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tietoa, tulisi tehtävien tekoon olla lomakepohja, johon olisi helppo merkitä tarvittavat 
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ABSTRACT 
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Eco-Efficiency of Construction Sites in Tampere 
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Tampere University of Applied Sciences and Tampere Adult Education Center began an 
Eco-Efficient Builder project which purpose was to innovate new ways to improve eco-
efficiency of construction sites. EU directive 2008/98/EC states that re-usage and 
recycling of construction waste as a material must be improved to 70 percentage by 
weight by 2020 and Eco-efficient Builder project tries to find solutions to this. 
 
Eco-efficient builder project includes a seventeen question information gathering form 
for Tampere University of Applied Sciences construction site project working course. 
Purpose of the thesis was to assemble and analyze information gathered from 
construction sites so that one could evaluate the state of eco-efficiency of construction 
sites in Tampere. 
 
An excel worksheet was made so construction sites energy consumption and waste 
management state could be evaluated. From the gathered data one could observe the 
effects of different lighting-, heating- and drying solutions. Waste management data 
showed the state of reuse and recycling at Tampere construction sites. 
 
Eco-efficiency at construction sites was varying but mainly in good state. Best results 
were at construction sites which were designed to apply for environment certificate. To 
get better data from construction sites there should be a premade template for the 
seventeen question form. It would be easier to get consistent data from students by 
using a premade form. Written answer data was partly inconsistent which made 
comparing data bit more difficult. Explaining the aim of the seventeen question form to 
students, unifying the answers consisting of units and using a premade template and 
educating the usage of it would greatly improve the analyzing process in the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Energiatehokkuuden ja rakennusjätteiden hyötykäytön parantamiseen pyrkiminen 

johtuu EU:n tavoitteesta vähentää kasvihuonepäästöjään ja vähentää jätteiden 

syntymistä jäsenmaissaan. Kansallinen ilmastostrategia ja lainsäädäntö ohjaavat 

aktiivisesti rakentamista EU:n asettamiin tavoitteisiin. 

 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus käynnisti vuonna 2013 Ekotehokas rakentaja -

hankkeen Tampereen ammattikorkeakoulun ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa. 

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pirkanmaalaisille rakennusyrityksille innovatiivisia 

palveluita ja koulutuksia, jotta yritykset pystyvät vastaamaan EU -direktiiveihin ja 

kansallisiin ympäristötavoitteisiin. Rakentamisen energiatehokkuuteen ja jätehuoltoon 

on hankkeessa kehitetty koulutuskokonaisuuksia, parannusehdotuksia ja tiedonkeruuta 

työmailta. Yksi hankkeen osa, joka tehtiin yhteistyössä Tampereen 

ammattikorkeakoulun kanssa, oli tiedonkeruu työmailta opiskelijoille tehtyjen 

selvitystehtävien avulla. Alkuperäiset selvitystehtävät olivat osa Ida Keski-Lusan 

opinnäytetyötä Ekotehokas rakentaja, mutta työmaan projektityöt -kurssin ohjaavat 

opettajat muokkasivat hieman tehtäviä ja jaottelivat ne selkeämmin valaistukseen, 

lämmitykseen ja jätehuoltoon. Tiedonkeruun tarkoituksena oli saada tietoa 

pirkanmaalaisten rakennustyömaiden tämänhetkisestä ekotehokkuuden tilasta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida rakennusmestariopiskelijoiden keräämiä 

tietoja työmaiden energiankäytöstä ja jätehuollosta. Selvitystehtävän tiedoista tehtiin 

Excel-taulukko (liite 1), jossa pystyttiin analysoimaan Tampereen työmaiden 

tämänhetkistä energiankäytön ja jätehuollon tilaa. Taulukot jaettiin erikseen energiaan 

ja jätehuoltoon. Tietojen tarkastelussa tehdyt havainnot käydään läpi tässä 

opinnäytetyössä, sekä lopussa pohditaan parannusehdotuksia jatkon kannalta. 
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2 YLEISTÄ 

 

 

2.1 Lait ja asetukset 

 

 

2.1.1 Energia 

 

Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen tavoitteeksi vähentää kasvihuonepäästöjä 

20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (Energiapolitiikka Euroopalle 

KOM/2007/0001, 5). Kasvihuonepäästöjen alentamisella pyritään pysäyttämään 

globaali ilmastonmuutos. EU pyrkii tavoitteeseen 

• vähentämällä primäärienergiankulutusta 20 % 

• lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa 20 % 

• parantamalla energiatehokkuutta 20 %. 

(The 2020 climate and energy package 2014.) 

 

Suomi on ottanut direktiivin tavoitteet osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa ja 

sittemmin strategian sisältöä on päivitetty vuonna 2013. Kansallisen energia- ja 

ilmastostrategian päivittämisen tarkoituksena oli tutkia ja varmistaa vuodelle 2020 

asetettujen ympäristötavoitteiden toteutuminen. Strategia koskee kaikkia 

teollisuudenaloja, liikennettä ja asumista. Rakentamisen osalta pyritään parantamaan 

rakennusten energiatehokkuutta korjausrakentamisen yhteydessä ja huolellisella 

kiinteistönpidolla rakennuksen elinkaaren ajan. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 

2013, 20.) 

 

 

2.1.2 Jätehuolto 

 

Rakennustyömaajätteiden vähentäminen ja kierrätyksen sekä uusiokäytön lisääminen 

pohjautuvat alun perin EU:n antamaan jätedirektiiviin. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaan vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja 

purkujätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi, uusiokäyttöä, kierrätystä ja 

korvaamaan rakennusmateriaaleja on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin. Aiemmin 

tähän 70 painoprosenttiin luettiin myös käyttö energiantuotannossa, mutta muutoksen 
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myötä rakennusjäte on hyötykäytettävä materiaalina. Nykytilanne on, että vain noin 20 

% kierrätettävistä rakennusmateriaaleista päätyy kierrätykseen (Keski-Lusa 2013, 10). 

Suomen jätelakia uudistettiin vuonna 2011, jotta kansallinen jätelaki on yhtenevä EU:n 

asettaman direktiivin kanssa. Lailla pyritään: 

• ehkäisemään jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 

ympäristölle 

• vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta 

• edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä 

• varmistamaan toimiva jätehuolto 

• ehkäisemään roskaantumista. 

(Jätelaki 646/2011.) 

 

 

2.2 Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma 

 

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 työryhmän selvittämään toimenpiteitä 

rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Selvitystyö valmistui syksyllä 2013 

jolloin työryhmä antoi listan toimenpide-ehdotuksia, joilla pystyttäisiin saavuttamaan 

EU:n jätepuitedirektiivin määräykset. (Rakentamisen materiaalitehokkuuden 

edistämisohjelma 2014, 14.) 

 

Työryhmä esitti seuraavia toimenpiteitä rakentamisen 
materiaalitehokkuuden parantamiseksi: 
- Parannetaan uudisrakentamisen elinkaarijoustavuutta ja 
materiaalitehokkuutta; 
- Edistetään suunnitelmallista kiinteistönpitoa, säästävää korjaamista ja 
rakennusjätteen kierrätystä korjaamisessa; 
- Parannetaan kiinteistö- ja rakennusalan materiaalitehokkuusosaamista; 
- Kehitetään rakennushankkeiden jätehuollon ohjausta, raportointia ja 
tilastointia; 
- Varmistetaan rakennusjätteiden vastaanotto- ja hyödyntämispalvelujen 
alueellinen saatavuus; 
- Parannetaan edellytyksiä rakennusmateriaalien, erityisesti puun 
uudelleen- ja uusiokäytölle; 
- Edistetään rakennusmateriaalien ja -jätteiden lajittelun ja kierrätyksen 
teknologiaa. 
(Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma 2014, 29.) 

 

Materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja uusiokäyttöä on pyritty edistämään myös 

nostamalla kaatopaikalle päätyvän jätteen verotusta ja sallimalla kivijätteen 
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hyödyntämisen maanrakennuskohteissa. Työryhmä teki myös rakennusliikkeille 

sidosryhmäkyselyn, joka selvitti mitä esteitä materiaalitehokkuudelle työmailla on 

(kuvio 1). Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelman toteutuksen 

seurannan työryhmä yrittää liittää kansallisen materiaalitehokkuusohjelman yhteyteen. 

(Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma 2014, 27.) 

 

 
KUVIO 1. Materiaalitehokkuuden koetut esteet (Rakentamisen materiaalitehokkuuden 

edistämisohjelma 2014, 16) 

 

 

2.3 Ekotehokas rakentaja -hanke 

 

Ekotehokas rakentaja on jatkoa EnviroHelp -hankkeelle. EnviroHelp tutki 

pirkanmaalaisten rakennusyritysten jätehuoltoa, kun Ekotehokas rakentaja -hankkeen 

tarkoituksena on kasvattaa rakennusyritysten ympäristöasioiden tuntemusta ja hallintaa, 

sekä innovoida uusia jätehuollon ja energiatehokkuuden ratkaisuja. Yhtenä osana 

hanketta myös järjestettiin rakennustyömaiden jätehuollon kehittämiskilpailu, jossa 

rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opiskelijat ideoivat parannuksia ja uusia 

ideoita jätehuollon parantamiseksi. Hankkeen toteuttajat ovat Tampereen 

aikuiskoulutuskeskuksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi useat pirkanmaalla 
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toimivat rakennusyritykset. Hanke on osittain Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen rahoittama. (Ekotehokas rakentaja 2014.) 

 

Hanke on tuottanut muutamia opinnäytetöitä liittyen työmaiden jätehuoltoon ja 

energiankäyttöön. Ida Keski-Lusan opinnäytetyön Ekotehokas rakentaja pohjalta ovat 

rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opiskelijat tehneet tiedonkeruuta 

Tampereen työmailla osana työmaan projektityöt -kurssia. Ekotehokas rakentaja 

hankeen päätösseminaarissa raati valitsi jätehuollon kehityskilpailun voittajaksi 

Rakro14 rakennusjäteastia, jonka periaate on pienemmillä jätteenkeruuastioilla parantaa 

jätteen syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua. Keräysastiat palautettaisiin jätehuoltoyhtiölle 

ja työmailta haun yhteydessä työmaalle tuotaisiin uudet tyhjät keräysastiat. Isoja 

jätteelle tarkoitettuja vaihtolavoja ei välttämättä enää tarvitsisi vaan astiat pystyttäisiin 

kuljettamaan kuorma- tai pakettiauton peräkontissa. Päätösseminaarissa käytiin läpi 

projektin tuloksena syntyneiden koulutuksien sisältöä, kandidaattitöitä ja 

jätehuoltokilpailun työt ja palkitsi kolme parasta ryhmää. (Ristanen T. Ekotehokas 

rakentaja päätösseminaari 2014.) 

 

 

2.4 Rakennusten ympäristö sertifikaatit 

 

 

2.4.1 LEED 

 

LEED on yhdysvalloissa kehitetty kansainvälinen ympäristöystävällisen rakentamisen 

sertifiointijärjestelmä, jota haetaan koko rakennusprojektille. Järjestelmä ottaa 

huomioon työmaan rakentamisaikaisen ja valmiin rakennusprojektin 

ympäristöystävällisyyden. Kohteen ympäristöominaisuuksien arvioinnin suorittaa 

riippumaton kolmas osapuoli. Saadut tiedot pisteytetään ja arvioidaan neliportaisesti 

Certified, Silver, Gold ja Platinum arvosanoin. Työmaista, joilta tietoja kerättiin, 

yksikään ei ollut hakemassa LEED arviointia. (U.S. Green Building Council; 

Rakennusten ympäristöluokitukset.) 
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2.4.2 BREEAM 

 

BREEAM on eurooppalainen vastine LEED -sertifikaatille. Englannissa alunperin 

kehitetty menetelmä keskittyy arvioimaan valmiita rakennuksia niiden aiheuttamien 

ympäristövaikutusten mukaan ja kestävänkehityksen näkökulmasta. Huomiota 

kiinnitetään erityisesti energian- ja vedenkulutukseen, materiaaleihin, maankäyttöön ja 

liikenteeseen. Tiedot pisteytetään ja arvostellaan neliportaisesti arvosanoin läpäisty, 

hyvä, erittäin hyvä ja erinomainen. Yksi tiedonkeruutyömaista on BREEAM kohde. 

(BREEAM; Rakennusten ympäristöluokitukset.) 

 

 

2.4.3 PromisE 

 

Kotimainen vastine LEED ja BREEAM sertifioinnille. PromisE -sertifikaattia 

haettaessa rakennus tai hanke arvioidaan ja pisteytetään neljällä eri osa-alueella, joita 

ovat: 

• ihmisten terveys 

• luonnonvarojen käyttö 

• ekologiset seuraukset 

• ympäristöriskien hallinta. 

Sertifiointi on laskennaltaan ja raportoinniltaan käytännönläheinen, mutta järjestelmä 

perustuu kansallisiin tilastotietoihin, mikä estää menetelmän käyttöä kansainvälisesti. 

(Rakennusten ympäristöluokitukset.) 

 

 

2.4.4 ISO ja OHSAS-standardit 

 

ISO ja OHSAS -standardit ovat alun perin sveitsiläisen International Organization for 

Standardization -järjestön kehittämä. Suomessa ISO -standardeista vastaa Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry. Suomalainen SFS ei sertifioi yrityksiä, vaan kansallistaa ja 

suomentaa ISO -standardeja. Yrityksille sertifikaatteja myöntää erilliset sertifiointialan 

yritykset. ”Standardit korostavat asiakas- ja sidosryhmälähtöisyyttä tavoitteellisuutta, 

järjestelmällisyyttä ja jatkuvaa parantamista.” (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 

Hallintajärjestelmästandardit ja niiden yhdistetty käyttö.) Yrityksillä voi olla käytössä 

useampi ISO -standardi yhtaikaa ja tarkoitus on, että standardit olisivat integroitu osa 
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yrityksen johtamisjärjestelmää eikä erillinen hallintajärjestelmä. (Suomen 

Standardisoimisliitto SFS ry.) 

 

ISO 14001 -standardi on yrityksille tarkoitettu ympäristöjohtamisjärjestelmä. 

Sertifioitujen yritysten tulee määritellä ympäristöpolitiikkansa ja kuinka nämä tavoitteet 

saavutetaan. Ympäristönsuojelun tason jatkuva ylläpito ja parantaminen ovat standardin 

yksi päätavoitteista. Standardi on joustava, joten sitä voidaan käyttää monissa eri alojen 

yrityksissä. Järjestelmän päähyötyjä ovat paremman suunnittelun mukana tuoma 

ympäristötietouden kasvaminen, raaka-aineiden ja energian käytön tehostuminen sekä 

jätemäärien väheneminen. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, ISO 14001.) 

 

ISO 9000 on laadunhallintajärjestelmä yrityksille. Sertifiointi on tarkoitettu 

organisaatioiden johtamiseen tavalla, joka takaa laadukkaan lopputuloksen. ISO 9000 ei 

siis ole niinkään teknisten ratkaisujen laadunhallintaa vaan johtamismenetelmä, joka 

ottaa laadulliset tavoitteet osaksi yrityksen johtamista. (Suomen Standardisoimisliitto 

SFS ry, ISO 9000.) 

 

OHSAS 18001 on  työterveys- ja työturvallisuusstrandardi, joka ottaa nämä asiat osaksi 

yrityksen jokapäiväistä johtamista. Standardit auttavat ehkäisemään tapaturmia ja 

työperäisiä sairauksia. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, OHSAS 18001.) 
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3 TYÖN SUORITUS, TEHTÄVÄT JA MENETELMÄT 

 

 

3.1 Projektin seurantatyömaat 

 

Työmaiden rakennusvaihe vaihteli sisävalmistusvaiheesta aikaiseen runkovaiheeseen. 

Talonrakentamisen ympäristömittari -tulokset ovat suuntaa antavia, koska mittauspäivä 

oli ensimmäinen päivä, kun opiskelijat käyttivät mittaria. Opiskelijoiden omien sanojen 

mukaan mittarin tulokset eivät ole siksi tarkasti täytetty. Mittarien täyttöhetkellä ei ollut 

vielä tiedossa, että tuloksia käytettäisiin opinnäytetöiden ja kandidaatintyön tekemiseen. 

Riikka Rautavaara (2014, 22-24) käy kandidaatin työssään läpi TRY -mittauksien 

tulokset ja kirjoittaa, että mittarin täyttäjien tulisi saada koulutus mittarin käyttöön, 

ennen kuin työmaalle lähdetään tekemään mittauksia. Kuvio 2 tiedot kohteen 

rakentamistyypistä antavat pohjan jäljempänä tulevien kuvioiden tulkintaan. 

Koostetuissa kuvaajissa työmaiden järjestys ei kuvioissa vaihtele. Työmaa 1 on 

BREEAM kohde. 

 

 
KUVIO 2. Työmaat tyypeittäin 

  

1.
Työ
maa

2.
Työ
maa

3.
Työ
maa

4.
Työ
maa

5.
Työ
maa

6.
Työ
maa

7.
Työ
maa

8.
Työ
maa

9.
Työ
maa

10.
Työ
maa

11.
Työ
maa

12.
Työ
maa

13.
Työ
maa

14.
Työ
maa

15.
Työ
maa

16.
Työ
maa

TRY tulos 96,587,591,275,993,675,683,983,889,498,4 0,0 66,792,292,582,286,7
Uudisrakennuskohde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laajennus/lisärakennus 1 1 1
Korjausrakennuskohde 1 1 1 1

Työmaat tyypeittäin 
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3.2 Selvitystehtävä osana työmaan projektityöt 2 -kurssia 

 

Työmaan projektityöt -kurssi ja tiedonkeruu tapahtui rakennusalantyönjohdon 

koulutusohjelman 2. vuosikurssin toimesta keväällä 2014 kuudeltatoista eri työmaalta. 

Valmiusaste työmailla vaihteli suuresti, joidenkin ollessa maanrakennusvaiheessa ja 

toisten ollessa pitkällä sisävalmistusvaiheessa. Myös rakennettavien kohteiden tyyppi ja 

sijainti vaihteli, mistä johtuen työmaiden energia ja jätehuolto oli järjestetty eri asioita 

painottaen. 

 

Kysymyksiin, joihin vastattiin numeerisesti, opiskelijat olivat antaneet pääasiassa 

yhteneviä vastauksia, joista oli helpoin tehdä vertailukelpoisia. Numeeristen vastausten 

suuruutta tai pienuutta opiskelijat olivat jäljempänä pyrkineet selittämään, joten 

numeroille yleensä löytyi looginen selitys. Poikkeuksiakin löytyi, kun osa vastasi 

kysymyksiin koko työmaan mittakaavassa ja osa vastasi per kerros. Onko työmaa 

LEED tai BREEAM -työmaa oli ainoa kysymys, jossa kaikkien opiskelijoiden 

vastaukset olivat täysin yhteneväiset. 

 

Valaistusta tarkasteltiin sisällä, ulkona ja työpisteillä. Tietoa hankittiin valaisimien 

tyypeistä niiden määrästä sekä yhteenlasketusta energiankulutuksesta. Valaistuksen 

poiskytkentä oli myös huomioitu kysymyksissä. 

 

Lämmityksessä tarkasteltiin millä työmaiden lämmitys on toteutettu. Tehtävä sisälsi 

paljon numeerista tietoa, jota opiskelijat keräsivät työmailta. Rakennusaikaisen 

lämmitysjärjestelmän energiankulutuksen ollessa todella suuri, on huomiota kiinnitetty 

lämmitettävän jakson pituuteen ja kuinka rakennuksen omaa lämmitysjärjestelmää on 

hyödynnetty rakennusaikana. 

 

Rakenteiden kuivattaminen on läheisesti kytköksissä rakennusaikaiseen lämmitykseen 

ja ilmanvaihtoon. Kuivatus kysymyksissä oli keskitytty kuivatuksen aikaisiin 

olosuhteisiin, kuinka ilmanvaihto on toteutettu rakentamisen aikana ja kuinka kuivatus 

dokumentoidaan. 

 

Kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö oli jätehuollon tehtävien pääteema. Tehtävissä 

pyrittiin myös arvioimaan työmaan jätehuollon ohjeistusta, opastusta ja dokumentointia. 
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Tehtävät sisälsivät myös hintatietoja, joita opiskelijat olivat saaneet vaihtelevalla 

menestyksellä työmailta. Ongelmaksi kuitenkin osoittautui hintojen esittäminen, kun 

osa ilmoitti hinnat tonnien mukaan ja osa keskimääräisen lavatyhjennyksen hintana. 

 

 

3.3 Excel-taulukointi 

 

Opinnäytetyö on Excel-taulukkoon (liite 1) laadittu yhteenveto vastauksista, jotka 

kerättiin työmailta työmaan projektityöt -kurssilla. Pyrkimyksenä oli löytää kaikista 

kirjallisista vastauksista vertailtavaa tietoa. Tietojen jaottelu oli helpoin tehdä 

kysymysten pohjalta, joten työssä päädyttiin jakamaan energiakysymykset yhteen 

taulukkoon ja jätehuolto omaan taulukkoonsa. Ensimmäiseen taulukkoon koostettiin 

työmaiden ympäristöraportin prosenttitulos, joka linkitettiin energiataulukkoon 

tarkastelun tueksi. Taulukossa 2 työmaiden energiankäytön tiedot jaoteltiin pienempiin 

osiin. Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto ja kuivausolosuhteet olivat omia alasisältöjään 

taulukossa. Energia taulukko sisälsi paljon numeerista tietoa, joka oli ilmoitettu 

vaihtelevalla tarkkuudella vastauksissa. Kolmannessa taulukossa kerättiin yhteen 

työmaan jätehuoltoon liittyvät tiedot. Alalukuina oli jätteiden lajittelu, uusiokäyttö, 

ylimääräinen rakennusmateriaali ja dokumentointi. Neljännessä taulukossa edellisten 

taulukkojen tiedoista tehtiin kuvaajia, joissa tiedot esitetään graafisesti tietojen 

tarkastelun helpottamiseksi. 

 

Koska tiedonkerääjiä oli monia ja vastausten sisältö vaihteli suuresti, oli vaikeaa tehdä 

kaikenkattava Excel-taulukko etukäteen. Taulukkoon jouduttiinkin lisäämään ja 

poistamaan sarakkeita työn edetessä lukuisia kertoja. Esimerkiksi tarkkoja tietoja 

lämmityslaitteista oli vain muutamassa vastauksessa, joten sarakkeelle 

lämmityslaitteista ei löytynyt käyttöä. Tietoa oli kuitenkin lämmitysjärjestelmän 

käyttämästä energiamäärästä ja millä energia oli tuotettu. 
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4 TIETOJEN YHTEENVEDON TULOKSET 

 

 

4.1 Energia 

 

 

4.1.1 Valaistus 

 

Sisällä työmaan yleisvalaistuksena käytetään lähes poikkeuksetta 

energiansäästölamppuja tai loisteputkiataloudellisuuden ja pitkän polttoikänsä takia. 

Laajempien tilojen yleisvalaistukseen valikoituu useasti suurpainenatriumlampullinen 

valaisin, koska lampusta saadaan paljon valoa. Miinuspuolena suurpainenatriumissa on 

pitkä syttymisaika ja huono värientoisto keltaisen valonsa ansiosta. Vähiten sähköä 

valotehoon nähden kuluttavia ja polttoiältään pitkiä LED-lampullisia valaisimia 

vältellään vielä korkean hankintahintansa takia. LED-valaisimien käyttö 

työmaavalaistuksessa tulee yleistymään, kun hankintahinta pienenee. (Valaisininfo 

2014.) 

 

Työkohdevalaisimet vaihtelevat urakoitsijakohtaisesti monistakin syistä. 

Halogeenilampulliset valaisimet ovat suosittuja halvan hankintahintansa ja hyvän 

värientoistokyvyn takia. Halogeenilamput eivät ole yhtä herkkiä rikkoutumaan, kuin 

monimetallilamput, jotka olisivat kokonaistaloudellisesti parempia vaihtoehtoja. 

Kokonaistaloudellisesti halogeenit eivät ole parhaita heikon valotehokkuutensa takia. 

(Valaisininfo 2014.) 

 

Ulkovalaistuksessa halogeeni nousi vastauksissa pääasialliseksi valaisinratkaisuksi. 

Vahvistettua tietoa ei ole, mutta opiskelijat ovat ehkä yleistäneet kaikki tietynmalliset 

valaisimet halogeenilampuilla varustelluiksi, vaikka valaisimissa on saattanut olla 

korkeapainenatrium- tai monimetallilamppu. Työmaa 4:n tiedoissa oli, että 

ulkovalaistuksessa oli käytetty loisteputkivalaisimiakin. Loisteputkilamppujen antama 

valaistus kylmässä on heikompaa, joten valaisimia on ilmeisesti käytetty kulkuteiden 

vierellä valaisemaan reittiä. Keskustan työmaiden ulkovalaistuksesta huolehti suurelta 

osin katuvalaistus, joidenka energiatarvetta ei huomioitu päivittäisessä 

sähkönkulutuksessa. 
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Sisävalaistuksessa energiansäästölamput ovat odotetusti yleisin lampputyyppi. Sekä 

pienloistelamput, että loisteputkilamput takaavat pienemmän sähkönkulutuksen, kuin 

hehku- tai halogenlamput. Työmaat 13, 14 ja 16 käyttivät yleisvalaistuksessaan LED-

valaisimia, mikä oli positiivinen yllätys.  

 

Työmailla valojen poiskytkentä työpäivän päätteeksi laskee sähkönkulutusta 

merkittävästi. Osalla työmaista oli liiketunnistimilla ja hämäräkytkimillä varustettuja 

valaisinjärjestelmiä, jotka auttavat alentamaan sähkönkulutusta. Yleisimmin työmailla 

valot kytkettiin päälle ja pois työntekijöiden toimesta työpäivän alkaessa ja työpäivän 

päättyessä. Muutamat työmaat olivat kuitenkin tehneet tietoisen päätöksen jättäessään 

valot päälle myös yöksi. Ilkivallan ja varkauksien torjuntaa, sekä rakennuttajan pyyntöä 

pitää valot päällä myös yöaikaan, pidettiin energiansäästöä tärkeämpänä keskusta-

alueen työmailla. Työmailla oli todettu myös, että kyseessä olevan kohteen 

erityispiirteet huomioiden, erillisen valonhallintajärjestelmän toteuttaminen olisi tullut 

kalliimmaksi, kuin valojen jatkuva käyttö. Kuvio 3:sta nähdään, että sisä- ja ulkovalojen 

sammuttamisella työpäivän päätteeksi, riippumatta tavasta, saavutetaan huomattava 

energiansäästö. 

 

 
KUVIO 3. Valaistukseen kuluva energia yhden päivän aikana 

 

Jatkossa valaistukseen liittyvissä tehtävissä tulisi laskea valaisimien määrä työmailla 

tarkemmin, jotta valaistuksen vaatiman energiamäärän pystyy laskemaan. jälkikäteen. 

Vastauksissa olisi hyvä myös selventää, että onko kulutus laskettu koko päivälle vai 

pelkästään työvuorolle. Olisi myös mielenkiintoista saada varmistus siitä, että oliko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Yht (kWh)/d 15 135 25 33 52 62 43 28 17 32 3,4 30 13 73 17 141
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kaikki mainitut halogeeni valaisimet halogeeneja vai oliko joukossa muita halogeenia 

muistuttavia lamppuja.  

 

 

4.1.2 Lämmitys 

 

Työmaita on perinteisesti lämmitetty kaasulla, öljyllä, sähköllä tai näiden yhdistelmillä. 

Kaukolämpö on noussut myös yleiseksi työmaa-aikaiseksi lämmitysmenetelmäksi, kun 

uusien rakennusten lämmitysjärjestelmäksi yhä useammin valitaan kaukolämpö. Tällöin 

päästään hyödyntämään rakennukselle tehtävää kaukolämmitysverkkoa 

rakennusaikaisessa lämmityksessä. Saneeraustyömaat pääsevät myös hyödyntämään 

ainakin osittain rakennusten omaa lämmitysjärjestelmää työmaa-aikaiseen 

lämmitykseen. Yksi saneeraustyömaa luotti työmaa-aikaisessa lämmityksessä kokonaan 

rakennuksen omaan öljylämmitykseen. 

 

Rakentamisaikana työmaiden yksi suurimmista energiankuluttajista on lämmitys, joten 

kulutuksen säästöillä on selviä taloudellisia vaikutuksia työmaille. 

Maanrakennusvaiheessa lämmitysenergiaa kuluu lähinnä maan sulana pitoon ja 

mahdollisesti roudan sulatukseen.  Noin 40 % energiankulutuksesta käytetään betonin 

lujuuskehityksen varmistamiseen perustus- ja runkovaiheen aikana. Rakenteiden 

kuivattaminen ja materiaalien käyttöolosuhteiden varmistaminen vaatii lämmittämistä 

runkovaiheen jälkeen, joten lämmittämiselle on tarvetta kylmällä kaudella. Suurimmat 

hukat syntyy, kun betonin lämmittämistä tai rakenteiden kuivattamista ei ole kunnolla 

suunniteltu tai toteutettu. Huonoilla etukäteisvalmisteluilla lämpöenergia karkaa 

rakennuksesta ulos ja lämmitetään niin sanotusti ulkoilmaa. (Kauranen H. 2014.) 

 

Työmailla tiedonkeruu suoritettiin talvella, joten lämmitysjärjestelmä oli osalla 

työmaista vielä kokonaan työmaa-aikaisten lämmitysjärjestelmien varassa. Yleisin 

tapaus työmailla oli, että rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä tuki työmaa-aikaisia 

lämmittimiä. Tällöin tuuletusta voidaan lisätä rakenteiden kuivumisen edistämiseksi tai 

vähentää ylimääräisiä työmaalämmittimiä ja säästää lämmityskuluissa. Tiedonkeruussa 

ei tullut esille, että onko työmailla käytetty lämmityslankoja betonin lujuuskehityksen 

varmistamisessa vai onko pelkästään lämmitetty muotteja tai ympäröivää tilaa. 

Kuumabetonin ja suojauksen käytöstä ei löytynyt myöskään mainintoja. Suosituin 
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lämmitysratkaisu oli kaukolämpö ja toiseksi suosituin oli nestekaasulämmitys (kuvio 4). 

Nestekaasu sisälsi sekä säteilijä-, että puhallinlämmittimet. 

 

 
KUVIO 4. Käytetyt lämmitysratkaisut työmaittain 

 

Työmaa 10 oli vasta aikaisessa runko- tai maanrakennusvaiheessa, joten lämmitystä ei 

työmaalla ollut järjestetty. Lämmitys aloitetaan työmaalla vasta, kun aukkoja on tukittu 

riittävästi, että lämpö pysyy sisällä. Hyvin suunnitelluissa ja ajoitetuissa kohteissa ei 

tarvittu erillistä lämmitystä ennen kuin rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä saatiin 

kytkettyä päälle. Tämän jälkeen voidaan käyttää kaukolämpöä lisäämään 

rakennusaikaista lämmitystä, jos esimerkiksi rakenteiden kuivattaminen vaatii 

lisätuuletusta tai rakennus ei ole tarpeeksi tiivis pitämään yllä materiaalien tarvitsemaa 

lämpötilaa. 

 

 

4.1.3 Kuivatus 

 

Rakenteiden kuivattamisen perusperiaate on, että materiaalit pyrkivät 

tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa. Rakenteista poistuvaa kosteutta kutsutaan 

rakennekosteudeksi. Kuivatettavan tilan ilman suhteellisen kosteuden ollessa pienempi, 

kuin ympäröivien materiaalien, pyrkivät materiaalit luovuttamaan kosteutta 

ympäröivään ilmaan. Lämmin ilma pystyy sitomaan kylmää ilmaa enemmän kosteutta 
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ennen kastepistettä. Kuivatus työmailla on perinteisesti toteutettu lämmittämällä 

viileämpää ulkoilmaa ja tuulettamalla lämmennyt ilma, joka on sitonut itseensä 

kosteutta ympäristöstä. Haasteelliseksi kuivatuksen toteuttamisen tekee ilmanvaihdon 

järjestäminen niin, että tuuletus on riittävä mutta lämpöenergiaa ei karkaa ulkoilmaan 

sitomatta itseensä kosteutta. (Luoma J. 2013, 17-18.) 

 

Työnaikaisen lämmityksen järjestäminen kevyt polttoöljy- tai kaasulämmittimillä nostaa 

kuivatuksen tarvetta kohteessa, koska palamisessa syntyy hiilidioksidia ja vettä. 1 kg 

nestekaasua tuottaa poltettaessa n. 1,5 kg vettä ja 4,5kg hiilidioksidia. Kaasua käyttäessä 

palamisen tuottama pakokaasu ja vesihöyry jäävät lämmitettävään tilaan. Öljyn 

polttaminen tuottaa 560 g vettä ja 2,7 kg hiilidioksidia. Polttoöljylämmittimet ovat 

yleensä varusteltu lämmönvaihtimella, jonka kautta pakokaasut ja vesihöyry saadaan 

pääosin ohjattua pois lämmitettävästä tilasta.  Palamisessa kuluu myös ilmaa, joten 

vaarana on, että syntyy hapeton tila. Tämä nostaa tuuletuksen tarvetta tiiviissä 

lämmitettävässä tilassa.  (Hämäläinen J. 2012, 30, 32, 35.) 

 

Hämäläisen (2012, 30–31) mukaan 200 m3 tilan ilmanvaihdon tarve 

nestekaasulämmittimillä kuivattaessa on 2,5 kertaa tunnissa ja, että ilman kaasun 

tuomaa lisäkosteutta tilan ilman pitäisi vaihtua 0,7 kertaa tunnissa. 

Nestekaasulämmittimillä kuivattaminen onnistuu, mutta energiaa kuluu suhteettomasti 

lisääntyneen tuuletustarpeen takia. Työmailta kerätyissä tiedoissa ilmoitettiin, että 

kolmella työmaalla kuivatusta tehdään nestekaasujärjestelmällä (kuvio 5).  Nestekaasun 

palamisessa syntyvä lisäkosteus on huomattavan suuri ja työmailla olisi tässä 

parannettavaa. Nestekaasu soveltuu hyvin tilapäiseen lämmittämiseen, mutta 

kuivatusratkaisuissa tulisi käyttää jotain muuta menetelmää. Jos nestekaasulämmittimet 

korvattaisi polttoöljylämmittimillä, ilmanvaihdon tarve vähenisi ja energiatehokkuus 

paranisi. Öljy ei kuitenkaan ole ehtymätön luonnonvara, joten kondenssi- ja 

sorptiokuivainten käyttöä työmailla tulisi lisätä. Myös rakennusaikojen pidentämisellä 

voitaisiin hyödyntää paremmin kohteen omaa lämmitysjärjestelmää ja kaukolämpöä 

kuivatuksessa, koska kuivatusaikoja voitaisiin pidentää. Kuviossa 5 

nestekaasulämmittimien käyttö kuivatuksessa on nostettu esille sitä käyttäneiltä 

työmailta, mutta kuivatusratkaisuna se kuuluu lämmitys & tuuletus kategoriaan. 
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KUVIO 5. Työmaiden kuivatus 

 

Yleisin ilmanvaihtotapa työmailla on passiivinen tuuletus ilmanvaihtoaukkojen kautta. 

Sorptiokuivaimia käytettäessä laitteen yhteydessä on tuuletusputki ulos rakennuksesta 

kosteuden poistamiseksi sisäilmasta. Muutamalla työmaalla oli tehty hyviä lisäyksiä  

rakentamisaikaiseen ilmanvaihtoon. Työmaa 3 oli asentanut jokaiseen asuntoon erillisen 

sähkötuulettimen ilmanvaihdon parantamiseksi. Työmaalla käytettiin myös 

lämmityksen lisäksi kondenssikuivaimia, joten työmaalla kuivatusasiat oli huomioitu. 

Parantamisen varaa löytyi, koska kuivatuksessa oli käytetty nestekaasua. Työmaalla 15 

ei vielä tiedetty mitä kuivaintyyppejä myöhemmin käytetään, jos ylä-, ala-, ja välipohjia 

tarvitsee kuivattaa. Tiedossa oli kuitenkin, että ilmanvaihto tullaan toteuttamaan 

alipaineimureilla ja korvausilma tulee kuivattimien läpi. Työmaa 14 oli panostanut 

kuivatukseen hyvin. Käytössä oli 3 kappaletta sorptiokuivaimia jokaisessa talossa ja 

kuivatusilmaa puhallettiin muoviputkia pitkin ontelolaattojen sisään. Tällä pyrittiin 

poistamaan ontelolaattojen sisältä kosteutta tai edistämään onteloihin jääneen veden 

poistumista. Ontelolaattojen sisälle jäänyt kosteus on aiheuttanut rakennuksissa 

myöhemmin ongelmia, kun kosteus on myöhemmin poistunut ontelolaattojen sisältä 

valmiisiin asuntoihin.  

 

Suurin osa työmaista ilmoitti tekevänsä kosteusmittauksia työmaan edetessä. Näin 

pystytään toteamaan kuivatuksen teho ja riittävyys. Kuivumiseen liittyvästä 

dokumentaatiosta oli selvitystehtävissä maininta, mutta opiskelijoiden vastauksissa ei 

ollut kuin kahdelta työmaalta merkintä kosteudenhallintasuunnitelmasta. Hyvin 

toteutettu kosteudenhallintasuunnitelma laskee kuivatuksen tarvetta työmaalla 
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vähentäen samalla energiankulutusta. Kosteudenhallintasuunnitelman laadinnassa olisi 

siis parannettavan varaa työmailla. 

 

 

4.2 Jätehuolto 

 

Pääosin työmailla ohjeistus ja opastus oli hoidettu hyvin (kuvio 6). Jätehuollon ohjeistus 

oli osana perehdytystä ja jäteastioiden yhteydestä löytyi tiedot sinne kerättävistä 

jätteistä. Työmaa 15 tilanne oli, että rakennuksessa oli purkutyöt käynnissä ja 

purkuammattilaiset huolehtivat itse jätteiden poiskuljetuksesta. Tiedonkeruun 

yhteydessä työmaalta oli otettu valokuvia, joissa lavat ja niiden sisältö näkyivät. 

Valokuvaaminen on oiva lisä tiedonkeruun tueksi. Huonoiten asiat olivat 

dokumentoinnin osalta. Jätehuoltosuunnitelmaa ei löytynyt puoleltakaan työmaista ja 

kirjanpito oli muutenkin jätteen osalta vähäistä. Suunnitelmien laadinnan parantaminen 

tulee kyseeseen myös jätehuollon osalta. 

 

 
KUVIO 6. Jätehuollon tila 

 

Useat työmaat ilmoittivat, että rakentamisessa pyritään välttämään jätteen syntyä 

työmaalla tilaamalla tuotteet määrämittaisina. Kun puutavaraa tai muuta 

rakennusmateriaalia ei tarvitse katkaista määrämittaansa työmaalla säästytään 

huomattavilta jätemääriltä. Saneeraustyömailla pyritään myös säilyttämään rakennuksen 

osat, joita ei ole tarvetta purkaa. Ylimääräinen rakennusmateriaali pyritään työmailla 

kierrättämään talon sisällä toisille työmaille eikä näin päädy jätelavalle. Monella 
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työmaalla työntekijät saavat viedä ylimääräiset puunpalaset kotinsa lämmitystarpeisiin. 

Työmailta lähtee uudelleenkäyttöön lähes poikkeuksetta kaikki kuormalavat. Pantilliset 

lavat palautetaan mielellään takaisin uudelleenkäytettäväksi. 

 

Jätteiden lajittelu on kolmella työmaalla hoidettu hyvin kattavasti (kuvio 7). Jätelavoja 

ei tarvitse kuitenkaan turhaan ottaa, jos oletetaan, että rakentamisen aikana ei kyseistä 

jätettä synny. Työmaa 1 ilmoitti hyötykäyttävänsä kaiken jätteen materiaalina pois 

lukien parakin sekajätteen ja ongelmajätteen.  Lajittelu oli ilmoitettu onnistuneeksi, 

joten väärää materiaalia ei ollut päätynyt lavoille, vaikka opastus ei ollut kaikilla 

työmailla kunnossa.  

 

 
KUVIO 7. Jätteiden lajittelu 

 

Jatkossa työmaiden tulisi keskittyä entistä paremmin jätehuollon kirjanpitoon ja 

suunnitelmien laatimiseen. Hyvin laadittu jätehuoltosuunnitelma parantaa lajittelua 

työmaalla ja vähentää jätteen määrää rakennushankkeen aikana. Jätteiden lajittelun 

tehostuminen riippuu pitkälti sen taloudellisesta kannattavuudesta. Jätehuollon 

kehittämisen pilotointikohteena Tampereen Solaris asuinkerrostalo toteutettiin erityistä 

huomiota jätehuoltoon kiinnittäen. Hannu Suoniemi (2013) teki Solariksen työmaalle 

opinnäytetyönsä, jossa muun muassa laskettiin hyvän lajittelun kannattavuutta. 

Tuloksena oli, että lajittelulla säästettiin rahallisesti vain 663 €. Jätelavojen tilantarpeen 

tuomia haittoja ei otettu laskennassa huomioon. Suoniemi toteaa myös, että huolellisella 
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suunnittelulla olisi rahallista säästöä kertynyt 1967 €. Työmaan huolellisen lajittelun 

ansiosta loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyi alle 6 % jätteistä. (Suoniemi. 2013, 23-

25.) 

 

Tiedonkeruuseen voisi lisätä jatkossa määrätietoa työmaalla syntyvän jätteen määrästä 

ja paljonko määrällisesti jätteistä hyötykäytetään materiaalina. Kaatopaikalle 

loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä lisäisi tietoa jätemäärien suuruusluokasta 

työmaakohtaisesti. Opiskelijoita tulisi myös ohjata kysymään työmaan 

jätehuoltosuunnitelmasta ja tutustumaan sen sisältöön. Tieto suunnitelman sisällöstä 

antaisi paljon hyvää tietoa analysoitavaksi. 
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5 POHDINTA 

 

 

Työmailla tiedonkeruu monista asioista hoidetaan usein sähköisten ohjelmien ja 

lomakkeiden avulla. Selvitystehtävän tekoon tulisi kehittää lomakepohja, johon 

kysyttyjä tietoja olisi selkeämpi täydentää. Laajojen käsitteiden kysyminen ja niihin 

vastaaminen vapaalla kirjoitusasulla tuotti selvitystehtävässä joitain epämääräisiä 

vastauksia. Vapaan kirjoitustyylin etuna on, että opiskelijat saattavat tiedostamattaan 

kertoa ongelmista ja puutteista, joita ei alun perin tehtävänannossa kysytty. 

Lomakepohja selvitystehtävän tueksi voisi sisältää haluttujen tietojen lisäksi myös 

huomioitavaa -osuuden, johon voisi täydentää annettuja vastauksia työmaan 

erityispiirteistä. Huomioissa voisi olla maininta, että energiankulutukset on laskettu 

maksimiarvoilla, mutta todellinen energiankulutus on vähemmän, koska työmaalla 

kerrosvalaistukseen on yhdistetty liiketunnistimet. 

 

Muutamissa palautetuissa tehtävissä oli liitteenä kuvia ja tämä oli erinomainen lisä 

raportteihin. Kuvissa oli esitelty lämmityslaitteita, sisävalaistuksia ja jätelavojen 

lajittelua. Kuvat työmailta avaavat kirjoitettua tekstiä tai saattavat paljastaa jälkeenpäin 

tarkasteltuna korjausta vaativia alueita. Valokuvien käyttöä raporteissa tulisi rohkaista 

jatkossakin. 

 

Työmaan projektityöt -kurssin ohjaustunnit auttavat opiskelijoita hakemaan oikeat 

tiedot työmailta riippumatta siitä, että täytetäänkö vastaukset jatkossa lomakepohjaan tai 

vapaasti tekstimuodossa. Tunneilla pystytään aktivoimaan ja kannustamaan 

opiskelijoita hakemaan tiedot viimekädessä työmaan henkilökunnalta. Esitäytetyn 

lomakkeen esittäminen tai mallivastausten antaminen vapaalla kirjoitustyylillä tehtynä 

auttaisi opiskelijoita vastauksia laatiessaan. 

 

Opinnäytetyönä tehty Excel-taulukointi ei sellaisenaan toimi tiedonkeruupohjaksi 

opiskelijoille, mutta otsikoista saa hyvän pohjan lähteä työstämään lomakepohjaa. 

Soluihin merkatuista tiedoista näkee opiskelijoiden käyttämien vastausten 

monimuotoisuuden, joten tämän pystyy ottamaan huomioon lomakepohjan laadinnassa. 

 

Ongelmia on toki kaikissa tiedonkeruumenetelmissä, koska kurssilla olevat työmaat 

vaihtelevat saneerauskohteista uudisrakentamiseen. Työmaiden valmiustaso vaihtelee 
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lähes valmiista sisävalmistusvaiheesta runkovaiheeseen ja suunnitelmat voivat vaihtua 

tai muuttua työmaan edetessä. Pidemmällä aikavälillä tehdystä tiedonkeruusta olisi 

kuitenkin hyötyä, koska työmaiden ongelmakohdat alkaisivat erottua pidemmän 

aikavälin tarkastelussa. Rakennusyrityksille olisi tällöin helpompi kehittää koulutusta ja 

työmaateknisiä ratkaisuja, kun energiankulutuksen ja jätehuollon ongelmat ovat selvillä. 

 

Kerättyjen tietojen pohjalta tehtyjä päätelmiä on, että kosteudenhallinta- ja 

jätehuoltosuunnitelman laatimisessa olisi työmailla parannettavaa. Nestekaasua 

käytetään kuivattamisessa, johon se ei ole energiatehokas ratkaisu. Parhaiten työmaat 

kiinnittävät huomiota energiatehokkuuteen ja jätehuoltoon, jos valmistuvalle 

rakennukselle haetaan rakennuksen ympäristösertifikaattia. Lajittelu ei ole 

taloudellisesti tarpeeksi kannattavaa, jotta kaikki rakennusliikkeet panostaisivat 

jätteiden lajitteluun. Tiedonkeruu kaipaa enemmän etukäteisohjausta ennen työmaalle 

jalkautumista ja tarkemmin muotoiltuja kysymyksiä. Mallivastaus tai tiedonkeruu -

lomake olisi hyvä lisä tehtävien teon tueksi. 
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