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1. Yhteenveto  

 

 

 Tämän hetken rakennusalan työntekijöiden määrä 

Kiinteistö- ja rakentamisala työllisti vuonna 2009 noin 20 prosenttia  

työvoimasta eli joka viidennen suomalaisen. Ala tarjosi työpaikan 510 000 

henkilölle, kun tuotannon kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon. Työllisistä 

noin kolmannes eli 141 800  työskenteli rakennusalalla. 

 

 Kokonaisenergiankulutus Suomessa,  rakennusalan energian-

kulutus, uusiutuvien energiamuotojen osuus  

Energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2011 noin 1 389 PJ 

(petajoulea) eli 386 TWh (terawattituntia). Rakennusten käyttö, ylläpito ja 

rakentaminen vei 40 % energiasta. Rakennusten lämmityksen osuus oli 26 % 

energian loppukäytöstä. 

 

Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus Suomen primäärienergian 

tuotannosta oli noin 28,5 %. Suomessa käytettävistä uusiutuvista 

energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin puu ja puupohjaiset 

polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. 

Uusiutuvasta energiasta 70 % on metsäteollisuuden puuperäisiä 

sivutuotteita. 

 

 2020 energiansäästötavoitteet ja rakennusalan osuus siitä 

Rakennus- ja kiinteistöala on energiatehokkuuden parantamisen kannalta 

keskeinen ala. Suomi on sitoutunut  EU:n energiansäästötavoitteisiin.  

Vuoden 2007 energiapaketissa määriteltiin kasvihuonekaasujen 

päästövähennystavoitteeksi 20 % verrattuna vuoteen 1990 ja 

energiatehokkuuden parantamistavoitteeksi 20 % perusuran mukaiseen 

kehitykseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä. 

 

Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin 

energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomen tulee 

komission ehdotuksen mukaan nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin 

loppukulutuksesta, eli lisäysvelvoite on 9,5 prosenttiyksikköä. 

Visiona on, että vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus 

Suomessa olisi noin 60 %. 

 

 Koulutettavien rakennusalan osaajien määrä 2020 

energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi,  vaadittavat kurssit 

Build Up Skills Finland- hankkeen aikana on havaittu, että käytännössä 

melkein kaikki Suomen rakennusalan työntekijät on jollain tasolla saatava 

lisäkoulutuksen piiriin. Energiaosaaminen on sisällytettävä perus- ja 

täydennyskoulutuksissa läpileikkaavana tavoitteena kaikkiin 

koulutussisältöihin.  
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Rakennusalan ammattiosaamisen tasoa tulee raportin havaintojen mukaan 

nostaa erityisesti rakennusfysiikkaan, lämmöneristykseen, rakennusten 

ilmatiiveyteen, kosteudenhallintaan, putkiasennuksiin ja uusiutuvaan 

energiaan liittyen. Isoina kokonaisuuksina nousivat esiin kokonaisuuden 

hallinta työmaalla, puutteet perusosaamisessa, ulkomainen työvoima sekä 

korjausrakentamisen haasteet. 

 

• Koulutuksen rakenne 

Rakennusalan koulutuksen kehittämisen kannalta oleellista on erottaa 

toisistaan ammatillinen peruskoulutus ja jo tutkinnon suorittaneille 

ammattilaisille suunnattu jatko- ja täydennyskoulutus. Koulutuksen 

toteutuksen kannalta haasteet ja keinot sekä kohderyhmä ja koulutustavat 

ovat hyvin erilaiset.  

 

Jatkokoulutuksessa on otettava huomioon kaikki rakentamisen 

energiatehokkuutta tukevat toimet. Tarvitaan tarkkaan suunniteltua, 

lyhytkestoista koulutusta, mistä on hyötyä myös yrityksille. Jatkokoulutuksen 

täytyy tavoittaa enemmän opiskelijoita, ja oppilaitokset tarvitsevat lisää 

päteviä kouluttajia väestön ikääntyessä ja kouluttajien eläköityessä. 

 

Perustutkintojärjestelmä on rakennusalalla sinällään rakenteiltaan toimiva. 

Tutkintoon johtavan koulutuksen kestosta riippuen tutkinnon suorittaneet 

siirtyvät työelämään vasta 5-8 vuoden kuluttua siitä kun koulutustarjonnan 

muutoksista on päätetty.  Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen on 

myös saatava kulkemaan täydennyskoulutuksen rinnalla kohti samaa 

päämäärää, vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. 

Opetusta on suunnattava entistä tehokkaammin ja oppimateriaaleja 

kehitettävä. 
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2. Johdanto 

 

Build Up Skills Finland on Intelligent Energy Europe -rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on 

parantaa rakennusalan työvoiman energiatehokkuusosaamista rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. 

Luotettava tieto, osaava työvoima ja taitava toteutus takaavat sen, että rakennusten energiatehokkuus 

toteutuu käytännössä. Energian kulutuksen vähentäminen rakennuksissa on avainroolissa sekä 

eurooppalaisissa että kansallisissa energiatehokkuustavoitteissa.  

Hanke toteutetaan saman sisältöisenä 30 Euroopan maassa. Marraskuussa 2011 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 Tsekki.   

Build Up Skills- hankkeen ensimmäinen osa, jossa määritellään hankkeen kansalliset toimintaraamit 

sekä kehitetään kansalliset tiekartat, alkoi marraskuussa 2011 ja jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. 

Jokainen maa on laatinut ensin yksityiskohtaisen kansallisen nykytilan analyysin. Tavoitteena on ollut 

määritellä rakennusalan ammattitaitoisen työvoiman tarve ja kysyntä vuoteen 2020 ja sen ylitse sekä 

identifioida osaamisen puutteet ja esteet jokaisen ammattiryhmän osalta.  

1.1.Hankkeen tavoitteet ja eteneminen Suomessa 

Build Up Skills Finland- hankkeen tavoitteena on lisätä ammattitaitoisen työvoiman määrää Suomen 

rakennustyömailla, jotta kunnianhimoinen tavoite rakennustyömaiden energiatehokkuudesta täyttyy. 

Uutta tietotaitoa vaaditaan sekä uusien rakennusten työmailla että korjausrakentamisen alalla.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on laadittu tämä kansallinen nykytilan analyysi –raportti, jossa 

on arvioitu  rakennusalan työvoiman tämän hetkinen ammatillinen pätevyys ja osaamisen taso sekä 

energia-asioiden rooli rakennusalan ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä lisä- ja 

täydennyskoulutuksissa. Raportti tulee toimimaan pohjana sidosryhmien väliselle laajalle keskustelulle 

rakennusalan tämän hetkisestä tilanteesta. Hankkeen aikana pidetyissä työpajoissa on myös kerätty 

käytännön kokemuksia ja kohderyhmien omia näkemyksiä rakennusalan käytännöistä sekä 

kehittämistarpeista Suomessa.  Analyysivaiheen jälkeen hankkeen tärkeimmät sidosryhmät kutsutaan 

yhteen suunnittelemaan hankkeelle tiekarttaa, joka kokoaa yhteen koulutustarpeet ja –tavoitteet, 

suunnitelman koulutusten sisällöistä ja ehdotuksen koulutusten organisoinnista. Löydettyjen keinojen 

avulla pyritään saavuttamaan vuoden 2020 rakennusalan tavoitteet. 

Suomen Build Up Skills–hankkeen nykytilan analyysiä työstettäessä Suomi on toiminut yhteistyössä 

Itävallan ja Slovenian kanssa vaihtaen mielipiteitä raportin laatimisen eri vaiheissa. Koko hankkeen 

keston ajan järjestetään säännöllisiä EU-tason tapaamisia, mikä painottaa hankkeen Euroopan 

laajuista luonnetta. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden mielipiteiden vaihtoon eri maiden kesken, sekä 

edistävät tiedonsiirtoa ja oppimista maiden välillä. 

1.2. Nykytilan analyysi 

  

Build Up Skills Finland- hankkeen nykytilan analyysin tarkoituksena on ollut saada selville, millainen 

rakennusalan koulutetun henkilöstön tarve tulee olemaan Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Analyysia varten on selvitetty rakennusalan tämän hetkinen koulutus- ja osaamistilanne, kansallisia 

asiaan vaikuttavia erityispiirteitä sekä energia- ja ilmastopolitiikasta aiheutuvat vaatimukset 

rakentamiselle ja siinä tarvittavalle tietotaidolle. Projektissa on tunnistettu aukkoja nykytilanteen ja 

vuoden 2020 tavoitetilan välillä ja esteitä tavoitetilan toteutumiselle. 
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Rakennusalan tärkeitä sidosryhmiä on kutsuttu kokoon keskustelemaan nykytilan analyysin sisällöstä 

sekä määrittelemään mahdollisia ongelmakohtia ja vaadittavia toimenpiteitä hankkeen seuraavan 

osan, koulutuksen kehittämisen tiekarttaa varten. Sidosryhmät edustavat laajasti 

rakennusteollisuusalaa, koulutusta, tutkimusta ja julkisia viranomaisia. Sidosryhmät tulevat 

osallistumaan myös tiekartan luomiseen.  

 

1.3 Hankkeen toteuttajat Suomessa 

 

Motiva Oy toimii työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta Build Up Skills-

hankkeen koordinaattorina. Hankkeen toteuttavaan konsortioon ovat kuuluneet nykytilan analyysista 

vastaava TTS (Työtehoseura) sekä RATEKO ja Amiedu. 

 

Participant name Short 

name 

Profile of the 

organisation* 

Main role in the Consortium** 

Motiva Services Oy 

 

Motiva Expert and service 

organisation in energy and 

material efficiency 

Management, communication, 

moderation, energy expertise 

Work Efficiency 

Institute 

TTS Research, development 

and training institute 

Energy and building expertise, 

analysis, life-long learning 

Ami Foundation Amiedu Training body Life-long learning 

Training Centre for the 

Construction Industries 

RATEKO 

RATE-

KO 

Training body Construction expertise, life-long 

learning 

 

 

Hankkeeseen sitoutuneita tahoja: 

 

Name of organisation Type of organisation  Role in the process 

Ministry of the Environment Public authority (nat) Energy efficiency of 

buildings 

Strategic Advisory Group 

Ministry of Employment and the 

Economy 

Public authority (nat) Energy efficiency and 

renewable energy strategies 

and actions 

Strategic Advisory Group 

The Finnish National Board of 

Education 

Public authority (nat) Vocational and adult 

education and training, 

competence-based 

qualifications, accreditation 

and certification 

Strategic Advisory Group 

Confederation of Finnish 

Construction Industries RT 

Construction and building 

industry interest 

organisation 

Social partner, construction 

expertise 

Strategic Advisory Group 

The Finnish Construction Trade 

Union RL 

Trade union Social partner 

Strategic advisory group 

AEL Provider of technical 

training 

Training expertise 

Siikaranta-opisto (attached to the Training body Training  expertise, 
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Finnish Construction Trade Union) construction expertise 

KIINKO Real Estate Education Education in all aspects of 

the property business 

Training expertise, property 

business expertise 

The HVAC Association of Finland 

SuLVI 

Building technology 

association 

Building technology 

expertise 

Finnish Refrigeration Enterprises 

Association (FREA) 

Building equipment 

interest organisation 

Building equipment expertise 

The Electrical Contractors’ 

Association of Finland STUL 

Industry interest 

organisation 

Industry expertise in 

electrical work 

Finnish Association of HPAC 

Technical Contractors FAHTC 

Business association of 

HVAC contractors 

HVAC expertise 

Finnish Association of Mechanical 

Building Services Industry FAMBSI 

Industry association of 

mechanical building 

services 

HVAC industry expertise 

Pientaloteollisuus PTT ry Business association of 

prefabricated homes 

Industry expertise in prefab 

homes 

The Association of Finnish 

Construction Engineers and 

Architects RIA 

Professional association of 

construction engineers 

and architects 

Planning expertise 

RIL – Finnish Association of Civil 

Engineers 

Professional association of 

civil engineers 

Planning expertise 

Rakennustarkastusyhdistys RTY Professional association of 

building inspectors 

Building quality and 

inspection expertise 

 

 

(Lähde: http://buildupskills.eu/national-project/finland,  http://buildupskills.eu/en/national_projects) 

http://buildupskills.eu/national-project/finland
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3. Tavoitteet ja menetelmät 

 

Tämä raportti muodostaa yhteisen lähtökohdan pohdittaessa suomalaisen rakennusalan koulutuksen 

nykytilanteen aukkoja sekä tulevaisuuden tarpeita ja prioriteetteja pyrittäessä vuoden 2020 

energiatehokkuustavoitteisiin. Raportin tavoitteena on kuvata rakennusalan nykytilannetta, kuten 

rakennusalan taloudellista merkitystä, rakennuskantaa, rakennusalan koulutusjärjestelmää ja 

työvoimaa Suomessa. Lisäksi raportti sisältää tietoa kansallisen energiapolitiikan ja strategioiden 

asettamista tavoitteista ja toimenpiteistä rakennusalalle energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästöjen 

vähentämiseksi. Rakennusalan nykytilanteen ja vuoden 2020 tavoitteiden välisen eron analysoinnin 

tarkoituksena on arvioida työvoiman energia- ja ekotehokkaan rakentamisen osaamisen, koulutusten 

sisällön ja kouluttajien määrän muutostarpeita. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa mahdolliset esteet ja 

aukot tavoitteiden ja nykytilanteen välillä. 

 

Nykytilannetta on kartoitettu kirjallisuusselvityksillä, internethauilla, asiantuntijahaastatteluilla, kyselyllä 

ja työpajatyöskentelyissä. Asiantuntijahaastatteluja suoritettiin sekä sähköpostihaastatteluna että 

paikan päällä haastatellen.  

 

Maalis-huhtikuussa toteutettiin sähköinen kysely rakennustyömaalla toimivien ammattilaisten tiedoista 

ja osaamisesta rakennusten energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä. TTS laati 

kyselyn yhteistyössä projektin muiden partnereiden Motivan, Amiedun ja RATEKOn kanssa. 

Kyselyluonnos lähetettiin kommenteille hankkeen sidosryhmille. TTS teki kyselyn teknisen toteutuksen 

ja Motiva oli vastuussa kyselyn jakelusta sidosryhmille. Kysely lähetettiin useille rakennusliikkeille, 

yksityisille työmaavalvojille ja rakennusalan järjestöjen edustajille. Kyselyn analyysi muodostaa 

yhdessä olemassa olevan koulutusjärjestelmän kartoituksen ja tilastoanalyysin kanssa pohjan 

tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitukselle ja hankkeen seuraavalle vaiheelle. 

 

Build Up Skills -hankkeessa järjestettiin keväällä 2012 neljä työpajaa, Helsingissä 24.4. ja 6.6., 

Oulussa 15.5. ja Tampereella 24.5.2012. Työpajoissa esiteltiin kyselyn alustavia tuloksia ja myös 

keskusteltiin analyysiraportin aihepiireistä sidosryhmien edustajien kanssa. Työpajojen tavoitteena oli 

koota rakennusalan eri osapuolia saman pöydän ääreen ja  muodostaa pohja hankkeessa luotavalle 

rakennustyömaan työntekijöiden koulutuksen kehittämisen tiekartalle. Työpajoissa oli rakennusalan 

energiatehokkuuden kehittämiseen ja nykytilaan liittyviä esityksiä ja alustuksia sekä 

työryhmätyöskentelyä eri näkökulmista. Työpajoista saatiin tärkeää materiaalia myös 

analyysiraporttiin. Työpajoihin osallistuneiden sidosryhmien ja rakennusalan ammattilaisten edustajien 

käsitykset olivat merkittäviä etenkin kappaleiden 7. Nykyisen osaamistilanteen ja 2020 tavoitteiden 

välinen ero ja 8. Esteitä rakennustyömaiden energiansäästötavoitteiden 2020 toteutumiselle, sisällön 

kokoamisessa.  Työpajojen pääjärjestäjänä toimivat Amiedu ja Motiva. 

 

TTS on ollut vastuussa tämän Nykytilanteen analyysi-osion toteutuksesta. Motiva, Amiedu ja RATEKO 

ovat osallistuneet myös tiedon toimittamiseen ja raporttiluonnosta on käsitelty konsortion kokouksissa. 

Raporttiluonnos ja sen osat ovat kiertäneet kommentoitavana myös useiden sidosryhmien edustajilla 

ja hankkeeseen sitoutuneilla tahoilla.  
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4. Rakennussektorin luonnehdinta 

 

 

 

 

 

 

Kuva1: Suomen pohjoinen 
sijainti on haasteellinen 
energiatehokkaan 
rakentamisen kannalta. 

 

3.1. Suomen erityispiirteitä 
 
3.1.1 Rakentamisen historia  
 

Suomi on ollut pitkään hyvin harvaan asuttu maa. 1800-luvulla rakennukset olivat pääosin 

hirsirakenteisia tai muuten tehty puusta. Muita varhain käytössä olleita rakennusmateriaaleja olivat 

etenkin kaupungeissa tiili ja maatalousrakennuksissa luonnonkivi, sekä sittemmin lähes täysin 

rakennuskäytöstä kadonnut savi. 1900-luvun alkupuolen teollistuminen ja kaupungistuminen 

Suomessa edellyttivät paljon uutta rakentamista. Tällöin uudet betonitekniikat ja kehittynyt 

terästeollisuus alkoivat kasvattaa betonirakentamisen suosiota. Arkkitehtuurityylinä ”uutta aikaa” 

edustava funktionalismi nousi suureen suosioon varsinkin julkisessa rakentamisessa ja kasvavilla 

esikaupunkialueilla.   

 

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi nopea taloudellinen kasvu. Sodassa menetetyiltä alueilta 

muuttanutta väestöä asutettiin eri puolille maata, ja syntyi uusi omakotitalotyyppi, puurunkoinen 

rintamamiestalo, jonka jokaisen miehen oletettiin pystyvän rakentamaan itse perheelleen. Puu on 

edelleen merkittävin rakennusmateriaali Suomessa, pitkälti pientalovaltaisuuden ansiosta.  

 

Maaseutu alkoi tyhjetä 1960-luvulla rakennemuutoksen myötä ja pääkaupunkiseutu kasvaa 

voimakkaasti. Rakennettiin paljon isoja kerrostaloalueita, osittain nopeasti ja jälkeenpäin 

ongelmalliseksi osoittautuneella  betonielementtitekniikalla. Näiden lähiöalueiden korjaus on noussut 

suureksi ratkaistavaksi kysymykseksi 2000-luvulla. Kaupungistumisen rinnalla on kasvanut 

suomalaisten kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen määrä. 

 
3.1.2 Pohjoinen sijainti 
 

Suomen pohjoinen sijainti tuo haasteita energiatehokkaalle rakentamiselle. Asuntojen lämmitys on 

merkittävä kustannustekijä asumisessa, ja passiivirakentamiseen ohjaavat rakentamismääräykset 

vaativat rakenteilta paksuja eristekerroksia ja tarkkaa rakennusfysiikan tuntemusta. Olosuhteet 

vaihtelevat suuresti maan sisällä, sillä etäisyys maan eteläisimmän ja pohjoisimman kunnan välillä on 

1157 km. Pohjoisimmassa Suomessa vuorokauden keskilämpötila on keskimäärin puoli vuotta ja 

Etelä-Suomessakin noin kolme kuukautta alle 0 °C. Maassa on pysyvä lumipeite Etelä-Suomen 

kolmesta Pohjois-Suomen seitsemään kuukauteen. (Tilastokeskus 2012, Ilmatieteen laitos 2012) 
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Pakkanen on merkittävä rasitustekijä rakenteille, etenkin julkisivuissa. Pakkasrasitus on suurin, kun 

rakenteisiin kulkeutuva vesi jäätyy ja sulaa usein. Ilmastonmuutoksen tuomat lämpötilavaihtelut 

tihentävät jäätymis- ja sulamistahtia. Myös lumi tuo omat haasteensa rakennusten suunnittelulle, kun 

on otettava huomioon lumikuormien tuoma rasitus kattorakenteille ja lumen kasaantuminen 

ulkoseinien alaosia vasten. 

 

Talvella lumi- ja vesisateen sekä pakkasen rakennusaikainen vuorottelu vaikeuttaa monia 

rakennustyön vaiheita ja vaatii suojaus- sekä lämmitystoimia. Maanrakennustyöt, betonointi ja 

muuraustyöt ovat talviolosuhteissa erityisen vaativia töitä. Rakenteiden ja materiaalien on pysyttävä 

kuivina kosteus- ja laatuongelmien välttämiseksi, ja tämä on haastavaa, kun uudet 

rakentamismääräykset ovat tehneet rakenteista entistä paksumpia.  

 

 

3.2. Suhde kansantalouteen  
 
3.2.1 Taloudellinen merkitys Suomelle 
 

Suomen kansallisvarallisuus on noin 770 miljardia euroa, josta rakennetun ympäristön arvo on runsaat 

560 miljardia euroa. Lähes kolme neljäsosaa kansallisvarallisuudestamme on siis sidottu rakennuksiin, 

väyliin ja verkostoihin. Näiden ylläpitoon, kunnostukseen ja uudistamiseen käytetään vuosittain noin 

20 miljardia euroa (Kirafoorumi 2012a). Rakennukset kattavat 47 prosenttia kansallisvarallisuudesta 

(Roti 2011). Rakentamiseen käytetään noin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa tehdyistä 

investoinneista yli 60 prosenttia on rakentamista. Rakennuskanta uusiutuu prosentin verran vuodessa 

(Rakennuslehti 2011). Rakennussektori on erittäin työllistävä ala, jonka vaikutus heijastuu koko 

yhteiskuntaan: 40 prosenttia siihen sijoitetusta rahasta palautuu yhteiskunnalle erilaisten verojen ja 

maksujen muodossa (Rakennusteollisuus ry 2010).  

 

Suomalaisessa asumisessa on selvänä ominaispiirteenä omistusasuntojen suuri määrä. 

Omistusasunnoissa asuu 2/3 asuntokunnista (Roti 2011). Asunto on suomalaisten hyvinvoinnin 

perustekijä ja suurin varallisuuserä. Toimitilat ovat henkilöstön jälkeen yritysten ja muiden yhteisöjen 

tärkein voimavara. Niiden osuus on 5–15 prosenttia yritysten ja julkisen sektorin kustannuksista. 

(Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011). 

 
3.2.2 Työllistämisvaikutus 
 
Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää 20 prosenttia työvoimasta - joka viidennen suomalaisen. Ala 

tarjoaa työpaikan 510 000 henkilölle, kun tuotannon kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon. 

Työllisistä noin kolmannes työskentelee kiinteistöalalla, kolmannes rakennustyömailla ja kolmannes 

alaan liittyvillä teollisuus- ja palvelualoilla. (Kirafoorumi 2012b) 

 

Talonrakentamisen työllisyys vastaa noin 180 000 henkilötyövuoden työpanosta, josta 140 000 

henkilön työpanos syntyy uudisrakentamisen ja 40 000 henkilön korjaustoiminnan tuloksena. Tällöin 

työpanokseen myös luetaan mukaan muilla toimialoilla, kuten rakennustuoteteollisuudessa, kaupassa 

ja muissa palveluelinkeinoissa, syntynyt työllistävä vaikutus. (Kirafoorumi 2012b) 

 
 

3.3 Markkinoiden sidosryhmät 
 
Rakennettua ympäristöä käyttävät kaikki: ihmiset, yritykset ja muut yhteisöt, yhteiskunta. Markkinoiden 

sidosryhmiä ovat muun muassa valtio, kunnat, rakennuttajat, omistajat, sijoittajat, käyttäjät, työntekijät, 

oppilaitokset, tutkimuslaitokset sekä erilaiset kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöt. Rakennetun 

ympäristön käyttäjinä ihmiset muodostavat yhteisöjä, kuten taloyhtiöitä, yrityksiä sekä kuntien ja 

valtion organisaatioita.  
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Julkinen sektori hallitsee merkittävää osaa rakennetusta ympäristöstä ja sen hankinnoilla on 

merkittävä vaikutus alan markkinoihin (Rakennustieto 2009). Suomessa on runsaat 2,8 miljoonaa 

asuntoa, joista omistusasuntoja on runsaat 1,6 miljoonaa ja vuokra-asuntoja on yli 800 000. Lisäksi on 

noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Taloyhtiöitä on noin 80 000. Muita rakennetun ympäristön 

keskeisiä omistajia ovat yritykset ja muut organisaatiot. Kuntien ja maakuntien rooli kaavoituksessa ja 

sitä kautta rakennuskannan sijoittumisessa ja rakentamisessa on Suomessa iso. (Kiinteistö- & 

rakentamisfoorumi 2011) 

  

3.4 Rakennusalan toimitusketjun päätoimijat 

 

Rakennushanke toteutetaan verkostojen kautta, joihin kuuluu pääurakoitsijan lisäksi materiaali- ja 

osatoimittajia, jakeluketjuun kuuluvia yrityksiä sekä palveluntarjoajia. Rakennusteollisuudessa 

logistinen prosessi koskettaa pääurakoitsijan lisäksi myös muita rakennushankkeeseen osallistuvia. 

(Sundström ym. 2008) 

 

Talonrakentaminen yhdistää monien toimialojen tuottamia tuotteita ja palveluja asiakkaalle 

valmistettavaan rakennukseen. Tuotteiden ja palvelujen hankinta, toimitusten ohjaus työmaalle sekä 

työmaan logistinen suunnittelu ja ylläpito ovat keskeinen osa rakennushankkeen hallintaa ja ne 

vaikuttavat oleellisesti rakentamisen tuottavuuteen, kannattavuuteen ja lopputuloksen laatuun. 

(Rakennusteollisuus ry 2009) 

 

 

3.5 Markkinatrendit ja tulevaisuusennusteet sekä päätekijät alan muutoksessa 

 

3.5.1 Korjausrakentamisen voimistuminen ja uudisrakentaminen 

 

Suomen rakennuskanta on Euroopan nuorimpia. Valtaosa rakennuksistamme, asuinalueistamme ja 

infraverkostoistamme on merkittävien peruskorjausten ja -parannusten tarpeessa. Ennakoivan 

kiinteistönhoidon ja -ylläpidon merkitys korostuu (Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011). Korjausvelka 

on merkittävä tekijä tulevaisuudessa. Suomi on rakennettu pääasiassa 1960–70-luvuilla. Asuntojen 

korjaustarve painottuu silloin rakennettuihin lähiöihin, joissa putki- ja julkisivuremontit ovat 

väistämättömiä lähivuosina ja -vuosikymmeninä. Valtaosalle kiinteistöistä ei ole sen jälkeen tehty 

mitään. Asiantuntijaryhmä arvioi vuonna 2009 rakennuskannan korjausvelaksi 30–50 miljardia euroa. 

Väestön ikääntyminen merkitsee myös lisää hissien rakentamista.  (Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 

2011, Roti 2011). 

 

Kun tällä hetkellä putkiremontti tehdään vuosittain 10 000 asunnossa, tarve kasvaa seuraavien parin 

vuosikymmenen ajaksi 25 000-30 000 asuntoon vuodessa Nyt hissittömissä kerrostaloissa asuu 100 

000 yli 65-vuotiasta, mutta määrä tulee kasvamaan nopeasti. Kiristyvät energiatehokkuusmääräykset 

tulevat myös nostamaan korjausten loppulaskua. Tärkeitä korjauksia jarruttavat rakennusten arvoon ja 

omistajien maksukykyyn nähden suuret korjauskustannukset. Heikkokuntoisten ja vaikeasti 

korjattavien talojen purkaminen lisääntyy. (Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011, Roti 2011) 

 

Uusien asuntojen rakentamisen tarve on Suomessa melko suuri muihin Pohjoismaihin verrattuna; 

reilut 30 000 uutta asuntoa vuodessa. Asuntojen rakentamistarve jatkuu tällä tasolla Suomessa vielä 

10–20 vuotta. (Roti 2011) 

 
3.5.2 Toimitilojen määrä vähenee 
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Toimitiloihin Suomessa on investoitu kansainvälisen mittapuun mukaan paljon. Toimistotiloista on 

tyhjillään 10–15 prosenttia. Keskeinen syy on, että työn tekemisen tavat ovat muuttuneet nopeasti 

eivätkä tilat vastaa enää vaatimuksiia. (Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011) 

 

Samalla kun jatkuva muutto kasvukeskuksiin on jättämässä toimitiloja tyhjilleen muuttotappioalueilla 

eikä vanhanaikaisiin toimitiloihin saada vuokralaisia, nykyaikaisia toimitiloja rakennetaan lisää 

varsinkin kaupunkien liikenneväylien varsiin ja risteyskohtiin. Tilankäytön tehostaminen on tärkeä syy 

hakeutumisessa uusiin tiloihin. (Roti 2011) 

 

Julkisella sektorilla kuntien yhdistäminen poistaa päällekkäisiä toimintoja ja vapauttaa toimitiloja. 

Sisäiset vuokrat tehostavat tilankäyttöä. Julkinen sektori on tiedostanut tilojen ylitarjontauhan ja 

alkanut sekä myydä kiinteistöjään että muuttaa niitä uuteen käyttöön. (Roti 2011) 

 
3.5.3 Energia- ja ekotehokkuus 
 
Kiinteistö- ja rakentamisala sopeutuu parhaillaan yhä kiristyviin energiatehokkuusvaatimuksiin. 

Mittavia muutoksia on odotettavissa niin tuotteisiin, toteutustapoihin kuin palveluihin. Seuraavat 

näköpiirissä olevat suuret muutokset ovat määräysuudistuksesta johtuva energiatodistuksen päivitys 

sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimat korjausrakentamisen 

energiatehokkuusvaatimukset. Nyt kehityspanokset on suunnattu pitkälti uudisrakentamiseen. 

Seuraavaksi uusia ratkaisuja on haettava olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden 

parantamiseen, rakennusten oikeaan käyttöön sekä ylläpitoon. (Roti 2011) 

 
3.5.4 Kansainvälistyminen ja kaupungistuminen 
 
Globalisoituminen kiihtyy. Eri maiden väliset taloudelliset riippuvuudet lisääntyvät. Myös rakennettuun 

ympäristöön liittyvä liiketoiminta kansainvälistyy kiihtyvällä vauhdilla. Kaupungistuminen on 

kansainvälinen megatrendi. Suomenkin väestöstä lähes 70 prosenttia asuu jo kaupungeissa. 

Tulevaisuudessa kaupungistumisen tahti vain kiihtyy eri puolilla maailmaa ja alue-erot kasvavat. 

(Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011) 

 

Suomessa neljännes asuntokannasta sijaitsee alueilla, joiden uskotaan tyhjenevän 

rakennemuutoksen seurauksena. Suomessa kuntia ja koko julkista sektoria koskevat taloudelliset 

reunaehdot kovenevat. Kuntarakenne muuttunee merkittävästi, jotta palvelut pystytään turvaamaan. 

Asuminen, liikenne ja palvelut on saatava parempaan tasapainoon. Lähiöiden uudistaminen on 

kaupunkisuunnittelun merkittävimpiä haasteita. Kiinteistöjen kunnostaminen ja uudistaminen, 

syrjäytymisen estäminen ja palvelurakenteen säilyttäminen ja parantaminen ovat paljon vaativampia 

ponnistuksia kuin lähiöiden rakentaminen oli aikanaan. (Kiinteistö- & rakentamisfoorumi 2011) 

 
 

3.6 Ulkomaalainen työvoima 
 
Joka viides työntekijä suomalaisilla talonrakennustyömailla on ulkomaalainen. Uudellamaalla 

ulkomaisen työvoiman osuus on jo kolmannes. Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on kasvanut 

viime vuosina samaa tahtia niin eteläisimmässä Suomessa kuin koko maassakin: heitä on nyt kolme 

kertaa enemmän kuin vuoden 2007 syksyllä. ( Rakennusteollisuus ry 2011) 

 

 
3.7 Harmaa talous  
 
Eduskunnan teettämän tutkimuksen mukaan rakennusalan harmaassa taloudessa on 2000-luvulla 

tapahtunut selkeä rakennemuutos. Keskeisen ongelman rakennusalalla muodostaa korkea 

aliurakointiaste. Kuittikauppa on edelleen rakennusalan ydinongelmia. Tutkimuksen mukaan 

kuittikauppaan keskittyvät lähinnä pienet ja keskisuuret yhtiöt, jotka käyttävät aliurakointia. 
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Kuittikaupassa kyse on yleensä siitä, että tekaistujen laskujen avulla voidaan yhtiöstä nostaa 

rahavaroja esimerkiksi pimeiden palkkojen maksamiseksi. 

 

Kuittikauppaan ja lyhyen elinkaaren yhtiöiden käyttöön viittaavat tunnusluvut ovat 2001–2008 yli 

kaksinkertaistuneet. Samaan aikaan kotimaisen harmaan työvoiman laskennallinen määrä on 

kuitenkin vähentynyt 40 prosenttia. Ristiriita selittyy pitkälti ulkomaisen työvoiman tekemien työtuntien 

voimakkaana lisääntymisenä EU:n laajentumisen jälkeen. Rakennusalan harmaan talouden määrä on 

viime vuosina kääntynyt kasvuun ja aiheuttaa rakennusalalla kokonaisuudessaan 400–500 miljoonan 

euron vuotuiset vahingot. Rakennusalan häiriöt eivät ole pelkästään verotukseen liittyviä. Myös 

työsuojeluhallinto tekee havaintoja laiminlyönneistä. Työsuojeluhallinnon vuoden 2010 

valvontatilastojen mukaan tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset eivät olleet kunnossa miltei 60 

prosentilla tarkastetuista kohteista. (Verohallinto 2011a ja 2011b) 
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4. Strategiat ja toimenpiteet EU:n vuoden 2020 
energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi rakennusalalla 

 

Kuva 2: Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteisiin 
kasvihuonekaasujen päästöistä, energiatehokkuuden 
parantamisesta ja uusiutuvien energianlähteiden 
loppukulutuksesta. 

 
 
4.1  EU:n yhteiset tavoitteet 

 
Energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energia-

lähteiden käyttöönottoon liittyy sekä globaaleja yhteiskunnallisia 

että markkinalähtöisiä paineita. EU:ssa uudisrakennusten tulee 

olla vuoteen 2020 mennessä lähes nollaenergiarakennuksia. 

Rakennuskannan energiankäyttöä on vähennettävä 30 prosent-

tia vuoteen 2030 mennessä. EU on asettanut tavoitteekseen 

hillitä ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen alla kahteen 

asteeseen verrattuna esiteolliseen tasoon. Vuoden 2007 

energiapaketissa määriteltiin kasvihuonekaasujen päästövä-

hennystavoitteeksi 20 % verrattuna vuoteen 1990, uusiutuvien 

energianlähteiden osuustavoitteeksi EU:n energian loppukulu-

tuksesta 20 %, ja energiatehokkuuden parantamistavoitteeksi 20 % perusuran mukaiseen kehitykseen 

verrattuna vuoteen 2020 mennessä. (Ympäristöministeriö 2011) 

 

Energiatehokkuustavoitteen toteuttamiseksi EU:ssa on julkistettu energiatehokkuuden toiminta-

suunnitelma (Energy Efficiency Action Plan, EEAP). Tämä toimintasuunnitelma kokoaa keskeisiä 

toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi. Suunnitelman mukaan puolet säästötavoitteesta 

voidaan saavuttaa jo ennen toimintasuunnitelmaa voimassa olleen lainsäädännön täytäntöönpanolla. 

Toinen puoli vaatii uusia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelma toteutetaan EU-direktiiveillä. 

 

Kansalliset uusiutuvan energiankäytön toimintasuunnitelmat hyväksyttiin EU-tasolla 2010. Nämä 

pitävät sisällään tarkat aikataulut ja toimintaohjeet siitä miten kukin jäsenmaa pystyy saavuttamaan 

vuoden 2020 tavoitteet uusiutuvan energian loppukäytön suhteen (Wikipedia NREAP) 

 

Uudisrakentamisen rinnalla korjausrakentamisen sektori, ja tarve sen energiatehokkuuden 

kasvattamiseen on merkittävä koko EU-alueella. Euroopan aluekehitysrahasto tukee kuntien, 

yleishyödyllisten yhteisöjen, kehittämis- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten innovaatiohankkeita, joilla 

tähdätään asumisen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämiseen korjausrakentamisen avulla. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa 

jäsenvaltioita antamaan ja julkaisemaan korjausrakentamista koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset 

määräykset 9. heinäkuuta 2012 mennessä. (SITRA 2011, KIRA 2011) 

 

 
4.2  Kansallinen energiapolitiikka ja toimenpiteet  
 
 
4.2.1 Hallitusohjelma 
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Rakentamisen energiatehokkuuden parantaminen on vuoden 2011 hallitusohjelman tavoitteissa. 

Hallitusohjelman mukaan parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla 

ohjauksella sekä luomalla kannustimia. Laaditaan rakennusten energiatehokkuutta koskevien 

säädösten tiekartta. Hallitusohjelman tavoitteena on myös parantaa rakentamisen ja suunnittelutyön 

laatua korostamalla suunnittelijoiden pätevyyttä ja tehostamalla alan toimijoiden koulutusta. Alan 

tutkimusta lisätään. (Katainen 2011) 

 
4.2.2 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 
 
Uusin pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia on hyväksytty valtioneuvostossa 6.11.2008. 

Strategia käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja 

viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti. Päivitetty ilmasto- ja energiastrategia valmistuu 2012 

loppuun mennessä. (FISE 2012)  

 
 
Taulukko 1: IMPACTS OF THE FINNISH LONG TERM CLIMATE AND ENERGY STRATEGY IN 2020 
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset 2020 (Ympäristöministeriö 2008) 
 
 

    Target Policy Economic result Change of employment 

  

EU Emission 
Trading 
Scheme (ETS) 

No specific CO2 
target, CO2 
allowances can 
be bought or sold 
according to 
needs (Common 
European target 
in the trading 
sector) 

Market mechanisms 

GDP: '-0.5 per 
cent from the 
baseline (in 2020) 
(assumed 
allowance price € 
30 per tCO2) 

-0,05 per cent from the 
baseline 

  

Renevable 
Energy 
Sources (RES) 

38 % from final 
energy 
consumption in 
2020 

Financial support, feed-in 
tarifs, ETS 

GDP: '-0.25 per 
cent from the 
baseline (in 2020) 

+0,02 per cent from the 
baseline 

  

Biofuels 
10 % from 
transport fuel 
consumption 

 

Command and control 

 

X Positive impact 

Non-EU ETS 
measures 

Buildings 

Energy 
performance of 
buildings - new 
buildings use 20 -
30 % less energy 

mandatory building codes 

GDP: -0.05 per 
cent from the 

baseline (in 2020) 

+0,03 per cent from the 
baseline 

Eco-design 
(energy-related 
products) 

Common energy 
end-use target 
(310 TWh/a) will 
be divided to the 
sectors when new 
Action Plan for 
Energy Efficiency 
is given by 
Government 

Implementation of EU 
directives + education of 
stakeholders and information 
to customers 

Eco-labeling 

Common energy 
end-use target 
(310 TWh/a) will 
be divided to the 
sectors when new 
Action Plan for 
Energy Efficiency 
is given by 

Implementation of EU 
directives + education of 
stakeholders and information 
to customers 
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Government 

Automotive 

Target for 
transport sector: - 
17 % in 2020 
compared to the 
BAU 

differentiated car tax 
according to vehicle-specific 
emissions (CO2/km) 

x x 

 
 
4.2.3 Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: toimenpideluokat (1-8) ja 
esimerkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä 

 
Suomen toisessa kansallisessa energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa (NEEAP-2) esitetään 

laskennallinen arvio vuonna 2010 toteutuneesta energiansäästöstä sekä säästöarvio vuosille 2016 ja 

2012. Ensimmäisen toimintasuunnitelman (NEEAP-1) Suomi toimitti komissiolle kesäkuussa 2007. 

 

Suomen NEEAP-2:ssa on laskettu energiansäästövaikutukset yhteensä 36 energiatehokkuustoimelle. 

Näiden lisäksi suunnitelmaan on koottu noin 50 muuta energiatehokkuutta edistävää toimea. Vuodelle 

2010 laskettu energiansäästö on ESD:n kattamalla energian loppukäytön alueella 12,1 TWh, joka 

direktiivin mukaisella laskentatavalla vastaa 6,1 % energiansäästöä. Vuoteen 2016 mennessä on 

näillä toimilla arvioitu energiansäästön nousevan lähes 13 % tasolle, eli ylittävän selvästi tavoitteena 

olevan 9 %, ja vuoteen 2020 mennessä yli 17 % tasolle. (Motiva a) 

 

Rakennus- ja kiinteistöala on yksittäisenä sektorina hyvin merkittävä vaikuttaja. Tässä listauksessa 

ovat mukana muutkin kuin rakennusalan kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ja esimerkit. 

 
1 Säädökset ja määräykset  
• Rakentamismääräykset  
• Liikennettä koskevat säädökset   

Julkiset hankinnat  
• Kodinkoneiden energiamerkintä  
• Ecodesign-direktiivi  
 
2 Taloudelliset ohjauskeinot  
• Vero-ohjaus  
• Tuet  
 
3 Energiakatselmukset  
• Teollisuuden, palvelualan ja energia-alan energiakatselmukset ja analyysit  
• Asuinkerros- ja rivitalojen energiakatselmukset  
• Maatilojen energiasuunnitelmat ja energiakatselmukset  
 
4 Energiatehokkuussopimukset  
• Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus  
• Kunta-alan energiatehokkuussopimus- ja energiaohjelma  
• Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus – Asuinkiinteistöt ja Toimitilakiinteistöt  
• Öljy-alan energiatehokkuussopimus  

Liikenteen energiatehokkuussopimukset  
• Maatilojen energiaohjelma  
 
5 Koulutus  
• Energiatehokkuus eri koulutusasteilla  
• Energiakatselmoijakoulutus  
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• Energiatodistusten laatijoiden pätevöityminen  
• Maatilojen energiasuunnittelijoiden koulutus  
 
6 Tiedotus ja neuvonta  
• Hankinnat  
• Alueelliset energiatoimistot  
• Motiva  
• Kuluttajien energianneuvonta  
• Yritysten energianneuvonta  
• Korjausrakentamisen viestintä ja neuvonta  
• Työkalut ja verkkopalvelut  
• Vakiintuneet viestintätoimet ja -kampanjat  
 
7 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta  
•            Tekesin, Suomen Akatemian ja Sitran useat ohjelmat, joissa energiatehokkuus 

yhtenäteemana  
• Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)  
• Osaamiskeskusohjelma (OSKE)  
• TransEco-tutkimusohjelma  
 
8 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus  
• Valtakunnallinen ja seudullinen yhteistoiminta  
• Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden arviointimenetelmät  
• Energiatehokkaan aluerakentamisen pilottikohteet  
 
(NEEAP-2 2011)  
 
 
4.2.4 Energia-avustukset 

 
Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta edistetään korjaus- ja energia-avustuksilla, 

jotka on tarkoitettu pien-, kerros- ja rivitaloille. Valtion asuntorahastolta (ARA) tai kunnalta voi hakea 

energia-avustuksia rakennusten energiatalouden parantamista varten. Pientalojen energiakorjauksia 

tuetaan pääasiallisesti ehdoiltaan parannetulla kotitalousvähennyksellä, jota täydennetään 

pienituloisten osalta tarveharkintaisella energia-avustuksella. Uudistuksella pyritään tukemaan 

pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita ja ympäristöystävällisiä lämmitystapamuutoksia. 

Euroopan aluekehitysrahasto tukee myös kuntien, yleishyödyllisten yhteisöjen, kehittämis- ja 

tutkimuslaitosten sekä yritysten innovaatiohankkeita, joilla tähdätään asumisen energiatehokkuuden 

parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen korjausrakentamisen avulla. 

(Ympäristöministeriö 2012, Valtioneuvosto 2008, Ympäristöministeriö 2010b ) 

 
4.2.5 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset 

 
Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla toteutetaan osaltaan kansallista energia- ja 

ilmastostrategiaa. Sopimuksilla varmistetaan myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ja 

energiapalveludirektiivin mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Yhtenä esimerkkinä tästä 

ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 

solmivat joulukuussa 2009 uuden Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2010–2016. 

(Ympäristöministeriö 2012) 

 
4.2.6 Rakentamisen ympäristösertifikaatit 

 
Ympäristöministeriö on osarahoittajana useissa kehityshankkeissa, joilla rakennusten 

energiatehokkuutta pyritään edistämään. Energiatehokkuus sisältyy keskeisenä osana myös 

rakennus- ja kiinteistöalan yhdessä kehittämään rakennusten ympäristöluokitukseen (PromisE), jonka 

tarkoituksena on tarjota käyttäjälähtöinen väline rakennusten ympäristötavoitteiden asettamiseen ja 

ympäristöominaisuuksien arviointiin. Ympäristösertifikaatit ovat tulossa vahvasti julkiseen 
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rakentamiseen. Muita Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kansainvälisesti 

käytössä olevat BREEAM ja LEED. (Green Building Council Finland 2012)  

 
4.2.7  ERA17– Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017  (ERA17 for an Energy-Smart 
Built Environment 2017) 

 
ERA17-ohjelmassa koottiin laaja asiantuntijajoukko yhteen kartoittamaan parhaat keinot 

energiaviisauden edistämiseen. Tämän työn tuloksena syntyi toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan 

rakennetun ympäristön aika 2017. ERA17 kannustaa Suomea saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut 

päästötavoitteet etuajassa eli jo Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Ohjelmassa kartoitettiin 

tehokkaimmat keinot rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi. Liiketoiminnan, 

tutkimuksen ja julkishallinnon asiantuntijoista koostuneen ryhmän työtä vetivät ympäristöministeriö, 

Sitra ja Tekes. Tuloksena on 31 toimenpide-ehdotusta, jotka käsittelevät energiatehokasta 

maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta 

sekä osaamisen kehittämistä. 

 
ERA17-työryhmän loppuraportin mukaan keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. rakentamismääräysten 

kehityksen kartoitus seuraavien kymmenen vuoden ajalle ja korjausrakentamisen ohjaaminen 

määräyksillä. Rakennusvalvonnan toiminnan pitää olla jälkikontrollin sijasta ennakoivaa ja neuvovaa. 

Kiinteistöille tulee saada ympäristöluokitukset, kaupunkiseutujen kasvulle rajat ja aurinkosähkölle 

syöttötariffi. Toimenpiteiden alustavien vaikutusarviointien mukaan ne vähentävät rakennetun 

ympäristön energiankulutusta noin 20–35 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä 10–35 prosenttia 

vuoteen 2050 mennessä suhteessa nykytilaan. Korjausrakentaminen on energiatehokkuuden 

edistämisessä keskiössä: yli puolet vuoden 2050 rakennuskannasta on olemassa jo tänään.  

 

Toimintaohjelman toteutusta vuosina 2011–17 edistää seurantaryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa 

ja koordinoida eri tahoja toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa päällekkäisyyksiä välttäen.  

(Ympäristöministeriö 2010, ERA17 2011) 

 
 
 
4.3. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toteuttaminen, suunnitellut 

toimenpiteet Suomessa  
 
4.3.1 Uudet rakentamisen energiamääräykset 2012 

 
Rakennusteollisuuden, rakennustoiminnan ja rakennuskannan lämmön- ja sähkönkulutuksen osuus 

tuotetusta primäärienergiasta on Suomessa yli 40 prosenttia. Rakennukset tuottavat myös 

kasvihuonekaasupäästöistä noin 40 prosenttia. Rakennus- ja kiinteistöala on energiatehokkuuden 

parantamisen kannalta keskeinen ala. Rakennusten energiatehokkuutta koskevien ohjauskeinojen 

kehittyminen on tällä vuosikymmenellä kiinteistö- ja rakennusalan toimintaympäristön keskeinen 

muutostekijä. Suomessa siirrytään EU-direktiivin mukaisesti uudisrakentamisessa lähes 

nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2020 mennessä. (Ympäristöministeriö 2010c) 

 

Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso määritellään ympäristöministeriön 

antamissa rakentamismääräyksissä. Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että suunniteltu 

rakennus täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Määräykset koskevat uuden rakennuksen 

rakentamista sekä suurelta osin myös korjausrakentamista. 

 

Energiatehokkuuteen liittyviä rakentamismääräyksiä on uudistettu ja uudet määräykset (D3 

Rakennusten energiatehokkuus) astuivat voimaan 1.7.2012. Tällöin uudisrakentamisessa siirrytään 

kokonaisenergiatarkasteluun, jossa huomioidaan kaikki rakennuksessa käytetty energia, 

energiamuodon kerroin sekä rakennuksen tyyppi. Uusien määräysten tavoitteena on parantaa 
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rakennusten energiatehokkuutta 20 prosenttia nykyiseen verrattuna sekä lisätä uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöä ja suunnitteluvapautta. Muutos mahdollistaa vaiheittaisen siirtymisen kohti 

EU-direktiivien edellyttämää lähes nollaenergiarakentamista. 

 

Rakennusten energiatehokkuutta tarkastellaan uuden E-luvun avulla. Kokonaisenergiatarkastelussa 

lasketaan yhteen kaikki rakennuksessa tapahtuva ostoenergiankulutus (lämmitys, ilmanvaihto 

laitteineen, lämpimän käyttöveden tuottaminen, valaistus, kodin laitteet jne.) ja jaetaan tämä 

rakennuksen nettoalalla, johon lasketaan mukaan kaikki lämmitettävät tilat. E-luvuilla on 

rakennustyyppikohtainen yläraja. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi talon pinta-alasta: 

vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille. (Ympäristöministeriö 2012, Rakentajan ekolaskuri 

2012) 

 

E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän ostoenergian tuotantomuoto. 

Energiamuodoille on annettu kertoimet, joilla rakennuksessa käytetty energiamäärä kerrotaan. 

Määräykset pyrkivät suosimaan uusiutuvia energiamuotoja sekä kaukolämpöä. Ostoenergialla 

tarkoitetaan kaikkea rakennuksen käyttöön hankittua energiaa (esim. sähkö ja kaukolämpö) sekä 

polttoaineita (kuten öljy, pelletit, puu), mutta ei rakennuksessa esimerkiksi auringon, tuulen tai 

lämpöpumpun avulla hyödynnettyä uusiutuvaa energiaa. Rakennusmääräyksiin suunniteltu 

varsinainen erillinen vaatimus uusiutuvien energiamuotojen käytöstä poistettiin toistaiseksi 

hankaluutensa vuoksi ja siirrettiin tulevaisuudessa uusiutuviin määräyksiin. (Rakennuslehti 2011) 

 
 
4.3.2 Uudisrakentamisen tavoitteena lähes nollaenergiarakentaminen 

 
Kaikki uudet julkiset rakennukset tulevat olemaan lähes nollaenergiataloja 2019 lähtien ja kaikki 

uudisrakennukset lähes nollaenergiataloja 2021 lähtien. Suomi tulee laatimaan kansallisen 

suunnitelman lähes nollaenergiarakennusten lukumäärän kasvattamiseksi. Uudisrakentamisen 

energiatehokkuuden parantamista koskeva tiekartta on osa kansallista suunnitelmaa. Lähes 

nollaenergiarakennusten määrän lisäämiseksi ei tällä hetkellä ole käytössä tai suunnitteilla erityisiä 

rahoitustoimia. Rahoitustoimien tarve ja/tai mahdollisuus harkitaan osana kansallisen suunnitelman 

laatimista. (NEEAP-2 2011) 

 
Rakentamismääräysten kehitykselle laaditaan tiekartta eli arvio siitä, miten rakentamista koskevat 

määräykset muuttuvat seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja miten muutokset linkittyvät kansallisiin 

strategioihin ja EU:n energiapolitiikkaan. Tiekartta mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta 

koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin. Ympäristöministeriö valmistelee tiekartan vuoden 

2012 aikana yhteistyössä kuntien ja kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa. 

Toimenpide on myös mukana kesällä 2011 julkaistussa hallitusohjelmassa. (ERA17 2012)  

 
 
4.3.3 Korjausrakentamisen energiamääräykset 2013 

 
Pitkällä aikavälillä korjausrakentamisella on ratkaiseva merkitys Suomen energiakulutukseen. Laki 

korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiksi on lähtenyt lausunnoille kesäkuussa 2012. 

Luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttää luonnoksessa jatkossa energiatehokkuuden huomioon 

ottamista, mutta korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy vapaaehtoisena. Määräyksiä sovellettaisiin 

sellaiseen korjausrakentamiseen, jonka yhteydessä voidaan parantaa energiatehokkuutta osana 

muusta syystä johtuvaa korjaus- tai uusimistyötä. Säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 

2013 alussa. Rakennuksen energiatehokkuudelle säädetään vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on 

rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten 

järjestelmien korjaamisesta. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen 

ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen. Energiatehokkuutta parantavia 

toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti 
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mahdollisia. (Rakennuslehti 2012) Useissa skenaariolaskelmissa oletetaan lämmitysenergian 

kulutuksen puolittuvan ja sähkönkulutuksen pysyvän ennallaan asuinrakennusten peruskorjauksissa 

(ROTI 2011).  

 
4.3.4 Energiatodistus ja E-luku 

 
Energiatodistus on työkalu, jonka avulla voi vertailla ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Se 

on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien uudisrakentamisessa sekä suurissa 

rakennuksissa. (Ympäristöministeriö 2012)  
 

Ympäristöministeriö ehdottaa energiatodistusten uudistamista koskevassa lakiesityksessään, että 

rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin energiatodistuksessa laskennallisen E-luvun avulla 

vastaavasti kuin uudisrakennusten uusissa energiamääräyksissä. Energiatehokkuusluokkien 

lähtökohtana oleva E-luku perustuu kokonaisenergiatarkasteluun, jossa otetaan huomioon kaikki 

rakennuksessa tapahtuva energiankulutus. E-luku koostuu rakennuksen vuotuisesta laskennallisesta 

ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Pienimmät kertoimet ovat 

uusiutuvalla energialla ja kaukolämmöllä. Lämmitystavan valinnalla on siten keskeinen merkitys E-

lukuun. (Rakennuslehti 1.6.2012) Ympäristöministeriön valmistelema uudistus on osa EU:n uusitun 

rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa. Lisäksi uudistus pohjautuu 

1.7.2012 voimaan tulleisiin uudisrakentamisen energiamääräyksiin. 

 

Energiatodistusten uudistuksen myötä tulisivat myös vanhat pientalot vaiheittain energiatodistuksen 

piiriin. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, 

rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä uudisrakentamisessa. Lisäksi 

energiatodistus sisältäisi kyseiselle rakennukselle laadittuja suosituksia energiatehokkuuden 

parantamiseen. (Ympäristöministeriö 2012b)  

 

 
4.4. Uusiutuvan energian käyttötavoitteet 

 
4.4.1 Uusiutuvan energian direktiivi (RES-direktiivi) 
 

Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin energian 

loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä ovat muun muassa 

aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput. 

Uusiutuvan energian direktiiviin on kirjattu jokaiselle jäsenvaltiolle omakohtaiset tavoitteet ja maat 

voivat itse päättää toimista, joilla tavoitteisiin pyritään pääsemään. RES-direktiivi sisältää myös kaikille 

jäsenmaille asetetun yhteisen tavoitteen nostaa biopolttoaineen osuus liikenteessä 10 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. Suomen tulee komission ehdotuksen mukaan nostaa uusiutuvan energian 

osuus 38 %:iin loppukulutuksesta, eli lisäysvelvoite on 9,5 prosenttiyksikköä. (Motiva b) 

 
4.4.2 Toimenpiteet Suomessa 
 

Tärkeimmät toimenpiteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi on kirjattu vuonna 2008 

hyväksyttyyn pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan. Suomessa käytettävistä uusiutuvista 

energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, 

tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. Tällä hetkellä uusiutuvasta energiasta 70 % on 

metsäteollisuuden puuperäisiä sivutuotteita. Uusiutuvan energian lisäämisen katsotaan edellyttävän 

metsäteollisuuden sivutuotteiden ohella muun bioenergian (metsähakkeen, pellettien, peltobiomassan 

ja jätteiden) lisäkäyttöä, vesi- ja tuulivoiman sekä maalämmön hyvin suurta lisäystä sekä 

energiansäästötoimia. Uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksia on kaikilla lämmöntuotannon 

osa-alueilla. (Motiva b) 
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Rakennusten lämmityksessä edistetään siirtymistä mineraaliöljyn ja sähkön käytöstä korvaaviin, 

päästöjen kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Lämpöpumppuja, biopohjaisen öljyn ja aurinkolämmön 

hyödyntämistä sekä pellettilämmitykseen siirtymistä tuetaan, tavoitteena kiinteistöjen 

lämmitysenergian ohjaaminen uusiutuvaan energiaan perustuvaksi. Aurinkosähkön laajamittaisempi 

käyttöönotto ajoittuu vasta myöhemmille vuosikymmenille ja on riippuvainen tutkimus- ja 

kehitystoiminnan tuloksista. Tuulivoimatavoitteen toteuttaminen edellyttää ohjauskeinojen 

tehostamista ja rakenteiden kehittämistä.  

 

Suomessa otettiin käyttöön syöttötariffijärjestelmä eli laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuotantotuesta vuonna 2011. Sen tuotantotukia varten on vuodelle 2012 varattu lähes 100 miljoonaa 

euroa. Syöttötariffin tukisumma kasvaa vuosittain niin, että esimerkiksi vuonna 2015 tätä tukea 

arvioidaan maksettavan lähes 200 miljoonaa euroa. Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyille 

tuulivoimaloille, biokaasuvoimaloille ja puupolttoainevoimaloille maksetaan tavoitehinnan ja sähkön 

markkinahinnan erotuksen mukaista tukea. Aurinkoenergia ei Suomessa ole toistaiseksi 

syöttötariffijärjestelmän piirissä. 

 

Vuoteen 2050 mennessä uusiutuvan energian osuus voidaan nostaa oleellisesti vuoden 2020 

tavoitetta suuremmaksi, mikäli energian kokonaiskäytön kasvu saadaan pysäytettyä ja käännettyä 

laskuun. Visiona on, että vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus olisi noin 60 %. 

Vuoteen 2050 mennessä Suomen on periaatteessa mahdollista siirtyä lähes päästöttömään 

energiatalouteen.(Valtioneuvosto 2008, Motiva c)  

 

Uudisrakentamisessa on siirrytty heinäkuussa 2012 voimaan astuneiden uusien energiamääräysten 

myötä kokonaisenergiatarkasteluun, jossa huomioidaan kaikki rakennuksessa käytetty energia, 

energiamuodon kerroin sekä rakennuksen tyyppi. Uusien määräysten tavoitteena on parantaa 

rakennusten energiatehokkuutta 20 prosenttia nykyiseen verrattuna sekä lisätä uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöä ja suunnitteluvapautta. Määräykset pyrkivät suosimaan uusiutuvia 

energiamuotoja sekä kaukolämpöä. (Ympäristöministeriö 2012a) 

 

 

4.5 Vihreä työ, tavoitteet uudenlaisen ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 

 
Ympäristöön liittyvään liiketoimintaan, ns. vihreään työhön liittyviä tavoitteita on kirjattu EU:n kasvu- ja 

työllisyysstrategiaan, EU2020-asiakirjaan. EU:n komission mukaan ”vihreään” energiaan voi 2010-

luvulla syntyä jopa kymmenen miljoonaa työpaikkaa, ja se on Euroopan suurin uusien työpaikkojen 

potentiaali. (Hassi 2012) 

 

WWF:n vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan hiilidioksidipäästöjen alentamiseen tähtäävä 

toiminta työllistää yli 3 miljoonaa ihmistä ympäri Euroopan. Taloudellisesti alan merkitys ylittää jo 

saastuttavan teollisuuden (kaivokset, sähkö, kaasu, sementti, metalli ja teräs). 400 000 ihmistä 

työskentelee uusiutuvan energian parissa, 2,1 miljoona työskentelee liikenteen tehostamiseksi ja 900 

000 energiatehokkaampien kiinteistöjen ja palveluiden eteen. (RES Compass 2009) 

 

Teollisuuden etujärjestö Elinkeinoelämän Keskusliitto julkaisi vuonna 2010 selvityksen ”Yritykset 

vihreän talouden eturintamassa”. Yritysten tekemillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys vihreän työn ja 

vihreän liiketoiminnan kasvussa. Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan Suomella on kilpailukykyistä 

osaamista muun muassa energiatehokkuuden, vesiteknologian ja jätehuollon sekä kierrätyksen 

alueilla. (Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi 2010) 

 

Tarkkaa tilastotietoa tämänhetkisestä vihreän työn työpaikkojen määrästä Suomessa ei ole saatavilla. 

Ympäristöliiketoimintasektorin työllistävyys vuonna 2009 oli noin 5900 henkilötyövuotta. Sen lisäksi 

julkinen sektori ja muut palvelut työllistävät myös vihreään työhön, eikä tästä ei ole tilastoja 

(Tilastokeskus 2010) 
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Yksi hallitusohjelman toteuttamisen strategisen suunnitelman päätavoitteista on siihen kirjatun 

kestävän taloudellisen kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn toteuttaminen. Hallitusohjelma ja 

kansalliset strategiat painottavat vihreiden työpaikkojen luomisen tärkeyttä. On arvioitu että Suomessa 

olisi jopa 50 000 vihreää työpaikkaa, mutta nämä eivät ole virallisia tilastoja. Tällä hetkellä Suomessa 

on noin 1500 vihreän energiantuotannon parissa työskentelevää yritystä. (Valtioneuvosto 2011) 

”Vihreä tekniikka” on kuitenkin muutakin kuin energiaa. Suomessa merkittävimpien cleantech-yritysten 

liikevaihto ylitti 2011 jo 20 miljardia euroa ja sektori kasvoi vuosien 2010 ja 2011 välillä 10,6 prosenttia. 

(Hassi 2012, Cleantech Finland 2012) 

 

 

4.6. EU:n koulutuspolitiikan + eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) suhde 
kansalliseen koulutuspolitiikkaan  

  
4.6.1 Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) 

 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) muodostuu kahdeksasta tasosta, jotka kattavat tutkinnot 

oppivelvollisuuskoulutuksesta korkeimpaan ammatilliseen ja akateemiseen koulutukseen saakka. EQF 

perustuu oppimistulosten määrittelyyn. Se kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, 

missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. Viitekehyksessä tutkinnot ja 

osaaminen on jaoteltu kahdeksalle viitetasolle. Viitekehys kattaa kaikki yleissivistävän, ammatillisen 

koulutuksen ja korkea-asteen tutkinnot sekä jatko-opintojen tuottamat tutkinnot. Kullekin tasolle on 

kuvattu erikseen, mitä ko. tason saavuttanut tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Oppimistulokset 

määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä. (Eurooppalainen ulottuvuus) 

 
4.6.2 Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys  
 

Hallitus on esittänyt, että kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys otetaan käyttöön vuoden 

2013 alussa. Koko koulutusjärjestelmän kattava viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän 

selkeyttä ja toimivuutta lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta 

sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen 

viitekehys rakentuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) pohjalle. (Finlex 2012) 

 

Viitekehyksessä Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut 

laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle 

vaativuustasolle.  

 

Viitekehys mahdollistaa suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä muun osaamisen 

kokonaisvaltaisen tarkastelun. Siinä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen 

osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä sekä 

määrittelemällä niiden keskinäiset suhteet. Osaamisperusteisen tutkintojen kuvaustavan avulla 

halutaan tukea elinikäistä oppimista, parantaa työntekijöiden työllistymistä, lisätä liikkuvuutta ja 

kaventaa kuilua koulutuksen ja työelämän välillä. 

 
Suomalaiset tutkinnot sijoittuvat esityksen mukaan seuraaville kansallisen viitekehyksen 
vaativuustasoille: 

 perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen tasolle 3  

 ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä vaativuustasolle 4 

 ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot tasolle 4  

 erikoisammattitutkinnot tasolle 5  

 ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6 

 ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7 



24 

 

 yliopistojen tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot, esim. lisensiaatin tutkinto ja 

tohtorin tutkinto tasolle 8 

(Opetushallitus 2012b) 
 
 
4.6.3 Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) 
 

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) avulla eri 

maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja 

yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella. Lähtökohtana on oppimistuloksiin perustuva järjestelmä, 

jossa oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä.  Oppimistulosten ja osaamisen 

kuvaamisessa hyödynnetään yhteistä eurooppalaista tutkintojen ja osaamisen viitekehystä (EQF). 

Jokaista tutkintoa ja sen jokaista opintokokonaisuutta tai tutkinnon osaa voidaan kuvata 

opintopisteiden määrällä. 

 

ECVET-järjestelmän käyttöönottoa Suomessa auttaa se, että meillä opetussuunnitelmien ja tutkintojen 

perusteet on laadittu siten, että niissä kuvataan kunkin tutkinnon tavoitteet tietoina, taitoina ja 

pätevyyksinä. Komissio antoi ECVET-suosituksen kesäkuussa 2009. Koulutus ja tutkimus 2011 - 2016 

-kehittämissuunnitelman mukaan ECVET otetaan Suomessa käyttöön kaikissa ammatillisissa 

tutkinnoissa vuonna 2014. ECVETin käyttöönotto tehdään osana ammatillisen tutkintojärjestelmän 

kehittämistä (TUTKE). (Opetusministeriö) 

 

Suomen ammatillista koulutusta voidaan pitää ECVET-ystävällisenä. Koulutusjärjestelmä täyttää hyvin 

pitkälti oppimistulosten siirtämiseen, kerryttämiseen ja tunnustamiseen liittyvät vaatimukset. Suomen 

tämän hetkisen hallitusohjelman mukaan tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä vahvistetaan 

kaikilla koulutusasteilla ja ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistamista jatketaan tiiviissä 

yhteistyössä työelämän kanssa.  (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016) Tutkintojärjestelmän 

kehittämisen yhteydessä otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen 

siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. (Opetushallitus 2012a) 

 

 
4.6.4 FINECVET 
 
FINECVET on Suomen Opetushallituksen tukema ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

siirtojärjestelmän kansallinen pilotti, jossa on kokeiltu ECVETin soveltuvuutta suomalaisiin 

ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. FINECVET -projekti 

käynnistyi Suomessa pilottina jo vuonna 2004. Projektin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa ECVET-

järjestelmää on testattu yhteensä yhdeksässä ammatillisessa perustutkinnossa. Projektin kolmas 

vaihe laajensi kokeilutoimintaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin niin, että kokeilutoimintaa 

jatkettiin kahdeksassa perustutkinnossa, neljässä ammattitutkinnossa ja kolmessa 

erikoisammattitutkinnossa. Rakennus- ja kiinteistöalan tutkinnoista projektissa on ollut mukana 

kiinteistönhoitajan ammattitutkinto sekä kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto. Kolmivaiheisen 

projektin viimeinen vaihe käynnistyi syksyllä 2009 ja päättyi joulukuussa 2011. (Opetushallitus 2012a) 
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5. Tilastotietoa rakennus- ja energiasektorista 

 

5.1 Tilastotietoa rakennussektorista 

5.1.1 Rakennuskanta 
 
Suomen rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita 

talousrakennuksia, käsitti vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 1,4 miljoonaa rakennusta. 

Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. 

Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä 

pientaloista 54 prosenttia ja kerrostaloista 64 prosenttia. (Tilastokeskus 2011a) 

 

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2010 lopussa yhteensä yli 434 miljoonaa neliömetriä. 

Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 307 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten 

keskimääräinen pinta-ala oli 811 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus 

koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. (Tilastokeskus 2011a) 

 

Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 12 000 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä 

on kasvanut 284 000 rakennuksella eli noin 24 prosenttia. Rakennuskannasta yli kolme neljäsosaa 

oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko 

rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien 

asuinrakennusten kerrosalasta. (Tilastokeskus 2011a) 

 
Taulukko 2. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan. 
 

 2008  2009  2010  

 
Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuk-
sista (%) 

Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuksis
ta (%) 

Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuk-
sista (%) 

KAIKKI RAKENNUKSET 1 421 188 100,0 1 433 980 100,0 1 446 096 100,0 

Asuinrakennukset 
yhteensä 

1 213 545 85,4 1 224 209 85,4 
1234602 85,4 

Erilliset pientalot 1 082 511 76,2 1 092 363 76,2 1101707 76,2 

Rivi- ja ketjutalot 75 109 5,3 75 618 5,3 76241 5,3 

Asuinkerrostalot 55 925 3,9 56 228 3,9 56654 3,9 

Muut kuin 
asuinrakennukset 
yhteensä 

207 643 14,6 209 771 14,6 
211494 14,6 

Liikerakennukset 41 419 2,9 41 697 2,9 41961 2,9 

Toimistorakennukset 10 732 0,8 10 748 0,7 10835 0,7 

Liikenteen rakennukset 54 134 3,8 54 535 3,8 54716 3,8 

Hoitoalan rakennukset 7 835 0,6 7 993 0,6 8058 0,6 

Kokoontumisrakennukset 13 418 0,9 13 432 0,9 13509 0,9 

Opetusrakennukset 8 885 0,6 8 868 0,6 8903 0,6 

Teollisuusrakennukset 39 581 2,8 40 173 2,8 40629 2,8 



26 

 

 2008  2009  2010  

 
Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuk-
sista (%) 

Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuksis
ta (%) 

Raken-
nusten 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
rakennuk-
sista (%) 

Varastorakennukset 25 964 1,8 26 712 1,9 27170 1,9 

Muut rakennukset 5 675 0,4 5 613 0,4 5713 0,4 

(Tilastokeskus 2009a, 2010a ja 2011a) 
 

Suomen rakennuskanta on Euroopan nuorimpia. Suomessa on eniten 1970- ja 1980-luvuilla 

rakennettuja rakennuksia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 77 000 eli 5 

prosenttia rakennuskannasta. 

Taulukko 3. Rakennukset 2011 rakennusvuoden mukaan. 

 

   

 Rakennuksia, lkm Kerrosala, m2 

Yhteensä 1 459 705 441 801 608 

-1920 77 189 17 460 454 

1921-1939 77 899 19 209 306 

1940-1959 264 498 50 998 172 

1960-1969 139 994 50 742 849 

1970-1979 203 462 81 856 787 

1980-1989 271 770 86 989 704 

1990-1999 181 946 57 104 319 

2000-2009 176 635 58 875 645 

2010-2011 28 684 9 925 039 

Tuntematon 37 628 8 639 333 

(Tilastokeskus 2012a) 

 

Rakennuskannasta 67 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Yksi- ja kaksikerroksiset 

rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja 

kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 69 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia 

rakennuksia oli 26 000, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa 

rakennuksissa asuu hieman yli miljoona suomalaista (1 104 000). Rakennus, jossa on kymmenen 

kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 300. 

Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 200. (Tilastokeskus 2011a) 

 

Valtaosa, yli 80 prosenttia kaikista Suomen rakennuksista, on rakennettu puusta. Vielä 1970-luvulla yli 

90 prosenttia oli puurakennuksista. Kivi rakennusmateriaalina on lisääntynyt vähitellen.   

 

Taulukko 4. Rakennukset rakennusaineen mukaan 1960-2011 
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Talotyyppi Rakennusaine 

 
Yhteensä % Kivi % Puu % Muu, tuntematon % 

Kaikki rakennukset 

1960 832 460 100,0 55 008 6,6 777 452 93,4 .. .. 

1970 837 948 100,0 83 125 9,9 754 823 90,1 .. .. 

1980 934 845 100,0 120 608 12,9 814 237 87,1 .. .. 

1990 1 162 410 100,0 168 818 14,5 956 626 82,3 36 966 3,2 

2000 1 299 624 100,0 194 725 15,0 1 040 189 80,0 64 710 5,0 

2009 1 433 980 100,0 194 725 15,0 1 040 189 80,0 54 690 3,8 

2010 1 446 096 100,0 229 311 15,9 1 163 138 80,4 53 647 3,7 

2011 1 459 705 100,0 232 530 15,9 1 174 714 80,5 52 461 3,6 

Asuinrakennukset 

1960 725 932 100,0 25 586 3,5 700 346 96,5 .. .. 

1970 768 204 100,0 58 287 7,6 709 917 92,4 .. .. 

1980 842 662 100,0 89 490 10,6 753 172 89,4 .. .. 

1990 1 004 809 100,0 121 291 12,1 870 314 86,6 13 204 1,3 

2000 1 120 714 100,0 138 357 12,3 935 928 83,5 46 429 4,1 

2009 1 224 209 100,0 157 920 12,9 1 030 004 84,1 36 285 3,0 

2010 1 234 602 100,0 159 441 12,9 1 039 706 84,2 35 455 3,7 

2011 1 245 671 100,0 161 374 13,0 1 049 698 84,3 34 599 2,8 

Muut rakennukset 

1960 106 528 100,0 29 422 27,6 77 106 72,4 .. .. 

1970 69 744 100,0 24 838 35,6 44 906 64,4 .. .. 

1980 92 183 100,0 31 118 33,8 61 065 66,2 .. .. 

1990 150 249 100,0 47 394 31,5 82 661 55,0 20 194 13,4 

2000 178 910 100,0 56 368 31,5 104 261 58,3 18 281 10,2 

2009 209 771 100,0 69 021 32,9 122 345 58,3 18 405 8,8 

2010 211 494 100,0 69 870 33,0 123 432 58,4 18 182 8,6 

2011 214 034 100,0 71 156 33,3 125 016 58,4 17 862 8,4 

(Tilastokeskus 2010b ja 2012b)  
 
 
5.1.2 Rakentamisen ja korjausrakentamisen määrä 
 
Vuonna 2011 rakennuksia valmistui 35,9 miljoonan kuutiometrin edestä, kasvua kertyi 8,9 prosenttia 

vuoteen 2010 verrattuna. Asuinrakennuksia valmistui tilavuudella mitattuna 20,8 prosenttia enemmän 

kuin edellisvuonna. Valmistuneiden julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä kasvoi 36,7 prosenttia. 

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä rakennuksia valmistui 8,2 miljoonan kuutiometrin edestä.  

Kasvua oli 1,9 prosenttia tammi-maaliskuusta 2011. Tammi-maaliskuussa 2012 asuinrakennuksia 

valmistui 2,5 miljoonan kuutiometrin edestä, joka oli 14,5 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden 

vastaavana ajankohtana. (Tilastokeskus 2012c) 
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Kuva 3. Valmistuneet rakennukset, milj. m

3 
(Tilastokeskus 2012c) 

 

 

Ensimmäisellä vuoden 2012 neljänneksellä valmistui 6 235 asuntoa, joka on 13,2 prosenttia 

vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2011. Rivi- ja ketjutaloasuntojen määrä väheni eniten, 33,5 

prosenttia. Erillisiä pientaloasuntoja valmistui 18,8 prosenttia ja kerrostaloasuntoja 7,1 prosenttia viime 

vuoden tammi-maaliskuuta vähemmän. (Tilastokeskus 2012c) 

 
 

 
 

Kuva 4. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2003-2011. (Tilastokeskus 2012c) 

 

 

Maaliskuussa 2012 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 3,1 

prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi väheni 5,3 prosenttia vuoden 

2011 maaliskuusta. (Tilastokeskus 2012c.) 
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Asuinrakentamisen määrä on vähentynyt vuoden 2011 syksystä lähtien. Erillisten pientalojen 

rakentamisen määrä on vähentynyt jo viime vuoden keväästä lähtien. Maaliskuussa erillisten 

pientalojen volyymi väheni 8,2 prosenttia viime vuodesta. Asuinkerrostalojen volyymi väheni samaan 

aikaan 1,4 prosenttia ja rivi- ja ketjutalojen volyymi 2,5 prosenttia. (Tilastokeskus 2012c.) 

 

Muun kuin asuinrakentamisen määrä väheni prosentin. Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi 

väheni prosentin ja liike- ja toimistorakentamisen volyymi 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. 

Maaliskuussa väheni eniten julkisten palvelurakennusten volyymi, 11,6 prosenttia vuoden takaiseen 

verrattuna. (Tilastokeskus 2012c) 

 

Taulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi. 2005=100. 

 

Vuosi ja 
neljännes 

Kaikki 
rakennukset 

Asuin- 
rakennukset 

Vapaa-ajan 
asuin- 
rakennukset 

Liike- ja 
toimisto- 
rakennukset 

Julkiset 
palvelu- 
rakennukset 

Teollisuus- 
ja varasto- 
rakennukset 

Maatalous- 
rakennukset 

2003 
 

86,8 84,4 82,7 93,2 115,5 75,4 94,1 

2004 
 

93,0 96,2 88,8 93,8 104,2 79,4 85,3 

2005 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2006 
 

103,9 104,6 101,1 112,9 93,1 101,6 99,9 

2007 
 

115,7 101,7 113,2 179,0 77,3 134,3 111,7 

2008 
 

113,4 85,5 112,8 194,7 97,7 157,4 93,3 

2009 
 

85,7 62,9 96,5 131,8 110,0 102,7 95,2 

2010 
 

96,9 91,4 112,1 119,1 118,7 75,0 94,7 

2011 

 
104,0 97,7 102,2 126,6 110,2 102,1 95,8 

I 96,8 92,1 86,1 126,4 117,9 93,2 85,0 

II 93,9 85,0 76,9 122,9 110,0 96,3 73,8 

III 111,3 103,7 123,9 127,4 105,6 107,3 108,4 

IV 113,9 109,7 122,0 129,5 107,5 111,6 116,2 

2012* I 95,3 88,1 86,3 126,2 103,1 99,5 84,8 

(Tilastokeskus 2012c) 
 
 
Vähintään 10 hengen rakennusyritysten korjausrakentamisesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 2010 

kaikkiaan 4,4 mrd. euroa. Korjausrakentaminen on pysynyt lähes samalla tasolla kuin vuonna 2009. 

Kasvua edelliseen vuoteen oli 3 prosenttia. Kaikkiaan vähintään 10 hengen rakennusyritysten 

rakentamisen liikevaihto vuonna 2010 oli 13,3 mrd. euroa. (Tilastokeskus 2011b) 

 

Uudisrakentamisen osuus liikevaihdosta oli 68 prosenttia ja korjausrakentamisen 32 prosenttia. 

Talonrakentamisen toimialalla toimivien yritysten osuus korjausten liikevaihdosta oli 48 prosenttia ja 

erikoistuneen rakentamisen eli rakennusasennusten ja viimeistelyn osuus korjausten liikevaihdosta oli 

52 prosenttia. Noin 57 prosenttia korjausten liikevaihdosta muodostui muiden kuin asuinrakennusten 

korjauksista. Asuinrakennusten korjausten osuus talonrakentamisen korjausten liikevaihdosta oli 42 

prosenttia. (Tilastokeskus 2011b) 

 
Taulukko 6. Suurimpien talonrakennusyritysten rakentamisen liikevaihto 2000–2010 

1)
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Yritysten liikevaihto 
toimialoittain käypiin 
hintoihin (milj. euroa) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 
2)

 

Uudisraken-
taminen 

Talonraken-
taminen 

3561 3634 3518 3564 3874 4120 4926 5560 4874 5822 5981 

Erikoistunut 
rakennus-
toiminta 

851 881 850 864 815 993 1191 1291 1591 2242 2998 

Yhteensä 4412 4515 4368 4428 4689 5114 6117 6851 6465 8064 8979 

Korjausraken-
taminen 

Talonraken-
taminen 

940 959 975 925 986 1043 1269 1253 1647 2034 1928 

Erikoistunut 
rakennus-
toiminta 

565 556 674 750 938 1137 1129 1311 1409 2227 2469 

Yhteensä 1505 1515 1649 1675 1924 2180 2398 2564 3056 4261 4397 

Koko talon-
rakentaminen 

Talonraken-
taminen 

4501 4593 4493 4489 4860 5164 6195 6813 6520 7856 7909 

Erikoistunut 
rakennus-
toiminta 

1416 1437 1525 1614 1753 2130 2320 2602 3000 4469 5467 

Yhteensä 5917 6030 6017 6103 6614 7294 8515 9415 9521 
1232

5 
1337

6 

1) Vuosien 2009 ja 2010 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 
2) Ennakkotieto 
(Tilastokeskus 2011b) 
 
Taulukko 7. Suurimpien talonrakennusyritysten korjausrakentamisen liikevaihto kohteen mukaan 
2000–2010 

1)
 

Yritysten liikevaihto 
toimialoittain käypiin hintoihin 
(milj. euroa) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 
2)

 

Talonraken-
taminen (41), 
TOL 2008 

Korjausraken-
taminen 
yhteensä 

948 934 977 926 986 1043 1269 1253 1647 2034 1928 

Asuinrakennus-
ten korjaukset 

286 232 300 313 349 373 498 466 585 915 786 

Muiden 
rakennusten 
korjaukset 

662 702 677 613 637 670 770 787 1118 1062 1142 

Erikoistunut 
rakennus-
toiminta (43), 
TOL 2008 

Korjausraken-
taminen 
yhteensä 

550 602 673 745 938 1137 1129 1311 1410 2223 2469 

Asuinrakennus-
ten korjaukset 

159 110 155 186 191 330 356 434 465 1102 1092 

Muiden 
rakennusten 
korjaukset 

391 492 518 559 747 807 773 877 945 1125 1377 

Yhteensä (41 
and 43), TOL 

Korjausraken-
taminen 

1498 1536 1650 1671 1859 2180 2398 2564 3057 4261 4397 
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Yritysten liikevaihto 
toimialoittain käypiin hintoihin 
(milj. euroa) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 
2)

 

2008 yhteensä 

Asuinrakennus-
ten korjaukset 

445 342 455 499 537 703 855 900 1050 2018 1879 

Muiden 
rakennusten 
korjaukset 

1053 1194 1195 1172 1384 1477 1543 1664 2007 2243 2519 

1) Vuosien 2009 ja 2010 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 
2) Ennakkotieto. 
(Tilastokeskus 2011b) 
 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat 

rakennuksiaan vuonna 2010 kaikkiaan 1,6 miljardilla eurolla, mikä on 17,8 prosenttia enemmän kuin 

vuonna 2009. (Tilastokeskus 2011c) Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat noin kolme 

neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista eli kaikkiaan noin 1,2 miljardia euroa. Asunto-

osakeyhtiöiden korjaukset nousivat noin 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Asunto-osakeyhtiöiden 

hoitokuluihin kuuluvat vuosikorjauskustannukset kasvoivat 5,5 prosenttia ja taseeseen aktivoidut 

korjauskustannukset kasvoivat voimakkaasti, 48 prosenttia. Syy vahvaan kasvuun on 1950- ja 1960–

luvuilla valmistuneiden kerrostaloasuntoyhtiöiden suuret korjauskulut. (Tilastokeskus 2011c) 

 

Runsas 40 prosenttia kaikista asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista kohdistui rakennusten 

LVI-järjestelmien korjauksiin, kuten putkiremontteihin. Noin neljännes kaikista korjauksista kohdistui 

rakennusten ulkopuolisten rakenteiden korjauksiin, kuten ulkoseinien, kattorakenteiden, ikkunoiden, 

ulko-ovien ja parvekkeiden korjauksiin. Rakennuksen sisärakenteiden korjauskustannukset olivat noin 

10 prosenttia kaikista asunto-osakeyhtiöiden korjauksista. Loput korjauskustannukset kohdistuivat 

ulkoalueiden, rakennuksen pohjarakenteiden, huoneistojen, sähköjärjestelmien ja muihin 

korjaustoimenpiteisiin. (Tilastokeskus 2011c) 

 

Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 410 miljoonalla eurolla. Kasvu edelliseen vuoteen oli 

19 prosenttia. Etenkin pääkaupunkiseudun aravatalot peruskorjasivat rakennuksiaan voimakkaasti. 

peruskorjausten arvo kasvoi lähes kolmanneksen edellisestä vuodesta. (Tilastokeskus 2011c) 

 

Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 410 miljoonalla eurolla. Kasvu edelliseen vuoteen oli 

19 prosenttia. Etenkin pääkaupunkiseudun aravatalot peruskorjasivat rakennuksiaan voimakkaasti. 

Peruskorjausten arvo kasvoi lähes kolmanneksen edellisestä vuodesta. (Tilastokeskus 2011c) 

 
 
5.1.3 Matalaenergiarakentaminen ja energiatehokkaiden korjausten määrä 
 
Matala-, passiivi-, nolla- ja plusenergiatalon määritelmät Suomessa 
 
Suomessa ei ole käytössä virallisia määritelmiä matala-, passiivi- ja plusenergiataloille. 
 
Vanhan, yleisesti käytetyn määritelmän mukaan matalaenergiataloksi on sanottu taloa, jonka 

lämmitysenergiantarve on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää voimassa olevien 

rakentamismääräysten vaatimukset. Vuoden 2010 alusta on tarkoitettu matalaenergiatalolla tavallisesti 

rakennusta, jonka lämmittäminen kuluttaa 85 prosenttia energiaa verrattuna vastaavaan miniminormit 

täyttävään taloon. Matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² 

vuodessa ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa. (Motiva 2011) 
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Passiivitalo on edellistä vieläkin energiatehokkaampi: sen lämmitysenergian tarve on vain noin 

viidennes tavallisen 2010-luvun alun talon tarpeesta. Talo pysyy pitkälti lämpimänä kodin 

valaistuksesta ja laitteista sekä ihmisistä vapautuvan "hukkalämmön" avulla ja vain kylmillä säillä on 

tarvetta lisälämmitykseen. Passiivitalon energiatehokkuus perustuu hyvään eristykseen, 

ilmanpitävyyteen ja tehokkaaseen ilmanvaihtoon liitettyyn lämmön talteenottoon.  

 

Suomen ilmastossa ei vielä päästä kustannustehokkaasti sellaiseen tasoon, jossa lämmitystä ei 

lainkaan tarvita. Kansainvälisen passiivitalon määritelmän kriteerit (lämmitysenergiantarve alle 15 

kWh/ brm² vuodessa) johtavat  Euroopan pohjoisimmissa osissa kustannuksiltaan ja mitoituksiltaan 

kohtuuttomiin rakenteisiin sekä ikkunapinta-alan rajoituksiin etenkin pienissä rakennuksissa. Tästä 

syystä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on muodostettu omat, kansalliset passiivitalomääritelmät, 

jotka pyrkivät huomioimaan pohjoisen ilmaston haasteet. VTT:n tutkijat laativat ehdotuksen 

suomalaisen passiivitalon määritelmästä eurooppalaisessa IEE-ohjelman projektissa PEP – Promotion 

of European Passive Houses. VTT:n määritelmän mukaan passiivitalo tarvitsee lämmitysenergiaa 

Etelä-Suomessa noin 20 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 30 kWh/brm² vuodessa. 

(www.passiivi.info)  

 

Nollaenergiatalo (tai lähes nollaenergiatalo) on erittäin energiatehokas, ja lisäksi siihen on liitetty 

omaa esimerkiksi aurinkoa ja tuulta hyödyntävää energiantuotantoa. Nollaenergiatalo tuottaa 

uusiutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Koska 

energian tuottaminen on epätasaista, talo välillä "tallettaa" ylimääräistä sähköä valtakunnan verkkoon 

ja välillä se puolestaan "lainaa" virtaa verkosta. Sähköliikenteen erotus on nolla. 

Nollaenergiatalo on Suomessakin mahdollinen toteuttaa, ja Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun 

opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat ensimmäisen koetalon vuonna 2010.Suomessa julkisten 

rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja 2019 alkaen ja muiden uudisrakennusten 2021 alkaen.  

 

Plusenergiatalo on talo, joka tuottaa energiaa yli oman tarpeensa. Ylijäämäsähkö toimitetaan 

valtakunnan verkkoon. Järjestelmässä sähkölasku määräytyy ulos ja sisään virtaavan energian 

erotuksesta.(Motiva 2011, Hänninen & Rakennustarkastusyhdistys 2012)  

 

Suomessa ei ole tilastoitu matalaenergiatalojen lukumäärää. Asiantuntija-arvion mukaan niiden 

määrän arviointi on vaikeaa, sillä yleisesti käytetty määritelmä on sidottu rakennusmääräysten 

asettamiin minimivaatimuksiin. Siksi on epäselvää, miten matalaenergiatalot määritellään määräysten 

muuttuessa. Samoin passiivitalojen lukumäärän luotettava arviointi on vaikeaa, sillä Suomessa on 

käytetty kolmea erilaista määritelmää. (Lylykangas 2012) 

 
 
5.1.4 Energiatehokas korjausrakentaminen 
 

Suomen rakennuskannan ikärakenteen vuoksi peruskorjaukset ja -parannukset, kuten putki- ja 

julkisivuremontit, ovat ajankohtaisia yhä useammissa kiinteistöissä. Korjaushankkeiden yhteydessä on 

järkevää parantaa myös kiinteistöjen energiatehokkuutta. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan 

vanhoissa, viime vuosituhannen puolella rakennetuissa omakotitaloissa energiankulutusta voidaan 

vähentää jopa 60-70 prosenttia kohtuullisen yksinkertaisilla toimenpiteillä. (Teeparannus.fi) 

Pientalojen omistajille (yksityishenkilöille) voidaan myöntää tarveharkintaisia energia-avustuksia laite- 

ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan asuntojen energiataloutta ja vähennetään 

energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. 

Lämmitystapamuutoksissa avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti 

uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä. (Ara 2012)  

 
Taulukko 8. Vuosina 2007-2008 myönnetyt energia-avustukset. 

http://www.passiivi.info/
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 2007   2008   

 Euroa Asuntoja, 
kpl 

Kohteita, 
kpl 

Euroa Asuntoja, 
kpl 

Kohteita, 
kpl 

Pientalot 3 998 736 3 851 3 697 5 714 425 5 514 5 286 

Muut talot 369 859 15 206 283 12 800 454 55 217 2 547 

YHTEENSÄ 4 368 595 19 957 3 980 18 514 879 60 731 7 833 

(ARA 2010) 
 
 
5.1.5 Rakennusalalla toimivat yritykset 
 
Taulukko 9. Rakennusteollisuus Oy:n jäsenyritykset, talonrakennusala, liikevaihdon mukainen jako. 
  

liikevaihto  lukumäärä % 

yli 500 milj. euroa 4 1 

100 – 500 milj. euroa 5 2 

20-50 milj. euroa 27 8 

5-20 milj. euroa 72 23 

1-5 milj. euroa 137 43 

0-1 milj. euroa 74 23 

YHTEENSÄ 319 100 

(Rakennusteollisuus ry 2012) 
 

 
5.2 Tilastotietoa rakennusalan työvoimasta 
 
Vuonna 2009 koko rakentaminen työllisti 141 800 henkilöä. Henkilöstön määrä laski noin 9 000 

henkilöllä eli kuusi prosenttia vuodesta 2008. Vuodesta 2007 vuoteen 2009 rakentamisen 

henkilöstö väheni lähes kuudella tuhannella henkilöllä. (Tilastokeskus 2011d) 

Vuonna 2009 rakentamisen päätoimialoista erikoistunut rakennustoiminta työllisti eniten. Toimialan 

henkilöstömäärän prosenttiosuus oli 54 prosenttia koko rakentamisen henkilöstöstä, kun se vuonna 

2008 oli 53 prosenttia. Toiseksi suurin työllistäjä oli talonrakentaminen, jonka osuus oli lähes 34 

prosenttia. Talonrakentamisen osuus laski pari prosenttiyksikköä. Pienimpänä sektorina oli maa- ja 

vesirakentaminen, jonka osuus oli vain 11 prosenttia koko rakentamisen henkilöstöstä. 

(Tilastokeskus 2011d) 

Taulukko 10. Rakentamisen henkilöstö päätoimialoittain 2007 — 2009 ja henkilöstön muutos 2008 
ja 2009. 
 

  
    Muutos % 

2007 2008 2009 07/08 08/09 

F Rakentaminen 147 696 150 885 141 762 2,2 -6,0 

41 Talonrakentaminen 52 902 54 084 48 815 2,2 -9,7 

42 Maa- ja vesirakentaminen 15 771 16 669 16 032 5,7 -3,8 

43 Erikoistunut rakennustoiminta 79 023 80 132 76 915 1,4 -4,0 

(Tilastokeskus 2011d) 
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5.2.1 Työntekijät ammateittain ja koulutustasoittain 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään alan työllisten jakautuminen koulutustasoittain vuonna 2007. 

Suurimman joukon muodostavat ammattityöntekijät (noin 110 000 henkilöä), joilla on toisen asteen tai 

sitä alempi koulutus. Toiseksi suurin joukko ovat vanhan koulutusrakenteen käyneet rakennusmestarit 

(17 500 henkilöä) ja sitten ammatttikorkeakoulu (AMK)-  ja opistoinsinöörit (yhteensä 12 000 henkilöä). 

Diplomi-insinöörejä on yhteensä 6 900, arkkitehteja 3 600 ja rakennusarkkitehteja noin 1 000. (RIL 

2008)  

 
Taulukko 11. Rakennusalan työllisten koulutusjakauma 2007. 
 

Ammattityöntekijät  109 000 

Rakennusmestarit  17 500 

Rakennusarkkitehdit  1 000 

AMK-ja opistoinsinöörit 12000 

Diplomi-insinöörit  6 900 

Arkkitehdit 3 600 

(RIL 2008)  
 

Ammattityöntekijöiden suurimmat ryhmät ovat kirvesmiehet, joita on 40 000, ja rakennusmiehet, joita 

on 35 000. Maalareita ja putkiasentajia on molempia noin 12 000, muurareita 6 500 ja raudoittajia 2 

500. Infra-alan työllisten suurin ryhmä ovat erilaisten maarakennuskoneiden kuljettajat, noin 18 000-20 

000 työntekijää. (RIL 2008) 

 

AMK- ja opistoinsinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat suunnittelu ja rakentaminen. 

Suunnittelutöissä on 23 % eli noin 2 800 AMK- ja opistoinsinööriä. Lähes yhtä paljon heitä on töissä 

rakennusalalla; 21 % AMK- ja opistoinsinööreistä eli noin 2 500. Rakennusarkkitehdeista 73 % eli noin 

700 on suunnittelutehtävissä. Rakennusmestareista noin neljännes on rakentamistehtävissä ja 

neljännes rakennuttamis-, rakennuttamiskonsultointi- tai valvontatehtävissä. (RIL 2008) 

 

Rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat suunnittelu ja johto. 

Noin 1 400 eli 26 % heistä työskentelee suunnittelutehtävissä. Hallinto- ja johtotehtävissä on 25 % eli 

noin 1 300 rakennus- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriä. Maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen 

diplomi-insinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat viranomaistehtävät, joissa heitä on noin 330 sekä 

hallinto ja johto, joissa heitä työskentelee noin 320. Arkkitehdeista lähes kaikki, 89 % eli 3 200 

työntekijää, ovat suunnittelutehtävissä. Tämä jakautuu rakennussuunnitteluun (noin 74 %) ja 

kaavoitukseen (noin 15 %). (RIL 2008) 

 

Kiinteistö- ja rakentamisklusterin monipuolisuudesta seuraa, että se sisältää vähintään useita satoja 

yksittäisten ammattilaisten osaamisprofiileita. Näiden täsmällinen määrittely keskitetystiolisi haastava 

tehtävä eikä tarkoituksenmukaista tässä analyysiraportissa. 

 

 

5.3 Rakennusten energiankulutus ja uusiutuva energia 

 

Energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2011 noin 1 389 PJ (petajoulea) eli 386 TWh 

(terawattituntia), mikä oli yli 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Energian kulutus väheni eniten 

teollisuudessa ja rakennusten lämmityksessä johtuen teollisuuden tuotannon alenemisesta ja 

lämpimästä loppuvuodesta 2011. Rakennusten lämmityksen osuus on vajaa neljäsosa energian 

loppukäytöstä. (Motiva 2012 b) 
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Uusiutuvan energian käyttöä pyritään ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti lisäämään 

nykyisestä. Tavoitteena on, että niiden osuus Suomen energiantuotannossa kasvaisi 9,5 % vuoden 

2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä, jolloin niiden osuus Suomen energiankulutuksesta olisi 38 

prosenttia. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus Suomen primäärienergian tuotannosta oli noin 

28,5 %.(Motiva 2012a) 

 

 
 
Kuva 5. Energian loppukäytön jakaantuminen sektoreittain 2011. 
 

 
 

Kuva 6. Rakennukset lämmitysaineen mukaan 1970-2010. (Tilastokeskus 2009b, 2010d, 2011f & 
2012d) 
 
 
Taulukko 12. Rakennusten lämmitys. 
 

 TWh 

2007 66,8  
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2008 67,5 

2009 73,1 

2010 82,9 

2011* 74,3 

* Ennakkotieto. 
(Tilastokeskus 2011e) 
 

Taulukko 13. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2007-2010. 

  
Vesivoima, 

TJ 

Puun 
pienkäyttö, 

TJ 

Metsä-
teollisuude
n jäteliemet, 

TJ 

Teollisuude
n ja 

energia-
tuotannon 
puupoltto-
aineet, TJ 

Lämpö-
pumput, TJ 

Kierrätys-
polttoaineet 
(bio-osuus), 

TJ 

Muu 
bioenergia, 

TJ 

2007 50 366 55 900 153 060 93 224 3 830 5 002 3 624 

2008 60 874 58 080 143 746 103 671 6 700 5 918 7 839 

2009 45 263 61 400 110 157 97 704 9 540 5 604 12 120 

2010 45 875 67 880 135 682 116 101 10 990 6 089 12 560 

(Tilastokeskus 2011g) 
 
Taulukko 14. Uusiutuvat energialähteet primäärienergiana vuonna 2005 ja vuoden 2020 arvio.  

Uusiutuvat energialähteet 

Primäärienergiana 

2005 

(TWh) 

2020 

(TWh) 

Muutos (TWh/%-yksikköä) 

2005 => 2020 

Jäteliemet 37 38 1,1 

Teollisuuden tähdepuu 20 19 -1,8 

Vesivoima (normalisoitu) 13,6 14 0,6 

Tuulivoima 0 6 5,8 

Metsähake 6 25 18,9 

Puun pienkäyttö 13 12 -0,5 

Lämpöpumput 2 8 6,1 

Liikenteen biopolttoaine 0 7 6,5 

Biokaasu 0 1 0,7 

Pelletit 0 2 1,6 

Kierrätyspolttoaineet, RES-osuus 2 2 0,0 

Muu uusiutuva, mm. aurinkosähkö jne. 0,4 0,4 0,0 

Yhteensä 94 134 39,2 

Uusiutuvien osuus loppukulutuksesta,  

toteutunut / arvio 
28,5% 38% 9,5% 

(Motiva 2012) 
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6. Rakennusalan ammatillinen koulutusjärjestelmä 

 

 

Kuva 7. Suomessa on 94 ammatillista oppilaitosta, 
jotka tarjoavat rakennusalan peruskoulutusta. 
Ammatillinen peruskoulutus on kolmivuotinen. 
Aikuisilla koulutuksen pituus vaihtelee riippuen 
aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.  

Kuvassa treenataan korjausrakentamisessa tär-
keää asiaa: asbestin käsittelyä. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Vastuulliset viranomaiset 

 

Ylin koulutuksesta vastaava viranomainen Suomessa on Opetushallitus. Opetushallitus seuraa ja 

tukee koulutuksen järjestäjien sekä oppilaitosverkoston sopeutumista suomalaisen yhteiskunnan 

muutoksiin. Opetushallitus pyrkii näin luomaan edellytyksiä riittävälle ja valtakunnallisesti kattavalle 

koulutustarjonnalle sekä tarkoituksenmukaiselle oppilaitosverkostolle. Ammatillisen koulutuksen 

järjestäminen on määritelty laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (630/1998) sekä valtioneuvoston 

asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). (Opetushallitus 2012, a) 

 

6.1.2 Koulutuksen tarjoajat ja toteuttavat tahot 

 

Suomalaisen koulujärjestelmän yksi vahvuus on ollut se, että opetuksen järjestämisestä on pitkälti 

voitu päättää paikallisella tasolla. Toimintaympäristön muutokset asettavat kuitenkin entistä suurempia 

haasteita niin koulutuksen järjestämiselle kuin koulutusjärjestelmän ohjauksellekin. Jatkossa on yhä 

keskeisempää, miten koulutuksen järjestäjiä valtakunnallisesti ohjataan, miten ohjaus vaikuttaa ja 

miten eri ohjauskeinojen toimivuutta voidaan parantaa. (Opetushallitus 2012, a) 

 

Suomessa on tarjolla useita eri mahdollisuuksia kouluttautua rakennusalalle. Rakennusalan opiskelu 

on mahdollista ammattiin johtavissa koulutuksissa, oppisopimuskoulutuksessa sekä 

täydennyskoulutuksessa.  Lisäksi esimerkiksi rakennusalan järjestöt ja liitot järjestävät kurssimuotoista 

täydennyskoulutusta ajankohtaisista aiheista. Energiatehokkuuteen tähtääviä lyhytkoulutuksia 

järjestävät myös vastaavat liitot. (Rakentaja.fi, a) 

 

6.1.2.1 Ammattiin johtavat koulutukset 

 

Rakennusalan ammattitutkintoja voi suorittaa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, 

teknillisissä korkeakouluissa sekä yliopistoissa. Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat rakennusalan 

peruskoulutusta: talotekniikan, kiinteistöpalvelujen ja rakennusalan perustutkinnot. Ammatti-

korkeakouluissa voi opiskella työnjohto-tehtäviin rakennusmestariksi tai rakennusinsinööriksi. 

Teknilliset korkeakoulut tarjoavat diplomi-insinöörin koulutusohjelmia.  (Rakentaja.fi, a) 
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Kuva 8: Suomen koulutusjärjestelmä 

ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain 

alemman asteen opinnot suorittanut voi 

opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. 

Koulutukselle määritellään tavoitteet kunkin 

koulutussektorin lainsäädännössä. (OPH 

Koulutus ja tutkinnot) 

 

 

Ammattikoulutus 
 

Rakennusalan ammattikoulutus muodostuu 

ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkou-

lutuksena suoritettavista ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnoista. Ammatillinen lisä- ja 

täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri 

vaiheissa. Sekä ammatillinen peruskoulutus 

että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää 

koulutusta.   

Ammatillisesta perustutkinnosta on mahdollis-

ta edetä työelämän näyttötutkintoihin sekä 

jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja korkeakouluihin. Ammattitutkinnon tai erikoisammat-

titutkinnon voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon jälkeen, mutta myös ilman edeltävää ammatillista 

peruskoulutusta. 

 

Erikoisammattitutkinnossa hankitaan ammattitaito alan vaativimpien työtehtävien hallintaa varten. 

Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö työnjohtotehtäviin. (Opetushallitus 

2012, h)  

 

Näyttötutkinnot 

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa 

ammattitaito osoitetaan työelämässä. Osaaminen on kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun 

toiminnan kautta. Kaikki rakennusalan ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 

erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. 

 

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti 

aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja voi osallistua 

valmistavaan koulutukseen. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon 

koulutukseen osallistumatta. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, 

ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. (Opetushallitus 2012, i)  

 

Oppisopimuskoulutus 

 

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota 

täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla 

kursseilla. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan 

aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon. Työnantajalle maksetaan 

koulutuskorvausta, ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen ajalta 

sekä taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta. Yleensä opiskelija hankkii 

oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin.  
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(Rakentaja.fi, b; Opetushallitus 2012, b)  

 

6.1.2.2 Täydennyskoulutusvaihtoehtoja 

 

Työnantajien tilaamat kurssit ovat työntekijöille suunnattuja ammattiosaamista syventäviä ja 

parantavia kursseja sekä työhyvinvointiin liittyviä kursseja. Valtaosa koulutuksista toteutetaan 

ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa. Työnantajat tilaavat koulutuksia myös ammatillisista 

aikuiskoulutuskeskuksista, liikunnan koulutuskeskuksista, ammattikorkeakouluista ja ammatillisista 

oppilaitoksista. 

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia 

opintojaksoja, mutta koko tutkintoa ei voi suorittaa. Samoin on avoimessa yliopistossa, jossa voi 

opiskella yliopisto-opintoihin kuuluvia opintoja. 

 

 

6.1.3 Kurssien ja opiskelijoiden määrä 

 

Suomessa on 94 ammatillista oppilaitosta, jotka tarjoavat rakennusalan peruskoulutusta. Ammatillinen 

peruskoulutus on kolmivuotinen (laajuus on 120 opintoviikkoa). Aikuisilla koulutuksen pituus vaihtelee 

riippuen aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Nuorten tutkintoihin sisältyy vähintään 20 

opintoviikon laajuinen työssäoppimisen jakso. Työssäoppiminen on työpaikoilla suoritettavaa ohjattua 

ja tavoitteellista opiskelua, jonka tavoitteena on, että sen aikana opitaan osa tutkintoon kuuluvasta 

käytännön ammattitaidosta. Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin 

ammattikorkeakouluun (esim. insinöörin tutkinto) tai teknillisiin yliopistoihin (esim. diplomi-insinöörin 

tutkinto). Oppisopimuskoulutuksen järjestäjiä on 89 kpl eri puolella Suomea. 

 

Taulukossa 15 on esitetty rakennusalan opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät vuonna 

2010. Yhteensä oppilaitos- ja oppisopimuskoulutuksesta valmistui tällöin 4762 opiskelijaa. 

 

Taulukko 15. Rakennusalan opiskelijoiden ja  tutkinnon suorittaneiden määrät vuonna 2010. 

 

Oppilaitosmuotoinen koulutus 

 Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet 

Talotekniikan perustutkinto 5120 1456 

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 408 - 

Rakennusalan perustutkinto 10294 2692 

Maanmittausalan perustutkinto 286 58 

Yhteensä  16108 4206 

 

Oppisopimuskoulutus 

 Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet 

Talotekniikan perustutkinto 1119 285 

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 207 - 

Rakennusalan perustutkinto 1036 234 
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Maanmittausalan perustutkinto 95 37 

Yhteensä  2457 556 

(Tilastokeskus 2012)  

 

 

6.1.4 Koulutuksien sisällöt ja suoritettavat tutkinnot 

 

6.1.4.1 Ammattioppilaitokset 

 

Talotekniikan perustutkinto 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov. Tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 ov, 

yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte, vähintään 2 ov. 

 

Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja 

 Lämmitysjärjestelmien asennus, 20 ov 

 Putkistojen hitsaus, 20 ov 

 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus, 20 ov 

Lisäksi on valittava 30 ov laajuisesti muita tutkinnon osia  

 

Putkiasennuksen koulutusohjelma, lämmityslaiteasentaja 

 Lämmitysjärjestelmien asennus, 20 ov 

 Putkistojen hitsaus, 20 ov 

 Polttolaitteistojen asennus, 10 ov 

 Taloteknisten komponenttien sähköistys, 20 ov 

Lisäksi on valittava 20 ov laajuisesti muita tutkinnon osia  

 

Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja 

 Ohutlevytyöt, 10 ov 

 Ilmanvaihtojärjestelmien asennus, 20 ov 

 Kanavaosien valmistus, 10 ov 

 Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 10 ov 

Lisäksi on valittava 40 ov laajuisesti muita tutkinnon osia  

 

Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen koulutusohjelma, tekninen eristäjä 

 Ohutlevytyöt, 10 ov 

 Teollisuuseristys, 20 ov 

 Talotekninen eristys, 10 ov 

 Kylmätekninen eristys, 10 ov 

Lisäksi on valittava 40 ov laajuisesti muita tutkinnon osia 

 

Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen koulutusohjelma, rakennuspeltiseppä 

 Ohutlevytyöt, 10 ov 

 Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltityöt, 10 ov 

 Saumakaton peltityöt, 20 ov 

 Julkisivuverhousten asennus, 10 ov 

Lisäksi valittava 40 ov laajuisesti muita tutkinnon osia  

 

Kylmäasennuksen koulutusohjelma, kylmäasentaja 

 Kylmäkomponenttien ja -putkiston asennus, 20 ov 

 Kylmälaitoksen käyttöönotto, 20 ov 
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 Kylmälaitteiden huolto, 10 ov 

 Taloteknisten komponenttien sähköistys, 20 ov 

Lisäksi valittava 20 ov laajuisesti muita tutkinnon osia 

 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 

 LVI-korjausrakentaminen, 10 ov 

 Palonsammutusjärjestelmien asennus, 10 ov 

 Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 10 ov 

 LV-järjestelmien huolto, 10 ov 

 Yhdyskuntateknisten putkistojen asennus, 10 ov 

 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov 

 IV-koneiden huolto, 10 ov 

 Nuohous, 10 ov 

 LVI-suunnittelu, 10 ov 

 Pienkylmälaitteiden asennus, 10 ov 

 Rakennuspeltityöt, 10 ov 

 Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov 

 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 

 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista 

 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0–10 ov 

 

(Opetushallitus 2012, c) 

 

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov. Tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 ov, 

yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. 

 

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 

 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10 ov 

Kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja 

 Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 20 ov 

 LVI-järjestelmien hoito, 20 ov 

Lisäksi valittava 40 ov laajuisesti tutkinnon osia  

 

Toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja 

 Ylläpitosiivous, 20 ov 

 Perussiivous, 20 ov 

Lisäksi valittava 40 ov laajuisesti tutkinnon osia 

 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 

 IV-Koneiden huolto, 10 ov 

 Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 10 ov 

 Rakennusaikainen puhtaanapito, 10 ov 

 Toimistopalvelut, 10 ov 

 Kiinteistöautomaation käyttäminen, 10 ov 

 Rakennustekniset korjaustyöt, 10 ov 

 Asuinkiinteistöjen puhtaanapito, 10 ov 

 Ulkoalueiden hoito, 10 ov 

 Koneiden käsittely, 10 ov 

 Kosteiden tilojen puhtaanapito, 10 ov 

 Teollisuuslaitosten puhtaanapito, 10 ov 

 LV-järjestelmien huolto, 10 ov 
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 Nuohous, 10 ov 

 Liikennevälineiden puhtaanapito, 10 ov 

 Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito, 10 ov 

 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, 10 ov 

 

(Opetushallitus 2012, d) 

 

Rakennusalan perustutkinto 

 

Koulutusohjelmia on neljä: maarakennuksen, maarakennuskoneenkuljetuksen, talonrakennuksen ja 

kivialan koulutusohjelmat. Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu 

ja vastuu rakennetusta ympäristöstä. Työ sisältää myös korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.  

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov. Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, 

yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte, vähintään 2 ov. 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

 Perustustyöt, 15 ov 

Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 

 Runkovaiheen työt, 35 ov 

Maarakennuksen koulutusohjelma, maarakentaja 

 Maarakennustyöt, 35 ov 

Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma, maarakennuskoneenkuljettaja 

 Maarakennuskoneiden käyttö, 35 ov 

Kivialan koulutusohjelma, kivirakentaja 

 Kivituotteet ja -asennus, 35 ov 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, Valittava yhteensä 40 ov 

 Sisävalmistusvaiheen työt, 10 ov 

 Ulkoverhous- ja kattotyöt, 10 ov 

 Muuraus, 10 ov 

 Laatoitus,10 ov 

 Raudoitus ja betonointi, 10 ov 

 Rappaus, 10 ov 

 Muottityöt, 10 ov 

 Teräsrakentaminen, 10 ov 

 Teräsohutlevyrakentaminen, 10 ov 

 Hirsirakentaminen, 10 ov 

 Korjausrakentaminen, 10 ov 

 Telinerakentaminen, 10 ov 

 Ikkunatyöt, 10 ov 

 Vesirakentaminen, 10 ov 

 Vedeneristys, 10 ov 

 Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 10 ov 

 Maa-ainesten kuljetus 10 ov 

 Maa- ja kiviainesten jalostaminen, 10 ov 

 Kalliorakentaminen, 10 ov 

 Paaluperustusten rakentaminen, 10 ov 

 Asfaltointi, 10 ov 

 Maarakennuskoneen huolto, 10 ov 

 Maarakennuskoneen käyttö, 10 ov 

 Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus, 10 ov 

 Maaperätutkimukset, 10 ov 

 Piharakentaminen, 10 ov 

 Rakennuskiven laastiasennus, 10 ov 
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 Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys, 10 ov 

 Tasokiviasennus, 10 ov 

 Ympäristökiviasennus, 10 ov 

 Vuolukiven tuotantotekniikka, 10 ov 

 Kovakiven tuotantotekniikka, 10 ov 

 Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotantoprosessit, 10 ov 

 Luonnonkiven muotoon työstö, 10 ov 

 Muistomerkkituotteiden valmistus, 10 ov 

 Luonnonkivitulisijan rakentaminen, 10 ov 

 Luonnonkiven louhinta, 10 ov 

 Mittaus, 10 ov 

 Rakentamispalvelut, 10 ov 

 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov 

 Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov 

 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 

 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista 

 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 0–10 ov 

 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot): 

Pakolliset tutkinnon osat: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, 

yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri. (Opetushallitus 2012 e) 

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov. Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, 

yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 

 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30 ov 

 Sähkö- ja automaatioasennukset, 20 ov 

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja 

 Sähkö- ja energiatekniikka, 20 ov 

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja 

Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista: 

 Kappaletavara-automaatio, 20 ov, tai 

 Prosessiautomaatio, 20 ov 

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 10–20 ov 

 Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 20 ov 

 Sähköverkostoasennukset 20 ov 

 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 0–20 ov 

 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta 

 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta 

 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 0–20 ov 

 

(Opetushallitus 2012, f) 

 

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 

 

Tutkinnon osat  

Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyttää yhteensä viiden osan 

hyväksyttyä suoritusta.  

Pakollinen osa: 

 Maalarimestarin yleistaidot 

Suuntautumisen mukaan on valittava vähintään yksi osa seuraavista: 
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 Uudisrakennusmaalaus 

 Korjausrakennusmaalaus 

 Julkisivujen korjaus ja maalaus. 

Edellä olevan suuntautumisen mukaan on lisäksi valittava vähintään yksi osa 

seuraavista: 

 Vaativa rakennusmaalaus 

 Julkisivujen saneeraus 

 Työn organisointi ja johtaminen 

Lisäksi on valittava tarpeen mukaan osia seuraavista: 

 Maalausalan kannattavuus ja kustannushallinta 

 Toiminnan suunnittelu 

 Rakennusten entisöintimaalaus 

 Vaativa mukailumaalaus 

 Kultaustyöt 

 Kipsikoristetyöt 

 Huonekaluentisöinti 

 Erikoistapetoinnit 

 Klassinen koristemaalaus 

 

(Opetushallitus 2012, g) 

 

Näyttötutkinnot 

 

Ammatillisen perustutkinnon lisäksi voi opiskella seuraavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

näyttötutkintona: 

 

Rakennusalan ammattitutkinnot: 

Maarakennusalan, rakennustuotannon, rakennustuotealan, talonrakennusalan, ilmastointiasentajan, 

ilmastointijärjestelmien puhdistajan, kaukolämpöasentajan, kylmäasentajan, lämmityslaiteasentajan, 

putkiasentajan, teknisen eristäjän, rakennuspeltisepän, lattianpäällystäjän, ympäristöhuollon, 

kiinteistönhoitajan, maanmittausalan, vesihuoltoalan, automaatioasentajan, sähköasentajan, 

sähköverkkoasentajan, maalarin, kivimiehen, ja nuohoojan ammattitutkinnot  

 

Rakennusalan erikoisammattitutkinnot: 

Maarakennusalan, rakennusalan työmaapäällikön, talonrakennusalan, ilmastointiasentajan, 

kaukolämpöyliasentajan, kylmämestarin, putkiasentajan, rakennuspeltiseppämestarin, lattiamestarin, 

automaatioyliasentajan, sähköverkkoalan, sähköyliasentajan, maalarimestarin, kiinteistönhoitajan, 

ympäristöalan, nuohoojamestarin ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnot. 

(Pekkala 10.8.2012) 

 

 

6.1.4.2 Ammattikorkeakoulut 

 

Ammattikorkeakoulut ovat varsin itsenäisiä ja aineiden yliopettajat ovat varsin ratkaisevassa 

asemassa siinä, mitkä asiat opetuksessa painottuvat.  

 

Rakennusmestari, AMK  

 

Rakennusmestari (AMK) – koulutusta tarjoaa Suomessa tällä hetkellä yhdeksän ammattikorkeakoulua. 

Opinnot keskittyvät rakennusalan ammattiopintoihin, joihin sisältyy A-luokan työnjohtopätevyyden 

mukaisia teoriaopintoja ja käytännön soveltamista. Tärkeänä osana opintoja ovat työmaatekniikka, 

rakennushankkeen kustannushallinta, esimiestoiminta ja sopimustekniikka. Tutkintoon sisältyy omiin 

työtehtäviin liittyvä harjoittelu ja opinnäytetyö. Lisäksi tekniikan alan perusopintoina opiskellaan 
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matematiikkaa, fysiikkaa, viestintää, tietotekniikkaa sekä rakennetekniikkaa. Opintoja suoritetaan 

osittain projektitöinä hyödyntäen käytännön rakennushankkeita. Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 

210 opintopistettä. (Rakennusmestariksi 2012, Saimaan ammattikorkeakoulu 2012, a) 

 

Rakennusinsinööri 

 

Rakennusinsinöörin tutkintoon sisältyy insinöörin perusopintojen (matematiikka, fysiikka, kielet ja 

viestintä) lisäksi kaikille yhteisinä muun muassa seuraavia ammattiopintoja: betonitekniikka, 

rakenteiden mekaniikka, rakennetekniikka, geo- ja pohjarakentaminen, rakentamistalous- ja 

tuotantotekniikka, rakennusalan atk-sovellusten hallinta. 

 

Infratekniikan ja maa- ja kalliorakentamisen valinneet perehtyvät lisäksi erityisesti 

maarakennustekniikkaan, louhintatekniikkaan, tie- ja liikennetekniikkaan, vesi- ja jätehuoltoon ja 

ympäristörakentamiseen. Talonrakennustekniikan (rakennesuunnittelu ja -tuotanto) valinneiden 

opinnoissa keskitytään rakennetekniikkaan ja rakennusfysiikkaan, talonrakennustekniikkaan ja 

korjausrakentamiseen. Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä, josta harjoittelun osuus on 

30 opintopistettä. (Saimaan ammattikorkeakoulu 2012, b)  

 

 

6.1.4.3  Täydennyskoulutusta energiatehokkuuden alalta, joitain esimerkkejä 

 

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO - Rakennusten energiatehokkuus  

- Uusien energiatehokkuusvaatimusten vaikutukset rakennustyömaalla 

 

Uudet rakennusten lämmöneristämistä ja energiankulutusta koskevat määräykset ovat nostaneet 

rakennusten vaipan ilmatiiviyden merkittäväksi tekijäksi rakenteiden toimivuudelle, energiankulutuksen 

pienentämiselle ja hyvän asumisviihtyvyyden saavuttamiselle.  Koulutuksessa käsitellään rakennuksen 

vaipan ilmanpitävyyden huomioon ottamista rakennuksen lämmöneristys- ja 

energiankulutuslaskelmissa, rakennusvaipan ilmanpitävyyden varmistamista, tiiviysvaatimusten 

vaikutusta rakennusprosessiin, rakenteisiin ja rakennustyön laadunvarmistukseen, rakennusvaipan 

ilmavuotoluvun mittausta ja eri talotyyppejä koskevia erityisohjeita. (RATEKO 2012) 

 

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL – Rakennusasiantuntijakoulutus 2012 – 

Energiatodistus 

 

Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen laatiminen eli 

rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi kurssilla 

perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin lämmöneristysmääräyksiin sekä matalaenergia- ja 

passiivitalosovelluksiin. 

 

Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL – Rakennusasiantuntijakoulutus 2012 - Passiivitalon 

rakentaminen  

 

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käsitellään passiivitalon määritelmä sekä esimerkkejä 

suomalaisista toteutetuista passiivitaloista, rakenneratkaisuista ja lämmitysenergiantuottotavoista. 

Ympäristöministeriön suunnitelmien mukaisesti rakentamismääräykset muuttunevat 2015 mennessä 

siten, että pientalojen energiatarpeesta osa tulee olla peräisin paikan päällä tuotetusta uusiutuvasta 

energialähteestä tai -polttoaineesta. Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään uusiutuvat 

energialähteet ja -polttoaineet sekä niiden hyödyntäminen pientalon käytön aikana.(RKL 2012) 

 

6.1.5 Rakennusalalla suoritettavat sertifikaatit  
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Useissa rakennusalan työtehtävissä vaaditaan erilaisia kortti- ja sertifikaattipätevyyksiä. Korttien 

tarkoituksena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta sekä taata ammattitaitoinen osaaminen. 

Sertifiointi varmentaa, että henkilö osaa suorittaa ilmoittamaansa toimintaa. Osa sertifikaateista on 

vapaaehtoisia, osa taas pakollisia, kuten esimerkiksi tulityökortti. 

 

6.1.5.1 VTT-henkilösertifikaatti 

 

VTT:n henkilösertifiointi varmentaa, että henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa esim. tehdä 

rakennusten lämpökuvauksia tai vesieristää märkätiloja ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. VTT-

henkilösertifikaatti myönnetään ensin kahdeksi vuodeksi ja uusitaan sen jälkeen kahdeksi tai viideksi 

vuodeksi kerrallaan, jos henkilö täyttää sertifiointivaatimukset. 

 

VTT:n henkilösertifioinnin toimialat ovat seuraavat:   

• Märkätilojen vedeneristäjä  

• Märkätilatöiden valvoja   

• Ohutlevykattoasentaja  

• Rakennusten lämpökuvaaja  

• Rakennusterveysasiantuntija  

• Rakenteiden kosteuden mittaaja  

• Rakennusten tiiviyden mittaaja  

• Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija)  

• Palokatkoasentaja  

 (VTT 2012) 

 

6.1.5.2 Työturvallisuuskortti 

 

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen koulutus, jonka tavoitteena on parantaa työpaikkojen 

työturvallisuutta. Kortin saa suoritettuaan hyväksyttävästi kurssin, joka sisältää tietoa työpaikan 

riskeistä ja työskentelystä riskien kanssa. Kortin voimassaolo on viisi vuotta. Työturvallisuuskortin 

käyttöönotto on työpaikoille vapaaehtoista. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa 

käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea 

työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa 

päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön 

työturvallisuusosaamiseen sekä pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. 

(Työturvallisuuskortti.fi 2012) 

 

6.1.5.3 Tulityökoulutus 

  

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Koulutuksen hyväksyttävästä 

suorittamisesta myönnetään henkilökohtainen tulityökortti, joka on voimassa viisi vuotta kaikissa 

Pohjoismaissa. Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään 

tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri 

osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys 

sekä osataan tehdä työ turvallisesti. (Suomen pelastusalan keskusjärjestö 2012, a)  

 

6.1.5.4  Tieturva-koulutusohjelma 

 

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. 

Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii 

työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden 

turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty antamaan olosuhteiden edellyttämiä taitoja ja 
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varmistamaan työntekijän pätevyyttä. Tieturva 2 on jatkokurssi yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja 

työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. (Suomen pelastusalan keskusjärjestö 2012, b)  

 

 

6.1.6 Koulutuksen rahoitusmuodot 

 

6.1.6.1 Ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2010 

 

Vuonna 2010 oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta antoi yhteensä 142 koulutuksen 

järjestäjää, joista 39 oli kuntayhtymiä, 15 kuntia ja 87 yksityisiä yhteisöjä tai säätiöitä. Kuntien ja 

kuntayhtymien määrä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä on vähentynyt edellisvuodesta kuudella ja 

yksityisten pysynyt samana. Ammatilliseen peruskoulutukseen käytettiin 1,6 miljardia euroa vuonna 

2010. Vuonna 2006 ammatilliseen peruskoulutukseen käytettiin 1,2 miljardia euroa. 

Opiskelijakohtaiset kustannukset lisääntyivät tuona aikana 18,8 prosenttia. Edellisestä vuodesta ne 

lisääntyivät 2,2 prosenttia. Kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

 

• Kuntayhtymät: 960 miljoonaa euroa 

• Kunnat: 254 miljoonaa euroa 

• Yksityiset: 391 miljoonaa euroa 

• Valtio: 2,5 miljoonaa euroa 

 

6.1.6.2 Maksullinen palvelutoiminta 

 

Yksikköhintarahoituksen lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät hankkivat rahoitusta toimintaansa 

maksullisella palvelutoiminnalla. Maksullisessa palvelutoiminnassa koulutuksen järjestäjä laskuttaa 

ulkopuolisia palvelujen ostajia järjestämästään koulutuksesta, myymistään tuotteista ja muista 

palveluista.(Opetushallitus 2012, b) 

 

 

6.1.7 Koulutuksen kehittäminen energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti 

Opetusministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa on tuotu esiin mm. opetus- ja kulttuuriministeriön 

johdolla hiljattain toteutettuja laajojakin alan koulutusta koskevia uudistuksia. Näitä ovat olleet mm. 

ammattikoulutuksen tutkintojärjestelmän uudistaminen ja rakennusmestarikoulutuksen 

käynnistäminen. Vaikka rakennusalan vetovoima on uudistusten myötä parantunut, haasteena on 

edelleen se, millä toimenpiteillä alan osaamisen taso saadaan nopeasti nostettua kehittyvän alan 

tarpeita vastaavaksi. Tarvitaan ministeriöiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten 

sekä kiinteistö- ja rakennusalan aktiivista vuoropuhelua koulutuksen kehittämiseksi. (ERA 17 2012) 

 

6.1.7.1 ERA17: opetuksen kehittämisen painopistealueet  

 

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 - toimintaohjelman seurantaryhmä on 

esittänyt parannuksia kiinteistö- ja rakennusalan koulutukseen. Seurantaryhmä esittääettä opetus- ja 

kulttuuriministeriö panostaisi kiinteistöalan sekä infra- ja talonrakennusalan opetuksen 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Seurantaryhmä tarjoaa samalla ministeriölle yhteistyötä 

vauhdittaakseen kiinteistö- ja rakennusalaa palvelevan osaamisen ja opetuksen kehittämistä. 

Esityksessä pidetään tarpeellisena kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmän nopeaa 

uudistamista. Kestävän kehityksen periaatteet, energiaviisaat ratkaisut ja parhaat käytännöt halutaan 

järjestelmällisesti sisällytettävän kaikkeen alan opetukseen. 

 

ERA17-seurantaryhmä totesi kannanotossaan, että kiinteistö- ja rakennusalan opetusta tulee kehittää 

monipuolisesti. Alan ammattiosaamisen tasoa tulee nostaa erityisesti korjausrakentamiseen, 

energiatehokkuuteen ja rakennusfysiikkaan liittyen. Energiankäytön ja päästöjen vähentämisen tulee 
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olla läpileikkaava tavoite kaikissa koulutussisällöissä. Opetuksen ja koulutuksen laaja-alaisuutta tulee 

lisätä korostamalla poikkitieteellisyyttä. Lisäksi opetusta on suunnattava entistä tehokkaammin ja 

oppimateriaaleja kehitettävä järjestelmällisesti. Myös koulutustarpeiden ennakointia voidaan edelleen 

kehittää. Seurantaryhmä on ehdottanut yhtenä toimenpiteenä rakennetun ympäristön 

energiatehokkuuden professuurien perustamista. (Sitra 2012) 

 

6.1.7.2  Kosteus- ja hometalkoot   

 

Kosteus- ja hometalkoot on ympäristöministeriön koordinoima hanke, joka tuottaa koulutus- ja 

tiedotusmateriaalia uudis- ja korjausrakentamiseen. Kosteus- ja hometalkoot toteutetaan laajassa 

yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, järjestöjen ja 

yritysmaailman kanssa. Talkoiden tavoitteena on luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kosteus- ja 

homevaurioalalle yhtenäinen koulutus- ja pätevöitymispolku. Eri koulutusportaiden suorittamisen 

jälkeen riittävän kokemuksen omaava henkilö voisi hakea sertifikaatin pätevyydelleen. Koulutus- ja 

pätevöitymisjärjestelmä rakennetaan valtionhallinnon, korkeakoulujen ja rakennusalan järjestöjen 

yhteistyönä. (Kosteus- ja hometalkoot 2012, a) Vuonna 2012 on laadittu Tunnista ja tutki riskirakenteet 

– opetusmateriaali kuntotutkimuksen opettajien käyttöön. (Kosteus- ja hometalkoot 2012, b) 

 

6.1.7.3 Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa  

 

Suomen ympäristöopisto Syklissä on menossa ESR-hanke ”Kestävä kehitys rakennusalan 

koulutuksessa” rakennusalan koulutuksen kestävästä kehityksestä Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 

 

Hankkeen tavoitteena on rakennusalan koulutuksen työelämävastaavuuden vahvistaminen niin, että 

se vastaa kestävän kehityksen osaamistarpeita sekä vastaavasti rakennusalan opetuksen, opettajien 

osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Muutoksiin vastaaminen edellyttää paitsi nykyisten 

olemassa olevien osaamistarpeiden tunnistamista, myös tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. 

 

Hankkeessa laaditaan opetuskokonaisuuksia kestävän kehityksen teemoista talotekniikan ja 

talonrakennuksen ammatilliseen koulutukseen. Valmiiden opetuskokonaisuuksien lisäksi hankkeessa 

kuvataan kestävän kehityksen osaamistarpeet ja oppimistavoitteet kestävän kehityksen oppimispolun 

muodossa vähintään yhteen koulutusohjelmaan/tutkintoon. Lisäksi laaditaan opas, joka sisältää 

työkaluja ja hyviä käytäntöjä rakennustyömaan toimintojen kehittämiseen. (Sykli 2012) 

 

6.1.7.4 Tutkimusten jalkauttaminen koulutukseen 

 

Tällä hetkellä on käynnissä useita tutkimushankkeita ja –kokonaisuuksia, 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 vuonna 2012 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) 

 

6.1.7.5 Uusiutuvan energian käyttö 

 

RES-direktiivin mukaan sertifiointiin tai pätevöitymiseen johtavan koulutusjärjestelmän tulee olla 

valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämä koskee aurinkosähköä, aurinkolämpöä, biokattiloita 

ja lämpöpumppuja. Amiedu järjestää 2012 vuoden lopulla aurinkosähkö- ja aurinkolämpökoulutuksia. 

Lämpöpumppukoulutukset pyörivät koko ajan (EU Cert) kolmessa eri oppilaitoksessa. Suomessa 

varsinainen pätevöitymisjärjestelmä asentajarekistereineen valmistuu loppuvuodesta 2012. (Res 

compass 2012) 
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6.1.8 Koulutustarpeiden monitorointi 

 

Opetushallituksessa toteutettava Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) 

-projekti kehittää prosessimallia osaamistarpeiden ennakointiin. Prosessin tulee tuottaa 

ennakointitietoa, jota voidaan hyödyntää niin ammatillisen, ammattikorkea- kuin 

yliopistokoulutuksenkin sisältöjen kehittämisessä vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. 

 

Myös kiinteistö- ja rakennusalalla on tehty selvitys tulevaisuuden osaamistarpeista VOSE –projektin 

yhteydessä. Projektissa on hahmoteltu alan mahdollisia kehityssuuntia ja niiden edellyttämiä 

osaamistarpeita. Alan muutosvoimina pidetään kilpailukykyä ja kansainvälistymistä, 

ilmastonmuutoksen hallintaa sekä monialaisuutta. Osaamistarpeita eritellään rakennusalan 

työntekijöiden, rakennusmestarien, kiinteistönhoitajien, rakennusalan johtajien ja asiantuntijoiden sekä 

kiinteistöjohtamisen osalta. 

 

Hankkeessa on nostettu esille yksitoista tärkeintä alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää 

muutosvoimaa: Suomen kilpailukyky ja globaalin talouden merkitys, monialaisuus, rakennuskanta ja 

infrastruktuuri, työelämän muutokset, yhdyskuntarakenne, eriytyneet asiakastarpeet, 

ilmastonmuutoksen hallinta, tieto- ja viestintätekniikan rooli alan toimintatapojen muuttajana, 

kansainvälistyminen, ikärakenteen muutos / työvoiman saatavuus ja muuttuvat tarpeet sekä 

innovaatiot ja teknologian kehittyminen.  

 

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen ennakointia on esitelty julkaisussa ”Osaamistarpeet kiinteistö- 

ja rakentamisalalla – laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto”. Julkaisussa todetaan, että 

laadullisten selvitysten mukaan rakentamis- ja kiinteistöalalla kilpailukyvyn perustana tulisi nähdä 

vankka ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen. Oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi lisätä, samoin kuin 

yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. Myös koulutuksen kansainvälistymiseen tulisi 

kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Monialaisuus tulisi ottaa koko alaa läpileikkaavaksi 

teemaksi. (RIL 2012, b, VOSE 2011, 28–29.) 

 

Koko kiinteistö- ja rakentamisalaa tarkasteltaessa mahdollisia urapolkuja ja niiden edellyttämiä 

osaamisia on erittäin suuri määrä. Sen vuoksi alan ennakointia tulisi vastaisuudessa rajata 

selkeämpiin osakokonaisuuksiin. Kiinteistö- ja rakentamisalalla mielekkäin rajaus seurannee 

vastaisuudessa vallitsevia toimialarajoja. Ennakointi sisältäisi kaikilta toimialoilta kaikki työnkuvat ja 

kaikki työnantajaroolit – ja samalla kaikki koulutusasteet. Onnistuakseen ja vaikuttaakseen ennakointi 

edellyttää alan toimijoiden järjestäytymistä suorassa yhteistyössä opetuksesta ja koulutuksesta 

vastaavan virkamieskunnan kanssa. (Rakennuslehti 19.6.2012) 

 

 

 

6.2. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvää, amma-

tillisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista rakennusalan koulutustarjontaa 

 
6.2.1 Koulutusta uusiutuvien energialähteiden käytöstä 

 

Uusiutuvan energian käyttöön liittyvää korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopetusta on tarjolla useissa 

yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Perustutkintoihin liittyvän koulutuksen lisäksi monet 

oppilaitokset tarjoavat yksittäisiä kursseja tai pienempiä opintokokonaisuuksia, joiden avulla 

ammattilaiset voivat täydentää osaamistaan. (Motiva 2012) 
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Koulutuksia uusiutuvien energialähteiden käytöstä järjestävät oppilaitosten lisäksi myös erilaiset 

järjestöt, ammattiyhdistykset, rakennusalan yritykset sekä rakennustuoteteollisuus. Laitevalmistajat 

järjestävät omia koulutuksiaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyen (ilma- ja maalämpöpumput, 

tuuligeneraattorit, aurinkokerääjät, aurinkopaneelit). Näitä on osittain kopioitu osioiksi alan 

ammatillisiin koulutuksiin, mm. lämmityskattila-asentajan koulutukset on liitetty LVI-alan koulutukseen.  

 

6.2.2 Luonnonvarainstituutin Bioenergiakeskus 

 

Luonnonvarainstituutin Bioenergiakeskus BDC (Bioenergy Development Centre) on biopolttoaineiden 

tuotannon ja käytön koulutus- ja kehittämisympäristö, jonka keskeinen osaamisalue on puu- ja 

peltoenergia, biokaasu sekä bioenergiayrittäjyys. Koulutuksen tavoitteena on bioenergiaan liittyvän 

tutkimustiedon jalkauttaminen käytännön toiminnan tasolle, bioenergiasektorilla toimivien yritysten 

tukeminen, uusien innovaatioiden tuottaminen ja jatkokehittäminen sekä bioenergiaan liittyvän tiedon 

levittäminen. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa voi opiskella AMK-insinöörin tutkinnon. 

Suuntautumisvaihtoehtoina ovat kestävä teknologia ja kestävä energiatalous. (Motiva 2012) 

 

6.2.3 Puuenergianeuvontakoulutus 

 

Puuenergianeuvojien tehtäviin valmistutaan Puuenergianeuvojien koulutus ja verkostoituminen -

koulutuksesta. Työn ohessa suoritettava koulutus kestää vuoden. Hankkeen on ideoinut ja 

käynnistänyt alkuun Keski-Suomessa toimiva BENET Bioenergiaverkosto yhteistyössä Motivan 

kanssa. Koulutusta annetaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja Hämeen 

ammattikorkeakoulussa. (Motiva 2012) 

 

6.2.4 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus - Rakennusten 

energiatehokas hallinta 

  

Rakennusten energiatehokkaan hallinnan koulutuksessa voi hankkia erityispätevyyden rakennusten 

suunnitteluun uudistuvien rakentamismääräysten mukaisesti ja lisätä siten asiantuntemusta myös alan 

valvonta-, toteutus- ja rakennuttamisorganisaatioissa. Koulutuksessa tarjotaan kunkin osallistujan 

työnkuvan edellyttämää energiatehokkaan rakentamisen uutta osaamista ja valmiuksia 

energiatehokkuuden laskennalliseen osoittamiseen käytännössä. Koulutuksen laajuus on 30 op ja se 

on tarkoitettu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille kuten arkkitehdeille (erityisesti 

pääsuunnittelijoille), diplomi-insinööreille, insinööreille ja rakennusmestareille. (Metropolia 2012) 

 

 

6.3. EU:n kehittämishankkeita rakennusalan koulutuksessa 
 

EU:n Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelmassa (LdV) rahoitetaan liikkuvuuden ja 

kumppanuushankkeiden lisäksi laajempia kehittämishankkeita, niin kutsuttuja innovaatioiden siirto -

hankkeita. Projekteissa kehitetään oppimateriaaleja, opetussuunnitelmia, pedagogisia menetelmiä, 

opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista ym. kansainvälisessä yhteistyössä. LdV-ohjelma tukee 

projekteja, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä. 

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä olevat organisaatiot. 

(Cimo 2012) 

 

Eco Construction Team (LdV TOI Innovaatioiden siirto) –projektissa on tavoitteena on yhtenäistää 

ekorakentamisen koulutuspolitiikkaa Euroopan tasolla. Rakennusteollisuus työllistää koko Euroopassa 

noin 26 miljoonaa työntekijää, ja energiansäästötavoitteet tuovat suuria haasteita. Hankkeessa 

luodaan mm. ekorakentajan sertifikaatti. (Ecoconstruction 2011)  
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New Skills Network (Tulevaisuuden osaajat) -EU-hakukierros on käynnissä 2012. Yhtenä haasteena 

ja haun painopisteenä on ilmastonmuutoksen aiheuttama uudenlaisen vihreän työn ja 

ympäristöosaamisen tarve. Tarve uudenlaiselle ammatilliselle osaamiselle on suuri, myös ja etenkin 

rakennusalalla, missä mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseen on suuri. 

(New Skills Network 2011) 

 

Euroopan sosiaalirahasto on tukemassa Suomessakin monia kehittämishankkeita myös 

rakennusalalla. ESR-tuella parannetaan työllisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä, tuetaan innovaatioiden 

tuottamista sekä lisätään osaamista. Ohjelmassa rahoitetaan myös rakenteellisen kehittämisen 

hankkeita, esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen uudistamista, jotka 

koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. Hankkeilla parannetaan koulutuksen 

vastaavuutta työelämän tarpeisiin, koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön 

edellytyksiä osallistua koulutukseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) 

Opetusministeriö käynnistää vuosittain myös koulutustarpeiden ennakointihankkeita kansallisella ja 

Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoituksella. Tukea on ohjattu hankkeille, joissa käsitellään koulutus- 

ja yhteiskuntapolitiikan kannalta tarpeellisia aihekokonaisuuksia ja teemoja. 
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7. Nykyisen osaamistilanteen ja 2020 tavoitteiden välinen ero  

 Kuva 9: Rakennuksen ilmatiiveys on 
olennaista energiatehokkkuuden 
kannalta. Ilmanvuotokohtia havain-
noidaan lämpökameralla työpajassa 
toukokuussa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Työvoiman määrän muuttuminen ja rakennusalan koulutetun työvoiman 
määrä 2020  

 

7.1.1. Tämän hetken tilanne ja ongelmia rakennusalan koulutuksessa 

Rakennusalan oppilaitos- tai oppisopimusmuotoisen peruskoulutuksen suorittaa Suomessa vuosittain 

noin 4700 henkilöä. (Tilastokeskus 2012) Vuosina 2013-2020 valmistuu tällä vauhdilla 

peruskoulutuksesta lähes 54 000 uutta työntekijää. Arvioiden mukaan rakennusalalta on jäämässä 

eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä jopa 45 prosenttia työntekijöistä. Vuositasolla tarvittaisiinkin 5000 

uutta henkilöä alalle. Koulutuksen ongelmana ei ole niinkään puute rakennusalalle haluavista vaan 

aloituspaikkojen niukkuus erityisesti infrapuolella. Myös suuriin keskeytysprosentteihin eräissä 

koulutusohjelmissa tulisi löytää ratkaisuja. (Turun Sanomat 5.2.2011, Tekes 2011)  

 

Rakennusalan suhdanneherkkyys on osaltaan estänyt koulutettavien määrän kasvua ja tuonut 

koulutuksen kehittämiseen varovaisuutta.  Mikäli osaaminen ja työmarkkinoiden tarpeet eivät kohtaa, 

on väärille aloille koulutetun työvoiman vaara jäädä työttömäksi suuri. Samalla työvoimaa ei ole uusille 

kasvualoille riittävästi saatavilla. (Opetusministeriö 2009)  

 

Tämän hetken tilanne on jo rakennustyömailla, etenkin perustyötasolla haastava, eikä uusia 

ammattitaitoisia työntekijöitä löydy riittävästi. Tämä on osaltaan avannut Suomen rakennusmarkkinat 

ulkomaiselle työvoimalle ja epätyypillisille työsuhteille, ja luonut tilanteen, jossa työmoraali ja 

ammattiosaaminen ovat arvioiden mukaan vähenemässä. (Vapaavuori 2011) Toisaalta on näkyvissä 

rakennusalan koulutuksen suosion kasvua, eikä ala ole enää nuorille ”se viimeinen vaihtoehto”.  

(Turun Sanomat 5.2.2011) Oppilaitosten osaavan henkilökunnan rekrytointi on tämän ajan ja 

tulevaisuuden tärkeä tehtävä. Rakennusalalla on myös paljon kouluttamatonta työvoimaa, osalla ei ole 

edes alan peruskoulutusta. Tämän ryhmän kouluttaminen on oleellisen tärkeää. 

 

7.1.2 Rakennusalan työvoiman tarve tulevaisuudessa  

Maakuntien liiton vuonna 2007 tekemän koulutustarpeiden ennakoinnin mukaan vuosina 2005–2020 

avautuisi Suomessa yhteensä 1,1 miljoonaa työpaikkaa, josta työpaikkojen määrän kasvun osuus olisi 

216 000 ja poistuman osuus 907 000 henkilöä.  
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Rakennusalalla arvioidaan avautuvan ko. ajanjaksolla 84 350 työpaikkaa. Tästä poistuman osuudeksi 

on arvioitu 58 980 ja työntekijöiden määrän kasvuksi 17 700 henkilöä. Työvoiman määrän 

rakentamisalalla arvioidaan kasvavan siten 153 690 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Vertailun 

vuoksi, vuonna 2009 on koko rakentamisala työllistänyt 141 800 henkilöä. (Tilastokeskus 2011d) 

Maakuntien liiton arviot rakennusalan avautuvista työpaikoista ammattiryhmittäin on esitetty 

taulukossa xx.   (Opetushallitus 2007) 

 
Taulukko 16. Rakennusalan avautuvat työpaikat  2005-2020. 

Ammattiryhmät       lkm 

Rakennustyöntekijät 48 830 

LVI-asentajat 9 040 

Rakennusmaalarit 3 380 

Rakennusalan johtajat ja asiantuntijat 23 100 

Yhteensä 84 350 

(Opetushallitus 2007) 

Opetusministeriön asettaman Koulutustarjonnan ennakoinnin ja koulutustarjonnan mitoittamisen 

valmisteluryhmän arvio vuosina 2008–2025 rakennusalalle avautuvista työpaikoista on 65 000 – 

75 000, eli edellistä Maakuntien liiton arvioita hieman pienempi lukema.  Tästä poistuman osuudeksi 

on arvioitu lähes 70 000 työntekijää.  Työryhmän arviot rakennusalan avautuvista työpaikoista 

ammattiryhmittäin on esitetty taulukossa xx. Työryhmä laati myös ehdotukset eri alojen vuosittaisten 

koulutusmäärien kehittämisestä. Arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla oli vuonna 2009 ammatillisen 

peruskoulutuksen aloittaneita 4128, ja työryhmän uusi tavoite-ehdotus koulutettavien määräksi oli 

4100. Ammattikorkeakoulututkinnoissa vastaavat luvut olivat 1779 ja 1700. Työryhmä ehdottaa siis 

edelleen maltillista aloituspaikkojen vähentämistä. 

 

Koulutustarjonnan mitoituksessa, etenkin nuorten koulutuksen osalta, aikajänne on koulutuksen 

aloittamisesta 3–7 vuoden päähän. Vuonna 2012 koulutuksen aloittavat tulevat siis työmarkkinoille 

pääsääntöisesti vuosina 2015–2019. (Opetusministeriö 2009) 

 

Taulukko 17. Rakennusalan avautuvat työpaikat 2008-2025 

    Peruskehitys Tavoitekehitys 
 Mediaani

-ikä 
Työllisten 

määrä 
Poistum

a Muutos 
Avautuvat 
työpaikat 

Muutos 
Avautuvat 
työpaikat 

Ammatti-
ryhmät 

2007 2007 
2008-
2025 

2008-
2025 

2008-
2025 

2008-
2025 

2008-2025 

Rakennus-
työntekijät 

41 80 130 36 890 -4 390 32 500 130 37 020 

LVI-asentajat 42 16 260 7 910 350 8 250 970 8 880 

Rakennus-
maalarit 

43 6 140 3 160 -110 3 050 30 3 190 

Rakennusalan 
johtajat ja 
asiantuntijat 

46 41 080 21 780 10 21 800 4 750 26 530 

Yhteensä 43 143 610 69 740 -4 140 65 600 5 880 75 620 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011) 
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7.1.3 Rakennusalan suosio 

Rakennusalan eräs vahvuus on sen vahva paikallisuus. Rakentamista ei voida siirtää kokonaan 

ulkomaille, kuten on ollut joidenkin muiden teollisuusalojen laita. 

Vuoden 2011 ammatillisen koulutuksen yhteishaussa rakennusalan kiinnostus nousi vuoden 

takaisesta. Esimerkiksi talon-, maarakennus- ja kivialan toisen asteen koulutukseen haki ensisijaisena 

melkein 8 prosenttia enemmän nuoria kuin edellisvuonna 2010.  Jotkut alat ovat muodostuneet toisia 

vetovoimaisemmiksi, kuten esimerkiksi pintakäsittelyala, mm. rakennusmaalarit.  

Erittäin suosittu ala on myös ammattikorkeakoulutasoinen rakennusmestarikoulutus, mihin oli vuonna 

2011 lähes nelinkertaisesti hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Ensisijaisten hakijoiden määrä lisääntyi 

peräti 22 prosenttia vuotta aiemmasta. (Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry 2011) 

Rakennusmestarikoulutuksen suosioon vaikuttanee se, että kyseisen ammattitutkinnon koulutus oli 

vuosia tauolla ja aloitettiin uudelleen 2007, vastatakseen työelämän uusiin osaamistarpeisiin etenkin 

käytännön työnjohdon tasolla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2006) 

Suosituilla aloilla oppilaitoksilla on enemmän varaa valita motivoituneista hakijoista, ja lähtökohdat 

opiskeluun ja uuden oppimiseen ovat tällöin usein paremmat kuin vähemmän valovoimaisilla aloilla.  

 

 

7.2 Osaamistarpeet  
 

7.2.1 Tämän hetkisen osaamisen taso: kyselyn tuloksia 
 
Hankkeessa toteutettiin maalis-huhtikuussa 2012 sähköinen, webropol-pohjainen kysely 

”Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla” rakennustyömaalla toimivien ammattilaisten 

tiedoista ja osaamisesta rakennusten energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä. TTS 

laati kyselyn yhteistyössä projektin muiden partnereiden kanssa. Kysely lähetettiin useille erikokoisille 

rakennusliikkeille, yksityisille työmaavalvojille ja rakennusalan järjestöjen edustajille. Tarkoituksena oli 

saada työnjohto ja työmaavalvojataso vastaamaan työntekijöiden puolesta. Kyselyyn oli myös 

mahdollista vastata oman osaamisensa puolesta. Työvoiman osaamisen vuoden 2020 

muutostarpeiden selvittäminen oli kyselyn keskeinen tavoite. Kyselyn analyysi muodostaa yhdessä 

olemassa olevan koulutusjärjestelmän kartoituksen ja tilastoanalyysin kanssa pohjan tulevaisuuden 

osaamistarpeiden kartoitukselle. 

 

Kysymykset käsittelivät rakennustyömaan perusosaamista ja rakentamisen laatua, mikä samalla tuo 

mukanaan oikein toteutettuna energiatehokkaan lopputuloksen. Kysymyksiä toki valikoitiin alueilta, 

joissa oikean osaamisen tai tiedon merkitys korostuu nimenomaan energiatehokkuuteen nähden. 

  
Kyselyssä oli 36 kysymystä, jotka oli jaettu kolmeen aihealueeseen: Rakennustekniset työt, 

Talotekniset työt, Työmaa, sekä erillinen kysymys: Millaisia täydennyskoulutustarpeita on mielestäsi 

rakennustyömaan työntekijöiden osaamisessa energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen? 

Rakennus- ja talotekniset työt oli jaettu vielä erikseen alueen toiminnalliseen osaamiseen (osaamis- ja 

laatutaso), ja teoreettiseen tietämiseen (tietotaso). Tämän lisäksi kaavakkeessa oli tilaa kommenteille 

ja mielipiteille jokaisen kysymysryhmän jälkeen, sekä kyselyn lopussa vapaata tilaa avoimille 

aiheeseen liittyville kommenteille. Vastaajat kommentoivat ahkerasti, ja kommentit täydensivät hyvin 

valmiita vastausvaihtoehtoja. Kysymykset ovat tämän kappaleen lopussa liitteessä 1. 

 

Kyselyn kolmen ensimmäisen osuuden vastausvaihtoehdoiksi oli annettu (osaa/tietää) hyvin – 

tyydyttävästi – välttävästi – heikosti – ei tarpeen työtehtävien kannalta – ei osaa sanoa. 

Samankaltainen jaottelu on käytössä Opetushallituksen www.osaan.fi – sivuilla, joita käytetään 

http://www.osaan.fi/
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osaamisen tunnistamisessa eri aloilla, esimerkiksi ammattiin valmistavien opintojen alussa. 

(www.osaan.fi) 

 

Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 47 vastausta. Vastaajatahojen ammattinimikkeitä oli paljon, 

yleisimpänä näistä työnjohtaja (9 vastausta). Kyselyyn oli mahdollista vastata yksittäisen työntekijän 

tai hyvinkin suuren työntekijäryhmän puolesta. Lopullisten, kyselyssä käsiteltyjen työntekijöiden määrä 

on haarukassa 134 - yli 230 työntekijää.  Vastausten enemmistö edusti kirves- ja rakennusmiehiä sekä 

putkiasentajia. Koulutustaustana oli useimmiten ammattikoulu tai ammattikorkeakoulu (76 %). 

Vastauksista 67 % oli Etelä-Suomesta, Pohjois-Suomesta ja Lapista vain 4 %.  

 

7.2.1.1. Rakennusteknisten töiden osaamis- ja laatutaso 

 

Rakennusteknisten töiden energiatehokkuuden osaamistaso osoittautui kyselyssä suhteellisen 

hyväksi. Juuri mihinkään kysymykseen ei saatu ”heikosti”-vastauksia. Ovien ja ikkunoiden liitokset ja 

läpiviennit osattiin tiivistää hyvin, mikä on energiatehokkuuden kannalta oleellista rakennuksen 

ulkovaipan ilmatiiveydelle. Muiden läpivientien kohdalla osaaminen arvioitiin aavistuksen verran 

heikommaksi, ollen silti valtaosaltaan edelleen vähintään tyydyttävää. Lämmöneristyksiin liittyvät työt 

sujuivat vastausten mukaan myös hyvin.  

Tässä kyselyn osassa on ehkä eniten se vaara, että vastaajat ovat kaunistelleet totuutta. 

Rakennusteknisissä töissä on kyseessä niin sanottu rakentamisalan perusosaaminen, ja mukana on 

toisaalta työtehtäviä, joita helpoiten annetaan myös täysin kouluttamattomalle työvoimalle. 

 

Kuva 10. Rakennusteknisten töiden osaamis- ja laatutaso, vastausten yhteenveto 

 

Taulukko 18. Rakennusteknisten töiden osaamis- ja laatutaso, vastausten jakauma 
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http://www.osaan.fi/
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a 

 
 %  % % % % % 

Osaa tehdä ovien ja ikkunoiden liitokset 40 26 9 0 20 6 

Osaa eristää ja tiivistää muut läpiviennit 34 29 11 3 20 3 

Osaa asentaa höyrysulun 34 29 9 0 23 6 

Osaa suorittaa lämmöneristykseen 
liittyvän pohjan puhdistamisen 37 23 11 0 23 6 

Osaa suorittaa lämmöneristykseen 
liittyvän villan leikkaamisen / oikean 
materiaalikoon valinnan 29 34 6 3 23 3 

Osaa asentaa perustusten erilaiset 
eristemateriaalit 29 40 3 0 26 3 

Osaa asentaa rungon ja runkoa 
täydentävien rakennusosien erilaiset 
eristemateriaalit 20 34 6 0 31 9 

Osaa asentaa yläpohjan erilaiset 
eristemateriaalit 23 40 3 0 29 6 

 

7.2.1.2 Rakennusteknisten töiden tietotaso 

Rakennustekniikan teoriaosaamisesta U-arvon merkitys oli vähintään tyydyttävällä tasolla n. 60 % 

vastaajista.  Muutkin eristysasiat olivat tämän kyselyn mukaan myös teoreettisesti hyvin hallinnassa. 

Kosteusosaamiseen puututtiin kysymysosion kommenttikohdassa ja kaivattiin lisää koulutusta 

perusrakennusfysiikasta, etenkin juuri kosteuden siirtymisen periaatteista. Tämän hetken 

rakennusalan koulutuksessa on juuri näitä teoriatunteja vähennetty, työharjoittelun määrän kasvaessa.  

Kuva 11. Rakennusteknisiin töihin liittyvä tietotaso, yhteenveto 

 

Taulukko 19. Rakennusteknisiin töihin liittyvä tietotaso, vastausten jakauma 
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työtehtä
vien 
kannalta 

 
% % % % % % 

Ymmärtää kuinka U-arvo kuvaa 
rakenteen lämmöneristyskykyä 46 20 23 3 6 3 

Ymmärtää materiaalin 
lämmönläpäisykertoimen sekä 
huolellisen asennuksen merkityksen 
lämmöneristyskykyyn sekä U-arvoon 42 42 8 0 6 3 

Ymmärtää ilmavuodon ja rakenteen 
tiiviyden sekä kylmäsillan merkityksen 
rakenteen lämmöneristyskykyyn 47 28 14 3 6 3 

Ymmärtää kosteuden siirtymisen 
periaatteet rakenteissa ja tietää mikä on 
kastepiste 42 35 9 6 0 3 

 

7.2.1.3 Taloteknisten töiden osaamis- ja laatutaso 

Taloteknisten (LVISA-) töiden energiatehokas osaaminen ei ollut kyselyn tulosten mukaan aivan yhtä 

hyvin hallinnassa kuin rakennusteknisten töiden osaaminen. ’Tyydyttävästi’ oli selvästi yleisin vastaus 

joka kohdassa. Heikointa osaaminen oli lämpöpumppujen asennuksessa. Tämä on huomioonotettava 

osaamiskapeikko, kun pyritään kohti energiaa säästävää rakentamista ja asumista. Jäähdytyslaitteisiin 

ja – koneisiin liittyvässä osaamisessa on myös puutteita, mikä saattaa johtua vielä tekniikan 

harvinaisuudesta tai uutuudesta. Perinteisemmissä ilmanvaihtoasennuksissa (huippuimurit, iv-

koneasennukset) energiatehokkuuden huomioonottaminen oli sen sijaan keskimäärin vähintään 

tyydyttävää. Sähkö- ja automaatiotöiden osaamisessa oli myös selvästi puutteita. 

Tämän osuuden perusteella näyttää siltä, että lisäkoulutusta tarvitaan etenkin uudehkoissa lämmitys- 

ja jäähdytysjärjestelmissä sekä sähkö- ja automaatiotöissä. 

Kuva 12. Taloteknisten töiden osaamis- ja laatutaso, yhteenveto 
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Taulukko 20. Taloteknisten töiden osaamis- ja laatutaso, vastausten jakauma 
 

 hyvin 
tyydyttä
västi 

välttävä
sti heikosti 
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ei osaa 
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% % % % % % 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
putkiasennuksissa (reititys, 
putkistovarusteet, venttiilit, 
painehäviöt, eristystilat) 17 40 13 0 23 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
putkiasennuksissa 
(pumppuasennukset, shunttipiirit, 
alakeskuslaitteet) 10 41 14 0 28 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
putkiasennuksissa (putkisto- ja 
säiliöeristykset) 17 40 17 0 20 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
ilmanvaihtoasennuksissa 
(kanava-asennukset) 20 43 13 0 17 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
ilmanvaihtoasennuksissa (IV-
koneasennukset, huippuimurit) 25 29 18 0 21 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
ilmanvaihtoasennuksissa (IV-
kanavaeristykset) 13 40 20 0 17 10 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
vedenjäähdytyskoneiden 
asennuksessa 7 25 18 4 36 11 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
huonejäähdytyslaitteiden 
(jäähdytyspalkit, puhallinpatterit) 
asennuksessa 3 38 24 3 24 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden 
lämpöpumppujen asennuksessa 3 34 21 7 28 7 

Osaa ottaa huomioon 
energiatehokkuuden sähkö- ja 
automaatiotöissä 10 33 20 3 27 7 

 

7.2.1.4 Taloteknisten töiden tietotaso 

Taloteknisiin töihin liittyvä tietotaso oli keskimäärin tyydyttävästi hallinnassa, jopa talotekniikan 

käytännön osaamista paremmin. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toiminnan ja rakennuksen 

energiatehokkuuden suhde oli suhteellisen hyvin tiedossa. Havaittuja puutteita tiedoissa olivat 

järjestelmien merkitys E-lukuun sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö.  
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Tämän osuuden perusteella näyttää myös siltä, että taloteknisten töiden lisäkoulutusta tarvitaan 

etenkin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toimintaan liittyvissä asioissa. 

Kuva 13. Taloteknisiin töihin liittyvä tietotaso, yhteenveto 

 

Taulukko 21. Taloteknisiin töihin liittyvä tietotaso, vastausten jakauma 
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% t% % % % % 

Tietää lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmän toiminnan 
merkityksen rakennuksen 
energiatehokkuuden (E-luvun) 
varmistamisessa 14 59 10 10 7 0 

Tietää ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan 
merkityksen rakennuksen 
energiatehokkuuden (E-luvun) 
varmistamisessa 28 41 17 7 7 0 

Tietää ilmanvaihdon lämmöntalteenoton 
hyvän toiminnan edellytykset 32 43 11 7 7 0 

Tietää ilmanvaihtokanavistojen 
tasapainotukseen ja säädettävyyteen 
liittyvät asiat 31 34 21 7 7 0 

Tietää energiatehokkaan ilmanvaihdon 
ja SFP-luvun merkityksen asennustyön 
kannalta 25 25 25 11 7 7 

Tietää nestevirtausjärjestelmien 
tasapainotukseen ja säädettävyyteen 
liittyvät keskeiset asiat asennustyön 
kannalta 10 38 21 7 17 7 

Tietää mitä tarkoitetaan talotekniikan 
perusparannuksella 29 43 21 4 4 0 

Tietää miten uusiutuvia energiamuotoja 
voidaan hyödyntää rakennuksissa 20 37 30 7 3 3 



60 

 

 

7.2.1.5 Työmaakäytännöt 

Työmaakäytännöistä työvälineiden ja laitteiden tai telineiden käyttö oli vähintään tyydyttävällä tasolla. 

Energiatehokas talvirakentaminen oli tyydyttävästi hallinnassa, mutta tässä on parantamisen varaa. 

Suomalaisen rakentamisen erityispiirteet liittyvätkin etenkin talviaikaiseen rakentamiseen ja sen 

aikaansaamiin energiatehokkuushaasteisiin. Oman työnsä laatua osasi arvioida vähintään 

tyydyttävästi 81 % vastaajista. Kysymykseen tuli myös useita ’ei tarpeen työtehtävien kannalta’ – 

vastauksia, mikä on kokonaisuuden ja laadunhallinnan kannalta huolestuttavaa.  

Työmaan ja rakennustyön kokonaisuuden hahmottamisessa oli puutteita ja viestintä oli vaikeaa 

etenkin osioon tulleiden kommenttien mukaan, vaikka vuorovaikutukseen kykenikin kyselyssä 

vähintään tyydyttävästi 80 % vastaajista ja kokonaisuuden ja oman työnsä kokonaisuuden osana 

hahmotti vähintään tyydyttävästi jopa 91 % vastaajista. 

Kuva 14. Työmaakäytännöt, yhteenveto 

 
Taulukko 22. Työmaakäytännöt, vastausten jakauma 

 hyvin 
tyydyttä
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% % % % % % 

Osaa käyttää työvälineitä ja 
laitteita/telineitä oikein 45 38 0 0 18 0 

Osaa rakennusaineiden, -alueiden ja 
rakenteiden työnaikaisen suojauksen 39 39 7 2 12 0 

Osaa energiatehokkaat työtavat ja 
hallitsee energiatehokkaan 
talvirakentamisen käytännöt 24 51 12 2 7 2 

Ymmärtää työnsä tärkeyden osana 
rakennuksen kokonaisuutta ja 43 48 3 5 3 0 
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laadukkaan työn merkityksen energian 
kulutukseen 

Osaa arvioida oman työnsä laatua 38 43 12 0 7 0 

Pystyy olemaan aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa muihin 
työntekijöihin myös eri ammattikuntien 
kanssa varmistaakseen 
energiatehokkaan ja toimivan 
kokonaisuuden 39 41 17 2 0 0 

 

7.2.1.6 Kyselyssä esiin nousseita energiatehokkaan rakentamisen ongelmia  

Avoimissa kommenteissa monet vastaajat pureutuivat rakennusalan sisäisen viestimisen ja 

kokonaisuuden hallinnan ongelmiin. Viestinnässä rakentamisen osapuolten välillä nähtiin puutteita: 

suunnittelijoiden ja tekijöiden välinen yhteys ei toimi, eikä myöskään eri työntekijäryhmien yhteys 

työmaalla. Kun kokonaisuus ei ole kenelläkään hallussa, on laadukas ja energiatehokas rakentaminen 

vaikeaa.  Yksittäinen työntekijä ei näe työnsä merkitystä eikä tunne tarvetta energiatehokkaisiin, 

joskus ylimääräisiltä tuntuviin ratkaisuihin, jos häneltä puuttuu tietoa siitä, mikä vaikuttaa mihinkin.  

Ulkomainen vuokratyövoima tuo omat ongelmansa, ja kyselyyn vastanneiden mukaan vaatii huolellista 

valvontaa, jotta työt tulevat tehdyksi – usein kyse on kuitenkin pelkästään kieliongelmista, kun 

esimerkiksi asennusohjeet ovat vain suomeksi.  

Vastaajat myös valittelivat, ettei energiatehokkuusasioiden miettimiseen ole nykyisillä työmailla aikaa 

riittävästi, koska raha ratkaisee. Useiden vastaajien näkemyksen mukaan tärkeät energiatehokkuuden 

käytännöt ovat toisaalta vasta muotoutumassa, mitä pidettiin myös huolestuttavana. Näitä asioita 

käsiteltiin myös Build Up Skills-hankkeen kevään työpajoissa.  

 
7.2.1.7 Kyselyn tuloksiin liittyviä virhemahdollisuuksia 
  
Kysely kattoi lopulta vain melko selektiivisen osan Suomen rakennustyömaista. On oletettavaa, että 

kyselyyn vastanneet ovat niitä tahoja, joiden kiinnostus energiatehokkuusasioihin ja samalla 

energiatehokkaan rakentamisen toteuttamismotivaatio on muutenkin keskimääräistä korkeampi. Tämä 

oletus koskee sekä työnjohdon asemassa vastanneita että yksittäisiä rakennustyömiehiä. Tällöin 

tulokset näyttävät energiatehokaan rakentamisen osaamisen todellista valoisampana. Tätä oletusta 

tukevat hankkeessa järjestetyt työpajat ja asiantuntijahaastattelut. 

Kyselyssä ei myöskään saatu juurikaan vastauksia pohjoisemmasta Suomesta, Pohjois-Suomen ja 

Lapin vastausten prosenttiosuus oli vain 4 %. Tosin Pohjois-Suomessa rakentamisen volyymi on 

muutenkin huomattavasti etelää pienempi. Lumen ja pakkasen rakentamiselle tuomat haasteet ja 

talvirakentamisen käytäntöjen toteutus olisi kuitenkin mielenkiintoista saada verrattua eteläisemmän 

Suomen kanssa. Suomi on etelä-pohjoissuunnassa pitkä maa, ja ero keskilämpötilassa ja lumen 

määrässä on suuri etelän ja pohjoisen välillä. Tämä vaikuttaa rakentamisen aikataulutukseen ja 

käytäntöihin. 

Joissain kysymyksissä vastaaminen on saattanut olla vaikeaa, koska kysymyksiä ei selitetty tai avattu 

enempää. Eräänlainen tarkistuslista olisi voinut olla hyvä esimerkiksi kysyttäessä talvirakentamisen 

käytännöistä. Kyselyn kompaktisuutta pidettiin laadintavaiheessa kuitenkin tärkeänä ja selitykset 

jätettiin pois. 

Kyselyn analyysissä kiinnitettiin huomiota myös siihen, että monet vastaajat ovat todennäköisesti 

vastanneet positiivisemmin, ovat haluneet antaa paremman kuvan itsestään tai omista työntekijöistään 

kuin tilanne todellisuudessa on. Kyselyyn saatettiin suhtautua osaamiskartoituksena, johon kannattaa 
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vastata “parhain päin”. Tätä virhemahdollisuutta pyrittiin pienentämään kyselyn laatimisvaiheessa, niin 

että kyselyyn saattoi vastata nimettömänä, ja yhteystiedot tarvittiin vain, mikäli vastaaja halusi saada 

kyselyn vastausten koosteen itselleen myöhemmin. Kyselyn saatetekstissä korostettiin, että 

vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, yksittäisen yrityksen tai rakennustyömaan vastaukset eivät 

ole tunnistettavissa, eikä mitään tietoja tulla käsittelemään yksittäistapauksina. Avoimissa 

kommenteissa tuli esiin keskimäärin pessimistisempi kokonaiskuva rakennustyömaan 

energiaosaamisesta kuin varsinaisissa kysymyksissä vastattiin. Kyselyn saate on liitteenä 1. 

 
 
7.2.2 Rakennusalan työntekijöiden lisäkoulutustarve: osaamis- ja koulutustarpeet 
aihepiireittäin 

 
Työmaakyselyssä selvitettiin omana kysymyksenään vastaajien näkemyksiä 

täydennyskoulutustarpeista rakennustyömaan työntekijöiden energiatehokkaaseen osaamiseen. 

Seuraavaan on koottu aiheryhmittäin sekä näitä näkemyksiä että tutkimuksen aikana muulla tavoin, 

mm. työpajoissa ja asiantuntijahaastatteluissa esiin tulleita koulutustarpeita.  

 

7.2.2.1 Kokonaisuuden hallinta 

 

Rakentamisen yksityiskohdat tulevat jatkossa olemaan entistä merkityksellisempiä, esim. tiiveys, 

kylmäsillat ja eristeasennukset. Yksityiskohdista muodostuva kokonaisuus täytyy kuitenkin myös olla 

hallinnassa, tai ainakin sen merkitys on tiedostettava. Työntekijöiden on nähtävä oman työnsä 

merkitys osana kokonaisuutta. Sama pätee työnjohtotasoon, joka on myös otettava mukaan kaikkeen 

energiatehokkuuskoulutukseen, eli energiaosaajiksi on koulutettava sekä työnjohto- että 

työntekijätaso. 

 

Koulutuksessa tulisi ottaa huomioon kapean erikoistumisen sekä monialaisen ja usein kevyemmän 

kokonaisuuden hallinnan välinen ristiriita. Erikoisosaamista kaivataan kuitenkin moniin uusiin 

ratkaisuihin.  Kokonaisuuden hallinnassa ei täydykään olla kyse siitä, että kaikki osaavat kaikkea. 

Energiatehokkuus on myös katsottava osana ympäristövaikutuksien laajempaa kokonaisuutta.  

 

Kouluttajien on tunnistettava erilaisiin toimenkuviin (esim. rakennusmies, kirvesmies, eristäjä, putki-, 

ilmastointi-, sähkö-, ja automaatioasentaja) liittyvät suurimmat riskipaikat ja kyettävä eliminoimaan ne 

täsmäkoulutuksella ja tarpeeksi hyvällä perusopetuksella. Kouluttajien oma koulutus ja ajantasainen 

osaaminen ovat oleellisen tärkeäitä.  

 

7.2.2.2 Lämpöeristykset ja ilmatiiveys 

 

Lämmöneristykselle asetetut uudet ja vielä kiristyvät vaatimukset vaativat rakennuksen ulkovaipalta 

enemmän kuin ennen. Eristekerrosten paksuus kasvaa ja talojen on oltava entistä tiiviimpiä. 

Työmiehen on osattava tunnistaa riskipaikat ja tajuttava läpivetojen eristämisen tarve – perusasia, 

jonka pitäisi olla kaikkien tiedossa, mutta käytännössä rakennustyömailla tämäkään ei ole aina 

itsestään selvää. Ilmatiiveyden mittaaminen, lämpökameroiden ja muiden teknisten apuvälineiden 

käyttö on tullut mukaan työmaalle, ja näiden käyttöä on opeteltava. 

 

7.2.2.3 Kosteudenhallinta 

 

Kosteus seurausvaikutuksineen on ollut ja tulee olemaan ongelma.  Suomen erityispiirteenä on 

pohjoinen sijainti. Kokonaisvaltaisen kosteuden hallinnan osaamisen merkitys työmaalla kasvaa 

ilmastonmuutoksen aiheuttaessa jatkossa entistä enemmän kosteusvaihteluja ja sulamisen ja 

jäätymisen nopeita vaihteluja. Työmaalle tarvitaan lisää rakennusfysiikan perusoppia, mikä motivoisi 
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rakentajia oikeisiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Tietty osaamisen perustaso auttaa ymmärtämään 

kokonaisuutta ja peilaamaan omia ratkaisuja siihen.  Tietämys näissä asioissa vaihtelee tällä hetkellä 

suuresti. 

 

Rakentamisen riskit kasvavat mentäessä kohti passiivi- ja nollaenergiataloja, sillä niiden rakenteet 

eivät anna esimerkiksi rakentamisen aikaista, usein huonosta työmaasuojauksesta johtuvaa kosteutta 

anteeksi.  Edelleen löytyy työmaita, joissa rakenteita ei suojata juuri lainkaan sateelta työmaalla –

kiireen tai tietämättömyyden vuoksi -  ja vettyneiden rakennekerrosten ei anneta kuivua (Koiso-Kanttila 

2012). Lisäkoulutuksen tarve on suuri. Uudet tutkimustulokset ja passiivirakentamisen mallit on 

jalkautettava nopeasti käytäntöön työmaille ja koulutukseen. (Workshop 3, mm. Rakennuslehti 2012) 

 

7.2.2.4 Talotekniset asennukset  

 

Taloteknisissä asennuksissa (lämmitys, ilmastointi, vesi, sähkö, automaatio) tarvitaan entistä 

suurempaa tarkkuutta, esimerkiksi rakennusten ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Tämä on useissa 

lähteissä havaittu yhdeksi kriittisimmistä seikoista energiatehokkaassa rakentamisessa. Ilmatiiveyden 

lisäksi vääränlaisilla asennuksilla saatataan pilata myös esimerkiksi kosteuseristykset.  

 

Asiantuntijoiden mukaan LVI-asentajille tarvittaisiin myös toistaiseksi puuttuvat pätevyysvaatimukset, 

mikä varmistaisi työntekijöiden osaamiseen panostamisen. Uudet tuotteet ja järjestelmät tuovat 

lisäkoulutustarvetta. Koko LVISA-alalle tarvitaan lisää osaajia, erityisesti pitemmälle koulutettuja 

erikoisammattitutkinnon suorittajia. (workshop 1) 

 

7.2.2.5 RES-asennukset ja muu uusi tekniikka 

 

Uudet rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ja EU:n sekä kansalliset tavoitteet tuovat 

mukanaan uudenlaisia ympäristöteknisiä ratkaisuja, ja olemassaolevat ratkaisut kehittyvät. Uusien 

energiatehokkaiden rakenteiden toimivuus ja eri ratkaisujen keskinäinen yhteensopivuus tulevat 

olemaan keskiössä. Uusien järjestelmien ja hybridijärjestelmien toiminta ei ole välttämättä 

ongelmatonta. Järjestelmiin  ja niiden yhteistoimintaan liittyvät riskit tulee tunnistaa ja välttää.  

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa määräysten mukaan erittäin merkittävästi, ja tämä aiheuttaa 

lisäkoulutustarvetta LVI-laiteasentajille ja –suunnittelijoille. Alan täydennyskoulutustarpeet ovat suuret 

jo asennusten tiiveyssyistä. LVIS-alan peruskoulutukseen energiatehokkuus olisi tuotava kauttaaltaan.  

Uusissa ratkaisuissa, esimerkiksi aurinkoenergiaan liittyvissä, laitevalmistajat ja työnantajat tarjoavat 

tyypillisesti omaa koulutusta erilaisista asennusjärjestelmistä, uusista markkinoille tulevista 

aurinkopaneeliteknologioista jne. Tämankaltaisissa koulutuksissa energiatehokkuusosaaminen on 

aiheeseen liittyen sisäänrakennettuna mukana. 

 

7.2.2.6  Perusosaaminen kaiken pohjana 

 

Koulutuksessa pitäisi pyrkiä tarjoamaan vahva pohja opiskeltavan alan substanssiin, eli alakohtaisiin 

“vaikeisiin perusasioihin”. Nämä alalla tarvittavat perustiedot ja – taidot ovat laaja- alaisia ja muuttuvat 

hitaasti. VOSE-projektissa tuli selvästi esille, että koulutusjärjestelmän tulee taata opiskelijalle 

ensisijaisesti laaja-alainen perusosaaminen (Vieno jne 2012). Soveltamistaidot opitaan työelämässä. 

BUS-työpajoissa ja asiantuntijahaastatteluissa tuli myös esiin se, että ei ole itsestään selvää että 

yksinkertaistakaan eristeen paksuuden valintaa tai talon nurkkien eristämistä välttämättä osataan 

tehdä oikein. Rakentamiseen tulee uusia määräyksiä kiihtyvällä tahdilla, ja perusasiat on osattava 

uuden pohjaksi.  

 

Kyselyn vastauksissa kaivattiin käytännönläheisiä, napakoita opetuspaketteja esim. erilaisista 

läpivienneistä. Energiatehokkaan rakentamisen osaaminen on nähtävä osin automaattisena 

seurauksena siitä, kun rakennetaan laadukkaasti ja määräysten mukaan. 
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7.2.2.7 Korjausrakentaminen 

 

Rakentamisen painopiste siirtyy uudisrakentamisesta korjausrakentamisen puolelle rakennuskannan 

vanhentuessa. Rakennuskantaa uudistetaan vuosittain vain 1,5 prosenttia. Korjausrakentamisella 

voitaisiin saada paitsi merkittävät energiatehokkuushyödyt, myös uusia  työllisyysmahdollisuuksia. 

Putkiremonttien määrä kasvaa korjausrakentamisen määrän lisääntyessä tulevina vuosina. Olemassa 

olevien kiinteistöjen hallinto on tulevaisuudessa enemmän ja enemmän tekemisissä 

korjausrakentamisen ja energiatehokkaiden ratkaisujen kanssa. Uuden energiatehokkaan teknologian 

käyttö korjausrakentamisessa, sekä yhteispeli vanhojenkin rakenteiden ja tekniikan kanssa vaatii 

uudenlaista osaamista.  

 

7.2.2.8 Yhteistyö eri toimijoiden välillä avainasemassa 

 

Kouluttajien löytäminen, myös työnjohtajille, voi olla ongelmallista. Rakennusalan koulutuksessa 

tarvitaan kouluttajien ja koulutuksen kansallista koordinointia eri toimijoiden ja oppilaitosten välillä, jotta 

energiatehokkuusosaaminen saadaan mahdollisimman nopeasti jalkautettua opetukseen ja työmaille. 

Erilaisten pätevyyksien koordinointi on myös tärkeää.  

7.2.2.9 Ulkomainen työvoima 

 

Ulkomaalaisen työvoiman usein puuttuvat tai vaikeasti todettavat pätevyydet ovat herättäneet tarpeen 

löytää keinoja lisäkouluttaa heitä. Ongelmana on saada työnantajat motivoitumaan koulutuksesta. 

Varsinaisille maahanmuuttajaopiskelijoille, ja täällä täydennyskoulutettaville ulkomaalaisille 

työntekijöille olisi oltava saatavilla ainakin perusasioista opetusmateriaalia eri kielillä.  Suomen kielen 

koulutus on käytännössä kuitenkin välttämätöntä, sillä harvalla rakennustyömaalla löytyy piirustuksia, 

asennusohjeita yms. eri kielillä. 

 

 

7.2.3 Koulutustarpeet ammattiryhmittäin 

 

Rakennustyömaan työntekijöiden työtehtävien laajuus ja moninaisuus hankaloittavat yksittäisiin 

ammattinimikkeisiin tarttumista puhuttaessa energiatehokkaan koulutuksen kehittämisestä. Siksi tässä 

raportissa ei ole tuotu yksittäisten, energiatehokkaaseen rakentamiseen koulutettavien 

ammattiryhmien tarvittavia volyymeja numeroin esiin, vaan keskitytty osaamistarpeisiin. Nämä tarpeet 

ja osaamiskapeikot ovat pitkälti koko rakennusalan läpikäyviä, ja niihin tarvitaan koulutusta ja 

kehittämistä kaikilla eri koulutustasoilla. 

 

Hankeen jatkotyöskentelyssä voidaan mahdollisesti hyödyntää Kansallista Ammattiluokitusta 2010, 

joka perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 

(International Standard Classification of Occupations)-ammattiluokitukseen. Alla olevaan listaukseen 

on tuotu tämän hankkeen kannalta oleellisimmat ammattiryhmät, ulkopuolelle rajautui mm. luokka 93, 

Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät, sillä kyseessä on varsinaista ammattikoulutusta 

tarvitsematon ammattiryhmä. (Tilastokeskus/ Ammattiluokitus) 

 

7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 

71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 

711 Rakennustyöntekijät ym. 

7111 Talonrakentajat 

7112 Muurarit ym. 

7113 Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. 

7114 Betonirakentajat ja raudoittajat 
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7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 

7119 Muut rakennustyöntekijät 

712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 

7121 Kattoasentajat ja -korjaajat 

7122 Lattianpäällystystyöntekijät 

7123 Rappaajat 

7124 Eristäjät 

7125 Lasinasentajat 

7126 Putkiasentajat 

7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat 

713 Maalarit ja rakennuspuhdistajat 

7131 Rakennusmaalarit ym. 

7132 Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat 

7133 Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat 

 

74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 

741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat 

7411 Rakennussähköasentajat 

7412 Muut sähköasentajat 

7413 Linja-asentajat ja -korjaajat 

742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat 

7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja -korjaajat 

74211 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat 

74212 Automaatioasentajat ja -korjaajat 

7422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja -korjaajat 

 

Näistä ammattiryhmistä eniten avainasemassa energiatehokkaaseen rakentamiseen tähdättäessä 

näyttävät tämän nykytilan analyysin pohjalta olevan rakennustyöntekijät, talonrakentajat, 

putkiasentajat, eristäjät, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat, sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat, 

elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja korjaajat sekä elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat 

ja korjaajat.  

 

Näillä aloilla energiatehokkaan rakentamisen käytännöt olisi syytä tuoda kaikkeen uuteen 

koulutukseen, ja täydennyskouluttaa koko alalla toimiva ammattiryhmä. Esimerkiksi kokonaisuuden 

hallinnan kannalta energiaosaaminen täytyisi toisaalta ulottaa kaikkiin työmaan ammattialoihin.  

 

Taulukko 23. Rakennustyömaan tärkeimmät perus- ja lisäkoulutustarpeet. 

 

 

OSAAMISTARVE 

 

PERUS / 
TÄYDENNYS-
KOULUTUS 
(P=perus, 
T=täydennys) 

 

AMMATTIRYHMÄ, JOTA AIHE ENITEN KOSKEE 

(Kansallisen Ammattiluokituksen 2010 mukaan) 

Kokonaisuuden hallinta P+T Kaikki ammattiryhmät läpileikkaava 
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Lämpöeristys ja 
ilmatiiveys 

P+T 

Rakennustyöntekijät ym.  

Talonrakentajat 

Eristäjät 

Putkiasentajat 

Kosteudenhallinta P+T 

Rakennustyöntekijät ym.  

Talonrakentajat 

Eristäjät 

Betonirakentajat ja raudoittajat 

Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 

Muut rakennustyöntekijät 

Kattoasentajat ja -korjaajat 

LVIS-asennukset P+T 

Putkiasentajat 

Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat 

Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat 

Rakennussähköasentajat 

Muut sähköasentajat 

Linja-asentajat ja -korjaajat 

Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat 

Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja -
korjaajat 

Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat 

Automaatioasentajat ja -korjaajat 

Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja -korjaajat 

RES-asennukset P+T 

Putkiasentajat 

Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat 

Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat 

Rakennussähköasentajat 

Muut sähköasentajat 

Linja-asentajat ja -korjaajat 

Perusosaaminen ensisijaisesti P Kaikki ammattiryhmät läpileikkaava 

Korjausrakentaminen P+T 

Rakennustyöntekijät ym.  

Talonrakentajat 

Muurarit ym. 

Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 

Muut rakennustyöntekijät 

Yhteistyö alan eri 
toimijoiden välillä 

ensisijaisesti P Kaikki ammattiryhmät läpileikkaava 
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Ulkomaisen työvoiman 
koulutustarpeet 

ensisijaisesti T Kaikki ammattiryhmät läpileikkaava, ensisijainen: 
Rakennustyöntekijät 

 
 
 

7.3. Tarpeita koulutusten sisällön muutoksille  

  
7.3.1 Uudet pätevyysvaatimukset 
 
Suomessa on jo rakennusalalla käytössä paljon erilaisia sertifikaatteja, joiden määrä on 

lisääntymässä. Osa sertifikaateista on  vapaaehtoisia, osa pakollisia. Huolena on lähinnä 

sertifiointijärjestelmän koordinointi ja sertifikaattien arvostuksen väheneminen. Mikäli pätevyydestä ei 

ole työntekijälle työnsaannin kannalta tai rahallisesti hyötyä, ei sertifiointijärjestelmä pysy kasassa, ja 

sertifioinnit kokevat inflaation. Hankkeen aikana pidetyissä työpajoissa nousi esiin ajatus lisäksi 

energiaosaajan sertifikaatista - energiatehokkuusasiat voitaisiin sisällyttää osaksi olemassa olevia 

korttikoulutuksia. Pätevyysvaatimukset tulisi saada työntekijöiden koko ketjuun riittävän osaamisen 

takaamiseksi, mikäli sertifiontijärjestelmän kehittämistä jatketaan. 

 

7.3.2 Peruskoulutus 

 

Koulutuksen kehittämisen kannalta oleellista on erottaa toisistaan rakennusalan peruskoulutus ja 

ammattilaisille suunnattu jatko- ja täydennyskoulutus. Koulutuksen toteutuksen kannalta haasteet ja 

keinot sekä kohderyhmä ja koulutustavat ovat hyvin erilaiset. Peruskoulutuksen kehittämistarpeissa  

korostuvat teoriatietämys sekä muun osaamisen pohjana olevien perusosaamisen, 

kosteudenhallinnan, läpivientien ja eristämisen osaamisen tarve. Tässä raportissa havaittuja puutteita 

tämänhetkisessa osaamisessa on pyrittävä minimoimaan uusien alalle koulutettavien kohdalla. 

 

Perustutkintojärjestelmä nähdään rakennusalalla sinällään rakenteiltaan toimivaksi. Energiaosaamisen 

koulutus olisi sisällytettävä mukaan lähes kaikkeen koulutukseen eikä sitä voi käsitellä omana 

erillisalanaan.  

Työharjoittelun määrän lisääntyminen ammattiopetuksen kustannuksella on osoittautunut osin 

ongelmalliseksi. Uusiutuvat määräykset vaatisivat kuitenkin teoreettisten opintojen laajentamista. 

Työharjoittelun laatutaso ja oppimismahdollisuudet vaihtelevat. Työharjoittelun laadun valvomiseen ei 

oppilaitoksilla tahdo riittää resursseja. Oppilaitoksista saattaa valmistua joskus hyvinkin heikon 

ammattitaidon saavuttanutta väkeä.   

 

Koulutuksen kehittämisessä yhteistyö eri osapuolten välillä on oleellista, sillä järjestelmä on hidas 

muuttumaan ja energiaosaamiseen tähtäävillä muutoksilla on kiire. Tutkintotavoitteisessa 

koulutuksessa on tutkinnon perusteiden tuntemuksella ja käytöllä mahdollista saada tasalaatuista 

opetusta. Myös näyttötutkintojärjestelmän avulla on mahdollista saada valtakunnallisesti koordinoitua 

osaamista rakennusalalle. 

7.3.3 Täydennyskoulutus 

Jatkokoulutuksessa on otettava huomioon kaikki rakentamisen energiatehokkuutta tukevat toimet. 

Tässä raportissa havaitut osaamiskapeikot (kappale 7.2.2 ja edellinen taulukko) on huomioitava, sekä 

talotekniikan että rakennustekniikan osalta. Näihin voidaan kehittää omat 

täydennyskoulutuspakettinsa, joihin yhdistetään teoria- ja käytännön osaaminen. 

Jatkokoulutuksen täytyy tavoittaa enemmän opiskelijoita, ja oppilaitokset lisää päteviä kouluttajia 

väestön ikääntyessä ja kouluttajien eläköityessä. Rakennusmailla jo toimivien työntekijöiden 
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täydennyskoulutus on haastavaa. Energiaosaamisen lisäämiseksi koulutuksen tulisi olla laadukasta ja 

lyhytkestoista, missä saattaa kyllä piillä jo sovittamaton ristiriita. Asiat voivat olla niin vaikeita, että lyhyt 

koulutus ei riitä hyviin oppimistuloksiin. Työnantajilla ei ole useinkaan resursseja tai halua päästää 

työntekijöitä pitkäksi ajoiksi kursseille, koska aika on rahaa rakentamisessa. Yrityksille tulisi antaa 

osaamisen lisäämisestä kannustimia ja takuu hyödyistä. (Ainasoja, BUS workhop 6.6.2012)  

Näitä ongelmia ratkotaan Build Up Skills-hankkeen loppuvaiheessa, jonka tuloksena syntyy 

rakennusalan koulutuksen roadmap vuoden 2020 energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

7.4. Seuranta ja ennakointi  

 

7.4.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma  

 

Koulutustarjonnan mitoittaminen ja koulutuksen sisällöllinen kehittäminen edellyttävät tulevaisuuden 

koulutus- ja työvoimatarpeiden arviointia eli ennakointia. Koulutuksen ennakointi on osa 

koulutuspolitiikan ohjausta ja päätöksentekoa. 

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 

(KESU), joka perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Valtioneuvosto hyväksyi 

joulukuussa 2011 kehittämissuunnitelman vuosille 2011–2016. Kehittämissuunnitelma toimii 

hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana ja siinä päätetään koulutuksen keskeisistä laadullisista, 

määrällisistä ja rakenteellisista linjoista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a)  

Korkeakoulujen osalta koulutustarjonnan mitoittamisesta sovitaan tarkemmin kolmivuotisissa tulos- ja 

tavoitesopimuksissa. Ammattikorkeakoulujen tavoitesopimuksissa sovitaan aloituspaikoista 

koulutusaloittain ja yliopistojen tulossopimuksissa sovitaan tutkintotavoitteista tieteenaloittain ja uusien 

opiskelijoiden tavoitteellisesta kokonaismäärästä. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa 

päätetään ammatillisen koulutuksen enimmäisopiskelijamäärästä, jonka rajoissa koulutuksen 

järjestäjät päättävät koulutustarjonnasta omalla toimialallaan. 

Opetusministeriön toiminnassa korostuu erityisesti koulutustarpeiden määrällinen ennakointi. 

Laadullisesta ennakoinnista vastaavat toimialallaan Opetushallitus ja korkeakoulut. Koulutuksen 

laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimii koulutustoimikuntajärjestelmä, joka koostuu 

ohjausryhmästä, koulutustoimikunnista sekä määräaikaisista asiantuntijaryhmistä. 

Ennakointi suuntautuu pitkälle tulevaisuuteen, sillä tutkintoon johtavan koulutuksen kestosta johtuen 

tutkinnon suorittaneet siirtyvät työelämään vasta 5-8 vuoden kuluttua siitä kun koulutustarjonnan 

muutoksista on päätetty. Lisäksi he tulevat olemaan työelämässä vuosikymmeniä. Erityisesti nuorten 

peruskoulusta arvioidaan yleensä 10–15 vuoden aikajänteellä, aikuisten lisä- ja muuntokoulutuksessa 

aikajänne voi olla lyhyempikin. 

 

7.4.2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.2.2012 asettanut ohjaus- ja työryhmän ammatillisen koulutuksen 

tutkintojärjestelmän kehittämistä varten (TUTKE2). Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea 

ja seurata kehittämistyön etenemistä. Työryhmän tehtävänä on laatia projektisuunnitelma ja 

pohjaehdotukset tutkintojärjestelmän kehittämistä varten. Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 

2014 lopussa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b)  

 

7.4.3 Euroopan sosiaalirahaston ennakointihankkeet 

 

Opetusministeriö käynnistää vuosittain koulutustarpeiden ennakointihankkeita kansallisella ja 

Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoituksella. Tukea on ohjattu hankkeille, joissa käsitellään koulutus- 
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ja yhteiskuntapolitiikan kannalta tarpeellisia aihekokonaisuuksia ja teemoja (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2011b)  

 

7.4.4 VOSE-projektissa havaittuja rakennusalan koulutuksen laadullisia kehittämistarpeita 

 
Opetushallituksen projektissa ”Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi” (VOSE) 

koottiin ammatillisen koulutuksen, myös rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden osaamistarpeiden 

laadullista ennakointia. Projektissa syntyneessä raportissa ”Osaamistarpeet kiinteistö- ja 

rakentamisalalla” on koottu yhteenvetoa rakennusalan koulutuksen laadullisesta kehittämisestä. 

Raportti tukee Build Up Skills – hankkeen havaintoja. 

 

Raportissa todetaan, että laadullisten selvitysten mukaan rakentamis- ja kiinteistöalalla tulisi 

kilpailukyvyn perustana nähdä vankka ja jatkuvasti kehittyvä osaaminen. Tätä tehtävää varten 

koulutuksen tulisi antaa riittävät valmiudet elinikäiselle oppimiselle. Oppilaitosten välistä yhteistyötä 

tulisi lisätä, samoin kuin yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. Myös koulutuksen 

kansainvälistymiseen tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Erilaisten opetusjärjestelyjen 

avulla monialaisuus olisi mahdollista ottaa koko alaa läpileikkaavaksi teemaksi. 

 

Riittävän perusosaamisen varmistamista pidettiin koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä. 

Vastavalmistunutta työvoimaa on riittävästi saatavilla ja heidän osaamistasonsa koettiin projektin 

selvityksissä pääsääntöisesti hyväksi. Ongelmia koettiin lähinnä työmaaosaamisen laajalla osa-

alueella. Sen sijaan kokeneita ammattilaisia ei tunnu löytyvän riittävissä määrin. Kysyntä muodolliselle 

osaamiselle on kasvanut alan kehittyessä, ja siksi työnantajasektorin tulisi varmistaa riittävät 

lisäkoulutusmahdollisuudet alalla jo työskenteleville. (Vieno jne 2012) 

 

7.4.5 ERA 17 

 

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 17-seurantaryhmä on todennut, että rakennusalan 

ammattiosaamisen tasoa tulee nostaa erityisesti korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen ja 

rakennusfysiikkaan liittyen. Energiankäytön ja päästöjen vähentämisen tulee olla läpileikkaava tavoite 

kaikissa koulutussisällöissä. Opetuksen ja koulutuksen laaja-alaisuutta tulee lisätä korostamalla 

poikkitieteellisyyttä. Lisäksi opetusta on suunnattava entistä tehokkaammin ja oppimateriaaleja 

kehitettävä järjestelmällisesti. Myös koulutustarpeiden ennakointia voidaan edelleen kehittää. 

Seurantaryhmän havainnot ovat pitkälti samassa linjassa Build Up Skills- nykytilan analyysissa 

saatujen tulosten kanssa. (ERA17) 
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8. Esteitä rakennustyömaiden energiansäästötavoitteiden 2020 
toteutumiselle  

 

 

Kuva 15: Työmaaosaamisen noidankehä. (Vieno jne 2012) 

 

8.1 Rakennusalan pirstaloituminen ja eri alojen välisen koordinaation puute 

 

Energiatehokkaassa rakentamisessa kokonaisuuden hallinta on ratkaiseva tekijä. Rakennuksen laatu 

syntyy osana rakennusprosessia. Prosessin laatu vaikuttaa siksi olennaisesti lopputuotteen laatuun. 

Hyväkin suunnitelma vesittyy, mikäli työmaan jokainen rakentaja ei toteuta omaa työtehtäväänsä 

oikein. Tämä tuo suuren vastuun työmaavalvojille ja vastaaville mestareille. Tiedonkulun katkeaminen 

romuttaa myös rakentamisen laatua ja energiatehokkuuteen pyrkimistä.  

 

Rakennushanketta varten kootaan usein nopeasti yhteen uudet toimijat, hankkeen johdosta 

suunnittelijoihin, valvojiin ja rakentajiin saakka. Alalle tyypillisten kireiden aikataulujen puristuksessa on 

hyvin haastavaa saada heille synnytettyä yhteisiä laatutavoitteita, etenkin jos toimijat eivät edes 

kohtaa toisiaan konkreettisesti saman pöydän ääressä. (BUS workshopit 2012) 

 

Rakennusala on Suomessa osaltaan keskittynyt, sillä suuria rakennusliikkeitä on Suomen markkinoilla 

vain muutamia. Alalla on kuitenkin tuhansia pieniä yrityksiä, jotka toimivat pienissä hankkeissa tai 

suurten rakennusyhtiöiden alihankkijoina. Toimialaa leimaavat pitkät alihankintaketjut, ali- ja sivu-

urakat, joiden välisessä koordinaatiossa on helposti puutteita. Näiden, alalle ominaisten pitkien ja 

kontrolloimattomien alihankintaketjujen sekä työvoiman keikkaluonteisuuden vuoksi hyvän laadun 

rakentaminen on haasteellista. (Vapaavuori 2011) 

 

Rakennustöiden valvonta on näin usein pirstaleista,  ja saattaa olla jopa epäselvää kenelle vastaavan 

mestari rooli kuuluu. Esimerkiksi pientalotyömaalla talopakettitoimittaja vastaa omasta urakastaan, lvi-

työt omastaan, sähköt omastaan. Urakoiden ketjuissa ei aina tunneta kokonaisvastuuta tai sitouduta 

laadun tekemiseen. Pienissä rakennuskohteissa urakoitsijat eivät edes ole yhtä aikaa työmaalla. 

Vastaava työnjohtaja ei ole välttämättä kokopäiväinen ja käy vain silloin tällöin työmaalla. Tällaisessa 

tilanteessa on hyvin vaikea kenenkään saada kokonaiskuvaa tilanteesta tai pystyä reagoimaan 

ongelmakohtiin. Kukaan ei ota vastuuta rakennusvirheistä. (BUS workshopit 2012, Saastamoinen 

2012, Koiso-Kanttila 2012) 
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8.2. Kokonaisuuden hallinta ja asenteet 

 

Build up Skills – hankkeen kyselyn ”Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömailla” tulokset 

osoittavat, että rakennustyömaan ja rakennuksen kokonaisuuden hallinta ei ole aina paras 

mahdollinen. Yksittäisen työntekijän saattaa olla vaikea nähdä oman työnsä merkitystä koko 

rakennuksen energiatehokkuudelle, ja tämä vähentää motivaatiota oman työn laadun tarkasteluun. 

Energiansäästön tärkeyttä ja ekotehokkaan rakentamistavan merkitystä siinä ei työmailla vielä aina 

ymmärretä. (BUS kysely 2012) Sekä vanhemmat että uudemmat tutkimukset osoittavat, että viime 

kädessä asenne ratkaisee rakentamisessa. Ammatillinen osaaminen ei riitä, ellei ole kiinnostunut 

lopputuloksesta (Jääskeläinen 2012). Oman työn merkityksen vähättely johtaa helposti 

huolimattomuuteen ja virheiden vähättelyyn. Tämä merkitsee pahimmillaan suoria rakennusvirheitä ja 

esimerkiksi rakentamisaikaisen suojauksen unohtamista (Koiso-Kanttila 2012). 

 

Asuntoministerinä vuosina 2007–2011 toimineen Jan Vapaavuoren mukaan rakennusalalle ominaisen 

liikkuvan ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevän työvoiman piirissä ylpeys omasta ammatista 

ja työmoraali ovat, ellei katoavia, niin ainakin hiipuvia ilmiöitä. Kaipuu ammattimaisten kirvesmiesten ja 

suoraselkäisten sähkömiesten perään ei ole kaipuuta menneille vuosikymmenille, vaan aidoista 

tarpeista nouseva kysymys (Vapaavuori 2011).  

 

Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen siirtäminen, perehdyttäminen ja kouluttaminen on usein 

hankalaa, koska vastassa ovat vanhoihin oppeihin pohjaavat työmaan asenteet. Työmaa saattaa 

luulla osaavansa, kun tehdään niin kuin ennenkin, tai oletetaan joku työtapa oikeaksi. Nuori työvoima 

saa koulutuksessaan uutta tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta, mitä saatetaan vähätellä 

vanhojen työmiesten ja ”vanhan koulun” työmaavalvojien ja – mestarien parissa. Nuoret osaajat 

saattavat myös aliarvioida pitkän työuran tehneiden työntekijöiden osaamista. Eri sukupolvet tai 

eripituisen työmaakokemuksen omaavat työntekijät eivät siis välttämättä arvosta toistensa näkemyksiä 

ja osaamista, mikä hankaloittaa yhteisten tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. (BUS 

workshopit 2012)  

 

Ei ole kuitenkaan varaa edes odottaa nyt ammatillisen koulutuksensa aloittavien saapumista työmaille. 

Kaikki uusi energiatehokkuuteen liittyvä oppi on jalkautettava nopeasti työmaille, sillä uudet 

määräykset vaativat lisää osaamista nopeasti. (BUS workshopit 2012, Saastamoinen 2012) 

 

Asenneilmasto on muuttumassa nopeammin ylätasolta eli rakennusalan päättäjien ja asiantuntijoiden 

taholta. Sitran, Tekesin ja ympäristöministeriön kyselyssä lähes neljä viidestä vastaajasta 

julkishallinnosta, yrityksistä ja järjestöistä kertoi energiatehokkuuden olevan osa oman organisaation 

toimintastrategiaa. (Ympäristöministeriö 2010) 

 

8.3. Kiireen aiheuttama paine ja eri urakkamallien ongelmat 

 

Kokonaisurakassa eli kiinteähintaisessa urakassa sovitaan ennalta kiinteä rahasumma, jolloin 

kustannusriski on yksin urakoitsijalla. Tällöin urakoitsijat pyrkivät suorittamaan urakan mahdollisimman 

nopeasti eli maksimoimaan voitot. Kiire on tällöin pahin syy rakennusvirheisiin. Työtehtävät rajataan 

usein vain välttämättömiin, ja mikäli energiatehokkuuteen liittyvät tai muut laadulliset tekijät eivät ole 

tarkasti säädeltyjä, mittaroituja tai urakkasopimukseen merkittyjä, ne jäävät helposti toteuttamatta.  

Hyvän laadun tekemisestä ei rakentajan näkökulmasta useinkaan ole suoraa etua tälle voiton 

maksimointipyrkimykselle. 

 

Toisaalta rakentajalla ei läheskään aina ole riittävää riskiä joutua taloudelliseen vastuuseen virheistä 

tai muista laiminlyönneistä, sillä ne paljastuvat usein vasta vuosien saatossa, jos lainkaan. Lisäksi 
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virheiden osoittaminen on näkyvää laatua lukuun ottamatta lähes poikkeuksetta vaikeaa. Olemassa 

olevan tiedon siirtymiseen mestari-kisälli-systeemin kautta ei myöskään ole kokonaisurakassa varaa. 

Tavoitehintaurakassa palkkio on sitä suurempi mitä pienemmät ovat toteutuneet kustannukset. Tämä 

aiheuttaa luonnollisesti paineita tehdä niin halvalla kuin mahdollista, mikä saattaa näkyä lopputuloksen 

eli rakennustyön laadussa.  

 

Myös työnjohdossa aika liittyy laatuun. Hyvät työnjohtajat ylityöllistyvät. Usein on totuttu menemään yli 

siitä, missä aita on matalin, jotta tilanne pysyisi hallinnassa. Uusien omaksuttavien asioiden määrä 

pyritään pitämään minimissä ja uusia rakentamismääräyksiä vastustetaan. (BUS workshopit ja kysely) 

 

Kokonaan puuttuva työmaavalvonta on myös tämän hetken ongelma.  Töitä tehdään työmaalla 

mahdollisimman halvalla laadusta välittämättä, myös paljon viikonloppuisin ja iltaisin, jolloin työmaalla 

ei ole työnjohtoa paikalla. Lopputulosta valvotaan, mutta sen tekovaiheita ei. Koulutuksen lisääminen 

ei auta tähän eikä motivoi yrityksiä investoimaan koulutukseen, sillä vaarana on, että työt annetaan 

työntekijöitään kouluttamattomille yrityksille, jotka usein käyttävät ulkomaalaista ammattitaidotonta 

työvoimaa luottaen valvonnan vähäisyyteen. (Ainasoja 2012) 

 

8.4. Puutteita suunnittelusta seurantaan 

 

Rakennusalan vakiintunut toimintakulttuuri ei ole osannut painottaa suunnittelun, dokumentoinnin ja 

hankkeen seurannan merkitystä osana rakennusprosessia. Näiden rooli kuitenkin korostuu, kun 

rakennuksemme teknistyvät entisestään ja niitä koskevat määräykset kasvavat tulevaisuudessa, tai 

ainakin monimutkaistuva, pyrittäessä energiatehokkuuden paranemiseen. (Vapaavuori 2011) 

Rakennukset voivat huonosti myös, koska niiden huollosta ei välitetä. Asukkaille ja käyttäjille, jotka 

eivät nykyään automaattisesti enää huolla edes asuntojaan, tarvitaan tietoa rakennusten ja 

kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Huoltaminen vaikuttaa usein suoraan rakennuksen 

energiatehokkuuteen. Työmaalla asentajat voisivat jo antaa tulevalle käyttäjälle opastusta esimerkiksi 

ilmastointi- tai lämmöntalteenottolaitteen huoltamiseen. (Saastamoinen 2012) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirja on laadittava sellaisiin uudisrakennuskohteisiin tai 

rakennuslupaa vaativiin korjauskohteisiin, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. 

Huoltokirjan laatiminen ja käyttöönotto on erittäin suositeltavaa myös vanhoille eli käytössä oleville 

rakennuksille. (Taloyhtio.net) 

 

Rakennustyömaan ja rakennustuotannon ohjaaminen ja valvonta edellyttävät tuotanto-osaamista ja 

toteuttamiskelpoisia arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisten järjestelmien suunnitelmia. Suunnittelijan 

tulee tuntea työmaan tuotantotekniikat mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. Tuotantojohdon on 

hallittava tuotantotekniikka työmaan organisoinnin ja kalustovalintojen sekä töiden ajoituksen ja 

urakoitsijoiden töiden yhteensovittamiseksi. Suunnittelun ja seurannan osaamisen puute vaikeuttaa 

energiatehokasta rakentamista oleellisesti. (Rakennustieto 2011) Suunnitelmissa määritellään myös 

vastuualueet. Esimerkiksi taloteknisissä asennuksissa on tilanne usein hyvin hajanainen, kun 

laitetoimittajat tuovat paikalle laitteet mutta eivät asenna niitä. (Saastamoinen 2012) 

 

8.5. Rakennuskustannukset 

 

Rakennusala on herkkä suhdanteiden heilahduksille. Kilpailu on tiukkaa yrittäjien välillä. Julkisella 

puolella kilpailutussäännökset ohjaavat valitsemaan halvimman urakan, ja etenkin pienyrittäjät 

saattavat tarjota työtä hyvin pienellä katteella. Huolellisuudesta ja rahasta tinkiminen näkyy 

nykyrakennuksissa (Ahonen jne. 2008). 

  

Suomalainen on kuitenkin tutkimusten mukaan valmis maksamaan energiatehokkaasti rakennetusta 

talosta. Asiaa selvitettiin Kuopion asuntomessuilla 2010 tehdyssä Tekesin ja Motivan kyselyssä. Lähes 
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85 prosenttia talon rakentamista suunnittelevista olisi valmis maksamaan lisähintaa talonsa 

energiatehokkuuden parantamisesta. Valtaosa olisi valmis maksamaan enintään 5 000 euroa, mutta 

pieni osa jopa yli 15 000 euroa. 10 prosenttia ei maksaisi lisää energiatehokkuudesta, mutta olisi 

valmis tinkimään muusta, kuten neliöistä ja varustelutasosta. Kodin lämmitystapaa valitessa 

tärkeimmäksi kriteeriksi nousivat edulliset käyttökustannukset. Lähes puolelle helppokäyttöisyys oli 

olennainen kriteeri. Uusiutuvan energian käyttö oli tärkeää 40 prosentille vastaajista. 

 

Energiatehokkaan rakentamisen esteenä pidettiin yleisimmin sitä, että tietoa ei saa helposti yhdestä 

paikasta. Toisaalta vastaajat kokivat, että myöskään suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla ei ole tarpeeksi 

tietoa. Lisäksi saatavilla olevia tietoja pidetään ristiriitaisina tai epäluotettavina. Vain 22 prosenttia 

vastaajista arveli matalaenergiarakentamisen esteeksi sen hinnan. (Tekes 2010) 

 

8.6. Kertakäyttöyritykset ja harmaa talous 

 

Pyrittäessä rakentamisen korkeaan laatuun, ja sitä kautta energiatehokkuuteen, on oleellista saada 

harmaan talouden ongelmat ratkaistua.   

Harmaa talous, eli että työntekijöille maksetuista palkoista ei tilitetä veroja, on ollut mahdollista etenkin 

pitkien aliurakointiketjujen kohdalla: pääurakoitsija tilaa työn aliurakoitsijalta, joka tilaa työn 

halvemmalta aliurakoitsijalta, joka puolestaan voi vielä tilata työn uudelta aliurakoitsijalta. Ketjun 

viimeisenä, varsinaisena suorittavana tekijänä voi olla yritys, joka ei suorita verovelvoitteitaan 

asianmukaisesti, ja sen vuoksi voi tarjota työn muita halvemmalla. Harmaata taloutta on Suomessa 

pyritty rajoittamaan muun muassa kontrolloimalla paremmin aliurakoitsijoiden ja muiden työmaalla 

liikkuvien työntekijöiden henkilöllisyyttä, ja asettamalla työn tilaajalle aliurakoitsijoiden 

veronmaksusuoritusten tarkastusvelvoitteita.  

 

Rakennusalan toimijoista 35 prosenttia on verovelkaisia. Alalla jäi 2004–2009 maksamatta veroja yli 

600 miljoonaa euroa. Rakennustyömailla on harmaan talouden seurauksena minnekään 

kirjaamattomia piilotyöläisiä, jotka eivät maksa minkäänlaisia veroja. Tämä vääristää kilpailua ja 

nostaa rakennusalan työttömyysmenoja. Rakennusalan työttömyyskassassa oli vuonna 2009 eli 

viimeisimmän laskusuhdanteen alussa noin 10 000 työtöntä rakentajaa. Voi arvioida, että siitä olisi 

ainakin puolet töissä, jos harmaa ja pimeä talous olisi pienempää. (Harjuniemi 2009)  

 

Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. Yhtenä keinona harmaan 

talouden ehkäisemisessä onkin alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen. Yksityisillä palvelualoilla 

koko ajan yleistyvä alihankkijoiden ketjuttaminen on omiaan lisäämään riskiä siitä, että yritykset lyövät 

laimin velvoitteitaan sekä työntekijöitä että ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan (Rakennusliitto 2012) 

Rakennusalalla arvioidaan tosin jo nyt näkyvän tuloksia vuosia jatkuneesta harmaan talouden 

vastaisesta kamppailusta. Yhä useammat toimijat edellyttävät yhteistyökumppaneiltaan 

tilaajavastuupalveluun hakeutumista sekä rakentamisen laatukriteeristön noudattamista (Harjuniemi 

2012) Työn alla on useita toimenpiteitä. Työsuhde- ja verovalvonnan tehostamiseksi otetaan muun 

muassa käyttöön veronumero pakollisessa kuvallisessa henkilötunnistekortissa syksyllä 2012 

(Verohallinto 2012) 

 

8.7. Puutteet koulutuksessa  

 

Rakennusalan koulutukset saattavat olla osittain väärin suunnattuja ja koulutuksiin ei saada oikeita 

henkilöitä. Tarvitaan osaamista koko toimitusketjulle suunnittelijoista ja työmaavalvojista rakentajiin ja 

asentajiin. Työmaavalvojien ja -mestarien koulutus on ensiarvoisen tärkeää energiatehokkaassa 

rakentamisessa. 

 

Rakennustyömaan työntekijöiden jatkokoulutushalukkuus on tavallisesti vähäinen. Isoilla 

rakennusyrityksillä on koulutukseen panostettu, mutta pienemmillä yrityksillä ei tällä hetkellä näytä 
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olevan juurikaan kiinnostusta koulutukseen. Tarvitaan tarkkaan suunniteltua, lyhytkestoista koulutusta, 

mistä on selvästi hyötyä myös yritykselle. (Ainasoja 2012) 

 

Tiukentuvien rakennusmääräysten ja energiatehokkuusvaatimusten mukana tarvitaan uudenlaista 

osaamista. Laadun rakentaminen vaatii teknisen osaamisen lisäksi laaja-alaista ammattitaitoa ja eri 

ratkaisujen keskinäisen yhteensopivuuden tuntemista. Koulutukseen tarvitaan lisää tietoa mm. uusien 

rakenteiden toimivuudesta, rakennusfysiikasta ja siitä miten koko rakennus elää. Tämän hetken 

opetus ei vastaa tulevaisuudessa tarvittavaa tasoa.  Ongelma on myös edelleen paikoin elävä asenne, 

että rakennustyömailla pärjää olemattomilla tiedoilla kuka tahansa. Kuitenkin ainakin perustutkinto 

tarvitaan kaikille rakennuksilla työskenteleville (Lampilahti 2010). Käytännön osaajista on tällä hetkellä 

työmaalla selvästi pulaa, kun osaavia työntekijöitä siirretään toimisto- tai valvontatehtäviin (Vielma 

2012).  

 

Lopullinen oppiminen laatuasioihin ja ammattiylpeys saavutetaan kuitenkin työmailla. Tarvitaan 

enemmän oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Oulussa on saavutettu hyviä tuloksia ”koulutyömaalla”, 

missä työharjoittelu ja koulutus on nivottu entistä paremmin yhteen. (BUS workshopit ja kysely 2012) 

On toisaalta havaittu, että työssä oppiminen ei ole automaatti hyvään koulutukseen. Harjoittelupaikat 

ja – tehtävät saattavat olla yksipuolisia, ja moni tärkeä asia jää oppimatta. Työssä oppimisen määrän 

nostaminen on vastaavasti vähentänyt selvästi teoreettisen opetuksen määrää. Uudet määräykset ja 

vaatimukset energiatehokkuudesta vaatisivat kuitenkin vahvaa teoreettistakin perustaa. Monilla aloilla, 

esimerkiksi sähköasentajakoulutuksessa, ongelmaksi nousee myös energiatehokkuutta käsittelevän 

oppimateriaalin vaillinaisuus tai puuttuminen kokonaan.  Asennustöissä yleinen laatu on myös suoraan 

suhteessa rakenteiden energiatehokkuuteen. (Saastamoinen 2012) 

 

Koulutusten asiasisältöön liittyviä puutteita käsitellään tarkemmin tämän raportin luvussa 7, Nykyisen 

osaamistilanteen ja 2020 tavoitteiden välinen ero. 

 

8.8. Osaavan työvoiman ja kouluttajien ikääntyminen 

 

Työvoiman ikääntymisestä ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä johtuen työikäinen väestö 

alkaa vähentyä, jolloin alakohtaiset, paikalliset ja osaamiseen liittyvät työvoiman saatavuuskysymykset 

muodostavat entistä suuremman uhan talouden kehitykselle. Työikäisten määrä vähenee Suomessa 

vuosina 2010 - 2025 keskimäärin 17 000 henkilöllä vuodessa. Aluksi työikäisten määrän väheneminen 

on nopeampaa ja se hidastuu ajan myötä. (Tossavainen 2007, Työministeriö 2007) 

 

Rakennusalan työvoima on melko ikääntynyttä, minkä vuoksi alalta siirtyy eläkkeelle paljon 

henkilöstöä. Eläköityminen on poistanut ja poistaa rakentamisalan työvoimasta vuosina 2005 - 2025 

vuosittain keskimäärin noin 3500 henkeä, joista noin kaksi kolmasosaa on ammattityötekijöitä. 

(Työministeriö 2007, RIL 2008) Hiljaisen tiedon siirtyminen rakennusalan uusille työntekijöille ja uuden 

ammattitaitoisen työvoiman riittävyys ovat ongelma, ehkä tietoliikenneasentajien kaltaisia trendikkäitä 

aloja lukuun ottamatta. Luontaista helpotusta ammattimaisen työvoiman saatavuusongelmaan ei ole 

näköpiirissä ainakaan Suomen rajojen sisäpuolelta huoltosuhteemme koko ajan heikentyessä. 

 

8.9. Ulkomainen työvoima 

 

Ulkomainen työvoima on ollut kasvussa Suomessa etenkin Uudellamaalla. Syksyllä 2010 RT:n 

talonrakennustoimialan piirissä suoritetun selvityksen mukaan Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan 

piirin jäsenistön työmailla noin 26 % työvoimasta on ulkomaalaisia. Selvityksen mukaan koko maassa 

ulkomaalaisten osuus Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten rakennustyömaiden työvoimasta on 

14,5 %. (Rakennusteollisuus 2011) 

 

Taulukko 24. Työvoimatiedustelun yhteenveto 2011  
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 2011 2010 2009 2008 2007 

Yritykset 219 221 226 208 216 

Työmaat 1812 1933 1716 1822 1698 

Työntekijät 

yhteensä 

27898 21726 18518 21425 22313 

Omat työntekijät 9303 (33 %) 8512   (39%) 7751   (42%) 10018 (47%) 8963  (40%) 

Omista ulko- 

maalaiset 

409 (4,4%) 177   (2,1%) 151  (1,9%) 194  (1,9%) 134  (1,5%) 

Vuokratyöntekijät 1788 (6,4%) 1053   

(4,9%) 

664  (3,6%) 1150  (5,3%) 1455 (6,5%) 

Ulkomaalaiset 

vuokratyöntekijät 

592  (33%) 307   (29%) 150   (23%) 275   (24%) 225  (15%) 

Aliurakointi-

yritykset 

6886 6117 4114 4849 5241 

Aliurakointi 

työntekijät 

17605 (63%) 12801 (59 

%) 

10482 (57%) 11420 12431 (56%) 

Aliur. ulkomaal. 

työntekijät 

4559  (26%) 2663   (21%) 1437   (14%) 1746   (15%) 1212  (10%) 

Ulkomaalaiset 

yhteensä 

  5560  

(20%) 

3147 

(14,5%) 

 1738  

(9,4%) 

  2215   

(10%) 

  1571   (7%) 

Talonrakennusteollisuus ry 2011. 

 

Yhteisen kielen puute työmaalla haittaa työnteon koordinointia. Työnjohdon vastuu korostuu koko 

työmaan osaamisessa, vaikka jokaisella työntekijällä pitäisi olla riittävä ymmärrys omasta 

tekemisestään ja sitä kautta kokonaisuuden ymmärtämisen ja oman työn laadun valvonnan 

mahdollisuus. Tämä hankaloituu, kun yhteistä kieltä ei ole. Tuotepakkausten tekstitkään eivät 

välttämättä aukea ulkomaalaisille. Ulkomaisen työvoiman pätevyyttä on ollut hankala valvoa. (BUS 

workshopit) 

 

Ulkomaisen työvoiman osuudesta harmaan talouden työntekijämäärästä on vaikea löytää tietoja, 

mutta arvioiden mukaan tämä on merkittävä. Rakennusalalla työskentelevän ulkomaisen työvoiman 

palkat ovat myös pahimmillaan vain puolet työehtosopimuksen alarajasta. Tämän lisäksi verotulot 

eivät ohjaudu sen paremmin Suomeen kuin työntekijän kotimaahankaan. Rakennustarjouksia 

sorrutaan tekemään aivan liian pienillä summilla, eikä aikaa ole käytettävissä työntekijöiden 

opastamiseen. (Pohjola 2011) 

 

Maahanmuuttajien koulutusta hankaloittaa se, että koulutusmateriaalia ei ole kattavasti saatavilla eri 

kielillä. RATU – kortistoa eli Rakentamisen tuotantotekniikan oppikirjaa on käännetty kuitenkin jo 

venäjäksi ja käännöstyö aloitettu myös englanniksi ja eestiksi. RATU-kortistosta on myös tehty 

multimedia suomi-venäjä, mikä on otettu opetuskäyttöön useissa oppilaitoksissa. (Ratu Net 2012) 
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9. Johtopäätöksiä  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11: Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen vaatii koulutuksessa kaikkien tahojen 
yhteistyötä ja yhteisesti hyväksyttyjä reseptejä. (kuvat:  ERA17/Leena Ahveninen) 
 

 

9.1 Täydennyskoulutus 

 

Build Up Skills Finland –hankkeessa on havaittu, että käytännössä melkein kaikki rakennusalan 

työntekijät on jollain tasolla saatava lisäkoulutuksen piiriin. Energiaosaaminen on sisällytettävä 

perus- ja täydennyskoulutuksissa läpileikkaavana tavoitteena kaikkiin koulutussisältöihin. 

Irrallisina opintoina toteutettavaan energiatehokkuuskoulutukseen on haastavaa saada opiskelijoita  

motivoitua kouluttautumaan energiaosaajiksi siinä mittakaavassa kuin nyt tarvitaan. Tämä on vaikeaa 

etenkin täydennyskoulutuksessa, missä työnantajan kiinnostus ja työelämän realiteetit (kiire, raha) 

ratkaisevat.  

 

Opetusta on suunnattava entistä tehokkaammin ja oppimateriaaleja kehitettävä. Tarvitaan tarkkaan 

suunniteltua, lyhytkestoista koulutusta, mistä on selvästi hyötyä myös yrityksille. Yrityksille voitaisiin 

antaa osaamisen lisäämisestä kannustimia ja takuu saavutettavista hyödyistä. 

 

Työelämässä jo olevien täydennyskoulutus on ensisijaisen tärkeää, sillä energiatehokkaan 

rakentamisen osaajia on saatava nopeasti koulutettua. Tutkintoon johtavan koulutuksen kestosta 

riippuen tutkinnon suorittaneet siirtyvät työelämään vasta 5-8 vuoden kuluttua siitä kun 

koulutustarjonnan muutoksista on päätetty. Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen on toki 

saatava kulkemaan täydennyskoulutuksen rinnalla kohti samaa päämäärää, vuoden 2020 

energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista. 

 

Koulutuksenkin kehittämisessä voidaan käyttää apuna ERA17-ohjelmassa laadittavaa kiristyvien 

rakentamismääräysten tiekarttaa, minkä laatimisesta vastaa ympäristöministeriö. Tiekartta 

mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin.  

 

 

9.2 Laadun rakentaminen 

 

Energiatehokkaassa rakentamisessa on pitkäti kyse yleisen laadun rakentamisesta. Laadun 

toteuttaminen vaatii teknisen osaamisen lisäksi laaja-alaista ammattitaitoa ja eri ratkaisujen 

keskinäisen yhteensopivuuden tuntemista. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on lisättävä myös 

koulutuksessa. Koulutuksen ja työelämän joustava yhdistäminen on oleellista. 
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Kaikki uudet julkiset uudisrakennukset tulevat olemaan lähes nollaenergiataloja 2019 lähtien ja kaikki 

uudisrakennukset lähes nollaenergiataloja 2021 lähtien. Suomen pohjoinen sijainti on haastava 

energiatehokkaan rakentamisen suhteen. Passiivi- ja lähes nollaenergiatalojen onnistunut 

rakentaminen vaatii Suomessa paksuja eristekerroksia, hyvää rakennuksen ilmatiiveyttä, kattavaa 

kosteudenhallintaa sekä rakennuksessa että rakennustyömaalla, ja kauttaaltaan laadukasta 

rakentamista, missä yksikään rakentajaketjun lenkki ei saa pettää. Tämä yhdistettynä rakennusalalla 

vallitsevaan kiireeseen tekee tavoitteiden saavuttamisesta haasteellista sekä uudis- että 

korjausrakentamisessa. Työntekijöiden ohella on energiaosaajiksi koulutettava myös työnjohtotaso, 

etenkin kun suurin vastuu kokonaisuuden hallinnasta on heillä. 

 

Uusia rakennusalan sertifikaatteja on harkittava tapauskohtaisesti, niiden todellinen hyöty punniten, 

jotta vältetään korttien inflaatio. Suomen tämän hetkisen hallitusohjelman mukaan tutkintojen 

osaamisperusteista määrittelyä vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla, ja ammatillisen koulutuksen 

tutkintojärjestelmän uudistamista jatketaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.  Tämän hetken 

tiedon mukaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) 

otetaan kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. 

 

 

9.3 Osaamisen puutteita 

 

Rakennusalan ammattiosaamisen tasoa tulee tämän raportin havaintojen mukaan nostaa erityisesti 

rakennusfysiikkaan, lämmöneristykseen, rakennusten ilmatiiveyteen, kosteudenhallintaan, 

putkiasennuksiin ja uusiutuvaan energiaan liittyen. Ongelmakohtia löytyi työmaille suunnatussa 

kyselyssäkin juuri energiatehokkuuden kannalta kriittisimmissä kohdissa. Isoina kokonaisuuksina 

nousivat esiin kokonaisuuden hallinta työmaalla, puutteet perusosaamisessa sekä 

korjausrakentamisen haasteet. 

 

Kokonaisuuden hallinta ja eri toimijoiden välisen koordinaation puute on yleisesti havaittu 

rakennusalan suureksi ongelmaksi.  Tätä on käytävä läpi ja ongelmaa pyrittävä ratkaisemaan myös eri 

asteisissa koulutuksissa. Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii oman työn osaamista ja arvostamista. 

Rakennustyömaan pirstaleiset urakkaketjuineen ja kiire täytyisi jollain keinoin saada hallintaan. 

Koulutuksessa on ainakin syytä jatkaa eri osapuolten,  eri alojen oppilaiden tai ammattilaisten yhteisiä 

osuuksia. Työmaatason lisäksi kokonaisuuden hallinnassa on puutteita usein myös ylempänä, 

suunnittelijatasolla.  

 

Aivan perusosaamisessakin näyttää olevan edelleen puutteita, erikseen esille nostettujen 

kriisikohtien, kuten kosteudenhallinta, lisäksi. Koulutuksella pystytään nostamaan perusosaamisen 

tasoa, sikäli kun kaikki asianosaiset pystytään saamaan perus- tai täydennyskoulutuksen pariin.  

Työssä oppimisen määrän nostaminen on vähentänyt selvästi teoreettisen opetuksen määrää 

ammattiopinnoisssa. Tiukentuvat rakennusmääräykset ja vaatimukset energiatehokkuudesta vaatisivat 

kuitenkin vahvaa teoreettistakin perustaa, vaikka työssä oppimisella onkin hyvät tavoitteet. 

 

Koulutuksen kehittämisessä tulee ottaa huomioon kapean erikoistumisen sekä monialaisen ja usein 

kevyemmän kokonaisuuden hallinnan välinen ristiriita. Erikoisosaamista kaivataan kuitenkin moniin 

uusiin ratkaisuihin.  Kokonaisuuden hallinnassa ei täydykään olla kyse siitä, että kaikki osaavat 

kaikkea. Energiatehokkuus on myös katsottava osana ympäristövaikutuksien laajempaa 

kokonaisuutta.  

 

Voidaankin todeta, että koulutustarpeet voidaan jakaa kahteen erilaiseen toimintalinjaan: 

perusosaamisen palauttamiseen sekä uusien ratkaisujen ja haasteiden vaatimaan uudenlaiseen 

energiaosaamiseen. 
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9.4 Lisähaasteita 

 

Uudet tekniset järjestelmät, mm hybridilämmitysjärjestelmät, ja niiden toiminta toiminta yhdessä 

tuovat uusia haasteita. Järjestelmiin liittyvät riskit tulee tunnistaa ja välttää. Uusiutuvan energian käyttö 

kasvaa määräysten mukaan erittäin merkittävästi, ja tähän on varauduttava lisäkoulutusten 

suunnittelussa. 

 

Ulkomainen työvoima tuo haasteita, mm. kieliongelmia, etenkin eteläisimmässä Suomessa 

Uudellamaalla, missä rakennustyömailla työskentelevistä yli neljäsosa on ulkomaalaisia. Osaamisen 

todentamiseen ja ulkomaisen työvoiman lisäkouluttamiseen on jo viime aikoina alettu panostaa.  

Oppimateriaaleja on jo saatavilla joillain vierailla kielillä. Ulkomaisen työvoiman määrä tuskin laskee, 

kun eläköitymisen vuoksi suomalaisia siirtyy lähivuosina  runsaasti pois työelämästä myös 

rakennusalalla.  

 

Korjausrakentaminen tulee olemaan energiatehokkuuden edistämisessä keskiössä. Rakentamisen 

painopiste siirtyy uudisrakentamisesta korjausrakentamisen puolelle rakennuskannan vanhentuessa, 

vaikka Suomen rakennuskanta onkin eurooppalaisessa mittakaavassa nuorta. Korjausrakentamisella 

voidaan saada merkittävät energiatehokkuushyödyt ja uusia  työllisyysmahdollisuuksia. Vanhoissa 

omakotitaloissa energiankulutusta voidaan vähentää jopa 60-70 prosenttia kohtuullisen yksinkertaisilla 

toimenpiteillä. 

 

Kuva 17: Työmaakyselyn tulokset tiivistettynä. Vasemmalta oikealle: rakennusteknisten töiden 

osaamis- ja laatutaso, rakennusteknisiin töihin liittyvä tietotaso, taloteknisten töiden osaamis- ja 

laatutaso, taloteknisiin töihin liittyvä tietotaso, työmaakäytännöt. Rakennusteknisten töiden osaaminen 

arvioitiin kyselyssä keskimäärin talotekniikkaa paremmaksi. Työmaakäytäntöjen osaamisessa oli 

vaihtelua, ja esimerkiksi energiatehokkaiden talvirakentamisen käytäntöjen osaamisessa nähtiin 

puutteita. 
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Kuva 18: EU exchange meeting, Slovenia 11.-13.6.2012. Poster to present the Finnish analysis of the 
national status quo. 
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10. Kirjoittajat ja avustajat  

 

Työtehoseurassa (TTS) Build Up Skills – hankkeen työryhmään ovat kuuluneet tutkimusvastaava 

Minna Kuusela, tutkijat Anne Korhonen ja Sari Liski-Markkanen, toimialajohtaja Pekka Sokura, yksikön 
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Tämän analyysiraportin ovat koonneet ja kirjoittaneet Minna Kuusela, Anne Korhonen, Sari Liski-

Markkanen sekä Maritta Paakkinen.  

Raporttia ovat sen eri vaiheissa kommentoineet ja tietojen etsimisessä avustaneet  Build Up Skills 

Finland- hankkeen partnerit Motiva, Amiedu ja RATEKO. Lisäksi tekstin osia on käytetty 

kommenttikierroksella hankkeeseen sitoituneiden tahojen konsortiossa sekä valikoiduilla sidosryhmien 

asiantuntijoilla.  
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12. Sanasto 

 

Aikuiskoulutuskeskus: Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat ammatillista perus- ja jatkokoulutusta 

omaehtoisena sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille 

aikuisopiskelijoille. Työvoimapoliittiseen koulutukseen hakeudutaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. 

Omaehtoiseen koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen. Oppilaitokset tarjoavat myös 

yrityksille räätälöityjä kursseja, sekä ammattiosaamista täydentäviä kursseja. Koulutus järjestetään 

päivä-, ilta- tai monimuoto-opiskeluna. Aikuiskoulutuksessa lukuvuosi on kalenterivuosi. (Wikipedia 

2012a) 

Ammattiin johtava koulutus: Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja 

lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat 

opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Koulutus on tutkintoon tähtäävää. Ammatillinen lisä- 

ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksissa sekä 

lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä. (Opetushallitus 2012) 

Ammattikorkeakoulu- sekä yliopistokoulutus: Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu 

ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen 

perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulut suuntautuvat työelämään ja valmistavat korkean 

ammattitaidon vaatimuksiin 

Arava: oli vuonna 1949 perustettu Asuntorakennustuotannon valtuuskunta, joka järjesti halpakorkoisia 

lainoja asuntotuotantoon. Valtion asuntotuotannon lainajärjestelmää on perinteisesti siitä asti kutsuttu 

aravarahoitukseksi, lainoja aravalainoiksi ja rakennettavia taloja aravataloiksi. Nykyisin 

aravajärjestelmää hoitaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

 

E-luku: Rakennusten energiatehokkuusluokkien lähtökohtana oleva E-luku perustuu 

kokonaisenergiatarkasteluun, jossa otetaan huomioon kaikki rakennuksessa tapahtuva 

energiankulutus. E-luku koostuu rakennuksen vuotuisesta laskennallisesta ostoenergiankulutuksesta 

painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. 

 

EEAP (Energy Efficiency Action Plan): EU:ssa julkistettu energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, 

joka kokoaa keskeisiä toimenpiteitä edistää energiatehokkuutta. 

 

ECVET ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä: 

järjestelmä, jonka avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan 

hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella.  

 

EQF eurooppalainen tutkintojen viitekehys: EQF perustuu oppimistulosten määrittelyyn. Se kuvaa 

oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai 

pätevyys hankittu. 

 

ERA17 toimintaohjelma: ”Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017” syntyi vuonna 2010 

yhteistyössä asuntoministeriön, Sitran ja Tekesin kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa parhaat keinot 

energiaviisaan rakentamisen edistämiseen. (ERA 17 2012)  

 

FINECVET: Suomen Opetushallituksen tukema ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

siirtojärjestelmän kansallinen pilotti, jossa on kokeiltu ECVETin soveltuvuutta suomalaisiin 

ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. 

 

Harmaa talous: muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä 

maksuja tai veroja, esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vero
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaaliturva
http://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4ke
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Kertakäyttöyritykset: voivat toimia kuittikaupassa ja harmaan talouden välikappaleina. 

Kertakäyttöyritys myy tekaistun kuitin urakasta toiselle yritykselle, joka välttää kuitin avulla verot. 

Kertakäyttöyritys ottaa vastuulleen maksamattomat verot. Tekaistun kuitin ostavan yrityksen omistajat 

pitävät urakasta saamansa rahat, ja voivat maksaa niillä muun muassa pimeitä palkkoja.  

 

Lähes nollaenergiatalo (nZEB): on erittäin energiatehokas, ja lisäksi siihen on liitetty omaa 

esimerkiksi aurinkoa ja tuulta hyödyntävää energiantuotantoa. Nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa 

energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Plusenergiatalo tuottaa 

energiaa vuositasolla enemmän kuin se kuluttaa. 

Lähiö:  kaupungin keskusta-alueen ulkopuolella oleva, yleensä kerralla valmiiksi rakennettu asuinalue, 

jossa on tai ainakin on ollut oma liikekeskus tärkeimpine palveluineen. Lähiön rakennuskanta koostuu 

monesti lähinnä kerrostaloista. Eri aikakausien lähiöt voivat poiketa toisistaan huomattavasti 

esimerkiksi rakennustavaltaan ja kaavoitusperiaatteiltaan. Lähiöitä on rakennettu Suomessa 

enimmäkseen 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin niitä rakensivat eniten suuret rakennusliikkeet.  

Matalaenergiatalo: Vuoden 2010 alusta tarkoitetaan matalaenergiatalolla rakennusta, jonka 

lämmittäminen kuluttaa 85 prosenttia energiaa verrattuna vastaavaan miniminormit täyttävän talon 

tarpeesta. Matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² vuodessa 

ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa. 

 

NEEAP Kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Suomen toisessa kansallisessa 

energiatehokkuuden toimintasuunnitelmassa (NEEAP-2) esitetään laskennallinen arvio vuonna 2010 

toteutuneesta energiansäästöstä sekä säästöarvio vuosille 2016 ja 2012. Suomen NEEAP-2:ssa on 

laskettu energiansäästövaikutukset yhteensä 36 energiatehokkuustoimelle. Näiden lisäksi 

suunnitelmaan on koottu noin 50 muuta energiatehokkuutta edistävää toimea. 

 

NREAP (National Renewable Energy Action Plan): Kansalliset uusiutuvan energiankäytön 

toimintasuunnitelmat, hyväksyttiin EU-tasolla 2010. Pitävät sisällään tarkat aikataulut ja toimintaohjeet 

siitä miten kukin jäsenmaa pystyy saavuttamaan vuoden 2020 tavoitteet uusiutuvan energian 

loppukäytön suhteen. 

 

Opetushallitus: Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, 

aamu- ja iltapäivätoimin-nan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen 

sekä vapaan sivistystyön kehittä-misestä. (Opetushallitus 2012) 

Oppisopimuskoulutus: Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin 

tutkintoihin.  Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 

15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin 

kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja 

ammatillisena peruskoulutuksena. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona 

suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. (Opetushallitus 

2012)  

Passiiivitalo: lämmitysenergian tarve on noin viidennes tavallisen 2010-luvun alun talon tarpeesta. 

Talo pysyy pitkälti lämpimänä kodin valaistuksesta ja laitteista sekä ihmisistä vapautuvan 

"hukkalämmön" avulla ja vain kylmillä säillä on tarvetta lisälämmitykseen. Passiivitalo tarvitsee 

lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa noin 20 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 30 

kWh/brm² vuodessa. 

 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia / Long Term Climate and Energy Strategy: Suomen 

valtioneuvostossa hyväksytty strategia, mikä käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä 

yksityiskohtaisesti vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti vuoteen 2050 asti 

http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4hi%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kerrostalo
http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4hi%C3%B6
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Primäärienergia: jalostamatonta luonnon energiaa mitattuna siinä muodossa kuin se on ennen 

muunnosprosessia. Sitä ovat esimerkiksi öljy öljykentässä, tuuli, auringonsäteily jne. Primäärienergia 

jaetaan uusiutuvaan ja uusiutumattomaan energiaan. 

Pysyvä lumipeite: Pysyvällä lumipeitteellä tarkoitetaan talven pisintä jaksoa, jolloin lunta on maassa 

yhtäjaksoisesti vähintään 1 cm. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD): Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 

2010 uudistetun rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin. Direktiivi tuli voimaan 

alkukesästä 2010 ja kansallisten säädösten tulee olla valmiina kesällä 2012. Direktiivin mukaan 

energiatehokkuutta on edistettävä sekä uudisrakentamisessa että jo olemassa olevassa 

rakennuskannassa. Uusien rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä lähes 

nollaenergiarakennuksia. Korjausrakentamiselle on direktiivin mukaan asetettava kansalliset 

energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset.  

 

Rakennusten energiatodistus: Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten 

energiatehokkuutta. Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen 

tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään 

energialuokka asteikolla A-G. 

 

RES-direktiivi: Uusiutuvan energian EU-direktiivi, johon on kirjattu jokaiselle jäsenvaltiolle 

omakohtaiset tavoitteet ja maat voivat itse päättää toimista, joilla pyritään pääsemään vuodelle 2020 

asetettuihin tavoitteisiin eli mm. uusiutuvan energian osuuden nostoon 20 %:iin energian 

loppukulutuksesta. Uusiutuvia energialähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, 

tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput. 

Rintamamiestalo: Puolitoistakerroksinen, puurakenteinen ja harjakattoinen omakotitalo. Syntyi 

ratkaisuksi toisen maailmansodan jälkeiseen asuntotarpeeseen. Sodan päätyttyä ilman asuntoa 

olevia, luovuteltuilta alueilta lähteneitä siirtolaisperheitä oli yli 11 % koko Suomen väestöstä.  Malli oli 

kohtalaisen helposti rakennettavissa ilman erikoisvälineitä tai perinteistä kirvesmiestaitoa.
 

Rintamamiestalon tyyppimallistoja oli lukuisia, ja mallit muistuttivat toisiansa varsin paljon. Suomessa 

on edelleen noin 150 000 rintamamiestaloa. Ne muodostavat merkittävän osa olemassa olevasta 

rakennuskannasta, joten niiden energiankulutuksella on merkitystä koko Suomen kannalta. 

Syöttötariffi: valtion sähkömarkkinoiden ohjauskeinoksi tarkoitettu takuuhinta sähkölle. 

Syöttötariffissa sähkön tuottajalle taataan määrätty hinta; jos markkinahinta on tätä takuuhintaa 

alhaisempi, maksavat sähkön kuluttajat erotuksen.
 
 Yleisimmin syöttötariffit ovat käytössä uusiutuvalla 

energialla tuotetulle sähkölle uusiutuvien energiantuotantomuotojen kilpailukyvyn ja käyttöönoton 

edistämiseksi, mutta tariffeja sovelletaan myös muihin sähköntuotantotapoihin. 

 

Täydennyskoulutus:  Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. 

Sekä ammatillinen peruskoulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta.  Opiskelu 

tapahtuu oppilaitoksissa sekä työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä. (Opetushallitus 2012) 

 

Urakkamuodot: Kokonaisurakkaa käytettäessä rakennuttajalla on sopimus koko työstä yhden 

urakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija teettää tarvittavat erikoistyöt, kuten talotekniset urakat aliurakoina 

erikoisliikkeillä. Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee erillisiksi osiksi jaetuista urakoista erilliset 

urakkasopimukset. Kokonaisvastuurakentaminen- eli KVR-urakassa urakoitsija huolehtii 

kokonaisuudessaan rakennuskohteen toteuttamisesta, myös suunnittelusta ja hankkeen 

kokonaiskoordinoinnista. 

 

Veronumero: Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy olla näkyvissä kuvallinen 

henkilötunniste. Uusilla rakennustyömailla henkilötunnisteessa täytyy olla 1.9.2012 alkaen merkittynä 

myös veronumero, jonka saa Verohallinnosta. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Puutalo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtio
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusiutuva_energia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusiutuva_energia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tariffi
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Vihreä työ (green employment): UNEPin eli YK:n ympäristöohjelman vihreän työn määritelmän 

mukaan vihreitä ovat kaikki ne työt, joilla vaikutetaan ympäristön laatua parantavasti. Tämä käsittää 

niin ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelun, energian käytön tehostamisen, materiaalitehokkuuden 

kuin ilmastomuutoksen hillinnän sekä päästöjen ja jätteiden vähentämisen. Vihreä työ ei tarkoita töitä, 

jotka niiden työn luonteen perusteella voitaisiin luokitella vihreiksi, vaan kaikkea työtä, jota suoritetaan 

ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. 

 

VTT: VTT on soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja 

tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille toimijoille. VTT on osa Suomen 

innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. VTT ei tavoittele 

taloudellista voittoa. (VTT 2012)  

Ympäristösertifikaatit: rakennusten ympäristövaikutusten arviointijärjestelmiä, joiden pisteytys- tai 

luokitusperiaatteet vaihtelevat eri järjestelmien välillä. Sertifikaatteja ovat esimerkiksi amerikkalainen 

LEED, suomalainen PromisE ja englantilainen BREEAM. 
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LIITE 1: Työmaakyselyn saate 

 

 

Työmaakysely:  

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla 

Tämä kysely on osa Build Up Skills -hanketta, jossa selvitetään rakennustyömailla työskentelevien 

nykyistä osaamistasoa ja lisäkoulutustarpeita energiatehokkaassa rakentamisessa. Kysely toteutetaan 

yhteistyössä Rakennusteollisuus ry:n ja Rakennusliiton kanssa ja sen ovat koonneet 

Työtehoseura, RATEKO, Amiedu ja Motiva. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen yrityksen tai rakennustyömaan 

vastaukset ole tunnistettavissa. Mitään tietoja ei tulla käsittelemään yksittäistapauksina.  

 

Kyselyyn voi vastata joko henkilökohtaisen osaamisensa osalta tai useamman työntekijän ryhmän 

puolesta, jolloin vastaukset antaa työnjohtaja, nokkamies tai valvoja. Jos ryhmän osaamistaso 

vaihtelee, vastatkaa keskimääräisen osaamistason mukaan. Mikäli ryhmässä on eri ammattiryhmien 

edustajia (esim. kirvesmies, IV-asentaja), toivomme, että täydennätte kyselyn jokaisen ryhmän osalta 

erikseen.  

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastaamisaikaa on keskiviikkoon 4.4. asti. 

Vastauksesi on erittäin tärkeä, siten olet mukana rakennusalan koulutuksen kehittämisessä. Kyselyä 

voi välittää eteenpäin.  Kiitämme vastauksista etukäteen!  

KYSELYYN TÄSTÄ LINKISTÄ:  http://www.webropolsurveys.com/S/2565CE32EA5D983D.par 

Lisätiedot kyselystä: 

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työtehoseura.  

Yhteyshenkilö Minna Kuusela, minna.kuusela@tts.fi, 044-7143695.   

Hankkeessa järjestetään useita työpajoja alan  toimijoille. Lisätiedot: 

http://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ 

Build Up Skills on EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelman hanke, joka toteutetaan 21 maassa. 

Koordinaattorina toimii Motiva ja siinä ovat lisäksi mukana Työtehoseura, Amiedu ja RATEKO. Build 

Up Skills -hankkeen tavoitteena on edistää rakennustyömaalla työskentelevien ammattilaisten 

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian osaamista.  

 

 

LIITE2 : Työmaakyselyn kysymykset  

 

Työmaakysely: Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla  
 
Kysymykset 1-8 taustakysymyksiä  

http://www.webropolsurveys.com/S/2565CE32EA5D983D.par
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Kysymysten 9- vastausvaihtoehdot: hyvin/tyydyttävästi/ välttävästi /heikosti /ei tarpeen työtehtävien 
kannalta/ en osaa sanoa  
 
 
RAKENNUSTEKNISET TYÖT  
Rakennusteknisten töiden osaamis- ja laatutaso  

 
(Siirry suoraan kysymykseen 12, jos arvioit vain taloteknisten töiden osaamista)  
 

 Osaa tehdä ovien ja ikkunoiden liitokset  

 Osaa eristää ja tiivistää muut läpiviennit  

 Osaa asentaa höyrysulun  

 Osaa suorittaa lämmöneristykseen liittyvän pohjan puhdistamisen  

 Osaa suorittaa lämmöneristykseen liittyvän villan leikkaamisen / oikean materiaalikoon 
valinnan  

 Osaa asentaa perustusten erilaiset eristemateriaalit  

 Osaa asentaa rungon ja runkoa täydentävien rakennusosien erilaiset eristemateriaalit  

 Osaa asentaa yläpohjan erilaiset eristemateriaalit  
 
Rakennusteknisiin töihin liittyvä tietotaso  

 

 Ymmärtää kuinka U-arvo kuvaa rakenteen lämmöneristyskykyä  

 Ymmärtää materiaalin lämmönläpäisykertoimen sekä huolellisen asennuksen merkityksen 
lämmöneristyskykyyn sekä U-arvoon  

 Ymmärtää ilmavuodon ja rakenteen tiiviyden sekä kylmäsillan merkityksen rakenteen 
lämmöneristyskykyyn  

 Ymmärtää kosteuden siirtymisen periaatteet rakenteissa ja tietää mikä on kastepiste  
 
Kommentteja liittyen rakennusteknisten töiden osaamis- ja tietotasoon  

 
 

TALOTEKNISET TYÖT  
 
Taloteknisten töiden osaamis- ja laatutaso  

 
(Siirry suoraan kysymykseen 15, jos et arvioi taloteknisten töiden osaamista)  
 

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden putkiasennuksissa (reititys, putkistovarusteet, 
venttiilit, painehäviöt, eristystilat)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden putkiasennuksissa (pumppuasennukset, 
shunttipiirit, alakeskuslaitteet)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden putkiasennuksissa (putkisto- ja säiliöeristykset)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden ilmanvaihtoasennuksissa (kanava-asennukset)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden ilmanvaihtoasennuksissa (IV-koneasennukset, 
huippuimurit)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden ilmanvaihtoasennuksissa (IV-kanavaeristykset)  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden vedenjäähdytyskoneiden asennuksessa  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden huonejäähdytyslaitteiden (jäähdytyspalkit, 
puhallinpatterit) asennuksessa  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden lämpöpumppujen asennuksessa  

 Osaa ottaa huomioon energiatehokkuuden sähkö- ja automaatiotöissä  
 
Taloteknisiin töihin liittyvä tietotaso  

 

 Tietää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toiminnan merkityksen rakennuksen 
energiatehokkuuden (E-luvun) varmistamisessa  

 Tietää ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan merkityksen rakennuksen energiatehokkuuden (E-
luvun) varmistamisessa  
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 Tietää ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyvän toiminnan edellytykset  

 Tietää ilmanvaihtokanavistojen tasapainotukseen ja säädettävyyteen liittyvät asiat  

 Tietää energiatehokkaan ilmanvaihdon ja SFP-luvun merkityksen asennustyön kannalta  

 Tietää nestevirtausjärjestelmien tasapainotukseen ja säädettävyyteen liittyvät keskeiset asiat 
asennustyön kannalta  

 Tietää mitä tarkoitetaan talotekniikan perusparannuksella  

 Tietää miten uusiutuvia energiamuotoja voidaan hyödyntää rakennuksissa  
 
Kommentteja liittyen taloteknisten töiden osaamis- ja tietotasoon 

 
 
TYÖMAA  
Työmaakäytännöt  

 

 Osaa käyttää työvälineitä ja laitteita/telineitä oikein  

 Osaa rakennusaineiden, -alueiden ja rakenteiden työnaikaisen suojauksen  

 Osaa energiatehokkaat työtavat ja hallitsee energiatehokkaan talvirakentamisen käytännöt  

 Ymmärtää työnsä tärkeyden osana rakennuksen kokonaisuutta ja laadukkaan työn 
merkityksen energian kulutukseen  

 Osaa arvioida oman työnsä laatua  

 Pystyy olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa muihin työntekijöihin myös eri 
ammattikuntien kanssa varmistaakseen energiatehokkaan ja toimivan kokonaisuuden  

 
Kommentteja liittyen työmaakäytäntöjen osaamis- ja tietotasoon 

 
  

MUUTA 
 
17. Muita kommentteja  

18. Millaisia täydennyskoulutustarpeita on mielestäsi rakennustyömaan työntekijöiden 
osaamisessa energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen? 
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BUILD UP Skills 

The EU Sustainable Building Workforce Initiative in the field of energy efficiency and renewable 
energy 

 
BUILD UP Skills is a strategic initiative under the Intelligent Energy Europe (IEE) programme to boost 
continuing or further education and training of craftsmen and other on-site construction workers and 
systems installers in the building sector. The final aim is to increase the number of qualified workers 
across Europe to deliver renovations offering a high energy performance as well as new, nearly zero-
energy buildings. The initiative addresses skills in relation to energy efficiency and renewable energy 
in all types of buildings. 
 
BUILD UP Skills has two phases: 

I. First, the objective is to set up national qualification platforms and roadmaps to successfully train 
the building workforce in order to meet the targets for 2020 and beyond. 

II. Based on these roadmaps, the second step is to facilitate the introduction of new and/or the 
upgrading of existing qualification and training schemes. 

Throughout the whole duration of the initiative, regular exchange activities are organised at EU level to 
underline the European dimension of this important initiative and to foster the learning among 
countries. 

The BUILD UP Skills Initiative contributes to the objectives of two flagship initiatives of the 
Commission’s ‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘An Agenda for new skills 
and jobs’. It is part of the Commission's Energy Efficiency Action Plan 2011. It will also enhance 
interactions with the existing structures and funding instruments like the European Social Fund (ESF) 
and the Lifelong Learning Programme and will be based on the European Qualification Framework 
(EQF) and its learning outcome approach. 


