VLVlLOPDVVDMROORLQNRVWHXVNRQYHNWLRQULVNLNDVYDD-RVYDLSSDUDNHQWHLVV
LOPDYXRWRUHLWWHMlYRLVLVlLOPDQNRVWHXVNXONHXWXDLOPDYLUWDXVWHQPXNDQ
UDNHQWHLGHQRVLLQMDDLKHXWWDDNRVWHXVYDXULRULVNLQ

7RLQHQPHUNLWWlYlV\\K\YllQLOPDQSLWlY\\WHHQRQK\YlQDVXPLVYLLKW\Y\\GHQ
manpitävyyteen
on hyvän asumisuttamaan materiaalikerrosten väliRakentamismääräyksissä vaiVDDYXWWDPLQHQ
.\OPlQXONRLOPDQYLUWDDPLQHQVLVlWLORLKLQDLKHXWWDDYHGRQWXQQH
viihtyvyyden
saavuttaminen.
Kylsiin rajapintoihin homeen kasvulle
pan ilmanpitävyys kuuluu rakenmän
ulkoilman virtaaminen sisätiloiotollisia olosuhteita tai kosteuden
nusosien lämmönläpäisykertoimien
SDKLPPLOOHHQOLVllWHUYH\VKDLWWDULVNHMl9DLSDQK\YlLOPDQSLWlY\\VSDUDQWDDVL
hinODDWXDNRVNDYHGRQWXQQHYlKHQHHMDPDKGROOLVW
aiheuttaa vedon tunnetta ja patiivistymisriskiä.HQKRPHLGHQHSlSXKWDXNVLHQMDKDLWDOOLVWH
(U-arvojen) ja ilmanvaihdon lämhimmilleen lisää terveyshaittariskeKolmas merkittävä tekijä hyvään
möntalteenoton ohella lämpöhäviDLQHLGHQNXONHXWXPLQHQWDORQUDNHQWHLVWD
PDDSHUlVWlMDXONRLOPDVWDVLVlLOPDDQYlKHQHH
jä. Vaipan hyvä ilmanpitävyys pailmatiiviyteen pyrkimisessä on eneröiden tasauslaskennan piiriin. Ilma/LVlNVLK\YlLOPDQSLWlY\\VSDUDQWDDUDNHQWHLGHQNRVWHXVWHNQLVWlWRLPLQWDDN
rantaa
sisäilman laatua, koska vegiakulutuksen pienentäminen. Halvuotoluvun oletusarvona eli ilmaVLVlLOPDHLSllVHYLUWDDPDDQUDNHQWH
LVLLQMDWRLVDDOWDVLNVLHWWlN\OPlXONRLOPDHLSllVH
dontunne
vähenee ja mahdollisten
litsemattomalla
vuotoilmalla on
vuotoluvun raja-arvona (n50, raja)
homeiden,
epäpuhtauksien ja haisuuri vaikutus rakennuksen kokokäytetään rakennuksen vertailulämMllKG\WWlPllQUDNHQQHWWDMDDLKHXWWDPDDQPDWHULDDOLNHUURVWHQYlOLVLLQUD
tallisten
aineiden
kulkeutuminen
tanaisenergiankulutukseen.
Esimerpöhäviön laskennassa arvoa 4,0 I/h.
KRPHHQNDVYXOOHRWROOLVLDRORVXKWHLWDWDLNRVWHXGHQWLLYLVW\PLVULVNLl
lon rakenteista, maaperästä ja ulkiksi pientaloissa laskennallinen koIlmavuotoluvun suunnitteluarvokoilmasta sisäilmaan vähenee. Likonaisenergiankulutuksen lisäys on
na (n50, suun) voidaan laskelmissa ai.ROPDVPHUNLWWlYlWHNLMlK\YllQLOPDWLLYL\WHH
säksi
hyvä ilmanpitävyys parantaa
keskimäärin 4QS\UNLPLVHVVlRQH
% jokaista n50-luvunQHUJLDNXOXWXNVHQ
na käyttää rakentamismääräyksissä
SLHQHQWlPLQHQ
+DOOLWVHPDWWRPDOODYXRWRLOPDOODRQVXXULYDLNXWXVUDNHQQXNV
rakenteiden kosteusteknistä toiminkokonaisyksikön lisäystä kohti.
annettua ilmavuotoluvun raja-arvoa,
taa,NRNRQDLVHQHUJLDQNXOXWXNVHHQ(VLPHUNLNVLSLHQWDORLVVDODVNHQQDOOLQHQ
koska kostea sisäilma ei pääse
Vuotoilman tarvitseman energian
joka ei edellytä vielä rakennuksen
virtaamaan
rakenteisiin ja toisaalta
osuus suhteessa kasvaa siirryttäes- OXYXQNRNRQDLV\NVLN|Q
ilmavuotoluvun mittausta.
NRNRQDLVHQHUJLDQNXOXWXNVHQOLVl\VRQNHVNLPllULQMRNDLVWDQ
siksi,
että
kylmä
ulkoilma
ei
pääse
sä
matalaenergiarakentamisen
Tätä raja-arvoa pienemmän ilOLVl\VWlNRKWL9XRWRLOPDQWDUYLWVHPDQHQHUJLDQRVXXVVXKWHHVVDNDVYDDVLL
jäähdyttämään rakennetta ja aihesuuntaan.
mavuotoluvun käyttäminen suunnitPDWDODHQHUJLDUDNHQWDPLVHQVXXQWDDQ
telussa edellyttää, että ko. arvo on
osoitettu mittaamalla tai muulla ilZ<EEh<^Es/WE/>Dd//s/z^:d//s/z^D/ddh^
moitusmenettelyllä. Rakennuksen
lämpöhäviön määräystenmukaisuud//s/z^D/ddh^>hK</dh^
den osoittamisessa ja energialasAlle 0,6
kennassa voidaan siis käyttää myös
pienempää ilmavuotoluvun arvoa,
jos sen saavutettavuus pystytään
0,7-1,0
perustelemaan rakennusvalvonnalle. Ilmoitusmenettely on yksi mah1,1-1,5
dollinen menettely rakennusten ilmanpitävyyden osoittamiseksi si1,6-2,0
ten, että mittauksia ei tarvitse tehdä
jokaisessa rakennuksessa. Ilmoi2,1-3,0
tusmenettelyn sijaan on aina mahdollista toteuttaa kohdekohtainen
3,1-4,0
ilmavuotoluvun mittaus.
Vaipan hyvällä ilmanpitävyydellä
Yli 4,1
voidaan parantaa rakennuksen
XX
^o]Wo}v]]˙
ı
energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa. Hyvällä ilmanpitä.XYD5 tiiviysmittausluokitus
DNHQQXVWHQWLLYL\VPLWWDXVOXRNLWXVHQHUJLDOXRNNLQD
Rakennusten
energialuokkina.
vyydellä voidaan myös kompensoida rakennuksen muita lämpöhäviöitä, mutta sitä tulisi kuitenkin käyttää
Tiiviysmittaus
7LLYL\VPLWWDXV
ensisijaisesti rakennuksen energia0LNVLSLWllPLWDWDUDNHQQXNVHQYDLSDQWLLYL\WWl" tehokkuutta parantavana tekijänä
0LNVLSLWllPLWDWDUDNHQQXNVHQYDLSDQWLLYL\WWl"
$ 5DNHQQXNVHQ
LOPDYXRWROXNX
WDUYLWDDQ
Q
OlKW|WLHWRQDUDNHQQXNVHQ
heikentämättä vaipan lämmöneris$OlPP|QWDUSHHQ
5DNHQQXNVHQLOPDYXRWROXNXQ
HQOlPP|QWDUSHHQ
ODVNHQQDVVD WDUYLWDDQOlKW|WLHWRQDUDNHQQXNV
tystä tai lämmöntalteenoton hyötyDODVNHQQDVVD
8XGLVUDNHQQXVWHQRVDOWDOlPP|QWDUYHWWDWDUNDVWHOODDQ
suhdetta.
L UDNHQQXVOXSDYDLKHHVVDHQHUJLDVHOYLW\VWlMDWRGLVWXVWD
Jos ilmavuotoluvun suunnitteluODDGLWWDHVVD
arvo on valittu pieneksi ja sitä on
LL HQHUJLDWRGLVWXNVHQWLHWRDWDUNLVWHWWDHVVD
HQQHQ
käytetty
ainoastaan rakennuksen
UDNHQQXNVHQYDVWDDQRWWRD
energiatehokkuusluokan parantaE.l\W|VVlROHYLHQUDNHQQXVWHQRVDOWDOlPP|QWDUYHWWD
WDUNDVWHOODDQ
miseen,
voidaan suunnitteluarvoa
L HQHUJLDNDWVHOPXNVHQ\KWH\GHVVl
tarvittaessa muuttaa suuremmaksi,
LL PDKGROOLVHQHQHUJLDWRGLVWXNVHQODDWLPLVHQ
jos \KWH\GHVVl
rakennuslupavaiheessa käytet% ,OPDYXRWRUHLWWLHQSDLNDQWDPLVHVVD
tyä suunnitteluarvoa ei kyetä saaD8XGLVUDNHQQXVWHQODDGXQYDOYRQWDPLWWDXNVHQvuttamaan
\KWH\GHVVl
valmiissa rakennuksesLOPDYXRWRUHLWWLHQSDLNDQWDPLVHHQNRUMDXVWHQ
WLLYLVW\VWRLPHQ
sa.MD
Ilmavuotoluvun
suunnitteluarvon muutos voi tässä tapauksessa
SLWHLGHQWRWHXWWDPLVHNVL
muuttaa rakennuksen energiateE.l\W|VVlROHYLHQUDNHQQXVWHQRVDOWDHSlSXKWDXNVLHQ
hokkuusluokkaa, mutta rakennus
NXONHXWXPLVHQDUYLRLQWLLQ
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voidaan valita laskelmiin väärin.
Käytössä olevissa rakennuksissa energiakatselmuksen yhteydessä tehtävää mittausta puoltaa myös
korjausehdotusten laatimistarve.
Mittauksen yhteydessä vuotoreitit
voidaan paikallistaa joko lämpökameralla tai merkkisavulla ja siten
mahdollistetaan niiden tiivistäminen
korjausten yhteydessä.

Tiiviysmittausmenetelmät

Kaupalliset tiiviysmittauslaitteet soveltuvat
hyvin pientalojen tiiviyden
mittaamiseen.

on silti edelleen määräysten mukainen. Sen sijaan, jos pientä ilmavuotoluvun suunnitteluarvoa on käytetty myös vaipan lämpöhäviöiden
kompensointiin, vaippaa joudutaan
tiivistämään lisää ja ilmavuotoluku
joudutaan tarvittaessa mittaamaan
useaan kertaan, jotta suunnitteluarvo saavutetaan.
Ilmavuotoluvun mittaus tai erillisen
laadunvalvontamenettelyn
käyttö sen määrittämiseksi on aina
suositeltavaa, jos energiatodistuksen pohjana käytetään laskennallista energiankulutusta. Tämä on perusteltua riippumatta siitä edellytetäänkö sitä rakentamismääräyksissä, koska muuten tämä lämpöhäviöiden laskentatulokseen merkittävästi vaikuttava suunnitteluarvo

800
700
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Rakennuksen vaipan ilmatiiviys todetaan ns. paine-erokokeella jossa
rakennuksen sisään ajetaan alipaine tai ylipaine. Mitataan 50 Pa paine-eron ylläpitämiseksi tunnin ajan
vaadittava ilmamäärä. Saatu ilmamäärä [m3] jaetaan rakennuksen ilmatilavuudelta [m3]. Rakennuksen
ilmatilavuus on vaipan sisäpintojen
rajaama sisätilavuus josta vähennetään välipohjien tilavuus.
Tyypillisimmin ilmatiiviysmittaus
tehdään kaupallisella tiiviysmittauslaitteistolla, jotka soveltuvat hyvin
pientalojen ja rivitalohuoneistojen
mittaamiseen.
Mittaus tehdään siten että kaikki
rakennukseen kuuluvat ilmavuotoreitit tutkitaan, kuten ilmanvaihtoventtiilit, viemärit, korvausilmaventtiilit jne. Rakennuksen vaipan ilmatiiviysmittaamisesta on suomessa
vahvistettu standardi SFS-EN
13829. Standardin mukaisessa tiiviysmittauksessa ilmamäärät mitataan vähintään viidellä eri paineerolla. Tuloksista saadaan ilmavuotokäyrä.
Tiiviysmittaus voidaan tarvitta-
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Tyypillinen rakennuksen ilmavuotokäyrä josta ilmenee ilmamäärä paine-eron suhteen ylipaineessa sekä alipaineessa.
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essa tehdä myös rakennuksen
omilla ilmanvaihtojärjestelmillä.

Rakennusten tiiviysmittaajien
koulutus ja pätevyys
VTT:n ylläpitämästä henkilösertifiointirekisteristä löytyy pätevät rakennusten tiiviyden mittaajat. Pätevyyden saaneet ja palveluitaan tarjoavat rakennusten tiiviyden mittaajat ovat nyt yhtenä osaamisryhmänä
VTT:n henkilösertifiointirekisterissä.
Rakennusten kosteusmittaajien,
lämpökuvaajien ja tiiviysmittaajien
koulutusta tarjoaa RATEKO Oy.
Koulutus jakaantuu yhteiseen 3 päivän rakennusfysiikan osioon sekä
jokaisesta osaamisalueesta on oma
kolmen päivän intensiivikoulutus.
Osaaminen mitataan tentillä sekä
näyttötyöllä.

Tiiviysmittauksen tulevaisuus
Kaupallisessa tuotannossa rakennusten tiiviysmittaus tulee lisääntymään voimakkaasti vuoden 2010
voimaan tulleiden lämmöneristysvaatimusten myötä sekä pakollisen
energiatodistuksen myötä. Myös
omatoimisessa rakentamisessa
energiatehokkuus on tätä päivää ja
mittausten tarve tulee lisääntymään
voimakkaasti. Talotoimittajien ilmoitusmenettelyjen tutkimusosio teettää myös sertifioiduilla tiiviysmittaajilla jatkossa töitä.
Energiatehokkuusmääräyksissä
1.7.2012 eteenpäin käytetään q50lukua. Joka kertoo kuinka paljon
ulkovaippa neliötä kohden vuotaa
tunnin aikana 50 Pa paine-erolla
vaipan vuotokohtien kautta.
2012 määräyksissä vaatimus
pientaloille ja rivitaloille tullee olemaan q50-luvulle 4,0 [m3/(h m2]. Ja
muille rakennuksille 3,0 [m3/(h m2].
Vertailuarvona käytetään [m3/(h m2]
I/h ja suositus on alle 1,0 [m3/(h
m2].
Sauli Paloniitty
Hämeen Ammattikorkeakoulu
Lähde
Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvalmistusohje, RT-80-10974 /
LVI 01-10450, lokakuu 2009

Uusista pientaloista jo
puolet A-energialuokkaa
Suomessa vuonna 2010
rakennetut pientalot ovat
energiatehokkuudeltaan
selvästi normirakentamista
parempia. Noin puolet
pientaloista on A-energialuokkaa, ja yli 82 prosenttia
uusista omakotitaloista on
vähintään B-energialuokkaa.
Rakentamismääräysten
tason mukainen talo olisi
energialuokaltaan B tai C.

Y

mpäristöministeriön seurannan
mukaan vuonna 2009 A-energialuokkaisia uudispientaloja oli 21
prosenttia ja B-energialuokkaisia 33
prosenttia.
Muut uudet asuinrakennukset
eivät ole yhtä energiatehokkaita
kuin pientalot, mutta myös niiden
energiatehokkuus on parantunut
selvästi. Esimerkiksi A-energialuokan osuus kerros- ja rivitaloissa on
tuplaantunut.
Kunnissa, joissa rakennetaan
paljon, pientalot ovat keskimäärin
normirakentamista energiatehokkaampia. Esimerkiksi Helsingissä,
Vantaalla ja Espoossa noin puolet
uusista omakotitaloista on A-energialuokkaa. Erityisen energiatehokkaita taloja rakennetaan Oulussa,
jossa peräti 80 prosenttia uudista
taloista on A-energialuokkaa. Tilastoista käy ilmi, että myös muutamissa yksittäisissä pienissä kunnissa kaikki uudet omakotitalot ovat
olleet A-energialuokkaa.
Ympäristöministeriö kerää energiatodistustiedot kuntien rakennusvalvonnoista. Tilasto kattaa noin kolmasosan uusista pientaloista. – SS

Uudet omakotitalot ovat liki järjestään erittäin energiatehokkaita.
Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin yllättävän isoja. Oulu on kunnostautunut:
siellä yli kolme neljästä uudispientalosta oli A-energialuokkaa jo vuonna 2009.
Kiitos Oulun rakennusvalvonnan jokaiselle pientalotontin saajalle
tarjoaman laatuohjauksen.

Vanhoissa omakotitaloissa jopa 70
prosentin energiansäästöpotentiaali
Vanhoissa, viime vuosituhannen puolella rakennetuissa
omakotitaloissa energiankulutusta voidaan vähentää jopa
60-70 prosenttia kohtuullisen yksinkertaisilla toimenpiteillä.

T

ulos saatiin Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Energiansäästötoimien kokonaistehokkuuden arviointi -projektissa, jossa se
tutki keinoja, joilla nykyisen asuinrakennuskannan energiatehokkuutta
voitaisiin parantaa. Kyselytutkimuksella kerättiin noin 4 500 asiakkaan
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sähkönkulutustiedot Kainuusta, Savosta ja Vantaalta.

Lämmön talteenotto ja
maalämpöpumppu
Tutkimustyötä luotsannut professori
Matti Lehtonen nostaa omakotita-
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Pientalon energiaremontti

P

ientalon energiaremonttien ja
-korjausten tulisi perustua faktatietoon rakennuksen kunnosta. Hyvän pohjan energiatehokkuuskorjauksille antavat kiinteistöön liittyvä
energiatodistus ja sen pohjalta tehty energiakatselmus. Esimerkiksi
lämpökamerakuvaus paljastaa tehokkaasti ilmavuodot ja kylmäsillat.
Korjausten suunnittelussa tulisi
käyttää pätevää asiantuntijaa, joka
ottaa huomioon talon ominaispiirteet ja rakennusfysikaaliset tekijät.

Suunnitelmallisesti
Parhaassa tapauksessa talolle tehdään pitkän aikavälin energiaremonttisuunnitelma. Siinä asukkaat
ja asiantuntija suunnittelevat yhdessä mitä halutaan tehdä, mikä on
budjetti ja miten toimenpiteet jaetaan usean vuoden ajalle. Isot energiakorjaukset kannattaa pientalossa tehdä yleensä muiden remonttien ja peruskorjausten yhteydessä.
Energiakorjauksilla
halutaan
useimmiten pienentää lämpöhäviöitä. Lämpö pakenee pientalosta
pääasiassa neljää reittiä pitkin: ulkovaipan liitoksista ja rei´istä, ulkovaipan läpi johtumalla, ilmanvaihdon mukana, viemäristä jäteveden

loasujan kannalta keskeisenä säästökohteena koneellisen ilmanvaihdon lämmön talteenoton. Tällä toimenpiteellä omakotitalon kokonaissähkönkulutuksessa voidaan saavuttaa keskimäärin lähes 14 prosentin säästö.
”Ohjelmoitavien termostaattien
avulla huoneiden lämpötilaa voidaan alentaa automaattisesti öisin
ja kotoa poissa ollessa. Tutkimusaineistomme mukaan tällä saavutetaan keskimäärin lähes 15 prosentin
säästö lämmitysenergiassa. Pidän
osuutta merkittävänä ja väittäisin,
että lämpötilan tarkemmalla säädöllä myös asumismukavuus parantuu”, Lehtonen toteaa.
Maalämpöpumppujen käytöllä
lämmityskulutuksessa voidaan saa-
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mukana.
Veden mukana viemäriin karkaavan lämmön hyödyntäminen on nykykeinoilla vaikeaa. Sen sijaan kiinnittämällä huomiota ulkovaippaan
ja ilmanvaihtoon voidaan lämmitysenergiasta säästää jopa useita kymmeniä prosentteja. Käytännössä
rakennuksen energiatehokkuus kohenee parantamalla rakennuksen
ilmanpitävyyttä, kuten ikkunoiden
tiiviyttä, lisäämällä ulkovaipan eristävyyttä ja parantamalla ilmanvaihdon lämmön talteenottoa.

Tiivistys vai eristys?
Ulkovaipan kohdalla tärkeysjärjestys on yleensä se, että ensin parannetaan ilmanpitävyyttä tukkimalla
ilmavuotoja ja vasta sitten harkitaan
lisäeristämistä. Jos ilmavuotoja on
paljon, eristeiden hyöty jää pieneksi. Ilmavuotojen tilkitseminen on
edullista ja helppoa ja sitä voi kuka
tahansa tehdä itse – kunhan huolehtii ilmanvaihdon toimivuudesta.
Lisäeristäminen on suhteellisen kallista ja vaativaa ja se pitää teettää
aina ammattilaisella.

Motiva:
Millainen on
energiatehokas
pientalo?
Energiatehokas talo kuluttaa vähintään puolet vähemmän energiaa kuin rakentamismääräysten
minimivaatimukset täyttävä talo.
Ympäristökuormitus pienenee samassa suhteessa.
●

Energiatehokkaan talon rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Hankintahinnassa tarvitaan
3-4 % prosentin lisäinvestointi
normaalirakentamiseen verrattuna. Takaisinmaksuaika on 6-10
vuotta jo tämän päivän energian
hinnoilla. Energiatehokkaan talon
asumis- ja huoltokustannukset
ovat pienemmät kuin tavallisessa
talossa.
●

Energiatehokkaan talon rakentaminen ei vaadi erikoisratkaisuja,
vaan se voidaan tehdä yleisesti
käytössä olevilla ratkaisuilla.
Useimmilta talotehtailta löytyy
energiatehokkaita talomalleja.
●

Lähde: www.korjaustieto.fi
Energiatehokkaassa talossa on
hyvä sisäilman laatu ja kosteusteknisesti toimivat rakenteet.
Näistä tekijöistä ei saa tinkiä energiatehokkuuteen pyrittäessä.
●

vuttaa 27-47 prosentin säästöt verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Ilmalämpöpumppu on puolestaan varteenotettava vaihtoehto
sähkölämmityksen tukena.
Lehtonen korostaa, että lämpöpumppujen asettelusta ja käytöstä
kuluttajat tarvitsevat vielä paljon
enemmän tietoa. Keskeisin ohjenuora on, että ensisijainen lämmitysenergia on otettava lämpöpumpusta maksimiin saakka ja vasta
sitten muista lämmönlähteistä, kuten pattereista.
”Lämpöpumppuja olisi osattava
käyttää oikein, jotta hyvää asiaa ei
pilata. Tämän alueen koulutuksesta
ja kansanvalistuksesta toivoisin jonkin julkisen tahon ottavan kopin”,
hän toteaa. - SS
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Energiatehokas talo on ammattilaisten suunnittelema. Itse talo,
sen rakenteet ja talotekniikka on
suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvistä suunnitelmista
kannattaa maksaa, sillä suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon 90
% rakentamisen kokonaiskustannuksista ja noin 80 % talon tulevista käyttö- ja energiakustannuksista.
●

Turvallista vai turvatonta?

Pientalon rakennuttaja on
harvoin rakentamisen
ammattilainen, joten
hankkeen turvallisuusvelvoitteet voivat olla hänelle
epäselviä. Ongelmatilanteita
aiheuttavat usein pienet
rakennustyöt, joista ei tehdä
kirjallisia sopimuksia.
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä tekee myös itse
rakennustöitä, jolloin työturvallisuuteen tulee
kiinnittää erityisesti
huomiota.

Turvallisesti pientalotyömaalla
P

ientalokohteessa urakoitsijoiden
työntekijät työskentelevät usein
ilman paikalla olevaa työnjohtoa, mikä myös lisää työmaan johtamisen
haasteita. Isommilla työmailla esimerkiksi työnaikaiset sähkö- ja telineasennukset suunnitellaan ja toteutetaan työnjohdon opastuksella.
Pientalotyömaalla ei yleensä ole
konkreettista pääurakoitsijaa, ja näin
päätoteuttajan rooli saattaa olla epäselvä.
Pientalotyömaan
vastaavalla
työnjohtajalla ja pääsuunnittelijalla on
siis tärkeä tehtävä varmistaa, että
kaikki osapuolet ymmärtävät turvallisen toiminnan pelisäännöt ja noudattavat niitä. Näiden pelisääntöjen noudattaminen kannattaa myös taloudellisesti, sillä siistillä ja turvallisella työmaalla työskentely on tehokkaampaa
ja virheitä sattuu vähemmän. Pientenkin onnettomuuksien kustannuk-

set kertautuvat myös mm. aikataulun
venymisinä ja ylimääräisinä työvaiheina. Rakennuttajan, vastaavan
työnjohtajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden on hyvä selvittää itselleen hankkeeseen liittyvät turvallisuusvelvoitteet ennen rakentamisen
aloittamista.

Vastuut
Pientalohankkeen
läpiviemiseen
osallistuvien eri osapuolien turvallisuusvelvoitteet määräytyvät työturvallisuussäännösten mukaan (mm.
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta, VNp 629/1994).
Rakennushankkeessa päävastuu
työturvallisuuskysymyksistä on päätoteuttajalla, jonka rakennuttaja nimeää. Mikäli omakotitalo toteutetaan
osaurakoina, on päävastuu rakennushankkeeseen ryhtyvällä, eli ra-
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kennuttajalla. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii hankkeen
päätoteuttajana. Nämä päätoteuttajan tehtävät voidaan siirtää sopimuksella rakennushankkeeseen ryhtyvän
palkkaamalle vastaavalle työnjohtajalle. Hänestä tulee tällöin päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kyky
ja edellytykset toimia päätoteuttajan
nimeämänä vastuuhenkilönä. Tämän
lisäksi jokaisen urakoitsijan tulee
myös nimetä kyseisen urakan turvallisuudesta vastaava esimiesasemassa oleva henkilö.

Rakennuttajan
turvallisuusvelvoitteet
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee jo hankkeen alkuvaiheessa palkata hankkeeseen pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun ja sii-
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hen liittyvien työturvallisuusasioiden
koordinoinnista. Rakennushankkeen
suunnitteluvaiheessa, ennen urakkatarjousten kyselyä, tulee rakennuttajan (pääsuunnittelijan tai vastaavan
työnjohtajan) laatia rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Siinä esitetyt asiat liitetään kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin joko erillisenä työturvallisuusliitteenä tai osana urakkarajaliitettä. Oleellista on, että tiedot
ovat kaikkien urakoitsijoiden käytössä.

Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusasiakirjassa esitetään
mm. rakennushankkeen erityiset riskit, työturvallisuutta vaarantavat seikat, rakennustyössä huomioon otettavia turvallisuustekijöitä ja käyttäjän
turvavaatimukset. Rakennuskohteen
luonteesta johtuvia riskejä voi aiheutua esimerkiksi pilaantuneesta maaperästä. Rakennustoiminnan riskejä
voivat olla mm. autonosturien käyttö
ahtaalla tontilla. Riskejä ovat myös
työturvallisuutta vaarantavat seikat,
jotka eivät ole itsestään selvyyksiä
määräysten perusteella, kuten lähistöllä olevat jännitelinjat ym. Tonttiin
liittyvistä työturvallisuustekijöistä
yleisimpiä ovat selvitys kaapeleista ja
putkistoista sekä tontin kantavuustiedot. Maaperässä olevat haitalliset
aineet tulee myös mainita turvallisuusasiakirjassa.

Urakoitsijoiden
turvallisuusvelvoitteet
Urakoitsijan turvallisuusvelvollisuuksia tarkastellaan sen mukaan, toimiiko urakoitsija pientalotyömaan päätoteuttajana vai osaurakoitsijana.
Työmaavaiheessa päävastuu työturvallisuuskysymyksistä kuuluu päätoteuttajalle.
Päätoteuttajana voi toimia urakoitsija, vastaava työnjohtaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä itse.
Päätoteuttaja voi myös vaihtua kesken hankkeen, esimerkiksi, kun talopakettitoimittaja luovuttaa urakkansa
rakennuttajalle.
Päätoteuttajan tehtävänä on työmaan turvallisuuden suunnittelu.
Päätoteuttajan vastuuhenkilö johtaa
eri osapuolten toimintojen yhteensovittamista, huolehtii tiedottamisesta
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Pientalotyömaa
Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) keskeisiä tehtäviä
● huolehtia työmaan turvallisuussuunnittelusta ottaen huomioon
turvallisuusasiakirjassa esitetyt
● työturvallisuuteen liittyvät asiat
● suunnitella työmaa-alueen käyttö siten, että mm. materiaalien siirrot ja
nostot voidaan tehdä turvallisesti.
● järjestää jätteiden lajittelua ja keräilyä varten riittävästi jäteastioita sekä
huolehtii niiden tyhjentämisestä
● huolehtia työmaan turvallisuuden yleisjohdosta ja tiedottamisesta sekä
antaa tarvittavia
● ohjeita ja määräyksiä muille urakoitsijoille
● vastata turvallisuusseurannasta
● vastata perehdyttämisestä
Urakoitsijan keskeisiä tehtäviä
● varmistaa, että työmaalle on nimetty turvallisuudesta vastaava
esimiesasemassa oleva henkilö
● tutustua työmaan olosuhteisiin ennen töiden aloittamista
● perehdyttää sekä opastaa omat työntekijät siten, että he sisäistävät
työmaan toimintatavat ja turvallisuusmääräykset
● huolehtia, että kaikki työntekijät noudattavat vastaavan työjohtajan
antamia erityisiä turvallisuusmääräyksiä.
● huolehtia, että jokainen työntekijä korjaa turvallisuuspuutteet
välittömästi

Ratuke-hanke parantaa rakennusalan turvallisuutta
Ratuke-hanke haluaa juurruttaa nolla tapaturmaa-ajattelun ja sen mukaiset toimintatavat rakennustyömaille osaksi kaikkien osapuolten toimintaa. Rakennusalan työtapaturmien määrä ja vakavuus halutaan saada
jatkuvaan laskuun. Se vaatii oleellista muutosta rakennusalan turvallisuuskulttuuriin. Valtakunnallisen Ratuke-hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat rakennustyömaat ja niillä työskentelevät yritykset ja henkilöt.
Ratuke-hanke on rakennusalan eri osapuolten yhteisyritys rakentamisen turvallisuuden kehittämiseksi. Mukana rahoittajina ovat Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Näiden lisäksi osapuolina ovat mm. rakennusliikkeet, vakuutuslaitokset, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, henkilöjärjestöt ja monet
muut työturvallisuuden kehittämisen haasteeseen vastaajat
sekä ylläpitää työmaa-alueen yleistä
siisteyttä ja järjestystä. Suunnittelua
täsmennetään hankkeen etenemisen
myötä. Ellei työmaalla ole pääurakoitsijaa, huolehtii rakennuttaja päätoteuttajana myös työmaan turvallisuussuunnittelusta.
Urakoitsijoiden työntekijöiden ja
itsenäisten työnsuorittajien tulee
noudattaa työmaan turvallisuusohjeita. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan tai työnantajan tulee nimetä
teettämänsä työn johtoa ja valvontaa
varten siihen pätevä ja vastuunalainen esimiesasemassa oleva henkilö.
Tämä henkilö on syytä nimetä jo
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urakkasopimuksessa. Vastuuhenkilöltä ei edellytetä jatkuvaa läsnäoloa
työmaalla vaan riittää, kun hän on
kohtuullisesti tavoitettavissa työaikana. 				
			
– SS
Lähde, lue lisää: Ratuke, www.ratuke.fi. Osoitteesta http://www.ratuke.
fi/liitteet/pientalo_turva.pdf voi ladata
ohjeen ”Pientalotyömaan turvallisuus,
Hyvät toimintatavat ja mallisuunnitelmat. Siitä löytyvät niin ohjeet kuin
käytännön esimerkkejä mm. putoamissuojauksista, tikkaiden ja telineiden vaatimuksesta jne.

