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Alkusanat

Rakennustyömailla työskentelevien energiaosaamisen kehittäminen on tärkeää ja 
ajankohtaista. EU:n energia- ja ilmastotavoitteet rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi näkyvät käytännössä muun muassa rakenteiden lämmöneristeiden 
lisäämisenä ja yhä monimuotoisempina talotekniikan järjestelminä, jotka asettavat 
kasvavia haasteita rakentamiselle. Koko alalla tarvitaan lisää osaamista ja uudenlaista 
asennetta toimintakulttuurin parantamiseksi ja terveellisen rakennetun ympäristön 
aikaansaamiseksi.

Euroopan komissio on tunnistanut rakennusalan ja sen yritysten kestävää kilpailukykyä 
koskevassa strategiassaan alan nykyisiksi haasteiksi mm. arvoketjun tehottomuuden, 
johon liittyy komission mukaan esimerkiksi alan hajanaisuus, ammattitaitoisen 
työvoiman tarve sekä alan vähäiset panostukset tutkimukseen ja innovointiin. Raken-
nusala on myös erittäin suhdanneherkkää. Yhtenä lyhyen aikavälin toimenpiteenä 
tässä strategiassa mainitaan Intelligent Energy Europe (IEE) ohjelman rahoittama 
BUILD UP Skills -aloite. BUILD UP Skills -hankkeen tavoitteeksi on asetettu ammatillisen 
koulutuksen taito- ja pätevyystarpeiden järjestelmien mukauttaminen energiatehok-
kuuden ja uusiutuvien energialähteiden osaaminen osalta. Sitä kautta on tarkoitus 
lisätä pätevien työntekijöiden määrää rakennustyömailla. (Euroopan komissio 2012).

BUILD UP Skills Finland -hanke on toteuttanut mainittua päämäärää Suomessa vuosina 
2011–2013. Hankkeeseen ovat osallistuneet Motiva (koordinaattori), Työtehoseura, 
Amiedu ja Rateko. Hankkeen toteuttamista on ohjannut ja tukenut ohjausryhmä 
(Strategic Advisory Group), jossa ovat edustettuina projektin toteuttajaorganisaatioiden 
lisäksi ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, Rakennusteolli-
suus ry ja Rakennusliitto.

BUILD UP Skills Finland -hanke koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen 
(Pillar I) tarkoitus on ollut selvittää kansallista nykytilaa ja luoda etenemissuunnitelma, 
jonka mukaisesti rakennusalan työvoimaa voitaisiin valmentaa niin, että vuoden 2020 
energiatavoitteet voitaisiin tämän osalta saavuttaa. Tulevaisuudessa (mahdollisesti 
IEE BUILD UP Skills Pillar II) on tarkoitus toteuttaa luotua etenemissuunnitelmaa: 
päivittää nykyisiä toimintatapoja ja luoda uudenlaisia malleja osaamisen lisäämiseen ja 
varmistamiseen.
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1. Yhteenveto

Euroopan Unionissa on sovittu, että vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuutta 
tulee parantaa, kasvihuonepäästöjä vähentää ja uusiutuvien energiamuotojen osuutta 
kasvattaa merkittävästi vuoteen 1990 verrattuna. Mikäli tavoite halutaan saavuttaa, 
se edellyttää huomattavia lisäinvestointeja energiatehokkuuden parantamiseen ja 
uusiutuviin energiaratkaisuihin siirtymiseen. Tässä BUILD UP Skills Finland -hank-
keessa laaditussa etenemissuunnitelmassa on esitetty, mitä rakennustyöntekijöiden 
ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa tulee tehdä vuoteen 2020 
mennessä, jotta osaaminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan varmistaa. 
Etenemissuunnitelmassa on esitetty energiatehokkaan rakentamisen osaamiselle 
toimenpideohjelma perusteluineen. 

Nykytila-analyysissä osaamisen ja sen todentamisen sekä opetuksen nykyisiksi puut-
teiksi ja haasteiksi on tunnistettu muun muassa seuraavia asioita: 

 » Rakennusalalla työskentelee paljon henkilöitä, jotka tarvitsevat lisää 
osaamista tai joilta koulutus puuttuu kokonaan.

 » Oppimateriaalit ovat monen teeman osalta vaillinaisia, vanhentuneita 
tai puuttuvat jopa kokonaan. Myös kouluttajien opetus- ja tukimateriaalit 
ovat puutteellisia.

 » Vaikka ulkomaisen työvoiman määrä on kasvanut huomattavasti, vieras-
kielisiä tietopaketteja ja opastusaineistoja on luotu vähän.

 » Työvoiman kannustaminen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja tutkin-
tojen suorittamiseen on vähäistä.

Ammattityövoiman osaamisen kehittämiseen ja varmistamiseen liittyen on etenemis-
suunnitelmassa nostettu esiin kolme laajempaa teemaa. Nämä ovat 1) oppimisen 
ja osaamisen kehittäminen, 2) osaamisen jalkauttaminen ja todentaminen sekä 3) 
tukitoimenpiteiden teemat. 

Osaamisen tason nostamisen tarpeita tunnistettiin etenkin rakennusfysiikkaan, 
lämmöneristykseen, rakennusten ilmatiiveyteen, kosteudenhallintaan, talotekniikkaan 
sekä uusiutuvaan energiaan liittyen. Lisäksi isona haasteena nousi esiin kokonaisuuk-
sien hallinta ja koordinoinnin puute eri toimijoiden kesken. Nykytila-analyysin mukaan 
ongelmana ei ole vain energiaosaamisen puutteet, vaan aivan perusosaamisessakin 
on puutteita. Erityisenä haasteena nähdään niiden työntekijöiden saaminen täydennys-
koulutuksen piiriin, jotka eniten tarvitsevat osaamisen täydentämistä. 
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Energiatehokas rakentaminen tai uusiutuvien energiamuotojen yleistyminen eivät 
aiheuta suuria muutoksia työteknisiin ammattitaitovaatimuksiin tai kädentaitoihin. 
Jo ennestään on työntekijöiden pitänyt osata lukea suunnitelmia ja tehdä huolellisia 
asennuksia. Tietyt osaamistarpeet kuitenkin korostuvat aiempaa enemmän energia-
tehokkaassa rakentamisessa. Energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä 
selvitetään ja jalkautetaan, jotta huomiota osataan suunnata tärkeimpien ammattitaito-
vaatimusten kehittämiseen. Opetuksen kehittämisessä tulisi keskittyä etenkin seuraa-
vien osaamisalueiden parantamiseen kaikkien työntekijäryhmien keskuudessa:

 » rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä tiiveyden merki-
tyksen ymmärtäminen

 » asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvien homehtumis- ja kosteusriskien 
ymmärtäminen

 » uudenlaisten suunnitelmien ja ohjeiden kuten tietomallien ymmärtäminen
 » kiinteistön ja sen järjestelmien toiminnan ymmärtäminen kokonaisuutena 

sekä sen energiatehokkaaseen ja kosteusturvalliseen käyttöön liittyvän 
opastuksen osaaminen

 » vieraiden kielten osaaminen ja kulttuurierojen ymmärtäminen sekä 
erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa yhteistyön tekeminen.

Oppimis- ja osaamistarpeiden osalta keskeisiä tehtäviä ovat opetuksen sisällön 
kehittäminen, opetussuunnitelmien tarkastaminen, opetusmenetelmien kehittäminen 
sekä tarvittava koulutuksen määrä. Taulukossa 1.1 on esitetty toimenpiteet, joilla 
energiatehokkaan rakentamisen osaaminen varmistetaan. Taulukossa esitetään myös 
ammattiryhmäkohtaisia osaamistarpeita.
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Osaamisvaatimukset energiatavoitteiden saavuttamiseksi ammattiryhmittäin
Talonrakentajien tulee LVI-asentajien tulee Sähköasentajien tulee Taloautomaatioasentajien 

tulee

» ymmärtää rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tiiveyden merkitys

» ymmärtää asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvät homehtumis- ja kosteusriskit

» osata lukea uudenlaisia suunnitelmia ja ohjeita sekä hallita tietotekniikan taidot suunnitelmien lukemisen osalta

» osata eristeiden, tuulen-
suojien, höyrysulkujen ja 
saumausten oikea tekotapa 
ja asentaa uusia energiaa 
säästäviä materiaaleja ja 
rakennusosia

» hallita uusiutuvan energian 
järjestelmien kuten lämpö-
pumppujen, aurinko-sähkön 
ja -lämmön sekä biopolttoai-
nekattiloiden asentaminen

» asettaa valaistuksen 
ohjaus energiaa säästäviin 
lähtöarvoihin

» asettaa lämmityksen ja 
jäähdytyksen parametrit 
tuottamaan hyvät olosuhteet 
energiaa säästäen

» osata asentaa ja hallita 
työmaan tarkoituksen-
mukaiset ja energiatehokaat 
sääsuojaus-, lämmitys- ja  
kuivausmenetelmät.

» osata asentaa lämmitys-
järjestelmät sekä  putki- ja 
kanavaeristykset energiate-
hokkaasti oikein  sekä valita 
varusteet energiatehokkuus 
huomioiden

» osata sähkön pientuo-
tannon järjestelmien 
kytkeminen sähköverkkoon, 
hallita uusien kuormituksen 
ohjausjärjestelmien asenta-
minen sekä osata loistehon 
kompensoinnin asentaminen

» varmistaa säätö- ja ohjaus-
järjestelmien sekä valvonta- 
ja hälytysjärjestelmien 
yhteistoiminta energiatehok-
kuus huomioiden 

» ottaa energiatehokkuus 
huomioon koneiden ja 
laitteiden käytössä sekä 
työmaalogistiikassa

» osata huomioida 
energiatehokkuus putkisto- ja 
kanavareiteissä (painehäviöt) 
sekä puhallinten, pumppujen 
ja venttiilien sijoittelussa 

» ymmärtää järjestelmien 
vaikutukset toisiinsa, huomi-
oida anturien asennuksessa 
muiden järjestelmien 
lämpökuormat

» huolehtia seuranta- ja 
raportointijärjestelmien 
luotettavasta toiminnasta

» tuntea korjausrakenta-
misen energiatehokkuuden 
erityispiirteet

» ymmärtää IV-kanava-
asennusten virtaustekniikkaa 
ja IV-koneiden toimintaa 
(SFP-luku) sekä huippuimu-
reiden, jäähdytyspalkkien 
ja  puhallinkonvektoreiden 
toimintaa

» osata opastaa käyttäjät 
ohjausjärjestelmien energia-
tehokkaaseen käyttöön 

» osata opastaa käyttäjät 
ohjausjärjestelmien energia-
tehokkaaseen käyttöön 

» osata opastaa käyttäjiä kiinteistön ja järjestelmien energiatehokkaaseen ja kosteusturvalliseen käyttöön 

» tehdä yhteistyötä erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa sekä osata vieraita kieliä ja ymmärtää kulttuurieroja

Koordinointi ja vaikuttavuuden arviointi 3.1
Tiedottaminen ja viestintä 3.2
Kannustimien lisääminen 3.3

Energiatehokkaan rakentamisen parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen 2.1
Pätevyysien ja näyttötutkintojen kehittäminen 2.2

Energiatehokkaan rakentamisen kriteerit laadunvarmistukseen 2.3

Energiatehokkaan rakentamisen parhaiden käytäntöjen selvittäminen 1.1
Opetussuunnitelmien päivitys, opetusaineistojen täydentäminen ja  

opettajien täydennyskoulutus 1.2
Uusien opetusmenetelmien kehittäminen 1.3

Taulukko 1.1. Toimenpiteet energiatehokkaan rakentamisen osaamisvaatimusten 
täyttämiseen. Tavoitteena on osaamisen lisääminen ammattityövoiman keskuudessa 
(valkoinen alue). Aluksi on selvitettävä ja luotava keinot, joilla osaamista lisätään 
(keltainen kehys). Tämän jälkeen nämä keinot otetaan käyttöön opetuksessa, täyden-
nyskoulutuksessa ja rakennustyömailla (vihreä kehys). Kehittämistä on myös ohjattava 
ja tuettava (sininen kehys).
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Suomalainen ammattityövoiman koulutusmalli perustuu keskeisesti peruskoulun 
jälkeisiin ammatillisiin perustutkintoihin. Jo työelämässä olevien täydennyskoulutus 
ja näyttötutkinnot, mukaan lukien työmailla toteutettava koulutus ja valmennus, ovat 
tärkeässä roolissa osaamista kehitettäessä.

Osaamisen jalkauttamisessa on nähty tärkeäksi asenteisiin vaikuttaminen. Energia-
tehokkuusvaatimusten kiristyminen tekee rakentamisesta entistä haasteellisempaa 
ja tuo mukanaan myös uudenlaisia laaturiskejä. Työntekijöiden asenteiden tulee olla 
kunnossa ja heidän osaamisestaan tulee olla riittävä varmuus. Asenteisiin pyritään 
vaikuttamaan valmentamalla kokeneita työntekijöitä mentoreiksi ja asennekisälleiksi. 
Työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan ja hankkimaan pätevyyksiä. Silti yritysten 
laadunvarmistusjärjestelmillä tulee viime kädessä varmistaa energiatehokkaan ja 
laadukkaan lopputuloksen syntyminen.

Kolmantena teemana ovat tukitoimenpiteet. Erilaisten velvoitteiden ja määräysten 
kiristymisen tahti on nopeaa, joten eri toimijoiden osaamista tulee nopeasti parantaa. 
Kyky pelkistää ja viestittää tietoa sekä uusimmista tutkimustuloksista että omista ja 
naapurimaiden parhaista nykykäytännöistä ratkaisevat, onnistutaanko energiatehok-
kuuden lisäksi myös laadun tekemisessä. 

Taulukossa 1.2. esitetään etenemissuunnitelman yhteenveto: toimenpiteet, tavoitteet, 
keskeiset sidosryhmät, aikajänne ja arvio tarvittavasta rahoituksesta. Sidosryhmiä on 
sitoutettu etenemissuunnitelmaan työpajatyöskentelyn avulla. Sidosryhmät ovat olleet 
voimakkaasti vaikuttamassa etenemissuunnitelman sisältöön. Näiltä on myös pyydetty 
ja saatu kommentteja etenemissuunnitelman luonnokseen. Myös hankkeen strate-
ginen ohjausyhmä on aktiivisesti osallistunut työskentelyyn. 



 
E N E R G Y  T R A I N I N G  F O R  B U I L D E R S

B U I L D  U P  S K I L L SBUILD UP Skills Finland

Suomen kansallinen etenemissuunnitelma  
Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen

Sivu 10

Huhtikuu, 2013 

Taulukko 1.2. Etenemissuunnitelman yhteenveto. Sidosryhmiä kuvaavien kirjainten merkitykset  
on esitetty liitteessä 2.

Teemat ja  
toimenpiteet

Tavoitteet ja indikaattorit Etenemisen 
indikaattori

Keskeiset sidosryhmät Aika-
taulu

Arvio  
1 000 €

1 Oppimisen ja osaa-
misen kehittämisen 
teema

Oppimisen tason nostaminen 
Indikaattorit: uuden oppima-
teriaalin määrä, opettajien ja 
työntekijöiden täydennyskoulu-
tuksen määrä

A, B, C, D, I, J

20
13

–2
01

6 800–1100

1.1 Energiatehokkaan 
rakentamisen 
parhaiden käytän-
töjen selvittäminen, 
dokumentointi 
ja edelleen 
kehittäminen.

Perustan luominen jatkotyös-
kentelylle. Oppimateriaalien 
laadinta. Osapuolten motivointi 
energiatehokkaaseen rakenta-
miseen ja sen kokonaisuuden 
hallitsemiseen. 

Julkaistun 
aineiston 
sisältö ja 
määrä.

Talonrakentamisen ja 
talotekniikan etujärjestöt 
(C, D), 
yliopistot ja tutkimuslai-
tokset (I),  
koulutusorganisaatiot (J), 20

13
–2

01
4

100–150

1.2 Opetussuunni-
telmien päivitys, 
opetusaineistojen 
täydentäminen ja 
opettajien täyden-
nyskouluttaminen. 

Parhaiden käytäntöjen ja uusim-
pien tutkimustulosten jalkaut-
taminen opetusaineistoihin ja 
ammattiopetukseen. Opettajien 
motivointi energia-asioiden 
käsittelyyn.

Opetussuun-
nitelmien 
sisälö. 
Tuotetun 
oppimateri-
aalin sisältö 
ja määrä. 
Opettajien 
täydennyskou-
lutuspäivien 
sisältö ja 
määrä. 

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö (A), 
Opetushallitus (A), 
talonrakentamisen (C) ja 
talotekniikan (D) etujär-
jestöt, työmarkkinajärjestöt 
(B), 
koulutusorganisaatiot (J), 
opettajat, oppilaat 20

13
–2

01
6

400–600

1.3 Uusien opetus-
menetelmien 
kehittäminen työssä-
oppimisen tueksi. 
Tietotekniikan 
hyödyntäminen 
opetuksessa

Opetuksen laadun parantaminen 
ja oppimisen tehostaminen. 
Yritysten ja työntekijöiden 
osallistumishalun lisääminen. 
Opetuksen kehittäminen 
oppijoiden ehdoilla. Täsmäkoulu-
tuksen kehittäminen.

Työntekijöiden 
koulutuspäi-
vien määrä.

Koulutusorganisaatiot (J),  
Opetushallitus (A) 
yliopistot ja tutkimuslai-
tokset (I) 
opettajat, oppilaat

20
15

–2
01

7

300–400

2 Osaamisen 
jalkauttamisen ja 
todentamisen teema

Työvoiman osaamisen tason 
nostaminen 
Indikaattorit: tutkintojen 
suorittamisen määrä, opettajien 
ja työntekijöiden täydennyskou-
lutuksen määrä

A, B, C, D, G, H, I, J
20

13
–2

02
0 900–1300

2.1 Energiatehokkaan 
rakentamisen 
parhaiden käytän-
töjen jalkauttaminen

Parhaiden opetusmenetelmien 
käyttöönotto ja tietoisuuden 
lisääminen energiatehokkaasta 
rakentamisesta. Mentoreiden ja 
asennekisällien valjastaminen 
osaamisen edistämiseen.

Työntekijöiden 
koulutuspäi-
vien määrä. 
Asennekisäl-
lien valmen-
nuspäivien 
määrä.

Ympäristöministeriö (A), 
työmarkkinajärjestöt 
(B), rakennuttajat (H),  
tutkimuslaitokset, (I), 
oppilaitokset (J), 
rakennusalan yritykset 20

13
–2

02
0

500–700

2.2 Pätevyyksien ja 
näyttötutkintojen 
kehittäminen sekä 
ammattityövoiman 
aktivointi tutkintojen 
suorittamiseen.

Kouluttamattoman työvoiman 
sekä ulkomaisen työvoiman 
osaamisen lisääminen ja 
varmistaminen. Tutkintojen 
suoritusmäärän kasvattaminen.

Tutkintojen 
suorittamisen 
määrä.

Opetushallitus (A),  
opetus- ja kulttuuriminis-
teriö (A),  
työmarkkinajärjestöt (B), 
koulutusorganisaatiot (J) 20

15
–2

02
0 300–500

2.3 Energiatehokkaan 
rakentamisen kritee-
rien sisällyttäminen 
rakennustyömaiden 
laadunvarmistuk-
seen.

Energiatehokkaan rakentamisen 
laadun parantaminen. Työmaan 
henkilöstön ohjaaminen. 
Työntekijöiden työn laadun 
varmistaminen pätevyyksistä 
riippumatta.

Laatuvir-
heiden ja 
reklamaati-
oiden määrän 
väheneminen. 

Sertifiointeja myöntävät 
organisaatiot (G),  
etujärjestöt (C, D),  
rakennusalan yritykset

20
16

–2
01

8

100–150
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3 Tukitoimenpiteiden 
teema 

Kehityksen ohjaaminen ja 
kannustaminen 
Indikaattorit: kohtien 1-2 
indikaattorit, 
sidosryhmätyytyväisyyden 
mittaus, mediaosumien ja 
tv-ajan määrä.

A, B, C, D, E, F

20
13

–2
02

0

850–1000

3.1 Toimenpiteiden 
vaikuttavuuden 
arviointi ja kehi-
tystoimenpiteiden 
koordinointi alan 
muiden kehitysohjel-
mien suhteen.

Kehittämistoiminnan ja 
resurssien suuntaaminen 
vipuvoimaisiin hankkeisiin. 
Tulosten syntymisen, jakamisen 
ja käyttöönoton varmistaminen.

Kohtien 1-2 
indikaattorit. 
Sidosryhmä-
tyytyväisyyden 
mittaus. 

Opetusministeriö ja 
ympäristöministeriö (A), 
Työmarkkinajärjestöt (B)

20
13

-2
02

0

120–180

3.2 Viestintä toimen-
piteiden tuloksista 
sidosryhmille ja 
medialle.

Energiatehokkaan rakentamisen 
osaamisen siirto rakentajille, 
tilaajille, suunnittelijoille ja 
viranomaisille. Sidosryhmien 
tuen lisääminen energiatehok-
kaaseen rakennustyöhön.

Mediaosu-
mien, lehti-
artikkeleiden 
ja tv-ajan 
määrä. 
Julkisuudessa 
käydyn 
keskustelun 
luonne
Asian 
näkyvyys 
sidosryhmien 
toiminnassa

Ministeriöt, Motiva (A),  
työmarkkinajärjestöt (B)  
etujärjestöt (C, D, E, F)

20
14

-2
02

0

400–500

3.3 Kannustimien 
lisääminen ja 
motivointi osaa-
misen kehittämiseen 
ja laadukkaaseen 
tekemiseen

Asenneilmapiirin paranta-
minen ja muutosvastarinnan 
vähentäminen sekä asenteisiin 
vaikuttaminen ja kehityksen 
esteiden poistaminen

Tutkintojen 
suorittamisen 
määrä. 
Työntekijöiden 
ja asenne-
kisällien 
koulutus- ja 
valmen-
nuspäivien 
määrä. 

Opetusministeriö,  
työ- ja elinkeinoministeriö 
(A), 
työmarkkinajärjestöt (B)

20
14

-2
01

7

300–400

Yht. 2 500–3 500
 
SIDOSRYHMÄT 
- luokitus vain tätä käyttöä varten,  
ei virallinen

A MINISTERIÖT, VIRASTOT,  
KANSALLISET OHJELMAT
A1 Ympäristöministeriö YM

A1.1 Motiva 
A2 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
A3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
A4 Opetushallitus OPH

A4.1 Koulutustoimikunta
A4.2 Tutkintotoimikunta

A5 Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
A6 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
A7 Kaupunkien rakennusvalvonta
A8 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, KIRA
A9 ERA17 -ohjelma

B TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT
B1 Rakennusteollisuus RT 
B2 Rakennusliitto ry
B3 Akava
B4 OAJ, OAO, AKO, AO
B5 Sähköalojen ammattiliitto ry
B6 Energiateollisuus ET
B7 Sähkötekniset työnantajat STTA ry

C TALONRAKENTAMISEN ETUJÄRJESTÖT
C1 Talonrakennusteollisuus ry
C2 Rakennustuoteteollisuus RTT ry
C3 LVI-Taloteknikkateollisuus ry
C4 Suomen betoniyhdistys ry BY
C4 Pientaloteollisuus PTT ry

D TALOTEKNIIKAN ETUJÄRJESTÖT
D1 Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU
D2 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
D3 Lämmitysenergia Yhdistys LEY
D4 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, SKLL
D5 Öljy- ja KaasulämmitysYhdistys Ry ÖKY
D6 LVI-Teknisen kaupan liitto ry
D7 Öljyalan Palvelukeskus Oy
D8 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

E ALAN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN
E1 Sähköturvallisuuden edistämiskeskus  
STEK ry

E2 Bioenergia ry
E3 Aurinkoteknillinen yhdistys ry
E4 The Finnish Association of HVAC Societies 
FINVAC ry
E5 Suomen automaatioseura, Rakennusautomaa-
tiojaos, BAFF

E6 Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämis-
keskus STOK

E7 Energiateollisuus ry (ET) 
E8 Suomen Kiinteistöliitto
E9 Suomen kuntaliitto
E10 Kiinteistöpalvelut ry
E11 Suomen isännöintiliitto ry

F HENKILÖYHDISTYKSET JA -PÄTEVYYDET
F1 Suomen LVI-liitto ry SULVI
F2 VVS Föreningen i Finland 
F3 Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy
F4 Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
F5 Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien Ry 
SAMSY

F6 Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry 
F7 Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

F8 Suomen Rakennusinsinööriliitto RIL
F9 Lämpöinsinööriyhdistys LIVI
F10 FISE Oy, rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyydet

G YRITYSPÄTEVYYDET, STANDARDIT
G1 Rakentamisen Laatu RALA ry 
G2 Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy
G3 Sähkötekninen standardointi SESKO

H RAKENNUTTAMINEN JA SUUNNITTELU
H1 Rakennuttajatoimistojen Liitto - RTL ry 
H2 Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto 
SKOL ry
H3 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI 
ry 
H4 NSS sähkösuunnittelijat ry

H5 Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry 
H6 Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL 
H7 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

I TUTKIMUS, TIETOPALVELUT
I1 Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
I2 Teknilliset yliopistot
I3 Rakennustietosäätiö / Rakennustieto Oy
I4 Sähkötieto ry / Sähköinfo Oy

J KOULUTUSORGANISAATIOT
J1 Ammattiopistot
J2 Ammattikorkeakoulut, AMK 
J3 RATEKO
J4 Amiedu
J5 Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKO
J6 TTS – Työtehoseura
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2. Johdanto 

2. 1 BUILD UP Skills Finland -hanke

BUILD UP Skills Finland on Intelligent Energy Europe -ohjelman pääosin rahoittama 
hanke, jonka tavoitteena on parantaa rakennusalan työvoiman osaamista rakennuspro-
sessin kaikissa vaiheissa etenkin sellaisten asioiden osalta, jotka liittyvät energiatehok-
kuuteen. Rakennuksissa käytettävän energian kulutuksen vähentäminen on tärkeässä 
roolissa sekä eurooppalaisissa että kansallisissa energiatehokkuustavoitteissa.  
Riittävä tietämys, osaava työvoima sekä taitava ja huolellinen toteutus takaavat sen, 
että rakennusten energiatehokkuus toteutuu käytännössä. 

BUILD UP Skills Finland- hankkeen tavoitteena on lisätä ammattitaitoisen työvoiman 
määrää rakennustyömailla, jotta myös käytännön toiminta rakennustyömailla edesaut-
taisi energiatavoitteiden saavuttamista. Uutta tietotaitoa ja asennetta tarvitaan sekä 
uudisrakennustyömailla että korjausrakentamisen alalla. 

Hanke on toteutettu samansisältöisenä 30 Euroopan maassa. Marraskuussa 2011 
yhteensä 21 Euroopan maata muodostivat omat kansalliset tiiminsä ja aloittivat työn: 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kypros, 
Latvia, Norja, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari 
ja Viro. Kesällä 2012 hankkeeseen liittyi vielä yhdeksän maata: Kreikka, Kroatia, 
Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Ranska, Slovakia ja Tsekin tasavalta . Suomi 
on toiminut yhteistyössä (Peer Review Team) erityisesti Itävallan ja Slovenian kanssa, 
vaihtaen näiden maiden edustajien kanssa säännöllisesti näkemyksiä BUILD UP Skills 
-hankkeen eri vaiheissa. 

BUILD UP Skills -hankkeen ensimmäisessä osassa jokainen maa on laatinut ensin 
kansallisen nykytilan analyysin (Suomessa laadittuun BUILD UP Skills -nykytilaraporttiin 
viitataan tässä raportissa jatkossa ”Status Quo 2012”). Tavoitteena on ollut nykytilan 
analyysissä määritellä rakennusalan ammattitaitoisen työvoiman tarvetta ja kysyntää 
vuoteen 2020 ja sen ylitse, sekä identifioida osaamisen puutteet ja esteet eri ammat-
tiryhmien osalta. Analyysivaiheen jälkeen tärkeimmät sidosryhmät on kutsuttu yhteen 
suunnittelemaan etenemissuunnitelmaa.

BUILD UP Skills Finland -hankkeen toteuttava kansallinen konsortio on koostunut työ- ja 
elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön toimeksiannosta hankkeen koordinaat-
torina toimineesta Motivasta sekä Työtehoseurasta, Amiedusta ja Ratekosta.

2.2 Etenemissuunnitelman laatimisen tavoitteet

Etenemissuunnitelmalle on EU:ssa asetettu kolme päätavoitetta:

 » Sen tunnistaminen, mitä toimenpiteitä tarvitaan esteiden ja osaamisauk-
kojen vähentämiseksi eri ammattiryhmissä, jotta vuodelle 2020 asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa rakennussektorilla.

 » Älykkäiden energiaratkaisujen koulutuksen upottaminen opetussuunnitel-
miin ja käytäntöön

 » Tarvittavien toimenpiteiden esittäminen sen varmistamiseksi, että 
pätevämmän työvoiman tuottama lisäarvo tunnistetaan ja että päte-
vöityneiden työntekijöiden käyttöön kannustetaan tai se on tehty jopa 
pakolliseksi.  
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Etenemissuunnitelman keskeisenä lähtötietona on käytetty Työtehoseuran laatimaa 
Nykytilanteen analyysi -raporttia (Status Quo 2012). Etenemissuunnitelman taustalla 
on työpajatyöskentely, johon on ollut kutsuttuna laajalti eri osapuolia suomalaisista 
rakentamisen sidosryhmistä. Yhteisen työskentelyn kautta on pyritty myös sitoutta-
maan rakennusalaa etenemissuunnitelman toteuttamiseen. 

Etenemissuunnitelman keskiössä on rakennustyömailla toimivan ammattityövoiman 
osaamisen kehittäminen, mihin liittyy sekä rakennusalan ammatillinen peruskoulutus, 
ammatillinen aikuiskoulutus että muut täydennyskoulutusmuodot ja näiden kehittä-
mistarpeet sekä myös esimerkiksi motivaatio ja asenteet. Etenemissuunnitelma on 
laadittu vuoteen 2020 asti. Sidosryhmiä ovat mm. rakennus- ja koulutusalan toimijat, 
koulutusorganisaatiot, poliittiset päättäjät, viranomaistahot, edunvalvontajärjestöt sekä 
aihepiiristä kiinnostuneet kansalaiset. Rakentaminen on kokonaisuus, jonka lopputu-
lokseen vaikuttavat monet osapuolet. Myös kouluttajat, suunnittelijat, tilaajat ja monet 
muut sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa etenemissuunnitelman toteutumiseksi.

Etenemissuunnitelman eräs tavoite on ollut, että rakennustyömailla työskentelevillä 
ammattilaisilla on kyky ja mahdollisuus omalta osaltaan työskennellä energiate-
hokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin sitä, 
että ammattityövoimaa on kullakin alalla riittävästi ja että heillä on riittävä osaa-
minen ja motivaatio energiaa säästävien ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien 
ratkaisujen tekemiseen laadukkaasti. Keskeinen kysymys etenemissuunnitelmassa 
onkin, kuinka tunnistetut osaamisen aukot ja mahdolliset esteet voidaan poistaa eri 
ammattiryhmissä.

2.3 Etenemissuunnitelman laatimisen lähtökohdat

2.3.1 Energiatavoitteet ja strategiat 

Euroopan Unionissa on asetettu kolme keskeistä energia-asioihin ja päästöihin liittyvää 
tavoitetta täytettäväksi vuoteen 2020 mennessä:

 » Kasvihuonekaasupäästöjen tason vähentäminen 20 prosenttia (vertailu-
vuosi 1990)

 » 20 prosentin vähennys primäärienergian kulutukseen perusuraan 
verrattuna

 » Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin 
kokonaiskulutuksesta 

Nämä tavoitteet ovat EU-tason tavoitteita. Ne muodostavat eurooppalaisen energia- ja 
ilmastopolitiikan keskeisen kehikon 2010-luvulla. Suomessa uusiutuvan energian 
osuuden tulisi vuonna 2020 olla 38 prosenttia, mikä on 9,5 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin vuoden 2005 taso. Suomi pyrkii vähentämään päästökaupan ulkopuolisia 
päästöjä 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. (Valtioneuvoston 
kanslia 2012, 10)

Kansallisia strategioita aihepiiriin liittyen ovat muun muassa Ilmasto- ja energiastra-
tegia, Korjausrakentamisen strategia sekä Työelämän kehittämisstrategia. Lisäksi 
nykyisen hallituksen hallitusohjelman strategisessa toimeenpanosuunnitelmassa 
mainitaan rakentamiseen liittyen muun muassa puunrakentamisen edistäminen sekä 
todetaan, että ”Rakentamisen energiatehokkuutta parannetaan säädöksin ja muulla 
ohjauksella sekä luomalla kannustimia.” (Valtioneuvosto 2011)

Voimassa oleva kansallinen ilmasto- ja energiastrategia on valmistunut 2008. Vuoden 
2008 strategiassa linjattiin muun muassa, että uudisrakentamisen energiamääräyksiä 
tiukennetaan, korjausrakentamista ja siihen liittyvää energiatehokkuuden parantamista 
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tuetaan, sekä että huoneistokohtaisten vesimittarien asentamisesta annetaan määrä-
ykset uusiin rakennuksiin (Valtioneuvosto 2010, 4-5). Näitä linjauksia on sittemmin 
toteutettu. Valtioneuvoston selonteko (VNS 2/2913 vp) kansallisen Energia ja ilmasto-
strategia on keväällä 2013 eduskunnan käsiteltävänä. Strategian päivityksessä raken-
tamiseen liittyviä aihepiirejä ovat lisäksi mm. päätös laatia energiatehokkuuslaki, sekä 
pitkän aikavälin strategia rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta energia-
tehokkuusdirektiivin määräajan puitteissa. Myös päätös edistää sähkön pientuotantoa 
vaikuttanee myös rakentamiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013)

Korjausrakentamisen strategiassa 2007–2017 energiatehokkuus on yksi osa korjaus-
rakentamisen kokonaisuutta. Strategiassa energiatehokkuuden parantamiseen liittyy 
muun muassa seuraavanlaisia teemoja (Ympäristöministeriö 2007, 32):

 » energiatehokkuuden ja kulutuksen arvioinnin ja mittauksen kehittäminen
 » energiatodistusten käytön edistäminen 
 » rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuden 

parantaminen
 » informaatio-ohjaus korostaen elinkaarikustannusnäkökulmia
 » taloudelliset ohjauskeinot ja säädösohjaus.

Työelämän kehittämisstrategiassa, joka on laadittu vuoteen 2020 asti, on nähty 
keskeisenä tavoitteena, että suomalaisten työuria saataisiin pidennettyä. Paineita 
tähän asettaa muun muassa ikärakennetta koskeva muutostrendi, jossa suomalaisten 
nuorten ikäluokkien koko on selvästi eläkkeelle jäämässä olevia ikäluokkia pienempi. 
Osaava työvoima on yksi työelämän kehittämisstrategian mukaisista painopistealu-
eista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012a)

Monet jo säädetyt tai valmisteilla olevat EU-direktiivit vaikuttavat ja tulevat vaikutta-
maan lähivuosina myös suomalaiseen lainsäädäntöön ja sitä kautta rakentamiseen. 
Tällaisia ovat muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), uusiu-
tuvan energian direktiivi (RES), ekosuunnitteludirektiivi (Ecodesign) sekä energiatehok-
kuusdirektiivi (EED). Suomessa aiotaan näiden johdosta lähitulevaisuudessa säätää 
päästötavoitteisiin liittyen erillinen Ilmastolaki (Ympäristöministeriö 2013). 

2.3.2 Energiatehokkuuden kehittämisen lähtökohtia Suomessa 

Suomi sijaitsee maantieteellisesti Euroopan pohjoisosassa. EU:iin kuuluvan Ruotsin 
rakennuskannasta 71 % ja EU:n ulkopuolisen Norjankin rakennuskannasta 58 % 
sijaitsee Suomen rajoja etelämpänä. Muiden EU-maiden kaikki rakennukset ovat 
Suomea etelämpänä (Säteri 2013). Suomessa sääolosuhteet vaihtelevat paljon 
vuodenajoittain. Talviin liittyy merkittäviä lämmitystarpeita. Talviaikainen energiate-
hokkuus edellyttää rakennuksilta hyvin lämpöä eristäviä rakenteita, energiatehok-
kaasti toimivia lämmitys- ja muita talotekniikan järjestelmiä sekä sopivaa tilojen ja 
järjestelmien ylläpitoa. Kesällä ja syksyllä Suomessa on lämmintä ja kosteaa, jolloin 
rakenteiden kosteudensietokyky ja homeen muodostumisen estäminen on energiate-
hokkaasti toteutetuissa rakennuksissa erityisen tärkeää. 

Energiatehokkuuteen liittyy sekä rakentamisvaiheen energiankulutus (sekä uudisraken-
nuskohteissa että korjausrakentamisessa) että myös valmiin rakennuksen energian-
kulutus sen elinkaaren aikana. Elinkaarenaikainen energiankulutus on tähän asti ollut 
keskimäärin huomattavasti rakentamisvaiheen energiankulutusta suurempi. Rakenta-
misvaiheen energiankulutuksen säästöön ei ole erityistä lainsäädännöllistä ohjausta, 
vaan sen vähentämiseen ohjataan mm. energianhinnan, informoinnin sekä erilaisten 
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vapaaehtoisten toimien kautta. Edettäessä kohti lähes nollaenergiarakentamista 
rakennusmateriaalien ja rakennustoiminnan energiankulutuksen osuus rakennuksen 
elinkaareen liittyvästä energiankulutuksesta kasvaa ja rakennuksen käytönaikaisen 
energiankulutuksen osuus alenee.

Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden kohoaminen aiheuttaa osaamistarpeita 
muun muassa rakenteiden lämmöneristyksen ja ilmatiiviyden aikaansaamiseksi sekä 
taloteknisten järjestelmien energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Esimerkiksi 
lämpökamerakuvauksen ja tiiviysmittausten kautta ja näiden tuloksia hyödyntämällä 
voidaan kehittää rakennuksen energiatehokkuutta. Rakennustyön energiatehokkuutta 
voidaan kehittää esimerkiksi energiatehokkaita lämmitys- ja kuivatusmenetelmiä 
hyödyntäen, sekä kehittämällä rakentamisolosuhteita vähemmän energia- ja materi-
aalihukkaa synnyttäväksi. Tähän voi liittyä esimerkiksi sääsuojausten käyttö tarpeen 
mukaan etenkin talviaikaan. 

Uudisrakentamisen viranomaismääräysten jo toteutunut kiristyminen on tarkoittanut 
käytännössä esimerkiksi eristeiden lisäämistä rakennuksen vaippaan ja talotekniikassa 
energiaa säästävien järjestelmien yleistymistä. Korjausrakentamisessa esimerkiksi 
yläpohjien lisäeristäminen ja ikkunoiden vaihtaminen ovat olleet monessa tapauksessa 
taloudellisestikin perusteltuja energiatehokkuutta parantavia investointeja. Lämmön-
eristyksen lisääminen johtaa rakenteen läpi tapahtuvien lämpöhäviöiden vähenemi-
seen ja samalla siihen, että rakennuksen ulkovaipan ulko-osat ovat viileämpiä. Tämän 
on nähty lisäävän riskejä homeen kasvulle ja kosteuden kondensoitumiselle (TTY 
Rakennustekniikan laitos 2008; Lahdensivu et al. 2012). 

Ohjeistusta matalaenergiarakentamiseen on Suomessa kuitenkin luotu niin uudisra-
kentamisen, korjausrakentamisen kuin rakennusten ylläpidonkin varalle (ks. esim. RIL 
249-2009). Kun lähes nollaenergiatason rakentaminen tulee yleisvaatimukseksi, on 
hyvätasoisen suunnittelun ja toteutuksen osaaminen ja vastuullinen työskentelytapa 
saatava levitetyksi koko rakennusalalle.   Siksi työntekijöiden osaamisen rooli tulee 
korostumaan jatkossa entistä enemmän. Energiatehokkaan rakennuksen toiminta 
suunnitellulla tavalla edellyttää teknisesti mahdollisimman virheetöntä rakentamista.

EU:n energiatavoitteita liittyy paitsi energiatehokkuuteen, myös uusiutuvien energi-
antuotantomuotojen lisäämiseen. Uusiutuvien energiajärjestelmien asentamiseen ja 
ylläpitoon liittyy monenlaista taloteknistä osaamistarvetta. Talotekniikan osalla lämmi-
tystapavalinnat ovat merkittävä kasvihuonekaasuihin ja energian käyttöön vaikuttava 
osa-alue. Perinteisesti etenkin suomalaisissa pienrakennuksissa on ollut mahdollisuus 
puulla lämmittämiseen. Lämpöpumput ovat yleistyneet niin uudisrakentamiskohteissa 
kuin korjaustoimenpiteidenkin yhteydessä 2000-luvulla. Jatkossa myös pienimuotoinen 
energiantuotanto, kuten aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, kiinteistökohtainen tuuli-
voiman tuotanto tai bioenergian käyttö, tulee olemaan osa yhä useampaa kiinteistöä. 
Lämmön talteenoton rakentaminen tai päivittäminen tehokkaampaan voi olla osa 
energiatehokkaan ilmanvaihdon toteutusta. 

Rakennustyömaalla energiatehokkailla betonin lämmitys- ja rakenteiden kuivatus-
menetelmillä sekä sääsuojauksella voidaan nopeasti saada aikaan merkittäviä 
säästöjä energian käyttöön (ks. Hämäläinen 2012 & Toivari 2011). Edellisten lisäksi 
rakennus- ja kiinteistöalalla energian käyttöön voidaan vaikuttaa mm. materiaali- ja 
laitevalinnoilla, sähköisen talo- ja kiinteistöautomaation lisäämisellä ja järjestelmien 
tarkoituksenmukaisilla säädöillä sekä oikeilla käyttötavoilla. Tilojen käyttötapoihin 
vaikuttaminen on myös keskeinen osa-alue energiaa säästettäessä, mutta vaikutus-
mahdollisuudet siihen rakennustyön kautta ovat rajalliset. 
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Energiatavoitteiden täyttymiseksi tarvitaan toimia sekä uudis- että korjausrakentami-
sessa. Uudisrakennusten energiatehokkuutta on parannettu nostamalla energiatehok-
kuuden minimivaatimuksia rakentamismääräyksissä, mikä vaikuttaa myös käytännön 
rakentamistyöhön. Korjausrakentamisen energiansäästömahdollisuudet voidaan 
nähdä jakautuvan esimerkiksi viiteen toimenpidekokonaisuuteen, jotka esitetään 
taulukossa 2.1. Energiansäästötoimenpidelistan esittämisellä on tarkoitus tiiviisti 
havainnollistaa sitä, minkälaisia rakennustöitä energiatehokkuuden parantamiseen 
korjausrakentamisessa liittyy.

Taulukko 2.1. Energiansäästöön ja päästöihin vaikuttavia toimenpiteitä korjausraken-
tamisessa. Toimenpidelistan esittämisellä on tarkoitus havainnollistaa samalla sitä, 
minkälaisia rakennustöitä energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa 
muun muassa liittyy. (Perustuen osittain Vihola & Heljo 2011)

1. Energiansäästötoimet suunnitelmallisen korjaustoiminnan yhteydessä

 » Sisältää mm. ikkunoiden uusimista, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton 
lisäämistä, seinien lisäeristämistä, yläpohjien lisäeristämistä, käyttöveden 
mittauksen lisäämistä, koneiden, laitteiden ja valaisimien uusimista ja ohjatta-
vuuksien parantamista sekä vähäisessä määrin alapohjien lisäeristämistä ja 
ovien uusimista.

2. Välittömästi toteutettavissa olevat muut korjaustoimenpiteet

 » Sisältää mm. yläpohjien lisäeristämistä; ovien, ikkunoiden, alapohjien, seinien 
ja yläpohjien tiivistämistä, termostaattisten patteriventtiilien ja muiden säätö-
laitteiden asentamista ja uusimista, automaation lisäämistä, lämpimien putkien 
lämmöneristämistä teknisissä tiloissa sekä ilmanvaihtokanavien lämmöneristä-
mistä kylmissä tiloissa.

3. Lämmitystapavalinnat

 » Sisältää mm. lämmitysjärjestelmien tehokkuuden nostamista, hybridijärjestel-
mien asentamista, joissain tapauksissa myös uusimista tai vaihtamista.  
Voi sisältää myös olemassa olevan päälämmitysmuodon täydentämistä erilaisin 
tukimuodoin, kuten lämpöpumput, aurinkokeräimet, aurinkopaneelit ja puu- ja 
biopolttoaineiden käytön lisääminen.

4. Säätötoimenpiteet ja mittareiden lisääminen

 » Sisältää mm. liian korkeaan sisälämpötilaan johtavien syiden, kuten vetoisuuden 
poistamista. Keinoja tähän ovat esimerkiksi parvekelasitukset, säätöjen teke-
minen, termostaattien korjaaminen, vesijohtoverkoston paineen ja virtaaman 
alentaminen sekä vesimittareiden lisääminen.

5. Sähkölaitteiden valinta ja käyttö 

 » Sisältää mm. energiatehokkaampien kodinkoneiden, viihdelaitteiden ja valai-
simien valintaa, uusimuotoisten huomattavasti aiempaa energiatehokkaampien 
lattialämmityksien toteuttamista, autojen lämmitysten ohjausten kehittämistä, 
hybridi- ja sähköautojen lisääntymisen huomioimista, sähkösaunojen vain 
tarpeenmukaista lämmitystä estämällä samalla muiden tilojen ylilämpeneminen 
ja monia muita sähkön käyttötapoihin liittyviä asioita.
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2.3.3 Rakentamismääräysten kehityssuunnat 

Rakentamismääräyksiä on Suomessa muutettu vähitellen lähihistoriassa jo useaan 
otteeseen. Taulukossa 2.2. on esitetty eräitä yksityiskohtia rakentamismääräysten 
kehityksestä eri vuosina.  

Taulukko 2.2. Rakentamismääräysten asettamien vaatimusten kehitys vuodesta 1985 
lähtien Suomessa. (Ympäristöministeriö 2012)

U-arvo C3/1985 C3/2003 C3/2007 C3/2010, D3/2012

Ulkoseinä 0,28 0,25 0,24 0,17

Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva 
alapohja

0,22 0,16 0,15 0,09

Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,22 0,2 0,19 0,17

Maata vastaan oleva rakennusosa 0,36 0,25 0,24 0,16

Ikkuna ja ovi 2,1 (0,7) 1,4 1,4 1,0

Kattoikkuna 1,5 1,5 1,0

Ikkunoiden pinta-ala Enintään 15 % 
maanpäällisistä 
kerrosta-
soaloista, 
enintään 70 % 
julkisivupinta-
alasta.

Enintään 15 % 
maanpäällisistä 
kerrosta-
soaloista, 
enintään 50 % 
julkisivupinta-
alasta.

Enintään 15 % 
maanpäällisistä 
kerrosta-
soaloista, 
enintään 50 % 
julkisivupinta-
alasta.

Enintään 15 % 
maanpäällisistä 
kerrostasoaloista, 
enintään 70 % 
julkisivupinta-alasta.

 
Keskeisiä kehitystrendejä 2010-luvulla tulevat jatkossa olemaan materiaalitehok-
kuusasiat sekä kokonaisenergiatehokkuuden vaatimusten tiukkeneminen. Materiaa-
litehokkuuteen liittyen valmisteilla on kansallinen materiaalitehokkuusohjelma. Lähes 
nollaenergiarakentamiseen liittyy paitsi energiatehokkuus, myös tarve lisätä uusiutu-
vien energiamuotojen käyttöä. Näillä teemoilla on merkitystä sekä osaamistarpeiden 
laadulle että määrälle rakennusalalla.

Tulevaa rakentamismääräysten kehitystä vuoteen 2020 asti ollaan ennakoimassa 
Suomen rakentamismääräysten etenemissuunnitelmassa, jonka on tarkoitus valmistua 
vuonna 2013. 

Edellä mainitut tavoitteet luovat rakennus- ja kiinteistöalalle suuria paineita energian 
säästämiseksi. Nopeisiin muutoksiin voidaan vastata vain merkittävillä tutkimus-, 
kehitys- ja koulutushankkeilla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittävää asenne-
muutosta kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Pelkät määräykset ja käskyt eivät tule riittä-
mään tavoitteiden saavuttamisessa. Tarvittaneen myös taloudellisen tuen merkittävää 
lisäämistä, kehitystoimintaa ja osaamisen kehittämistä. Tutkittua tietoa asiaan liittyen 
on paljon. Se pitää muokata helposti ymmärrettävään muotoon ja viedä jokapäiväisen 
päätöksenteon perustaksi kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tarvitaan parhaiden käytän-
töjen levittämistä, kannustimia, neuvontaa ja kampanjointia. Julkisen sektorin tulisi 
myös laajemmin olla esimerkkinä. 

2.3.4 Suomalainen rakennuskanta 

Suomalainen rakennuskanta on suhteellisen nuorta moniin muihin eurooppalaisiin 
maihin verrattuna. Suomessa on rakennettu paljon etenkin 1970- ja 1980-luvuilla 
(ks. kuva 2.1). Suomalaisessa rakennuskannassa on sen ikärakenteesta johtuen 
odotettavissa paljon korjausrakentamistarpeita 2010-luvulla. Esimerkiksi moniin 
1970-luvun taloihin tullaan tekemään putkistosaneerauksia ja monia muita remontteja. 
Näiden yhteyteen pyritään liittämään energiatehokkuutta edistäviä parannuksia, joihin 
ohjataan ja velvoitetaan vuonna 2013 voimaan tulevalla maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistuksella sekä asetuksella korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksistä 
(Hallituksen esitys 81/2012).
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Kuva 2.1. Suomalainen rakennuskanta rakennusvuoden ja kerrosalan perusteella 
rakennustyypeittäin jaoteltuna. Rakennuskantatilastosta puuttuvat vakinaisesti 
asumattomat vapaa-ajanrakennukset eli käytännössä suurin osa kesämökeistä. 
Vuonna 2011 Suomessa oli 493 000 kesämökkiä. (Tilastokeskus 2012c)

Uudempi rakennuskanta on selvästi energiatehokkaampaa kuin vanhempi. Rakenta-
mismääräyksiä on vaiheittain kiristetty 2000-luvulla. Muutosten vaikutukset tulevat 
hieman viiveellä, sillä rakentamismääräykset säätelevät lupavaihetta. Aiempien 
määräysten mukaisia taloja valmistuu sen takia uudempien määräysten voimaantulon 
jälkeenkin.

Kuva 2.2. Energian loppukäyttö Suomessa. (Vainio 2012). 
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Rakentaminen kuluttaa yhteensä noin 8 % Suomessa käytetystä energiasta: rakennus-
tuotteiden valmistus kuluttaa 4 %, maa-aineskuljetukset 3 % ja työmaat 1 % (Vainio 
2012). Energian loppukäyttö -tilasto (kuva 2.2) eroaa kokonaiskulutustilastoista 
(kuva 2.3) siinä, että energian loppukäyttötilastot kuvaavat kuluttajien käyttämää 
energiamäärää. Energian loppukäyttö -tilastossa ei ole siis mukana energian siirto- ja 
muuntohäviöistä johtuvaa energian kulutusta. 

Taulukko 2.3. Rakennusten lämmitys Suomessa. (Tilastokeskus 2012a). Puu on hyvin 
merkittävä uusiutuva energialähde rakennusten lämmityksessä Suomessa. Myös 
lämpöpumppuenergian osuus on jatkuvassa kasvussa. 

Puun
pienkäyttö

Turve Hiili Raskas
polttoöljy

Kevyt
polttoöljy

Maakaasu Lämpö-
pumppu-
energia

Energia-
lähteet
yhteensä

Kauko-
lämpö

Sähkö Raken-
nusten 
lämmitys 
yhteensä

GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2010

Asuinrakennukset 16 217 150 3 106 6 469 547 2 758 26 250 19 780 13 371 59 401

Erilliset pientalot 14 056 142 3 - 5 117 128 2 636 22 081 2 030 9 435 33 546

Rivi- ja ketjutalot 144 3 - - 561 161 8 878 3 050 1 995 5 923

Asuinkerrostalot 100 6 - 106 739 258 14 1 222 14 700 1 111 17 033

Vapaa-ajan 
asuinrakennukset

1 917 0 0 - 53 0 100 2 069 0 830 2 899

Palvelu-
rakennukset

972 36 - 1 111 2 442 333 267 5 161 12 730 2 491 20 382

Teollisuus-
rakennukset

611 122 - 2 597 1 850 656 19 5 856 3 620 3 233 12 709

Maatalous-
rakennukset

1 667 197 - 414 1 317 44 8 3 647 140 902 4 689

Yhteensä 19 467 506 3 4 228 12 078 1 581 3 053 40 914 36 270 19 997 97 181

Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen osuus energian loppukäytöstä Suomessa 
on noin 26 %. Tuotantorakennuksissa tapahtuu myös näiden lisäksi lämmitystä, mutta 
se käsitellään tilastoissa erikseen. On arvioitu, että rakennusten energiankäytön osuus 
Suomessa olisi yhteensä vajaat 40 %, sisältäen paitsi asuin- ja palvelurakennusten 
sekä tuotantorakennusten lämmityksen, myös näissä rakennuksissa käytetyn kiinteis-
tösähkön (Heljo et al. 2005). Uusiutuvista energiamuodoista puun rooli on merkittävä 
suomalaisten rakennusten lämmittämisessä (ks. taulukko 2.3).
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2.3.5 Ammatillinen koulutusjärjestelmä 

Vuonna 2012 rakennusalan ammatillista koulutusta annettiin yhteensä 113 oppilai-
tosyksikössä. Näistä 106 tarjosi opetusta suomeksi ja 7 ruotsiksi. Jos lasketaan sekä 
rakennusalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset että myös sähkö- ja automaatiotek-
niikan opintoja antavat ammattioppilaitokset, näiden alojen opetusta annettiin vuonna 
2012 yhteensä 129 oppilaitosyksikössä. Ammatillista koulutusta näillä aloilla antaneita 
organisaatioita on yhteensä kuitenkin vain noin 80, sillä osalla niistä on useita oppilai-
tosyksiköitä. Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia on lisäksi näillä aloilla yhteensä 25 
(taustalla 14 organisaatiota) sekä ammatillisia erikois- ja erityisoppilaitoksia yhteensä 
20 (taustalla 9 organisaatiota). (Koulutusnetti 2012) Monissa edellä mainituista 
oppilaitoksista on hyvinkin pieniä oppilasmääriä näillä aloilla. 

Suomalaisen ammatillisen koulutusjärjestelmän perustan muodostavat ammatilliset 
perustutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja sen 
suorittaminen kestää nuorilla pääsääntöisesti kolme vuotta. Ammatillinen perustut-
kinto voidaan suorittaa ammattikoulussa, oppimissopimuskoulutuksessa tai työvoima-
koulutuksessa. Aikuiset voivat suorittaa ammatillisen perustutkinnon myös ammatilli-
sessa aikuiskoulutuksessa ja osoittaa osaamisensa näyttötutkintona, mikäli heille on 
kertynyt alaan liittyvää työkokemusta.

Ammattitutkinnot ovat perustutkintojen lisäksi tapa todentaa osaamista, ja erikoisam-
mattitutkinnot ovat tapa osoittaa pidemmälle menevää erityisosaamista (ks. taulukko 
2.4). Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkinnoin. Ammatti-
tutkintoa suorittavilta odotetaan joko aikaisemmin suoritettua perustutkintoa tai työelä-
mässä hankittuja tietoja ja taitoja. Aikuisopiskelijoilla perustutkinnon suorittaminen 
kestää keskimäärin 1,5-2 vuotta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen 
kestää 1-3 vuotta. Yleensä näyttötutkintoihinkin liittyy myös tutkintoon valmistavaa 
koulutusta. Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, 
uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua 
myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan 
kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt 
työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.
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Taulukko 2.4. Rakennus-, sähkö- ja automaatioalalla suoritettuja tutkintoja  
vuonna 2010. (Tilastokeskus 2012b, Oppilaitostilastot). Tutkintouudistus on vaikuttanut 
sähköalan tutkintojen kirjautumiseen tässä taulukossa. Sähkö- ja automaatioalan 
koulutuksen käyneistä moni työllistyy myös muualle kuin rakennustyömaille.

Keskeisiä perustutkintoja Uudet opiskelijat Opiskelijoita Tutkintoja

Rakennusalan perustutkinto 4 114 10 294 2 692

Talotekniikan perustutkinto 1 986 5 120 1 456

Sähköalan perustutkinto 212 4 940 3 523

Sähkö- ja autom. perustutkinto 3 352 6 255 148

Yhteensä 9 664 26 609 7 819

Eräitä ammattitutkintoja Uudet opiskelijat Opiskelijoita Tutkintoja

Talonrakennusalan ammattitutkinto 1 138 1 626 324

Sähköasentajan ammattitutkinto 332 634 106
Rakennustuotannon ammattitutkinto 101 182 18

Putkiasentajan ammattitutkinto 78 111 11

Lämmityslaiteasentajan 
ammattitutkinto

332 367 0

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 14 23 3

Rakennusmiehen ammattitutkinto 8 8 0

Eräitä erikoisammattitutkintoja (eat) Uudet opiskelijat Opiskelijoita Tutkintoja

Talonrakennusalan eat 86 129 25

Rakennusalan työmaapäällikön eat 30 59 16

Sähköyliasentajan eat 7 35 5

Ilmastointiasentajan eat 5 23 4

Putkiasentajan eat 2 21 4

Suomessa järjestetään myös lyhytaikaisempaa täsmällisempiin ammattitehtäviin 
valmentavaa koulutusta. Tällaista koulutusta järjestetään usein työvoimakoulutuksena. 
Esimerkiksi työvoimakoulutuksena järjestettävässä lämpöpumppuasentajakoulutuk-
sessa opiskellaan lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnosta valikoituja osia ja suori-
tetaan näihin liittyvät näyttötutkinnot. Työvoimakoulutuksen kesto voi vaihdella paljon 
aiheesta, tavoitteista ja henkilön lähtötasosta riippuen. Työvoimakoulutuksen keski-
määräinen pituus vuonna 2011 oli 5,2 kuukautta. Opinnoissa opiskellaan tyypillisesti 
jokin ammattitutkinnon osa. Rakennus- ja kaivosalan työvoimakoulutukset tilastoidaan 
yhdessä. Näiden alojen työvoimakoulutukseen otti vuonna 2011 osaa yhteensä 3 544 
henkilöä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012b)

Lisäksi rakennusalalla järjestetään erilaisia lyhytaikaisia täsmäkoulutuksia, joita 
järjestetään täydennyskoulutustyyppisesti jo alalla työskenteleville. Nämä lyhytaikaiset 
koulutukset voivat olla tuntien, päivien tai viikkojen mittaisia. Täsmäkoulutusten kautta 
etenkin jo työelämässä täysipainoisesti mukana olevat henkilöt voivat täydentää ja 
päivittää osaamistaan. Osaan näistä koulutuksista voi liittyä sertifiointeja. Niiden 
käyminen voi myös olla pakollista pätevyyksien ylläpitämiseksi. Yksi suosituimmista 
lyhytaikaisista koulutuksista Suomessa on työturvallisuuskortti-koulutus, jonka suorit-
tamista rakennustyömailla yleisesti edellytetään. Työturvallisuuskortti on voimassa 
kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen koulutuksessa täytyy käydä uudelleen. Myös 
ensiapukoulutukset ovat yleisiä. Sähköistysalalla pätevyyden ylläpitoon liittyviä täsmä-
koulutuksia ovat mm. sähkötyöturvallisuuskoulutukset.
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2.3.6 Rakennusalan työvoima 

Tilastokeskuksen tilastoissa rakennusalan työvoima jaetaan kolmeen pääluokkaan: 
talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan 
luokkiin. Rakennusalan työvoiman koostumusta ammattialoittain on esitetty taulukossa 
2.5. Osaan ammattikuntia energiatavoitteet liittyvät olennaisesti, osaan huomattavasti 
vähemmän. 

Suomessa on menossa kehityskulku, jossa työelämään tulevat ikäluokat ovat selvästi 
pienempiä kuin eläkkeelle siirtyvät ikäluokat (Valtionvarainministeriö 2012, 30). Osin 
pienenevistä ikäluokista johtuen Suomessa ollaan aikeissa vähentää aloituspaikkoja 
merkittävästi sekä ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta että ammattikorkea-
kouluista. Samaan aikaan nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä pyritään vähentämään 
ohjaamalla nuoria koulutukseen ja pyrkimällä puuttumaan asioihin jo työttömyysjakson 
alussa (Valtiovarainministeriö 2012, 30). Hallitusohjelmassa on linjattu, että vuoteen 
2013 mennessä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä alle 30-vuotiaalle vastaval-
mistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen 
kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Aihee-
seen liittyy koulutustakuu: jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan mahdollisuus 
jatkokoulutuspaikkaan. Vuoteen 2020 mennessä asetettuna tavoitteena on, että 90 
prosentilla 20–24 -vuotiaista olisi viimeistään tuolloin peruskoulun jälkeinen tutkinto 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012b).

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä saattaa kasvaa lähivuosina myös 
rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa. Maahanmuuttajien muuta väestöä 
alhaisempaan työllisyysasteeseen pyritään nimittäin Suomessa puuttumaan lähitule-
vaisuudessa panostamalla sekä kielikoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen 
(Valtiovarainministeriö 2012, 32). Rakennusalalla työvoiman liikkuvuus on ollut jo 
tähänkin asti monia muita aloja korkeampaa ja ulkomaisen työvoiman osuus Talon-
rakennusteollisuuden (2011) teettämän työvoimarakenne -kyselyn arvion mukaan 
Suomessa on noin 25 000-30 000, mikä muodostaa huomattavan osuuden Suomen 
koko rakennustyövoimasta. Ulkomaisen työvoiman määrän kehityksellä tulevaisuu-
dessa on vaikutusta siihen, miten paljon ja minkä tyyppisiä koulutustarpeita raken-
nusalalla Suomessa on vuoteen 2020 mennessä. Ulkomaisen työvoiman määrän on 
odotettu jatkavan kasvuaan lähivuosina (Talonrakennusteollisuus 2011).
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Taulukko 2.5. Rakennusalan henkilöstö Suomessa vuonna 2010. 
(Lähde: Tilastokeskus)

Talonrakentaminen 51 585

     Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen 1 041

     Asuin- ja muiden rakennusten rakennuttaminen 50 544

Maa- ja vesirakentaminen 15 624

Erikoistunut rakennustoiminta 78 091

    Rakennusten purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt 15 743

    Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus 36 808

          Sähköasennus 14 576

          Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus 18 960

          Muu rakennusasennus 3 273

                    Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus 1 653

                    Hissien ja liukuportaiden asennus 1 072

                    Muualla luokittelematon rakennusasennus 548

   Rakennusten ja rakennelmien viimeistely 11 430

          Rappaus 286

          Rakennuspuusepän asennustyöt 2 706

          Lattianpäällystys ja seinien verhoilu 2 219

          Maalaus ja lasitus 6 082

                    Maalaus 4 965

                    Lasitus 1 117

   Muu erikoistunut rakennustoiminta 14 109

                    Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 1 813

                    Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta 9 789

Henkilöstö yhteensä 145 300

Rakennusalalle on tyypillistä pienten yritysten suuri määrä, joista moni työllistää vain 
1-5 työntekijää. Suuria yrityksiä on lukumääräisesti vähän. Alalla käytetään paljon 
alihankintaa. Yksittäisellä työmaalla voi sen eri vaiheiden aikana toimia lukuisten 
yritysten työntekijöitä. Rakennusalan työllisistä on arvioitu noin 23 % olevan yrittäjiä,  
57 % palkkatöissä olevia työntekijöitä ja 20 % palkkatöissä olevia toimihenkilöitä 
(Talonrakennusteollisuus 2011). 

Suuremmilla rakennusalan yrityksillä on jonkin verran omaakin koulutustoimintaa. 
Pienten yritysten kohdalla osaamisen kehittäminen voi olla paljolti työntekijöiden oman 
aktiivisuuden varassa, vaikka poikkeuksiakin on.

2.3.7 Koulutuksen ja energiansäästötavoitteiden saavuttamisen  
haasteet vuoteen 2020 

Nykytila-analyysiä tehtäessä tunnistettiin esteeksi energiatehokkaan rakentamisen 
osaamisen siirtämisessä, perehdyttämisessä ja koulutuksessa se, että työmailla 
nykyisin toimivien asenteet näitä kohtaan eivät ole aina erityisen suotuisia. Myös 
kiireen aiheuttamat paineet, valvonnan puutteet ja urakkamallien ongelmat nostettiin 
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nykytila-analyysissä esiin. Uhkana kouluttamisten kannalta esitettiin, että vaikka jokin 
yritys investoisi koulutukseen, työt saatetaan kilpailutuksessa antaa sellaiselle yrityk-
selle, jonka työntekijät ovat ammattitaidottomia. (Status Quo 2012, 71–74)

Koulutusten osalta nähtiin, että rakennusalan koulutukset saattavat olla osin väärin 
suunnattuja, ja että koulutuksiin on vaikea saada oikeita henkilöitä. Rakennus-
työmaiden työntekijöiden jatkokoulutushalukkuus arvioitiin nykytila-analyysissä 
vähäiseksi, ja esteeksi kouluttautumiseen saamisen kannalta nähtiin yleisenä pidetty 
asenne, jonka mukaan rakennustyömaalla työntekijöiden ei tarvitse asioita edes osata 
ja että rakennustyömailla pärjää kuka tahansa. (Status Quo 2012, 74–75) 

Osaamisen kehittämisen kannalta keskeiseksi ongelmakohdaksi tunnistettiin oppima-
teriaalien vaillinaisuus tai puute joistain teemoista jopa kokonaan. Nykytilaa analysoi-
taessa tunnistettiin myös se, että rakennusalan työntekijät ja kouluttajat ikääntyvät, 
minkä takia paljon työvoimaa on siirtymässä eläkkeelle lähivuosikymmeninä. Se on 
tosin mahdollista nähdä myös mahdollisuutena uudenlaisten asenteiden levittämisen 
kannalta. Ulkomaisen työvoiman koulutusta hankaloittavaksi tekijäksi tunnistettiin se, 
että koulutusmateriaalia on ollut heikosti saatavilla eri kielillä. (Status Quo 2012, 75)

Suomen Ilmatieteen laitoksen vuonna 2011 laatiman tutkimuksen mukaan ilmaston-
muutos saattaa vähentää rakennusten kokonaisostoenergiankulutusta 4-7 prosenttia 
vuodesta 2012 vuoteen 2030 edettäessä, mikä saattaa edesauttaa energiansääs-
tötavoitteiden saavuttamisessa. Tämän laskelman mukaan esimerkiksi pientalon 
lämmitystarve alenisi tuolla ajanjaksolla 10 %. Vaikka jäähdytystarve kasvaisi ilmaston-
muutoksen johdosta samaan aikaan 17–19 prosenttia, kokonaisostoenergiankulutus 
siis vähenisi. (Jylhä et al. 2011)

Rakennuskantaan liittyvät kasvihuonepäästöt syntyvät suurelta osin energiantuotan-
nossa. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä keskeisessä roolissa ovat siksi energian 
tuotantomenetelmät: miten sähkö ja lämpö kiinteistöihin tuotetaan. Rakennus- ja 
kiinteistöalalla on Suomessakin päätöksentekijöitä kymmeniä tuhansia ja jos kotitalo-
udet lasketaan mukaan, kyse on jo miljoonista valintojen tekijöistä. Monet muutokset 
tapahtuvat siksi hitaasti ja monien päätösten vaikutus realisoituu vasta vuosikym-
menien kuluessa. Energian tuotannon puolella on rajallinen määrä toimijoita ja siellä 
tehdyt päätökset voivat vaikuttaa nopeasti kasvihuonekaasujen syntymisen määrään. 

Kuva 2.3. Energian kokonaiskulutus Suomessa energialähteittäin (Tilastokeskus 2013). 
Energian käytön määrä on asettunut viime vuosina 1400 PJ lähettyville. 
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Taulukko 2.6. Status Quo -kyselyn avoimia vastauksia: (Status Quo 2012) 

Energiatehokkaan rakentamisen osaamispuutteita: 

 » Työmaakäytäntöjen suhteen pääurakoitsijana toimivalla rakennusliik-
keellä on oltava johtava rooli, jotta talotekniikan ja rakennustekniikan 
yhteensovitus onnistuisi.

 » Kokonaisuuden hahmottaminen ja kapulan siirto eri toimijoiden välillä 
takkuaa.

 » Työmaalla ei riittävästi aikaa eikä osaamista energia-asioihin.
 » Suurin ongelma on, että rakennusaikainen raha sanelee liikaa, ja ettei 

päätöksiä tehdä asiantuntijoiden kanssa.
 » Osaamis- ja tietotasoon vaikuttava tekijä on työmaan sisäinen infor-

maatiokulku ja sen varmistaminen läpi henkilöstön. Kommunikaation 
merkitys on todella suuri tekijä onnistuneessa lopputuloksessa.

 » Varsinkin ulkovaipan läpimenojen rakentamisesta oikein kannattaisi 
muodostaa käytännönläheinen opetuspaketti, jossa konkreettisesti 
tiivistetään ja eristetään erilaisia rungosta ulos työntyviä kannakkeita, 
metalli-ikkunarakenteita yms. Läpiviennit ovat väärin tehtyinä kalliita 
havaita ja korjata. Ne ovat joskus jopa homevaurion aiheuttajia.

 » Energiatehokas rakentaminen ei saa olla kertaluonteisen laatuista. 
Rakennukselle tulee määritellä viihtyisyyden, terveyden ja energiate-
hokkuuden riskikohteiden kartoitukset huoltokirjaan käyttöhenkilö-
kuntaa varten. Huoltotoimenpiteet tulee itseohjautuvasti auditoida joka 
vuosi.

 » Suunnitelmien läpivienti toteutuksen tasolla huomattiin suurimmaksi 
haasteeksi. Toisin sanoen suunnittelijat ja asentajat eivät kommunikoi-
neet riittävästi, jolloin työnjohtajat joutuivat turhan usein puuttumaan 
asennuksen kulkuun. Piirre, joka lisää turhaa työtä ja virheiden 
mahdollisuutta.

 » Yleisesti energiatehokkuus asettaa rakentamisen laatutarkastelun 
aivan uudelle tasolle ja erityisesti nyt on kaikilta osin rakentamisen 
hyvä laatutaso tavoitettava. Ongelmana laadunohjauksessa ja toteu-
tuksessa on se, että hankkeet ja työt ovat niin pirstaloituneita, ettei ns. 
kokonaisvastuuta pystytä muodostamaan. 

 » Tällä toteutusmuodolla on jokaisen osaurakan ja työn laadukkuus 
jatkossa varmistettava, koska energiatehokkuutta tarkastellaan 
kokonaisuutena.

2.4 Rajaukset ja liitynnät muihin ohjelmiin

BUILD UP Skills -projekti on rajattu koskemaan ensisijaisesti rakennusalan ammatti-
työntekijöitä ja heidän osaamistarpeitaan. Hankkeessa on tarkasteluun otettu myös 
ammattityöntekijöiden osaamiseen ja työn jälkeen suoraan tai epäsuorasti vaikuttavia 
tekijöitä, kuten motivointiin tai ammatillisten opettajien pätevyyden kehittämiseen 
liittyviä asioita.

BUILD UP Skills Finland -projektilla on liittymäpintoja mm. Energiaviisaan rakennetun 
ympäristön aika 2017 (ERA17) -ohjelmaan. ERA17:n tavoitteena on, että Suomi 
saavuttaisi vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo Suomen täyttäessä 100 vuotta, 
eli vuonna 2017. ERA17:n puitteissa on laadittu eri kaupungeille tiekarttoja ener-
giaviisaamman rakentamisen järjestämisestä käytännössä. BUILD UP Skills Finland 
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projektiin liittyy myös tämän ohjelman puitteissa valmisteilla oleva rakentamismää-
räysten tiekartta vuoteen 2020. Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) raportissa 2013 
yksi neljästä tarkasteltavasta osa-alueesta on koulutus ja kehitys. Raportissa tuodaan 
esiin ammattilaisten täydennyskoulutuksen mallien ja toteutuksen kehittämistarpeita.

Muita liittymäkohtia voidaan nähdä mm. Tee parannus! -ohjelmaan, jossa on pyritty 
edistämään suunnitelmallista ja kustannus- ja energiatehokasta korjausrakentamista 
ja perusparantamista rakennetussa ympäristössä (http://www.teeparannus.fi/ ) sekä 
vuosina 2010–2014 käynnissä olevaan Kosteus- ja hometalkoot-ohjelmaan ( www.
hometalkoot.fi ), jossa lähtökohtana on ollut vähentää kosteusvauriorakennuksista 
aiheutuvia terveyshaittoja sekä kehittää menetelmiä kosteus- ja homeongelmien 
estämiseen ja korjaamiseen. 

 » Tällä hetkellä on käynnissä useita tutkimushankkeita ja -kokonai-
suuksia, joissa kehitetään rakentamisen energiatehokkuuteen liittyviä 
ratkaisumalleja. Tästä esimerkkinä on Tampereen teknillisen yliopiston 
FRAME-hanke, (Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions), missä 
muun muassa selvitetään ilmastonmuutoksen tuomia uusia vaatimuksia 
rakenteisiin, etenkin kosteuden hallinnan kannalta. Tutkimuksessa on 
tavoitteena laatia matalaenergia- ja passiivirakenteille suunnittelu- ja 
toteutusohjeet kosteusteknisesti toimivista rakenne- ja liitosratkaisuista. 
Tämänkaltaiset tutkimukset on tarpeen jalkauttaa mahdollisimman 
nopeasti rakennusalan koulutukseen.  
(BUILD UP Skills workshop, Tampere 24.5.2012)

BUILD UP Skills -ohjelman toimenpiteiden eteenpäin viemistä varten Intelligent Energy 
Europe (IEE) ohjelma tarjoaa BUILD UP Skills Pillar II haut (04/2013 ja 11/2013), 
joista rahoitushauista on mahdollista hakea rahoitusta toimenpideohjelmaan liittyvien 
asioiden toteuttamiseen.
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3. Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen  
vuoteen 2020 mennessä

Nykytila-analyysissä osaamisen tason nostamisen tarpeita tunnistettiin etenkin raken-
nusfysiikkaan, lämmöneristykseen, rakennusten ilmatiiveyteen, kosteudenhallintaan, 
putkiasennuksiin sekä uusiutuvaan energiaan liittyen. Lisäksi isona teemana nousi 
esiin kokonaisuuksien hallinta ja koordinoinnin puute eri toimijoiden kesken. Nykytila-
analyysin mukaan ongelmana ei ole vain energiaosaamisen puutteet, vaan aivan 
perusosaamisessakin on puutteita. Siksi nykytila-analyysin mukaan uusien haasteiden 
edellyttämän energiaosaamiskoulutuksen lisäksi tarvitaan myös perusosaamisen 
palauttamiseen liittyvän koulutuksen edistämistä. Erityisenä haasteena tähän liittyen 
nähtiin se, miten ne, jotka tarvitsisivat eniten perus- ja täydennyskoulutusta, saataisiin 
tämän koulutuksen piiriin. (Status Quo 2012, 78)

Koulutuksen kehittämisessä tavoitellaan osaamisen merkittävää kasvua vuoteen 
2020 mennessä. Viime aikoina tehty rakennusfysiikan tutkimus antaa hyvän lähtö-
kohdan osaamisen lisäämiseen rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Oleellisen tiedon 
suodattaminen eri tarpeisiin vaatii paljon harkintaa ja jalkauttamiseen tulee panostaa 
voimakkaasti. Päämääränä on laadukas rakentaminen, jossa energiaosaamisen lisäksi 
muutkin tavoitteet ovat tasapainossa (ks. kuva 3.1). Tavoitteeseen pääseminen vaatii 
laajaa yhteistyötä alan toimijoilta.

1

26.4.2013

Rakennusfysiikan tutkimus

Osaaminen

Aika

Liittojen, yhdistysten ja 
alan järjestöjen mobilisointi

Talotekniikan T&K

Osaoptimoinnin eliminointia
Resursseja, rahoitusta ja porkkanoita

Yritysten yhteistyöverkostot 
osaamisen edistämisessä

Määräysten
ja energiatehokkuuden 

aukikirjoittaminen

Täsmäkoulutusta
Osaamiskriteerien 

määrittäminen

Perusosaaminen
Tyyppirakenteiden kuvaaminen

ja niiden työohjeet

Asennekisällejä yrityksiin 
Menetelmä- ja asennekoulutus

Ymmärrystä, osaamista
Ammattiylpeyttä

Laatu
Resurssitehokkuus

Terve Talo

Riskien hallinta

Kuva 3.1. Osaamisen varmistamiseen liittyviä osa-alueita, joita nostettiin BUILD UP 
Skills -workshopissa esiin. (BUILD UP Skills Finland Workshop 19.11.2012). 
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3.1 Osaamistarpeet ja koulutus

3.1.1 Työvoiman tarve ja koulutusmäärät
 
Uudisrakentamisessa kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten sekä uusiutuvien 
energiamuotojen edistämistavoitteiden vaikutus rakennustyömaalla työskentelevän 
työvoiman kokonaismäärään on oletettu uudisrakentamisen osalta olevan suhteellisen 
vähäinen. Energiatavoitteet vaikuttavat mm. materiaali- ja laitevalintoihin sekä raken-
neratkaisuihin, mutta uudisrakentamisessa ne eivät vaikuta yhtä paljoa kokonaistyön 
määrään kuin korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen puolella merkitys voi olla 
suurempi. Energiatehokkuusparannukset eivät ole muusta rakentamisesta irrallinen 
asia, vaan niitä tehdään usein tilanteissa, joissa tehdään muitakin korjauksia. On arvi-
oitu, että teknis-taloudellisten energiatehokkuustoimien toteuttaminen vaatisi vuoteen 
2020 mennessä korjausrakentamisen osalta noin 500 - 600 miljoonan euron vuosit-
taisia lisäinvestointeja, minkä on arvioitu tarkoittavan noin 8 000 - 10 000 suoraa tai 
epäsuoraa työpaikkaa, joista noin puolet (4 000 - 5 000) voisi toteutua rakennustyö-
mailla (Luoma et al. 2012, 5-7). Energiakorjausten työllistävyys riippuu kuitenkin paljon 
siitä, miten suuressa määrin niitä todella toteutetaan ja vähentävätkö näihin kohdis-
tuvat taloudelliset panostukset investointeja jossain muualla rakennusalalla. 

Rakennusalalla työskentelee arvioiden mukaan noin 25 000-30 000 ulkomaista työn-
tekijää (Talonrakennusteollisuus 2011). Tuhansia ammattityöntekijöitä jää vuosittain 
eläkkeelle. Koska rakennustyömaa on kuormittavuudeltaan raskaimpia työympäristöjä, 
osa ammattitutkinnon suorittaneista pyrkii etenemään muihin tehtäviin työurallaan 
tai poistuu ennenaikaisesti työelämästä. Rakennusala suhdanneherkkänä toimialana 
myös käytännössä pakottaa toisinaan työntekijöitä toimialavaihdoksiin aikoina, jolloin 
töitä ei ole rakennusalalla tarjolla.

Rakennusalan ammatillisten opintojen aloittaneiden tai edes valmistuneiden määristä 
ei voi suoraan määrittää rakennusalalle siirtyvien uusien ammattitason työntekijöiden 
määrää. Merkittävä osa opinnot aloittaneista keskeyttää opintonsa (vrt. taulukko 2.4). 
Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto antaa Suomessa yleisen kelpoisuuden 
opintojen jatkamiseen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja osa ammattitut-
kinnon suorittaneista myös jatkaa opintojaan joko heti tutkinnon suorittamisen jälkeen 
tai myöhemmin.

On hyvin vaikea arvioida, paljonko rakennusalalle tulisi kouluttaa uusia ammattilaisia 
kokonaisuudessa ja ammattiryhmittäin. Siihen vaikuttavat tulevaisuuden rakentamis-
määrien ja taloudellisen suhdannekehityksen lisäksi paitsi aloituspaikat, valmistumis-
määrät, alalta poistuvien ja sinne palaavien sekä eläkkeelle siirtyvien määrät, myös 
olennaisesti esimerkiksi se, paljonko jatkossa Suomessa on ulkomaista työvoimaa. 
Rakennusalan alueelliset erot ovat olleet hyvin suuria, ja saattavat olla sellaisia 
jatkossakin. Rakennusalan suhdanneherkästä luonteesta johtuen lyhyellä aikavälillä 
työvoiman tarpeessa voi olla merkittäviäkin heilahteluja. Samaan aikaan kun osassa 
maata on rakentajista suuri pula, on toisessa osassa maata rakentajien keskuudessa 
korkea työttömyys. Yleisenä trendinä Suomessa on se, että korjausrakentamisen 
määrä ja osuus rakentamisesta kasvaa. (Status Quo 2012)

Ammattikoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismäärää ollaan Suomessa vähen-
tämässä lähitulevaisuudessa nuorten ikäluokkien pienentyessä. Suunnitelmissa 
rakennusalan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat kuitenkin pysyvät lähes 
ennallaan. Sen sijaan sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillista koulutusta aiotaan 
vähentää vuoteen 2016 mennessä varsin voimakkaasti eli 470 aloituspaikkaa (17 % 
vuoden 2009 tasoon verrattuna). Aloituspaikkojen painopistettä aiotaan sähkö- ja auto-
maatiotekniikan alalla siirtää ammattikoulutasolta ammattikorkeakouluun (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2012a) vuoden 2009 tasosta.
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Ulkomaisen työvoiman lisääntyminen tuo omanlaisiaan tarpeita rakentamisalan 
osaamiseen. Haasteena on paitsi kieliasiat, myös se, että suunnittelu-, työnjohto- ja 
rakentamiskulttuurit poikkeavat eri maiden välillä merkittävästi. Täydennyskoulutuksen 
osalta kielitaidon ja eri kulttuurien ymmärtämisen merkitys kasvaa.

3.1.2 Talonrakentajien osaamisen tarpeet

Energiatehokkaan rakennuksen rakenteellinen toiminta suunnitellulla tavalla edellyttää 
muun muassa hyvää kosteudenhallintaa, ilmatiiviyttä sekä talotekniikan toimivuutta. 
Rakentamiseen kehitetään jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka pyrkivät vastaamaan 
myös energiatehokkuustavoitteisiin.

Työmaan tuotannonsuunnittelussa voidaan toisaalta energiasyistä ja toisaalta 
laatusyistä jatkossa tarvita uudenlaisia suunnitelmia, joita työntekijöiden tulee osata 
toteuttaa. Uusia suunnitelmia voivat olla esimerkiksi työmaan olosuhdehallintasuun-
nitelma, ilmatiiviyden toteutus- ja mittaussuunnitelma, lämmöneristeiden asennus-
suunnitelma, kylmäsiltojen ehkäisysuunnitelma, lämmitys- ja kuivatussuunnitelma tai 
kuivanapitosuunnitelma. Rakennustyömaalla sääsuojien ja tilakohtaisten suojausten 
käyttö lisääntyy sekä kaluston käyttö suuntautuu energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin 
esimerkiksi betonirakenteiden lämmitys- ja kuivatusmenetelmien osalla. 

Talonrakentamisessa keskeisimmät uudet osaamistarpeet liittyvät vaipparakentami-
seen. Rakenteita kasvatetaan, ja myös niiden lämmöneristävyys- sekä tiiveysvaati-
muksia lisätään. Suunnitelmat ovat nykyisin usein puutteellisia ja lopullinen suunnittelu 
jää herkästi käytännössä työmaalle asentajien ja työnjohdon ratkaistavaksi, mikä ei 
ole ideaalitilanne. Eristepaksuuksien kasvattaminen voi johtaa riskialttiisiin seinä-, 
yläpohja- ja alapohjarakenteisiin, jos ne toteutetaan virheellisesti. Energiatehokkaassa 
rakentamisessa työn laadulle syntyy lisävaatimuksia. 

Kuva 3.2. Rakentamisen vaikeusaste on noussut viime vuosina. Esimerkiksi nykyiset 
ylimpien kerrosten terassiratkaisut ovat hyvin haasteellisia lämmön-, kosteuden- ja 
vesieristysten osalta. Rakentajilta vaaditaan uudenlaista osaamista ja asennetta hyvän 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Rakentajilta vaaditaan tulevaisuudessa entistä huolellisempaa työnjälkeä, koska 
rakenteet sietävät entistä vähemmän kosteusrasitusta. Kosteusrasituksen on arvi-
oitu lisääntyvän ilmastonmuutoksen vuoksi etenkin talviaikaan (Jylhä et al. 2011) 
ja homeenkasvulle suotuisten ajanjaksojen lisääntyvän. Lämmöneristeiden ja 
kosteuseristeiden asentaminen vaatii erityisesti hyvää asennetta, jotta työt tehdään 
laadukkaasti, mutta asentajien pitää ymmärtää myös rakennusfysiikan perusteita. Yksi 
esitetty mahdollisuus on jonkinlaisen vaipparakentajan ammattitutkinnon, luominen 
jollaisella voitaisiin varmistaa sitä, että työvoimasta löytyisi sellaista osaamista, jonka 
myötä virheellisiä rakenteita ei edes suunnitelmien puutteiden johdosta rakennettaisi.
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Vaipparakenteiden kosteusteknisen toiminnan suunnittelu on muuttunut haasteelli-
semmaksi. Joitakin aiemmin oikeaoppisena pidettyjä rakenneratkaisuja on viimeisten 
tutkimusten perusteella alettu pitämään kyseenalaisina (ks. Lahdensivu et al. 2012). 
Esimerkiksi korkeat, tiiliverhotut julkisivut eivät vaikuta enää toimivan vaikeimmissa 
säärasituksissa. Tietyissä olosuhteissa homeen muodostumisen riski on liian suuri. 
Samoin esimerkiksi tuulettuvien alapohjien ja vesikattorakenteiden suunnitteluratkai-
suja joudutaan energiatehokkaissa rakennuksissa muuttamaan. Kantaviin puuraken-
teisiin tullaan asentamaan lisälämmöneristyksiä. Asentajilta vaaditaan ymmärrystä ja 
asennetta, koska asennustilat saattavat olla hankaliakin tuulettuvissa alapohjissa ja 
ullakoilla. Toisaalta asennusjärjestykset hyvin suunnittelemalla voidaan asennustyöt 
tehdä sujuvasti. Saatetaan tarvita poisoppimista vanhoista työtavoista.

Tuulensuojien asennus on myös entistä huolellisempaa työnjälkeä vaativa työtehtävä. 
Rakenteiden tuulettumisen varmistaminen on periaatteessa yksinkertaista. Työmaalla 
voidaan kuitenkin joutua toimimaan tilanteessa, jossa suunnitteluratkaisut ovat 
ristiriitaisia. Esimerkiksi viime vuosina yleistyneet asuinkerrostalojen ylimpien kerrosten 
terassiratkaisut ovat hyvin haasteellisia suunnitella ja rakentaa kaikki vaatimukset 
huomioiden. 

Perusperiaatteena on, että rakentajien tulee tehdä työt kuten suunnitelmissa on 
esitetty. Se kuitenkin edellyttää, että asennustyön kannalta on laadittu toteutuskel-
poiset suunnitelmat. Työntekijöiden vastuulla on huolellisen asennuksen tekeminen. 
Lämmöneristeet tulee esimerkiksi asentaa siten, ettei eristeiden ja rakenteiden väliin 

Kuva 3.3. Suomessa aiemmin 
toteutetun FRAME-tutkimuskoko-
naisuuden tuloksena on esitetty 
korkean (yli 10 m) tiiliver-hoillun 
puurankaseinän tuuletuksen ja 
sadeveden rakenteisiin pääsyn 
estämiseksi teräslevyä puurungon 
ja tiiliverhouksen väliin. Esimerkiksi 
tämä rakenne lisää talonrakentajien 
osaamisvaatimuksia. (Kuva: Lahden-
sivu et al. 2012)

Kuva 3.4. Talotekniikka-
asennusten läpivienti lämmön- ja 
kosteuseristeistä on tyypillinen 
osaamista ja huolelli-suutta vaativa 
tehtävä. Läpivientien tekoon on 
tarjolla myös uusia tuotteita. Työn-
tekijät tarvitsevat tietoa uusista 
tuotteista ja niiden oikeanlaisesta 
asen-tamisesta. (Kuva: Lahdensivu 
et al. 2012)
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jää rakoja. Kosteuseristeet tulee limittää riittävästi ja teipata. Läpiviennit tulee tiivistää 
huolellisesti. Mitään ylimääräisiä reikiä tai tiivistämättömiä läpivientejä ei voida sallia 
kosteussuluissa. 

Rakennustyömailla suurin energian käytön tarve liittyy betonin lujuuden kehittymisen 
ja rakenteiden kuivattamisen tarvitsemaan lämmitykseen. Lämmitysenergiaa kuluu 
etenkin talvirakentamisessa (ks. Hämäläinen 2012). Lujuuden kehittymisessä edulli-
sinta ja tehokkainta on käyttää perinteistä lankalämmitystä. Työmailta saatujen tietojen 
mukaan lankalämmityksen osaajia ei enää riittävästi löydy. Lämmön talteenoton 
lisääminen lämmityskontteja käytettäessä olisi tehokas ja nopeasti käyttöön otettavissa 
oleva energiansäästökeino rakennustyömaiden oman energiankulutuksen kannalta.

Älä lämmitä harakoille!

Asenna ikkunat tai suojaa ikkuna-aukot  nopeasti. 
Käytä väliaikaisia ovia.  Tee isoihin aukkoihin 

väliaikaisia seiniä.

Suuntaa lämmitystä talon  kulmiin ja rajoita vetoa 
hissikuiluissa ja porrashuoneissa.

Isot aukot umpeen 
– tuuma riittää tuuletukseen.

Rakenteiden kuivattamisessa tärkeää on ymmärtää betonin kuivumisen pääperiaat-
teet sekä kuivumisolosuhteiden merkitys. Kun ilman lämpötila työmaalla on noin 20 
astetta ja ilman suhteellinen kosteus noin 50 %, on betonin kuivuminen tehokasta ja 
myös työskentelyolosuhteet ovat hyvät. Edellä mainitut olosuhteet vaativat tietynlaista 
ilmanvaihtoa. Käytännössä ikkunat pitää olla asennettuna tai ikkuna-aukot suojat-
tuna muoveilla. Oviaukoissa ei muovisuojaus riitä, vaan pitää asentaa väliaikaiset 
ovet karmeineen, joissa kuitenkin sallitaan pieniä rakoja. Periaate on, että isot aukot 
laitetaan umpeen ja tuuma riittää tuuletukseen. Käytännössä rakennustyömailla 
toisinaan rakennusta lämmitetään, vaikka isojakin aukkoja on samaan aikaan vaipassa 
auki, mikä ei ole energiatehokasta toimintaa. Kerran kuivunutta betonia ei saa kastella. 

Kuva 3.5. Toisaalta pyritään 
energiaa säästäviin seinä-
ratkaisuihin, mutta samalla 
suunnitellaan kylmäsiltoja 
ja muita energiaa hukkaavia 
ratkaisuja.

Kuva 3.6. Työmaalla on mahdol-
lisuuksia energian säästöön 
erityisesti työmaan lämmityksen 
ja rakenteiden kuivatuksen osalta. 
Ohjeiden tulee olla helposti ymmär-
rettäviä ja muistettavia.
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Sääsuojausten osalla kannattaa siten olla huolellinen ja työmaan holveilta vesi 
kannattaa poistaa vesi-imureilla ja pumpuilla. Kaasulämmitys puhaltimilla ja säteilijöillä 
ei ole välttämättä hyvä sisävalmistusvaiheen menetelmä kaasusta syntyvän suuren 
vesihöyrymäärän vuoksi. Sen poistaminen vaatii energiaa.

Taulukko 3.1. Talonrakentamisen ammattilaisten tunnistettuja osaamistarpeita.

Talonrakentamisen ammattityöntekijöiden tulee

 » ymmärtää rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tiiveyden merkitys
 » ymmärtää asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvät homehtumis- ja kosteusriskit
 » osata lukea uudenlaisia suunnitelmia ja ohjeita sekä hallita tietotekniikan taidot  

suunnitelmien lukemisen osalta
 » osata eristeiden, tuulensuojien, höyrysulkujen ja saumausten oikea tekotapa ja  

asentaa uusia energiaa säästäviä materiaaleja ja rakennusosia
 » osata asentaa ja hallita työmaan tarkoituksenmukaiset ja energiatehokaat  

sääsuojaus-, lämmitys- ja  kuivausmenetelmät
 » ottaa energiatehokkuus huomioon koneiden ja laitteiden käytössä sekä 

työmaalogistiikassa
 » tuntea korjausrakentamisen energiatehokkuuden erityispiirteet
 » osata opastaa käyttäjiä kiinteistön ja järjestelmien energiatehokkaaseen ja  

kosteusturvalliseen käyttöön 
 » tehdä yhteistyötä erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa sekä osata vieraita 

kieliä ja ymmärtää kulttuurieroja 

Rakennusammattimiehet ovat pitkän yhteistyöketjun viimeinen lenkki. Jos aiemmissa 
ketjun vaiheissa on tehty olennaisia virheitä, näiden korjaaminen voi rakentamisvai-
heessa olla lähes mahdotonta. Työntekijöiden tulisi saada hyvät suunnitelmat riittävine 
detaljeineen, jotta laadukas rakentaminen olisi mahdollista. Työntekijöiden on ymmär-
rettävä, mitä suunnitelmissa esitetään. Tärkeintä on pyrkiä huolelliseen työn jälkeen, 
erityisesti niissä vaikeimmissa ja ”lähes mahdottomissakin” yksityiskohdissa. Uudet 
rakenteet entistä vaativammassa ilmastossa eivät anna anteeksi työvirheitä niin paljoa 
kuin rakenteet ovat aiemmin antaneet. Käsityötaitoihin ei tule energiatavoitteiden takia 
uusia vaatimuksia, mutta ammattiylpeyttä laatuvaatimukset täyttävän, huolellisen työn 
tekemiseen on löydyttävä. Uudenlaisia laitteita tai työkaluja lienee toki jatkossakin 
teknologisen kehityksen myötä tulossa opeteltaviksi. Uusien työkalujen käytön opettelu 
on normaalia rakennustyöntekijöiden osaamisen päivittämistä.

3.1.3 Talotekniikka-asentajien osaamistarpeet

Talotekniikan määrä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi esimerkiksi asuinker-
rostalotuotannossa. Lämmön talteenottoon on kiinnitetty entistä enemmän huomiota 
koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa. Myös sisäilmaolosuhteiden vaikutus 
terveyteen ja viihtyvyyteen on tiedostettu laajasti, mikä on myös osaltaan lisännyt 
talotekniikkajärjestelmäasennuksia, kuten jäähdytystä. Julkisen rakentamisen pitää 
olla vuodesta 2019 lähtien lähes nollaenergiatasossa (nZEB) ja muun rakentamisen 
hieman tämän jälkeen. Erittäin energiatehokkaan talotekniikan lisäksi ostoenergian 
tarvetta voidaan vähentää paikallisella uusiutuvan energian tuotannolla. Tämä lisää 
rakennuskohtaisten lämpöpumppujärjestelmien, aurinkolämpö- sekä aurinkosähköjär-
jestelmien ja erilaisten bioenergiajärjestelmien käyttöä. 

Talotekniikan, sähköisen talotekniikan ja automaation merkitys kasvaa. Parempi 
energiatehokkuus edellyttää tilakohtaisesti tarpeen mukaan säädettäviä järjestelmiä. 
Rakennuksiin tulee lisää talotekniikkaa, kanavaeristyksiä, uusia energiansäästö- ja 
lämmitystaparatkaisuja, kuten lämpöpumppuja sekä myös energiantuotantoa (puu/
bioenergia, aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, kiinteistökohtainen tuulivoiman käyttö). 
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Automaation säätö- ja ohjaustoimenpiteiden tulee toimia. Rakennusten ylläpidossa 
ja energiankulutuksen seurannassa korostuvat tarkoituksenmukaiset käyttötavat 
ja järjestelmien automaatio-, ohjaus- ja säätöosaaminen. Suunnittelu ja toteutus on 
tehtävä niin, että mahdollinen myöhempi kiinteistökohtaisen energiajärjestelmän 
asentaminen olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. Esimerkkinä tästä 
on etelän suuntaisen katon jättäminen mahdollisimman vapaaksi läpivienneistä tai 
läpivientien niputtaminen niin, että tilaa jää aurinkosähkö- ja aurinkokeräinjärjestel-
mien jälkiasennukselle.

Talotekniikankin kohdalla tehokas työmaatoteutus edellyttää hyviä riittäviä suunni-
telmia. Talotekniikkasuunnittelun tulee jatkossa vastata uusiin vaatimuksiin ja erityi-
sesti sähköisen talotekniikan määrän lisääntyminen on otettava huomioon työmaatoi-
minnassa. Suunnitelmien yhteensovittaminen kuuluu koko suunnittelutiimille ja siitä 
vastaa pääsuunnittelija.  Käytännössä asennusjärjestyksen suunnittelu ja yhteensovit-
taminen vaativat entistä enemmän ennakkosuunnittelua ja yhteistyötä urakoitsijoiden 
kesken. Energiatehokkaat talotekniset järjestelmät edellyttävät oikeita laitevalintoja ja 
alhaisia painehäviöitä niin ilmastointikanavistoissa kuin nestekiertopiireissä. Sähkön 
mahdollisimman tehokas käyttö on tärkeää. Erityisesti tämä tulee näkymään talotek-
niikan tarpeenmukaisessa ohjauksessa, säädössä ja raportoinnissa, valaistuksessa 
sekä sähkötoimisten koneiden ja laitteiden energiatehokkuudessa.  

Uusien järjestelmien asentaminen vaatii työmaatasolla lisää tietoa ja ymmärrystä 
järjestelmien toiminnasta ja yhteiskäytöstä. Tämä edellyttää systemaattista toiminnan 
varmistamista koko rakentamisen ajan.  Konkreettinen tavoite on varmistaa, että 
tulevaisuudessa on riittävä määrä talotekniikan ja sähköisen talotekniikan osaavia 
asentajia sekä varmistaa, että asentajat osaavat tulkita suunnitelmia ja piirustuksia, 
sekä toteuttaa ne oikein. 

Kuva 3.7. Lämmitystapavalintajakaumat kaupunkimaisten kuntien uusissa pientaloissa 
vuosina 2000–2010 ensisijaisen lämmitysmuodon perusteella. (Vihola & Heljo 2012)

Energiatehokkaassa rakentamisessa lämmitystapavalinnat ovat keskeisin energian 
käytön määrään ja uusiutuvan energian käyttöön vaikuttava tekijä. Kuvassa 3.7 esite-
tään pientalojen lämmitystapavalintojen kehitystä vuoteen 2010 asti. Öljylämmityksen 
suosio on romahtanut 2000-luvulla uudistuotannossa. Tilalle ovat kaupunki alueiden 
pientaloissa tulleet erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Kerrostaloissa puolestaan 
kaukolämpö on lämmitysmuotona säilyttänyt huomattavan dominoivan aseman. Sen 
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osuus on yli 95 % uudistuotannon lämmitystapavalinnoista (Vihola & Heljo 2012). Kun 
energian kulutus saadaan asuinrakennuksissa tehokkaamman talotekniikan ja ener-
giatehokkaampien rakenteellisten ratkaisujen myötä riittävästi vähenemään, sähköläm-
mityksen valinta pienten investointikustannusten vuoksi tulee jatkossa mahdollisesti 
hieman lisäämään osuuttaan. Edellä esitetyissä tilastoissa ei näy ilmalämpöpumppujen 
osuuden kasvu sen johdosta, että kuvaajat kuvaavat ensisijaisia lämmitysmuotoja. 
Myös puulämmityksellä on merkittävä rooli toissijaisena lämmitysmuotona pienta-
loissa. Lämmitystapojen muutokset näkyvät talotekniikkatöissä.

Kuva 3.8. Lämpöpumppujen vuosittaiset myyntimäärät Suomessa.  
(Suomen Lämpöpumppuyhdistys 2013)

Lämpöpumpuista etenkin ilmalämpöpumppujen määrä on 2000-luvulla kasvanut 
Suomessa erittäin voimakkaasti (ks. kuva 3.8), mikä on samalla tarkoittanut niihin liit-
tyvän asennustyön määrän kasvua. Lämpöpumppujen kokonaismäärä kasvaa edelleen 
vauhdikkaasti, mutta asennusten määrä on tasaantunut 70 000 kappaleen paikkeille. 
Koska erilaisia lämpöpumpputuotteita on huomattava määrä, on tuotevalmistajien 
antamalla koulutuksella olennainen merkitys, jotta oikeita tuotteita käytetään oikeassa 
paikassa ja jotta ne asennetaan oikealla tavalla.  

Huoneistokohtaiset vesimittarit ovat tulleet pakollisiksi kylmän ja lämpimän käyttö-
veden mittaamiseen uusiin useamman kuin yhden huoneiston kiinteistöihin (Ympä-
ristöministeriö 2010, voimaan 3.1.2011). Uudisrakentamisen energiamääräyksiä 
on kiristetty ja samalla on siirrytty kokonaisenergiamalliin (Suomen rakentamismää-
räyskokoelma D2 & D3, voimaan 1.7.2012). Käytännössä tämä on johtanut mm. 
energiatehokkaampiin talotekniikkaratkaisuihin. Vuonna 2013 ovat tulossa voimaan 
energiatodistuslaki sekä uudet korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset, 
joiden myötä energiatehokkuusinvestointeihin velvoitetaan muun korjaustoiminnan 
yhteydessä silloin, kun energiatehokkuuden parantaminen samalla on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti arvioituna mahdollista (Ympäristöministeriö 2012).

Talotekniikka-asentajien osaamisvaatimukset

LVI-talotekniikka-asentajille on tärkeää saada hyvin laaditut suunnitelmat, joiden 
esitystapa on ymmärrettävissä. Talotekniikan määrän kasvu aiheuttaa järjestelmien 
käyttäjille uusia tehtäviä. Käyttöönottovaiheessa tarvitaan asentajien, suunnittelijoiden 
ja käyttäjien yhteistyötä, jotta rakennukset ja järjestelmät saadaan toimimaan toivotulla 
tavalla. Järjestelmien säätö- ja mittaustöiden merkitys tulee kasvamaan.
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Varsinaisessa asentajien ammattiosaamisessa asentajat tulisi oman ammattialansa 
perusosaamisen lisäksi saada tiedostamaan kosteus-, lämmön- ja vesieristeiden 
asennuksen pääperiaatteet ja niiden läpivientien asennuksessa syntyvien työvirheiden 
riskit ja seuraukset. Nykyiset ja tulevat vaipparakenteet tulevat arvioiden mukaan 
ilmastonmuutoksen myötä toimimaan entistä suuremman kosteusrasituksen alaisena 
ja toisaalta paksummat eristeet aiheuttavat sen, että lämpötila rakenteissa tulee 
olemaan alhaisempi. Kosteus ei poistu yhtä nopeasti kuin aiemmin on tapahtunut. 
Huolellinen työ on jatkossa erityisen tärkeää rakenteiden läpivientien teossa sekä 
putki- ja IV-kanavien eristysten teossa. 

Taulukko 3.2. LVI-asentajien tunnistettuja osaamistarpeita.

LVI-asentajien tulee

 » ymmärtää rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tiiveyden 
merkitys

 » ymmärtää asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvät homehtumis- ja 
kosteusriskit

 » osata lukea uudenlaisia suunnitelmia ja ohjeita sekä hallita tietotekniikan 
taidot suunnitelmien lukemisen osalta

 » hallita uusiutuvan energian järjestelmien kuten lämpöpumppujen, aurinko-
sähkön ja -lämmön sekä biopolttoainekattiloiden asentaminen

 » osata asentaa lämmitysjärjestelmät sekä  putki- ja kanavaeristykset energia-
tehokkaasti oikein  sekä valita varusteet energiatehokkuus huomioiden

 » osata huomioida energiatehokkuus putkisto- ja kanavareiteissä (painehäviöt) 
sekä puhallinten, pumppujen ja venttiilien sijoittelussa 

 » ymmärtää IV-kanava-asennusten virtaustekniikkaa ja IV-koneiden toimintaa 
(SFP-luku) sekä huippuimureiden, jäähdytyspalkkien ja  puhallinkonvekto-
reiden toimintaa

 » osata opastaa käyttäjiä kiinteistön ja järjestelmien energiatehokkaaseen ja 
kosteusturvalliseen käyttöön 

 » tehdä yhteistyötä erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa sekä osata 
vieraita kieliä ja ymmärtää kulttuurieroja 

Talotekniikka-asentajien nykyisistä ammattitaitovaatimuksista puuttuu läpivientien 
tekeminen, sillä se kuuluu yleensä rakennusurakoitsijalle. Lämpimistä tiloista kylmiin 
tiloihin kulkevat läpivientikohdat on tehtävä erityisellä huolellisuudella, kuten esimer-
kiksi ilmanvaihtokonehuoneen seiniin ja pientalojen yläpohjiin tehtävät läpiviennit. 
Vaikka läpiviennin tekeminen (aukon teko ja tiivistäminen) onkin yleensä talonraken-
tajan vastuulla, olisi hyvä, että myös talotekniikka-asentajat tuntisivat niiden toteutus-
tavat. Myös kondenssieristysten merkitys ja oikea toteutustapa on entistä tärkeämpää 
tulevaisuudessa. 

Sähköasentajien osaamisvaatimukset

Energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat sähköasennuksiin useilla mekanismeilla. Yksi 
merkittävistä näkökohdista on älykkäiden sähköverkkojen hyödyntäminen energian 
kulutuksen ja tuotannon ohjaamisessa uusiutuvan energian käytön suuntaan. Suuri 
osa uusiutuvasta energiasta on luonteeltaan vaihtelevaa, joten energian käyttöä 
pyritään jatkossa yhä enemmän ohjaamaan niihin ajankohtiin, jolloin edullista 
energiaa (esim. päästötöntä tuulivoimaa) olisi paljon saatavilla. Vastaavasti myös 
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sähkön käyttöä pyritään jatkossa yhä useammin leikkaamaan, kun sähkön kulutus 
on korkeimmillaan. Kulutushuippujen lisäenergiatarpeet tuotetaan yleensä fossiilisia 
polttoaineita käyttäen. Kuormitushuippuja voidaan vähentää kuormituksen ohjauk-
sella. Esimerkiksi pientaloissa on veden lämmitys nykyisin toteutettu usein aikariippu-
vaisella tariffilla, millä on osaltaan ohjattu kysyntää muuten vähäisemmän kulutuksen 
ajankohtiin. Kuormien ohjaukseen muussakin toiminnassa ohjataan vuoden 2012 
lopulla säädetyssä energiatehokkuusdirektiivissä (2012/27/EU). Tavoitteena on 
siirtää sähköverkkojen asiakkaat pääsääntöisesti sähkönkulutuksen tuntitasolla 
tapahtuvan mittauksen ja mittauslaitteistojen etäluennan piiriin ja mahdollistaa myös 
pienimuotoisen sähköntuotannon myynti sähköverkkoon (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2010). Käytännössä tämä tarkoittaa sähkötöiden kannalta sitä, että  kuormienohja-
usominaisuudet saattavat tulevaisuudessa olla osa kiinteistöjen sähköjärjestelmien 
kannalta merkityksellinen asia.

Myös pienimuotoista sähköntuotantoa kuten aurinkopaneelien, tuulivoimaloiden, 
vesivoimaloiden ja bioenergialaitteistojen käyttöä pyritään edistämään osana energia-
tavoitteita. Niiden kytkeminen sähköverkkoon tuo uusia haasteita sähköasennuksiin. 
Kaikenlaiset aikakytkimet, liiketunnistimet ja hämäräkytkimet yleistyvät edelleen 
sähkön käytön säästökeinoina, ja ne näkyvät näin sähkötöissä. 

Sähköasentajien osaamisvaatimuksissa kuvien lukutaito, sekä ohjeiden noudatta-
minen on tärkeää. Sähköasentajan vaikutusmahdollisuudet energiankulutukseen 
koostuvat pienistäkin vaikuttavilta asioista. Esimerkiksi valaisinten sopiva sijoittelu 
on tärkeää, jotta niistä saadaan tavoiteltu valaistusteho käyttöön. Myös muiden 
laitteiden sijoitteluissa pitää ymmärtää, että sähkölaitteilla saattaa olla vaikutusta 
termostaatteihin ja antureihin. Laitteiden ja kojeiden sijoittelu liittyy paljolti säätö- ja 
automaatioasioihin. Sähköasentajalla on oltava perustieto siitä, kuinka järjestelmien 
tehonkäyttöä ohjataan. Myös sähköasentajien tulee hallita läpivientien tiivistäminen. 
Sähköasentajien kohdalla osaamisvaatimukset ja asennusoikeudet vaihtelevat sen 
mukaan, millaiset pätevyydet työntekijällä on.

Taulukko 3.3. Sähköasentajien tunnistettuja osaamistarpeita.

Sähköasentajien tulee

 » ymmärtää rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tiiveyden 
merkitys

 » ymmärtää asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvät homehtumis- ja 
kosteusriskit

 » osata lukea uudenlaisia suunnitelmia ja ohjeita sekä hallita tietotekniikan 
taidot suunnitelmien lukemisen osalta

 » asettaa valaistuksen ohjaus energiaa säästäviin lähtöarvoihin
 » osata sähkön pientuotannon järjestelmien kytkeminen sähköverkkoon, hallita 

uusien kuormituksen ohjausjärjestelmien asentaminen sekäosata loistehon 
kompensoinnin asentaminen

 » ymmärtää järjestelmien vaikutukset toisiinsa, huomioida anturien asennuk-
sessa muiden järjestelmien lämpökuormat

 » osata opastaa käyttäjät ohjausjärjestelmien energiatehokkaaseen käyttöön 
 » osata opastaa käyttäjiä kiinteistön ja järjestelmien energiatehokkaaseen ja 

kosteusturvalliseen käyttöön 
 » tehdä yhteistyötä erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa sekä osata 

vieraita kieliä ja ymmärtää kulttuurieroja 
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Taloautomaatioasentajien osaamisvaatimukset

Automaatioasentajat asentavat kiinteistön energian käyttömäärään suuresti vaikuttavia 
ohjausjärjestelmiä ja he asettavat lähtöarvoja kiinteistön LVIS-järjestelmien ohjauk-
seen. Järjestelmien mittauksen ja säädön onnistumisella on suuri merkitys kiinteistön 
tulevalle energian käytölle. Energiatehokkuuden kannalta mittausantureiden oikea 
sijoitus ja toiminta on tärkeää. 

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen ohjaus edellyttävät oikein toimivia 
laitteita ja säätöpiirien toiminnan optimointia. Järjestelmien kokonaistoiminta varmis-
tetaan kattavilla toimintakokeilla ja yhteiskoekäytöllä. Merkittävin yksittäinen tehtävä 
on varmistaa tavoitteen mukaiset olosuhteet ja estää säätöpiirien ristikkäisvaikutukset, 
kuten samanaikainen lämmitys ja jäähdytys. Myös seuranta ja raportointi sekä niiden 
tärkeyden ymmärtäminen ovat keskeisiä osa-alueita, joissa osaamista on kehitettävä.

Taulukko 3.4. Taloautomaatioasentajien tunnistettuja osaamistarpeita.

Tauloautomaatioasentajien tulee osata

 » ymmärtää rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tiiveyden 
merkitys

 » ymmärtää asennuksiin ja eri materiaaleihin liittyvät homehtumis- ja 
kosteusriskit

 » osata lukea uudenlaisia suunnitelmia ja ohjeita sekä hallita tietotekniikan 
taidot suunnitelmien lukemisen osalta

 » asettaa lämmityksen ja jäähdytyksen parametrit tuottamaan hyvät olosuhteet 
energiaa säästäen

 » varmistaa säätö- ja ohjausjärjestelmien sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien 
yhteistoiminta energiatehokkuus huomioiden 

 » huolehtia seuranta- ja raportointijärjestelmien luotettavasta toiminnasta
 » osata opastaa käyttäjät ohjausjärjestelmien energiatehokkaaseen käyttöön 
 » osata opastaa käyttäjiä kiinteistön ja järjestelmien energiatehokkaaseen ja 

kosteusturvalliseen käyttöön 
 » tehdä yhteistyötä erimaalaisten rakennustyöntekijöiden kanssa sekä osata 

vieraita kieliä ja ymmärtää kulttuurieroja 

3.1.4 Koulutusten kehittäminen

Etenemissuunnitelman laadintaan osallistuneilla tahoilla on ollut laaja yhteisymmärrys 
siitä, että erilaiset lyhytkestoiset täsmäkoulutukset ovat keskeinen mahdollisuus 
vaikuttaa energia-asioiden parempaan huomioimiseen. Lyhyillä täsmäkoulutuksilla 
tarkoitetaan tässä johonkin täsmälliseen teemaan keskittyvää koulutusta, joka keston 
osalta voi vaihdella tunnista pariin työpäivään. Lyhyiden täsmäkoulutusten etuna on 
nopea vaikuttavuus työmaalla jo toimivien keskuudessa. Vertailun vuoksi voi todeta, 
että ammatillinen peruskoulutus, jota kautta opiskellen suurin osa rakennusalan 
ammatillisista tutkinnoista Suomessa tehdään, on huomattavasti hitaampi vaikutta-
misen kanava. Sen kautta voi vaikuttaa ensisijaisesti uuden työvoiman koulutuksen 
sisältöön. Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin liittyvien muutosten 
kohdalla voi viedä vuosia ennen kuin uudistetun tutkinnon mukaisia opiskelijoita siirtyy 
työelämään., joten sitä kautta on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa rakennustyö-
maiden käytännön tekemiseen vielä vuoteen 2020 mennessä. Pidemmän tähtäimen 
osaamisen kehittämisen kannalta muutokset ovat siinäkin kuitenkin tarpeen. 
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Ongelmana on nähty toisinaan erilaisten täsmäkoulutusten osalta se, että monet 
nykyisetkin koulutukset ovat sisällöllisesti päällekkäisiä. Siksi ajasta merkittävä osa 
saattaisi mennä sellaisten asioiden opettamiseen, jotka jo osataan, ja vastaavasti 
moni sellainen asia, joissa tarvittaisiin eniten opetusta, saattavat jäädä käsittelemättä. 
Koulutusten pitäisi ottaa riittävän hyvin kohderyhmänsä lähtötiedot huomioon, jotta ne 
houkuttelevat myös osallistujia, ja jotta yrityksiä kiinnostaa panostaa niihin rahallisesti. 
Toimintakulttuurin kehittäminen on syytä sisällyttää opetukseen. Riittävän ajan järjes-
täminen lisäkouluttautumisiin ei ole helppoa toteuttaa jo työelämässä olevien kohdalla. 
Työntekijätasolle suunnatut koulutukset usein pyritään saamaan mahdollisimman 
lyhyiksi. Epävarmuutta lisäävät valtion säästötoimet opetuksenkin saralla.

Jo työssä käyvän työvoiman täydennyskoulutuksia on syytä toteuttaa koulutettaville 
helposti omaksuttavalla ja saavutettavalla tavalla. Tällaiseksi tavaksi on tunnistettu 
koulutuksen toteuttaminen työmaalla. Siksi opetuskontit, taukotilojen videoesitykset 
voisivat olla kehittämisen ja yleistymisen arvoisia uusia opetusmenetelmiä. Myös talon-
rakentamisen ympäristömittarin (TRY) kaltaiset menetelmät saattavat toimia koulutuk-
senkin välineinä. Talonrakentamisen ympäristömittaukseen kuuluvan työmaakierros 
ja sen tulosten läpikäynti työmaalla kestää yhteensä noin kaksi tuntia. Jo kahdessa 
tunnissa on havaittu voitavan nostaa ympäristöasioiden tiedostamisen tasoa työmaalla 
melkoisesti ja samalla vähentää ennakkoluuloja ympäristö- ja energiakysymyksiä 
kohtaan.

BUILD UP Skills Finland nykytilanneselvityksen kyselyssä esitettyjä täydennyskoulutus-
tarpeita ovat olleet seuraavat (Status Quo2012): Kommunikointi eri työntekijäryhmien 
välillä. Keskinäinen yhteydenpito rakentamisen osapuolten välillä. Kokonaisuuksien 
hallinnassa on parannettavaa. Kokonaisuuden hahmottaminen, oma rooli siinä 
(heikoin lenkki ratkaisee paljon). Yksilön tulee tietää, miksi asioita tehdään niin 
kuin niitä tehdään. Mikä vaikutus yksilön työnlaadulla on kokonaisuuden kannalta. 
Työmaalaatuun liittyvät koulutushankkeet olisivat tervetulleita. Oman työn laaduk-
kuuden merkitys kokonaisenergiatehokkuuteen kaikilla ammattitasoilla on avattava ja 
sen toteutus koulutettava. Sopivasti teoriaa ja etenkin reilusti käytännön harjoittelua 
tekemällä. Edellisistä vastauksista käy ilmi, että asennustekniikan lisäksi työelämässä 
tarvitaan monia muitakin taitoja. Esimerkiksi työnsuunnittelu, vuorovaikutustaidot ja 
korjausrakentamisessa palveluosaamisen taidot ovat nousseet selvästi esille.

Myös BUILD UP Skills Finland – hankkeen workshopeissa on tehty lukuisia ehdotuksia 
osaamisen kehittämiseksi tueksi. Seuraavassa niitä on jäsennetty muutaman teeman 
alle.

Työmaa oppimisympäristönä

 » työnjohdon ja työntekijöiden sekä työnjohdon ja suunnittelijoiden yhteiset 
koulutustilaisuudet, kokeiluja jatkokoulutuksen suunnittelun pohjaksi

 » työmaan ympäristökatselmuksiin työntekijät mukaan, rakenteiden ener-
giatehokkuuden tarkastelu lisätään ympäristömittariin

 » työssä oppiminen, työharjoittelukontit (rämpläämiskämpät), mentorointi 
 » rakennusvalvonnan tietoiskut
 » tuote- ja laitevalmistajien ohjeiden sekä tutkimustiedon jalkautus 

työmaalle 
 » yritysten omat valmennukset
 » onnistumiset esiin, kilpailut
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Multimedia ja verkko-opetus

 » videoita, uusia opetusmetodeja (esim. tablettien käyttö työmaalla)
 » verkkomateriaalit, joissa kysymyksiä oikeiden suunnittelu- ja työteknisten 

ratkaisujen tunnistamiseen
 » opetusvideot multimediaesitykset taukotiloihin, eri kieliversiot tai mykkä-

elokuvat, kuten:
 » lämmöneristeiden ja höyrynsulkumuovien asentaminen
 » ulkovaipan läpivientien teko
 » rungosta esiin työntyvien kannakkeiden eristäminen 
 » ikkunoiden tiivistäminen, metalli-ikkunoiden eristäminen

Ulkomaisen työvoiman kouluttaminen

 » ulkomaalaisille työntekijöille multimedian kehittäminen ja hyödyntäminen
 » useampikielisiä ohjelmia 
 » BIM räjäytyskuvien hyödyntäminen ulkomaisille rakentajille
 » ulkomaisten opiskelijoiden opettamismenetelmät, benchmarkkaus 

Keski-Eurooppaan
 » työkortit (RATU) useampikielisinä myös ulkomaalaisille
 » oppikirjojen ja ohjeiden kääntäminen (RYL, RT-kortit, ST-kortit)
 » sarjakuvamaiset työohjeet (kuva kertoo paljon, käännöksiä tarvitaan 

vähän)

Etenemissuunnitelman keskeisenä tavoitteena tulee olla kaikin puolin laadukas raken-
taminen ja rakennettu ympäristö. Kisällikoulutuksella ja mentorointiohjelmilla voisi olla 
oma rooli osaamisen edistämisessä. Tältä osin voi olla mahdollista hyödyntää eläke-
ikää lähestyviä tai sen jo ylittäneitäkin kokeneita ammattilaisia, joiden hiljainen tieto on 
hyödyllistä saada yrityksissä siirrettyä nuorille tekijöille. Kokemuksen tuoma ”hitaasti 
kiirehtimisen” taito on välttämätöntä, jotta rakennustöissä kestää vuosikymmeniä. 

3.2 Osaamisen varmistaminen

EU:n energiansäästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toisaalta voimakasta 
viranomaisohjausta ja toisaalta osaamisen lisäämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla. 
Kapea-alainen energian säästöön fokusointi voi johtaa myös osaoptimointiin ja edel-
leen tuottavuuden laskuun. Siksi kokonaisuuksien hallinta on tärkeää.

Koulutuksen osalla suurena haasteena vuoden 2020 tavoitteiden osalta on se, miten 
saadaan olemassa oleva henkilöstö kaikilta tasoilta motivoitua koulutukseen. Vaikka 
koulutusta olisi tarjolla, se ei nykyisin tavoita monia niistä, jotka lisäkoulutusta eniten 
tarvitsisivat. Uuden tiedon leviämiselle voi tuottaa haasteita myös se, että rakennus-
alalla on paljon pienyrityksiä (Ympäristöministeriö 2007). Isommissa organisaatioissa 
voi olla keskimäärin paremmat mahdollisuudet jakaa parhaita käytäntöjä ja kouluttaa 
henkilökuntaa energia-asioihin liittyen kuin mikrokokoisissa yrityksissä. Oman haas-
teensa tuo koulutuksen kustannukset. Koulutuksen hinnan lisäksi menetetty työaika 
aiheuttaa kustannuksia yritykselle tai tulon menetystä työntekijälle. 

Osaamisen varmistamiseksi on noussut kaksi erityistä näkökulmaa esille. Koulutus-
organisaatioiden taholta on esitetty vaatimuksia työntekijöiden pätevyyden osoitta-
misesta todistuksilla tai sertifikaateilla. Toisaalta yritysten suunnalta on viestitty, että 
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tärkeämpää on varmistaa laadukas rakentaminen omalla laadunvarmistuksella, koska 
rakennusalalla tarvitaan sekä koulutettua, kouluttamatonta että ulkomaista työvoimaa. 
Jo nykyisin on katsottu olevan kuitenkin liikaa esimerkiksi erilaisia pätevyyskortteja, 
eikä kannatusta sellaisten uusien pätevyystodistusten lanseeraamiselle (jotka eivät jo 
ole valmisteilla) tämän hankkeen aikana tullut. Hankkeessa tehty johtopäätös on se, 
että tarvetta niinkään uusille sertifioinneille tai pätevyyden todentamiskorteille ei ole 
ainakaan lähitulevaisuudessa. Katsottiin, että uusien pätevyystodistusten luomisen 
sijaan ennemminkin jo olemassa olevia pätevyydenosoitusmenetelmiä kannattaa 
edelleen kehittää ja pyrkiä saamaan työntekijöitä aktivoitumaan niiden suorittamiseen 
esimerkiksi näyttötutkintoja suorittaen.

3.2.1 Osaamiskriteerit ja pätevyydet
 
Talonrakennuksen koulutusohjelmassa kaikille pakollisen runkotyön osuuden 
ammattitaitovaatimuksissa (OPH 2009) esitetään muun muassa, että opiskelija tai 
tutkinnon suorittaja osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristys-
töineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan ottaa huomioon rakenteen toiminnan 
pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että vuodenajan vaikutuksen materiaalin 
toimintaan. 

Periaatteessa edelliset osaamisvaatimukset täyttävät tulevaisuudenkin tarpeet sekä 
uudis- että korjausrakentamisessa. Kuitenkaan ulkoseinätöiden ja eristystöiden teke-
minen sekä kosteuden ja ilmaston huomioonotto syvällisesti ei ole aivan yksinkertaista. 
Oppimateriaaleista tulee tarkastaa ainakin

 » lämmön- ja kosteuseristeiden asennuksen työohjeet 
 » työohjeet talotekniikan asennusten läpivienteihin lämmön- ja 

kosteuseristeissä 
 » rakenteiden toiminnan, kosteuden eristyksen ja ilmastonmuutoksen sekä 

rakentamisen olosuhdehallinnan (vuodenaikojen merkitys) sekä laadun-
varmistuksen opetusaineistot.

 
Lisäksi on varmistettava, että opetukseen on riittävästi aikaa käytettävissä. Erityisesti 
oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on varmistettava, 
että oppilaitos antaa riittävän teoreettisen pohjan opiskelijalle ja tukee riittävästi työssä 
oppimista. On paljon asioita, joita ei työmaallakaan osata, joten yhteistyö yritysten ja 
oppilaitosten kesken on oltava kunnossa. 

Rakennusyritysten edustajia tätä etenemissuunnitelmaa varten haastateltaessa tuli 
esiin näkemys, että työntekijän pätevyyden näkee työtavoista ja työnjäljestä kahdessa 

Kuva 3.9. Kulkulupakäy-
täntö on yleistymässä myös 
Suomessa. Kuva on erään 
työmaan henkilöstöportilta 
Ruotsissa, jossa on jo 
käytössä kulunvalvontaport-
teja, joiden kautta voidaan 
varmistaa sitä, keitä 
työmaa-alueelle pääsee. 
Kulunvalvonnalla voidaan 
ehkäistä myös harmaan 
työvoiman käyttöä. 
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tunnissa, eikä erityisiä todentamisen järjestelmiä siksi tarvita. Lisäksi todettiin, että 
yritykset hankkivat sellaista koulutusta, josta uskovat hyötyvänsä. Työntekijöiden 
energiatehokkuuden osaamisen kehittämistä ei nähty yrityksissä nyt ajankohtaisena 
asiana. Yritysten järjestämä tai tilaama koulutustoiminta on keskittynyt enemmän 
toimihenkilötasolle. Rakennusyrityksistä todettiin, että urakoitsija toteuttaa sen, mitä 
tilataan ja on suunniteltu. Jos tilaaja ei erikseen edellytä panostamista energia-asioihin 
ja ole siitä valmis maksamaan toimitaan minimivaatimusten mukaisesti.

Kouluttamista ei rakennusyritysten mielestä myöskään kannata aloittaa kirvesmiehistä, 
vaan taso kerrallaan ylhäältä alaspäin rakennuttajista ja suunnittelijoista alkaen. 
Tilaajat eivät maksa energiatehokkuudesta eivätkä energiatehokkuuden osaamisen 
kasvattamisesta. Etenkin taloyhtiöiden korjausrakentamisessa energia-asioihin ei 
kiinnitetä riittävästi huomiota. Osaamisen varmistamisessa oleellista on yrityksen 
oma laadunvarmistus kuten tehtäväsuunnitelmat, aloituspalaverit, malliasennukset ja 
asennustapatarkastukset. 

3.2.2 Laadun varmistus
 
Energiatehokkaassa rakentamisessa kokonaisuuksien hallinta on entistä tärkeämpää. 
Energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyy siksi käytännössä myös ennakkosuunnit-
telun arvostuksen nostamista ja suunnittelijakunnan osaamisen kehittämistä. Vaikka 
suunnittelijat eivät tämän etenemissuunnitelman fokuksessa olekaan, voidaan todeta, 
että näiden toimilla on vaikutusta rakennustyömaiden toimintaedellytyksiin. Erityisesti 
suunnitelmien sisällössä ja esitystavassa olisi paljon mahdollisuuksia rakentamisen 
laadun ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Suunnittelijoiden tulisi tehdä sellaiset 
suunnitelmat ja ohjeet, joilla energiatehokas rakentaminen saavutetaan ja varmiste-
taan. Päteviä suunnittelijoita ei kuitenkaan kaikin paikoin ole riittävästi.

Status Quo -kyselyssä (2012) annettuja avoimia vastauksia: 
 
”Energiatehokas rakentaminen ei saa olla kertaluonteisen laatuista.”

”Rakennukselle tulee määritellä viihtyisyyden, terveyden ja energiatehokkuuden riski-
kohteiden kartoitukset huoltokirjaan käyttöhenkilökuntaa varten. Huoltotoimenpiteet 
tulee itseohjautuvasti auditoida joka vuosi.”

”Yleisesti energiatehokkuus asettaa rakentamisen laatutarkastelun aivan uudelle 
tasolle ja erityisesti nyt on kaikilta osin rakentamisen hyvä laatutaso tavoitettava.”

”Ongelmana laadunohjauksessa ja toteutuksessa on se, että hankkeet ja työt ovat niin 
pirstaloituneita, ettei ns. kokonaisvastuuta pystytä muodostamaan.”

”Osaamis- ja tietotasoon vaikuttava tekijä on työmaan sisäinen informaatiokulku ja 
sen varmistaminen läpi henkilöstön. Kommunikaation merkitys on todella suuri tekijä 
onnistuneessa lopputuloksessa.”

”Suunnitelmien läpivienti toteutuksen tasolla on suurimpia haasteita. Toisin sanoen 
suunnittelijat ja asentajat eivät kommunikoi riittävästi, jolloin työnjohtajat joutuivat 
turhan usein puuttumaan asennuksen kulkuun. Piirre, joka lisää turhaa työtä ja 
virheiden mahdollisuutta.”

”Työmaakäytäntöjen suhteen pääurakoitsijana toimivalla rakennusliikkeellä on oltava 
johtava rooli, jotta talotekniikan ja rakennustekniikan yhteensovitus onnistuisi.”

 
Syyksi laatuongelmiin on esitetty muun muassa rakentamisen pirstaloitumista ja 
pitkiä alihankintaketjuja. Toisaalta rakentamisen kiristyneet vaatimukset ja urakoiden 
kilpailuttaminen edellyttävät erikoistumista ja johtavat pirstaloitumiseen. Ulkomaisen 
työvoiman käyttöä on myös epäilty syyksi moniin ongelmiin. Toisaalta laatuongelmia on 
esiintynyt myös kotimaisen työvoiman kanssa. Tarvitaan sekä yksilö- että yritystason 
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osaamista ja kehittämistä. Yrityksissä käytössä olevilla laadunvarmistusmenetelmillä 
on niin haluttaessa mahdollista tehdä laadukas lopputulos haasteista huolimatta. 
Rakennusalan työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus säilynee jatkossakin suurena. 
Kaikkia Suomessa saatavilla olevia työvoimaresursseja kannattaa ylläpitää ja kehittää 
hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.  

BUILD UP Skills Finland Workshop 19.11.2012

Kokonaisuuksien hallinnan kannalta tärkeinä teemoina nähtiin:

 » Energiansäästön suhteen avainasemassa olevien konkreettisten 
päätösten tekijöiden tunnistaminen

 » Mm. arkkitehdit, talotekniikkasuunnittelijat, energiakoordinaattorit tai 
-suunnittelijat

 » Resurssien suuntaaminen avaintahojen täydennyskoulutukseen ja 
valmennukseen

 » EU-määräykset, energiatodistus, monimuotoisuus ja sääntely luovat 
osaamistarpeita

 » Ekologiset lähtökohtien, esteettisyyden, terveellisyyden, käytettävyyden, 
korjattavuuden ja huollettavuuden pitäminen myös mukana

 » Hankeprosessin molempiin päihin panostaminen, koska niissä on 
pahimmat puutteet

 » Johtamiskulttuurin petraaminen, johtamisen mittaaminen
 » Toimintakulttuurin vallankumous, alihankintaketjun johtaminen
 » Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen 
 » Suunnitelmien esittäminen vaikeimmista kohdista räjäytyskuvina, mikäli 

leikkauskuvat eivät riitä.

Laadunvarmistuksen erityiskysymyksiä ovat vaipan lämmöneristysten asentaminen 
ja rakenteiden tiiveys sekä niiden lämpökuvaus ja tiiveyden mittaaminen, joiden rooli 
korostuu energiatehokkaassa rakentamisessa pohjoismaalaisissa olosuhteissa. 
Mittauksissa tarvitaan osaamista sekä hyvin koulutetuilta mittaajilta että avustavia 
töitä tekevältä ammattityövoimalta.  

3.3 Osaamisen jalkauttaminen

3.3.1 Yhteistyö ja kehittämisen koordinointi

Rakentaminen on lukuisten eri osapuolten yhteistyötä. Sen lisäksi, että rakentamiseen 
liittyy monia osapuolia työmaan ulkopuolella, yksittäisellä rakennustyömaallakin voi 
toimia samaan aikaan lukuisten eri yritysten edustajia. Rakentaminen on tiedon, suun-
nitelmien, tuoteosien ja materiaalien sekä toteutuksen yhteensovittamista. Osaamisen 
vaatimustaso on monissa rakennusalan tehtävissä kasvanut ja yhä kasvamassa. 
Näihin vaatimuksiin vastaaminen on johtanut monia yrityksiä erikoistumaan kapeaan 
osaamisalueeseen. Jotta rakentaminen voi tapahtua tehokkaasti (myös energiatehok-
kaasti) ja laadukkaasti (myös materiaalitehokkaasti), täytyy rakentamisen edellytysten 
olla kunnossa. Yritysten ja niiden henkilöstön kesken tarvitaan saumatonta yhteistyötä. 
Myös eri sidosryhmien toiminta rakennustyön tekemisen edellytysten luonnissa 
on ensiarvoisen tärkeää. Lean-periaatteen mukaan (Koskela & Koskenvesa 2003) 
suorittamisen edellytysten pitää olla kunnossa. Työntekijöiden rooli on tehdä fyysinen 
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työsuoritus, kun edellytykset eli suunnitelmat, tarvittavat materiaalit, kalusto, mesta 
(tila), edeltävät työvaiheet ja olosuhteet ovat tekemisen edellyttämällä tasolla. 

Rakentamisen laatu ja toimintakulttuuri ovat olleet viime aikoina suomalaisessa 
mediassa suosittuja aiheita. Toimintakulttuurin parantaminen on aivan keskeinen asia 
rakentamisessa. Rakennusteollisuus on kirjannut sen yhdeksi keskeiseksi kehittä-
misen alueeksi. Toimintakulttuurin muutos alkaa rakennuttajista ja rakennusyritysten 
johtajista. Monissa oppilaitoksissa opetetaan, miten asioita tehdään. Työmailla saattaa 
käytännöt kuitenkin vaihdella oppilaitoksissa opetetusta, ja työmailla omaksuttavat 
(hyvät ja huonot) käytännöt siirtyvät uusien ammattilaisten tekemiseen. Rakennusalan 
toimintakulttuuria ei sen takia muuteta vain oppilaitoksiin vaikuttamalla. Tarvitaan 
yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja yhteen hiileen puhaltamista koko rakennusalalla.

Toimintakulttuurikeskustelua:

”On totuttu lähtemään keskeneräisillä valmiuksilla liikkeelle. ”Ei kuulu mulle” –meininki 
on vahvasti vallalla. ”Rapatessa roiskuu” tai ”kiireessä kelpaa kehnompikin” ovat 
sanontoja, jotka kuvaavat nykyistä toimintakulttuuria. Kuinka pienennämme kipu-
pisteiden vaikutuksia tai jopa poistamme niitä. Kyse on jatkuvasta parantamisesta. 
Kehittämisen ja toiminnan korjaamisen tulee olla jatkuvaa. Kun epäkohtia huomataan, 
niitä synnyttäviin prosesseihin puututaan ja toimintatapoja muutetaan eikä ainoastaan 
korjata konkreettista virhettä. Rakentamisessa projektit vaihtuvat ainutkertaisesta 
toiseen, mutta siitä huolimatta voimme myös oppia projektista toiseen. 

Tapa toimia syntyy tiedosta mitä tehdä, miksi ja miten tehdä sekä tahdosta eli halusta 
tehdä. Kun toimintajärjestelmä kuvaa sen mitä, miksi ja miten, jää tahdon ja halun 
luominen johtamisen tehtäväksi. Mikäli johtamisjärjestelmän tavoitteet ja mittarit eivät 
ole synkronisia ei usein synny haluttua tulostakaan. Rakennusprojekteissa perinteisiä 
mittareita ovat aika ja raha. Joku saattaa mainita tässä yhteydessä laadun ja turvalli-
suuden. Niillä tuntuu käytännössä kuitenkin olevan hyvin vähän merkitystä. Sillä mistä 
tuottavuudessa perimmältään on kysymys eli tuotannon sujuvuudella, ei tunnu olevan 
mitään merkitystä. Voisivatko johtajat sitoutua jatkuvan parantamisen periaatteisiin? 
Voisiko tätä sitoutumista mitata jollakin tavalla?” (Teriö & Koskenvesa 2012)

Energiatehokkaan rakentamisen ammattiosaamisen lisäämisessä ja varmistamisessa 
avainasemassa ovat ammattioppilaitosten opettajat sekä yrityksissä koulutusten 
järjestämisestä vastaavat. Kuntien tai kuntayhtymien omistamat ammattikorkeakoulut 
ja yksityiset täydennyskouluttajat järjestävät ammattiopettajien täydennyskoulutusta. 
Ammatillisten opettajien pedagogista koulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa.

Koulutuksen ja kehittämisen organisoinnissa keskeisiä kysymyksiä ovat: mitä, kenelle, 
sekä miten rahoitus järjestetään. Tarvitaan selkeä työnjako eri tahojen kesken osaa-
misen aukottomaan edistämiseen. Tarvitaan myös yhteistyötä koulutusorganisaati-
oiden välillä ja organisaatioiden sisällä. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä myös 
ulkomaisten koulutusorganisaatioiden kanssa tulee lisätä yhteistyötä. Olisi myös syytä 
selkeyttää sitä, mitä kuuluu ammatilliseen peruskoulutukseen, työelämän aikaiseen 
täydennyskoulutukseen, pätevöitymiskoulutukseen ja mikä on pätevyyden voimassaolo-
aika ja uusimistarve. Nykyiset ammattitaitovaatimukset on varsin yleispiirteisesti kirjoi-
tettu ja kuvattu, ilmeisesti tietoisesti. Pitäisi olla myös kerrottuna, miten osaaminen 
tulee osoittaa ja mitkä ovat sen kriteerit niin kuin ammattitutkintojen perusteissa on 
kirjoitettu.
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BUILD UP Skills Finland Workshopissa 19.11.2012 esitettyjä ajatuksia:

 » Yhdistysten liittojen ja järjestöjen on oltava mukana opetuksen kehittämi-
sessä ja toteuttamisessa. Tarvitaan yhteistyötä koulutusorganisaatioiden 
välillä ja organisaatioiden sisällä

 » Oppilaitosten on oltava voimakkaammin yrityksissä järjestettävän täyden-
nyskoulutuksen tukena.

 » Rakentajien motivointi, pakko-pätevyydet, porkkanoiden käyttö (esim. että 
energiatehokkaasta tuotannosta saisi lisää rakennusoikeutta)

 » Valvojien rooli? 
 » Yhteiseen hiileen puhaltaminen, peiliin katsominen

3.3.2 Viestintä
Energiatehokkaan rakentamisen suhteen on annettu viranomaismääräyksiä ja tehty jo 
aiemmin paljon tutkimusta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että rakennushankkeissa viesti ei 
ole aina mennyt parhaalla mahdollisella tavalla perille. Tietoa on, mutta se ei kulje tai ei 
vaikuta. 

Jos julkisella sektorilla siirrytään 2019 lähes nollaenergiarakentamiseen, sitä ennen 
pitäisi selvittää energia-tehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt ja alkaa pilotoi-
maan niitä laajasti eri puolilla Suomea. Suunnittelijoiden ja rakennushankkeen muiden 
osapuolten osaamista tulee lisätä voimakkaasti, ennen kuin lähes nollaenergiara-
kentamiseen voidaan turvallisesti laajalti mennä. Osaamista tulisi kumuloida laajalla 
rintamalla. Tähän liittyy seuraava ideatasolla oleva ehdotus.

Energiatehokkuusasioiden levittämiseen tarvitaan myös viestintää ja kampanjointia. 
Ongelmana voi olla uutiskynnyksen ylittäminen. Epäonnistumiset päätyvät yleensä 
helpommin uutisiin kuin onnistuneet rakennushankkeet. Suomessa on paljon homeon-
gelmista kärsiviä kouluja. Yksi ehdotus osaamisen kehittämisen ja levittämisen edistä-
miseen on, että valtionavustuksen saamisen edellytykseksi homekouluja uusittaessa 
asetettaisiin niiden rakentaminen lähes nollaenergiatason rakentamisena. Tavoitteeksi 
voisi asettaa esimerkiksi 100 homekoulun purkamisen eri puolelta Suomea ja lähes 
nollaenergiarakennusten rakentamisen niiden tilalle. Näitä työmaita voitaisiin käyttää 
energiatehokkaan rakentamisen oppimisympäristönä, dokumentoiden samalla hyviksi 
osoittautuneita käytäntöjä sekä potentiaalisia ongelmakohtia avoimesti myös muiden 
käyttöön. Tämän kaltainen pilotointi voisi olla taloudellisesti erityisen perusteltua sellai-
sissa kouluissa, joissa tekniikka muutenkin alkaa olla elinkaarensa päässä. Samalla 
saataisiin isolle osalle koululaisista, eli tulevaisuuden rakentajille, hyvät olosuhteet 
koulunkäyntiin, ja koululaisten vanhemmat herättyä energiatehokkaan rakentamisen 
puolestapuhujiksi. Koulut sivistyksen kehtona sopivat loistavasti osaamisen jakami-
seen laajemminkin. Päätös 100 homekoulun purkamisesta ylittäisi varmasti uutiskyn-
nyksen, jonka jälkeen ja jossa yhteydessä olisi ehkä helpompaa saada eri mediat kuten 
TV, radio ja lehdistö jakamaan tietoa. Sitä kautta voitaisiin levittää tietoa niin rakennus-
hankkeiden päätöksentekijöille kuin rakennusten käyttäjille.



Suomen kansallinen etenemissuunnitelma  
Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen

Sivu 45

 
E N E R G Y  T R A I N I N G  F O R  B U I L D E R S

B U I L D  U P  S K I L L SBUILD UP Skills FinlandHuhtikuu, 2013

4. Etenemissuunnitelma

Toimenpide-ehdotukset jakaantuvat kolmeen pääteemaan:  
 
1) opetukseen ja osaamisen kehittämiseen ja  
2) osaamisen jalkauttamiseen ja todentamiseen liittyvät asiat sekä  
3) tukitoimenpiteet.  
 
Toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja useiden sidosryhmien sitou-
tumista toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kullekin toimenpide-ehdotukselle on listattu 
keskeisiä sidosryhmiä, joiden odotetaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan 
toimenpiteen toteuttamiseen, ohjaukseen tai rahoittamiseen. Ohjaamisessa tarvitaan 
myös eri sidosryhmien näkökulmia kokonaisuuden onnistumisen varmistamiseksi ja 
vipuvoimaisten kehityspanosten löytämiseksi. Toimenpiteiden suuntaamiseen tulee 
nimetä ohjausryhmät sidosryhmien edustajista.

Taulukko 4.1. Etenemissuunnitelman toimenpide-ehdotukset ja niiden keskeisimmät 
tavoitteet.

Teemat ja toimenpiteet Tavoite

1 Oppimisen ja osaamisen kehittämisen 
teema

Opetuksen ja oppimisen tason nostaminen

1.1 Energiatehokkaan rakentamisen 
parhaiden käytäntöjen selvittä-
minen, dokumentointi ja edelleen 
kehittäminen.

Perustan luominen jatkotyöskentelylle. Yhteistyön lisää-
minen ja osapuolten motivointi energiatehokkaaseen 
rakentamiseen ja sen kokonaisuuden hallitsemiseen.

1.2 Opetussuunnitelmien päivitys, opetus-
aineistojen täydentäminen ja opettajien 
täydennyskouluttaminen. 

Parhaiden käytäntöjen ja uusimpien tutkimustulosten 
jalkauttaminen opetusaineistoihin ja ammattiopetuk-
seen. Opettajien motivointi energia-asioiden käsittelyyn.

1.3 Uusien opetusmenetelmien kehittä-
minen työssäoppimisen tueksi. Tietotek-
niikan hyödyntäminen opetuksessa

Opetuksen laadun parantaminen ja oppimisen 
tehostaminen. Yritysten ja työntekijöiden osallistumis-
halun lisääminen. Opetuksen kehittäminen oppijoiden 
ehdoilla. 

2 Osaamisen jalkauttamisen ja todenta-
misen teema

Työvoiman osaamisen tason nostaminen 

2.1 Energiatehokkaan parhaiden käytän-
töjen jalkauttaminen

Parhaiden opetusmenetelmien käyttöönotto ja 
tietoisuuden lisääminen energiatehokkaasta rakenta-
misesta. Mentoreiden ja asennekisällien valjastaminen 
osaamisen edistämiseen.

2.2 Pätevyyksien ja näyttötutkintojen 
kehittäminen sekä ammattityövoiman 
aktivointi tutkintojen suorittamiseen.

Kouluttamattoman työvoiman sekä ulkomaisen 
työvoiman osaamisen lisääminen ja varmistaminen. 
Tutkintojen suoritusmäärän kasvattaminen.

2.3 Energiatehokkaan rakentamisen kritee-
rien sisällyttäminen rakennustyömaiden 
laadunvarmistukseen.

Energiatehokkaan rakentamisen laadun parantaminen. 
Työmaan henkilöstön ohjaaminen. Työntekijöiden työn 
laadun varmistaminen pätevyyksistä riippumatta.

3 Tukitoimenpiteiden teema Kehityksen ohjaaminen ja siihen kannustaminen

3.1 Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
ja kehitystoimenpiteiden koordinointi 
alan muiden kehitysohjelmien suhteen.

Kehittämistoiminnan ja resurssien suuntaaminen vipu-
voimaisiin hankkeisiin. Tulosten syntymisen, jakamisen 
ja käyttöönoton varmistaminen.

3.2 Viestintä toimenpiteiden tuloksista 
sidosryhmille ja medialle.

Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen siirto 
rakentajille, tilaajille, suunnittelijoille ja viranomaisille. 
Sidosryhmien tuen lisääminen energiatehokkaaseen 
rakennustyöhön.

3.3 Kannustimien lisääminen ja motivointi 
osaamisen kehittämiseen ja laadukkaa-
seen tekemiseen

Asenneilmapiirin parantaminen ja muutosvastarinnan 
vähentäminen sekä asenteisiin vaikuttaminen ja 
kehityksen esteiden poistaminen
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4.1. Oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen teemassa tavoitteena on nostaa opetuksen 
tasoa erityisesti ammattityövoiman aikuiskoulutuksen ja työssä oppimisen osalta.  
Oppimista ja osaamisen kehittämistä edesautetaan selvittämällä energiatehokkaan 
rakentamisen parhaita käytäntöjä, päivittämällä opetussuunnitelmia energiatehokkaan 
rakentamisen tarpeet huomioon ottaviksi, tuottamalla opetusaineistoja ja opetuksen 
tukimateriaalia sekä täydennyskouluttamalla ammattioppilaitosten opettajia energia-
asioihin liittyen. 

Taulukko 4.2. Indikaattorit oppimisen ja osaamisen kehittämisen teeman etenemiselle, 
keskeiset sidosryhmät, aikataulu ja budjetti. Sidosryhmiä kuvaavat symbolit on esitetty 
liitteessä 2.

 Teemat ja toimenpiteet Etenemisen 
indikaattorit

Keskeiset sidosryhmät Aika-
taulu

Arvio
1000 
€

1 Oppimisen ja osaamisen 
kehittämisen teema

A, B, C, D, I, J 2013–
2016

800–
1100 

1.1 Energiatehokkaan 
rakentamisen parhaiden 
käytäntöjen selvittä-
minen, dokumentointi ja 
edelleen kehittäminen.

Julkaistun aineiston 
sisältö ja määrä.

Talonrakentamisen ja talo-
tekniikan etujärjestöt (C, D), 
yliopistot ja tutkimuslaitokset 
(I), koulutusorganisaatiot (J),

2013–
2014

100–
150

1.2 Opetussuunnitelmien 
päivitys, opetusai-
neistojen täydentä-
minen ja opettajien 
täydennyskouluttaminen. 

Opetussuunnitel-
mien sisältö.
Tuotetun oppima-
teriaalin sisältö ja 
määrä.
Opettajien 
täydennyskoulutus-
päivien sisältö ja 
määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(A), Opetushallitus (A), 
talonrakentamisen (C) ja 
talotekniikan (D) etujärjestöt,  
työmarkkinajärjestöt (B), 
koulutusorganisaatiot (J),  
opettajat, oppilaat

2013–
2016

400–
600

1.3 Uusien opetusmene-
telmien kehittäminen 
työssäoppimisen tueksi. 
Tietotekniikan hyödyntä-
minen opetuksessa

Työntekijöiden 
koulutuspäivien 
määrä.

Koulutusorganisaatiot (J),  
Opetushallitus (A) 
yliopistot ja tutkimuslaitokset 
(I) 
opettajat, oppilaat

2015–
2017

300–
400

4.1.1 Energiatehokkaan rakentamisen parhaiden käytäntöjen selvittäminen

Energiatehokkaan rakentamisen parhaiden käytäntöjen dokumentoinnilla ja edelleen 
kehittämisellä pyritään sekä tiedon levittämiseen että jatkotoimenpiteiden tukemiseen. 
Tavoitteena on hyviä esimerkkejä kokoamalla osoittaa energiatehokkaan rakentamisen 
mahdollisuuksia ja motivoida toimijoita energiatehokkaaseen rakentamiseen. 

Toimenpiteen toteutuksessa:

 » Dokumentoidaan energiatehokkaan rakentamisen hyviä käytäntöjä mm. 
työmailla valokuvaamalla (sekä mahdollisesti myös esimerkkejä siitä, 
mitkä eivät ole hyviä käytäntöjä energiatehokkuusnäkökulmasta).
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 » Haastatellaan alan asiantuntijoita, energiatehokkaiden rakennushank-
keiden projektiryhmiä sekä työmaiden työnjohtajia ja työntekijöitä, ja 
dokumentoidaan näiden näkemyksiä hyvistä ja huonoista käytännöistä.

 » Luodaan materiaalipankki energiatehokkaan rakentamisen parhaista 
käytännöistä julkisesti saataville Internetiin.

 
Mahdollisesti luodaan myös suosituksia käytännön energiatehokkaan rakentamisen 
työmaatoteutustapoihin, rakenneratkaisuihin ja taloteknisiin järjestelmiin.

Parhaiden käytäntöjen kokoamistyön keskeisenä tavoitteena on luoda tietoa yleiseen 
tietoon kaikkien saataville, jotta tietojen helppo saatavuus hyvistä käytännöistä ei olisi 
este energiatehokkaalle rakentamiselle. Pyrkimyksenä on myös lisätä ymmärrystä 
energiatehokkaan rakentamisen kokonaisuuden hallinnasta ja siitä, miten energia-
asiat liittyvät muihin rakentamisen tavoitteisiin. Hyvät käytännöt ovat sellaisia, jotka 
ovat samaan aikaan sekä turvallisia, laadukkaita, taloudellisia että energiatehokkaita.

4.1.2 Opetussuunnitelmat, -aineistot ja opettajien täydennyskouluttaminen

Energiatehokasta rakentamista on tutkittu ja kehitetty viime aikoinakin paljon, mutta 
tietoa ei silti ole onnistuttu jakamaan riittävän laajasti kaikille niille tahoille, jotka tietoa 
olisivat tarvinneet. Informaatiota on tarjolla, mutta sitä ei ole pelkistetty tai jalostettu 
eri kohderyhmien tarpeisiin riittävästi. Toimenpiteen tavoitteena on täydentää opetusai-
neistoja uusimpien tutkimusten mukaisella tietämyksellä ja toimenpide-ehdotuksessa 
1.1 tunnistetuilla energiatehokkaan rakentamisen parhailla käytännöillä. Energiatehok-
kuuden kysymykset kirjoitetaan auki opettajille ja opiskelijoille, jotta jokainen kykenee 
ymmärtämään omat vaikutusmahdollisuutensa energiatehokkuuden parantamisessa 
ja päästöjen vähentämisessä.

Uudet aineistot suunnataan erityisesti opettajille opetuksen tukimateriaaliksi, koska 
oppilaiden oppiminen kuitenkin tapahtuu pitkälti käytännön tekemisen kautta. Opet-
tajien täydennyskouluttamisessa opetusaineistoja tehdään tutuksi ja varmistetaan 
energiatehokkaan rakentamisen tärkeimpien asioiden siirtyminen opetukseen. Opet-
tajia myös motivoidaan energiatehokkuusasioiden entistä aktiivisempaan käsittelyyn. 

Toimenpiteen toteutuksessa:

 » Päivitetään opetussuunnitelmiin aiempaa voimakkaammin mukaan 
energia-asioiden käsittely sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien 
energiamuotojen osalta.Tarkastetaan ja tehdään tarvittavat muutokset 
olemassa olevaan opetusmateriaaliin energiatehokkuuden, uusiutuvien 
energiamuotojen sekä rakennusfysiikan näkökulmista.

 » Kerätään olemassa olevaa käyttökelpoista opetusmateriaalia, päivitetään 
olemassa olevaa opetusaineistoa sekä laaditaan uutta aineistoa ammatti-
opetuksen opettajien tukimateriaaliksi.

 » Julkaistaan opetusaineistoja verkkomuodossa, josta ne ovat opettajien 
ja työelämässä olevien ammattilaisten käytössä. Verkko-opetusmateri-
aaleihin liitetään tietopakettien lisäksi myös kysymyksiä ja vastauksia 
oikeiden ratkaisujen tunnistamiseen.

 » Suunnitellaan opettajien täydennyskoulutuspaketteja energia-asioihin 
liittyen, mukaan lukien työelämäjaksojen opetusaineistoja ja työssä 
oppimisen tukimateriaaleja.

 » Pilotoidaan koulutuksia ja kehitetään myös opettajia opettavien 
koulutusaineistoja.
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Mahdollisuuksien mukaan luodaan erikielisiä videoita ja/tai multimediatietopaketteja 
työntekijöiden taukotiloihin. Esimerkkejä aiheista ovat lämmöneristeiden ja höyrynsul-
kumuovien asentaminen, ulkovaipan läpivientien kuten kannakkeiden eristäminen ja 
tiivistäminen sekä metalli-ikkunoiden eristäminen ja tiivistäminen.

4.1.3 Uudet opetusmenetelmät ja työssä oppiminen

Työssä oppimisen menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä tavoitteena on 
tuoda koulutusta työmaille ja edistää oppimista. Toimenpiteessä selvitetään mahdolli-
suuksia kehittää opetusmenetelmiä etenkin aikuiskoulutuksessa. Opetusmenetelmiä 
kehitetään oppijoiden ehdoilla. On havaittu vaikeaksi saada jo työelämässä toimivia 
kouluttautumaan oppilaitoksiin. Siksi erityisesti työmailla tapahtuvaan oppimiseen ja 
kouluttamiseen kiinnitetään huomiota. Nykyisin yritysten koulutustoiminta suuntautuu 
rakennusalalla pääasiassa toimihenkilöihin. Tavoitteena on, että myös työntekijöille 
saadaan järjestettyä enemmän täsmäkoulutuksia ajankohtaisista aiheista, kuten 
energiatehokkaasta rakentamisesta.

Toimenpiteen toteutuksessa: 

 » Lisätään energiatehokkaan rakentamisen valmennuksen tarjontaa 
työmaille.

 » Selvitetään ja kehitetään täsmäkoulutusmenetelmiä työmaille.
 » Tutkitaan opetuskonttien käyttöä oppimisympäristönä ja multimediaesi-

tysten käyttöä työmaalla työssä oppimisen tukemiseen. 
 » Sovelletaan uusia menetelmiä pilottityömailla.
 » Kehitetään ristiin auditoinnin menetelmiä aikuiskoulutuskeskusten 

energiatehokkaan opetuksen ja sisällön varmistamiseksi.

Mahdollisuuksien mukaan selvitetään keinoja kouluttautumiseen ja energia-asioihin 
liittyvien asenteiden kehittämiseen ja rakentamisen kulttuurierojen ymmärtämiseen. 

Kehitettyjä opetusaineistoja pilotoidaan käytännössä ja kehitystyön tuloksia viedään 
mahdollisimman laajalti kohderyhmien käyttöön. Perimmäisenä tavoitteena on 
parhaiden käytäntöjen käyttöön otto rakennustyömailla. Rakentamisen toteutusvai-
heessa osaamista viedään työnjohdon ja työntekijöiden tietoisuuteen. 

Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen kehittäminen koostuu lukuisista pienistä 
osa-alueista. Liitteessä 1 esitetään ammattiryhmittäin opetuksen kehittämisen osa-
alueita. Opetusaineistojen kehittämisen jälkeen voidaan järjestää täsmäkoulutuksia 
työmailla eri kohderyhmille. Liitteessä 2 on esitetty opetuksen kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyviä sidos- ja kohderyhmiä.
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4.2. Osaamisen jalkauttaminen ja todentaminen

Osaamisen jalkauttamisen ja todentamisen teemassa tavoitteena on jalkauttaa osaa-
mista työpaikoille, kehittää pätevyyksiä ja tehostaa tutkintojen suorittamista.

Taulukko 4.3. Osaamisen jalkauttamisen ja todentamisen teeman indikaattorit, 
keskeiset sidosryhmät, aikataulu ja budjetti. Sidosryhmiä kuvaavat symbolit on esitetty 
liitteessä 2.

 Teemat ja toimenpiteet Etenemisen indikaattorit Keskeiset sidosryhmät Aika-
taulu

Arvio
1000 €

2 Osaamisen jalkautta-
misen ja todentamisen 
teema

A, B, C, D, G, H, I, J 2013–
2020

900–
1300

2.1 Energiatehokkaan 
rakentamisen 
parhaiden käytäntöjen 
jalkauttaminen

Työntekijöiden koulutus-
päivien määrä. 
Asennekisällien 
valmennus-
päivien määrä.

Ympäristöministeriö (A), 
työmarkkinajärjestöt 
(B), rakennuttajat 
(H), tutkimuslaitokset 
(I), oppilaitokset (J), 
rakennusalan yritykset

2013–
2020

500–
700

2.2 Pätevyyksien ja näyttö-
tutkintojen kehittäminen 
sekä ammattityövoiman 
aktivointi tutkintojen 
suorittamiseen.

Tutkintojen suorittamisen 
määrä.

Opetushallitus (A), 
opetus- ja kulttuuri-
ministeriö (A), työmark-
kinajärjestöt (B), 
koulutusorganisaatiot (J)

2015–
2020

300–
500

2.3 Energiatehokkaan 
rakentamisen kritee-
rien sisällyttäminen 
rakennustyömaiden 
laadunvarmistukseen.

Laatuvirheiden ja 
reklamaatioiden määrän 
vähentäminen.

Sertifiointeja myöntävät 
organisaatiot (G), 
etujärjestöt (C, D), 
rakennusalan yritykset

2016–
2018

100–
150

 
4.2.1 Energiatehokkaan rakentamisen parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen

Energiatehokkaan rakentamisen hyviä käytäntöjä pyritään jalkauttamaan laajasti alan 
toimijoiden keskuuteen. Usein tiedetään, kuinka pitäisi toimia, mutta kuitenkin toimi-
taan vanhojen käytäntöjen mukaan. Tavoitteena on käynnistää asennemuutos, jolla 
hyviä käytäntöjä viedään käytännön päätöksentekoon ja toteutukseen. Ulkomaisen 
työvoiman osalla hyvien käytäntöjen jalkauttamisen esteenä voi olla kulttuuri- tai kieli-
muuri. Tämän takia on nähty tarpeelliseksi myös erilaisten materiaalien tuottaminen 
tärkeimmillä rakennustyömailla puhuttavilla vierailla kielillä.

Toimenpiteen toteutuksessa:

 » Etsitään ja valmennetaan mentoreita ja asennekisällejä työmaille.
 » Järjestetään välineitä videotietoiskujen ja multimediaesitysten esittämi-

seen työmailla.
 » Käännetään opetusaineistoa tärkeimmille vieraille kielille.
 » Testataan työnjohdon ja työntekijöiden sekä suunnittelijoiden yhteisiä 

koulutustilaisuuksia.
 » Selvitetään edellytykset rakennusvalvonnan tekemiin tietoiskuihin.
 » Täydennetään talontalonrakentamisen ympäristömittaria energia-

tehokkaan rakentamisen kriteereillä ja testataan sen käyttöä ammattityö-
voiman valmennuksen välineenä. 
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Energiatehokas rakentaminen vaatii entistä huolellisempaa laatua rakennustyömailta. 
Laadun parantamisessa on nähty tarve edelläkävijöiden, mentoreiden tai asenne-
kisällien löytämiseen rakennustyömaille. Kokeneiden ammattimiesten esimerkki ja 
kannustus edistävät uuden rakentajasukupolven ammattiylpeyden kasvua ja laadun 
tekemisen arvostamista. Lisäksi tarvitaan uusia yhteistyöhön perustuvia opetus- ja 
oppimismenetelmiä sekä helppokäyttöisiä verkkoaineistoja niiden tueksi.

4.2.2 Pätevyyksien ja tutkintojen kehittäminen

Rakennusalalla työskentelee paljon kotimaista ja ulkomaista työvoimaa, joilla ei ole 
sellaista tutkintotodistusta, joka tunnustettaisiin eurooppalaisessa tutkintojärjestel-
mässä tai tunnettaisiin Suomessa. Toimenpiteen tavoitteena on erityisesti kouluttamat-
toman työvoiman sekä ulkomaisen työvoiman osaamisen lisääminen ja varmistaminen 
sekä tutkintojen suoritusmäärän kasvattaminen. 

Toimenpiteen toteutuksessa:
 » Selvitetään syyt näyttötutkintojen suhteellisen vähäiselle käytölle ja 

arvostukselle.
 » Selvitetään keinoja näyttötutkintojen kiinnostavuuden lisäämiseksi.
 » Selvitetään kouluttamattoman ja ulkomaisen työvoiman osaamisen 

todentaminen ja varmistamisen uusia menetelmiä, kuten työnäytteiden 
tekoa työmailla, malliasennuksia ja katselmuksia. 

 » Selvitetään ammattitaitopassien sekä pätevyys- ja osaamisrekistereiden 
toteuttamis- ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Näyttötutkinnot ovat perusratkaisu osaamisen todentamiseen ja niiden käyttöä tulee 
entisestään tehostaa ja laajentaa. Jos tilaajat edellyttäisivät rakentajilta ammattipäte-
vyyksiä, niitä myös hankittaisiin huomattavasti nykyistä herkemmin. Uusien pätevyys-
todistusten luomista ei rakentajien parissa nähdä tarpeelliseksi, vaan olemassa olevien 
tutkintojen käyttöä tulee lisätä ja työntekijöitä tulee kannustaa. niiden suorittamiseen. 
Erilaisia pätevyyksiä ja näihin liittyviä pätevyyskortteja on nykyään paljon. Siksi olisi 
syytä luoda kattava tietopankki siitä, mitä pätevyyksiä rakennusalalla on olemassa, 
mitä näiden suorittaminen tarkoittaa ja edellyttää, ja mitä pätevyyksiä edellytetään 
mihinkin työhön. Toimenpiteessä tarkastellaan myös muita mahdollisuuksia pätevyyk-
sien todentamiseen. 

4.2.3 Energiatehokkaan rakentamisen kriteerit ja laadunvarmistus

Rakennustyömailla arvostetaan osaamista, mutta tutkintojen arvostus on usein 
vähäistä. Pelkkien tutkintojen ja pätevyyksien kehitystyö ei vielä riitä. Energiatehokkaan 
rakentamisen laadun varmistamiseksi tarvitaan yksilötason osaamisen lisäksi myös 
työmaiden laadunvarmistuksen tehostamista. Toimenpiteen tavoitteena on energiate-
hokkaan rakentamisen laadunvarmistuksen menetelmien kehittäminen. Laadunvarmis-
tuksessa määritetään energiatehokkaan rakentamisen kriteerit eri työkokonaisuuksille, 
sekä niiden tarkastamisen tai muun todentamisen käytännöt.

Toimenpiteen toteutuksessa:
 » Selvitetään energiatehokkaan rakentamisen kriteerit rakenteille ja 

talotekniikan järjestelmille.
 » Laaditaan tarkastuslistoja energiatehokkaan rakentamisen laadun 

varmistamiseksi.
 » Kehitetään ja tehostetaan energiatehokkaan rakentamisen katselmus 

menetelmiä- ja käytäntöjä.
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Rakennustyömailla arvostetaan osaamista, mutta tutkintojen arvostus on usein 
vähäistä. Pelkkien tutkintojen ja pätevyyksien kehitystyö ei vielä riitä. Energiatehokkaan 
rakentamisen laadun varmistamiseksi tarvitaan yksilötason osaamisen lisäksi myös 
työmaiden laadunvarmistuksen tehostamista.

4.3 Tukitoimenpiteet

Tukitoimenpiteiden tarkoitus on edesauttaa muiden toimenpiteiden toteutumista. 
Toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin ja koordinoinnin kautta pyritään edesautta-
maan toimenpiteiden priorisointia ja suuntaamista tavoitteena vaikuttavuus. Viestinnän 
ja tiedottamisen avulla sidotaan kaikki rakentamisen osapuolet energiatehokkaan 
työmaatoteutuksen tukemiseen.  Kannusteilla motivoidaan osapuolia edistämään 
energiatehokasta rakentamista ja poistetaan sen tiellä olevia esteitä.

Taulukko 4.4. Tukitoimenpiteiden indikaattorit, keskeiset sidosryhmät, aikataulu ja 
budjetti. Sidosryhmiä kuvaavat symbolit on esitetty liitteessä 2.

 Teemat ja toimenpiteet Etenemisen indikaattorit Keskeiset sidosryhmät Aika-
taulu

Arvio
1000 €

3 Tukitoimenpiteiden teema A, B, C, D, E, F 2013–
2020

850– 
1000

3.1 Toimenpiteiden vaikut-
tavuuden arviointi ja 
kehitystoimenpiteiden 
koordinointi alan muiden 
kehitysohjelmien suhteen.

Kohtien 1-2 indikaattorit. 
Sidosryhmätyytyväisyyden 
mittaus. 

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö (A), ympäristöminis-
teriö (A), työmarkkinajär-
jestöt (B) 

2013–
2020

120–
180

3.2 Viestintä toimenpiteiden 
tuloksista sidosryhmille ja 
medialle.

Mediaosumien, lehtiartik-
keleiden ja tv-ajan määrä.
Julkisuudessa käydyn 
keskustelun luonne.
Asian näkyvyys sidosryh-
mien toiminnassa.

Ministeriöt, Motiva (A),  
työmarkkinajärjestöt (B)  
etujärjestöt (C, D, E, F)

2014–
2020

400–
500

3.3 Kannustimien lisääminen 
ja motivointi osaamisen 
kehittämiseen ja laaduk-
kaaseen tekemiseen

Tutkintojen suorittamisen 
määrä. Työntekijöiden ja 
asennekisällien koulutus- 
ja valmennuspäivien 
määrä. 

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö (A), työ- ja 
elinkeinoministeriö (A), 
työmarkkinajärjestöt (B)

2014–
2017

300–
400

4.3.1 Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja koordinointi

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnilla ja koordinoinnilla ohjataan kehittämisen 
suuntaa ja varmistetaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Koordinoinnissa niukkoja 
resursseja suunnataan vipuvoimaisiin projekteihin. On myös varmistettava, että kehitys-
toimenpiteiden tuloksia jaetaan ja otetaan käyttöön. 

Toimenpiteen toteutuksessa:
 » Hallinnoidaan toimenpiteiden toteutusta ja varmistetaan yhteistyö ja 

tietojen vaihto toimenpiteiden toteutuksessa.
 » Kerätään tietoa toimenpiteiden tuloksista ja raportoidaan etenemisestä.
 » Selvitetään toimenpiteiden vaikuttavuutta kohderyhmille.
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Energiatehokkaaseen rakentamiseen ja sen opettamiseen liittyy lukuisia hankkeita. 
On syytä varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä työtä ja että olemassa olevat resurssit 
suunnataan tehokkaasti.

4.3.2 Viestintä ja tiedottaminen

Energiatehokas rakentaminen vaatii osaamisen tason nostoa laajalla rintamalla. 
Energiatehokkaan rakentamisen osaamista tulee välittää oppilaitosten lisäksi myös 
rakennuttajille, suunnittelijoille ja viranomaisille, jotta energiatehokkaassa rakentami-
sessa onnistutaan. Tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyötä eri osapuolten 
kesken. Tavoitteena on energiakysymysten ”vienti” kokonaisvaltaisesti rakennusalan 
suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon arkipäivään.

Toimenpiteen toteutuksessa: 

 » Jalostetaan tuloksia sopivaan muotoon eri kohderyhmille ja eri 
käyttötarkoituksiin.

 » Järjestetään tiedostuskampanjoita eri medioiden kautta.

Mahdollisuuksien mukaan kehitetään energiatehokkaan rakentamisen ”TV-klinikoita”, 
kyselyohjelmia radioon ja entistä parempia kyselymahdollisuuksia myös Internetiin. 
Myös järjestöjen ja yritysten energia-aiheista viestintää pyritään tukemaan.

4.3.3 Kannusteet ja motivointi 

Energiatehokas ja laadukas rakentaminen edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittä-
mistä laajalla rintamalla. Jotta tähän päästään, tulee monenlaisia esteitä purkaa. 
Merkittäväksi esteeksi on tunnistettu yritysten vähäinen halu kouluttaa työnteki-
jöitään. Rakennusalalla vallitsee asenne, jossa koulutusta ei arvosteta eikä siihen 
kannusteta. Toimenpiteiden tavoitteena on löytää ja lisätä tehokkaita kannusteita 
osaamisen kasvattamiseen, täydennyskoulutukseen, työssä oppimiseen ja tutkintojen 
suorittamiseen.

Toimenpiteen toteutuksessa:

 » Selvitetään esteet työelämässä olevan kouluttamattoman työvoiman 
tutkintojen suorittamiselle.

 » Selvitetään uudenlaisia kannusteita osaamisen kehittämiseen sekä 
työntekijöille että yrityksille.

 » Vaikutetaan rakennusalan asenteisiin osaamisen kehittämistä suosivam-
paan suuntaan

Koulutusten suorat ja erityisesti välilliset kustannukset vähentävät halukkuutta 
kehittää työntekijöiden osaamista koulutuksen avulla. Työntekijät puolestaan odottavat 
osaamisensa kehittämisestä hyötyä itselleen, mikä voi olla esimerkiksi palkankorotus 
tai tehtäväkuvan kehittyminen.
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5. Johtopäätökset

Tämän etenemissuunnitelman tavoitteena on määritellä osaamisen ja osaamisen 
varmistamisen kehittämistarpeita rakennustyömaiden energiaosaamiseen liittyen. 
Etenemissuunnitelman laatimisen yhteydessä on korostettu kokonaisuuksien hallintaa. 
Keskeinen kysymys on, ketkä tekevät energiatehokkuuteen vaikuttavia konkreettisia 
päätöksiä tai ovat muuten avainasemassa. Mikä on arkkitehtien, talotekniikkasuunnit-
telijoiden tai valvojien rooli? Entä mikä on viranomaisten, rakennuttajien tai tilaajien 
rooli? Rakennustyöhön kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusmahdollisuudet liittyvät 
etenkin rakentamisen toteutuksen laatuun ja rakentamisvaiheen energiankäyttöön. 
Rakennustyömaalla ei kuitenkaan tehdä merkittävimpiä energiatehokkuuteen vaikut-
tavia valintoja, vaan siellä toteutetaan muualla laadittuja suunnitelmia pyrkien suunni-
telmien mukaiseen toteutukseen. Toki työmaalla on mahdollista vielä pilata aiemmin 
tehtyjä hyviäkin päätöksiä.

Kokonaisuuksien hallintaan liittyvä osaaminen on tärkeää myös riskien hallinnan 
kannalta. Uudet toimintatavat tuovat mukanaan uudenlaisia riskejä rakentamisen 
laatuun. Jotta pahimmat riskit eivät toteutuisi, on suunnattava resursseja avaintahojen 
täydennyskoulutukseen ja valmennukseen. Ekologiset lähtökohdat ovat tärkeitä, mutta 
samalla on pidettävä mielessä myös muut hyvät tavoitteet kuten esteettisyys, terveelli-
syys, käytettävyys, korjattavuus ja huollettavuus. 

Osaamista tarvitaan myös ulkomaisen työvoiman mukanaan tuomiin erityiskysymyksiin 
ja alihankintaketjujen hallintaan. Yritysten laadunvarmistuskäytännöillä on merkittävä 
rooli edellä mainitussa haasteissa. Kansainväliset velvoitteet, kansallinen lainsäädäntö 
ja määräykset, kiristyvät energiansäästön tavoitteet, uudet energiamuodot ja hybridi-
ratkaisut sekä rakentamisen monimutkaistuminen luovat uusia osaamistarpeita, jotka 
vaativat sekä ammattityöntekijöiltä että esimiehiltä uudenlaista asennetta. Onnistu-
minen energiatehokkaassa rakentamisessa edellyttää asenneilmapiirin kehittymistä, 
asenneylpeyden palautumista ja jämäkkää johtamista.

Etenemissuunnitelman laadintaan osallistuneilla tahoilla on ollut laaja yhteisymmärrys 
siitä, että tarvitaan lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia, joissa huomioidaan koulutettavien 
lähtötilanne tietojen ja taitojen osalta riittävän hyvin. Toimintakulttuurin paranta-
minen ja asenteiden kehitys ovat myös tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita. 
Alalle tarvitaan mentoreita ja asennekisällejä. Eläkeikää lähestyvien kokeneiden 
ammattilaisen hiljainen tieto hyvistä toimintatavoista on saatava siirtymään uudelle 
rakentajasukupolvelle. 

Tarvitaan yhteistyötä koulutusorganisaatioiden välillä ja organisaatioiden sisällä. Yhdis-
tysten, liittojen ja järjestöjen on oltava mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutta-
misessa. Kaikista piloteista on saatava kattavasti tieto kaikille. Tarvitaan parhaiden 
käytäntöjen selvittämistä ja tiedon avointa jakamista alan toimijoiden kesken. Oppilai-
tosten on syytä olla voimakkaammin yrityksissä järjestettävän täydennyskoulutuksen 
tukena.
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Energiatehokkaan 
rakentamisen parhaiden
käytäntöjen kokoaminen

Tutkimus ja kehitys,
opettajien täydennyskoulutus

Olemassa olevan osaamisen 
kerääminen ja jalostaminen

Osaamisen ja osaamis-
tarpeiden määrittely

Osaamisen 
jakaminen

Energiatehokkaan rakentamisen kehitysportaat

BUS Road Map Finland

Pilotointi ja täydennyskoulutus

Osaamisen 
lisääminen

Koordinointi ja viestintä

Kuva 5.1. Energiatehokkaan rakentamisen kehitysportaat. Energiatehokkaan raken-
tamisen taustalla on niin parhaiden työmaakäytäntöjen tuntemusta kuin tutkimusta, 
kehitystä ja opettajien täydennyskoulutustakin. Sellaista osaamista kannattaa jakaa, 
mikä toimii hyvin myös todellisissa pilottihankkeissa. 

Yhteiskunnan taholta odotetaan taloudellista tukea ja joustavuutta energiatehokkaan 
ja innovatiivisen rakentamisen mahdollistamiseksi. Toimenpiteiden rahoituksessa 
tarvitaan panostuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin puolelta. 

Etenemissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat riippuvaisia toisistaan ja ajallisesti 
limittäisiä, peräkkäisiä tai päällekkäisiä. Toimenpiteiden toteutukseen osallistuu useita 
organisaatioita ja toimenpiteiden kohderyhmiä on paljon. Tässä etenemissuunnitel-
massa on pyritty ohjelmoimaan osapuolten välistä työnjakoa ja yhteistyötä. 
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 6. Sidosryhmien sitoutuminen

Me allekirjoittaneet pidämme BUILD UP Skills Finland -hanketta välttämättömänä ja 
ajankohtaisena toimena, jotta energiatehokkuustavoitteet toteutuvat ja rakentamisen 
laatu paranee. Olemme olleet mukana ohjaamassa tämän BUILD UP Skills Finland 
hankkeessa tuotetun etenemissuunnitelman laadintaa ja antaneet oman panoksemme 
sen syntymiselle. Tulemme jatkossa mahdollisuuksiemme mukaan toimimaan siten, 
että esitetyt toimenpiteet toteutuisivat.

Haluamme vastaisuudessakin toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa etenemis-
suunnitelman edistämiseksi ja käytäntöön viemiseksi. 

Helsinki, 29.4.2013

 

BUILD UP Skills Finland strateginen ohjausryhmä:

 
Maarit Haakana    Varpu Weijola 
Ympäristöministeriö    Työ- ja elinkeinoministeriö 

Arto Pekkala    Juha Mäntynen 
Opetushallitus    Rakennusteollisuus ry  

Markus Ainasoja    Päivi Laitila 
Rakennusliitto    Motiva Oy 

BUILD UP Skills Finland konsortio:

 
Irmeli Mikkonen    Minna Kuusela 
Motiva Services Oy    Työtehoseura

 

Matti Vesalainen    Pertti Kokki 
Amiedu     RATEKO
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7. Kirjoittajat ja muut prosessiin osallistuneet

Tämän etenemissuunnitelman ovat laatineet Tampereen teknillisestä yliopistossa 
työskentelevät asiantuntijat Olli Teriö ja Jaakko Sorri RATEKOn toimeksiannosta.  
Etenemissuunnitelman laatimisen tueksi on tehty haastatteluja eri sidosryhmien 
parissa ja järjestetty työpajoja. Etenemissuunnitelmaan sisältöä ovat tuottaneet myös 
BUILD UP Skills Finland -hankkeen partnerit Motiva, Amiedu, Työtehoseura ja RATEKO. 
Etenemissuunnitelmaan on pyydetty ja myös saatu kommentteja strategisen ohjaus-
ryhmän jäseniltä, eri viranomaisilta, yrityksiltä ja toimialajärjestöiltä sekä yksityisiltä 
henkilöiltä. 
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Liite 1

Opetuksen ja oppimisen tason nostamisen toimenpidealueita ammattiryhmittäin

Kehitettävä työmaan opetusaineisto Ammattiryhmät Paino-
piste

Sisällön 
toteutuksen 
sidosryhmät

Työmaan olosuhdehallinta 
lämmitys, talvirakentamisen erityis-
piirteet, kosteudenhallinta, kuivaus, työmaan 
energiakatselmus

711, 7111, 7112, 7114, 
7115, 7121, 7124, 7125, 
7126, 7127, 741, 7411, 
7421, 74212

TTL, TP A7, C1, C3, D2, 
F6, F7, G1, I1-I4, 
J1-J6

Energiatehokkaiden rakenteiden toteutus 
lämmöneristys, tiivistys, sandwich-rakenteet, muut 
elementit, puurakenteet, tiiliseinät, ikkunat

711, 7111, 7112, 7114, 
7115, 7121, 7124, 7125,

TP, A, LV A7, C1-C4, F7, F8, 
F10, H5, I1-I4, 
J1-J6

Yhteistyön kehittäminen ja kokonaisuuksien 
hallinta
asennekisällitoiminnan kehittäminen, työmaan 
energiakoordinaattori

711, 7111, 7112, 7114, 
7115, 7121, 7124, 7125, 
7126, 7127, 741, 7411, 
7421, 74212

TTL, TP A7, C1, C3, D2, 
D8, E6, F1 ,F6, F7, 
F10, G1, H3, I1-I4, 
J1-J6

Työmaan laadunvarmistus
energiatehokkuuden laatukriteerit, katselmukset

711, 7111, 7112, 7114, 
7115, 7121, 7124, 7125, 
7126, 7127, 741, 7411, 
7421, 74212

TTL, TP A7, C1-C4, D2, D4, 
D8, F5, F6, F7, 
F10, G1, H1, H3, 
H4, I1-I4, J1-J6

Energiatehokkaat putkiasennukset 
lämmityskattilat, siirtimet, putkimateriaalit, 
putkireitit, pumput, putkivarusteet, venttiilit, varaajat, 
putkieristeet

7124, 7126, 741, 74212 TP, A, LV A7, D1-D7, F1, F2, 
F9, F10, H2, I1-I3, 
J1, J2, J4, J5

Energiatehokkaat IV-asennukset  
IV-kanava-asennukset, -muunnokset ja -lähdöt, 
kanavalaitteet, säätöpellit, IV-koneet, ilmanotto- ja 
ilmanpoistokammiot, säleiköt, huippuimurit, jäähdy-
tyspalkit, puhallinkonvektorit

7124,  7127, 741, 74212 TP, A, LV A7, D2, E6, F1, F2, 
F9, F10, H2, I1-I3, 
J1-J2, J4, J5

Energiatehokkaat sähköasennukset valaistus, 
moottorit, kaapelointi, keskuk- set, muuntajat, 
taajuusmuuntajat, hissit, tietojärjestelmät, 
merkinantojärjestelmät

741, 7411, 7421, 74212 TP, A, LV A7, D8, E1, E5, 
E6, F3, F4, F5, G3, 
H4, I1-I3, J1-J2, J4

Energiatehokkaat automaatioasennukset 
valvontajärjestelmät, anturit, mittaukset, taajuus-
muuttajat, alakeskukset

741, 7411, 7421, 74212 TP, A, LV A7, E5, E6, H2, 
H4, I1-I3, J1-J2,

Uusiutuvan energian järjestelmät 
lämpöpumput, aurinkolämpö- ja 
aurinkosähköjärjestelmät

7126, 7127, 741, 7411, 
7421, 74212

TP, A, LV A7, D1-D8, E1-E7, 
F1, F10, H2, I1-I3, 
J1-J2, J4, J6

Taloteknisten järjestelmien eristys 7124, 7126, 7127 TP, A, LV A7, D2, D6, F1, 
F9, H2, I1-I3, 
J1-J2, J4, J5
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AMMATTIRYHMÄT (Tilastokeskuksen Ammattiluokituksen mukaan) 

711 Rakennustyöntekijät  
7111 Talonrakentajat 
7112 Muurarit 
7114 Betonirakentajat ja raudoittajat 
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 
7121 Kattoasentajat ja –korjaajat 
7124 Eristäjät 
7125 Lasinasentajat 
7126 Putkiasentajat 
7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat 
741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat 
7411 Rakennussähköasentajat 
7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat 
74212 Automaatioasentajat ja –korjaajat

PAINOPISTEALUE

TTL = Työmaatoiminta ja –logistiikka 
TP = Tietopohja 
A = Asennustekniikka 
LV = Laadunvarmistus
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Liite 2
SIDOSRYHMÄT (luokitus vain tätä käyttöä varten, ei virallinen)

 
A MINISTERIÖT, VIRASTOT, KANSALLISET OHJELMAT

A1 Ympäristöministeriö YM 
A1.1 Motiva  
A2 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM 
A3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY 
A4 Opetushallitus OPH 
A4.1 Koulutustoimikunta 
A4.2 Tutkintotoimikunta 
A5 Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM 
A6 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 
A7 Kaupunkien rakennusvalvonta 
A8 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, KIRA 
A9 ERA17 -ohjelma

B TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

B1 Rakennusteollisuus RT  
B2 Rakennusliitto ry 
B3 Akava 
B4 OAJ, OAO, AKO, AO 
B5 Sähköalojen ammattiliitto ry 
B6 Energiateollisuus ET 
B7 Sähkötekniset työnantajat STTA ry

C TALONRAKENTAMISEN ETUJÄRJESTÖT

C1 Talonrakennusteollisuus ry 
C2 Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
C3 LVI-Taloteknikkateollisuus ry 
C4 Suomen betoniyhdistys ry BY 
C4 Pientaloteollisuus PTT ry

D TALOTEKNIIKAN ETUJÄRJESTÖT 
 
D1 Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU 
D2 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry 
D3 Lämmitysenergia Yhdistys LEY 
D4 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry, SKLL 
D5 Öljy- ja KaasulämmitysYhdistys Ry ÖKY 
D6 LVI-Teknisen kaupan liitto ry 
D7 Öljyalan Palvelukeskus Oy 
D8 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

E ALAN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN

E1 Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry 
E2 Bioenergia ry 
E3 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 
E4 The Finnish Association of HVAC Societies FINVAC ry 
E5 Suomen automaatioseura, Rakennusautomaatiojaos, BAFF 
E6 Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOK
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E7 Energiateollisuus ry (ET)  
E8 Suomen Kiinteistöliitto 
E9 Suomen kuntaliitto 
E10 Kiinteistöpalvelut ry 
E11 Suomen isännöintiliitto ry

F HENKILÖYHDISTYKSET JA -PÄTEVYYDET

F1 Suomen LVI-liitto ry SULVI 
F2 VVS Föreningen i Finland  
F3 Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy 
F4 Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry 
F5 Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien Ry SAMSY 
F6 Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry  
F7 Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 
F8 Suomen Rakennusinsinööriliitto RIL 
F9 Lämpöinsinööriyhdistys LIVI 
F10 FISE Oy, rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

G YRITYSPÄTEVYYDET, STANDARDIT

G1 Rakentamisen Laatu RALA ry  
G2 Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy 
G3 Sähkötekninen standardointi SESKO

H RAKENNUTTAMINEN JA SUUNNITTELU 
 
H1 Rakennuttajatoimistojen Liitto - RTL ry  
H2 Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry 
H3 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry  
H4 NSS sähkösuunnittelijat ry 
H5 Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry  
H6 Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL  
H7 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

I TUTKIMUS, TIETOPALVELUT

I1 Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 
I2 Teknilliset yliopistot 
I3 Rakennustietosäätiö / Rakennustieto Oy 
I4 Sähkötieto ry / Sähköinfo Oy

J KOULUTUSORGANISAATIOT

J1 Ammattiopistot 
J2 Ammattikorkeakoulut, AMK  
J3 RATEKO 
J4 Amiedu 
J5 Kiinteistöalan koulutuskeskus KIINKO 
J6 TTS – Työtehoseura


