
3  2011 23

by
kolumni

ETTEI  TOTUUS  UNOHTUISI

Jussi Mattila
Toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry
jussi.mattila@betoniyhdistys.fi

Elinpiirimme on tulvillaan tie-
toa – uutta ja vanhaa, tarpeellista
ja tarpeetonta, pinnallista ja pu-
reskeltua, totta ja tarua, ja niin
edelleen. Monien mielestä tietoa
on nykyään tarjolla aivan liikaa,
jopa informaatioähkyyn saakka.
Tosin hyödyllinen ja oikea tieto
taitaa olla edelleenkin eräänlai-
nen niukkuushyödyke.

Valtavasta tietotulvasta johtuen
osaamisen konseptikin on muut-
tunut. Osaaja ei olekaan enää
hän, joka pystyy omaksumaan
eniten tietoa. Nykyajan osaaja
kykenee erottamaan oleellisen
epäoleellisesta ja yhdistelemään
havaintonsa hyödyllisiksi johto-
päätöksiksi.

Rakennushankkeet ovat epäile-
mättä malliesimerkkejä valtavi-
en informaatiomäärien hallin-
nasta. Tietoa kerätään ja kerään-
tyy koko ajan vain enemmän.
Jopa niin, että kokonainen ra-
kennuskompleksi mallinnetaan
naulojen ja ruuvien tarkkuudella.
Tietomäärä on uskomattoman
suuri, joskin esimerkin tapauk-
sessa melko triviaali.

Jotta rakentamiseen ja sitä tuke-
vaan tietomalliin saakka on
päästy, on pitänyt kerätä, järjes-
tää ja analysoida valtavia infor-
maatiomääriä, kun kaikki raken-
nuksen komponentit on valittu,
kukin mitä erilaisimpien tavoit-
teiden ja reunaehtojen perus-
teella. Suunnittelijat, rakennutta-
jat ja käyttäjät ovat selvittäneet,
pohtineet, laskeneet, vertailleet

ja optimoineet. Myös urakoitsi-
jan hankintaorganisaatio on to-
dennäköisesti antanut tähän
oman panoksensa.

Rakennustuotteiden valintakri-
teereitä löytyy kasapäin alkaen
lukemattomista teknisistä omi-
naisuuksista ja tietysti hinnasta
päätyen esimerkiksi tuotteella ai-
kaansaatavaan ulkonäköön ja
pitkäaikaiskestävyyteen. Koko-
naan uudeksi valintakriteeriksi
ollaan nostamassa rakennus-
tuotteiden valmistamisen aiheut-
tamia ympäristövaikutuksia. Tar-
koitus on siis asettaa rakennus-
materiaalit paremmuusjärjestyk-
seen ympäristönäkökulmasta.

Tässä törmätään kuitenkin mer-
kittävään ongelmaan: Miten pai-
nottaa ympäristövaikutukset
suhteessa kaikkiin muihin tuot-
teiden tai niistä muodostuvien
kokonaisuuksien kelpoisuuteen
liittyviin ominaisuuksiin? Miten
suhteuttaa järkevästi esimerkiksi
lämmöneristeen valmistamises-
sa syntyvä päästö siihen, miten
paljon lämmittämisen aiheutta-
mia päästöjä kyseinen lämmön-
eriste käytössään vähentää? To-
sin tuo on vielä helppo esimerk-
ki, koska molemmissa vaakaku-
peissa on ns. samaa tavaralajia.
Entäpä miten suhteutetaan toi-
siinsa julkisivuverhouksen val-
mistuksen aiheuttama päästö ja
sillä aikaansaatava kaupunkiku-
va? Silakoita ja porkkanoita on
hankala vertailla keskenään,
vaikka ne jonkin verran saman-
mallisia ovatkin.

Hieman perusteellisemman
pohdinnan kautta voi päätyä sii-
hen, että rakennusmateriaalien
valmistuksen ympäristövaiku-
tuksien perusteella ei pidä tehdä
kovinkaan merkittäviä kompro-
misseja sen suhteen, miten
hyvä ja toimiva tehtävästä ra-
kennuksesta tai rakenteesta
muodostuu. Toki tuotteiden val-
mistamisen ympäristövaikutuk-
sista on hyvä olla tietoinen,
mutta tärkeintä on silti jatkossa-
kin se, että rakennukset kulutta-
vat mahdollisimman vähän
energiaa ja ovat terveellisiä, tur-
vallisia ja toimivia, eli käyttötar-
koitukseensa mahdollisimman
hyvin sopivia, pärjäävät mah-
dollisimman vähällä huollolla ja
korjaamisella, ja tarjoavat kai-
ken tämän mahdollisimman pit-
kään. Länsiväylän siltojen kun-
nossapidosta vastaavaa va-
paasti siteeratakseni: ”Jospa
siltojen vedeneristeet saataisiin
toimimaan ikuisesti ilman uusi-
mistarvetta, ne olisi edullista
tehdä vaikka kullasta”. Kun
käyttöikä on pitkä ja huollon tar-
ve vähäinen, myös ympäristö-
vaikutus on ilman muuta pieni.

Käytännössä tämä tarkoittaa,
että laadukkaimmat, vähiten
lämmittämistä ja jäähdyttämistä
vaativat, vähimmällä huollolla
pärjäävät, pitkäikäisimmät ja
siksi parhaiten arvonsa säilyttä-
vät – ja siten myös ympäristölle
ystävällisimmät – rakennukset
tehdään tulevaisuudessakin ki-
virakenteisina. – Ettei totuus
unohtuisi.
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