
Rakennusten energiatehokkuus-
vaatimukset kiristyvät edelleen 
ja vuoden 2020 loppuun men-
nessä tuleekin kaikkien uudis-

rakennusten olla lähes nollaenergiaraken-
nuksia myös Suomessa.  Viranomaisten 
käytössä ja omistuksessa olevien uusien ra-
kennusten tulee olla lähes nollaenergiara-
kennuksia jo vuoden 2018 jälkeen. Tähän 
suureen haasteeseen vastaaminen edellyt-
tää koko rakentamisen kentän yhteistyötä. 

Osaamisen ja laadukkaan rakentamisen 
merkitys korostuu koko rakentamisket-
jussa kunnianhimoisten vaatimusten saa-
vuttamiseksi. Tuleviin haasteisiin vastaa-
minen vaatii uutta osaamista, sillä eihän 
kukaan halua rakentaa huonosti tai nor-
mien vastaisesti.

Työkalut ajan tasalle 
BUILD UP Skills Finland -hankkeen työ-
maalähettiläs insinööri Risto Tenhunen 
vie rakennuksille, seminaareihin ja erilai-
siin koulutustilaisuuksiin maan parhaiden 
asiantuntijoiden laatimaa koulutusmate-
riaalia ja käy puhumassa uusista energia-
tehokkaan rakentamisen pelisäännöistä ja 
käytännöistä.

Risto Tenhusen työkalupakissa on Suo-
men oloihin räätälöity BUILD UP Skills 
Finland -koulutusmateriaali, jossa havain-
nollistetaan energiatehokasta rakentamis-
ta. Sarjakuva- ja videomateriaali viedään 
kirjaimellisesti työmaille asti. 

Kouluttajille ja työntekijöille järjestetään 
pilottikoulutuksia. Sen lisäksi toteutetaan 
yrityskohtaisia täsmäkoulutuksia ja tietois-
kuja. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaa-
li löytyy osoitteesta http://www.motiva.fi/
buildupskills.

”BUILD UP Skills -projektin ensimmäi-
sessä vaiheessa 2011 - 2013 tuotettiin kan-
sallinen etenemissuunnitelma (Roadmap) 
Energiatehokkaan rakentamisen osaami-

Energiaosaaminen 
kasvaa työmailla

Huoli energiatehokkaan rakentamisen tilasta on saanut 
Euroopan komission käynnistämään laajan BUILD UP Skills 

-energiatehokkaan rakentamisen osaamisen kehittämis-
ohjelman. Se lisää alalla toimivien työntekijöiden osaamista 

ja toteuttaa hyviä rakentamisen käytäntöjä työmailla. 
Suomessa BUILD UP Skills kokonaisuutta toteuttaa Motiva 
yhteistyössä Tampereen Teknillisen Yliopiston ja Työteho-
seuran kanssa. Työmaalähettiläs antaa hankkeelle kasvot.
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Työmalähettiläs Risto Tenhunen (oik.) ja asiantuntija Harri Heinaro tarkastelevat työmailla käytettävää havainnemateriaalia.

sen varmistaminen Roadmap-valmistelu-
työ toteutettiin samanaikaisesti 30 Euroo-
pan maassa. Nyt meneillään oleva hanke 
on käynnistänyt etenemissuunnitelman 
toteutuksen. Suomessa ajantasaisen tieto-
taidon vieminen käytäntöön merkitsee en-
nen kaikkea laadukasta rakentamista vai-
keissa sääolosuhteissa. Pääkohderyhmänä 
ovat rakennusalan ammattilaiset”, Motivan 
asiantuntija Harri Heinaro ja työmaalähet-
tiläs Risto Tenhunen kertovat. 

Työmaalähettilään tehtävänä on huoleh-
tia siitä, että projektissa valmistetut mate-
riaalit – kalvosarjat, työmaakortit ja videot 
– ovat mahdollisimman laajasti käytössä. 
Suomenkieliset materiaalit on käännetty 
myös ruotsiksi, viroksi, englanniksi ja ve-
näjäksi. Näin ne vastaavat suomalaisten ra-
kennustyömaiden tämän päivän tarpeisiin. 
Hyvän rakennustavan vieminen työmaille 
helpottuu tuntuvasti selkeiden havainne-
piirrosten avulla.

”Työmaaoppaaseen on koottu keskei-
set energiatehokkaan rakentamisen ohjeet 
ja aihealueet, kuten lämmöneristäminen 
ja talotekniikan läpiviennit. Oppaan vai-
he-vaiheelta etenevät ohjeet sopivat muun 
muassa työhön perehdyttämiseen tai eri-
koisurakoiden aloituspalavereihin. Vaik-
ka aineisto onkin suunniteltu ensisijaises-
ti ammattiväen täydennyskoulutukseen, 
on siitä hyötyä kaikille rakennusalan toi-
mijoille rakennusliikkeistä ja rakennusval-
vonnoista omakotirakentajaan asti”, Ten-
hunen korostaa.

Tenhunen pitää tärkeänä sitä, että alan 
toimijat hyödyntäisivät aktiivisesti työ-
maalähettilään palveluja: energia- ja laatu-
kävelyjä työmaalla, yrityskohtaisia täsmä-
koulutuksia ja tietoiskuja sekä opastusta 
energiatehokkaan rakentamisen koulutus-
materiaalien käyttöön. Pientalon energia-
saneeraukseen voi omatoimisesti tutustua 
7-osaisen videosarjan avulla. 

”Aineistoa käytetään muun muassa ra-
kennusalan täydennyskoulutuksessa ja ra-
kennusyrityksissä, jotka vievät sitä edel-
leen omille työntekijöilleen. PK-yritykset 
ovat olleet erityisen kiinnostuneita saa-
maan lisätietoa tästä laaturakentamisesta”, 
Tenhunen kertoo.

Molemmat asiantuntijat antavat tunnus-
tusta Tampereen teknillisen yliopiston yli-
assistentti Olli Teriölle, joka työryhmineen 
on kantanut päävastuun koulutusmateri-
aalien sisällöstä ja toteutuksesta. Työteho-
seuralla on tärkeä rooli hankkeessa tuotet-
tavien koulutusmallien kehittämisessä ja 
niihin liittyvien pilottikoulutusten toteut-
tamisessa. Muutosagenteiksi koulutetut 
työntekijät, työnjohtajat ja muut asiantun-
tijat ovat olleet tärkeitä uusien käytäntöjen 
siirtämisessä rakennustyömaille. Muuto-
sagentteja koulutetaan lisää tammikuussa 
2016 järjestettävissä työmaakoulutuksissa.

Hyvän rakennustavan tuntomerkit
Hyvän rakennustavan tunnistaa siitä, ettei 
rakennusvirheitä tehdä.  Lähes nollaenergia-
ratkaisuissa tiiviys ja ilmanvaihto ovat kriitti-

”Työmaaoppaaseen on koottu keskeiset energia-
tehokkaan rakentamisen ohjeet ja aihealueet, kuten 

lämmöneristäminen ja talotekniikan läpiviennit.



siä. Materiaalien pitäminen kuivana kaikissa 
olosuhteissa ja höyrysulun tiiveys läpivien-
tien osalta on erityisen tärkeää. Uusissa ra-
kennuksissa ei voida korostaa liikaa sitä, että 
koneellisen ilmanvaihdon säädöt ja hoito on 
pidettävä moitteettomassa kunnossa. 

Sen vuoksi kiinteistönhuollosta vastaavi-
en on saatava tarvittavaa koulutusta myös 
käytännön huoltotoimintaan ja tietoa sen 
merkityksestä rakennuksen toimintaan ja 
energiankulutukseen. Uutta osaamista ja 
ajattelua tarvitsevat myös isännöitsijät ja 
rakennuttajat, jotka ovat avainasemassa ta-
voitteiden onnistumisen kannalta. Etenkin 
rakennuttajilla on tärkeä rooli laadun vaa-
timisen ja sitä kautta laadunvarmistuksen 
kannalta.

Lähes nollaenergiarakennuksilla tarkoi-
tetaan rakennuksia, joiden energiatehok-
kuus on mahdollisimman korkea, ja joi-
den tarvitsema vähäinen energia katetaan 
pääosin uusiutuvalla energialla. EU:n jä-
senvaltioiden on varmistettava, että vuo-
den 2020 loppuun mennessä kaikki uudet 
rakennukset ovat lähes nollaenergiaraken-
nuksia. Julkisella sektorilla on edelläkävi-
jän rooli, mikä tarkoittaa sitä, että niiden 
käytössä olevien rakennusten on täytettä-
vä samat kriteerit jo kaksi vuotta aikaisem-
min.

Hyvä rakentaminen on kiinni monesta 
pienestä tekijästä. Puolet syntyy huolelli-
sesta ja ohjeiden mukaisesta työstä, mutta 
suuri kiitos hyvään lopputulokseen pääse-
misestä kuuluu asiansa osaaville ja tarkoil-
le valvojille.

”Rakennusvirheet näkyvät tavallisesti 
vasta viiveellä. Esimerkiksi ilmanvaihdon 
on toimittava energiatehokkaassa raken-
nuksessa oikein, jotta vältetään sisäilmaon-
gelmat. Muutenkin on syytä pitää mielessä, 
että terveessä rakennuksessa ei ole sisäil-
maongelmia”, Harri Heinaro sanoo.

Heinaro pitää aivan ratkaisevana täs-
sä projektissa, että ammatillisia rajapinto-
ja ylitetään. Omakotirakennuksella käyttä-
jän/asukkaan, rakentajan ja rakennuttajan 
eli koko rakentamisen ketjun yhteistyö ja 
vuorovaikutus on yhä tärkeämpää. Kysy-
mällä ja keskustelemalla voidaan välttää 
väärinymmärrykset ja virheet.

Tiukka aikataulu on tuhoisa
Jokainen rakentaja tietää, mikä merkitys 
aikatauluilla on. Liian tiukka aikataulu joh-
taa helposti ongelmatilanteisiin. Koko ajan 
tulee uusia materiaaleja ja menetelmiä, joi-

den suhteuttaminen aiempaan kokemuk-
seen ei ole helppoa. Joissakin tapauksissa 
viisi vuotta vanha tieto ei riitä nykytekno-
logian vaatimuksiin. 

”Jotta sudenkuopat voidaan välttää, on 
osaamista päivitettävä säännöllisin vä-
liajoin. Niin rakentajien kuin rakennutta-
jienkin on ymmärrettävä, miksi jokin yk-
sityiskohta on tehtävä tietyllä tavalla. Koko 
projektin punainen lanka onkin siinä, mi-
ten oikea tietotaidon taso varmistetaan ra-
kennustyömailla ja miten osaaminen ote-
taan haltuun ja ylläpidetään.”

Tenhusen ja Heinaron mielestä ammat-
tilaisen erottaa muista siitä, että hän pyr-
kii mahdollisimman hyvään laatuun ja on 
ylpeä ammattitaidostaan. BUILD UP Skills 
Finlandin yksi tärkeä teema on rakennus-
työmaan olosuhteiden hallinta ja työmaan 
suojaukset, missä niin rakentajilla kuin ra-
kennuttajillakin on suuria haasteita Suo-
men vaihtelevissa sääolosuhteissa. 

”Olosuhteiden hallinta vaatii aina jä-

mäkkyyttä. On kaksi eri asiaa rakentaa ke-
sällä ja rakentaa talvella. Tiiviysmittauk-
silla ja lämpökuvauksilla vältytään omilta 
virheiltä ja vahingoilta. Kosteus ja kylmä 
ovat todellisia riskitekijöitä, joiden seu-
rauksista on saatu lukea viime vuosina 
liiankin paljon. Ammattitaitoinen raken-
taja ja rakennuttaja osaavat laskea ääriolo-
suhteiden riskit ja ottaa ne päivittäisessä 
työssä huomioon.” 

Vuoden 2016 maaliskuun lopussa pro-
jektin päättymisen myötä päättyvä työmaa-
lähettilään pesti on ollut kokonaisuutena 
Risto Tenhuselle mieluinen, mielenkiintoi-
nen ja haastava. 

”Tahtotila on ollut kauttaaltaan hyvä. On 
ollut hienoa olla mukana viemässä uut-
ta tietoa ja osaamista työmaille. Parasta on 
ollut se, kun saa omin silmin nähdä ja ko-
kea rakentajien halun oppia ja tehdä laadu-
kasta jälkeä”, tyytyväinen työmaalähettiläs 
sanoo. ❒
http://www.motiva.fi/buildupskills
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