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Klassinen määritelmä

• Ekologinen

• Taloudellinen

• Sosiaalinen

• Mukaan myös 
ihmisoikeudet, vastuullisuus 
ja turvallisuus

Elinkaarinäkökulma

• Hiilijalanjälki

• Pitkä elinkaari

• Materiaalit

• Muuntojoustavuus

• Energiatehokkuus

• ….

Läpäisyperiaatenäkökulma

• Lähes kaikki kuuluu 
yhdyskuntasuunnittelusta 
alkaen

• Kaavoitus

• Rakennusmääräykset

19.11.2020

KYSYMYS 2. Mitä kaikkea mielestäsi kuuluu 
käsitteen ’kestävää rakentaminen’ alle? 
Vastaukset jakautuivat karkeasti kolmeen eri kategoriaan. Niistä mikään ei ollut täysin 
ylivoimaisesti suosituin vastausvaihtoehto – Käsitteen selkeyttämistä kaivattiin



19.11.2020

KYSYMYS 3. Järjestetäänkö mielestäsi osana KIRA-alan 
jatkokoulutusta riittävästi kestävyysosaamiseen liittyvää 
koulutusta tänä päivänä? 



Vähähiilisyys, lainsäädännön muutokset, kiertotalous

Kaikkeen koulutukseen kestävyysnäkökulma

Käytännön ratkaisut työmaalla, käytännön läheinen koulutus

Kestävä aluesuunnittelu

Enemmän koulutusta ja selkeämmin kuvattuna kenelle tarkoitettu

19.11.2020

Kysymys 4. Mitä koulutusta kaipaisit lisää?



• Pääsuunnittelukoulutusta

• Organisaatioiden sisäistä koulutusta

• Rakennuttajakoulutuksissa purkukartoituksia, kiertotaloutta, kestävän rakennetun ympäristön
kehittämistä, vähähiilistä rakennuttamista ja ympäristösertifikaatteja, elinkaariarviointi ja 
hiilijalanjälki -koulutusta 

• Täydennyskulutusta kosteudenhallinnasta, rakennusfysiikasta ja lainsäädännöstä, haitta-aineista 
ja kiinteistöjen ylläpidosta

• Avointa koulutusta vähähiilisestä rakentamisesta ja rakennussuunnittelusta 

• Koulutusta ammattikorkeakouluissa sekä perus- että täydennyskoulutusta: Rakentamisen 
ympäristöasiantuntija, Terve talo koordinaattori, energia- ja elinkaarilaskemat, elinkaari- ja 
käyttötalous, ympäristötekniikan perusteet, YVA-menettelyt, ympäristölaskelmat, 
korjausrakentaminen

• Koulutusta yliopistoissa sekä perus- että täydennyskoulutusta 

19.11.2020

Kysymys 5. Mitä jatkokoulutusta on tarjolla KIRA-alan 
ammattilaisille kestävästä rakentamisesta



19.11.2020

Kysymys 6. 
Mistä seuraavista 
mielestäsi tarvitaan 
lisää tai laajempaa 
koulutustarjontaa 
vuosien 2021 – 2023 
aikana? 



• Kaupunkisuunnittelun kokonaisuuden ilmastovaikutukset 

• Ilmastonmuutoksen vaikutus rakenneratkaisujen toimivuuteen 

• Tilankäytön johtaminen ja tilatehokkuus 

• Paikallinen energiatuotanto ja uusiutuvat energiamuodot, uusiutuvien energialähteiden
hyödyntäminen

• Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen

• Talotekniikan ratkaisujen rooli, toiminnan varmistaminen, vähähiilisyys, kiertotalous 

• Miten kestävyysteema kestää talouspaineessa

• Esteettinen kestävyys

19.11.2020

Kysymys 7. Mistä muusta kestävään rakentamiseen 
liittyvästä teemasta tai näkökulmasta kaipaisit lisää tietoa 
ja jatkokoulutustarjontaa? 



• KYLLÄ – vastaajat yksimielisiä

• ” Yhteistyötä tarvitaan, jotta varmistetaan tiedon saanti kaikille toimijoille: 
rakennuttajat-suunnittelijat-työmaan johto-työntekijät-kiinteistönhoitajat-
omistajat ”

• ” Nostaisi täydennyskoulutuksen arvoa, jos sisällöt olisi tietyllä tapaa 
yhteismitallisia ja jonkun "standardin" mukaisia. Nyt kira-alan koulutukset ja 
täydennyskoulutukset ovat sisällöllisesti kirjavia ja vaikeaselkoisia. Ne eivät ole 
laadullisesti oikein tae mistään.”

• “tuotantotaloudelliselta kannalta järkevää. Ja monet KIRA-organisaatiot tuottavat 
jo valmiiksi yhteisiä koulutuksia. Kestävyys ja elinkaariajattelu on teemoja, jotka 
pitää viedä läpi koko ketjun, suunnittelusta huoltoon ja ylläpitoon. ” 
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Kysymys 8. Näetkö tarpeelliseksi 
koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämisen KIRA-
alan kestävän rakentamisen täydennyskoulutuksissa?



Kiitos!

#kestävärakentaminen


