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Maapallon raaka-aineista 50%, energiasta 40% ja 

päästöistä 35% syntyy rakentamisessa



Energian loppukäytöstä rakennusten/rakentamisen 

osuus on n. 40%, liikenteen n. 20%, maatalouden n.10%







Vähähiilinen rakentaminen

• elinkaariedullisuus, koko laatuketju vaikuttaa lopputulokseen:

• tilatehokkuus / muuntojoustavuus

• käyttöaste

• rakennusmateriaalien vähähiilisyys / hiilinielut

• energiatehokkuus, kosteuskestävyys, sisäilmasto

• käyttöönottovaiheen säädöt ja mittaukset

• uusiutuvien/ vähäpäästöisten energioiden hyödyntäminen

• oikea käyttö, huolto ja ajoissa korjaaminen

• hallittu purku

• rakennusmateriaalien kierrätys 

• ......

• https://www.youtube.com/watch?v=35vi55fXphI

https://www.youtube.com/watch?v=35vi55fXphI


Puurakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita

• Mahdollisuuksia: lähimateriaali, hiilivarasto, paino/lujuus 

–suhde loistava, helppo työstettävyys, uudelleen 

käyttöaste korkea, .... 

• Haasteet: asenne, asenne ja asenne,.... osaamisen puute, 

kilpailevien materiaalin etumatka rakentamisessa

• Kosteudenkestävyys, äänitekniikka, paloturvallisuus 

(ovat ratkaistavissa) 





Kuivaketju 10 on avain läpimurtoon –

kosteus kuriin yhteistyöllä!

Tunnista rakennuksen
keskeiset kosteusriskit

Kehitystyön tavoitteena on ollut löytää 
alan yhteinen toimintamalli, 
Kuivaketju10, jolla kosteusvauriot 
saadaan torjuttua. 

Taustalla on 20/80 – periaate eli ajatus 
siitä, että torjumalla 20 prosenttia 
merkittävimmistä kosteusriskeistä 
saadaan karsittua 
yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden 
seurannaiskustannuksista. 



Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät

• Rakennusvalvontaviranomaisen viranomaistehtävät  on 
määritelty suurimmaksi osaksi maankäyttö- ja rakennuslaissa

– Kaavojen noudattamisen valvonta

– Lupapäätökset ja hyväksynnät

– Rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja 
tarkastukset

– Luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön 
hoidon valvonta

– Rakentamisen neuvonta

– Hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen



Energiatehokkuudesta vähähiilisyyteen













Seinäesimerkkejä eri vuosilta – mineraalivillaeriste 
Teriö Olli

Vuosi
RakMk
U-arvo

[W/(K·m²)]

Eristettä
yhteensä

[mm]

Eristekerrokset
[mm]

Rakenteen 
U-arvo

[W/(K·m²)]

1976 0,4 100 0,37

1978 0,35 125 0,32

1985 0,28 150 0,27

2003 0,25 175 125 + 50 0,22

2007 0,24 175 125 + 50 0,22

2010 0,17 205 30 + 125 + 50 0,17

2012 0,17 205 30 + 125 + 50 0,17



Lämmönläpäisykerroin (U-arvo) kuvaa rakennuksen eri osien 
lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys.

Punaiset laatikot – taloudellinen kannattavuus todennäköistä
Vihreät laatikot – taloudellinen kannattavuus epätodennäköistä, 
kun seinissä ja alapohjassa muitakin syitä korjaukselle on olemassa /Teriö Olli

W/(K·m²)

(Ympäristöministeriö 2013. Perustelumuistio rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä) 



Esimerkki

Pinta-ala 120 m2

Lämmönläpäisykertoimen paraneminen 0,15 W/Km2 - 0,09W/Km2 = 0,06 W/Km2

Lämmitystarpeen ero: 

= 120 m2 x 0,06 W/Km2 x 3878 °Cvrk x 24 h/vrk = 670118 Wh = 670 kWh 

Säästö 0,12 €/kWh x 670 kWh = 80 €

Entä vuoden 1985 määräysten tasosta 0,22 W / Km2 ?

Lämmönläpäisykertoimen paraneminen 0,22 W/Km2 - 0,09 W/Km2 = 0,13W/Km2

Lämmitystarpeen ero:

= 120 m2  x 0,13 W/Km2 x 3878 °Cvrk x 24 h/vrk = 1452 kWh

Säästö 0,12 €/kWh x 1452 kWh = 174 € Eristys kannattaa

Tarkastelu asuinrakennuksissa 30 vuotta ja muissa rakennuksissa 20 vuotta / Teriö Olli

Laske: Kuinka paljon 120 m2 yläpohjan eristäminen vuoden 2008  määräysten 

tasosta vuoden 2017 tasoon säästää rahaa vuodessa?

• Lämmitystarveluku Helsingissä 3878 oC vrk

• Energian hinta 0,12 €/kWh



”Rakennusasetus 55§ Ekologiset 

näkökohdat rakentamisessa

Rakennukselle asetettuja vaatimuksia 
sovellettaessa tulee ottaa huomioon 
rakennuksen käytön aikaiset 
ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla 
ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä. 

jatkuu...



”Rakennusasetus 55§ Ekologiset 

näkökohdat rakentamisessa

Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen mukaan 

selvittää rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden 

aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen 

ympäristörasitus. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien 

korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen.

jatkuu...



Rakennusasetus 55§ Ekologiset 

näkökohdat rakentamisessa

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista 
koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä 
selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen 
lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa 
tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen 
käsittelystä.

Rakennuksen ja rakennusosien suunniteltu käyttöikä otetaan 
huomioon rakennusta varten laadittavassa käyttö- ja huolto-
ohjeessa.”



Rakennusasetus 55§ Ekologiset 

näkökohdat rakentamisessa

Uudisrakentamisessa ja yleensä 

korjaamisessa jätemäärä on vähäinen 

eikä selvitystä tarvita ETUKÄTEEN.



Selvitys purkujätteistä rakennusluvassa



Syntyvät jätteet, arvio määrästä,....



Syntyvät jätteet, arvio määrästä,....



Syntyvät jätteet, arvio määrästä,....



Oulussa vastaanotetusta ja käsitellystä 

jätteestä tilastoa 2018



Oulussa vastaanotetusta ja käsitellystä 

jätteestä tilastoa 2018
• Tilastossa ei erotella lajittelemattoman sekajätteen ja 

lajittelemattoman rakennusjätteen osuutta erikseen, vaan ne 
käsitellään kokonaisuutena. Kuormatkin voivat sisältää molempia.

• vastaan otettavan lajittelemattoman rakennusjätteen lisäksi otetaan 
vastaan rakennustoiminnassa syntyviä muita jätteitä, jotka tulevat 
jo valmiiksi lajiteltuna. Tällaisia jätteitä ovat mm. betoni-, tiili- ja 
laattajäte, puujäte, painekyllästetty puujäte, asbestijäte, osa 
lasijätteestä ja vaaralliseksi jätteeksi luokitellut eriste- tai 
pinnoitusaineet.

• Hyödyntämisprosentti on korkea. Loppusijoitukseen menee Larella
vastaanotetusta hyvin vähän, lähinnä murskauksen jälkeisiä alitteita, 
joille ei löydy muuta hyödyntämiskohdetta ja jotka todetaan 
soveltuviksi tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. 
Vastaanotettu asbestijäte haudataan.



Purkuluvan päätös ja asetettuja ehtoja



Purkuluvan päätös ja asetettuja ehtoja











Kuivaketjua vuodelta 1937:

1.Rakenna mieluummin kuivalle kummulle kuin kosteaan 
laaksoon. Se tukee terveyttä ja rakennuksen kestävyyttä. 

2. Huolehdi, ettei vesi ei pääse kellariin. 

3. Rakenna niin korkea kivijalka, että maan kosteus ei lahota 
seiniä.

4. Vältä taitteita katossa. Ovat ikuinen harmi. 

5. Varo rakennusaineita ja tekotapoja, joita ei ole kylliksi kokeiltu.

Oman tuvan rakentaja / Asutushallitus ohje vuodelta 1937.

Hyvä on muistaa myös, että

- ”Mitä enemmän muotoja, sitä enemmän vuotoja”
- ” Mitä enemmän kulmia sitä enemmän pulmia”



KIITOS!


