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Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt 

Euroopan Unionin rahoittama parhaiden energiatehokkaiden käytäntöjen hanke on edennyt 
toiselle toteutusvuodelle. Ensimmäisen vuoden aikana on selvitetty energiatehokkaan rakenta-
misen parhaita käytäntöjä niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin osalta. Myös talotekniikan 
asennukset on huomioitu. Ensimmäiset valmennusmateriaalit on nyt julkaistu ammattityövoi-
man täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Valmennettavia on paljon, joten hanke jatkuu työnteki-
jöiden valmentajien valmennuksella tammikuussa 2015. 

Vuonna 2019 valmistuvien julkisen sektorin rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia 
ja kaikkien rakennusten vuonna 2021. Lähes nollaenergiarakentamisen haasteellisuuden vuoksi 
osaamisen kehittämiseen on panostettava nyt voimakkaasti, jotta kolmen vuoden kuluttua osa-
taan rakentaa sekä energiatehokkaita että kaikin puolin laadukkaita rakennuksia laajalla rintamal-
la. 

Viime vuosina Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu paljon sekä energiatehokasta raken-
tamista että rakenteiden kosteuskäyttäytymistä. Kiteytetysti voidaan todeta, että tulevaisuudessa 
rakenteiden ulko-osat jäähtyvät, ilmasto lämpenee ja kosteusrasitukset rakennuksen vaippaan 
lisääntyvät – mikrobiriskit lisääntyvät.. Parhaiden energiatehokkaiden käytäntöjen hankkeessa 
aiempaa tutkimuksissa kerääntynyttä on pelkistetty ammattityövoiman valmennuksen tarpeisiin.  

Valmennusaineistosta on ensimmäisenä julkaistu 10 diasarjaa, jotka ovat vapaasti saatavilla osoit-
teessa http://motiva.fi/buildupskills. Diasarjat toimivat erityisesti ammattityövoiman valmentajien 
valmennuksessa, mutta myös ammattityövoiman opetuksessa ja joiltain osin myös itseopiskelussa. 
Diasarjojen teemat ovat: 

1. Energiatehokkaan ja kosteusturvallisen rakentamisen perusteet 
2. Rakennustyömaan sääsuojaus 
3. Rakennustyömaan lämmitys ja rakenteiden kuivatus 
4. Puutalon energiatehokkaat rakenteet 
5. Kivitalon energiatehokkaat rakenteet 
6. Ulkovaipan läpimenot 
7. Rakenteiden energiakorjaukset 
8. Talotekniikan järjestelmien energiatehokkuus 
9. Talotekniikan energiakorjaukset 
10. Energiatehokkaan rakentamisen laadunvarmistus 

http://motiva.fi/buildupskills


Edellisiin teemoihin on päädytty, jotta osaamista voidaan lisätä lyhyillä täsmäkoulutuksilla eri koh-
deryhmille. Monella rakennustyömailla työskentelevillä äidinkieli on muu kuin suomi. Diat käänne-
tään siksi myös englannin, ruotsin, viron ja venäjän kielille. 

 

 

Kuva. Esimerkkidia energiatehokkaasta puutalon välipohjaliitoksesta. 

Parhaiden käytäntöjen selvitysvaiheessa on käyty lukuisia keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. 
Teknisen osaamisen lisäksi tullaan tarvitsemaan uudenlaista asennetta. Ammattiylpeys on palau-
tettava työmaille tavalla tai toisella. Jatkossa ei tule riittämään se, että materiaalit ja tarvikkeet 
kiinnitetään paikoilleen, peitetään ne ja toivotaan parasta.  Jotta uusissa rakenteissa vältetään 
kosteusriskit, tulee lämmöneristeiden asennuksen olla moitteetonta ja rakenteiden olla ehdotto-
man ilmatiiviitä. Asentajien on ymmärrettävä huolellisen työn merkitys ja heillä tulee olla aikaa 
tehdä kunnollista jälkeä. Muutoinkin tekemisen edellytysten tulee olla kunnossa. Tarvitaan riittävä 
määrä kunnollisia piirustuksia vaikeimmista rakenteista ja myös työnjohtajien on sitouduttava kor-
kean laadun tekemiseen. 



 

Kuva. Sarjakuviin kiteytetään tärkeimmät energiatehokkaan rakentamisen ohjeet.  

Asenteen ja ammattiylpeyden palauttaminen vaatii laajaa keskustelua oppilaitoksissa ja työmailla. 
Tämän keskustelun tukena voidaan käyttää vaikka hankkeessa tuotettavia sarjakuvia, jossa ener-
giatehokkaan rakentamisen tärkeimmät teesit on esitetty kuvien muodossa. Esimerkiksi aliurakoi-
den aloituspalavereissa lehdestä voidaan avata urakan töitä koskevat aukeamat ja yhdessä sopia 
kuinka omalla työmaalla energiatehokkuus varmistetaan. Lehti voidaan antaa myös perehdytyksen 
yhteydessä työntekijöille. Lehdessä on kymmenen aukeamaa, joissa kullakin on esitetty kahdella-
toista kuvalla työohjeita energiatehokkaiden rakenteiden ja asennusten tekemiseen.  

 


