hyvin, ja kaupunki tulee varmasti 
käyttämään tätä hyväkseen sillä sekä hyvä sisäilma että työnteki-
jöiden hyvinvointi ovat Helsingille keskeisiä strategisia tavoitteita”.

Kriteeristön avulla pyritään paremmin johdettuihin ja yllä-
pidettyihin kiinteistöihin ja toimitiloihin. Kriteeristön käytöllä 
kannustetaan kiinteistöjen ylläpitäjien ja käyttäjien vuorovaiku-
tukseen ja jatkuvaan parantamiseen ympäristövastuullisuuden, 
sosiaalisen vastuullisuuden ja taloudellisen vastuullisuuden osa-
alueilla. Kriteeristössä on kolme eri osa-aluetta: Hallinto ja turvalli-
suus, Ympäristö ja energia sekä Sisäilma ja hyvinvointi. Kriteeristö 
sopii käytettäväksi RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen 
kriteeristöllä rakennetuissa kiinteistöissä. Sen lisäksi kriteeristöt 
sopivat kaikille muillekin palvelu- ja toimistokiinteistöille. 

Kriteeristö on jaettu kahteen osaan: 1) Kriteeristö kiinteis-
töjen ylläpitoon ja turvallisuuteen 2) Kriteeristö kiinteistöjen 
käyttäjille. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kritee-
ristöjä käytetään samanaikaisesti, sillä esimerkiksi käyttäjätyy-
tyväisyyskyselyn tulokset ovat kriteeristössä vahvassa roolissa. 
Kiinteistöjen ylläpidossa ja turvallisuudessa pisteytyksen 
pääpaino on kunnossapidossa, kiinteistönjohdossa, turvalli-
suudessa, energia- ja ympäristöasioissa, viheralueiden hoidossa 
ja hulevesien hallinnassa, matkustamisessa ja sisäympäristön 
toimivuudessa. Kiinteistöjen käyttäjille suunnatussa osiossa 
pääpaino on energiatehokkuudessa, matkustamisessa, siivouk-
sessa, valaistuksen ja akustiikan toimivuudessa sekä työtilojen 
ergonomiassa ja viihtyisyydessä.

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS TOIMII POHJANA 
MUSIIKKITALON YMPÄRISTÖVASTUUN 
KEHITTÄMISESSÄ
RTS-ympäristöluokituksen uusi kriteeristö oli kehitysvaiheessa 
käytössä neljässä eri pilottikohteessa: Ateneum, Musiikkitalo, 
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja Senaatti-
kiinteistöjen pääkonttori Sörnäisissä Helsingissä. Auditoijat teki-
vät kohteissa tarkistuksen ja hyväksyivät tiedot, minkä jälkeen Ra-
kennustietosäätiön luokitustyöryhmä hyväksyi auditointiraportit 
ja sertifioi kohteet. Kaikki pilottikiinteistöt saivat ensimmäisenä 
Suomessa RTS-ympäristöluokituksen sertifioinnin.  

Musiikkitalon osalta kiinteistön ympäristövastuun luokitus-
taso perustuu aktiivisesti käytettyihin huollon seurantajärjestel-
miin, aktiiviseen yhteistyöhön käyttäjien kanssa, systemaattiseen 
kunnon ylläpitoon, esteettömyyteen, kaukokylmän käyttöön, 
aktiiviseen tilojen käytön lisäämiseen, kohtuulliseen energia-
tehokkuuteen sekä suunnitelmalliseen energiatehokkuuden 
parantamiseen tulevissa korjauksissa. 

Kohteella on runsaassa käytössä oleva viherkansi, hyvät sosiaa-
litilat, erinomaiset jätehuoltotilat, erinomainen olosuhdehallinta 
ja lämpöolosuhteiden hallinta. Käyttäjän ympäristövastuussa 
käyttäjätyytyväisyys on hyvä siivouksen laadun ja akustiikan 
osalta. Musiikkitalo käyttäjistä noin neljäsosa tulee töihin pyörällä 
tai kävellen ja vain 15 % omalla autolla. Työtiloissa on laadukas 
ja käyttäjäsäädettävä valaistus sekä yksilöllisesti säädettävät 
sähköpöydät. 

RTS-ympäristöluokitus antaa Musiikkitalolle selkeän kuvan 
ympäristövastuun tilanteesta ja konkreettisen luettelon toi-
menpiteistä, joilla ympäristövastuuta voidaan kehittää. Ympä-
ristöluokitus toimii pohjana Musiikkitalon ympäristövastuun 
kehittämisessä. 

Lisätietoa RTS-ympäristöluokituksesta sekä tietoa pilottikoh-
teista löytyy osoitteesta glt.rts.fi. Kriteeristön saa tutustuttavaksi 
lähettämällä viestin osoitteeseen glt rakennustieto.fi. 

”Kriteeristö on  rakennettu yhteis  työssä 
 rakennus- ja  kiinteistö alan sekä  
työ  hyvin voinnin ja  ympäristöasiantuntijoiden 
 kanssa.” 

LAURA SARIOLA työskentelee Rakennustietosäätiö RTS sr - säätiössä, 
joka on rakennusalan puolueeton vaikuttaja.  Säätiön yhtenä 
 strategisena painopistealueena on ympäristöön ja terveyteen liitty-
vien palveluiden kehittäminen yhteistyössä alan kanssa.

”Kriteeristön käytöllä 
 kannustetaan  kiinteistöjen 

ylläpitäjien ja  käyttäjien 
vuorovaikutukseen ja 

 jatkuvaan parantamiseen 
ympäristövastuullisuuden, 

sosiaalisen vastuullisuuden 
ja taloudellisen vastuulli-

suuden osa-alueilla.”


