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TIIVISTELMÄ 
 
Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä ihmisen toimista johtuvaa 

maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä. Tärkein ilmaston lämpenemistä 

aiheuttava tekijä on hiilidioksidi, jota ihminen päästää ilmakehään. Tällä hetkellä 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on korkeampi kuin koskaan kuluneiden 20 

miljardin vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti rakennusteollisuuden osuus 

kaikista hiilidioksidipäästöistä on 16 prosenttia. Rakennetun ympäristön vaikutus 

päästöihin on kaiken kaikkiaan noin 40 prosenttia. Ilmastonmuutos on kiihtynyt, 

koska viimeisen 20 vuoden aikana on mitattu 15 lämpimintä vuotta ja näistä 11 

on mitattu vuoden 1995 jälkeen. Vuoteen 2080 mennessä Suomen 

keskilämpötila arvioidaan nousevan jopa 2-8 astetta. Lämpötilan nousu kuulostaa 

pieneltä, mutta viime jääkauden huipun keskilämpötila oli vain yhdeksän astetta 

nykyistä alempi. Silloin Suomea peitti yli kahden kilometrin paksuinen jääkerros. 

Ilmastonmuutos lisää säätilojen ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä. Uusiin 

sääolosuhteisiin tarvitaan uudenlaista rakentamista. Tässä työssä selvitetään 

millaisia muutoksia ilmastonmuutos aiheuttaa rakennustekniikkaan ja 

rakennustyömaan toimintaan. Esimerkiksi rakennusten seinien eristeiden 

paksuudet muuttuvat ns. energiaviisaan rakentamisen myötä nykyisestä 160 

millimetristä jopa 280 millimetriin.  
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ABSTRACT 
 
When speaking of climate change it usually means global warming of earth which 

is caused by human. The prime thing that causes global warming is carbon 

dioxide. At the time the rate of carbon dioxide is highest than ever during the last 

20 million years. Share of construction industry from all emission of carbon 

dioxide is 16 percent. Impact of built-up environment in emission of harmful 

substances is about 40 percent.  The climate change is escalated because the 

last 20 years there has been measured 15 warmest years of the time and 11 of 

those have been measured after year 1995. According to SRES-report of IPCC 

by year 2080 the average temperature of Finland increases by 2 - 8 degrees. 

Acsension of temperature maybe sound like marginal but 20 000 years ago while 

the ice age the average temperature was only nine degrees lower than now. At 

the time Finland was covered with ice over two kilometres deep. The cilimate 

change is increasing peripheral phenomenons, like storms. In new weather 

conditions we need new kind of construction technology. This thesis presents 

changes in construction technology and functions of construction yard which are 

caused by the climate change. Example the insulators in changing from 160 

millimetres to even 280 millimetres. 

 

 

 
 



ALKUSANAT 
 

Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakouluun. Ilmastonmuutos 

oli insinöörityön aihetta miettiessäni esillä mediassa ja aihe alkoi kiinnostaa. 

Valitsin siksi työni aiheeksi ilmastonmuutoksen vaikutukset 

talonrakennustyömaan toimintoihin. Työn päätavoitteena on käsitellä 

oleellisimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennustekniikkaan.  

 

Tahdon kiittää lähimmäisiäni ja ystäviäni kannustuksesta ja tuesta. Lisäksi kiitän 

työni ohjaajaa DI Harri Miettistä sekä As Oy Seinäjoen Uppalan vastaavaa 

mestaria Harri Rantasta. 
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1. JOHDANTO 

 

Viime aikoina on yhä enemmän ollut esillä mediassa ja tavallisen 

ihmisen huulilla aihe, joka vaikuttaa jollain tavalla jokaisen meidän 

elämään. Ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin on vasta nyt alettu 

kiinnittää enemmän huomiota ja tiedon lisääntyessä myös huoli ilmaston 

tilasta on selvästi lisääntynyt. Ilmastonmuutos ei ole aikaisemmin 

näkynyt niin voimakkaasti poikkeuksellisina säätiloina vuodenaikoihin 

nähden, toisin kuin nyt. Talvet 2006 ja 2007 olivat poikkeuksellisen 

lämpimiä ja vähälumisia. Kesällä 2006 rikottiin jo ennätyksiäkin. 

Kyseinen kesä oli eteläisen ja läntisen Suomen historian kuivin. 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi rakentamiseen. Tämän 

insinöörityön tarkoituksena on selvittää mitä ilmastonmuutos tarkoittaa 

ja miten se vaikuttaa talonrakennustyömaan toimintaan ja 

rakennustekniikkaan. Työssä selvitetään kuvien ja taulukoiden avulla 

mitä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, 

miten ilmastonmuutos vaikuttaa maapalloon yleisesti ja miten se 

vaikuttaa rakentamiseen meillä Suomessa. Lisäksi tarkastellaan 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennusmenetelmiin ja esitellään 

uusimmat energiaa säästävämmät rakennusmuodot: matalaenergiatalo, 

passiivienergiatalo sekä nollaenergiatalo.  
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2. ILMASTONMUUTOS 

2.1. Yleistä 

 
Maan ilmastossa tai paikallisissa ilmastoissa tapahtuvaa muutosta 

kutsutaan ilmastonmuutokseksi. Ilmastonmuutosta pidetään yhtenä 

vakavimmista ympäristöuhista. Ilmasto on vaihdellut luonnollisista syistä 

kautta aikojen. Syitä ovat esimerkiksi mannerlaattojen liikkeet ja merien 

lämpömekanismeihin liittyvät syyt.  Nykyään ilmastonmuutoksesta 

puhuttaessa tarkoitetaan yleensä maailmanlaajuista ilmaston 

lämpenemistä, joka johtuu ihmisen toimista ja maan ympäristössä sekä 

lähiavaruudessa tapahtuvista muutoksista. Ilmastonmuutokseen 

vaikuttavat myös ns. ulkoiset tekijät. Ulkoisia ilmastoon vaikuttavia 

tekijöitä kutsutaan usein ilmastopakotteiksi ja niihin kuuluu muun 

muassa Auringon säteily, Maan rata ja kasvihuonekaasujen 

konsentraatiot. Ilmastonmuutoksen tieteellisen tiedon historia on pitkä. 

Vuonna 1827 ranskalainen luonnontieteilijä Joseph Fourier keksi 

kasvihuoneilmiön perusmekanismin: ilmakehä päästää hyvin lävitseen 

valoa, mutta ei lämpösäteilyä, joksi valo muuttuu maassa.  Näin ollen 

maapallon keskilämpötila on +15 astetta -18 asteen sijaan. Ilmiötä 

kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. (Kuva 1). /10/ 
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Kuva 1. Kasvihuonekaasut päästävät valon 
sisään, mutta estävät lämmön karkaamisen 
kuten lasi kasvihuoneessa.  /10/ 

 

Ilmastonmuutos ja sen vakavuus on ollut kiistelty aihe tutkijoiden 

keskuudessa. Tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja on monia, minkä 

takia aihe on synnyttänyt erimielisyyksiä tutkijoiden kesken. 

Tiedeyhteisö on kuitenkin jo pitkään ollut yhtä mieltä siitä, että 

ilmastonmuutos on tosiasia. Se, että viimeisen 20 vuoden aikana on 

mitattu 15 lämpimintä vuotta ja näistä 11 on mitattu vuoden 1995 

jälkeen, kertoo hyvin paljon ilmastonmuutoksen kiihtymisestä. Ilmasto 

on lämmennyt tasaisesti teollistumisen jälkeen (Kuva 2). 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kokonaan on mahdotonta. Monet jo 

syntyneet kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä jopa satoja vuosia ja 

ne lämmittävät ilmastoa vielä pitkään, vaikka päästöjen tuottaminen 

lopetettaisiin heti. Vaikka kasvihuonekaasujen pitoisuudet saataisiin 

vakiintumaan vuoteen 2100 mennessä, Ilmasto muuttuisi vielä tämän 

jälkeenkin. Erityisesti merenpinnan nousu jatkuisi. Ilmastonmuutoksen 

hidastaminen on kuitenkin mahdollista. Näin tehtäessä ihmisten ja 

ympäristön on mahdollista sopeutua ilmastonmuutokseen. /20/ 
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Kuva 2. Suomen vuosikeskilämpötilan poikkeamat jakson 1961-1990 keskiarvosta [ºC], 
1847-2006. Musta tasoitettu käyrä vastaa suunnilleen 10-vuoden liukuvaa keskiarvoa. 
Suomen keskilämpötila oli noin 1,5 ºC jaksolla 1961-90. /14/ 
 

 

YK:n ilmastosopimus 
 

Maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen ei ole aikaisemmin 

suhtauduttu kovinkaan vakavasti, mutta virkamiestasolla siihen 

suhtauduttiin melko vakavasti jo 90-luvulla. Silloin solmittiin YK:n 

ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus eli ns. ilmastosopimus. Se 

hyväksyttiin vuonna 1992. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994 ja vuoden 

2007 elokuun loppuun mennessä sen oli ratifioinut 192 osapuolta. 

Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1994. Sopimuksen perimmäinen 

tavoite on kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle 

tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään. 

Osa ilmastosopimuksen velvoitteista koskee kaikkia sopimukseen 
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liittyneitä maita. Maiden tulee esimerkiksi laatia ja toteuttaa kansallisia 

ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeuttavia ohjelmia. Lisäksi 

niiden tulee raportoida kasvihuonepäästöjensä määrät sopimuksen 

sihteeristölle. Sopimukseen sitoutuneiden maiden on myös 

huolehdittava mm. hiilivarastojen ja -nielujen suojelusta sekä tuettava 

ilmastohavainnointia ja tutkimusta. Päästölaskennassa kehitysmailla on 

teollisuusmaihin verrattuna kevyemmät vaatimukset ja väljemmät 

aikataulut. 

 

Suomi on mukana myös ilmastosopimusta täydentävässä ns. Kioton 

pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa teollisuusmaat sitoutuivat määrällisiin 

päästövähennyksiin. Teollisuusmaiden tavoitteena on vähentää 5,2 

prosenttia kasvihuonepäästöistä vuoden 1990 tasosta vuosina 2008- 

2012 /9/. Kioton sopimus ei kuitenkaan riitä pysäyttämään päästöjen 

kasvua. Vuonna 2005 ryhdyttiinkin neuvottelemaan uusista tiukemmista 

tavoitteista. /21/ 

 

 

Ilmastotalkoot 
 

Vuonna 2008 rakentaminen ja asuminen otettiin ensimmäistä kertaa 

mukaan ilmastotalkoisiin. EU asetti tavoitteekseen, että vuonna 2020 se 

tuottaa 20 prosenttia vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin vuonna 1990. 

Tavoite hyväksyttiin tammikuussa. Muutokset tuovat suurimmat 

haasteet erityisesti valmistajille, joiden rakenteet ovat umpirakenteita, 

kuten esimerkiksi hirsi tai Siporex. Kun rakennukset rakennetaan yhä 

tiiviimmiksi, se asettaa haasteita hyvälle sisäilmalle. Ilmanvaihto kuluttaa 

paljon energiaa, jolloin kuluttaja saattaa minimoida sen. Tästä seuraa 

sisäilman laadun heikkeneminen, joka saattaa aiheuttaa terveysriskien 

kasvua.  
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2.2 Ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät 

 
Suurin Ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä on ihminen. Hiilidioksidin, 

metaanin, dityppioksidin ja eräiden fluorattujen kasvihuonekaasujen 

pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet rajusti viimeisen sadan vuoden 

aikana /9/. Kasvihuonekaasut sitovat auringon lämpöä ja näin 

voimistavat kasvihuoneilmiötä. Kasvihuonekaasujen tämänhetkiset 

pitoisuudet ilmakehässä ylittävät selvästi kaikki arvot viimeisten 650 000 

vuoden ajalta. Tunnetuin ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasu on 

hiilidioksidi. Hiilidioksidipäästöjen osoitettiin voimistavan 

kasvihuoneilmiötä ensi kerran vuonna 1955. Tällä hetkellä Ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuus on korkeampi kuin koskaan kuluneiden 20 miljardin 

vuoden aikana. Kun tarkastellaan rakennusteollisuuden osuutta 

hiilidioksidipäästöihin, niin maailmanlaajuisesti rakennuskannan osuus 

kaikista hiilidioksidipäästöistä on 16 prosenttia, jos sähköntuottoa ei 

oteta huomioon. Suomen kasvihuonekaasuista merkittävin on 

hiilidioksidi ja vuonna 2006 sen osuus kaikista päästöistä oli 85 

prosenttia. Hiilidioksidiekvivalentteina kasvihuonepäästöjen määrä 

tuolloin oli 85 miljoonaa tonnia. Hiilidioksidipäästöt Suomessa ovat 

kasvaneet noin viidenneksellä. /21/ [2] 

 

 Suomessa rakennetun ympäristön energiankulutuksen aiheuttamat 

päästöt ovat ennusteiden mukaan kasvamassa Suomessa noin 24 

prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energian 

tuotannossa suurimpia hiilidioksidin lähteitä ovat kivihiili, öljy ja 

maakaasu sekä muut fossiiliset polttoaineet. Vähemmän tunnettuja 

tekijöitä ovat erilaisten kemiallisten prosessien kautta vaikuttavat kaasut. 

Ihmisen toimista monet kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä, mutta osa, 

kuten esimerkiksi rikkipäästöt, viilentävät ilmastoa.  
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Ilmastoa lämmittävien tai viilentävien tekijöiden lisäksi on olemassa 

myös kasvihuonekaasuja sitovia prosesseja, niin sanottuja nieluja. Näitä 

ovat meret ja metsät. Puu onkin hyvä rakennusmateriaali 

ilmastonmuutosta ajatellen, koska se sitoo hiilidioksidia. Kolmasosa 

ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on imeytynyt meriin. 

Olosuhteiden muuttuessa ns. nieluna toiminut tekijä saattaa kuitenkin 

muodostua kasvihuonekaasujen lähteeksi. Esimerkiksi meren kyky imeä 

hiiltä saattaa heiketä ilmaston muuttuessa lämpimämmäksi. Vuonna 

1957 esitettiin yleisesti hyväksytty teoria, jonka mukaan meret nielevät 

niin hitaasti hiilidioksidia, että päästöistä aiheutuvien molekyylien elinikä 

olisi suurin piirtein sata vuotta. Meren ja maan nielut sitovat yhteensä 

noin puolet ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidinielut 

hidastavat ilmastonmuutosta. /11/ [1] 

 

 

2.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa 

 
Suomen ilmaston muuttumista on tutkittu Ilmatieteenlaitoksen 

FINSKEN- ohjelmassa. Ilmastotutkijoiden mukaan Suomen talvet ovat 

tulevaisuudessa leudompia ja ns. paukkupakkaset tulevat olemaan 

harvinaisempia. Talvista tulee lyhyempiä, vetisempiä ja sateisempia. 

Lumipeite ohenee erityisesti Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa 

routaisuus vähenee. Talvien muuttuessa lyhyemmiksi kesien 

hellekaudet pitenevät. Mahdolliset pidemmät hellekaudet taas 

aiheuttavat kuivuutta. Ennusteiden mukaan Suomen ilmasto lämpenee 

ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 1 - 3 astetta vuoteen 2020 mennessä, 

vaikka kasvihuonekaasujen päästöjä vähennettäisiin välittömästi. 
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Ilmastontutkijoiden mukaan ilmasto lämpenee seuraavan sadan vuoden 

aikana keskimäärin neljällä asteella. /13/ 

Kuten edellä on mainittu, päästöt ovat tärkein lämpötilaan vaikuttava 

tekijä. Voimakasta fossiilisten polttoaineiden käytön lisäystä ja siten 

kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä ennakoivassa skenaariossa 

keskilämpötila nousee seitsemällä asteella. Hallitusten välisen 

ilmastopaneelin (IPCC) SRES- raportin mukaan vuoteen 2080 

mennessä Suomen keskilämpötila nousee jopa 2 - 8 astetta (kuva 3). 

Lämpötilan nousu saattaa kuulostaa pieneltä, mutta 20 000 vuotta sitten 

vallinneen jääkauden huipun keskilämpötila oli vain yhdeksän astetta 

nykyistä alempi. Silloin Suomea peitti yli kahden kilometrin paksuinen 

jääkerros.  

 

 

 

 

Kuva 3. Lämpötilan ja sademäärän vuosikeskiarvoennusteet Suomessa. Eri värit merkitsevät 
eri lämpötilan ja sademäärän ennustemalleja. 
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Jos Suomen keskilämpötila nousisi seitsemällä asteella, Sodankylässä 

olisi lämpimämpää kuin Helsingissä nyt. Jos taas keskilämpötila nousisi 

neljä astetta, olisi Sodankylässä suunnilleen yhtä lämmintä kuin 

Tampereella nyt. Mittausten mukaan tämän talven (2007) keskilämpötila 

oli suomen mittaushistorian korkein. Mainittakoon myös, että vuoden 

2006 kesä oli eteläisen ja läntisen Suomen historian kuivin. Suomessa 

on mitattu lämpötiloja kutakuinkin sadan vuoden ajan. Kesien 

kuivuudesta johtuen pohjavesivarastot vähenevät ja pohjaveden laatu 

heikkenee. 

 

Lämpötilan nousu lisäisi sademäärää 5 – 40 prosenttia. Varsinkin syksyt 

tulevat olemaan huomattavasti entistä sateisempia. Ilmaston 

lämpenemisestä seuraa muitakin ihmiselämään ja ympäristöön 

kohdistuvia vaikutuksia, kuten merenpinnan nousua ja äärimmäisten 

sääilmiöiden lisääntymistä ja voimistumista. Vaikka Suomen sijainti on 

sellainen, että se välttyy pahimmilta myrskyiltä, ovat ilmastonmuutoksen 

vaikutukset jo näkyvissä. Esimerkiksi vanhat tulvarajat eivät 

nykyisellään riitä. Pääkaupunkiseudulla onkin satoja asuntoja 

riskialueilla. Myös taajamissa kannattaa tulevaisuudessa varautua 

tulviin. Talvi 2007 - 2008 on hyvä esimerkki siitä, millaiseksi vedenkierto 

muuttuu ilmaston lämpenemisen johdosta. Silloin satoi pääasiassa 

vettä. Ilmaston lämpenemisellä on vaikutuksensa myös lumipeitteen ja 

meren jääpeitteen kestoaikaan. Yllä olevissa skenaarioissa on oletettu, 

että Suomea lämmittävä Golf-virta pysyy ennallaan. Jos se heikkenisi, 

Suomen ilmasto jäähtyisi merkittävästi muuhun maailmaan nähden. /6/ 
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2.3.1 Tulvariskit 

 

IPCC on arvioinut, että merenpinta nousisi noin 17 cm seuraavan sadan 

vuoden aikana. Arvio on tehty vuonna 2007. VTT:n mukaan kuuden 

tunnin ja viiden vuorokauden aikana kertyvät sademaksimit kasvavat 

noin 25 prosenttia, joillakin alueilla jopa 50 prosenttia. Tästä seuraa, että 

esimerkiksi kaupunkitulvariskit kasvavat. Asemakaavoja laadittaessa 

tulvariskit tuleekin huomioida. Suurennuslasin alla ovat erityisesti 

pääkaupunkiseutu sekä muut rannikon läheisyydessä sijaitsevat 

kaupungit. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa olisi kiinnitettävä 

huomiota myös tulvien ehkäisyyn, tulvasuojeluun sekä tehokkaisiin 

valmiustoimiin.  Asemakaavaa laadittaessa tulvariskit olisi syytä ottaa 

huomioon siten, että rakennukset rakennetaan tulvariskialueen 

ulkopuolelle turvallisen välimatkan päähän riskialueista. Tavoitteena on, 

että rakennuskanta riskialueilla ei enää kasvaisi. Tulvasuojeluun liittyvät 

olennaisesti myös ns. hulevedet, eli rakennusten kuivatus- ja sadevedet. 

Jätevesipuhdistamon toiminta saattaa vaarantua, jos hulevedet 

päästetään jätevesiviemäriverkkoon. Maastoon johdettuna hulevedet 

saattavat aiheuttaa rakennusten perustusten kastumista. Hulevedet 

johdetaan nykyisin erillisen putkiston tai ojituksen avulla maastoon tai 

vesistöihin. /16/ 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on myös oma vastuunsa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 119§:ssä on säädetty seuraavaa: 

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 

suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja 

määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla 

hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen 

toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.” 
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Niin kuin aiemmin on mainittu, tulvarajat eivät nykyisellään riitä. Niitä on 

jo nostettukin, mutta se ei kuitenkaan vaikuta jo olemassa oleviin 

kiinteistöihin. Esimerkiksi Espoon kaupunki on tehnyt laskelmia ja tullut 

laskelmissaan siihen tulokseen, että jos tulva nousee kaksi metriä yli 

normaalirajan, yhteensä yli 170 miljoonan euron arvoiset kiinteistöt 

olisivat vaarassa /6/. Rakennukset, jotka jo sijaitsevat tulvariskialueilla, 

tulisikin suojata tulvimisen estävillä rakennelmilla tai esimerkiksi tulvien 

ennustamis- ja varoitusjärjestelmillä. Talvien sateet nostattavat tulvia 

eniten, koska silloin vettä haihtuu vähemmän.  Tulva saattaa aiheuttaa 

vahinkoa monille eri tarkoitukseen rakennetuille rakennuksille ja 

rakenteille. Tulvan noustessa vahinkoja alkaa kertyä mm. kesämökeille 

ja liian alas sijoitetuille ympärivuotisessa käytössä oleville rakennuksille. 

Jos tulvat leviävät alueille, jossa on ympäristölle haitallisia aineita, nämä 

saattavat levitä ympäristöön ja sitä kautta aiheuttaa vahinkoa. /5/ 

 

Porissa satoi elokuussa 2007 kolmen tunnin aikana yli 100 millimetriä 

(Kuva 4). Vahingot olivat noin 20 miljoonaa euroa. Nyt saatujen tulosten 

perusteella tällaisen sateen esiintyminen on erittäin harvinainen ilmiö. 

Porissa sateen intensiteetti oli yli 5 mm minuutissa, mutta ilmaston 

muuttuessa se voisi olla jopa 8 mm minuutissa.  

 

Myös sisämaassa kannattaa varautua tulvariskeihin: Ilmaston 

lämmetessä maahan ei synny talvisin pysyvää lumipeitettä, vaan sateet 

tulevat vetenä tai satanut lumi sulaa nopeasti pois. Tämä aiheuttaa 

talvitulvia. Talvitulvien mahdollisuus lisääntyy huomattavasti myös 

vesistöiden suurista virtaamista johtuen. Suuret virtaamat voivat estää 

jääkannen muodostumisen. Talvitulviin vaikuttavat lumen sulaminen, 

sateet ja erittäin pieni haihdunta talvella. Tulvariskiin vaikuttaa myös 

tuulisuuden lisääntyminen. Rannikoilla tuulennopeudet kasvavat 
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ennusteiden mukaan n. 9 - 20 prosenttia. Suomen sisävesissä on viittä 

eri tulvatyyppiä: 

 

• lumen sulamistulvat huhti- kesäkuussa erityisesti pohjoisessa 

• erityisesti vähäjärvisillä alueilla sateiden aiheuttamat tulvat 

• järvialueiden suuret vedenkorkeudet, jotka ovat seurausta useista 

perättäisistä märistä vuosista 

• jää- ja suppupatotulvat 

• mm. taajamien äkkitulvat, jotka ovat paikallisten rankkasateiden 

aiheuttamia. /5/ 

 

 

 

 
Kuva 4. Porin tulva 12.8.2007. 
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2.3.2 Muita vaikutuksia 

 
Muuttuvien säiden myötä rakennusten käyttöikä laskee ja 

korjauskustannukset kohoavat. Ilmankosteuden lisääntyessä 

homeongelmien yleistyminen rakennuksissa on todennäköistä. 

Lisääntyvän kosteuden ja kasvavien lämpötilojen johdosta hometalojen 

lukumäärän kasvu on tulevaisuudessa hyvin mahdollista. Muita 

mahdollisesti lisääntyviä kosteushaittoja ovat sähkökemialliset 

korroosiovaikutukset sekä lisääntyvät esteettiset kosteushaitat. 

Esteettiset haitat ovat tyypillisimmillään epätasainen likaantuminen 

julkisivumateriaaleissa ja värimuutokset ulkoseinissä.  

 

Rakennuksiin kohdistuvat pakkasvaikutukset tulevat pienenemään 

leutonevien talvien myötä. Rakennusmateriaalin pakkasenkestävyys ei 

välttämättä ole tulevassa ilmastossa enää yhtä olennainen kriteeri 

rakennusmateriaalia valittaessa kuin nykyään. Toisaalta oletettavissa 

olevat jatkuvat lämpötilan muutokset pakkas- ja lämpöasteiden välillä 

talvella rasittavat rakenteita nykyistä enemmän. Sää vaikuttaa myös 

muulla tavoin talviajan rakentamiseen. Leudommat talvet helpottavat 

monessa suhteessa rakentamista. Esimerkiksi on todennäköistä, että 

ulkotöiden tekemisestä sovittu pakkasraja ylittyy yhä harvemmin 

tulevaisuudessa. Helpotusta tulee mahdollisesti myös 

rakentamismenetelmiin, jotka ovat alttiita kylmyydelle, esimerkkinä 

betonin mahdollinen jäätyminen pakkassäillä. 

 

Tuulen vaikutuksesta syntyvä ylöspäin suuntautuva veden tai lumen 

liike rasittaa ulkoseinärakenteita. Viistosade on rakenteiden kannalta 

kaikkein kuluttavinta. Asia on tärkeä ajateltaessa erityisesti avoimilla 

paikoilla sijaitsevia rakennuksia, koska niihin tuuli vaikuttaa 

voimakkaimmin.  
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3. RAKENTEET JA MATERIAALIT  

 
Kun ajatellaan ilmaston lämpenemistä rakennustekniikan kannalta, niin 

hyväksyttävien rakennustapaohjeiden tarkistaminen olisi syytä aloittaa. 

Ensimmäisiä asioita, joihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota, olisivat 

vesikatteen kiinnitysmenetelmien tarkoituksenmukaisuus sekä 

kattorakenteiden kantavuuden mitoitukset. Tämä pätee niin 

uudisrakennuksiin kuin korjausrakennuskohteisiinkin. Näillä seikoilla 

olisi merkitystä poikkeuksellisia lumikuormia ja tuuliolosuhteita 

ajateltaessa. On arvioitu, että tuulen maksimivoimakkuudet olisivat 

tulevaisuudessa keskimäärin n. 15 prosenttia voimakkaammat 

nykyiseen verrattuna. VTT:n arvion mukaan nykynormeilla tehdyt katot 

saattaisivat jopa lentää tuulen mukana. /16/ 

 

Lämpötilan kohoaminen, sateiden ja tuulisuuden lisääntyminen ja 

pohjaveden kohoaminen vaikuttavat talonrakentamiseen kohdistuviin 

vaatimuksiin ja rakentamisolosuhteisiin.  Erityisen tärkeäksi kohoavat 

työn laatu ja käytetyt materiaalit. Ilmastonmuutos ja erityisesti lisääntyvä 

kosteusrasitus asettaa haasteita myös rakennusmateriaaleille. 

Kosteuslähteitä ovat ilmankosteus, maaperän kosteus, sade, 

pohjaveden pinnan nousu (talvisin) sekä pintavesien lisääntyminen. 

Näin ollen puurakenteet altistuvat homehtumiselle ja putket sekä 

teräspaalut saattavat ruostua. Kosteus vaikuttaa rakenteisiin 

haitallisesti. Esimerkiksi rakennuksen ulkoverhouksen ensisijainen 

tarkoitus rakennuksen ulkonäön lisäksi on suojata runkoa ja eristeitä. 

Sateiden lisääntyminen ja eritoten viistosade lisää rakennusten 

ulkoseinärakenteiden sekä ikkunoiden kosteusrasitusta. Näin ollen 

ulkoverhousten käyttöikä lyhenee ja huollon tarve lisääntyy, koska 

erilaisten sienten ja mikrobien kasvuedellytykset paranevat.  Lämpötilan 

noustessa ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta muuttuu. 
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Toisaalta eristekerroksen muuttuessa paksummaksi rakennuksen 

ulkopinta jäähtyy, jolloin riskiksi saattaa muodostua kondenssiongelma. 

Riski on kylläkin helppo hoitaa parantamalla tuulensuojalevyn 

lämmöneristävyyttä. Ulkoverhousrakenteet ovat nykyiselläänkin 

kohtuullisen pitkäikäisiä, mutta ilmastonmuutosta ajatellen niitä olisi 

kehitettävä niin, että ne kestäisivät paremmin tuulta ja kosteutta. 

Viistosateen aiheuttamaan kosteusrasitukseen voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi räystäillä ja katoksilla, rakennuksen yksityiskohdilla sekä 

rakenteen muodolla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää saumoihin ja 

liitoksiin. 

 

Rakennustyömailla tehdään tavallisesti paljon betonitöitä. Talvien 

lämpeneminen helpottaa betonointia ja perustustöitä, mutta vuosittaisen 

sademäärän lisääntyminen vaikuttaa väistämättä myös betonin 

kuivumisaikaan siten että ilman kosteuden muuttuessa myös betonin 

kuivumisaika muuttuu hieman pidemmäksi. Tällöin betonitöiden osalta 

myös rakennusaika pitenee ja rakenteiden kuivattaminen aiheuttaa 

lisäkustannuksia. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös 

rakennustyömaan aikatauluja laadittaessa. Toisaalta helteiden 

lisääntyessä ja kesien muuttuessa kuivemmiksi betonin jälkihoitoon 

tulee kiinnittää huomiota. Liian korkea lämpötila kuivattaa betonin liian 

nopeasti, jolloin betoni saattaa halkeilla. Jälkihoitoaine ruiskutetaan 

valmiiseen betonipintaan valun jälkeen. Jälkihoitoainetta lisätään 

tarvittaessa.  

 

Ilmaston lämmetessä myös ilman suhteellinen kosteus kasvaa, jolloin 

myös herkkyys homeille kasvaa. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa 

80 prosenttia, hometta alkaa syntyä. Suhteellisen kosteuden ollessa 

pitkään yli 90 prosenttia ja lämpötilan ollessa yli 5 astetta, homeesta 

tulee isompi ongelma. Esimerkiksi betoni, tiili ja puu imevät hyvin 
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kosteutta, joten rakenteiden vaurioitumisriski kasvaa. Erityisen tärkeäksi 

muodostuvat työn laatu ja rakennusmateriaalit, jotta taataan, että 

rakenteet pysyvät kuivina. Ikkunat ja ulkoverhoukset liitoksineen 

joutuvat alttiiksi voimakkaalle rasitukselle.  Materiaalit on syytä säilyttää 

ennen asennusta kuivassa paikassa suojattuna kosteudelta. /6/ 

 

Energiamääräykset ovat tiukentumassa näillä näkymin vuoteen 2010 

mennessä, ja jo vuoteen 2012 mennessä on tavoitteena passiivitalo. 

Tämä tarkoittaa, että rakennusten energiapäästöjä hillitään ja 

rakennuksista tehdään tiiviimpiä, ns. pullorakenteita. Tähän vaikuttaa 

olennaisesti eristepaksuuden kasvattaminen nykyistä paksummaksi. 

Seinien eristepaksuus nousee nykyisestä 160 millimetristä 280 

millimetriin, mikä johtaa kaksikerroksisten eristeiden käyttöön. Ylipaksut 

eristeet tuovat mukanaan riskejä. Ulkoseinän lämmöneristävyyden 

paraneminen lisää ulkoseinän säärasituksia olennaisesti.  Lisäksi 

kesäisin rakennusten jäähdytystarve lisääntyy.  

 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa väistämättä lumen ja roudan 

määrään. Kun talvet muuttuvat leudommiksi ja pakkaskaudet lyhenevät, 

talvet ovat vähäroutaisia. Tapauksessa, jossa lunta ei olisi, on arvioitu, 

että roudan keskimääräinen maksimipaksuus laskisi Etelä- ja Keski-

Suomessa 1,0 - 1,5 metristä 0,5 - 1,0 metriin. Pohjois-Suomessa roudan 

maksimi paksuus hupenisi nykyisestä 2,0 - 3,0 metristä 1,0 - 2,0 metriin. 

Pohjois-Suomessa roudan keskimääräinen maksimipaksuus olisi siis 

samaa luokkaa kuin nykyisin Etelä- Suomessa. Myös lumipeitteisen 

maan tapauksessa routajakso lyhenee koko maassa.  Routasuojaus 

otetaan huomioon kaikessa rakentamisessa ja se on vielä 

tulevaisuudessakin tarpeen, mutta sen vahvuuksiin saattaa tulla 

muutoksia. Arvioiden mukaan lumettoman maan todennäköisyys kasvaa 

siten, että Etelä- Suomessa maa on yleensä sula vielä joulukuussa ja 
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tammikuussakin routaa esiintyisi vain noin puolissa kaikista tapauksista. 

Keski- ja Pohjois-Suomessa lumettoman maan todennäköisyys ei kasva 

yhtä paljon kuin eteläisessä Suomessa ja Lapissa maan pinta on talvisin 

todennäköisesti jäässä vielä sadankin vuoden päästä.  

 

Ennusteiden mukaan eroosio ja sortumariskit kasvavat johtuen 

savipohjaisten maiden saven tilavuuden pienenemisestä. Tämä johtaa 

maapohjan ja sitä kautta rakennusten painumiseen. Maanpinnan 

painumisen aiheuttaman putkijohtojen ja rakennusten painumisriskin 

välttämiseksi tulisi taajama-alueilla tehostaa pohjaveden pinnan 

tarkkailua sekä varautua painumaeroihin putkijohtoja asennettaessa ja 

perustuksia tehtäessä. Rakentamisen ohjauksessa tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota maaperän ominaisuuksiin ja kaivantojen reunojen 

riittävään tuentaan, jolla estetään kaivantojen reunojen sortumat.  

 

 

3.1 Energiatehokas rakentaminen 

 
Rakentamisen energiamääräykset kiristyvät 30 - 40 prosenttia vuoteen 

2010 mennessä. Kiristämisen kohteena ovat eristäminen, ikkunat, 

vaipan tiiveys sekä lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde. Tavoitteen 

toteuttamiseksi on esitetty jo ikkunoiden U-arvon alentamista alle yhden. 

Energiatehokkaissa rakennuksissa edellä mainitut vaatimukset 

toteutetaan. Seuraava energiamääräysten kiristys on luvassa 2012, 

jolloin tavoitteena ovat jo passiivitalot. 

 

Suomen energiankulutuksesta noin 30 prosenttia on lähtöisin 

rakennuksista. Rakennuksen kuluttamasta energiasta noin 25 prosenttia 

menee sen rakentamiseen ja loput 75 prosenttia ovat rakennuksen 
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käyttökustannuksia, kuten esimerkiksi lämmitys ja valaistus. 

Kansalaisten energiatehokkuustietoisuuden herättäminen olisikin 

ensiarvoisen tärkeää, jotta rakennusten kokonaisenergiapäästöjä 

saataisiin vähennettyä. Rakentamisessa ollaan jo siirtymässä 

energiatehokkaaseen rakentamiseen, kuten matalaenergia- ja 

passiivirakentamiseen. Ihannetilanne olisi, jos rakennus tuottaisi itse 

käyttämänsä energian. Viime aikoina onkin ollut puhetta ns. 

nollaenergiataloista, joka toimii juuri tällä tavoin. Energiatehokkuuden 

parantaminen on taloudellista eikä siihen juurikaan liity merkittäviä 

riskejä. Joidenkin arvioiden mukaan energiatehokkuuden vaatima 

lisäinvestointi maksaa itsensä takaisin 3-10 vuodessa. VTT:n arvion 

mukaan energiaviisaassa rakennuksessa asuminen toisi 25 vuoden 

asumisen aikana 30 000 - 50 000 euron säästöt. /17/ [3] 

 

Energiatehokkaat rakennukset kuluttavat mahdollisimman vähän 

energiaa, mutta tällaisen rakennuksen toteutuminen edellyttää 

laadukasta suunnittelua sekä tekijöiden ammattitaitoa. Ilmatiiveys sekä 

kylmäsiltojen minimointi ovat avainasemassa. Energiatehokkaan 

rakennuksen perusratkaisuja ovat hyvä lämmöneristys, ulkovaipan 

ilmanpitävyys, energiatehokkaat laitteet, lämmön talteenotto 

ilmanvaihdosta, hyvä sisäilmasto ja laadukas rakentaminen. 

Lämpökamerakuva selventää, miten nykymääräyksillä rakennetun talon 

ikkunat päästävät lämmön harakoille (kuva 5).  [6] 

 

Energiatehokkaalla rakentamisella Euroopan vuosittaiset 

hiilidioksidipäästöt pienenisivät arvioiden mukaan n. 460 miljoonaa 

tonnia ja rakennuksiin käytetystä energiasta säästyy jopa yli puolet.  

Suomen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2002 n. 82 miljoonaa 

hiilidioksiditonnia. Päästöt olivat 5 miljoonaa tonnia korkeammat kuin 

vuonna 1990.  Ns. energiaviisas rakentaminen ei merkittävästi nosta 
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rakennuksen elinkaarikustannuksia: VTT:n tutkimuksen mukaan 

lisäkustannukset ovat n. 5 - 10 prosentin luokkaa. Arvioihin kannattaa 

kuitenkin suhtautua vielä varauksella.  

 

 
 

 

 

 

Kuva 5. Nykyisten rakennusmääräysten mukaan
rakennettu talo. Lämpökameran kuva paljastaa miten
lämpö karkaa harakoille. Ikkunat ovat
matalaenergiatalon avainkohtia.   
 

 

Matalaenergiatalo [5] 
 

Matalaenergiataloja on rakennettu Suomessa jo yli kymmenen vuoden 

ajan ja seurantamittauksia on tehty useista kohteista. VTT:n tutkimusten 

mukaan rakennuskustannukset nousevat n. 3 - 5 prosenttia, mutta ne 

saadaan takaisin energiasäästöinä n. 5 - 10 vuoden kuluessa. 

Matalaenergiatalon lämmitysenergiakulutus on vähintään 50 prosenttia 

pienempi kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman 

vähimmäisvaatimusten mukaan toteutetun pientalon. 

Matalaenergiarakentamisessa rakennuksen ulkovaipparakenteiden sekä 

ilmanvaihdon lämpöhäviöiden [4] pienentäminen ovat tärkeimmät 
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energiansäästöperiaatteet, koska lämmitysenergiasta suurin osa häviää 

näiden kautta (Kuva 6). Ulkoseinän lämpöhäviöitä pienennetään 

ulkoseinän lämmöneristystä parantamalla. Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa suurin sallittu U-arvo ulkoseinälle on 

0,25 W/m²K ja yläpohjalle 0,16 W/m²K. Matalaenergiatalossa päästään 

ulkoseinissä 0,20...0,11 W/m²K ja yläpohjissa 0,14...0,08 W/m²K 

(Taulukko 1). Eristeteollisuuden näkemys kuitenkin on, että 

matalaenergiarakentaminen on liian hidas sekä kallis ilmastonmuutosta 

ajatellen. Taulukko 1 selventää rakentamismääräyskokoelman 

mukaisesti rakennettujen ja matalaenergiatalojen U-arvoja. /20/ 

 

 
Taulukko 1. Rakentamismääräystenmukaiset U-arvot ja ohjeelliset eristepaksuudet sekä vastaavat 
matalaenergiatalon arvot. /20/ 
 
Rakennuosa RakMK, osa C3 Matalaenergiatalo

U-arvo Eristepaksuus U-arvo Eristepaksuus
Ulkoseinä 0,25 W/m2K 175 mm 0,20…0,11 W/m2K 250…320 mm
Yläpohja 0,16 W/m2K 300 mm 0,14…0,08 W/m2K 400…500 mm
Maanvarainen alapohja 0,25 W/m2K 150 mm 0,25…0,15 W/m2K 150…250 mm
Tuuletettu alapohja
 - tuuletusaukot perustuksissa 0,20 W/m2K 300…350 mm 0,20…0,10 W/m2K 300…450 mm
 - ulkoilmaa vasten oleva lattia 0,16 W/m2K 400 mm - -
Ovi 1,40 W/m2K - 0,40 W/m2K -
Ikkuna 1,40 W/m2K - 0,8…1,20 W/m2K -  
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Kuva 6. U- arvojen vaikutus ulkovaipan lämpöhäviöön. /20/ 
 
 
 
 

Huonon ilmanpitävyyden vaikutuksia: 

 

• rakenteeseen pääsevä ulkoilma heikentää lämmöneristystä ja näin 

alentaa lämpötilaa 

• asunnossa saattaa olla vedontunnetta 

• ullakolla oleva puhallusvilla saattaa siirtyä ilmavirtausten mukana 

• ilmanvaihto ei toimi johtuen hallitsemattomasta korvausilmasta 

• vuotoilmavirrat ohittavat ilmanvaihdon lämmön talteenoton 

• ns. mukavuuslämmityksen tarve lisääntyy 

• kosteusriskit rakenteissa. /20/ 

 

Huonon ilmapitävyyden vaikutukset koskevat luonnollisesti myös 

passiivi- ja nollaenergiataloja. 
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Passiivienergiatalo 
 

Passiivienergiatalon tavoitteena on rakennuksen energiantarpeen 

taloudellinen minimointi sekä rakennuksen hyvä sisäilmasto. Sen 

lämmitysenergian tarve on alle neljäsosa tavanomaisen talon 

kulutuksesta. Lämmitysenergian tarpeen määrittää rakennuksen 

maantieteellinen sijainti. VTT:n määritelmän mukaan vuosittainen 

lämmitysenergiatarve on Etelä-Suomen 20 kWh/m2:sta Pohjois-Suomen 

30 kWh/m2:een (Kuva 7). Nykyisten rakennusmääräysten mukaan 

rakennettu talo kuluttaa 130 - 150 kWh/m2 Energiatehokkuus perustuu 

matalaenergiatalojen tapaan rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveyteen ja 

lämmönläpäisykertoimeen. Ero matalaenergia- ja passiivienergiatalojen 

välillä on se, että lämmöneristeiden taso passiivienergiataloissa on 

parempi kuin matalaenergiataloissa. /19/ 

 

 
 
Kuva 7. Passiivitalon lämmitysenergian tarve Suomen  
ilmastossa kylmänä talvipäivänä. /19/ 
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Passiivitaloissa tavanomainen lämmitysjärjestelmä on tarpeeton, koska 

sen lämpöhäviöt ovat niin pienet. Kun rakennuksen vaippa on erittäin 

hyvin lämpöä eristävä ja ilmatiivis, ilmaisenergia riittää sisäilman 

lämpötilan ylläpitämiseen ankarissakin olosuhteissa.  Suurin osa 

passiivitalon energiantarpeesta voidaan kattaa sisäisillä lämpökuormilla 

ja Auringon energialla eli ns. ilmaisenergioilla. Jotta 

ulkovaipparakenteiden eristepaksuudet eivät kasvaisi kohtuuttomiksi, 

ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhteen tulisi olla 

vähintään 75 prosenttia. Niin kuin matalaenergiataloissakin, 

passiivienergiatalojen rakenteiden ja niiden liitosratkaisujen 

kylmäsiltojen hallinta muodostuu yhdeksi avaintekijäksi 

ulkovaipparakenteiden suunnitteluperusteissa. Ensimmäinen 

suomalainen VTT:n passiivitalomääritelmän mukainen pientalo on jo 

nousemassa Vantaan Tikkurilaan. Sen on määrä valmistua vuonna 

2009. EU:n tavoitteiden mukaan vuonna 2015 kaikkien 

uudisrakennusten tulisi vastata energiatehokkuudeltaan passiivitaloja. 

Jotta talosta saataisiin mahdollisimman energiapihi, tulisi suunnittelussa 

kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:  

 

• rakenteiden kylmäsiltojen minimoiminen 

• rakennuksen yksinkertainen muoto 

• rakennuksen sijoittuminen tontille ilmansuuntien mukaan 

• ikkunoiden suuntaaminen 

• ikkunoiden varjostaminen. 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 29/49  
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Tero Suuluhta 
 
 
Taulukko 2. Rakentamismääräystenmukaiset U-arvot sekä passiivitalon vastaavat 
arvot. 
 
Rakennuosa RakMK, osa C3 Passiivitalo

U-arvo U-arvo
Ulkoseinä 0,25 W/m2K 0,07…0,1 W/m2K
Yläpohja 0,16 W/m2K 0,06…0,09 W/m2K
alapohja 0,16...0,25 W/m2K 0,08…0,1 W/m2K
Ovi 1,40 W/m2K 0,4…0,7 W/m2K
Ikkuna 1,40 W/m2K 0,7…0,9 W/m2K  
 
 
Nollaenergiatalo 
 

Matalaenergia- ja passiivienergiatalojen rinnalle on tulossa vieläkin 

energiasäästeliäämpi versio, ns. nollaenergiatalo. Nollaenergiatalo 

tuottaa itse käyttämänsä energian, joten se olisi ihannetilanne 

energiankulutustamme ajatellen. Tarkoituksena on hyödyntää mm. 

maalämpöä, aurinkoenergiaa sekä ilmanvaihdosta syntyvää energiaa. 

Nollaenergiataloja ei vielä ole rakennettu, mutta Suomen ensimmäisen 

nollaenergiatalon prototyypin rakennustyöt aloitetaan näillä näkymin 

vuoden kuluttua Järvenpäässä. Pääurakoitsijana kohteessa on 

Järvenpään mestariasunnot Oy. Tavoitteena on, että Suomen 

ensimmäinen nollaenergiatalo valmistuu vuoteen 2010 mennessä. 

Erään arvion mukaan nollaenergiatalon rakentaminen tulisi noin 15 

prosenttia kalliimmaksi kuin perinteisen talon, mutta käyttökustannusten 

aiheuttamat säästöt paikkaavat aukon nopeasti. Suunnitteilla on, että 

nollaenergiataloja on esitteillä myös Kuopiossa pidettävissä vuoden 

2010 asuntomessuilla. /8/ 
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3.2 Energiatodistus 

 
EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi velvoittaa 

jäsenmaat energiatodistusten käyttöönottoon. 1.1.2008 voimaan tulleen 

energiatodistusta koskevan lain ja asetuksen mukaan kaikilta 

uudisrakennuksilta vaaditaan energiatodistus. Energiatodistuksessa 

ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitusta 

vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle 

määritellään energialuokka A-G. Vähiten energiaa kuluttaa 

energialuokka A:n kiinteistö ja vastaavasti eniten energiaa kuluttaa 

kiinteistö, jolle on määritelty energialuokka G. Energialuokat helpottavat 

muiden kiinteistöjen energiatehokkuuden vertailua ja arviointia. 

Kiinteistön lämmitysmuodolla ei ole merkitystä kiinteistön 

energialuokkaa määriteltäessä. Tavoitteena energiatodistuksen 

käyttöönotossa on myös se, että se nostaisi energiatehokkuuden 

tärkeäksi valintatekijäksi kiinteistön osto- tai vuokraustilanteessa. 

Todistus voidaan antaa energiakatselmuksen tai 

rakennuslupamenettelyn yhteydessä, erillisenä todistuksena tai osana 

isännöitsijäntodistusta. Yli kuuden asunnon asuinrakennuksen sekä 

liike- ja palvelurakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä 

annettu energiatodistus on voimassa neljä vuotta. Samoin kuin edellä, 

mutta yli kuuden asunnon asuinrakennuksen energiatodistus on 

voimassa kymmenen vuotta. Uudet rakentamismääräykset tulevat 

voimaan vuoden 2010 alusta ja niissä vaaditaan lämmitysenergian 

säästöä asuinrakennuksille 30 - 40 prosenttia nykyiseen määräystasoon 

verrattuna. (Kuva 8) /22/  
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Kuva 8. Energiatodistusmalli: lomake 3, isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus. /23/
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Energiatodistusta ei tarvitse antaa rakennuksille, 

• jotka ovat alle 50 m2 

• joita käytetään enintään neljän kuukauden ajan vuodessa 

• jonka suunniteltu käyttöikä on alle kaksi vuotta 

• jotka ovat teollisuus- tai korjaamorakennuksia tai muuhun kuin 

asuinkäyttöön tarkoitettuja maatilarakennuksia, jossa energiantarve 

on vähäinen 

• joka on jonkin uskonnollisen yhdyskunnan omistama rakennus, 

jossa on vain kokouksen tai hartauden harjoittamiseen tai näitä 

palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja 

• joka on suojeltu rakennus- ja maankäyttölain mukaisella kaavalla, 

rakennussuojelulain tai valtion omistamien rakennusten suojelusta 

annetun asetuksen mukaisella päätöksellä tai joka on määritelty 

Museoviraston tekemässä investoinnissa kulttuurihistoriallisesti 

merkittäväksi. 

 

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus (Kuva 9) perustuu 

toteutuneeseen energiankulutukseen. Kuitenkin kuuden asunnon 

asuinrakennuksilla tai -rakennusryhmällä energiatodistus perustuu aina 

laskennalliseen kulutukseen. Energiakatselmuksen yhteydessä annettu 

energiatodistus ja erillinen energiatodistus ovat voimassa 10 vuotta. 

Isännöitsijäntodistukseen (Kuva 8) sisältyvä energiatodistus päivitetään 

kerran vuodessa. Isännöitsijä voi antaa vain toteutuneeseen 

kulutukseen perustuvan energiatodistuksen. Enintään kuudesta 

asunnosta koostuvalle asuinrakennukselle tai -rakennusryhmälle 

energiatodistuksen voi antaa vain pätevöitynyt henkilö. /23/ 
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Kuva 9. Esimerkki olemassa olevan 2000- luvulla rakennetun kiinteistön 
energiatodistuksesta. /23/  

 

  

4. TYÖMENETELMÄT 

4.1 Yleistä 

 

Ilmastonmuutos asettaa omat haasteensa myös työmenetelmiin. Jos 

vuosittaiset sademäärät lisääntyvät, se vaikuttaa ilmankosteuteen niin, 

että mm. betonin kuivumisaika pitenee ja rakenteiden kuivattamisesta 

aiheutuu lisäkustannuksia. Myös rakenteiden vaurioitumisriski kasvaa. 

Esimerkiksi paikalla valettujen väliseinien kuivumisajat saattavat 

muuttua pidemmiksi ilman kosteudesta ja viileästä ilmasta johtuen. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 34/49  
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Tero Suuluhta 
 
 

Ilman lämpötilan ollessa alle -5 celsiusastetta betonin kovettuminen 

käytännössä pysähtyy. Talvibetonointi kuitenkin helpottuu talvien 

pakkasjaksojen lyhentyessä ja lämpötilojen noustessa. Maapohjan 

eroosion ja sortumavaaran lisääntymiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, kun ajatellaan rakennustyömaan maarakennusvaihetta. Jos 

kesät muuttuvat kuivemmiksi, pohjaveden pinta laskee. Pohjaveden 

pinnan aleneminen saattaa aiheuttaa painumia savimaapohjilla. Tästä 

taas saattaa seurata putkirikkoja. Putkijohtoja asennettaessa onkin 

tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota painumaeroihin sekä käytettäviin 

materiaaleihin.   Rakennustyömailla jatkuvat sulamis- ja 

jäätymisvaihtelut asettavat rakennusmateriaalien säilytykselle 

lisävaatimuksia. Lisäksi työmaan yleinen kunnossapidontarve lisääntyy. 

Työnjohdon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että materiaalit 

ovat suojattuna ja säilytettävä materiaalille sopivassa paikassa. Ilmaston 

muuttuessa säätilojen tarkkailu on oleellinen osa työn suunnittelua niin 

työn kuin materiaalienkin kannalta.  

 

 

4.2 Työnjohdon sääseuranta 

 

Lämpötilojen tarkkailu ja sääennusteiden seuranta ovat nykyäänkin 

tärkeä osa työmaan toimintaa, mutta jos sää tulevaisuudessa muuttuu 

epävakaisemmaksi ja sateet ja myrskyt lisääntyvät, säätilan tarkkailu 

muuttuu entistä tärkeämmäksi osaksi työmaan toimintaa. Esimerkiksi 

nosturin käyttö kovalla tuulella vaarantaa alla liikkuvien 

työturvallisuuden. Ennakoimalla tilanne kyetään tekemään tarvittavat 

nostot ennen nostotöiden estymistä. Nykyään sään ennustaminen on 

kuitenkin hankalaa säätilojen ”heittelyjen” johdosta. Tälläkin hetkellä 
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meteorologeilla on se tilanne, että he eivät pysty ennustamaan tulevan 

talven 2008 - 2009 olosuhteita, koska sää on jatkuvasti niin epävakaista.  

 

Säätä pystytään ennustamaan pitkältä ajalta eteenpäin. Näin työmaalla 

pystytään varautumaan esimerkiksi myrskyihin tai koviin ja 

pitkäkestoisiin sateisiin. On kuitenkin muistettava, että mitä kauemmas 

tulevaisuuteen ennuste on tehty, sen epäluotettavampi se on. Rakentaja 

saa kuitenkin osviittaa siitä millaista säätä on luvassa. Näin työmaan 

johto kykenee varautumaan säätiloihin ja suunnitella työvaiheita sen 

perusteella.  

 

Nykyään on olemassa paljon erilaisia sääseurantapalveluja. Niitä löytyy 

mm. verkosta ja lehdistä. Esimerkiksi Forecan ja Ilmatieteenlaitoksen 

internet-sivuilta löytyy 5 vuorokauden sääennusteet ja 

ennusteanimaatiot kaikkialle Suomeen. Työn lopussa on liitteenä 

esimerkki Forecan sivuilta otetusta sääennusteesta [7]. Toinen hyvä 

sääseurantapalveluvaihtoehto on Rakentajan sivuilta löytyvä 

sääpalvelu. Rakentajan internet- sivuilta löytyvät tarkat säätutkakuvat, 

jotka päivittyvät jatkuvasti. Tutkakuvien tarkkailu edellyttää 

rekisteröitymisen Rakentajan nettisivuille, mutta se on täysin ilmaista.  

 

Nykyään säätä voidaan seurata myös kännykän avulla. Esimerkiksi 

Weatherproofin nettisivuilta löytyy matkapuhelimiin saatava sääpalvelu, 

joka sisältää paikallissääennusteen. Se kertoo vuorokauden säätiedot 

yksityiskohtaisesti. Palvelusta saa myös tutkapohjaisen sade-

ennusteen, jolla voi seurata sade-alueiden liikkeitä animaatioina. 

Palvelu näyttää myös kuuden vuorokauden sääennusteen päiville ja 

öille. Palvelu on osoitteessa www.weatherproof.fi. /15/ 

 

 

http://www.weatherproof.fi/
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4.3 Muutokset aikatauluun 

 

Toimenpiteiden aikataulutus ja oikea järjestys vaikuttavat paljon 

työmaan toimivuuteen ja aikatauluun. Ennakoivalla suunnittelulla 

uudisrakentamisessa yhdyskuntien parempi sietokyky ja mahdollisuudet 

ilmastonmuutokseen ja sen hillintään ovat kohtuullisin toimin ja 

kustannuksin saavutettavissa. Toimenpiteiden aikataulutukseen tulisi 

kiinnittää huomiota mm. betonitöitä tehtäessä. Ilmaston muuttuessa 

kosteammaksi betonin kuivumisaika pitenee jopa siinä määrin, että 

kuivumiselle voisi ehkä varata aikatauluissa kokonaan oman nimikkeen, 

esim. ”betonin kuivuminen”. Näin se kyettäisiin ottamaan huomioon 

rakentamisaikatauluissa. Betonityyppejä on monia, ja oikean valinnalla 

pystytään vaikuttamaan betonin kuivumisaikaan ja näin ollen 

aikatauluihin. Näitä ovat esim. nopeasti kuivuva betoni (NB), 

säänkestävä betoni (SB) ja normaalisti kuivuva betoni (NO).  

 

Työmaille tuodaan paljon tavara- ja materiaalikuljetuksia. Ilmaston 

muuttuessa sääolot muuttuvat logistiikan kannalta kehnoiksi etenkin 

talvella. Lumisateet tulevat pääasiassa vetenä ja ns. loskakelit 

lisääntyvät. Tällöin ajokelit ovat erittäin huonot ja kuljetukset saattavat 

myöhästyä. Sääolot kannattaa tässäkin tapauksessa ottaa huomioon ja 

seurata sääennusteita, jolloin huonot ajokelit kyetään ennakoimaan ja 

kuljetukset saadaan työmaalle oikeaan aikaan.   

 

 

4.4 Työturvallisuus 

 
Keskimääräiset tuulennopeudet saattavat tulevaisuudessa kasvaa ja 

myrskyt lisääntyä. Näin ollen erityistä varovaisuutta tulee noudattaa mm. 
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nostokalustoa käytettäessä. Esimerkiksi väliseinä- ja 

ulkoseinäelementeillä on suuri tarttumapinta-ala tuulelle, joten kovalla 

tuulella nostettaessa se saattaa heittelehtiä pahoin. Tällöin nostotöitä 

olisi pyrittävä välttämään ja siirtämään niitä myöhemmälle, jos 

mahdollista. Nostettavaan taakkaan kohdistuva tuulivaikutus voi 

merkittävästi alentaa nosturille käyttöohjeissa annettua tuulirajaa. 

Nostotöissä myös vaara-alueen rajaaminen on usein tarpeen 

työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi /3/. Elementit toimitetaan 

työmaalle sovittuna aikana, joten säätiedotuksia kannattaa seurata 

mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta kerrallaan. Näin kyetään 

ennakoimaan tilanne.  

 

Rakennustyömailla käytetään esimerkiksi julkisivuja ja ikkunoiden 

tippapellityksiä tehtäessä paljon erilaisia telineitä ja nostimia. Telineet ja 

muut korkeat laitteet kannattaa ankkuroida kiinni, jos mahdollista. Näin 

telineet eivät pääse kovalla tuulella heilumaan ja työskentely on 

turvallista. Telineet kannattaa myös peitellä telinepeitteellä. Telinepeite 

suojaa työntekijöitä, rakennusta, koneita ja laitteita sään vaikutuksilta. 

Samalla ne suojaavat ympäristöä, naapurustoa ja liikennettä työmaan 

eri vaiheissa. Telinepeitteellä varmistetaan, että työntekijöiden 

työskentely on turvallista ja ohikulkijat ovat turvassa työmaalta tippuvilta 

esineiltä tai roiskeilta. 

 

Kovasta tuulesta johtuen myös parvekkeet on pidettävä siisteinä (Kuvat 

10 ja 11). Tuuli saattaa riepotella tavaraa alas ja aiheuttaa vahinkoa. 

Tästä syystä etenkin ulkotöissä kypärän käyttö on erittäin suotavaa. 

Yleisestä järjestyksestä on muutenkin pidettävä huolta ja huolehdittava 

kulkureittien kunnosta. Yleinen järjestys on yksi työmaan avaintekijöistä. 

Yleinen järjestys tarkoittaa työympäristön siisteyttä, kulkuteiden 
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järjestelyä mahdollisimman lyhyiksi sekä koneiden ja laitteiden 

sijoittamista lähelle työkohdetta kuitenkaan sitä häiritsemättä. /2/ 

 

Työmaalle saapuu yleensä monia tavaratoimituksia. Sateiden 

lisääntyessä työmaa-alue voi olla usein mutaista ja upottavaa, jolloin 

rahtikalusto saattaa jäädä esimerkiksi jumiin. Työmaan johdon on 

huolehdittava siitä, että ajoneuvot pääsevät vaivatta työmaa-alueelle. 

Tarvittaessa kulkureiteille voidaan levittää esimerkiksi kerros soraa. 

Pahimmassa tapauksessa joudutaan suorittamaan massanvaihto, jolloin 

kulkureiteistä saadaan kestäviä. Työmaiden sääsuojauksesta ja 

kaivantojen tuennasta kannattaa huolehtia, työmaan turvallisuuden 

takaamiseksi /1/.  

 

Työmaasta kannattaa aina tehdä työturvallisuussuunnitelma. 

Työturvallisuussuunnitteluun kuuluu töiden ja työvaiheiden suunnittelu. 

Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjallinen suunnitelma, jossa 

huomioidaan työn riskit ja mahdolliset vaaratilanteet.  

Turvallisuussuunnitteluun kuuluu riskien arviointi, turvallisuus- ja 

työmaasuunnitelman laatiminen. Turvallisuussuunnitelma laaditaan 

ennen työmaan alkua. Turvallisuusasioiden huomioonottaminen kalusto- 

ja aikataulusuunnittelussa on myös turvallisuussuunnittelua. 

Työturvallisuudesta huolehditaan myös työmaakokousten, palaverien, 

turvallisuusohjeiden ja töiden valvonnan avulla. Oleellinen osa 

työturvallisuutta ovat viikoittain pidettävät viikkotarkastukset esimerkiksi 

TR- mittausten eli talonrakentamisen turvallisuusmittausten avulla. 

Lisäksi kalustolle tehdään erikseen käyttöönottotarkastukset sekä 

määräaikaistarkastukset. Lisäksi laitteille olisi hyvä suorittaa myös 

päivittäiset toimintakokeet, jotka suorittaa laitteen käyttäjä. /4/ 
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Työntekijöiden koulutus ja tiedottaminen ilmastonmuutoksesta ja sen 

vaikutuksista on tärkeää. Työntekijöille tulisi pyrkiä järjestämään esim. 

koulutustilaisuuksia, joissa heille esitellään erilaisia vaaratilanteita 

ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen liittyen. Lisäksi tiedottaminen 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista voitaisiin hoitaa erilaisilla julisteilla ja 

vihkoilla, joita sitten jaettaisiin sosiaalitiloihin sopiva määrä.  

 

 

4.5 Kustannukset 

 
Kustannukset nousevat mm. raskaampien rakenteiden johdosta. Siellä 

missä roudan paksuus on syvempi, siellä luonnollisesti 

rakennuskustannukset ovat niiltä osin korkeammat verrattuna alueisiin, 

joissa routaa ei niinkään esiinny. Talviaikaan vetenä tulevien sateiden 

johdosta rakenteiden kuivattaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. 

Toisaalta lämmitystarpeen lasku vaikuttaa kustannuksia alentavasti. 

Ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää rakentamisen ja 

rakennusten energiatehokkuutta koskevien määräysten kiristämistä. 

Aluksi ne saattavat nostaa jonkin verran rakennuskustannuksia, mutta 

pitkällä juoksulla se vaikuttaa kustannuksia alentavasti. Rakennusten 

lämpötalous paranee entisestään, kun eristepaksuutta kasvatetaan ja 

siirrytään energiatehokkaaseen rakentamiseen. Eristepaksuuden 

kasvaessa seinää menee luonnollisesti enemmän eristettä, jolloin myös 

kustannukset tältä osin nousee. Lämpötaloutta voidaan parantaa myös 

esim. uusilla laitteilla. Investointikustannukset rakennusvaiheessa 

kasvavat, mutta käyttö- ja korjauskustannukset vastaavasti laskevat. 
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4.6 Laatu 

 
Rakentamisen laatua voidaan parantaa korostamalla 

rakennushankkeessa mukana olevien vastuita ja tehtävien hoidon 

vaatimaa kelpoisuutta. Hyvää laatua tukevat myös asianmukainen 

valvonta sekä erilaiset rakennusalan kehittämät laatu-, turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmät. Rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta 

koskevat määräykset muuttuivat vuonna 2006. Muutoksiin johtivat 

tapahtuneet rakennesortumat ja suuronnettomuuden vaaratilanteet. 

Tärkeintä on, että erityismenettelyn tarve harkitaan riskiarvion avulla. 

 

Ilmasto muuttuu kosteammaksi, joten materiaalien säilytykseen ja 

varastointiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta materiaalit säilyisivät 

ehjinä. Jos rakennusmateriaaleja säilytetään ulkona, ne kannattaa 

peittää esimerkiksi pressulla (Kuva 11). Puutavara tulee säilyttää kuivassa 

paikassa, mieluiten sisällä, jos kyseessä on pitkäaikainen varastointi 

(Kuva 10). Lyhytaikainen varasto puutavaralle voi olla myös ulkona, 

kunhan peittää materiaalin pressulla tai jollain muulla vastaavan 

kaltaisella peitteellä. Materiaalia ei kannata laittaa suoraan maata 

vasten, vaan alle on hyvä laittaa jotakin korokkeeksi, ettei kosteus 

pääse imeytymään puutavaraan. Tällä tavoin materiaali myös tuulettuu, 

eikä se pääse homehtumaan. Kannattaa myös muistaa, että jotkut 

materiaalit eivät kestä lyhyttäkään aikaa kosteassa ilmassa, kuten 

esimerkiksi vanerilevy tai Gyproc- väliseinälevy. Kosteus muuttaa 

kyseiset materiaalit nopeasti pehmeäksi, jolloin niistä tulee 

kestävyydeltään heikkoja ja tarpeettomia.  
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Kuva 10. Lastulevyt on kannettu sisälle pitempää varastointia varten. 
 

 

Laadunvarmistus on erittäin tärkeä osa työmaan toimintaa. Hyvin tehty 

työ saa kiitosta asukkailta ja rakennuttajalta ja rakentaja saa hyvän 

maineen. Nyt, kun rakennusmääräykset muuttuvat ja ollaan menossa 

kohti matalaenergiarakentamista, laatu on ensiarvoisen tärkeää. 

Rakennusten tulee olla tiiviitä ja lämpöhäviöt on pidettävä minimissään. 

Tässä kohtaa työn tekijän tulee olla ammattitaitoinen sekä motivoitunut 

työssään. Työn laadun kannalta myös työ- ja suojavälineet sekä 

työasusteet tulee olla kunnolliset ja työergonomiankin kannalta 

työntekijälle hyvät. Ennen työmaan aloitusta kannattaa määritellä 

kohteen laaturiskit sekä laaturiskeille torjuntatoimenpiteet. Oman työn, 

aliurakoiden sekä toimitusten laadunvarmistustoimenpiteet olisi myös 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 42/49  
Rakennustekniikka, rakennustuotanto 
Tero Suuluhta 
 
 

hyvä käydä läpi. Laatukansion perustaminen työmaalle kannattaa. Siitä 

ilmenevät kaikki tarkastusasiakirjat, laatusuunnitelma, laatudokumentit 

jne. Näin kyetään varmistamaan työmaan laatutoimenpiteet. /1/ 

 

 

4.6 Omia kokemuksia 

 
Tässä työssä on aiemmin esitelty ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

Suomessa. Ilmasto siis lämpenee ja näin ollen mm. talvet muuttuvat 

lyhemmiksi vetisemmiksi ja etenkin talvella sateet lisääntyvät. Syksy 

2008 on jälleen osoittanut sen, että ilmastonmuutos on tosiasia. Syksy 

on ollut sateinen ja tuulinen ja lämpötila on pysytellyt lähellä +10 

celsiusastetta. Olen tällä hetkellä töissä Oy Konte Ab:n As Oy Seinäjoen 

Uppalassa Seinäjoen keskustan tuntumassa. Kohde on kuusi 

kerroksinen kerrostalo, jossa on 23 asuntoa. Olen ollut kyseisellä 

työmaalla nyt kaksi kuukautta ja olen pistänyt merkille, että sateet ja 

tuulisuus vaikuttavat työskentelyyn ja työmotivaatioon olennaisesti.  

 

Viikolla 43 työmaalla saatiin päätökseen julkisivun tiilimuurauksen ja 

sääolot vaikuttivat välillä työtä hidastavasti. Tätä opinnäytetyötä varten 

haastateltiin erästä nosturinkuljettajaa tuulen vaikutuksiin liittyen ja hän 

kertoi, että muutama päivä sitten (20.10.2008) tuulennopeus oli ollut 

noin 18 metriä sekunnissa. Hän kertoi, että sellaisilla tuulennopeuksilla 

nostotöissä saa olla varovainen ja tuuli tarraa helposti kiinni taakkaan, 

riippuen tietenkin taakan koosta ja muodosta. Esimerkiksi 

väliseinäelementteihin tuuli tarraa helposti niiden muodosta johtuen. 

Lisäksi niiden tarttumapinta-ala on suuri. 
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Tähän opinnäytetyöhön on otettu kuvia (Kuvat 10, 11 ja 12) As Oy 

Seinäjoen Uppalasta, joissa esittelen mm. siisteyteen ja turvallisuuteen 

sekä materiaalien varastointiin liittyviä seikkoja ilmastonmuutokseen 

liittyen. 

 

 

 
 
Kuva 11. Gyproc- levyjen väliaikainen varastointi. Levyt ovat peitettyinä pressulla. Kuva 
on otettu As Oy Seinäjoen Uppalan työmaalta. 
 
 
 

Työmaalla väliaikainen varastointipaikka on työmaan pihamaalla. 

Materiaalit peitellään joka työpäivän päätteeksi pressuilla. Pressun 

päälle laitetaan painoksi esim. lavoja kuten kuvassa (Kuva 11), ettei tuule 

vie pressua mennessään. Lisäksi alle on laitettu vanerilevy ja 

korokkeeksi puukapuloita.  
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Kuva 12. Oy Konte Ab:n kerrostalotyömaa Seinäjoella. Parvekkeet 
ovat tyhjät ylimääräisestä rojusta. 
 
 

As Oy Seinäjoen Uppalassa työmaan siisteyttä pidetään yllä. 

Parvekkeet ovat tyhjät ylimääräisestä rojusta, eikä niillä ole mitään, mikä 

voisi tuulen mukana lentää tiehensä. Takana näkyvä tie on yleisessä 

käytössä oleva tie ja rakennustyömaa-alueen ulkopuolella, joten kuvan 

(Kuva 12) parvekkeelta saattaisi kovalla tuulella lentää jotain tielle ja 

huonolla onnella aiheuttaa onnettomuuksia. Siksi on aina huolehdittava 
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siitä, että esim. kova tuuli ei pääse heittelemään mitään työmaan 

ulkopuolelle. Jos työmaalta lentävä roju aiheuttaa onnettomuuden 

työmaan ulkopuolella, vastuu on työmaan vastaavalla mestarilla. 

 

 

5. YHTEENVETO 

 

Edellä on esitelty ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 

rakennustekniikkaan sekä rakennustyömaan toimintoihin. 

Ilmastonmuutos tarkoittaa globaalia ilmaston lämpenemistä. Suurin 

ilmaston lämpenemistä aiheuttava tekijä on ihminen. Ihminen tuottaa 

ilmakehään ns. kasvihuonekaasuja, joista tunnetuin on hiilidioksidi. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen kesien hellekaudet pitenevät 

ja talvet muuttuvat lyhemmiksi. Talvien lumisateet tulevat 

tulevaisuudessa pääosin vetenä. Lämpötilan nousu lisää sademäärää 5- 

40 %. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat lisääntyvät. 

Joidenkin ennusteiden mukaan Suomen ilmasto lämpenee yhdestä 

kolmeen astetta vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2080 mennessä 

Suomen keskilämpötila saattaisi nousta jopa kahdeksan astetta. 

Tällaisessa tapauksessa Sodankylässä olisi lämpimämpää kuin 

Helsingissä nyt. Muuttuvien säätilojen myötä rakennusten käyttöikä 

laskee. Ilmankosteuden lisääntyessä homeongelmien yleistyminen 

rakennuksissa on todennäköistä. Rakennuksiin kohdistuvat 

pakkasvaikutukset pienenevät leutonevien talvien myötä. Toisaalta 

toistuvat ”nollaohituskerrat” Rasittavat rakennusta enemmän. Tuulen 

vaikutuksesta syntyvä ylöspäin suuntautuva veden tai lumen liike 

rasittaa ulkoseinärakenteita.  
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Työnjohdon sääseuranta tulee olemaan tärkeä osa työmaan toimintaa. 

Säätila vaikuttaa niin työturvallisuuteen, laatuun, aikatauluun kuin 

työmaan toimivuuteenkin. Sääennusteiden tarkkailulla kyetään 

ennakoimaan poikkeukselliset sääolot, sateet ja tuuliset päivät. 

Ilmastonmuutos tuo omat haasteensa myös töiden aikataulutukseen. 

Tulevaisuudessa toimenpiteiden aikataulutukseen tulisi kiinnittää 

huomiota mm. betonitöitä tehtäessä. Ilmankosteuden kasvaessa betonin 

kuivumisaika pitenee. Betonin kuivumisaika voitaisiin ottaa huomioon 

aikatauluissa esimerkiksi siten, että betonin kuivumiselle varattaisiin 

aikatauluissa oma nimike.  Työmaan turvallisuuteen on 

ilmastonmuutosta ajatellen kiinnitettävä huomiota. Äärimmäiset 

sääilmiöt, kuten myrskyt lisääntyvät ja tuulennopeudet kasvavat. Näin 

ollen mm. nostotöissä ja telineillä töitä tehtäessä on oltava erityisen 

varovainen. Esimerkiksi väliseinäelementillä on suuri tarttumapinta-ala 

tuulelle, joten kova tuuli saattaa riepotella taakkaa. Telineet kannattaa 

aina ankkuroida kiinni, jos mahdollista. Telinepeitteiden käyttö on myös 

enemmän kuin suotavaa. Peitteellä taataan mm. työntekijöiden ja 

ulkopuolisten ihmisten turvallisuus. Parvekkeet ja katot on oltava tyhjät 

ylimääräisestä tavarasta. Näin estetään mm. rakennusjätteen 

lentäminen työmaa-alueelle tai työmaa-alueen ulkopuolelle. Yleiseen 

järjestykseen ja kulkureittien turvallisuuteen on panostettava. Talvien 

muuttuessa leudommiksi roudan määrä vähenee. Näin ollen 

routasuojausten paksuudet saattavat pienentyä ja näin kustannukset 

laskevat. Toisaalta eristeiden paksuudet kasvavat, jolloin materiaalia 

tarvitaan enemmän ja kustannukset nousevat. Lisäksi kustannuksia 

nostaa mm. rakenteiden kuivattaminen. Työmaan kustannuksiin 

vaikuttaa niin moni asia, että on vaikea sanoa vaikuttaako ilmaston 

lämpeneminen lopulta rakennustyömaan kustannuksia nostavasti vai 

alentavasti. Rakentamisen laatuun on kiinnitettävä huomiota. 

Esimerkiksi matalaenergiarakentamiseen siirryttäessä rakennusten 
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ilmatiiveys on yksi tärkeistä tekijöistä, joten huolellisuus on avainasia. 

Materiaalien säilytyksestä huolehtiminen on myös osa työmaan 

laadunvarmistusta. Sateiden ja ilmankosteuden lisääntyessä 

materiaalien oikea varastointi on tärkeää.  
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LIITE 1 

HIILEN LUONNOLLINEN KIERTO /11/   

   

 

 

 

 
 
 
 
Kuvassa on esitetty hiilen luonnollinen kierto. Ihminen tuottaa hiilidioksidia 

ilmakehään. Meret ja metsät toimivat ns. nieluina jotka varastoivat osan 

hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidi, jota nielu ei varastoi, jää ilmakehään jopa 

sadoiksi vuosiksi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2 

 

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT JA -PITOISUUDET /12/  

  

 
 
Yllä vasemmassa kuvassa on ihmiskunnan tuottamien hiilidioksidipäästöjen 
arvioitu muuttuminen ja kuvassa oikealla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
arvioitu muuttuminen kolmen SRES -skenaarion mukaan. 

• A2-skenaario edustaa pessimististä tulevaisuudennäkymää. Sen 
kuvaamassa maailmassa teollisuus- ja kehitysmaitten tulo- ja kehityserot 
säilyvät suurina. Tällöin väestönkasvu jatkuu kehitysmaissa nopeana ja 
maapallon väkiluku kasvaa räjähdysmäisesti; siis rikkaille lisää rahaa ja 
köyhille lisää lapsia. Myös siirtyminen fossiilisista polttoaineista 
päästöttömiin energianlähteisiin on hidasta.  

• B1-skenaario taas on yltiöoptimistinen. Siinä oletetaan teollisuus- ja 
kehitysmaitten hyvinvointierojen tasaantuvan, mikä saa väestönkasvun 
talttumaan kehitysmaissakin. Kestävä kehitys on arvossaan, ja 
ympäristölle ystävällisen teknologian kehittäminen ja käyttöönotto on 
nopeaa.  

• A1B-skenaario edustaa näitten kahden ääripään välimuotoa.  

 

 

 



 
 

LIITE 3 

 

ENERGIAN LOPPUKÄYTTÖ SEKTOREITTAIN 1990-2006 

 

 
 

Taulukko paljastaa energian loppukäytön Suomessa vuosien 1990 ja 2006 välillä. 
Teollisuus käyttää kaikesta energiasta n. puolet. Rakennusten lämmitys kuluttaa 
toiseksi eniten energiaa. Vuonna 2005 Rakennusten lämmitykseen kului 22 % 
Suomen energiamäärästä.  
 
Muut -sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- 
ja metsätalouden sekä rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden käytön.  
 
 
 
 



 
 

LIITE 4 

 

PIENTALON TYYPILLISIÄ ILMAVUOTOKOHTIA /19/ 

 

 
 

1.  Ilmansulun ulkopuolelle tehtyjen IV-asennusten läpiviennit 
2.  Ilmansulun ulkopuolelle tehtyjen sähköasennusten läpiviennit 
3. Viemäreiden läpiviennit alapohjassa 
4. Viemärin tuuletusputken läpivienti yläpohjassa 
5. Savuhormin läpivienti yläpohjassa 
6.  Sähköpääkeskuksen johtojen läpiviennit alapohjassa 
7.  Kantavien väliseinien liittymät 
8.  Ulkovaipparakenteiden liittymät 
9. Elementtien saumat 
10.  Tuulettuvan ja maanvaraisen alapohjan liittymä 
11.  Ikkunoiden ja ovien liittymät 

 

 

 



 
 

LIITE 5 

 

ESIMERKKI PUURAKENTEISEN MATALAENERGIATALON RAKENTEISTA 

/18/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• sisäverhous 
• lisäkoolaus + PAROC eXtra, 50 mm 
• ilman- ja/tai höyrynsulku 
• kantava runko + PAROC eXtra 175- 200 mm 
• PAROC WPS 3n, 50 mm, saumat teipataan 
• tuuletusrako 
• tiiliverhous, kiinnitys tiilisitein 

 

 



 
 

LIITE 6 

 
ILMANPITÄVYYDEN TOTEUTTAMINEN NURKKA- JA IKKUNALIITOKSISSA 

/22/ 

 

 



 
 

LIITE  7 

 

TÄSMÄSÄÄ SEINÄJOELLE AIKAVÄLILLe 27.10.2008-1.11.2008 /7/ 

 

 

 

 

 

 
 

Aurinko nousee 07.51. Aurinko laskee 16.32. Päivän pituus: 8 h 41 min. 
Päivitetty 27.10. 16.01. 
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