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Energian hinnan nousu ja kasvanut ympäristötietoisuus ovat vauhdittaneet energian 
säästötoimenpiteitä. Energian hinnan nousulle syinä ovat olleet verotuksen 
kiristyminen, luonnon varojen saatavuuden heikkeneminen sekä energian käytön 
lisääntyminen.  Energian säästötoimenpiteisiin on ryhdytty monilla aloilla. Kasvanut 
ympäristötietoisuus on tuonut ympäristötietoisemman ajattelutavan myös 
rakennusliikkeisiin.  Energiataloudellinen rakentaminen tuo säästöjä myös energian 
kulutuksen pienentymisen myötä. 

Rakennustyömaa-aikaista energian käyttöä on tutkittu vain vähän. Arviot 
rakennustyömaa-aikaisista energian kulutus määristä vaihtelevat suuresti. Vaihtelua 
aiheuttavat tutkimusten vähäisyyden lisäksi hankkeiden ja ympäristön erilaisuus. 
Ympäristön ja vuodenaikojen merkitys rakentamisen aikana on suuri, sillä suurin osa 
rakennusaikana käytetystä energiasta kuluu lämmittämiseen. Lämmitykseen liittyvät 
olennaisesti myös kuivatus ja sääsuojaus. Lämmitettäessä tapahtuu aina samalla 
kuivumista ja puolestaan ilman kunnollista sääsuojausta lämmittäminen ei ole 
tehokasta.  

Tämän diplomityön päätarkoituksena oli selvittää energian käytön jakaantumista 
eri vuodenaikoina sekä eri rakennusvaiheissa. Diplomityö suoritettiin vuosina 2010–
2012. Energian käytön tarkkailu kohdistui kahdelle uudisrakennustyömaalle. 
Diplomityön tarkoituksena oli kehittää energian säästökeinoja lämmittämisen ja 
kuivattamisen osa-alueille. Diplomityö on kohdennettu pääsääntöisesti 
rakennustyömaapäälliköille sekä rakennusliikkeiden johdolle. Diplomityön 
pohjatutkimuksena oli diplomityön tekijän kandidaatintyö energian käytöstä Ruotsin 
rakennustyömailla. Diplomityö suoritettiin kirjallisuusselvityksen, 
työmaahavainnoinnin, haastattelujen, mittausten sekä toimintatutkimuksen avulla. 
Kirjallisuusselvityksen ja havainnoinnin avulla kehitettiin energian säästökeinoja. 
Haastattelujen ja toimintatutkimuksen avulla arvioitiin mittausten luotettavuutta sekä 
tietoutta energiatehokkaaseen rakentamiseen.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin rakennuskuutiota kohden käytetyksi 
energiamääräksi noin 50 kWh. Kulutuksesta noin 2/5 kului runkovaiheen 
rakentamisessa ja loput sisätyövaiheen rakentamisessa. Suurimman vaihtelun energian 
kulutukseen aiheuttivat vuodenajat. Talvikuukausina energiaa kului huomattavasti 
enemmän kuin muina kuukausina.  Tutkimuksessa vertailtiin laskelmien avulla myös 
erilaisia lämmitys- ja kuivatusmuotoja keskenään. Lämmityksen kustannuksissa 
suurimmat erot aiheuttivat lämmitysjärjestelmien vaatimat työmäärät sekä käytetyn 
energiamuodon hinta. Koneellisen kuivatuksen merkitys ja kannattavuus korostuu 
syksyisin. Tutkimus toi ilmi, että lämmitysasiat hoidetaan työmaalla omatoimisesti tai 
yhdessä kaluston toimittajan kanssa. Kuivatusta suunniteltaessa turvaudutaan 
puolestaan ulkopuoliseen kuivatusalan henkilöön. Sääsuojauksen parantamiseen on 
kiinnitetty huomiota työmailla, mutta jatkossa työtä riittää etenkin rakennuksen 
ulkovaipan tiiveyden kanssa. 
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Energy saving measures has been taken in many areas. Rising of energy prices and 
increased environmental awareness has been boosted by energy saving measures. 
Increases in energy prices have been the caused by increased taxation, the availability 
of natural resources as well as increased energy consumption. Increased 
environmental awareness has brought the idea of the "green building" in construction 
companies. On the other hand energy efficient building will bring savings to the 
construction companies. 

Energy use during the construction-time has been studied very little. Estimated 
amounts of energy using during the construction-time are highly variable. Variations 
are caused by the lack of studies and the diversity of the project and the environment. 
Environmental and seasonal chancing influences a lot during the construction, as most 
of the consumption of the energy is used in heating. Heating are intrinsically related to 
the drying and weather protection. When heated, dehydration takes place at the same 
time and in turn without the proper weather protection heating is not efficient. 

The main purpose of this study was to determine how much energy is used on 
construction sites, and how energy use is divided. This thesis was carried out in 2010-
2012. Energy use in measuring focused on two new building sites. Both sites were 
located in Tampere and they both were prefabricated concrete blocks of flats. Thesis 
as a secondary purpose was to develop energy-saving ways of heating and drying 
sides. Thesis is focused mainly for construction site managers and construction 
companies. 
  Master's thesis is based on Bachelor’s study of energy use on building sites in 
Sweden. This thesis was carried out a literature survey, observation in sites, 
interviews, measurements and operational research. Literature survey and observation 
were ways to developed more energy saving means. The interviews and action 
research was used to assess the reliability of the measurements, as well as the 
measurement items. 

Result of the study was that about 50 kWh per cubic meter are used during the 
construction. It took approximately 40 per cent of the consumption in frame phase and 
the rest in the internal phase. The largest variation in energy consumption is caused by 
the seasons. During the winter months it took much more energy than in other 
months. 

The study also compared a variety of heating and drying the forms of calculations. 
The major difference in heating is caused by the workload that the heating systems are 
required and the price of energy. Mechanical drying should be used during the 
autumn. This study also found that the designing of temporary heating are done on 
site, either independently or in conjunction with the equipment supplier. Drying 
designing has been leave to the professionals.  For the improvement of the weather 
protections has been paid attention on the work sites, but there will be plenty of work, 
especially with the building envelope tightness. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Rakennekosteus Kosteus, joka poistuu rakenteesta ennen kuin se on 

tasapainossa sitä ympäröivän ilman kosteuden kanssa. 
 
Työmaatila Tilapäinen rakennus, joka sisältää työmaa-aikaiset 

sosiaalitilat ja muut työmaan toimintaan liittyvät tilat 
 
Sääsuoja Rakenteellinen suoja haitallisia sääoloja vastaan 
 
Sääsuojaus  Säältä, kuten vedeltä, lumelta ja UV-säteiltä suojaaminen  
 
Kevyt peite Kevytrakenteinen suojapeite, paino tyypillisesti alle 200 

g/m2 
 
Eristepeite Kaksi tiivistä peitettä, joiden välissä eristekerros, on 

liitettynä yhteen 
 
RH Suhteellinen kosteus (relative humidity) eli ilman 

kosteuspitoisuuden suhdetta kyllästymiskosteuteen. 
 
WC-suhde Vesi-sementtisuhde betonissa  
 
LTO Lämmön talteenotto 
 
U-arvo Lämmönläpäisykerroin [W/(K·m²)] 
 
Höyrystin Lämmönvaihdin, jossa nestemäisestä nestekaasusta tehdään 

kyllästämätöntä höyryä 
 
Käyttölaite  Laite, jossa nestekaasua käytetään lämmön kehittämiseen, 

valaistukseen tai muuhun tekniseen käyttöön. 
Käyttölaitteiksi katsotaan esimerkiksi lämmittimet sekä 
nestekaasupolttimet 

 
TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
 
Hydrataatio Veden ja sementin välinen reaktio, jonka vaikutuksesta 

betoni kovettuu kuivuessaan 
 
Diffuusio Ilmiö, jossa vesimolekyylit pyrkivät vesihöyryn 

olomuodossa tasoittumaan suuremmasta pitoisuudesta 
pienempään  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Rakennusaikainen energian kulutus on suurta ja kulutus kohdistuu lyhyelle 
ajanjaksolle. Rakentamista on kuitenkin kokoajan käynnissä. Rakentamisen aikana 
tehdyt energian säästötoimenpiteet vaikuttavat välittömästi. Energian säästäminen ja 
ympäristöystävällinen toiminta on noussut yritysten keskuudessa yhdeksi 
kilpailuvaltiksi. Ympäristöystävällisessä toiminnassa yrityksen imago ja arvostus 
nousevat sekä samalla on mahdollista tehdä säästöjä energian kulutusta pienentämällä.  

Rakennusaikaisen energian käytön valvonta ja energian kulutuksen mittaaminen 
on ollut vähäistä. Arviot rakennusaikaisen energian kokonaiskulutuksesta vaihtelevat 
paljon. Lämmitystavan ja ilmankuivauksen oikeanlaisilla valinnoilla voidaan 
saavuttaa suuria säästöjä energian kulutuksessa. Samalla, kun kiinnitetään huomiota 
energian käyttöön, kiinnitetään myös huomiota tapaan tehdä työvaihe. Hyvin tehdyillä 
työvaiheilla rakennuksen laatu saadaan nousemaan. Onnistuneen kuivatuksen osalta 
tämä tarkoittaa rakentamista vähemmillä kosteusvaurioilla.  

Rakennusosien kuivatuksen ohella on tärkeää estää veden ja kosteuden pääsy 
rakenteisiin rakennusvaiheessa. Sääsuojaus on väliaikainen ratkaisu, mutta oikein 
hoidettuna tuo lisäsäästöjä niin lämmityksessä kuin kuivatuksessakin. Sääsuojauksella 
voidaan estää myös materiaalin turha kastuminen ja vaurioituminen varastoinnin 
aikana. Ylimääräisen veden poistaminen vaatii aina sekä energiaa että aikaa.  

Energian käytön vaikutus heijastuu työoloihin ja kohteessa työskentelevien 
toimintaan. Tällöin on myös kiinnitettävä huomiota, että työskentelyolot säilyvät 
hyvinä. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen päätavoite on luoda ohjeita parempaan rakentamiseen energiaa säästäen 
ja vähemmällä määrällä kosteusongelmia. Osatavoitteina on selvittää energian 
kulutuksen suuruutta ja jakaantumista rakennustyömailla sekä lämmityksen haasteita 
ja toteutusvaihtoehtoja. Tavoitteena on myös selvittää eri lämmitystapojen 
taloudellinen paremmuusjärjestys. Tutkimuksessa keskitytään lämmitykseen, 
kuivatukseen ja sääsuojaukseen, sillä nämä ovat suurimmat vaikuttajat 
rakennustyömaan energian käytössä. 

1.3 Työn suoritus 

Tutkimuksessa selvitetään tämän hetkinen energian kulutuksen jakaantuminen 
rakennustyömailla. Konkreettisen ja luotettavan ohjeistusmateriaalin saamiseen 
tarvitaan mittaustuloksia ja palautetta työmaalta. Hankkeessa toimitaan yhdessä 
Rakennustoimisto Pohjolan kanssa pääosin kahdella uudisrakennustyömaalla. 
Uudisrakennustyömaat sijaitsevat Tampereella Sammonkatu 44:ssä ja Harankatu 
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1:ssä. Työoloihin ei kiinnitetä erityistä huomiota, vaikka pyrkimyksenä on säilyttää 
työolot ennallaan tai parantaa niitä.  

Diplomityö aloitettiin perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Työ jatkui 
työmaavierailuilla, joita suoritettiin koko työn ajan. Työmailla keskusteltiin aiheeseen 
liittyvistä ongelmista ja pohdittiin ratkaisuvaihtoehtoja. Rakennustoimisto Pohjolan 
työmailla suoritettiin myös energian kulutuksen ja ilmankosteuden mittauksia. 
Kohdetyömaina toimi kaksi uudisrakennustyömaata, joista molemmat ovat 
asuinrakennuskohteita. Työn edetessä tehtiin haastatteluja myös muilla työmailla. 
Tutkimuksen taustalla oli mukana monia eri toimijoita, vaikka heitä ei erikseen 
mainita työssä. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa koneiden ja energian 
toimittajat. Tuloksia ja tapahtumia analysoitiin eri näkökulmista sekä kehitettiin 
toimintaohjeita työmaiden käyttöön.  
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2 RAKENNUSTYÖMAAN OLOSUHTEET 

2.1 Olosuhteet 

Suomessa sääolosuhteet muuttuvat paljon vuoden aikana. Lämpötilan vaihtelut voivat 
olla yli 50 astetta eri vuodenaikoina. Suhteellinen kosteus vaihtelee, ollen kesällä 
hyvinkin alhainen ja syksyisin sekä talvisin todella korkea. Kuivattamisen kannalta 
tärkein asia on ulkoilmaan sitoutuneen veden määrä. Talvella kosteutta sitoutuu 
ilmaan vain vähän, vaikka suhteellinen kosteus onkin korkea. Tämän vuoksi talvella 
ei ole kuivattamisen kanssa yleensä ongelmia. Kuivattamisen haasteelliseksi tekee 
syksy. Syksyllä ulkoilmaan sitoutunut kosteuden määrä on lähellä sisäilman 
kosteuspitoisuutta. Tällöin ulkoa otettavan lämmitettävän ilman kuivatuskapasiteetti 
on pieni. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuivattamiseen liittyvät pääsääntöisesti kaksi asiaa: lämpötila ja suhteellinen 
kosteus. Lämpötilan noustessa kykenee ilmaan sitoutumaan enemmän kosteutta. 
Samoissa olosuhteissa korkeammalla sisälämpötilalla saavutetaan nopeampi 

Kuva 1. Suhteellinen kosteus ulkoilmassa Kuopion seudulla. Pystyakselilla 

suhteellinen kosteus ja vaaka-akselilla ajanjakso vuonna 2010. [1] 
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Kuva 2. Ilmaan sitoutunutta vesimäärää eri lämpötiloilla sekä eri 

suhteellisen kosteuden arvoilla kuvaava diagrammi. 
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kuivumisaika. Suhteellinen kosteus puolestaan määrää kuinka tehokas 
kuivumistapahtuma on. Mitä alempi ilman suhteellinen kosteus on, sitä nopeammin 
kuivuminen tapahtuu. 

Vesihöyrypitoisuus ilmassa kasvaa, kun lämpötila nousee tai kun suhteellinen 
kosteus lisääntyy. Kuivatettaessa tulee vesihöyrypitoisuuden olla pienempi kuin 
ulkoilmassa, mikäli ei käytetä koneellista kuivausta. Koneellisilla kuivaimilla 
lasketaan sisäilman suhteellista kosteutta johtamalla sisäilmasta erotettua kosteutta 
rakennuksen ulkopuolelle. Kuvasta 2 voidaan todeta, että mikäli ulkoilman 
suhteellinen kosteus on 85 % ja lämpötila 10 astetta on vesihöyrypitoisuus ilmassa 8,0 
g/m3. Mikäli sisäilma on 20 asteista ja suhteellinen kosteus halutaan pitää alle 70 %, 
voidaan yhdellä kuutiollisella ilmaa siirtää vain 4,1 g kosteutta.  

2.2 Kuivattamisen teoria 

Vettä liikuttavat fysikaaliset ilmiöt ovat vedenpaine, tuulenpaine, maan vetovoima, 
kapilaarinen imu ja hygroskooppisuus. Vettä vesihöyryn olomuodossa merkittävästi 
liikuttavia ilmiöitä ovat diffuusio ja konvektio. [2 s.32] Veden, lumen ja jään 
poistaminen rakennuksesta, niiltä osin kuin se on mahdollista, kannattaa tehdä 
mekaanisesti. Haihduttamalla veden poistaminen vaatii paljon energiaa ja on hidasta. 
Esimerkiksi, jos holvilla on vettä keskimäärin 3 mm/m2, sen haihduttaminen 
lämmityksen ja ilmanvaihdon avulla (20 ºC, RH50), vie noin 1,5 vrk. [2 s.34] Kun 
vesi on haihdutettu betonin pinnalta, täytyy betoniin imeytynyt kosteus poistaa. 
Betoniin imeytyvä vesimäärä on riippuvainen betonin kapilaarikertoimesta. 
Kapilaarikerroin on sitä pienempi, mitä pienempi vesi-sementtisuhde on. Ero 
kuivatusajoissa esimerkiksi betonilaatujen K20 (W/C=0,8) ja K40 (W/C=0,5) välillä 
on jopa nelinkertainen. [2 s.35] 

Materiaalin kuivumisessa on erotettavissa kolme eri vaihetta. Vaihe 1: Rakenteen 
pinnalla oleva vesi pääsee haihtumaan, lisää vettä pääsee tulemaan rakenteesta niin 
kauan kuin ollaan hygroskooppisella alueella (RH >98 %). Tällöin kuivuminen on 
hyvin nopeaa, mikäli kuivumisolot ovat suotuisat. Vaihe 2: Rakenteen sisältä tulee 
diffuusion avulla kosteutta, jolloin kuivuminen hidastuu. Rakenteessa on tällöin vielä 
osin kyllästyskosteuden ylittäviä arvoja. Vaihe 3: Kosteus on alle kyllästyskosteuden. 
Kuivuminen edellyttää kosteuden kulkeutumisen diffuusiolla rakenteen pinnalle 
rakenteen keskeltä. Tämä kuivamisen vaihe on hyvin hidas. Vaiheiden pituudet ja 
kuivatusajat riippuvat materiaalien ominaisuuksista. Esimerkiksi betonilla vaihe 1 on 
hyvin nopea (joitakin päiviä), vaihe kaksi puolestaan kestää useita viikkoja tai 
kuukausia ja vaihe kolme saattaa kestää useita vuosia. Tiili- sekä puurakenteilla 
kuivattavat vaihe yksi ja kaksi suhteellisen nopeasti koko rakenteen.  

Kuivattamisessa puolestaan tulee erottaa kolme tekijää ja niihin vaikuttavat 
osatekijät. Nämä kolme tekijää ovat kosteuden siirtäminen materiaalin sisältä 
materiaalin pinnalle, materiaalin pinnasta kosteuden siirtäminen ympäröivään ilmaan 
sekä ympäröivästä ilmasta kosteuden siirtäminen pois. Materiaalin sisältä kosteuden 
siirtymistä materiaalin pinnalle voidaan nopeuttaa materiaalin lämmittämisellä ja 
ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden alentamisella. Materiaalin pinnasta 
kosteuden siirtymistä ympäröivään ilmaan voidaan nopeuttaa tehostamalla 
ilmavirtauksia materiaalin pinnalla, alentamalla ympäröivän ilman kosteuspitoisuutta 
sekä nostamalla ympäröivän ilman lämpötilaa. Ympäröivästä ilmasta kosteuden 
siirtämistä pois voidaan nopeuttaa tuulettamalla ja erottamalla kosteutta pois. 
Vaiheiden perusteella voidaan sanoa, ettei kannata keskittyä vain materiaalin 
kosteuspitoisuuden tarkkailuun, vaan myös ympäröivän ilman kosteuspitoisuuksiin. 
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2.2.1 Rakennekosteus ja kosteusrasitukset 

Rakennusaikana rakennus sekä rakennusmateriaalit altistuvat monille 
kosteusrasituksille. Kuivattamisen kannalta merkittävimpiä kosteuslähteitä ovat sade, 
valuma- ja sulamisvedet, rakennekosteus, sekä ilmassa ja maassa oleva kosteus. 
Kosteus voi esiintyä kolmessa eri muodossa: kaasuna eli vesihöyrynä, nesteenä eli 
vetenä sekä kiinteänä eli lumena tai jäänä. Sadevesien ja lumen pääsy 
rakennusvaiheessa täytyy estää joko rakenteellisilla keinoilla tai väliaikaisilla 
sääsuojilla.  Valumavedet tulee huomioida tarvittavilla pumpuilla, salaojilla sekä 
riittävillä kallistuksilla. Rakennusaikana rakennuksen pihan kallistukset ja salaojitus 
eivät ole täysin valmiita, minkä vuoksi valumavesien hallinta tulee suunnitella, 
tarkkailla ja toteuttaa hyvin myös rakennusaikana. 

2.2.2 Rakennekosteus 

Rakennekosteus on siitä haastava, että rakentamisen edetessä tuodaan kokoajan 
kosteutta rakennukseen rakennusmateriaalien mukana. Rakennekosteutta tulee siis 
vielä pinnoitusvaiheessakin lisää. Pinnoituksen tuoma kosteuslisä on kuitenkin 
suhteellisen vähäinen kosteuslisä verrattuna betonin kuivumiseen. Betonirakenteiden 
kuivuminen on suurin yksittäinen rakennekosteutta tuova tekijä. Betonin kuivumisesta 
syntyy kosteutta 50–100 litraa betonikuutiota kohden. Paikalla valettu betoninen 
välipohja, jonka vahvuus on 200 mm ja pinta-ala on 300 m2, sisältää kuivatettavaa 
vettä noin 4200 litraa. 
 
Taulukko 1. Eri materiaalien kosteuspitoisuuksia ja poistettavan veden määrä. [3 ja 

4] 
Vesipitoisuus l/m3 Materiaali 

Rakennusvaiheess
a valmistuskosteus 

Kemiallisesti 
sitoutuva 
kosteus 

Tasapainokosteus 
ilman kanssa, jonka 
RH50 % 

Kuivatettava 
vesi määrä 
l/m3 

Betoni K15 180 40 25 115 

Betoni K25 180 60 30 90 

Betoni K40 180 70 40 70 

Tiilirakenne 
(muurauksen  
jälkeen) 

80 - 10 70 

Puu 60 - 40 20 

 
Edellä olevasta taulukosta saadaan käsitys, kuinka paljon vettä on poistettava eri 

materiaaleista, jotta päästään tasapainokosteuteen sisäilman kanssa. Mitä parempaa 
betonia lujuusluokaltaan valitaan, sitä vähemmän joudutaan poistamaan vettä 
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rakenteista. Betonin K25 ja K40 välillä ero on 20 litraa betonikuutiota kohden. 
Betonia valittaessa kannattaa siis turvautua pienemmän vesisementtisuhteen 
omaavaan betoniin. Nykyisin rakentamisessa käytetään pääasiassa K30 betonia tai 
lujempaa, jolloin betoni ei sisällä suuria määriä rakennekosteutta. Betonin 
kuivuminen on hyvin hidasta, sillä betonin kapilaarinen imu ei riitä tuomaan 
rakenteen sisältä pintaan kosteutta niin nopeasti, kuin sitä rakenteen pinnalta haihtuu. 
Tällöin kostea rintama siirtyy kokoajan yhä kauemmaksi rakenteen sisälle hidastaen 
kuivumista. Kuivumisen hidastuminen johtuu siitä, että kosteuden siirtyminen aineen 
sisällä tapahtuu melkein yksinomaan diffuusion kautta. Mitä kauempana kostea 
rintama on, sitä suurempi on diffuusiovastus. Myös materiaalin huokoisrakenne 
vaikuttaa diffuusiovastukseen ja materiaalin kapilaarisuuteen. Tämä ilmiö selittää 
esimerkiksi erot kuivumisajoissa tiilen ja betonin välillä. [40] 

2.2.3 Betonin kuivuminen 

Betonin kovettuessa betonin sisältämästä vedestä osa sitoutuu kemiallisesti 
rakenteeseen. Loput vedestä poistuu rakenteesta, kunnes betoni on saavuttanut 
tasapainokosteuden ympäröivän ilman kanssa. Betonin kuivumiseen vaikuttaa moni 
tekijä: betonin vesi-sementtisuhde, valetun osan geometria sekä paksuus, 
kuivumismahdollisuudet, kuivumisolosuhteet, betonin uudelleen kastuminen ja 
haluttu kosteustaso ennen pinnoitusta. Kuivattamista suunniteltaessa tulee siis 
jokaiselle betonivalulle laskea yksilöllisesti oma kuivatusaika, vallitsevien 
olosuhteiden perusteella.   
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Taulukko 2. Kuivatukseen vaikuttavat asiat ja niiden suuruusluokat. Taulukon 

perusteella voidaan laskea kuivatusaika erityyppisille rakenteille. Taulukko ei 

huomioi betonin eri lisäaineistuksien merkitystä. [5] 

Perus kuivautusaika riippuen betonin WC-suhteesta ja halutusta kuivuudesta

Kerroin 1
RH 0,4 0,5 0,6 0,7

85 % 50 90 135 180
90 % 20 45 65 95

Paksuuden vaikutus eri WC-suhteilla

Kerroin 2
Paksuus 0,4 0,5 0,6 0,7

100 mm 0,4 0,4 0,4 0,4

150 mm 0,8 0,8 0,8 0,7

180 mm 1,0 1,0 1,0 1,0

200 mm 1,1 1,1 1,1 1,2

250 mm 1,3 1,4 1,5 1,8

Kuivumismahdollisuuden vaikutus, tasausvalut lasketaan yhteensuuntaan kuivavana, 

mikäli huomioitu kokonaisvahvuudessa yläpuolen kohdan kertoimella

Kerroin 3

Kuivumis mahdollisuus 0,4 0,5 0,6 0,7

Yhteen suuntaan 2,0 2,3 2,6 3,2

Kahteen suuntaan 1,0 1,0 1,0 1,0

Ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutus 

Kerroin 4
RH 10 18 25 30

35 % 1,2 0,8 0,7 0,6
50 % 1,2 0,9 0,7 0,6
60 % 1,3 1,0 0,8 0,7
70 % 1,4 1,1 0,8 0,7
80 % 1,7 1,2 1,0 0,9

Mikäli halutaan saavuttaa betonissa RH 85% käytetään kerrointa 1, mikäli pyritään 

saavuttamaan RH 85% ja betoni on alttiina neljän viikon sadejaksolle käytetään 

puolestaan kerrointa 1,4. Mikäli kuivattetaan RH:n arvoon 90% valitaan kerroin taulukosta

0,5 0,6 0,7

0,5 0,5 0,7
1,0 1,3 1,3

0,5 0,7 0,8

4 viikkoa sadetta
4 viikkoa kosteuden
 kyllästämä suojaus

Kerroin 5 WC-suhde

Jälkihoito (koskee kuivattamista RH:n arvoon 90%)

Kuiva sää

WC-suhde

WC-suhde

WC-suhde

Lämpötila (ºC)

 
 

Betonin kuivumisaika voidaan laskea taulukon 2 perusteella. Esimerkkinä 200 
mm vahva kahteen suuntaan kuivuva betonivälipohja, lämpötila on 25 astetta ja 
suhteellinen kosteus on 50. Betonin vesisementtisuhde on 0,6 ja tavoiteltu betonin RH 
on 85 %. Betoni on altistunut neljän viikon sateelle. Tällöin kuivumisaika on 

vrkvrk 1464,17,00,11,1135 =⋅⋅⋅⋅ .  
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Taulukosta 2 voidaan nähdä, kuinka paljon eri asiat vaikuttavat kuivatusaikaan. 
Valun jälkeen kuivatusaikaan voidaan vaikuttaa vain kuivumisolosuhteita 
säätelemällä. Riittävä betonin jälkihoito tulee suorittaa, mutta sen jälkeen kannattaa 
valu pitää kosteudelta suojattuna. Pienemmän vesisementtisuhteen omaavilla 
betoneilla kuivatusajatkin lyhenevät selvästi, kuten taulukosta 2 voidaan nähdä. 
Betonin uudelleen kastumiseen vaikuttaa myös vesisementtisuhde. Veden imunopeus 
alhaisilla vesisementtisuhteilla on pienempi kuin korkeammilla. Tästä syystä 
esimerkiksi tasoitteilla ja pintavaluilla alhaisemmilla vesisementtisuhteella oleva 
rakenne kuivaa nopeammin. Tasoitteiden käyttö betonin pinnalla hidastaa 
huomattavasti betonin kuivumista, esimerkiksi 5 mm tasoitekerros hidastaa 
kuivumista noin viikolla.  

2.2.4 Kastepiste 

Rakentamisen aikana esiintyy kylmiä pintoja, jolloin puutteellisesti eristettyjen 
rakenteiden pinta saattaa alittaa kastepistelämpötilan. Mikäli pinnan lämpötila alittaa 
kastepistelämpötilan, tiivistyy pinnalle tällöin kosteutta. Laajoilla pinnoilla tiivistyvän 
kosteuden määrä saattaa olla rakennusaikana suurta, esimerkiksi eristämättömän 
holvin alapinnassa.  
Kastepisteen laskemiseen soveltuva kaava: 

),(

),(

RHTa

RHTb
Td

γ

γ

−

⋅
= , jossa )ln(),( RH

Tb

Ta
RHT +

+

⋅
=γ (kaava 1) 

,missä 
T= lämpötila Celsiusastetta 
RH= Suhteellinen kosteus desimaalilukuna, ei prosentteina 
Td= Kastepistelämpötila, jota lasketaan  
a= 17,27 
b= 237,7 ºC 
ln= luonnollinen logaritmi. [6] 
 

Kuvassa 3 on piirretty kastepisteen syntyminen eri lämpötiloissa ja eri 
kosteuspitoisuuksilla, käyttäen hyväksi yllä olevaan kaavaa. 

50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

10ºC
15ºC

20ºC
25ºC

14
17

19
21

23

9
12

14
16

18

5
7

10
12

13

0,1
2,6

4,8
6,7

8,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Kastepiste 
lämpötila ºC

RH

Lämpötila ºC

Kastepiste erilämpötiloissa ja eri kosteuspitoisuuksilla

10ºC

15ºC

20ºC

25ºC

 
Kuva 3. Diagrammi kuvaa kastepisteen syntymistä eri lämpötiloissa ja eri kosteuspitoisuuksilla. 
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Kastepisteen merkitys korostuu huonosti eristetyissä kohdissa, silloin kun 
suhteellinen kosteus on korkea. Kuvasta 3 nähdään, että suhteellisen kosteuden ollessa 
80 % ja sisäilman lämpötilan 15 astetta, syntyy kastepiste tällöin jo 12 asteessa.  

2.2.5 Rakennuksen kuivattaminen 

Yleinen ongelma rakennustyömailla on betonin kuivuminen ja kostuneen betonin 
aiheuttamat ongelmat. Betonin kuivumisaika on hyvin pitkä, jolloin betoni luovuttaa 
pitkään kosteutta rakennuksen sisäilmaan. Kostean betonin ollessa kosketuksissa 
kosteudelle herkkien rakennusmateriaalien kanssa riittävän pitkään aiheutuu 
mikrobivaurioita. Sisäilman suhteellinen kosteus tulisi pitää alle 70 %, tällöin 
mikrobivaurioiden määrä alenee ja kuivuminen on nopeaa. Kuivumiseen 
kokonaisuudessa vaikuttaa: 

• kuivatettava materiaali ja materiaalin laatu 
• ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila 
• kuivatettavan materiaalin lämpötila 
• ilmavirtaukset materiaalin pinnalla 
• materiaalin kosteuspitoisuus 
• pinnoitteet  
• rakenteen mahdolliset kuivumissuunnat 
• rakenteen vahvuus 
• haluttu materiaalin kosteuspitoisuus. 
Kuivatettavan kohteen tulee läpäistä vesihöyryä. Mikäli rakenteen pinta on 

suljettu jollakin kosteutta estävällä aineelle, tulee aine poistaa tai rikkoa rakenteen 
pinnalta. Rakenteen pinnalla oleva lika ja pöly hidastavat oleellisesti kuivumista. 
Kostunut pölykerros imee kosteutta itseensä pitäen alla olevan rakenteen märkänä. 

Nopean rakentamisaikataulun vuoksi rakenteita halutaan kuivattaa 
mahdollisimman pikaisesti. Kuivatuksen aloittamisessa betonirakenteilla, tulee 
huomioida kuitenkin betonin jälkihoito. Liian tehokas kuivattaminen heti valun 
jälkeen voi aiheuttaa betonissa halkeilua ja betonin lujuus sekä tiiveys kärsivät. 
Kuivatuksella ei saa synnyttää betoniin liian suuria vetojännityksiä, ennen kuin 
vetolujuus on kehittynyt riittäväksi. 

Betoni uudelleen kastuessaan kuivuu 2-4 kertaa hitaammin kuin tuore betoni. 
Betonin lujuus vaikuttaa oleellisesti kuivumiseen uudelleen kastumisen jälkeen. 
Tiiviimmillä betoneilla uudelleen kastuminen ei hidasta kuivumista niin dramaattisesti 
kuin huokoisemmilla betoneilla. 

2.2.6 Rakenneratkaisujen merkitys kuivatuksessa  

Sadevesien ja kosteuden pääsyä rakennukseen rakennusaikana ei voi kokonaan estää. 
Tämän vuoksi tulisi kiinnittää erityishuomiota kosteuden ja valumavesien 
ulospääsyyn rakenteista. Sokkeli- ja aukkodetaljeissa on otettava huomioon 
tuuletusraossa valuvan veden ohjautuminen hallitusti pois rakenteista. Kosteuden 
kululle ongelmallisimpia kohtia julkisivuissa ovat saumat, lyhyet räystäät, sokkelin 
kohdat, ikkuna- ja ovikarmien sekä pellitysten kohdat. [7]  

Suurimmat rakennusvaiheessa tulevat kosteusrasitukset seinälle ovat suuruus 
järjestyksessä seuraavat: sateella villanväliin kulkeutunut vesi, rakennekosteus ja 
avonaisten saumojen kautta viistosateen tuoma vesi. [7] Avoimet saumat kuitenkin 
kuivattavat rakennetta tehokkaasti, joten saumojen varhaista sulkemista tulee välttää. 
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Ulkoseinärakenteissa tulee suosia yhtenäisen tuuletusraon omaavia 
seinärakenteita. Betonisandwich-ulkoseinän kuivumisen kannalta oleellisin asia on 
rakennekosteuden kuivuminen. Pelkän rakennekosteuden poistamiseen kuluu 
huomattava aika. Kuivumisaika kasvaa vielä merkittävästi, mikäli 
ulkoseinärakenteeseen kulkeutuu vettä rakentamisen aikana. Sisäkuoren tiivis 
pinnoittaminen pidentää kuivumisaikaa yli kaksinkertaiseksi, sillä se poistaa 
rakenteelta mahdollisuuden kuivua molempiin suuntiin. Seinärakenteelle on siis 
varattava riittävä kuivumisaika ennen julkisivun pinnoitusta. Ulkoseinissä tulisikin 
käyttää kaksoiskuorirakennetta, jolloin seinään voidaan järjestää yhtenäinen 
tuuletusrako. Yhtenäisellä tuuletusraolla olevat rakenteet kuivuvat ympäri vuoden, 
eikä niihin tiivisty diffuusiokosteutta talviaikaan. Tällöin ulkokuoren pidempiaikainen 
kostuminen ei aiheuta merkittävää kosteuslisää eristeisiin eikä sisäkuoreen, sillä 
tuuletusrako katkaisee kapilaarisesti siirtyvän veden reitin. [8] 

Tuuletusuritetulla rakenteella kuivumista tapahtuu pääosin vain kesäisin. 
Tuuletusaukolla varustettujen seinien ilman vaihtuvuus 5 Pa paine-erolla on 15–20-
kertainen verrattuna eri tuuletusputkiratkaisuihin. Tuuletusurat eristeen ulkopinnassa 
saattavat tukkeutua tai pienentyä valupurseiden takia. Tämän vuoksi tuuletusuritus 
olisi järkevämpää sijoittaa esimerkiksi 10 mm eristeen sisään. Tällöin neljäsosalla 
ilmanvaihtuvuudesta saavutetaan jo sama hyöty kuin tuuletusuran sijaitessa rakenteen 
ulkopinnassa. [7]  

Betonisandwich-rakenteiden aiheuttamat kosteusongelmat eristevillatilassa 
poistuvat, mikäli eristevilla korvataan EPS- tai PUR-eristeillä. Tällöin on kuitenkin 
syytä huomata sisäkuoren huomattavasti hitaampi kuivuminen, sillä kosteuden 
siirtymistä sisäkuoresta ulospäin ei tapahdu. 

2.2.7 Ontelovesien havainnointi 

Ontelovesien paikantamiseen tällä hetkellä ei ole pintaa rikkomattomia 
menetelmiä. Lämpökameran käytöllä ontelovesien paikantamiseen on useita 
reunaehtoja. Tämän vuoksi tarkempi menetelmä ontelovesien paikantamiseen olisi 
hyödyllinen.  Maatutkaa on käytetty maanrakennuspuolella jo 80-luvulta lähtien. 
Maatutkaa on käytetty muun muassa veden ja malmiesiintymien paikantamiseen sekä 
pohjaveden syvyyden tutkimiseen.  
 Maatutkan käyttö perustuu luotaukseen, radiotaajuudella toimivien 
sähkömagneettisten aaltojen avulla. Maatutkan toiminta perustuu kahteen antenniin, 
joista toinen lähettää korkeita sähkömagneettisia pulsseja maaperään ja toinen antenni 
vastaanottaa maaperän rajapinnoista heijastuvat säteet. [25] Taajuudet vaihtelevat 
välillä 10-3000 Mhz. Korkeammat taajuudet soveltuvat paremmin ohuiden 
rakennekerrosten tutkimiseen. Betonin tutkimiseen taajuuden tulisi olla 1-2 GHz, jotta 
kuvasta voitaisiin erottaa tutkittavat asiat. Korkeammilla taajuuksilla saadaan 
tarkempi kuva, mutta läpäisevyys heikkenee. Tutkauksen perustana olevat fysikaaliset 
parametrit ovat sähkönjohtavuus, magneettinen suskeptibiliitti ja dielektrisyys. 
Dielektrisyys kuvaa aineen kykyä polarisoitua eli varautua ulkoisen sähkökentän 
johdosta. Vesimolekyyli on tärkein polarisoituva molekyyli. [24] Veden polarisaation 
vuoksi rakenteesta voidaan havaita vapaana oleva vesi.  
 Maatutka soveltuu teoriassa hyvin ontelovesien paikantamiseen betonisista 
välipohjista. On kuitenkin löydettävä tarkoitukseen soveltuva maatutka tyyppi ja 
testattava veden paikantamista käytännössä. Eräiden maatutka tyyppien käytössä 
vaaditaan erillinen lupa. Veden paikantamista saattavat vaikeuttaa ontelot, väliseinät, 
alapuoliset rakenteet, jänneteräkset sekä betonin raudoitus.   
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2.2.8 Lumen, sadeveden ja jään mekaaninen poistaminen 

Veden kiinteät olomuodot tulee aina poistaa mekaanisesti, siltä osin kuin se on 
mahdollista. Tällöin lopun kosteuden kuivuminen on mahdollisimman nopeaa ja 
kuivatukseen kuluu vähemmän energiaa. Mekaanista veden poistoa varten 
rakennustyömaalla voidaan käyttää seuraavia apuvälineitä: vesi-imuria, 
uppopumppua, lehtipuhallinta, harjoja, lumikolia, lapioita, ämpäreitä, saaveja, 
kuivauslastoja, paineilmaa, harjakonetta sekä höyrynkehittimiä. Työmaalla täytyy olla 
helposti saatavilla ainakin uppopumppuja ja vesi-imuri, jotta valumavedet saadaan 
hallintaan ennen kuin ne pääsevät rakenteisiin. Rakentaminen työmaalla on 
nopeatempoista, joten mitään monimutkaisia ja kalliita järjestelmiä ei yleensä ole 
kannattavaa järjestää.  

Sateiden tuoma vesimäärä laajapintaisilla holveilla ja lattioilla on suurta jo 
pienilläkin sademäärillä. Esimerkiksi, jos 500 m2 holville sataa vettä 10 mm:n kerros, 
vesimääränä tämä tarkoittaa 500 m2 x 0,01 m = 5 m3. Mikäli holvi ei ole tiivis, 
joudutaan osa kyseisestä vesimäärästä kuivattamaan pois rakenteista. On myös 
tärkeää huomata, että betonin uudelleen kastuminen hidastaa oleellisesti betonin 
kuivumista.  

2.2.9 Kuivatustavat 

Pääasiallisesti kuivatustapoja on kolme: avoinjärjestelmä (ilmanvaihto), suljettu 
järjestelmä (tilakuivaus) ja pikakuivatus (kohdekuivaus). Avoimessa järjestelmässä 
kuivataan ilmanvaihdon tai ilmanvaihdon ja lämmityksen avulla. Suljetussa 
järjestelmässä tilan ilmaa kuivataan, jolloin ilmanvaihto on minimoitu. 
Pikakuivatuksessa yleensä betonin pintaa lämmitetään ja kosteus poistetaan 
ilmanvaihdolla. [2 s.52] Yhdistelmäkuivatus on mahdollinen, esimerkiksi 
pikakuivatus yhdistettynä tilakuivaukseen. Tällöin kuivaimella poistetaan 
pikakuivatuksessa syntynyt kosteus sekä lisätään ympäröivien rakenteiden 
kuivumista. 

Ilmanvaihtoa käytettäessä rakennuksen kuivattamiseen joudutaan ilmanvaihdon 
määrä kasvattamaan. Ulkoilman vesihöyrypitoisuuden ollessa korkea, ilman 
kosteuspitoisuus sisäilmassa kasvaa kuivatettaessa suureksi. Tämän vuoksi talon 
omaa ilmanvaihtojärjestelmää ei tule käyttää kuivattamiseen. Kostea ja pölyinen ilma 
likaa talon oman ilmastointijärjestelmän sekä saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita. 
Ilmanvaihto tulisikin suorittaa tuulettamalla esimerkiksi tuuletusikkunoiden kautta. 
Tuuletuksessa täytyy tarkkailla sisäilman kosteutta, jottei tuuleteta liikaa, eikä 
myöskään liian vähän. Kuivatettavan ilman lämmittämiseen voidaan käyttää 
lämmitysmuotoina: öljyä, sähköä tai kaukolämpöä.  

2.2.10 Avoin tila 

Ilmanlämmittimien ja ilmanvaihdon yhteiskäytöllä kuivatetaan yleisimmin rakenteita. 
Ilmanlämmittiminä käytetään runkovaiheessa lämmönvaihtimella varustettuja 
öljykäyttöisiä puhaltimia, jolloin tilaan puhallettava ilmamäärä on suuri, eikä sisällä 
pakokaasuja. Sisätyövaiheessa lämmittäminen tapahtuu usein lämpöpattereiden tai 
lattialämmityksen avulla, rakennuksen omalla lämmitysjärjestelmällä. 

Ilmanlämmittimien ja ilmanvaihdon kuivatusteho pienenee ulkoilman kosteuden 
lisääntyessä. Syksyisin joudutaan sisäilman lämpötilaa nostamaan huomattavan 
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korkeaksi, muutoin kuivatusteho heikkenee oleellisesti. Kuivattaminen ilmanvaihdon 
ja lämmityksen avulla kylmällä ilmalla puolestaan kuluttaa paljon energiaa.  
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Kuva 4. Vesihöyrypitoisuus ilmassa eri lämpötiloilla ja eri ilman 

kosteuspitoisuuksien arvoilla. 
 

Syksyisin ilmanvaihdon kuivatuskapasiteettia voidaan arvioida yllä olevan kuvan 
avulla. Esimerkiksi, jos ulkoilman kosteuspitoisuus on 85 % ja lämpötila on 10 
astetta, tällöin ilmassa on vesihöyryä 8,0 g/m3. Sisäilman haluttu kosteuspitoisuus on 
50 % ja lämpötila on 20 astetta, tällöin sisäilmassa on vesihöyryä 8,7 g/m3. 
Kuivuminen on vielä mahdollista, muttei tehokasta. Ilmaa joudutaan vaihtamaan 
paljon, jotta kuivatusaika ei pitenisi. Toinen vaihtoehto on nostaa sisäilman 
lämpötilaa. Tällöin joudutaan lämmittämään paljon ja tämän seurauksena 
työtehokkuus heikkenee. 

2.2.11 Suljettu tila 

Ilmankuivainten käyttö perustuu ilman kosteuspitoisuuden alentamiseen 
kuivatettavassa tilassa. Energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että kuivatettavat 
tilat ovat tiiviitä. Tiiveydellä estetään lisäkosteuden pääsy kuivatettavaan tilaan. 
Suljetussa tilassa on tärkeää, että kuivatettavat pinnat ovat puhtaita. Lika 
kuivatettavalla pinnalla muodostaa rakenteen pinnalle huonosti kosteutta läpäisevän 
kerroksen. Pölyinen ilma tukkii ja haittaa myös kuivainten toimintaa. Kuivatettavassa 
tilassa alhaisen kosteuspitoisuuden lisäksi on tärkeää ilmankierron järjestäminen 
tilassa. Riittämätön ilmankierto aiheuttaa kuivatettavan rakenteen pinnalle 
korkeamman vesihöyrypitoisuuden omaavan ilmakerroksen. Tällöin kuivattaminen ei 
ole tehokasta.  
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Talvi 2010-2011

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1.9.2010 21.9.2010 11.10.2010 31.10.2010 20.11.2010 10.12.2010 30.12.2010 20.1.2011 9.2.2011 1.3.2011 21.3.2011 11.4.2011 1.5.2011 21.5.2011

Lämpötila [C]                              
HELSINKI-VANTAA TAMPERE-HÄRMÄLÄ

2.2.12 Optimaaliset kuivatusolosuhteet 

Kuivatuksen aikana pyritään pitämään kuivatusolosuhteet noin 20 ºC ja RH50. Tällöin 
kosteuspitoisuus sisällä on 8 g/m3. Ulkoilman kosteuspitoisuuden tulee olla tätä 
pienempi, jotta kuivatusolosuhteet voidaan pitää yllä. Käytännössä Suomessa 
ulkoilman kosteuspitoisuus 8g/m3 ylittyy kesäkuusta ja marraskuuhun. Kesä-, heinä- 
ja elokuussa tyypillisesti sisäilman lämpötila on korkeampi kuin 20 astetta, tällöin 
kuivuminen on mahdollista. Ongelma pelkän ilmanvaihdon avulla kuivatettaessa 
kulminoituu siis syyskuusta marraskuuhun. Tällä aikavälillä tarvitaan koneellisia 
kuivaimia. Koneellista kuivatusta tarvitaan myös silloin, kun sisäilmassa on runsaasti 
rakennekosteutta. 
Kuivatettavan tilan RH:n tulisi olla noin 50 %, mikäli RH on 60 % niin kuivuminen 
kestää tällöin noin 20 % kauemmin. [2 s.48] Puolestaan alemmilla 
kosteuspitoisuuksilla kuivuminen ei nopeudu huomattavasti. 

Lämmityksen ja ilmanvaihdon kuivatustehokkuus tulee tarkastaa laskelmin, sillä 
varsinkin syksyisin ilmanvaihdon määrä joudutaan nostamaan suureksi. 
Tehokkaimmat kuivatusolosuhteet saadaan, kun RH on alle 50 %, tällöin huomataan 
että ulkoilman täytyy olla melko kylmää tai todella kuivaa, jotta kuivattaminen 
ilmanvaihdolla olisi tehokasta.  

2.3 Lämmitystarve 

2.3.1 Sääsuojaus 

Suomessa sääolosuhteet vaihtelevat paljon. Talven kylmyys ja lumen määrä riippuvat 
talvesta. Eri paikkakunnilla sijaitsevat työmaat joutuvat varautumaan säähän eri 
tavoilla. Säähän varautumalla tarkoitetaan suojautumista lumisateilta, pakkasilta sekä 
vesisateilta. Kesäaikaan betonoitaessa voidaan joutua suojautumaan tuulen sekä 
auringon kuivattavalta vaikutukselta. 
 

 

Kuva 5 Talven 2010-2011 päivittäisten keskilämpötilojen mukaan piirretty 

diagrammi. [arvot lähteestä 9] 
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Kuvien 5 ja 6 perusteella voidaan päätellä, että joulukuusta maaliskuuhun tulisi 
betonivaluja välttää. Tällä aikavälillä on huomattavan kylmää sekä lumisateiden 
todennäköisyys on suuri. Toisin sanoen runkovaihetta ei kannattaisi ajoittaa tälle 
aikavälille. Jos kuitenkin runkorakentamista pidetään yllä, tulee vaipan tiiveyteen ja 
ilmavirtojen hallintaan kiinnittää erityishuomiota.   
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Kuva 6. Talven 2010-2011 päivän aikana sataneen lumen määrä. [arvot lähteestä 9] 
 

Sääsuojaukseen tulee kiinnittää lumisateiden osalta huomiota aina lokakuusta 
huhtikuulle. Sääsuojaus kannattaa joka tapauksessa aloittaa jo syyskuussa 
vesisateiden vuoksi. Perustusten suojaaminen, esimerkiksi peitteillä, vähentää lumen 
puhdistus- ja sulatustöitä. Suojaamalla vältytään energiaa kuluttavilta sulatustoimilta. 
Maapohja voidaan joissakin tapauksissa suojata jo etukäteen, ennen maapohjan 
jäätymistä tai ennen lumisateita. 

2.3.2 Talvibetonointi 

Betonointi kylmissä olosuhteissa vaatii huolellista valmistautumista. 
Valmistautumisella tarkoitetaan varautumista riittävillä lämmittimillä, oikeanlaisella 
betonilla sekä kunnollisilla suojaustoimenpiteillä. Betonin lujuudenkehitykseen 
vaikuttavat ympäröivien rakenteiden ja -ilman lämpötilat, tuulen voimakkuus, 
suojauksen huolellisuus sekä kuinka nopeasti valu kyetään suojaamaan betonoinnin 
jälkeen. Valun alkutunteina betonin hydrataatio ei ole päässyt täyteen vauhtiin, jolloin 
valu itsessään ei kykene tuottamaan lämpöä. Tämän vuoksi valun nopea suojaaminen 
on tässä vaiheessa tärkeää. Nopeaan muottikiertoon pyrittäessä, varmistetaan riittävä 
lämpö lisälämmityksellä. Myöhemmässä vaiheessa betonin hydrataatio tuo lisää 
lämpöä valuun. Betonin lujuudenkehitys hidastuu huomattavasti, kun ympäristön 
lämpötila laskee alle +10 ºC. Muottikierron pituus ratkaisee valua ympäröivän ilman 
tarvittavan lämpötilan.  

Talvibetonointi toimenpiteisiin tulee ryhtyä viimeistään, kun lämpötila alittaa +5 
ºC. Tällöin betonin lujuuden kehitys on jo hyvin hidasta. Betonia ei tule ikinä päästää 
jäätymään mikäli se ei ole saavuttanut betonille ominaista jäätymislujuutta. 
Jäätymislujuus on useilla betoneilla noin 5 Mpa.   
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Kuva 7. 260 mm paksun välipohjan lujuudenkehitys laatan keskiosassa eri 

ympäristön lämpötiloissa. Betonimassa K30 #16 mm S3. [10] 
 

Muotin purkulujuus on useimmiten 60 %, betonin tavoitelujuudesta. Kuvassa 7 
olevalla betonilla muotin purkulujuus 18 Mpa saavutetaan alle 4 vuorokauden 
kuluttua valusta, lämpötilan ollessa yli 20 astetta. Lämpötilan laskiessa +10 asteeseen 
tai alle, muotin purkulujuuden saavuttaminen hidastuu oleellisesti. Talvibetonoinnin 
kannalta tämä tarkoittaa pidempää lämmitysaikaa. 

Betonin valinnalla voidaan vaikuttaa suuresti talvibetonoinnissa tarvittavan 
lämmityksen suuruuteen. Nostamalla betonin lujuusluokkaa tai käyttämällä nopeasti 
kovettuvaa betonia, voidaan saavuttaa nopeammin betonilta vaadittu lujuus. Betonin 
valinnassa tulee kiinnittää huomiota betonin lujuuden ja lämmönkehitykseen. 
Kuumabetonin käyttö pakkasella on perusteltua, sillä valussa ei tapahdu lujuuden 
kehitystä valun alkutunteina, koska betonin hydrataatio ei ole alkanut kunnolla. Mitä 
korkeampi lämpötila saadaan valun alkuvaiheessa saavutettua, sitä nopeammin 
betonin hydrataatio käynnistyy. Valun alkutunteina myös betonin suojaaminen on 
vaikeaa ja vaarana on betonimassan lämpötilan liiallinen aleneminen.  

Lämmityksen kannalta talvibetonoinnissa betonin valinnan lisäksi on 
huomioitavaa lämpötilaerojen pysyminen riittävän pieninä, tehokas 
kovettumislämpötila sekä valun suojaaminen. Valuun liittyvien rakenteiden tulisi olla 
ennalta lämmitettyjä, sekä lumesta että jäästä puhdistettuja, muutoin valun lämpötila 
laskee. Lämpötilaerot valun sisällä eivät saa nousta 20 astetta suuremmiksi. Mikäli 
lämpötilaerot kasvavat suuriksi betoniin syntyy sisäisiä voimia, joita tuoreen betonin 
lujuusominaisuudet eivät kestä. Lämpötilaerot johtuvat kylmäsilloista, valun huonosta 
suojaamisesta tai vääränlaisesta lämmitystavasta. Lämmityskaapelit ja 
säteilylämmittimet aiheuttavat helposti suuria lämpötilaeroja tuoreelle betonille, 
mikäli ne asennetaan väärin.  

Betonimassan ja myöhemmin kovettuneen betonin lämpötilaa tulee seurata 
jatkuvasti betonin muotin purkulujuuden saavuttamiseen saakka. Näin voidaan 
varmistaa betonin riittävä lujuudenkehitys. Seurannan avulla voidaan myös säätää 
lämmittimien tehoa, jotta valun kannalta riittävä lämpötila saadaan säilytettyä. 
Betonin lämpötilan seurannalla estetään myös turhan pitkä tai liian tehokas lämmitys. 
Lämpötilan seurantaa voidaan tehdä siihen soveltuvilla mittareilla. Osa mittareista 
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kykenee tallentamaan mittaustulokset muistiin, jotka voidaan lukea tietokoneella. 
Reaaliaikainen seuranta on kuitenkin välttämätöntä, jotta valun lämpötilaan voidaan 
tarvittaessa tehdä muutoksia. 

2.3.3 Rakennuksen lämmittäminen 

Rakennustyömaa-aikaista energian kulutusta on tutkittu vain vähän. Aihetta 
käsittelevää materiaalia on niukasti. Rakennuskoneista ja -laitteista löytyy tietoa 
valmistajien verkkosivuilta ja esitteistä, mutta tieto on enimmäkseen tuotteen teknisiä 
ja fyysisiä tietoja. Koneita ja laitteita käyttäessä tarvitaan muutakin tietoa, kuin 
pelkkiä koneen teknisiä tietoja. Kokonaisuuden hallitsemiseksi ja valintaperusteiden 
pohjalle tulisi löytyä selkeitä ohjeita esimerkiksi eri lämmitystapojen 
valintaperusteista.  
    Jokaisen rakennuskohteen alussa täytyy miettiä, kuinka rakennusta ja rakenneosia 
lämmitetään rakennusaikana. Lämmitystehon arvio on tärkeä, sillä sen perusteella 
valitaan lämmitysjärjestelmä. Vääränlainen arvio aiheuttaa väärän lämmitystavan 
valinnan. Liian pienen arvion seurauksena rakenne ei lämpiä tarpeeksi ja tästä saattaa 
aiheutua esimerkiksi vaurioita betonirakenteissa. Liian suuri lämmitystehon arvio 
aiheuttaa ylimitoitetun lämmitysjärjestelmän, jolloin kustannukset nousevat. Arviot 
kirjallisuudessa perustuvat suurimmaksi osaksi ilmamäärän lämmittämiseen, tällöin 
arviot eivät huomioi rakenteiden johtumisen ja ilmanvaihdon tarvitsemaa 
lämmitystehoa. Fysiikan perusasiat säilyvät vuodesta toiseen ennallaan, mutta uusia 
menetelmiä sekä laitteita tulee käytettäväksi. Osa menetelmistä puolestaan poistuu tai 
saatavuus huononee. Tämän vuoksi kannattaa lämmitystä suunniteltaessa ottaa yhteys 
lämmityslaitteiden toimittajiin, näin varmistetaan energiatehokkain menetelmä 
kyseiseen kohteeseen. 

2.3.4 Lämmitystehon määrittäminen 

Lämmitysteho määritetään yleensä rakennustyömailla aiempien kohteiden pohjalta. 
Tällöin on kuitenkin vaikeaa löytää kaikkiin kohteisiin vastaavaa aiempaa kohdetta. 
Rakennusaikainen lämmitys tulisi miettiä huolella, sillä lämmitysmenetelmät 
vaihtelevat rakennuksen valmistumisen myötä. Runkorakentamisen lämmitykseen 
voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuin esimerkiksi sisätyövaiheessa olevaan 
kohteeseen. Sisätyövaiheessa olevien rakennusten lämmitystehon määrittäminen on 
usein helppoa, sillä apuna voidaan käyttää rakennuksen suunniteltua liitäntätehoa. 
Sisätyövaiheessa voidaan usein myös käyttää rakennuksen omaa 
lämmitysjärjestelmää.   

Lämmitysteho runkovaiheessa täytyy määrittää riittävällä tarkkuudella, jotta 
voidaan valita oikea lämmitysmenetelmä. Tämän vuoksi lämmitystehon 
määrittämiseen tulisi käyttää aiempien kohteiden lämmitystietojen lisäksi myös 
lämmitystehon laskennallisia perusteita. Laskennassa tulee huomioida ilmanvaihto, 
vaipan eristys, lämmitettävän kohteen tilavuus sekä sisä- ja ulkoilman välinen 
lämpötilaero.  
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Lämmitysteho voidaan laskea kaavalla [11]: 

KtVhoLämmityste ⋅∆⋅= (kaava 2) 

V= Lämmitettävän tilan koko (tasopinta-ala x korkeus) [m3] 
∆t= ulkolämpötilan ja halutun sisälämpötilan ero [ºC]  
K= kerroin, joka vaihtelee eristyksen mukaan 
    K=3,0-4,0 Ei eristeitä (esim. puurunko ja levytys) 

K=2,0-2,9 Huonosti eristetty (esim. tiiliseinät ja yksinkertaiset ikkunat 
sekä eristämätön yläpohja) 
K=1,0-1,9 Nykyaikainen eristys (paksut seinät, yläpohja eristetty ja 
joitakin ikkunoita) 
K=1 Hyvin eristetty kaksoislasitetut ikkunat, vähän ikkunoita, paksut 
eristetyt seinät, lattia, katto sekä ovet. 

Tulos tulee yksikkönä [Kcal /h], joka saadaan yksikköön kW/h jakamalla 859,85:llä.  
Tämä ohje on kuitenkin karkea, sillä kerrointa K on hankala määrittää ja kuitenkin 
kertoimen merkitys on suuri. Kaavassa käsitykset: nykyaikainen ja hyvin eristetty, 
ovat myös hankalia määrittää. Betonisen kerrostalon runkovaiheen lämmityksessä K:n 
arvona tulisi käyttää K=2,0-2,9. Hallien ja vähän ikkuna pinta-alaa omaavien 
rakennusten hyvin eristetyissä tiloissa tulisi käyttää puolestaan arvoja K=1-1,9. 

2.3.5 Kuumailmalämmityksessä lämmön jakaantuminen 

Kuumailmalämmittimiä käytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota rakennuksen 
vaipan tiiviyteen ja ylä- sekä välipohjan suojaukseen. Kuumailmapuhaltimien 
lämmön jakaantuminen alaspäin on vähäistä. Tämän vuoksi holvin lämmitys tapahtuu 
aina alapuolelta. Lattian tai maapohjan lämmittämiseen tulee käyttää niihin soveltuvia 
menetelmiä. Kuumailmalämmittimellä lämmitettäessä lämpö jakaantuu seuraavasti:  

• ylä- ja välipohja 15–30 % 
• ilmanvaihto 40–60 % 
• alapohja 5-10 % 
• seinät 15–30 %. [12 s.70] 
Runkorakentamisen aikana ilmaa vaihtuu pääosin vuotoilman kautta, tällöin on 

vaikea järjestää erillistä lämmön talteenottoa. Mikäli rakennuksen ulkovaippa on 
tiivis, voidaan lämmittimille tuoda erillinen polttimen vaatima ilma. Tässä 
tapauksessa voidaan käyttää yksinkertaisia lämmön talteenottojärjestelmiä. 
Yksinkertaisimmillaan lämmön talteenotto olisi seuraavanlainen: eristetyllä letkulla 
tuodaan isoon astiaan kylmää ulkoilmaa, astian läpi johdetaan laajapintaista 
metalliputkea pitkin tilasta poistettava ilma. Astian vastakkaiselta puolelta johdetaan 
lämmennyt ulkoilma lämmitettävään tilaan. Tämän lisäksi astian pohjalle tarvitaan 
vedenpoisto kondenssivesille. Mitä suurempi pinta-ala metalliputkella on, sitä 
parempaan hyötysuhteeseen päästään. Toinen vieläkin yksinkertaisempi tapa on liittää 
kaksi metalliputkea rinnan eristeen sisälle. Toiseen johdetaan poistoilma ja toiseen 
kylmä tuloilma. Tällöin täytyy huomioida putkeen kertyvän kondenssiveden poisto. 

 
 
 
 
 
 



 26 

2.3.6 Eri lämmitystapojen kuluttama energia betonivalun 
lämmittämisessä 

Lämmitystavan valinta vaikuttaa suuresti energian kulutukseen. Ero 
lankalämmityksen ja kuumailmalämmityksen kesken on 275 kWh / m3. 
Kuumailmalämmityksen valinnan aikana tulisi miettiä vaihtoehtoista 
lämmitysmenetelmää, jotta päästäisiin energiatehokkaampaan vaihtoehtoon. 
Lämmitettäessä esimerkiksi maapohjaista betoniholvia tulevat säteilylämmittimet 
huomattavasti kuumailmapuhaltimia tehokkaimmiksi. Lämmityskaapeleiden 
soveltuvuus isoihin valuihin vaatii huolellista suunnittelua, mutta pienemmissä 
valuissa ovat lämmityskaapelit osoittautuneet varsin tehokkaiksi. 
 
Taulukko 3. Lämmitystavan merkitys energian kulutukseen. [12 s.71] 

Lämmitystapa Keskimääräinen energiankulutus 
(kWh/m3) 

Kuumailmalämmitys 350 

Lankalämmitys 75 

Sähkölämmitteiset muotit 75 

Infrapunasäteilylämmitys 135 

Kuumabetoni 45 

 
Betoni ei tuota valun alkutunteina itsessään reaktiolämpöä, jolloin kuumabetoni 

on järkevä vaihtoehto valun lämmityksen onnistumisen takaamiseksi. Kuumabetoni ei 
kuitenkaan yksinään riitä lämmitysmenetelmäksi vaan vaatii lisälämmitystä betonin 
lujuuden kehittymisen myöhempään vaiheeseen.  

2.4 Talvirakentamisesta koituvat lisäkustannukset 

2.4.1 Talvirakentamisen lisäkustannusten jakaantuminen 

Talvella rakentamisesta seuraa aina lisäkustannuksia. Lisäkustannuksien suuruus 
riippuu rakennusvaiheesta ja säästä. Säähän ei voida vaikuttaa, mutta säältä voidaan 
suojautua eri menetelmillä. Menetelmien kustannustehokkuus vaihtelee 
rakennuskohteittain. Rakennusvaiheen ajoittumista talven kohdalle voidaan siirtää, 
siirtämällä rakennuksen aloitusajankohtaa. Rakentaminen on joissakin tilanteissa 
perusteltua keskeyttää kovimpien pakkasten ajaksi. Edullisinta on suorittaa maansiirto 
ja perustustyöt keväällä, runkovaihe kesällä ja sisätyövaihe talven aikana. 
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Rakennusvaiheiden lisäkustannukset

Perustustyövaihe 
55 %

Runkotyövaihe 
29 %

Sisävalmistus-
työvaihe 
16 %

 
Kuva 8. Talvirakentamisesta koituvien lisäkustannuksien jakaantuminen eri 

rakentamisvaiheissa. [12] 
 

Kuvasta 8 nähdään, että eniten lisäkustannuksia talvella aiheutuu 
perustustyövaiheeseen. Perustustöitä ei kannata energian kulutuksen näkökulmasta 
ajoittaa joulu- ja maaliskuun välille. Mikäli perustustöitä joudutaan tällöin tekemään, 
tulee menetelmiin kiinnittää erityishuomioita. Maapohjan sulatukseen on olemassa 
tehokkaita vaihtoehtoisia menetelmiä. Menetelmien soveltuvuus ja kaluston saatavuus 
tulee selvittää hyvissä ajoin. Runkotyövaiheessa sääsuojaus nousee merkittävään 
rooliin. Huolellisella runkovaiheen suojauksella saavutetaan huomattavia säästöjä. 
Runkotyövaiheessa kulutetaan perustustyövaiheen jälkeen toiseksi eniten rahaa 
talvilisäkustannusten takia.  

Perustustyövaihe 

Työmenekkilisä
23 %

Materiaalilisä
22 %Energialisä

8 %

Kone- ja 
kalustolisä

16 %

Talvilisätyöt
14 %

Aikakustannuslisä
17 %

 
Kuva 9. Talvirakentamisessa tulevat lisäkustannukset eriteltyinä 

perustustyövaiheessa. [12] 
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Perustustyövaiheessa energialisän merkitys on melko pieni, suurempi merkitys on 
työ- ja materiaalilisillä. On kuitenkin huomattava, että kallistuva energian hinta nostaa 
kokoajan energialisän osuutta. 

Runkotyövaihe 

Työmenekkilisä
10 %

Materiaalilisä
20 %

Energialisä
20 %

Kone- ja 
kalustolisä

20 %

Talvilisätyöt
13 %

Aikakustannuslisä
17 %

 
Kuva 10. Talvirakentamisessa tulevat lisäkustannukset eriteltyinä runkotyövaiheessa. 

[12] 
 

Runkotyövaiheessa energia- ja kalustolisän osuus on 2/5 runkovaiheen kaikista 
kustannuslisistä. Vaikka runkotyövaiheen lisät ovat vain puolet perustusvaiheen 
lisistä, niin energialisä on kuitenkin suurempi. Tällöin energia kustannukset ovat 
merkittäviä. Runkovaiheessa energian kulutus voi vaihdella suurestikin, tämän vuoksi 
lämmitysmenetelmän valintoihin ja suojaukseen kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota. Oikein valittu lämmitysmenetelmä ja kunnollinen sääsuojaus vähentävät 
myös aika- ja työmenekkilisiä.  

Sisävalmistustyövaihe 

Energialisä
87 %

Kone- ja 
kalustolisä

4 %

Talvilisätyöt
9 %

 
Kuva 11. Talvirakentamisessa tulevat lisäkustannukset eriteltyinä sisätyövaiheessa. 

[12] 
 

Sisätyövaiheen lisistä suurin on energialisä. Energialisän määrää voidaan 
talviaikana pienentää tiiviillä rakennuksen vaipalla ja hallitulla ilmanvaihdolla.  
Sisätyövaiheen energian kulutus on merkittävin kaikkien vaiheiden energian 
kulutuksesta.  
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3 LÄMMITYS- JA KUIVATUSMENETELMÄT 

3.1 Sähkölämmitys 

Sähkölämmitys on helppokäyttöinen ja toimintavarma lämmitysmuoto. 
Sähkölämmittimiä ovat kuumailmapuhaltimet, lämmitysmatot, betonin 
lämmityskaapelit sekä uppokuumentimet. Sähkölämmitys on pienissä 
lämmityskohteissa kokonaisuudeltaan edullinen muoto, sillä energian hinta on 
kilpailukykyinen ja työmäärät ovat vähäisiä. Sähkökäyttöisten kuumailmapuhaltimien 
lämmitystehot jäävät usein pieniksi, koska liitäntäteho sähköverkkoon määrää 
lämmityslaitteiden käyttöä.  

3.1.1 Betonin lämmityskaapeli 

Betonin lämmityskaapelin käyttökohteita ovat anturat, pilarit, palkit, seinien alaosat, 
valujen reuna-alueet, ulokkeet, elementtien saumat sekä kylmiä rakenteita vasten 
valettavat kohdat. Betonin lämmityskaapelia on saatavissa muuntajakäyttöisenä sekä 
suoraan verkkovirtaan liitettävänä. Muuntajakäyttöistä käytetään isommissa valuissa 
edullisemman hinnan ja suuremman lämmitystehon vuoksi. Muuntajakäyttöisen 
lämmityskaapelin teho on noin 100 W/m ja tehoa voidaan säätää. Suoraan 
verkkovirtaan liitettävän lämmityskaapelin teho on noin 40 W/m.  
 

 
Kuva 12. Betonin lämmityskaapeli. 

 
Lämmityskaapelin mitoittamiseen vaikuttaa betonin lämmitystarve. 

Lämmitystarve määräytyy betonin tyypin, rakenneosan paksuuden, suojauksen sekä 
ulkolämpötilan mukaan.  Lämmityskaapelin mitoitus tapahtuu siten, että lasketaan tai 
arvioidaan betoniin tuotava lisälämmöntarve. Tämän jälkeen jaetaan lämmöntarve 
lämmityskaapelin teholla, jolloin saadaan tarvittava kaapelin pituus. Oletetaan että 
betoniin tarvitsee tuoda energiaa 1 kW/m3. Teholtaan 40 W/m olevaa 
lämmityskaapelia tarvitaan 25 m/m3. 200 mm paksulla laatalla, kaapeleiden väliksi 
tulee 200 mm. Lämmön jakaantumisen vuoksi, ei kannata käyttää suurempaa 
kaapelijakoa kuin 250 mm. Kaapeleita sijoitetaan tiheämmin kylmäsiltojen kohdille. 
Lämmityskaapeleiden minimi etäisyys toisistaan on 70 mm. Lämmityskaapelia 
käytettäessä tulee varautua kaapelin mahdolliseen rikkoutumiseen valun aikana.  
Lämmityskaapelin tyypilliset pituudet ovat: 3,3 m (130 W), 10 m (400 W), 20 m (800 
W), 35 m (1400 W) ja 80 m (3200 W). Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaan 
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ja kaapelin ehjyys on varmistettava ennen valua sekä ennen lämmityskaapelin päälle 
kytkentää.  
 

 
Kuva 13. Lämmityskaapelia voidaan käyttää monissa, muutoin hankalasti 

lämmitettävissä, paikoissa. 
 

Lämmityskaapeli on hyvin energiatehokas keino lämmittää valettavia rakenteita, 
sillä lämpö tuodaan suoraan betonin sisälle. Lämmityskaapeleita käytettäessä tulee 
huolehtia hyvästä lämpösuojauksesta, jotteivät lämpötilaerot valun sisällä kohoa liian 
suuriksi. Lämmityskaapelia voidaan käyttää rakennusaikana valun jälkeiseen 
kuivatukseen. 

3.2 Nestekaasulämmitysjärjestelmä rakennustyömaalla 

3.2.1 Nestekaasu 

Nestekaasua käytetään rakennustyömailla pääosin runkovaiheen lämmittämiseen. 
Nestekaasulämmittimet ovat kevyitä ja pienikokoisia suhteessa lämmitystehoonsa 
nähden. Usein nestekaasulämmittimet eivät ole varustettuja lämmönsiirtimellä, vaan 
nestekaasun palaessa pakokaasut jäävät lämmitettävään tilaan. Nestekaasu palaa 
puhtaasti, mutta kuluttaa palaessaan paljon happea ja tuottaa huomattavan määrän 
vesihöyryä lämmitettävään tilaan.   

Nestekaasu on kaasumaisten vetyjen seos, jossa propaania (C3H8) on yli 95 % ja 
butaania alle 5 %. Nestekaasun tiheys on noin 0,5 kg/l. Tiheytensä vuoksi 
mahdollisessa vuototilanteessa syntyvä nestekaasun ja ilman seos on ilmaa 
raskaampaa. Seos kerääntyy näin ollen alimpiin kohtiin rakennuksessa. Nestekaasu 
hengitettynä kerääntyy keuhkoihin ja poistuu huonosti sieltä. Syttymisraja 
nestekaasulla on kapea noin 2-10 %:n seos ilman kanssa. Nestemäisenä 1 kg kaasua 
laajenee 530 litraan kaasuuntuessaan, tämän vuoksi pienetkin nestemäisen olomuodon 
vuodot ovat hyvin vaarallisia. [29] Nestekaasua poltettaessa 1 kg nestekaasua 
muodostaa ilman kanssa n. 1,5 kg vettä ja 4,5 kg hiilidioksidia. Vesi lisää 
kuivatustarvetta ja hiilidioksidi puolestaan ilmanvaihdon tarvetta. [2 s.54] 
Nestekaasulla kuivaaminen on talviaikaan mahdollista, mutta järkevämpää on käyttää 
kuivatukseen esimerkiksi öljy- tai sähkölämmittimiä. Tällöin sisäilmaan ei muodostu 
kosteuslisää ja kuivuminen on tehokkaampaa. 
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Lasketaan esimerkki nestekaasulla kuivaamisesta ja nestekaasun vaatimasta 
ilmanvaihdosta. Ulkolämpötila on -10 astetta, tilan koko on 200 m3, lämmittimen 
käyttämä kaasumäärä on 2 kg/h sekä sisälämpötila on 20 astetta. Kuivatuksessa 
pyritään suhteellisen kosteuden arvoon 60 %. Kuivatettavassa tilassa betoni pinta-alaa 
on 200 m2. Kosteustuotto on keskimäärin 6 g/m2/h ja kaasun tuoma kosteuslisä 3 
kg/h. Lasketaan tarvittava ilmanvaihdon suuruus, jotta kosteus saadaan pidettyä 
halutulla tasolla: 

Ilman kosteus (-10 ºC, RH 90) 33 /93,1/14,29,0 mgmg =⋅   

Ilman kosteus (20 ºC, RH 60)  33 /37,10/28,176,0 mgmg =⋅  

kuivatuskapasiteetti    33 /44,8/)93,137,10( mgmg =−  

Tällöin tarvittava ilmanvaihto on hm
mg

hgmhmg
/500

/44,8

/3000200//6 3

3

22

≈
+⋅

. 

Tämä tarkoittaa ilmanvaihdon suuruutta 2,5 kertaa tunnissa. Ilman kaasun tuomaa 
lisäkosteutta ilmanvaihdon suuruus olisi 0,7 kertaa tunnissa.  

3.2.2 Nestekaasun kuljetus ja varastointi 

Nestekaasun kuljetus ja varastointi tapahtuvat nestekaasuastioihin nesteytettyinä. 
Kuljetuksissa maksimi määrä ilman vaarallisten aineiden kuljetuslupaa on 300 kg. 
Tällöin pullot kuljetetaan pystyasennossa avolavalla erillisessä kuljetukseen 
soveltuvassa kehikossa. Pullojen astioiden ja säiliöiden nosto tapahtuu valmistajan 
ilmoittamalla tavalla. Esimerkiksi 33 kg:n pulloja ei saa nostaa kahvoista, eikä 
kauluksesta koneellisesti. Useat nestekaasupullotelineetkin ovat tarkoitettu vain ilman 
pulloja oleviin nostoihin.  Kuljetus ja nostot tulee siis suunnitella siten, että ne ovat 
mahdollisimman tehokkaita, muutoin työmäärä, ajankäyttö sekä kuljetuskustannukset 
lisääntyvät. 

Varastointi rakennustyömaalla ulkotiloissa 200 kg:n asti ei vaadi erillistä lupaa. 
Ylitettäessä 200 kg:n raja vaaditaan ilmoitus kunnan paloviranomaiselle sekä 
paloviranomaisen hyväksyntä varastoinnille ja käytön toteutukselle. Ylittäessä 5000 
kg:n rajan, luvan myöntämisestä vastaa TUKES. Työmailla käytettävät kaasusäiliö 
ovat tyypillisesti alle 8 m3, jolloin kaasumäärä on alle 3200 kg. Varastointiin ja 
nestekaasun käyttöön liittyviä säädöksiä koskee valtioneuvoston päätös vnp 344 
/1997. 

3.2.3 Nestekaasusäiliöt, -astiat ja -pullot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuva 14 
Nestekaasuastia 210  kg 
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Nestekaasuastian vaihtoehdot ovat nestekaasupullot aina 33 kg:n pulloihin asti, 190-
210 kg astiat (AGA tai Neste Oil) ja isommat nestekaasusäiliöt tyypillisesti 8 m3 eli 
3200 kg nestekaasua. Yli 10 m3 astioille on erityismääräyksiä, tällöin luvat haetaan 
Tukesilta. Astian koko ei tarkoita, että kaasua voitaisiin käyttää rajatta. 
Kaasumaisessa muodossa astiasta saadaan ulos hyvin rajallinen määrä kaasua. 
Kylmällä ilmalla astian kaasun antokyky heikkenee. Höyrystimien käyttö on 
mahdollista kun käytetään vähintään 200 kg:n astioita. Höyrystimiä käytetään 
kuitenkin yleisimmin 8 m3:n tai suurempien säiliöiden kanssa. 

3.2.4 Nestekaasulämmittimet 

Nestekaasulämmittimet saa sijoittaa vain sellaisiin tiloihin, joissa ilmanvaihto on 
riittävä. Huomioitavaa on erityisesti palamisilman tarve, sillä yksi kilo kaasua kuluttaa 
palaessaan noin 12 m3 ilmaa. Rakennuslämmittimissä ei ole yleensä erillistä poistoa 
pakokaasuille, jolloin oleskelua tilassa tulee välttää. Nestekaasulämmittimien tulee 
olla käyttöön hyväksyttyjä. Laitteessa tulee olla myös letkurikkoventtiili ja 
liekinvalvontalaite.  

Nestekaasulämmityksen valintaan vaikuttaa kohteen laajuus ja lämmitettävien 
osastojen koko. Rakennustyömailla käytettävien nestekaasulämmittimien tehot 
vaihtelevat yleisimmin 25 kW-150 kW. Laitteiden nestekaasun kulutus ja haluttu 
toiminta-aika määräävät millaisen nestekaasusäiliön laite tarvitsee. 

3.2.5 Nestekaasusäteilijät 

Säteilylämmittimillä saavutetaan korkeat pintalämpötilat nopeasti. Säteilijät ovat 
kohdelämmittimiä, jolloin lämmitysteho suunnataan halutulle alueelle. 
Nestekaasusäteilijöiden käyttökohteita ovat roudansulatus, sääsuojien lämmitys. 
muurausten lämmitys, eristystöiden lämmitys, pintakäsittelyjen lämmitys sekä 
lisälämmitys kylmäsiltojen kohdilla. Säteilijät soveltuvat erityisen hyvin holvin tai 
nurkka-alueiden lämmittämiseen sekä maapohjaisten tilojen yläpuolisten rakenteiden 
lämmittämiseen.  
 

 
Kuva 15. Nestekaasusäteilijä. 
 

Säteilylämmittimillä saavutetaan paras hyötysuhde, kun tila suojataan tuulelta ja 
vedolta. Tällöin kohteen lämpötilan nousu saadaan myös hyödynnettyä. 
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Lämmitettäessä tuoretta valua lämpötilan nousua rakenteen pinnalla ja sisällä on 
tarkkailtava, jotteivät lämpötilaerot pääse kasvamaan missään valun kohdassa yli 20 
astetta. Lämmitettäessä tulee varmistaa, ettei lämpötilan nousu ole liian nopeaa. 
Tuoreen betonin pinta ei saa päästä kuivumaan liian nopeasti, muulloin on vaarana 
betonin halkeilu.  Myös valun jäähdys tulee suorittaa maltillisesti. Esimerkiksi 
enintään 300 mm paksu betonirakenne saa jäähtyä ensimmäisen vuorokauden 
kuluessa lämmityksen lopettamisesta 30 astetta. [13] Nestekaasusäteilijällä päästään, 
helposti tehoon 1 kW/m2. Tyypillisesti 1-rivisellä nimellisteholtaan 13 kW säteilijällä, 
voidaan lämmittää noin 15 m2 ala, jolloin nestekaasun kulutus on noin 1 kg/h.  

3.2.6 Nestekaasupuhaltimet 

Nestekaasupuhaltimien tehot vaihtelevat tyypillisesti välillä 20–100 kW. 
Nestekaasulämmittimet ovat tehoonsa nähden todella kevyitä ja helposti siirreltäviä. 
Siirreltävyyden takia ne soveltuvat hyvin runkovaiheen lämmitykseen. Yleisimmin 
käytetyissä malleissa pakokaasut ja poltto prosessista tuleva kosteus siirtyy suoraan 
lämmitettävään tilaan. Hyötysuhde nestekaasupuhaltimilla on todella korkea, sillä 
pakokaasut eivät mene pois lämmitettävästä tilasta. Haittapuolena on palamisen 
tarvitsema ilmamäärä ja kosteuden tuotto, jolloin ilmanvaihdon tulee olla suuri: 3-5 
kertaa tunnissa. Nestekaasu lämmityksen ylläpidon vaatima työmäärä on suuri, mikäli 
käytetään nestekaasupulloja.  
 

 
Kuva 16. Nestekaasupuhallin 26 kW. 
 

Nestekaasupuhaltimien pieni koko suhteessa lämmitystehoon mahdollistaa 
nestekaasupuhaltimien sijoittamisen useisiin osiin lämmitettävässä kohteessa, tällöin 
ei tarvita erillistä lämmönjakojärjestelmää runkovaiheen rakentamisessa.  

3.2.7 Käsipolttimet 

Käsipolttimia käytetään pääasiassa bitumihuovan kiinnittämisessä, mutta niitä 
voidaan käyttää myös pienimuotoisissa sulatuskohteissa. Käsipolttimia käytetään 
esimerkiksi betonielementtien välien sulattamiseen ja kuivattamiseen ennen sauman 
valamista.  
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3.2.8 Nestekaasujärjestelmän valinta 

Nestekaasujärjestelmän valinnassa täytyy huomioida nestekaasuastia tyyppi, 
järjestelmän liikuteltavuus, paloviranomaisten vaatimukset, käytettävät lämmittimet, 
nestekaasusäiliöiden saatavuus ja nestekaasun hinta. Nestekaasun hinta on sitä 
suurempi, mitä pienempi nestekaasuastia on. Suuremmilla astioilla puolestaan 
perustamiskulut ja vuokrakulut ovat suuremmat. Rakennustyömailla on usein 
käytössä 33 kg:n nestekaasupulloja, joihin on liitetty lämmityslaite. Isommissa ja 
pidempi aikaisissa töissä 33 kg:n pullot työllistävät paljon. Tämän vuoksi 
markkinoille on tullut suurempia 190 kg:n ja 210 kg:n astioita. Astioiden vaihtoväli 
pienenee verrattuna pulloihin, näin työmaalla säästetään työmäärässä ja 
kuljetuskuluissa. 
 

 
Kuva 17. Esimerkkipiirros nestekaasulämmitysjärjestelmästä. 
 

Lämmittimien lukumäärä ja toiminta-aika määräävät tarvittavan nestekaasusäiliön 
koon. Esimerkiksi 33kg:n nestekaasupullon höyrystymiskyky kylmällä säällä on noin 
2 kg tunnissa, jolloin siihen voidaan kytkeä vain yksi 26 kW nestekaasupuhallin 
pulloa kohden. 210 kg:n astialla höyrystymiskyky on noin 12 kg tunnissa, jolloin yhtä 
astiaa kohden voidaan kytkeä kuusi 26 kW:n lämmitintä. Kulutuksen ollessa 12 kg/h, 
astian vaihtoväli on alle 18 h.  

3.2.9 Nestekaasun höyrystymiskyky 

Rakennustyömailla talviolosuhteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
nestekaasupullojen höyrystymiskykyyn. Höyrystymiskyky vaihtelee pullossa olevan 
kaasun määrän mukaan. Alla on kuvattu 33 kg:n nestekaasupullon höyrystymiskykyä 
-15 ºC lämpötilassa ja eri nestekaasun määrillä. Pakkasen kiristyessä 
höyrystymiskapasiteetti laskee vielä enemmän alla olevan taulukon arvoista. 
Höyrystymiskapasiteetti täytyy huomioida lämmitystä suunniteltaessa. 
Höyrystyminen vaatii energiaa ja ottaa sen pulloja käytettäessä ympäröivästä ilmasta. 
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Taulukko 4. 33 kg:n kaasupullosta höyrystyvän kaasun määrä -15 °C lämpötilassa 

eri täyttöasteella. [14] 
Täyttö Höyrystymiskyky [kg/h] 

33 kg 2,5 

20 kg 1,6 

11 kg 0,9 

3 kg 0,4 
 

Höyrystymiskyvyn laskiessa alle 0,9 kg/h. Lämmitin, jonka lämmitysteho on yli 
10 kW, ei enää saa riittävästi polttoainetta pysyäkseen toiminnassa. Tällöin lämmitin 
sammuu ja pullo joudutaan vaihtamaan. Pulloon jää kuitenkin jopa 30 prosenttia 
käyttämätöntä nestekaasua. Tämä nostaa huomattavasti nestekaasun käytön kuluja. 
Kulut kuitenkin pienenevät, mikäli pulloja lämmitetään tai mikäli ne säilytetään 
lämpimässä.  

3.3 Kevyt polttoöljy 

Polttoöljylämmittimet soveltuvat laajempiin yhtenäisiin tiloihin, kuten autohalleihin, 
teollisuushalleihin sekä kauppa- ja toimistotiloihin. Kevyen polttoöljyn energiasisältö 
on 10 kW/l ja tiheys on 0,8 kg/l. Poltettaessa litra polttoöljyä, muodostuu 2,7 kg 
hiilidioksidia ja 560 g vettä. [29] Kosteuden muodostuminen on huomattavasti 
pienempää kuin nestekaasulla. Polttoöljylämmittimet on usein varustettu 
lämmönvaihtimella, jolloin syntyvät pakokaasut sekä vesihöyry poistuvat 
lämmitettävästä tilasta. Pienen kosteuden tuoton vuoksi polttoöljylämmittimet sopivat 
myös rakennuksen kuivattamiseen.  

3.3.1 Siirrettävät öljylämmittimet 30–110 kW  

Siirrettävien 30–100 kW:n öljylämmittimien lämmityskohteita ovat rakennettavat 
asuinrakennukset, hallit (<1000 m2) ja sääsuojat.   Öljylämmittimet soveltuvat myös 
ilman kuivaamiseen. Mikäli lämmitettävä tila ei ole yhtenäinen, tulee lämpö jakaa 
rakennuksen eri osiin ilmakanavien avulla. Isoissa yhtenäisissä tiloissa tulee varmistaa 
lämmön tasainen jakaantuminen. Lämmön jakaantumiseen vaikuttaa oleellisesti 
lämmittimen puhallusteho. Puhallustehot korkeapainepuhaltimilla varustetuilla 
lämmittimillä ovat tyypillisesti 2800 m3/h (30 kW lämmitin) ja 5500 m3/h (110 kW 
lämmitin). Lämmön jakaantumista voidaan tehostaa erillisten puhaltimien avulla.  
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Kuva 18. Polttoöljylämmitin 110 kW. 
 

Siirrettävät polttoöljypuhaltimet vaativat erillisen polttoainesäiliön. 
Polttoainesäiliö määrää lämmittimen yhtäjaksoisen toiminta-ajan. Lämmittimen 
toiminnan kannalta isompi säiliö takaa varmemman yhtäjaksoisen edullisemman 
lämmityksen, sillä tankkauskertoja tulee vähemmän.   

3.3.2 Lämpökontit ja lämpökeskukset 195–400 kW 

Lämpökonttien ja – keskusten käyttökohteita ovat isot yhtenäiset tilat, kuten hallit, 
kauppakeskukset, sääsuojien lämmitys, telinepeitteellisten julkisivutelineiden 
lämmitys sekä suurten yhtenäisten tilojen kuivattaminen. Suurilla lämpökonteilla 
lämmittimien hyötysuhde nousee energian käytön kannalta merkittäväksi tekijäksi. 
Lämpökontteja kannattaa huoltaa säännöllisesti myös työmaalla, mikäli lämmitystarve 
on pidempi aikainen. Lämpökonttien öljynkulutus on suurta ja pienetkin tehokkuuden 
lisäykset tuovat säästöä työmaa-aikaisessa käytössä. Oletetaan teholliseksi 
lämmitysajaksi yhtäjaksoisesti 1 kk, tällöin polttoöljyn kulutus yhdellä 400 kW 
lämpökontilla on lkkkkvrkvrkhhl 324001/30/24/45 =⋅⋅⋅ . Mikäli hyötysuhde 
saadaan nousemaan 5 % huoltamalla laite, tarkoittaa tämä 1620 litran säästöä. 
Polttimen huolto tulee suorittaa kuukausittain, jotta hyötysuhde pysyy korkeana. 
 

 
Lämpökonttien puhallustehot vaihtelevat välillä 13300 m3/h -18000 m3/h. Öljyn 

kulutus puolestaan vaihtelee välillä 20–45 l/h. Saatavilla on omalla polttoainesäiliöllä 
tai erillisellä säiliöllä olevia malleja. Lämpökonteissa imu- ja puhallusilma kannattaa 
asentaa samaan tilaan, jolloin lämmitys tehostuu ja energiaa säästyy.  

Kuva 19 Kuva erityyppisistä lämpökonteista 195-400 kW. 
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3.3.3 Lämpöyksikkö ja nestekiertoinen 
lämmitysjärjestelmä 

Rakennusaikana kaukolämmön saatavuus on joissakin kohteissa epävarmaa, tällöin 
voidaan käyttää erillistä lämmitysyksikköä yhdessä nestekiertoisten puhaltimien 
kanssa. Lämmitysyksikkö vaatii myös erillisen öljysäiliön. Lämmitysyksikkö voidaan 
liittää korjauskohteissa kohteen omaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. 
 

 
Kuva 20. Polttoöljykäyttöinen siirrettävä lämmityskeskus. 
 

Lämmitysyksikkö käyttää polttoaineena useimmiten kevyttä polttoöljyä. 
Lämmityslaitteisto on sijoitettu kuljetuskontteihin. Konttien koot vaihtelevat 
lämmönsiirtimen mallien mukaan, pituuden ovat 3 m - 6 m. Eri järjestelmien 
lämmitystehot vaihtelevat välillä 200 kW-800 kW. Neste, joka kiertää ensiopiirissä, 
on glykoli-vesi seos. Lisäämällä toisiopiiriin glykolia veden sekaan voidaan lisätä 
seoksen pakkasen kestävyyttä. Letkukoot toisiopiirissä ovat 19 mm - 63 mm. 
Letkujen tulee olla riittävän paineen- sekä lämmönkestäviä. Letkut mitoitetaan niiden 
lämpöenergian kuljetuskyvyn mukaan.  
 
Taulukko 5. Höyryletkujen lämmönsiirtokyky. 
Vesiletku 
halkaisija 

19 mm 25 mm 32 mm 50 mm 63 mm 

Vesiletkun 
kyky kuljettaa 
lämpöenergiaa 

35 kW 80 kW 180 kW 350 kW 650 kW 

 
Lämmönsiirtimiä voidaan käyttää myös roudansulatukseen. Tällöin niihin tulee liittää 
riittävä määrä letkustoa. Letkusto on suojattava eristyspeitteillä, jotta sulattaminen on 
tehokasta. 
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3.4 Kaukolämpöpuhaltimet 

Kaukolämpöpuhaltimet käytetään yleisimmin runkovaiheen loppupuolella ja 
sisätyövaiheen alussa. Kaukolämpöpuhaltimet ovat kiertovesipuhaltimia, jotka 
voidaan kytkeä rakennuksen omaan kiertovesilämmitysjärjestelmään tai erilliseen 
lämmitysjärjestelmään. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kaukolämpöpuhaltimissa ilmoitetaan yleensä maksimi teho. Rakennustyömailla 
puhaltimelle tuleva vesi ei ole niin kuumaa, kuin maksimi teho edellyttäisi. 
Käytännössä monesti päädytään todellisessa tehossa noin puoleen maksimitehosta. 
Tyypillisesti ilmoitetut maksimitehot vaihtelevat 15–80 kW välillä. Kaukolämmön 
tehon riittämättömyys rakennusvaiheessa tulee monesti esille. Rakennusvaiheessa 
tarvitaan suurempaa lämmitystehoa kuin valmiissa rakennuksessa. Tällöin joudutaan 
käyttämään esimerkiksi öljylämmittimiä kaukolämmön rinnalla. Kaukolämpö on 
edullista, joten sitä kannattaa hyödyntää rakennusvaiheessa, mikäli se on mahdollista. 
Kaukolämpö on erityisen hyvä silloin, kun voidaan käyttää rakennuksen omaa 
lämmitysjärjestelmää. Rakennusvaiheessa kaukolämmön ongelmina ovat mahdolliset 
vuototilanteet. Väliaikaista kaukolämpöjärjestelmää purettaessa letkuista ja 
puhaltimista saattaa valua vettä rakennukseen.  

3.5 Maapohjan sulatus 

Maapohjan sulattamisessa on energiatehokasta suunnata lämmitysteho alaspäin 
suoraan kohteeseen ja estää lämmön pääsy muihin suuntiin. Maapohjan 
sulatusmenetelmät ovat huomattavasti energiatehokkaampia, kuin tilalämmityksen 
kautta suoritettava lämmitys. Tilalämmittimillä lämmitettäessä on arvioitu, että 
alapohjaan siirtyy vain 5-10 % kokonaislämmitystehosta. [12] Maapohjan sulaminen 
on oleellisesti riippuvainen maalajista. Soran sulattaminen on nopeaa, mutta 
eristävimmillä maalajeilla, kuten savella ja siltillä sulatusajat kasvavat ainakin 
kaksinkertaisiksi.  
 
 
 

Kuva 21 Kuva 80 kW 

kaukolämpöpuhaltimesta ja letkustosta. 



 39 

3.5.1 Lämpömatto 

Lämpömaton käyttökohteita ovat maansulatus, hiekka- ja sorakasojen sulatus, 
viemäriputkien sulatus sekä sähkö- että tietoliikennejohtojen lämpimänä pito.  
 

 
Kuva 22. Lämpömaton kuva. 
  
 Lämpömatossa kulkee lämpökaapeli, jonka yläpuolella on heijastavaa materiaalia 
oleva pinta sekä solumuovieriste. Maton ulkopinta on tehty PVC päällysteisestä 
nailonista. Matto on itsestään säätyvä ja liitetään valovirta pistorasiaan. Lämpömatot 
ovat tyypillisesti kokoa 1 m x 3 m (teho 1000 W) tai 0,8 m x 5,8 m (teho 1700 W). 
Lämpömatto sulattaa maata noin 30 cm vuorokaudessa. Sulatusteho on riippuvainen 
maalajista. [17]  

3.5.2 Polttoöljykäyttöinen kuumailmapuhallin ja 
eristekuvut  

Polttoöljykäyttöisen kuumailmapuhaltimen käyttökohteita ovat kaapeli-, kaukolämpö-
, viemäriojien ja perustuksien kaivaukset sekä tilat joissa seoskaasuista ei ole haittaa. 
 

 
 
Kuva 23. Maapohjan sulatus öljykäyttöisellä lämmittimellä. 
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Kuumailmapuhaltimen puhalluskanavan pituus vaihtelee välillä 5 - 18 m. 
Puhallinta voidaan käyttää myös ilman kanavaa esimerkiksi matalassa sääsuojassa, 
kun tarkoituksena on sulattaa laaja alue. Samassa tilassa johon seos kaasut tulevat ei 
saa oleskella. Teho polttoöljykäyttöisellä kuumailmapuhaltimella on tyypillisesti 115 
kW. Täydellä teholla polttoöljyn kulutus on n. 14 l/h. Ilmamäärä on noin 900 m3/h ja 
paino 100 kg. Ulospuhallusilman lämpötila on 500 – 600 ºC. [26] Systeemillä kyetään 
sulattamaan noin 1 m sora/moreeni maata vuorokaudessa. 

3.5.3 Roudansulatuslämmitin 

Roudansulatuslämmitin on hyvin tehokas menetelmä sulattamaan isoja alueita. 
Laitteistolla voidaan lämmittää kerrallaan noin 400 m2 ala. Vastaavan alueen 
sulattamiseen vaadittaisiin yli sata lämpömattoa. Letkujen välimatka vaikuttaa 
lämmitystehon suuruuteen ja lämmitettävään alaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polttoöljykäyttöinen poltin lämmittää vesi-glykoli seoksen noin 80 asteeseen. Seos 
kiertää letkustossa. Letkusto suojataan eristepeittein, jotta laiteen käyttö on 
energiatehokasta. Laitteessa itsessään on generaattori, mikä tuottaa sähkön laitteen 
pumpun ja muiden sähkömoottorien käyttöön.  
 
Taulukko 6. Roudansulatuslämmittimen sulatuskyky eri maalajeilla. [28] 
Roudansyvyys 
 
Maaperä  

30 cm 
(letkuväli 30 
cm) 

60 cm 
(letkuväli 30 
cm) 

90 cm  
(letkuväli 30 
cm) 

120 cm 
(letkuväli 30 
cm) 

hiekka 0,75 vrk 1,5 vrk 2,25 vrk 3,25 vrk 

sora 0,75 vrk 2 vrk 3 vrk 4,5 vrk 

savi 1,25 vrk 2,5 vrk 4 vrk 6 vrk 

 
Maapohjan sulatuksessa maalaji vaikuttaa oleellisesti sulatusaikaan ja 

sulatuskykyyn. Taulukossa 6 on kerrottu roudansyvyyden ja letkuvälin avulla roudan 
sulatusaika eri maalajeilla. Tämän lisäksi sulatusaikaan vaikuttaa letkuston päälle 
asetettavan lämmöneristeen määrä. 

Kuva 24 Roudansulatusjärjestelmä. [27] 
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3.5.4 Eristekupu ja säteilijä 

Erikoisvalmisteiseen eristekupuun voidaan liittää siihen sopiva 13 kW 
nestekaasusäteilylämmitin. Tällöin saadaan tehokas roudansulattaja. Sora- ja 
hiekkamaaperällä päästään sulatuksessa 1 m syvyyteen noin 1-1,5 vuorokaudessa. 
Routakuvun mitat ovat 1 m x 2 m ja nestekaasun kulutus on 1 kg/h.  Routakupuja 
käytetään pääasiassa kaivantojen sulattamiseen.  

3.5.5 Höyrytys 

Höyryn käyttö soveltuu hyvin muottien ja maapohjan puhdistamiseen lumesta ja 
jäästä juuri ennen valua. Höyryn käytön riskinä on höyrystyneen veden jäätyminen 
muottien ja raudoituksen pinnoille.  
 

 
Kuva 25. Höyrykontti. 
 

Höyryntuottamiseen on käytettävissä tarkoitusta varten varusteltu höyryauto tai 
höyrykontti. Höyryntuotto höyryautoilla on 400 – 3000 kg/h ja höyrykontilla 200 – 
600 kg/h. [15] 

3.5.6 Lämmityslaitteiden asennus ja käyttö 

Lämmityslaitteiden oikeanlainen asennus takaa koneiden toimivuuden. Työmaalla 
tulisi olla vähintään yksi lämmityksestä vastaava tehtävään opastettu henkilö. Tämän 
lisäksi tulisi olla useampi henkilö, jotka vastaisivat lämmitysjärjestelmän valvonnasta. 
Lämmitysjärjestelmän toimivuus paranisi oleellisesti, kun käyttövirheet poistuisivat. 

Polttoainelämmittimien säiliöiden tulisi olla suuria, tällöin säiliöiden täyttöihin 
kuluva aika olisi mahdollisimman pieni. Isojen säiliöiden etuina ovat pidempi 
toiminta-aika, pienempi polttoaineen yksikköhinta, enemmän lämmityskapasiteettia, 
sekä lämmitysjärjestelmän toiminnan ylläpitoon kuluvan ajan pieneneminen. 
Suurimpana haittapuolena ovat nestekaasusäiliöillä perustamis- ja 
ylläpitokustannukset, lupa vaatimukset sekä saatavuus. Polttoöljylämmittimillä 
lämmittimen huolto ja kunnossapito ovat erityisen tärkeitä, sillä huoltamattomien 
laitteiden polttoaineen kulutus nousee helposti kymmeniä prosentteja. 
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3.6 Kuivaimet 

3.6.1 Sorptiokuivain 

Sorptiokuivain on tilakuivain, jonka puhallustehot vaihtelevat välillä 50 m3/h - 5000 
m3/h. Sorptiokuivaimen käyttökohteita ovat kosteusvaurio kohteiden ilman kuivaus, 
onkaloiden ja onteloiden kuivatus sekä huoneilmasta kosteuden alentaminen. 
Sorptiokuivain soveltuu laajalle käyttölämpötilalle ja on kokoonsa nähden tehokas 
kuivain. Sorptiokuivaimen haittapuolina ovat kostean ilman ulospuhalluksen 
järjestäminen sekä kostean ilman mukana poistuvan lämpimän ilman energiahäviö.  

Sorptiokuivaimessa on hyvin kosteutta sitova, tyypillisesti silikaatista tehty pyöreä 
levy, jota roottori pyörittää. Sorptiokuivain ottaa prosessi-ilman (kuvassa keltainen 
nuoli) huonetilasta. Osa prosessi-ilmasta menee regenerointi-ilmaksi, lämmittimelle. 
Kuivailma (vihreänuoli) puhalletaan takaisin huonetilaan. Kosteus höyrystetään 
levystä lämmitetyllä regenerointi-ilmalla (punainen nuoli), joka johdetaan pois 
kuivattavasta tilasta. Tyypillisesti puhallusteho jakaantuu siten, että ¼ puhalletaan 
ulos lämpimänä märkänä ilmana ja ¾ takaisin sisälle kuivana ilmana. 

 

 
Kuva 26. Sorpitiokuivain ja periaatekuva.  

 
Yhtenäistä käytäntöä ilmankuivaimien kosteudenerotuskyvyn ilmoittamisesta ei 

ole. Yleisin tapa sorptiokuivaimilla on ilmoittaa erotuskyky lämpötilassa 20 ºC RH:n 
ollessa 60 %. Sorptiokuivain soveltuu käytettäväksi, vaikka ilman lämpötila olisikin 
alle 0 ºC. Kuivain mitoitetaan tilaan siten, että kuivaimen tunnissa käsittelemä 
ilmamäärä on 1-2 kertaa rakennusosan tilavuus. Erillisillä ilmanpuhaltimilla voidaan 
vielä tehostaa kuivumista ja ilmankiertoa. 

Sorptiokuivaimia on olemassa aina puhallusteholtaan 5000 m3/h asti. Suurten 
kuivainten saatavuus on varmistettava hyvissä ajoin kuivausurakoitsijoilta. Suurissa 
kuivaimissa täytyy huomioida virran riittävyys, letkustojen asennukset, isojen 
laitteiden sijoittelu, -siirtely sekä tilassa työskentelevien työolojen säilyttäminen. 
Yleensä isojen kuivaimien kanssa tulee kokonaisvaltainen kuivatuspalvelu mukana.     
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Kuva 27. Peräkärryllä liikuteltava sorptiokuivain. [16] 
 

Sorpiokuivaus tapahtuu suljetussa tilassa, tällöin kuivainten hyötysuhde pysyy 
korkeana. Sorptiokuivainta voidaan käyttää eri tavoin: puhalluskuivaukseen tilan 
sisällä, puhalluskuivaukseen rakenteen sisällä tai imu- ja puhalluskuivaukseen 
rakenteen sisällä. Yleisimmin sorptiokuivainta käytetään puhalluskuivaukseen tilan 
sisällä. Puhalluskuivatuksessa kuivatettava ilma otetaan yleensä huonetilasta. 
Puhalluskuivauksessa voidaan puhaltaa kuivaa ilmaa rakenteisiin tai huoneilmaan, 
jolloin kosteailma poistuu ympäröivään tilaan. Sorpiokuivain erottelee kosteuden 
tilasta ja kosteus johdetaan rakennuksesta pois.  

Kosteusvaurioiden kanssa esiintyy usein mikrobivaurioita, jolloin rakenteen 
paineellinen kuivatus levittää mikrobeja herkästi huoneilmaan. Tällöin voidaan 
käyttää rakenteen sisällä suljettua kuivausta, jolloin imuilma otetaan rakenteen sisältä. 
Imukuivauksessa imetään kosteaa ilmaa rakenteen sisältä ja kuivailma johdetaan 
rakenteeseen.   

 
Kuva 28. Puhalluskuivausta tehostetaan lisäpuhaltimen avulla. [16] 
 

Kuivatusta voidaan tehostaa lisäpuhaltimien avulla. Kosteiden alueiden läheisen 
ilman kosteuspitoisuus nousee korkeammaksi verrattuna muuhun tilan ilmassa 
olevaan kosteuspitoisuuteen. Lisäpuhaltimet tasoittavat kosteuspitoisuutta huonetilan 
eri kohdissa ja nopeuttavat näin ollen kuivumista. 
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Kuva 29. Rakenteen sisäisessä puhalluskuivauksessa, rakenteisiin johdetaan kuivaa 

ilmaa. [16] 
 

Rakenteen sisällä suljetulla kuivauksella tarkoitetaan kuivausta, jossa puhallus ja 
imu tapahtuvat rakenteen sisällä. Rakenteen sisäistä suljettua kuivattamista voidaan 
hyödyntää onteloiden kuivatuksessa. Onteloon puhalletaan kuivaa ilmaa ja mitataan 
ontelosta poistuvaa ilmankosteutta. Kun poistuvan ilman kosteus on alhainen, on 
ontelo kuivunut. 

3.6.2 Kondenssikuivain 

Kondenssikuivaimet ovat uudisrakennustyömailla yleisimmin käytettyjä 
kosteudenerottimia. Kondenssikuivainten etuna on käyttövarmuus ja yksinkertainen 
asennus. Kondenssikuivaimissa kylmäainesauvojen pintalämpötila on alle 
kastepisteen, jolloin sauvojen pinnalle kondensoituu kosteutta. Sauvat jäätyvät ja 
sulavat vuorotellen, jolloin jäätynyt vesi muuttuu nesteeksi ja valuu joko suoraan 
lattiakaivoon tai laitteen omaan astiaan. Kondenssikuivain on energiatehokas, sillä 
koneen käyttöön kuluva energia muuttuu lämpöenergiaksi ja kuivatettavasta tilasta 
johdetaan pois ainoastaan viileää vettä.   
 

 
Kuva 30. Kondenssikuivain. 
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Kondenssikuivainten käyttö on tehokasta lämpötilan ollessa 20 – 30 astetta. 

Kondenssikuivainten teho laskee alhaisemmissa lämpötiloissa. Harvat 
kondenssikuivaimet pystyvät erottamaan kosteutta ilmasta, kun lämpötila laskee alle 5 
asteen.  

3.6.3 Kohdekuivain 

Kohdekuivaimien kuivatus perustuu materiaalin lämpötilan nostoon. Materiaalin 
lämpötila nousee korkeammaksi, kuin ympäröivän tilan ilmankosteus. Tällöin 
lämpötilaeroista, johtuva paine-ero aiheuttaa materiaalin kostean huokosilman 
siirtymisen ympäröivään ilmaan. Rakenteesta ilmaan siirtynyt kosteus poistetaan 
tilasta, joko ilmanvaihdon avulla tai tilakuivaimilla. 
 

3.6.4 Säteilijä 

Kuivatuksessa yleensä käytetään sähkötoimisia säteilijöitä. Menetelmän suurin etu 
saavutetaan, kun kuivatetaan monimuotoisia kohteita esimerkiksi pieniä syvennyksiä 
ja kulmakohtia. Menetelmä soveltuu myös seinien tai kattorakenteiden 
kuivattamiseen. Sähköllä toimivien säteilijöiden kuivatuskapasiteettia ja -alaa rajoittaa 
sähköistyksen riittävyys. 

3.6.5 Infra-kuivain 

Infra-kuivaimien kuivatuskohteiksi soveltuvat pienialaiset massiiviset betoni- ja 
kivirakenteet. Menetelmän etuna on helppous ja nopeus. Infra-kuivaimet lämmittävät 
rakenteen pienellä energia määrällä. 
 

 
Kuva 31. Infra-kuivain. 
 

Tyypillisiä infra-kuivainten kokoja ovat 1300 x 600 mm ja 600 x 600 mm. 
Muunkin kokoisia laitteita on olemassa.  Kuivain nostaa rakenteen lämpötilan 50 – 60 
asteeseen. Korkea lämpötila tuhoaa tiettyjä mikrobi- ja sienikasvustoja. 
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3.7 Kosteusmittaus 

3.7.1 Pintakosteusmittarit 

Pintakosteusmittareilla on tarkoitus kartoittaa kosteusvaurion laajuus sekä pahimmat 
kosteusvaurion kohdat. Mittareiden mukana tulevat raja-arvo taulukot, joita voidaan 
käyttää arvioitaessa kosteusvaurion astetta. 

Mittaus suoritetaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pintakosteusmittarit 
soveltuvat usein eri materiaaleille, kuten tiili, useat puulajit, betoni ja kipsi. 
Tarkempia tuloksia puun kosteuspitoisuuksista saadaan piikkimittareilla, jolloin 
mittauspäät sijoitetaan puun sisälle.  

3.7.2 Puikkokosteusmittarit  

Puikkokosteusmittareilla saadaan tarkkoja tuloksia betonin kosteuspitoisuuksista. 
Kosteusmittarit ovat aina yksilöllisiä ja laitteiden valmistajan ohjeita pitää noudattaa. 
Tietyt perussäännöt kuitenkin soveltuvat lähes kaikille puikkokosteusmittareille: 

1. Reiän poraus, imurointi ja puhdistus 
a. poraussyvyys 20 % yhteen suuntaan kuivavilla rakenteilla 
b. poraussyvyys 40 % kahteen suuntaan kuivavilla rakenteilla 

2. Tulppaus mielellään 4 pv ennen mittausta 
3. Tulppa tiivistetään siten, että mitattava tulos tulee halutulta syvyydeltä 
4. Mittarin mittauspään lämpötilan tasoittuminen kohteen kanssa (mittauspään ja 

mitattavan kohteen lämpötilaero vääristää tuloksia n. 1 aste = 5 %) 
5. Reiän puhkaiseminen 

– mittauksen tapahduttava oikealta mittaussyvyydeltä 
6. Mittarin lukemien tasoittuminen 15 min-1 h mitattavassa reiässä. 

Muuta huomioitavaa puikkokosteusmittaria käytettäessä: 
• Vältettävä mittalaitteen mittapään joutumista auringon valoon (lämpeneminen 

/ tulosten vääristymä) 
• Mittarin kalibrointi / tarkistus 
• Mittalaitteen valmistajan ohjeet. 

Puikkokosteusmittareilla varmistetaan riittävän alhainen betonin kosteuspitoisuus. 
Yleisenä arvona päällystettävyydelle kannattaa pitää RH:n arvoa 85 % tai alempaa. 
Pinnoitteen tyyppi ratkaisee pinnoitettavan materiaalin kosteuspitoisuus vaatimuksen. 
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4 SÄÄSUOJAUS 

4.1.1 Suojauksen tarve 

Sääsuojaus on edellytys lämmityksen aloittamiselle. Ilman kunnollisia 
sääsuojaustoimenpiteitä ei voida rakentaa energiatehokkaasti. Sääsuojauksella 
suojaudutaan vettä, ilmavirtoja ja lämpötilaa vastaan. Sääsuojaukset tulee suunnitella 
kohdekohtaisesti. Rakennusosa vaikuttaa myös sääsuojauksen tarpeeseen, sillä 
esimerkiksi ohuet ja laajapintaiset valut haihduttavat suuren määrän kosteutta sekä 
lämpöä pintakerroksista. 
 
Taulukko 7. Taulukko sääsuojauksen tarpeesta. [18] 

Sääsuoja tarve  

 

 

 

 

Rakennusosa 
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Anturat X (X)   

Perusmuuri X (X)   

Ulkoseinät X (X)   

Pilarit X (X)   

Palkit X (X)   

Väli- ja 
yläpohjaholvit 

X (X) (X) (X) 

Maanvaraiset 
laatat 

X (X) (X) (X) 

Ohuet 
pintabetonivalut 
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Kylmyyttä vastaan suojauduttaessa tulee keskittyä erityisesti pitkäaikaisesti auki 
oleviin rakenteisiin sekä kulkuaukkojen kohtiin. Lämpösuojauksessa on tärkeää 
rakenteiden eristävyys ja ilmanpitävyys. Tämän vuoksi monikerroksiset suojaukset ja 
eristelevyt ovat energiataloudellisia valintoja. Osastointien avulla voidaan helpommin 
saavuttaa tasainen lämpötila koko rakennuksessa. Korkeissa rakennuksissa lämmin 
ilma virtaa rakennuksen yläosiin. Vaadittava ilmanvaihto rakennuksissa saavutetaan 
usein jo pienillä tuuletusaukoilla.    Huolellisuus on perusedellytys onnistuneelle 
sääsuojaukselle. 

Rakennusmateriaalien kostumisen estäminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana, 
vähentää rakennekosteutta sekä estää rakennusmateriaaleja pilaantumasta. 
Rakennekosteuden vähentyminen puolestaan pienentää rakennuksen kuivattamisen 
tarvetta. Rakennusmateriaalien suojaus ja varastointi vaatii suunnittelua. 
Rakennusmateriaalien säilytyksessä kannattaa hyödyntää valmiita rakenteita ja 
rakennusosia esimerkiksi autohalleja ja pihavarastoja. Yleisimpiä 
lämpösuojauskeinoja ovat eristematot, suojapeitteet, mineraalivillamatot, 
solumuovimatot, lämpölaatikot sekä sääsuojahallit. 
 

 
Kuva 32. Esimerkki parkkihallin suojauksesta ikkunat ovat suojattu EPS-levyillä ja 

halli on osastoitu väliaikaisella seinällä. 
 

Lämpösuojauksen onnistuminen kulminoituu talvibetonoinnissa. 
Talvibetonoinnissa tulee huomioida lämpötilan kannalta useita seikkoja. Muottien 
tulee olla lumesta ja jäästä puhtaat, ympäröivien rakenteiden lämpötilat tulee tarkastaa 
ja lämmittää tarvittaessa. Myös betonin toimituslämpötilan lasku on huomioitava sekä 
valun lämmönsuojauksen toteuttaminen täytyy ratkaista. Betoni tarvitsee lämpöä 
varsinkin valun ensi tunteina, sillä betonin oma hydrataatio ja sen tuoma lämpö ei ole 
vielä päässyt täyteen vauhtiin. Betonia ei saa päästä jäätymään ennen kuin betoni on 
saavuttanut jäätymislujuutensa 5 MPa. Heti valun alkuvaiheessa jäätymään päässeet 
rakenteet vaurioituvat ja vaurioituminen aiheuttaa lujuuskatoa.  
Lämpösuojaukseen vaikuttaa oleellisesti suojauksen huolellisuus. Hyvään tulokseen 
päästään silloin kun käytetään kaksi kerrossuojausta eli eristeaine valun pinnalle, 
ilmaväli ja lopuksi suojapeite. Suojaus pyritään laittamaan valun päälle sitä mukaan, 
kun valu etenee.  



 49 

4.1.2 Sääsuojauskeinot ja niiden soveltuvuus eri 
rakenneosien suojaukseen 

Sääsuojauskeinoja on useita, sillä eri rakennusosat vaativat omanlaisensa sääsuojaus 
menetelmän. Sääsuojat jaetaan valmiiden rakenteiden antamaan suojaan ja 
väliaikaisiin sääsuojiin. Valmiita rakenteita ovat esimerkiksi rakennuksen vesikatto, 
tiiviit välipohjaholvit ja valmiit ulkoseinät. Väliaikaisia suojia ovat muun muassa 
sääsuojahallit ja erilaiset peitteet. Valmiiden rakenteiden etuna on yleensä 
luotettavampi vedenpitävyys ja parempi lämmöneristävyys.   Valmiilla rakenteilla ei 
voida suojata kaikkia rakenneosia, tällöin on turvauduttava väliaikaisiin sääsuojiin.  
 
Taulukko 8. Taulukko eri sääsuojaratkaisuiden soveltuvuudesta. [18] 
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Taulukosta 8 huomataan, että parhaaseen sääsuojaukseen päädytään, kun 
turvaudutaan useampaan sääsuojaustoimenpiteeseen. Valmiiden rakenteiden kanssa 
voidaan käyttää väliaikaisia osastoivia rakenteita, tällaisia voivat olla porrasaukkojen 
suojat tai eristelevystä tehdyt seinät. Sääsuojaus valitaan sen mukaan, miltä halutaan 
suojautua. Yleisimmin suojaudutaan kylmältä tai sateelta. Molemmilta 
suojauduttaessa tulee huomiota kiinnittää tiiveyteen ja paikallaan pysyvyyteen. Mikäli 
peitteiltä halutaan hyvää eristävyyttä, tulee peitteitä laittaa kahteen kerrokseen jättäen 
ilmatila kerrosten väliin. 

4.1.3 Sääsuojahalli 

Sääsuojahalleja käytetään pääasiassa korjausrakentamisessa sekä perustusvaiheessa 
olevissa kohteissa. Sääsuojahallit suojaavat sateelta, auringolta, tuulelta ja 
lämmitettynä pakkaselta. Sääsuojan lämmittäminen ei ole energia taloudellista. 
Sääsuojahallien käyttäminen kerrostalotyömailla on vähäistä, nopean 
rakentamistahdin ja sääsuojan kustannusten vuoksi. Hyvällä etukäteissuunnittelulla 
minimoidaan liikuttelu ja valitaan oikeat hallimoduulit. Hyvä suunnittelu pienentää 
selvästi sääsuojauksesta aiheutuvia kustannuksia. Sääsuojahallin etuina ovat 
vähentynyt kuivatustarve ja lisääntynyt työtehokkuus. Sääsuojahalleja voidaan käyttää 
myös materiaalivarastoina. Tällöin lumitöihin kuluvaa aikaa voidaan vähentää ja 
materiaalit säilyvät paremmassa kunnossa. 
 

 
Kuva 33. Sääsuojan alla työskentelyolosuhteet säilyvät hyvinä. 
 

Sääsuojahalleja on saatavilla useita eri kokoja ja tyyppejä. Sääsuojahalli on 
mahdollista rakentaa omalle rungolle usea kerroksisen talon päälle. Tällöin 
materiaalin purku ja siirto on mahdollista suorittaa säältä suojassa. Sääsuojahalli on 
mahdollista rakentaa myös kiskojen tai pyörien päällä liikkuvaksi, jolloin materiaalien 
siirrot sääsuojan sisään ovat helpompia. 
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4.1.4 Suojapeitteet 

Kerrostalotyömaiden sääsuojaaminen on ongelmallista, koska runkovaiheessa kerros  
rakentuu tyypillisesti 1-3 viikon välein. Tällöin on hankalaa toteuttaa sääsuojaus 
ylimmälle holville asennettavien sääsuojien avulla, sillä sääsuojien vaatima työmäärä 
olisi varsin suuri. Tämä hidastaisi oleellisesti rakennusaikaa ja 
sääsuojauskustannukset nousisivat suuriksi. Kerrostalo kohteissa sääsuojauksen 
suunnittelu on haastavaa, koska säältä suojaamisen lisäksi tulee huomioida töiden 
eteneminen, valumavesien johtaminen, seuraavan kerroksen rakentuminen, 
putoamissuojaus, sääsuojauksen paikallaan pysyminen sekä kustannuksien suuruus. 
Pienetkin puutteet sääsuojauksessa voivat aiheuttaa suuria vuotoja alempiin 
kerroksiin. Paras tapa suojata rakennus on tehdä omalla rungolla oleva sääsuoja. 
Tämän hintaiseen suojaukseen ei yleensä tilaajan toimesta ryhdytä, vaikka 
kustannussäästöjä syntyisikin myöhemmässä vaiheessa laadun paranemisen sekä 
kuivattamistarpeen pienenemisen seurauksena. Sääsuojauksessa työmaalla käytetään 
yleensä suojapeitteitä. Suojapeitteet ovat monikäyttöisiä, mahdollista vuokrata tai 
ostaa, monen erikokoisia sekä pitävät vettä hyvin, mikäli suojapeitteitä on käsitelty 
hyvin. Suojapeitteiden lämmöneristävyys paranee, kun käytetään kahta peitettä 
päällekkäin noin 10 cm ilmavälillä. Tällöin kiinnitys täytyy suunnitella tarkasti. 

Sääsuojapeitteillä voidaan osa kattoalueista tarvittaessa jakaa altaisiin, joista vedet 
pumpataan hallitusti sadevesiviemäriverkkoon tai ojiin. Allastamista on käytetty 
pääasiassa sadevesivalumien keräämiseen alemmista kerroksista. Allastamisen 
tarkoitus on estää sadevesien kulkeutuminen alemmalle holville, kunnes alempi holvi 
on saatu tiiviiksi. Allastaminen voidaan toteuttaa vahvoilla ehjillä sääsuojapeitteillä, 
joiden reunoille laitetaan koroke puut koko reunan matkalle. Allastamisessa on 
huolehdittava oikeanlaisen pumpun käytöstä sekä huomioitava pumpun 
tukkeutuminen tai vioittuminen. Pumpun tulee olla riittävän tehokas, jotta 
pumppausteho riittää kovimmallakin sateella. Pumpun tulee olla tyypiltään sellainen, 
joka kestää kuivakäyntiäkin. Tuulen vaikutus täytyy myös huomioida, jotteivät 
peitteet pääse lähtemään pois paikoiltaan.  

4.1.5 Kevytpeitteet 

Kevytpeitteiden käyttö rakennustyömaalla soveltuu vain väliaikaiseen pölyltä ja lialta 
suojautumiseen. Kevytpeitteet pitävät huonosti lämpöä, vettä sekä hajoavat herkästi. 
Kevytpeitteiden paikallaan pysyvyyden kanssa on usein suuria ongelmia. 

 

 
Kuva 34. Kevytpeite siirtyy helposti ilmavirtojen mukana. 
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Kevytpeitteiden aiheuttamat lämpöhäviöt ovat merkittäviä, tämän vuoksi tulisi suosia 
raskaampia suojapeitteitä. Hyvän suojapeitteen paino on suurempi kuin 500 g/m2. 

4.1.6 Eristepeitteet 

Eristepeitteet koostuvat kahdesta tiiviistä suojakankaasta, joiden välissä on ohut 
lämmöneristekerros, mikä on yleensä solu- tai vaahtomuovia. Eristepeitteitä käytetään 
valujen ja maapohjan suojaamiseen. Eristepeitteiden lämpösuojaus ominaisuudet ovat 
suuremmat kuin tavallisilla sääsuojapeitteillä.  

4.1.7 Vesikaton asentaminen 

Kerrostalo kohteissa kunnollinen sääsuojaus ilman sääsuojahallia on hankalaa. 
Sadevesien valumisen estäminen alempiin kerroksiin voidaan varmistaa vasta tiiviillä 
vesikatolla. Tämän vuoksi vesikatto tulisi saada mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa pitäväksi. Vesikaton asentaminen on käytetyin sisätyövaiheen suojaustapa. 
Vesikaton asentamisen jälkeen voidaan tuoda rakennukseen kosteudelle herkkiä 
materiaaleja, kuten kipsilevyjä. Ennen vesikaton asentamista kosteudelle arat 
materiaalit tulee säilyttää suojattuina.  Vesikaton asentamisenkin jälkeen tulee 
huomioida aukkosuojaus mahdollisten viistosateiden varalta.  

4.1.8 Tiiviit välipohjaholvit 

Tiiveillä välipohjaholveilla suojattaessa etuna on sisävalmiusvaiheen aloittamisen 
aikaistuminen verrattuna vesikatolla suojattaessa. Tiiviit välipohjaholvit eivät 
kuitenkaan koskaan ole täysin vedenpitäviä. Ongelmallisimpia kohtia ovat 
porrashuoneen aukot, ontelolaattojen yhtyminen kantaviin rakenteisiin, villan 
välitiloissa kulkevat vedet sekä tiivistämättömät holvin aukot. Ylin holvi on vaikea 
saada sadevesi tiiviiksi. Usein joudutaan alemmalla holvilla keräämään vesiä 
esimerkiksi vesi-imurilla tai altaiden avulla.  

Tiiviiseen välipohjaholviin tulisi aina pyrkiä, tällöin kosteusrasituksia voidaan 
pienentää. Tiivis välipohjaholvi edellyttää toimenpiteitä jo suunnittelu vaiheessa. 
Läpiviennit holvin läpi tulee minimoida, siten että talotekniikan vaakavedot tuodaan 
välipohjan sisällä tai alla. Pystynousut keskitetään puolestaan omiin kuiluihinsa. 
Tiiviiltä välipohjalta sadevedet tulee ohjata esimerkiksi kerroksessa oleviin 
viemäreihin, joista voidaan väliaikaisten putkitusten avulla ohjata sadevedet pois. [19] 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA 
TUTKIMUKSEN SUORITUS 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen esitietoa kerättiin haastattelemalla ja tapaamalla laitteiden toimittajia, 
työmaahenkilökuntaa, energian toimittajia sekä tutkimalla kirjallisuutta. 
Tutkimuksessa suoritettiin myös tarkempia haastatteluja työmaapäälliköille ja 
työvaihemestareille. Tutkimuksen edetessä seurattiin kahta työmaata, joissa 
suoritettiin energia- ja kosteusmittauksia. Kosteusmittaus keskittyi sisäilman 
kosteuspitoisuuden tarkkailuun. Energiamittauksissa tutkittiin energian 
kokonaiskulutusta sekä erityisesti työmaatilojen ja torninosturin kuluttamaa energian 
määrää. Kohteissa tarkkailtiin myös energian kulutusta energiamuodoittain. 

5.2 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimus suoritettiin 2010–2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa tarkkailtiin kahta 
asuinkerrostalotyömaata. Energian kulutuksen seurantaa tehtiin vuokraamon 
toimittamien nestekaasun ja polttoöljyn määrien perusteella. Sähköenergian kulutusta 
seurattiin toteutuneiden sähkölaskujen mukaan. Lisäksi työmaatilojen energian 
kulutusta seurattiin toisella työmaalla asentamalla energianmittaus työmaatilojen 
sähkönsyötön väliin. Työmaalle asennettiin myös torninosturia varten oma energian 
kulutusta seuraava mittari.  

Energian kulutuksen haasteena on kaikkien energiamuotojen huomioiminen. 
Vuokraamoista tulevan energian kulutuksen valvonta on hankalaa laskujen muodossa, 
sillä samoilla laskuilla on esimerkiksi koneiden vuokria. Näiltä laskuilta energia 
määrien poiminta on varsin työlästä, siksi toteutuneet energian toimitusmäärät 
hankittiin erillisillä raporteilla suoraan vuokraamon kautta. Sähköenergian 
mittauksessa käytettiin tarkastettuja mittareita. Energian toimittajilta sähkölaskujen 
perusteella saatiin toteutunut sähköenergian kulutus. Työmaatilojen energian 
mittauksessa saatiin selville työmaatilojen sähkön kokonaiskulutus. Työmaatilojen 
energian kokonaiskulutuksen arvoja verrattaessa kesä- ja talvikuukausien kesken 
saadaan arvioitua lämmityksen osuus.  

Kohdetyömaat sijaitsivat Tampereella ja molemmat olivat elementtirunkoisia 
asuinkerrostaloja. Kummassakin kohteessa oli runkovaiheen lämmitysmuotona 
nestekaasu. Toisella työmaalla oli nestekaasulämmittimien kanssa käytössä myös 
polttoöljylämmittimiä. Kaukolämpöä molemmat kohteet alkoivat käyttää heti, kun 
siihen oli valmiudet. Lämmityskaapeleita käytettiin molemmissa kohteissa 
pienimuotoisissa valuissa. Molempien rakennusten pohjakerroksen rakentaminen 
ajoittui talvelle, tämän vuoksi valuja tehtiin kylmissä olosuhteissa jopa -20 asteessa.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Haastattelut 

Haastateltavina olivat 3 työmaapäällikköä ja 1 työvaihemestari. Haastattelut 
suoritettiin lämmityskauden loputtua, jotta lämmitysasiat olisivat vielä tuoreessa 
muistissa. Haastatteluissa tarkasteltiin konkreettisesti asioita menossa olevan 
hankkeen pohjalta. Haastattelujen teemoina olivat lämmitys, kuivatus ja sääsuojaus. 

6.1.1 Lämmityskaluston käyttö ja energian kulutus 

Haastatteluissa suurimmaksi energiankuluttajaksi nousi rakennustyömaan lämmitys. 
Monella työmaalla korostettiin vaipan tiiviinä pitämistä lämmitettäessä rakennusta. 
Haastattelujen ohessa kävi ilmi, että keväällä ja kesällä tiivis rakennuksen ulkovaippa 
hidastaa kuivumista runkovaiheen rakennuksessa. Työkoneet ja valaistus nimettiin 
isoiksi energiankuluttajiksi. Yhdellä työmaalla käytettiin perusvalaistusta päällä yötä 
päivää. Valaistuksen kulutuksen vähentämiseksi oli kuitenkin keinoja tiedossa, kuten 
valojen sammuttaminen työpäivän jälkeen sekä valaistuksen huolellisempi 
suunnittelu.  

Reaaliaikaisen energian kulutuksen seurannan keinoksi nimettiin lämpötilan 
mittaaminen rungon eri osista. Tällöin tiedetään lämmitetäänkö liikaa vai tarvitaanko 
lisäsuojausta. Työmaalla muistutettiin myös, ettei kannata lämmittää liikaa, 15–20 
astetta on sopiva. Vastanneista yksi piti kuukausittaista energiaraporttia hyödyllisenä 
ideana.  

Eristelevyjen käyttöä aukkosuojauksessa pidettiin järkevänä ratkaisuna. 
Ikkunoiden muovitus on yleinen tapa suojata ikkuna-aukot. Yksi henkilö totesi, että 
muoveja käytetään vain pakosta, sillä lopulliset ikkunat pyritään saamaan 
mahdollisimman pian paikoilleen. Tyypillisesti ikkunoiden asennus suoritetaan kun 
kaksi kerrosta on valmiina asennettavaksi. Holvisuojauksessa valujen aikana 
käytetään yleisesti pakkasmattoja tai 2 cm paksua solumuovieristettä yhdessä 
peitteiden kanssa.  

Runkovaiheen rakentamisessa pidettiin nestekaasulämmitystä, etenkin 
kerrostalokohteissa, hyvänä lämmitysmuotona. Isoa kaasusäiliötä pidettiin vähiten 
työmaata työllistävänä. Runkotyövaiheen lämmityksestä yksi haastateltava totesi, että 
rungon rakentaminen tulisi ajoittaa niin, ettei lämmitystarvetta olisi. Lopulliset runko- 
ja eristerakenteet tulisi saada paikoilleen mahdollisimman nopeasti, näin saadaan 
parhaiten energiaa säästymään. Tällöin esimerkiksi saman vastaajan mielestä 
luhtitaloissa pärjätään pelkällä sähkölämmityksellä. Sisätyövaiheessa kaukolämpöä 
pidettiin parhaana lämmitysmuotona.  

Lämmityslaitteista kaivattiin lisää tietoutta, varsinkin eri lämmitysvaihtoehdoista. 
Samalla kuitenkin todettiin, että konevuokraamot osaavat neuvoa hyvin 
lämmityslaitteiden osalta.  

6.1.2 Sääsuojaus 

Sääsuojauksessa suojapeitteiden käyttö on tutuinta ja siihen turvaudutaan useimmissa 
tapauksissa. Suojapeitteiden hyvinä puolina pidettiin edullisuutta, monikäyttöisyyttä, 
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liikuteltavuutta ja oikein käytettyinä pitävät vettä. Kevytpeitteiden käytössä oli ollut 
suuria ongelmia, niiden paikallaan pysyvyyden kanssa. Isoja sääsuojaratkaisuja ei 
ollut vastanneiden työmailla koskaan käytetty. Syyksi nimettiin työmaan nopea 
työtahti sekä sääsuojan käyttöä ei ehditä suunnittelemaan ennen toteutusta.  

Suunnitelmat sääsuojahallien käytöstä tulisi vastanneiden mukaan tehdä jo ennen 
hankkeen aloittamista. Isompia sääsuojia pidetään myös kalliina ja rahaa suojaukseen 
tarvitsisi varata tällöin lisää. Sääsuojahalleja pidetään soveltuvina perustus- ja 
runkovaiheen rakentamiseen talvella, etenkin rivitalokohteissa. Parhaimpana 
suojausratkaisuna pidettiin nopeaa vesikaton päälle saamista. Yksi vastaajista korosti 
erityisesti sauna- ja väliseinärakenteiden pitämistä suojattuna mahdollisimman 
pitkään, kunnes vesikatto on valmis.  

Väliaikaisina varastoina käytettäviä sääsuojia ja kontteja pidettiin toimivina 
ratkaisuina. Väliaikaisina varastoina on hyviksi osoittautunut myös tontilla olevat 
vanhat rakennukset, jotka puretaan myöhemmin tai uudet piha- ja varastorakennukset 
sekä rakennuksen omat sisätilat. Väliaikaisissa varastoissa ongelmana ovat suojan 
toimivuus, tilan koko ja järjestyksen säilyminen. Väliaikaisia väliseinä rakenteita 
tulisi suosia, varsinkin kun rajataan lämmitettävän tilan kokoa pienemmäksi tai kun 
suojataan isoja aukkorakenteita.  

Tietoutta sääsuojista on vaihtelevasti. Vaihtoehtoisten menetelmien 
kannattavuudesta ja toimivuudesta tarvittaisiin lisää tietoutta. Samalla kaksi 
vastanneista totesi, että mikäli tarvetta ilmenee, niin lisätietoa saa toimittajien taholta.  

6.1.3 Kuivatus 

Sadevesien valuminen holvilta alempiin kerroksiin ja ulkoseinien eristetiloihin olivat 
suurimmat ongelmakohdat. Myös viistosateet ikkuna-aukoista ja sulanut lumi 
nimettiin isoiksi kosteuslisiksi. Yhdellä vastaajalla oli ollut ongelmia yläpohjan 
puhallusvillan toimituksen kanssa, jolloin yläpohjan alapintaan oli kondensoitunut 
paljon kosteutta. Rakennustöistä johtuva kosteuslisä tunnistettiin riskiksi. Elementtien 
toimittajien taholta kaivattiin lisäsuojausta elementteihin. Välillä suojaukset 
puuttuivat, vaikka ne olivat tilattu.  

 
Kuva 35. Seinäelementtien yläosat ovat suojaamattomina. 
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Kuva 36. Elementtien suojauksesta olisi hyötyä myös kuljetuksen aikana. 
 

Ontelolaatoissa ontelovesien estämiseksi on tehtaalla tehty valmiiksi vesireikiä. 
Elementtien toimittajat olivat myös käyneet poraamassa lisää reikiä työmaalla. Tämä 
oli koettu varsin hyväksi ratkaisuksi, sillä se helpottaa työmaata ja elementtien 
toimittajilla on tietoa ontelovesien ongelmakohdista. Yksi vastaaja mainitsi, että 
täytyisi olla enemmän aikaa ennen rakennuksen luovutusta, jotta akuuteimmat 
kosteusongelmat tulisivat esille. Työmaa-aikana virheet ovat vielä helppoja korjata. 
Rahaa kuivattamiseen on varattuna tarpeeksi, jolloin voidaan tarvittaessa käyttää 
kuivatuskalustoa.  

Selkeää peruskalustoa kosteushaittojen estämiseksi ja kuivatuksen vähentämiseksi 
ei työmailla ole. Yleensä vesi-imuri tilataan tarvittaessa vuokraamoista. Lumen ja jään 
poistoon on varattu lapioita ja kolia. Kuivatuslaitteiden käyttöönotosta tulisi päättää 
hyvissä ajoin, mutta kosteusmittaukset suoritetaan vasta ennen pinnoittamisvaihetta.  

Sisäilman kosteuspitoisuuden tarkkailua pidettiin hyvänä ideana. 
Kosteusmittausten suorittamista jo hyvissä ajoin ennen pinnoitusta kannatettiin.  
Kuivatuslaitteiden käyttöä suositaan syksyisin ja tasoitepumppausten yhteydessä. 
Kuivatuslaitteista on saatavilla tietoutta esimerkiksi internetistä, mutta jonkinlaiselle 
koonnille olisi tarvetta kuivauslaitteiden ja mittauslaitteiden osalta. Työmaalla on 
usein kiire toimia kuivauslaitteiden kanssa. Tämän vuoksi tieto ja ohjeet säästäisivät 
aikaa ja laitteista saataisiin suurin mahdollinen hyöty irti. 
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6.2 Energiamittausten tulokset 

6.2.1 Energian kulutus Case A:ssa 

Case A 

Tutkimuksessa tarkasteltiin asuin- liiketila ja toimistorakennusta, joka muodostui 
kahdesta 6-kerroksisesta täyselementtitekniikalla rakennetuista kerrostaloista. 
Kerrostalojen sisäpihan alla ja osittain kerrostalojen alle rakentui autoille parkkitilaa. 
Kohde sijaitsi Tampereen Kalevan kaupunginosassa.  
 
Työmaan perustiedot: 
Rakennusaika: 8/2010–4/2012 
Rakennusala: 6467 m2 
Rakennustilavuus: 22500 m3 
Asuntoja yhteensä 99 kpl 
Liiketiloja 2-3 kpl 
 
Taulukko 9. Astepäiväluvut rakennusaikana  

Tampereen Härmälän säähavaintoaseman  

arvojen perusteella laskettuna. [9] 

Talvet 2010-2011 ja 2011-2012 olivat  

poikkeuksellisen kylmiä aikaisimpiin 

talviin verrattuna. 
Astepäiväluvut (Tampere-Härmälä) 

  2010 2011 2012 
Tammikuu - 741 697 
Helmikuu - 889 776 
Maaliskuu - 591 521 
Huhtikuu - 362 451 
Toukokuu - 163 - 
Kesäkuu - 0 - 
Heinäkuu - 0 - 
Elokuu - 0 - 
Syyskuu 134 52 - 
Lokakuu 364 284 - 
Marraskuu 582 376 - 
Joulukuu 870 460 - 

 
Työmaan runkovaiheen lämmitys tapahtui pääasiassa nestekaasulla. 

Runkovaiheen lämmitysjärjestelmäksi valittiin yhdessä työmaapäällikön kanssa 8 m3 
nestekaasusäiliö ja tarvittava määrä nestekaasupuhaltimia. Järjestelmässä 
höyrystimeltä nestekaasu johdettiin runkoletkuja pitkin nestekaasujakotukeille. 
Jakotukeista nestekaasu otettiin suoraan lämmittimille. Lämmittimet olivat mallia 
Polartherm Promat 30 eli teholtaan 26 kW/kpl. Kaasua käytettiin myös 
maansulatukseen, routakupujen kanssa. Runkovaiheen valujen lämmityksessä oli 
käytössä muuntajalla oleva lankalämmitysjärjestelmä. Myöhemmässä runkovaiheessa 
kaukolämpöä käytettiin myös lämmityksessä. Kohteessa oli 250 A sähkönsyöttö, 
jossa oli sähkölaitoksen virtamittari. Kokonaissähkönkulutusta seurattiin laskutuksen 
perusteella.   
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 Energiaa käytettiin rakennustyömaalla yhteensä 1087 MWh. Tämä tarkoittaa 168 
kWh/m2. Rakennuskuutiota kohden kulutettu energiamäärä oli 52 kWh. Mikäli 
laskelmissa huomioidaan autohalli rakennustilavuuteen, oli kulutus tällöin 48 
kWh/Rm3. Suurin yksittäinen energian käyttäjä oli lämmitys, sillä yli 69 % käytetystä 
energiasta kului lämmittämiseen.  

Sähköenergiaa kului valaistukseen, lämmittämiseen, sähkötyökoneiden käyttöön 
sekä kuivatukseen. Tällöin osa sähköenergiasta muuntui myös lämmöksi. Energian 
kulutuksessa ei ole huomioitu polttomoottorikäyttöisten koneiden kuten kurottajien tai 
nostimien kuluttamaa energiaa. 
 

Energian käyttö energiamuodoittain

55 %

14 %

31 %

Kaukolämpö

Nestekaasu

Sähkö

 
Kuva 37. Energian käyttö eri energiamuodoittain. 
  

Kaukolämmön osuus kokonaisenergian käytöstä oli 55 %. Sähköä työmaalla 
kulutettiin seuraavaksi eniten 31 % ja nestekaasun osuus oli 14 % kaikesta energian 
määrästä. Lämmitys ja kuivattaminen ilmanvaihdon avulla kuluttivat valtaosan 
energiasta. Kaukolämmön ja nestekaasun osuus kuluu suoraan lämmitykseen. 
 

Taulukko sähkön käytön jakaantumisesta

10 %0 %1 %

70 %

19 %

Työmaakopit

Torninosturi

Höyrystin

Valaistus ja muut sähkölaitteet

Lisä kuivatus

 
Kuva 38. Sähköenergian käytön jakautuminen. 
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Sähköenergian käyttö jakaantui siten, että pääosa sähkönenergian kulutuksesta 

kului valaistukseen, työkoneisiin ja sähkökäyttöisiin lämmittimiin. Suurin yksittäinen 
sähköenergian kuluttaja oli koneellinen lisäkuivatus, joka oli päällä noin 3 kuukautta. 
Seuraavaksi suurimpina sähköenergian kuluttajina toimivat työmaatilat. Torninosturi 
ja höyrystin kuluttivat kumpikin selvästi alle 1 % sähköenergiasta. 
  

Taulukko energian jakaantuminen runko ja sisätyövaiheeseen 

40 %

60 %

Runkovaiheen energian kulutus

Sisätyövaiheen energian
kulutus

 
Kuva 39. Energian käytön jakaantuminen runko- ja sisätyövaiheeseen. 
 

Suurin osa energian kulutuksesta kului sisätyövaiheessa. Runkovaiheen energian 
kulutus oli 40 %. Suurin osa sisätyövaiheessa käytetystä energiasta kului 
lämmittämiseen kaukolämmöllä. 
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Kuva 40. Energian käytön jakaantuminen kuukausittain. 
 

Kuukausittain tarkasteltuna energian kulutus kasvaa huomattavasti kylminä 
kuukausina. Tämä tarkoittaa, että suurin energian kuluttaja on lämmitys. Tehokas 
keino energian säästämisessä olisi rakennusajankohdan ajoittaminen lämpimille 
kuukausille. Rakennusvaihe vaikuttaa energian kulutukseen, mutta rakennusvaiheen 
merkitys on kuitenkin vähäisempi kuin vuodenaikojen vaihtelu. Eniten energiaa kului 
kuukausittain talvella sisätyövaiheen aikana.  
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6.2.2 Energian kulutus Case B:ssä 

Case B 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 6-kerroksista täyselementtitekniikalla rakennettua 
asuinrakennusta. Kerrostalon viereen, osittain kerrostalon alle, rakentui autoille 
parkkitilaa. Kohde sijaitsi Tampereen Ristinarkun kaupunginosassa.  
 
Työmaan perustiedot: 
Rakennusaika: syksy 2010-tammikuu 2012 
Rakennusala: 3797m2 
Rakennustilavuus: 14161 m3 
Asuntoja yhteensä 51 kpl 
 
Taulukko 10. Astepäiväluvut rakennusaikana  

Tampereen Härmälän säähavaintoaseman  

arvojen perusteella laskettuna. [9] 

Talvet 2010-2011 ja 2011-2012 olivat  

poikkeuksellisen kylmiä aikaisimpiin 

talviin verrattuna. 
Astepäiväluvut (Tampere-Härmälä) 

  2010 2011 2012 
Tammikuu - 741 697 
Helmikuu - 889 - 
Maaliskuu - 591 - 
Huhtikuu - 362 - 
Toukokuu - 163 - 
Kesäkuu - 0 - 
Heinäkuu - 0 - 
Elokuu - 0 - 
Syyskuu 889 52 - 
Lokakuu 591 284 - 
Marraskuu 362 376 - 
Joulukuu 163 460 - 

 
Työmaan runkovaiheen lämmitys tapahtui nestekaasulla. Primääriseksi 

runkovaiheen lämmitysjärjestelmäksi valittiin yhdessä työmaapäällikön kanssa 210 
kg:n nestekaasuastiat ja vaihteleva määrä nestekaasupuhaltimia. Runkovaiheen 
lämmittämisessä käytettiin myös öljyä ja kaukolämpöä. Polttoöljyllä lämmitettiin 
ensimmäisen kerroksen tiloja ja autohallia runkovaiheessa. 
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Energian käyttö energiamuodoittain
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Kuva 41. Energian käyttö eri energiamuodoittain. 
 

Energiaa käytettiin rakennustyömaalla yhteensä 742 MWh. Tämä tarkoittaa 195 
kWh/m2. Rakennuskuutiota kulutettu energiamäärä on 52 kWh. Mikäli 
laskelmissa huomioidaan autohalli rakennustilavuuteen, on kulutus tällöin 45 
kWh/Rm3. Suurin yksittäinen energian käyttäjä oli lämmitys, sillä yli 75 % käytetystä 
energiasta kului lämmittämiseen. Sähköenergiaa kului valaistukseen, lämmittämiseen 
sekä työkoneiden käyttöön. Tällöin osa sähköenergiasta muuntui lämmöksi.   

Energian käytön jakaantuminen eri rakennusvaiheissa

58 %

42 %
Runkovaiheen energian kulutus

Sisätyövaiheen energian kulutus

 
Kuva 42. Energian käytön jakaantuminen runko- ja sisätyövaiheessa. 

 
Eniten energiaa kului runkovaiheessa. Tämä osittain selittyy runkovaiheen 

ajoittumisella kylmälle ajanjaksolle. Tämän lisäksi kohteessa oli suuri autohalli osuus, 
jonka betonointityöt ajoittuivat kylmimmälle pakkaskaudelle.  
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Kuva 43. Energian käytön jakaantuminen runkotyövaiheessa. 
 

Nestekaasua käytettiin eniten runkovaiheen rakentamisessa. Muita energia 
muotoja käytettiin yhtä paljon keskenään.  
 

Sisätyövaiheen energiamuodot
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Kaukolämpö

 
Kuva 44. Energian käytön jakaantuminen sisätyövaiheessa. 
 

Sisätyövaiheessa lämmitystapana oli kaukolämpö. Kaukolämmön osuus oli 71 % 
kaikesta sisätyövaiheessa käytetystä energiasta.  
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Kuva 45. Energian käytön jakaantuminen eri vuodenaikoina. 
 

Betonointitöiden tekeminen kylminä talvikuukausina vaatii huomattavan määrän 
energiaa. Energian kulutus on suurinta runkovaiheen aikana. Kesäkuukausina 
energian käyttö pienenee huomattavasti. Kohteessa käytettiin kaukolämpöä myös 
kesäkuukausina kuivattamiseen.  
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6.2.3 Työmaatilojen energian kulutus Case A:ssä 

Tutkimuksessa mitattiin Jasoca Oy:n Suomessa valmistamien työmaatilojen 
kokonaisenergian kulutusta. Mittaukseen sisältyi kaikki käyttösähkön ja lämmityksen 
vaatima energia. Työmaatilat sijaitsivat Tampereella Kalevassa. Mittaus ajoittui 
tammikuusta 2011 syyskuuhun 2011.  
 

 
Kuva 46. Kuva mittauksen kohteina olleista työmaatiloista. 
 

Työmaatiloissa eristeenä on käytetty mineraalivillaa. Työmaatiloja oli yhteensä 6 
kpl, jotka olivat sijoiteltu kolme rinnan ja kaksi päällekkäin. Työmaatilojen ulkomitat 
olivat 3,3 m x 7,2 m. Tiloihin kuului 3 kpl toimistotiloja ja miehistötilat: ruokatila, 20 
hengen pukutilat ja 10 hengen pukutilat. Työmaatiloihin tuli 63 A virransyöttö, jossa 
virtamittaus. Mittari sijaitsi 63 A mittarikeskuksessa ja mittari oli merkiltään Enermet. 
 
Taulukko 11. Työmaatilojen kokonaisenergian kulutus eri vuodenaikoina. 
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Yllä olevasta kuvaajasta voidaan päätellä kesä- ja helmikuun arvoja vertailtaessa, 

että kuuden työmaatilan lämmittämiseen tarvittava energia oli 3800 kWh/kk. Tämä 
tarkoittaa kuukaudessa noin 640 kWh työmaatilaa kohden, sisältäen kaiken lämmitys- 
ja käyttösähkön. Vuodessa yksittäinen työmaatila osana työmaaryhmää kuluttaa 
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energiaa kaikkiaan noin 7600 kWh. Tällöin neliötä kohden kulutettu 
kokonaissähköenergian määrä vuodessa oli 320 kWh.  

Kesällä lämmitystarve on vähäinen, jolloin kesällä käytetty energia kuluu 
käyttösähköön. Käyttösähkön osuus oli noin 2000 kWh kuukaudessa, kyseisellä 
työmaatila ryhmällä. Tämä tarkoittaa kuukaudessa noin 340 kWh työmaatilaa kohden. 
Kaikesta työmaatiloissa käytetystä energiasta noin puolet kuluu lämmittämiseen 
ja toinen puoli käyttösähköön, josta osa muuntuu lämmöksi.  

6.2.4 Torninosturin energian kulutus Case A:ssä 

Torninosturin energian kulutusta mitattiin erillisellä mittarikeskuksella. Torninosturi 
kytkettiin 125 A mittarikeskukseen. Torninosturin kulutusta seurattiin 11 kk, eli koko 
torninosturin työmaalla olon ajan. Torninosturin kuluttaman energian osuus 
kokonaisenergiasta jäi selvästi alle 1 %. Koko aikana torninosturi kulutti energiaa 
1450 kWh eli keskimäärin 132 kWh/kk. Tämä kuvastaa hyvin sitä asiaa, että 
materiaalien siirrot ja nostot voidaan suorittaa hyvin energiatehokkaasti. On varsin 
perusteltua keskittyä työmaan energian kulutuksessa tarkkailemaan lämmitys- ja 
kuivatuskaluston käyttämää energiaa. Lämmityskaluston käyttämä energiamäärä on 
helposti moninkertainen työmaan siirtokaluston kuluttamaan energiaan verrattuna. 

6.2.5 Sisäilman kosteus rakennusaikana 

Case B:n työmaalle asennettiin kosteutta seuraava mittari kesäkuussa 2011 
mittaamaan sisäilman kosteutta. Mittari seurasi ilman kosteuspitoisuutta noin kolme 
kuukautta. Tarkoituksena oli saada tietoa tarvitaanko kesällä lisäkuivaimia, sillä 
kesäaikana ulkoilman absoluuttinen kosteus on korkea.  
 

 
Kuva 47. CASE B työmaan suhteellisen kosteuden arvoja kesä-syyskuussa. 

 
Kuvasta 47 nähdään, että suhteellinen kosteus pysyttelee pääsääntöisesti alle 70 

%, vaikka ulkoilman kosteus on välillä suurempi. Tämä selittyy korkealla sisäilman 
lämpötilalla, mikä alentaa suhteellista kosteutta. Eri pinnoitustyöt aiheuttivat 
hetkellisiä kosteuspitoisuuden kasvua, mutta kosteuspitoisuudet tasoittuivat 
varsin nopeasti. 
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6.3 LÄMMITYSTAPOJEN VERTAILU 

Lämmitys kuluttaa noin 70 % rakennusaikaisesta energiasta. Rakennuskohteita on 
hankala suoraan verrata toisiinsa. Laskelmilla päästään riittävään tarkkuuteen 
tutkittaessa energian käytön kohdentumisen määrää. Laskelmat myös osoittavat, 
kuinka lämmitysenergian käyttöön voidaan vaikuttaa.  

6.3.1 Lämmittimen valinta 

Oikeanlaisen lämmittimen valinta säästää aikaa ja energiaa. Lämmittimen valintaan 
vaikuttaa moni asia, kuten lämmitettävä kohde, energian hinta sekä laitteiden 
saatavuus. Lämmitysmenetelmiä on useita, alla oleva kaavio auttaa valinnassa. 

Kaaviossa on esitetty yleisimmät lämmityskeinot. Isoissa kohteissa maakaasunkin 
käyttö voi tulla kyseeseen. On kuitenkin huomioitava, että lämmitysjärjestelmä 
vaihtoehdot riippuvat lämmitystehon tarpeesta ja lämmittimien oikean suuruinen teho 
riippuu kohteen vaatimasta lämmitystehosta. Lämmittimien teho yhdessä toiminta-
ajan kanssa määräävät lämmittimien tarvitseman polttoainesäiliön.  
Lämmitysmenetelmien rinnalla on muistettava sääsuojaus sekä lämmöneristys. 
Esimerkiksi maapohjan routasyvyyteen voidaan vaikuttaa suojaamalla maapohja jo 
ennen maapohjan jäätymistä. 
 

 
Kuva 48. Lämmitystavan valinta lämmitettävän kohteen perusteella. 
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Kuva 49. Lämmitystavan valinta tehon tarpeen perusteella. 

 
Lämmitysmenetelmän valintaan vaikuttaa kohteen koko ja lämmitettävän 

rakennuksen tiiveys. Energiaa voidaan säästää, kun rakennuksen ulkovaippa on tiivis, 
tällöin myös lämmitysvaihtoehtojen määrä kasvaa. 

6.3.2 Tehontarve 

Lämmitysjärjestelmäksi valitaan usein menetelmä, joka on aiemmin ollut vastaavissa 
kohteissa käytössä. Menetelmä valitaan niin, että siihen on jatkossa mahdollista lisätä 
tai vaihtaa lämmittimiä tehontarpeen muuttuessa. Yleisin syy tehon 
riittämättömyyteen on aukkojen huono suojaaminen. Kuumailmalämmityksessä 
täytyy myös huomioida, että kuumailmapuhallus lämmittää tilan kautta rakenteita, 
minkä vuoksi rakenteiden lämpiäminen on huomattavasti hitaampaa kuin esimerkiksi 
säteilijöillä. 

Lämmitysteho voidaan sisätyövaiheessa määrittää valmiin rakennuksen lasketusta 
liitäntätehosta. Ongelmaksi muodostuu yleensä runkovaiheen lämmityksen tehon 
määrittäminen, sillä liitäntäteho on monesti liian pieni.  Runkovaiheessa täytyy valita 
lämmitysjärjestelmä, jota voidaan tarvittaessa liikutella helposti ja tehon määrää 
voidaan säädellä esimerkiksi puhaltimien määrällä. Runkovaiheessa lämmitystehoa 
täytyy olla valujen yhteydessä paljon, verrattuna sisätyövaiheen tarvitsemaan 
lämmitystehoon.    
 
Taulukko 12. Lämmittimen teho [kW]. Taulukko soveltuu runkovaiheen 

rakennukselle, ilmanvaihdon ollessa 3 krt/h,  ikkuna-aukot muovitettu yläpohja 

betonia ja eristetty 2 cm polystyreenillä. Taulukko suuntaa antava ja soveltuu 

pääasiassa runkovaiheessa olevan kerrostalokohteen valuosastoiden lämmittämiseen. 
    Ulkolämpötilan ja sisälämpötilan ero [ºC] 
tilavuus [m3] 10 20 30 40 50 

100 3 6 9 11 14 
250 7 14 21 29 36 
500 14 29 43 57 71 
1000 29 57 86 114 143 
1500 43 86 128 171 214 
2000 57 114 171 228 285 

 
 

Taulukosta saatavaa tulosta tulee vertailla aiemmissa vastaavissa kohteissa oleviin 
arvoihin. Runkovaiheessa betonoitaessa lämmitys kytketään päälle noin 1-3 
vuorokautta ennen betonointia, tällöin rakenteiden lämpiäminen vaatii myös energiaa. 



 68 

Taulukossa 12 on oletettu ikkuna-, lattia- sekä seinäpinta-alat tietyillä suhteilla 
toisiinsa nähden. Hallirakentamisessa nämä suhteet muuttuvat, jolloin taulukon arvot 
antavat yleensä yläkanttiin olevan tehon. Hallirakentamisessa ikkuna pinta-alaa on 
huomattavasti vähemmän kuin kerrostalo kohteissa. Tämän vuoksi 
hallirakentamisessa täytyy käyttää eri taulukkoa arvioitaessa lämmitystehontarvetta.  
 
Taulukko 13. Teollisuushallien vaatima lämmitysteho [kW]. Ilmanvaihdon ollessa 

0,75 krt/h.  Ikkunoita alle 7 %  seinäalasta ja ne ovat muovitettuja. Taulukko suuntaa 

antava. 
    Ulkolämpötilan ja sisälämpötilan ero [ºC] 
tilavuus [m3] 10 20 30 40 50 

5000 39 78 117 156 195 
10000 78 156 234 312 390 
15000 117 234 351 468 585 
20000 156 312 468 624 780 
30000 234 468 702 937 1171 
40000 312 624 937 1249 1561 

 
Rivi- ja luhtitalojen lämmöntarve rakentamisen aikana tulee käsitellä 

omanlaisenaan, sillä kerrostalon runkovaiheen taulukko antaa liian suuren 
lämmitystehon ja puolestaan ilmanvaihtokerroin on pieni hallien taulukossa. 
 
Taulukko 14. Luhti- ja rivitalojen lämmitysteho [kW]. Ilmanvaihdon ollessa 2 krt/h. 

Taulukko suuntaa antava. 
    Ulkolämpötilan ja sisälämpötilan ero [ºC] 
tilavuus [m3] 10 20 30 40 50 

50 1 1 2 2 3 
100 1 2 4 5 6 
150 2 4 6 7 9 
200 2 5 7 10 12 
250 3 6 9 12 15 
300 4 7 11 15 18 

 
Taulukot huomioivat ilmanvaihdon vaatiman lämmitystehon sekä karkeasti 

rakenteiden läpi johtuvan energian määrän. 

6.3.3 Rivitalokohteet ja luhtitalot 

Nestekaasulla lämmitettäessä runkovaiheessa olevia rivi- tai luhtitaloja käytetään 
nestekaasupulloryhmiä tai -astioita. Tällöin tulee huolehtia, että lämmittimien 
toiminta-aika on riittävän pitkä. Nestekaasuastialla, joka sisältää 210 kg kaasua 
voidaan käyttää kahta 30 kW nestekaasupuhallinta täydellä teholla noin kaksi 
vuorokautta. Tämä tarkoittaa käytännössä, sitä että lämmitystä voidaan pitää yllä 
viikonlopun yli vaihtamatta astioita. Isoilta astioilta kaasua voidaan siirtää 
runkoletkua pitkin lämmityslaitteelle, jolloin astiat eivät ole tiellä.  

Öljylämmityksessä lämmitetty ilma on mahdollista haaroittaa puhallusputkien 
avulla. Usein nämä putket ovat kuitenkin tiellä, joten tällaisissa kohteissa kannattaa 
valita sopivan kokoinen puhallin huonetilaan ja käyttää huonetermostaattia 
lämmittimen kanssa.  Sähkölämmittimien käyttö tulee kyseeseen, mikäli rakennuksen 
vaippa on tiivis ja hyvin eristetty. 
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6.3.4 Kerrostalokohteet 

Kerrostalokohteissa voidaan toimia kuten runkovaiheessa olevissa 
rivitalokohteissakin. Astioita ja pulloryhmiä kannattavammaksi tavaksi tulee valita iso 
kaasusäiliö. Kerrostalokohteissa voidaan joutua säiliöiden huonon saatavuuden takia 
turvautumaan 210 kg:n nestekaasuastioihin tai usean nestekaasupullon ryhmään. 
Öljylämmitykseen kannattaa turvautua, mikäli kaukolämpöä tai talon omaa 
lämmitysjärjestelmää ei voida käyttää kuivattamiseen.  

6.3.5 Hallit ja toimistorakennukset 

Halleissa ja toimistorakennuksissa käytetään runkovaiheessa lähes poikkeuksetta 
polttoöljylämmittimiä. Öljylämmittimet soveltuvat suuren puhallustehonsa ansiosta 
parhaiten laajoihin yhtenäisiin tiloihin. Kaukolämpö soveltuu käytettäväksi, kun 
rakennuksen lopulliset rakenteet ovat paikoillaan. 

Polttoöljylämmittimien sijoittelu ja lämmön jakaminen kannattaa harkita tarkoin. 
Usea kerroksisissa kohteissa lämpökontin tuottama lämmin ilma voidaan jakaa 
eristettyä puhallusputkea pitkin useampaan kerrokseen. Imuilman ottaminen 
ylemmistä kerroksista ja lämpimän ilman puhaltaminen alempiin kerroksiin, tasoittaa 
lämpötilaeroja kerrosten välillä tehokkaasti.  

6.3.6 Vuotoilman vaatima lämmitysenergia 

Vuotoilma ja ilmanvaihto kuluttavat noin 40 % lämmitysenergiasta runkovaiheessa ja 
noin 60 % sisätyövaiheessa. Tämän vuoksi rakennuksen tiiveyteen tulee panostaa. 
Oletetaan rakennus hyvin tiiviiksi, vuotoilman suuruus on 0,3 1/h, rakennuksen 
tilavuus 250 m3 ja lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä on 30 astetta. 

Lämmitysenergiaa kuluu hkWKm
hKm

W
/81,030250

1
3,036,0 3

3
=⋅⋅⋅

⋅
, mikä 

tarkoittaa kuukaudessa 0,81 kW/h x 24 h/pv x 30 pv/kk= 583 kW/kk. Mikäli 
ilmanvaihto on 3 kertaa tunnissa, tällöin vuotoilman tarvitsema lämmitysenergia on 
kymmenkertainen.  Sisävaiheen kuivatus tilanteessa ilmanvaihdolla kuivatettaessa 
tarvitsee ilmanvaihdon olla noin 1-2 kertaa tunnissa. Tällöin kuivattaminen 
koneellisesti tuo säästöjä ilmanvaihtotarpeen pienentyessä. Ilmankuivaimien edut 
korostuvat syksyisin, jolloin ulkona on viileää ja suhteellinen kosteus on korkea. 
Syksyisin sisäilmaa joudutaan vaihtamaan yli 5 kertaa tunnissa enemmän suhteessa 
ilmankuivaimiin, saavuttamatta samoja kuivatusolosuhteita kuin ilmankuivaimilla.  

Ongelmana rakennuskuivainten käytössä ovat vuotoilmat. Vuotoilman vaihtuvuus 
rakenteilla olevissa taloissa vaihtelee 0,3-3 kertaa tunnissa. [2 27] Vuotoilmat täytyy 
myös huomioida kuivaimilla kuivatettaessa.   

6.3.7 Rakenteessa olevien aukkojen vaikutus 
lämmitysenergian tarpeeseen 

Rakenteissa olevien aukkojen kautta virtaavan ilman hallinta on haasteellista 
rakennusvaiheessa. Runkovaiheen rakentamisessa aukkoja on paljon, johtuen 
joidenkin rakenteiden puuttumisesta. Sisätyövaiheessa rakennuksen omaa 
ilmanvaihtojärjestelmää ei voida käyttää, jolloin ilmanvaihto tapahtuu rakennuksen 
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avoimien ovien ja ikkunoiden kautta, yleensä hallitsemattomasti. Pienistäkin aukoista 
virtaa suuri määrä ilmaa etenkin korkeissa rakennuksissa. Paine-ero ulkovaipan yli 
kasvaa rakennuksen korkeuden kasvaessa. 

Paine-eroon vaikuttavat esimerkiksi lämpötilaerot, rakennuksen korkeus sekä 
ilmavirtaukset. Aukon kautta virtaava ilmamäärä lasketaan kaavalla: 

pAQ ∆⋅⋅= 8,0 ( 
s

m
3

), (kaava 3) missä A= aukon pinta-ala (m2) ja ∆p= paine-ero 

sisä- ja ulkoilman välillä (Pa). 
Kylmällä ilmalla kuusikerroksisen talon paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä oletetaan 
olevan keskimäärin 5 Pa. Lasketaan paljonko avoimesta oviaukosta (0,9 x 2,1m) 
virtaa ilmaa rakennuksen sisälle. Lämpötilaero on 30 astetta. 

h

m

s

m
Q

33

120004,351,29,08,0 ==⋅⋅⋅=  

Tämän ilmavirran lämmittämiseen tarvitaan energiaa: 

hkWK
h

m

Km

W
Qlämmitys /130301200036,0

3

3
=⋅⋅

⋅
= . 

Esimerkki osoittaa, että rakennuksen tiiveydellä on todella suuri merkitys energian 
kulutukseen. Sisätyövaiheessa rakennuksen vaipan tiiveydellä saavutetaan merkittäviä 
säästöjä lämmitysenergiassa.  

6.3.8 Oviaukosta virtaavan ilman määrä 

Luhtitaloissa korostuu ovien sulkeminen heti kuljettua, sillä ulko-ovien määrä on 
suurempi kuin kerrostaloissa. Luhtitalot ovat matalampia, joten paine-ero on 
kerrostalon paine-eroa pienempi. Kevyt peitteiden käyttöä tulee puolestaan välttää 
lämmöltä suojattaessa. Talvirakentamisessa kannattaa käyttää ovipumppuja tai oven 
sulkijoita ulko-ovissa. 

 
Kuva 50. Runkovaiheen hyvin tiivistetty oviaukko. 
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Runkovaiheessa kannattaa käyttää kierrätysovia ja niiden liittymät seiniin tulee 
eristää hyvin. Tällöin vuotoilma kohtia ei pääse syntymään ja rakennuksen tiiveys 
paranee.  

6.3.9 Ilmaverhojen käyttö 

Ilmaverhoilla synnytetään ilmavirtaus avoimen aukon kohdalle, tällöin ilmavirtaus 
sisäilmaan pienenee. Vertikaalinen ylhäältä alaspäin puhaltava ilmaverho lisää 
tiiveyttä 60 %, verrattuna tilanteeseen ilman ilmaverhoa. Tiiveys kuvaa kuinka paljon 
ilmanvaihto aukon läpi pienenee. [22] 
 

 
Kuva 51. Kuva puhalluslaitteesta, jolla ilmaverho synnytetään aukon eteen. [23] 
 

Rakennustyömailla ilmaverhoa voitaisiin käyttää toistuvasti auki olevien 
oviaukkojen päällä. Rakennusmateriaalien nostaminen kerroksiin tapahtuu usein 
samoista ikkuna- tai oviaukoista. 

6.3.10 Lämmityslaitteiden kustannusvertailu 

Sähkölämmitys on turvallinen ja toimintavarma lämmitysmuoto. Toimintavarmuus 
sekä lämmitysmenetelmän ylläpidon vaatima vähäinen työmäärä tuovat 
sähkölämmitykselle kilpailuetua muihin energiamuotoihin verrattuna. 
Sähkölämmityksen haittapuolena on pääsulakkeiden rajoittama maksimiteho. 
Kaasulämmityksessä tehon määrä saadaan aikaiseksi suhteellisen pienikokoisilla 
lämmittimillä ja säiliöillä. Kaasulämmittimien haittapuolena on pienillä 
polttoainesäiliöllä työnmäärä. Kaasulämmityksessä kylmällä säällä nestekaasupullot 
eivät täysin tyhjene. Tällöin nestekaasua voi jäädä jopa 30 % kaasupulloon. 
Öljylämmityksen haittapuolena on laitteiden suuri koko. Polttoöljysäiliön on oltava 
isompi kuin 1000 litraa, muulloin tankkauksesta menee pientoimituslisä, mikä 
kallistaa polttoöljyn hankintahintaa.   Kaukolämmön kohdalla vuototilanteet ovat 
yleisiä ja väärin suunnitelluissa tapauksissa kaukolämmöstä ei saada riittävää tehoa 
aikaiseksi. Jokaisessa lämmitysmuodossa on omat haittapuolensa ja rajoituksensa, 
jotka tulee huomioida suunniteltaessa lämmitysmenetelmiä. Näiden rajoituksien 
huomioon ottamisen jälkeen tulee laskelmin osoittaa kannattavin lämmitysjärjestelmä. 

6.3.11 Nestekaasulämmityksen ylläpidon vaatima työmäärä 

Huolto- ja tarkastustyöt ovat eri nestekaasulämmitysjärjestelmillä suunnilleen samat. 
Vertaillaan keskenään pullo-, astia- ja säiliöjärjestelmiä. Täysimääräinen 
lämmitysaika on yksi kuukausi. Lämmittiminä käytetään 6 kappaletta 30 kW 
nestekaasupuhaltimia. 
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Käytettäessä 8 m3 nestekaasusäiliötä etuna on, ettei nestekaasupulloja tarvitse vaihtaa. 
Tällöin työmäärä on hyvin vähäinen. 
 
Lämmittäminen 8 m3:n säiliöllä: 
Täyttöväli    vrkvrkkplkgkplkg 4,10/4863000 =⋅÷÷  

Kuljetus   €3903/€130 =⋅ krtkrt  
Yhteensä   390€ 
 
Käytettäessä kuutta neljän nestekaasupullon ryhmää (6 x 4 kpl 33 kg pulloja): 

Vaihtoväli   kkkrtvrk
kplvrkkgkpl

kplkgkpl
/1175,2

//486

/3346
≈=

⋅

⋅⋅
 

Kuljetus    €88011/€80 =⋅ krtkrt  
Vaihtotyö ½ h/krt/pulloteline                   

€990/€30//5,06/11 =⋅⋅⋅ hkrtkplhkplkkkrt  

Yhteensä    1770 € 
 

Säiliöiden vaihtoväli on suoraan verrannollinen astian kokoon nähden. Isoilla 210 
kg:n astioilla vaihtoväli on 132/210 osa pullotelineisiin kuluvasta osuudesta. Tällöin 
vaihtotyö on 840 €. Esimerkistä nähdään, että mitä isompi säiliö sen vähemmän 
vaihtotyötä aiheutuu rakennustyömaalla.  

6.3.12 Rakennusaikaiset lämmitysjärjestelmät 

Rakennustyömaalla lämmittäminen kuluttaa noin 70 % talvirakentamisessa käytetystä 
energiasta. Tämän vuoksi tulee tietää oikeanlaiset lämmittimet ja lämmitystavat 
kuhunkin työvaiheeseen. Maapohjaa sulatettaessa pakkautuneen lumen ja jään 
sulattaminen on hidasta, mikäli menetelmät ovat vääränlaisia. Työmäärällisesti ja 
ajallisesti kulut voivat nousta suuriksi. Lämmitysmenetelmät tulee miettiä tarkoin 
ennen työn aloittamista. Yleensä vaihtoehtoisia menetelmiä löytyy jokaiseen työhön. 
Vaihtoehdot tulee laskea tarkoin läpi ja tutkia myös ajallisesti sekä työmäärällisesti 
syntyvät kulut.  

Oikeanlaisella lämmitysjärjestelmällä saadaan aikaan suuria säästöjä. Pelkästään 
koneiden kytkentätavalla (imu- ja puhallusputket) on kylmillä keleillä huomattava 
merkitys. Lasketaan vertailu, kun lämmitettävä ilma otetaan sisäilmasta tai kun 
lämmitettävä ilma otetaan suoraan ulkoilmasta: 
 
Lämmityslaite:  Heat Mobil lämmitin (195 kW, ilmamäärä 13000 m3/h)  
Lämpötila: -10 astetta (ulkona), sisällä lämpötila +10 astetta, erotus 20 astetta 
 
Energian kulutus = ilman lämmittämiseen tarvittava energia x ilmamäärä x 
lämpötilaero: 

kWK
h

m

mK

W
E 6,93201300036,0

3

3
=⋅⋅

⋅
= / h. 

Toisin sanoen lämmittimen hyötysuhde jää vain noin 50 prosenttiin, verrattuna 
tapaukseen, missä lämmitettävä ilma otetaan lämmitettävästä tilasta. Tästä koituu 
suuria rahallisia ja ajallisia menetyksiä. Erot kasvavat vielä entisestään, mikäli 
lämpötilaero kasvaa suuremmaksi.  
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Lämmittimen puhallusilman lämpötila voidaan laskea, jolloin saadaan käsitys kuinka 
lämpimäksi lämmitettävän tilan ilma voidaan lämmittää. Kuumailmalämmittimen 
puhallusilman keskilämpötilaa voidaan arvioida yhtälöllä: 

VC

Q
TT iP

×
+=  , (kaava 4) missä 

Tp on puhallusilman lämpötila, Ti on imuilman lämpötila, Q on lämmitysteho [W], V 
on imuilman määrä [m3/h] ja C on ilman lämpökapasiteetti (0,36 Wh/m3 ºC). 
Lasketaan edellisen tapauksen arvoilla puhalluslämpötilat, kun laite ottaa 
lämmitettävän ilman suoraan ulkoilmasta verrattuna sisäilmasta otettuun 
lämmitysilmaan. Lämmitystehon nimellisarvo 195 kW ja ilmamäärä 13000 m3/h.  
 

a) imuilman lämpötila -10 astetta 
b) imuilman lämpötila 10 astetta 
 

a) C
hmCmWh

W
CTP °=

⋅°
+°−= 32
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Otettaessa lämmitettävä ilma suoraan ulkoa puhallusilman lämpötila laskee 

oleellisesti. Tällöin lämmityskapasiteetti pienenee ja energiaa kuluu huomattavasti 
enemmän. Esimerkin tapauksessa energiaa kuluu noin puolet enemmän.  

6.3.13 Lämmittimien ja lämmitysmuotojen 
kustannusvertailu 

Lämmitysratkaisuissa runkovaiheessa tulisi pyrkiä nopeaan lämpötilan nostoon ja 
suhteellisen korkeaan lämpötilaan, jotta lämmittäminen olisi tehokasta. Lasketaan 
esimerkkien avulla eri lämmitysmuotojen kustannuksia, käytetään kaikissa 
laskentavertailuissa samanlaista kohdetta. Kohde on lämmitettävä runkovaiheessa 
oleva betonielementtiseinäinen tila, jonka pohja-ala on 13 x 30 m ja huonekorkeus 3 
m. Tila lämmitetään saumavaluja varten. Ikkunoissa on yksinkertaiset muovit ja 
yläpohjan päällä 2 cm paksu polystyreeni sekä suojapeitteet. Lämmitystarve on yksi 
viikko rakennettavaa kerrosta kohden. 

Arvioidaan taulukon 12 avulla tarvittava teho, kun ulkona on -15 astetta ja sisällä 
halutaan olevan +20 astetta. Tarvittavaksi lämmitystehoksi saadaan noin 110–120 
kW. Lasketaan kerrosta kohti tulevat kustannukset eri lämmitysmuodoilla (ei 
huomioida koneiden kuljetuksista, eikä valvonnasta aiheutuvia kuluja). 

6.3.14 Polttoöljy 

Polttoöljylämmitysjärjestelmään tarvitaan lämmitin ja polttoainesäiliö. Lämmittimeksi 
valitaan 110 kW polttoöljylämmitin ja säiliöksi 2000 litran polttoainesäiliö. 
Kustannukset koostuvat seuraavasti: 
Säiliön vuokra     28 €/vk  
Lämmittimen vuokra   90 €/vk 
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Energia (kulutus 12 l/h)  12 l/h x 24 h/vrk x 7 vrk/vk x 1,0 € /l= 2016 €/vk 
Yhteensä      2134 €/vk. 
 
Lämmitettävä kuutiohinta on viikossa 2134 € / 1170 m3=1,8 €/m3. 

6.3.15 Nestekaasu 

Nestekaasulämmitysjärjestelmään tarvitaan 4 kpl 26 kW:n lämmittimiä ja 8 kpl 33 
kg:n nestekaasupulloja. Kustannukset koostuvat seuraavasti: 
 
Nestekaasupullojen vuokra  8 kpl x 1,5 €pv / kpl x 7 pv/vk= 84 €/vk 
Lämmittimien vuokra   4kpl x 4 € pv / kpl x 7 pv/vk=112 €/vk 
Energia 8 kg/h x 24 h/vrk x 7 vrk/vk x 1,5 € / kg= 2016 €/vk  
Yhteensä 2212 €/vk. 
 

Lämmitettävä kuutiohinta on viikossa 2212 € / 1170 m3=1,9 €/m3. Tähän ei ole 
otettu huomioon pullojen vaihdoista syntyviä kuluja, eikä pulloihin jäävää 
nestekaasun määrää. 

6.3.16 Sähkö 

Sähköllä lämmitys ei onnistu tämän kokoisessa lämmityskohteessa järkevästi, sillä 
sähkölämmittimet vaatisivat vähintään 125 A:n varokkeet. 
Lasketaan kuitenkin vertailun kannalta paljonko sähkölämmitys tekisi. Valitaan 
lämmittimiksi 8 kpl 15 kW sähkölämmittimiä. Kustannukset koostuvat seuraavasti: 
 
Lämmityslaitteet 8 kpl x 5 €pv / kpl x 7 pv/vk= 280 €/vk 
Energia 0,12 €/kWh x 120 kW/h x 24 x 7h/vk=2419,2 €/vk 
Yhteensä      2699,2 €/vk. 
 
Lämmitettäväksi kuutiohinnaksi muodostuisi tällöin 2699,2 € / 1170 m3=2,3 €/m3. 

6.3.17 Kaukolämpö 

Rakennusaikaisen kaukolämmön käyttö riippuu liittymien rakennusvaiheesta. Yleensä 
kaukolämmönkäyttö on mahdollista, kun rakennusta on nostettu yksi kerros alimman 
kerroksen jälkeen. Kaukolämmön liittymäteho on tyypillisesti kerrostaloilla noin 70–
500 kW. Lämmityksen riittävyys on aina varmistettava. Hyötysuhde ei ole hyvä 
rakennusaikaisessa lämmitysjärjestelmässä. Valitaan lämmittimiksi 3 kpl 
nimellisteholtaan 80 kW lämmittimiä, tällöin todellinen teho on lähellä 120 
kilowattia. 
 
Lämmityslaitteiden vuokra  3 kpl x 12 € / pv x 7 pv/vk=252 €/vk 
Letkut ja jakotukit     15 € / pv x 7 pv / vk=105 €/vk 
Energia       0,07 €/kWh x 120 kW/h x 24 x 7h/vk=1411 €/vk 
Yhteensä       1768 €/vk. 
 
Lämmitettävä kuutiohinta 1768 € / 1170 m3=1,5 €/m3. 
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6.4 Kuivatuksen kustannusvertailu 

Ilmankuivaimen taloudellisuus ja energiatehokkuus heikkenee rajusti, mikäli 
kuivatettava tila ei ole tiivis. Käytettäessä ilmankuivaimia kaikki aukot ja läpiviennit 
tulee sulkea ja tiivistää. Tällaisia aukkoja ja läpivientejä ovat ikkunat, ovet, 
tuuletusluukut, ilmanvaihtoventtiilit, elementtien saumakohdat, vesi-, viemäri- sekä 
ilmanvaihdon läpiviennit. Ilmankuivainten tehot ja toimivuudet vaihtelevat suuresti. 
Vertailu eri kuivainten kanssa on hankalaa, sillä osa laitteiden valmistajista ilmoittaa 
kapasiteetin kosteudenerotuskyvyn maksimin mukaan, kun yleinen tapa on ilmoittaa 
+20 asteessa ja RH:n ollessa 60. Kuivaimet jaetaan pääsääntöisesti sorptiokuivaimiin 
ja kondenssikuivaimiin. Näistä sorptiokuivain soveltuu laajemmalle lämpötila välille, 
kondenssikuivaimen taloudellinen käyttö edellyttää yli 15 asteen lämpötilan. Tällä 
hetkellä kondenssikuivainten käyttö rakennustyömailla on huomattavasti yleisempää 
kuin sorptiokuivainten.   
 

6.4.1 Kuivattaminen ilmanvaihdon avulla 

Ilmanvaihdolla kuivaaminen on yleistä. Ilmanvaihdolla kuivaaminen onnistuu koko 
vuoden syksyä lukuun ottamatta. Kuivatustehoa voidaan säädellä ilmanvaihdon 
määrällä tai sisäilman lämpötilalla. Kasvattamalla ilmanvaihtoa tai nostamalla 
sisäilman lämpötilaa voidaan nopeuttaa kuivumista. Kesäisin ilmanvaihto kannatta 
kasvattaa suureksi, kun puolestaan syksyisin lämpötilan nostaminen on järkevämpää. 
Lasketaan vertailu talvi ja syksy kuivattamisen välillä. Kuivatettavan tilan tilavuus on 
250 m3 ja sisäilman olosuhteet pidetään vakioina +20 °C ja RH50. Tällöin sisäilman 

kosteuspitoisuus on 33 /64,8/28,175,0 mgmg =⋅ , kun kosteuslisiä ei huomioida.  

Ilmanvaihdon suuruus on kerran tunnissa.  
 
a) Talvella kuivattaminen 
 
Ulkoilman lämpötila on -10 °C ja RH85. Ilman kosteuspitoisuus on tällöin 

33 /82,1/14,285,0 mgmg =⋅ . Ilman kuivatuskapasiteetti on 6,82 g/m3. Ilmanvaihdon 

ollessa 1/h rakennuksesta voidaan poistaa kosteutta 

hkghmmg /705,1/1250/82,6 33 =⋅⋅ . 

Tällöin ilmavirran lämmittämiseen tarvittava teho lasketaan kaavalla: 
)(2,1 usi ttQq −⋅⋅= , (kaava 5) missä Q= ilmavirta (m3/s). Tarvittava teho on siis 
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3
3 =−−⋅⋅⋅⋅=  

 
b) Syksyllä kuivattaminen 
  
Ulkoilman lämpötila on 15 °C ja RH80. Ilman kosteuspitoisuus on tällöin 

33 /29,10/86,1280,0 mgmg =⋅ . Kosteusero on (8,64–10,29) g/m3= alle nollan. 

Rakennuksessa ei voida pitää kyseisiä sisäilma oloja. Suhteellisen kosteuden 
nostaminen sisätilassa hidastaisi kuivumista huomattavasti, lämpötilan nosto 
puolestaan lisäisi lämmityskuluja. Jos kuitenkin lämpötilaa nostetaan arvoon +27 °C, 

sisäilman kosteus olisi 33 /86,12/71,2550,0 mgmg =⋅ . Tällöin kosteusero olisi 

(12,86–10,29) g/m3=2,57 g/m3, jolloin voitaisiin kuivattaa 
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hkghmgm /64,0/57,2250 33 =⋅⋅ . Jotta päästäisiin samaan kuivatustehoon kuin 

kohdassa a tarvitsee ilmanvaihtoa kasvattaa 1,705/0,64=2,66 – kertaiseksi eli 

hmhm /665/25066,2 33 =⋅ . Ilmavirran lämmittämiseen tarvittava teho lasketaan 

kaavalla: )(2,1 usi ttQq −⋅⋅= , missä Q= ilmavirta (m3/s). Tarvittava teho on siis 
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3
3 =−⋅⋅⋅⋅= . Syksyllä kuivattaessa 

tarvitaan siis ilman lämmittämiseen enemmän energiaa kuin talvella kuivattaessa, 
tämän lisäksi työtehokkuus kärsii liian suuren lämpötilan vuoksi. 

Lasketaan toinen esimerkki, missä otetaan huomioon betonin kuivumisesta tuleva 
kosteuslisä. Kuivatettavan betonisen tilan keskimääräinen kosteuden tuotto on 6 
g/m2/h (alussa suurempi pienenee ajan kuluessa). Kuivatettava betonisen osan ala on 
300m2. Verrataan talvella (-15 ºC, RH90) ja syksyllä (15 ºC, RH80) ilmanvaihdon ja 
lämmityksen avulla tapahtuvaan kuivumista. Kuivatettavassa tilassa on 25 ºC ja 
RH50. Poistettavan kosteuden määrä: 6 g/m2/h x300 m2=1800 g/h. 
 
Kosteuspitoisuudet:  
 
ulkoilman kosteudet:   v(-15)=0,9x1,38=1,24 g/m3 
       v(15)=0,8x12,86=10,29 g/m3  
sisäilman kosteus:    v(25)=0,5x23,00=11,50 g/m3. 
 
Sisäilmaan mahtuva lisäkosteuden määrä, jotta RH tasan 50 %: 
talvella      11,5-1,24=10,26 g/m3   
syksyllä     11,5-10,29=1,21 g/m3 . 
 
Ilmanvaihdon suuruus: 
talvella      1800/10,26=175 m3/h  
syksyllä     1800/1,21=1488 m3/h. 
 
Ilmavirtojen lämmittämiseen tarvittava teho )(2,1 usi ttQq −⋅⋅= , Q= ilmavirta (m/s) 

talvella      1,2x(175/3600)x40=2,3 kW/h 
syksyllä     1,2x(1488/3600)x10=5,0 kW/h. 
 

Ilmanvaihdon vaatima lämmitysteho on syksyllä noin kaksinkertainen talveen 
verrattaessa, vaikka ulkolämpötila on 30 ºC korkeampi. Kuten esimerkistä voidaan 
havaita, ilmanvaihdolla on helpompaa ja halvempaa kuivata talvella kuin syksyllä. 
Talvellakin kannattavuus ilmankuivaimiin verrattuna täytyy laskea. Laskelmat 
kuivatuksen toimivuudesta tulee suorittaa aina etukäteen. 

6.4.2 Kohdekuivatus 

Kohdekuivatuksessa pyritään nostamaan kuivatettavan materiaalin lämpötila 
huomattavasti korkeammaksi kuin ympäröivän ilman lämpötila. Teoreettisesti 
tarkasteltuna tämä tarkoittaa huokospaineen lisääntymistä betonirakenteen sisällä. 
Tällöin kosteus siirtyy paineen vaikutuksesta materiaalista poispäin. Diffuusion avulla 

siirtyvän kosteuden määrä lasketaan kaavalla: p
A

Q k ∆⋅⋅=
ρ

α , (kaava 6) missä 

höyrynläpäisevyys αk, pinta-ala A ja materiaalivahvuus ρ, eivät muutu kuivatuksen 
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aikana. Kuivuminen diffuusiolla riippuu siis paineesta materiaalin sisällä ja 
ympäröivän ilman paineesta. Oletuksena on, että huokosilma materiaalissa säilyy 
kylläisenä. Näin saadaan laskettua eri ilman lämpötiloilla ja eri suhteellisilla 
kosteuksilla alla oleva kaavio. Laskennassa käytetään vesihöyrynpaine-eroja, joiden 
suhteesta saadaan suoraan kuivumisaikojen suhteet eri lämpötilaeroilla. Laskenta on 
teoreettinen, mutta osoittaa suuntaa paljonko materiaalin lämpötilan nosto ympäröivää 
ilmaa korkeammaksi vaikuttaa kuivumisaikaan. 

Materiaalin lämpötilan noston vaikutus kuivumisaikaan
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Kuva 52. Teoreettinen kuvaaja kuivatettavan materiaalin lämpötilan noston 

nopeuttavasta merkityksestä kuivumisaikaan. 
 

Lämpötilaero materiaalin ja ilman välillä on hyvin ratkaiseva kuivatuksen 
kannalta. Mitä suurempi ilman suhteellinen kosteus on, sitä suurempi merkitys 
materiaalin lämpötilalla on. Lämpötilan nostaminen betonissa kymmenellä asteella 
puolittaa kuivumisajan lähes aina riippumatta kuivatusolosuhteista.    

6.4.3 Vertailu ilmanvaihdon ja tilakuivainten välillä 

Vertailtaessa keskenään ilmanvaihdon ja tilakuivainten välisiä kuivatuskustannuksia 
tarvitsee laskea esimerkkikohteen avulla. Valitaan kohteeksi tyypillinen kuivatettava 
asuinhuoneisto. 
Kuivatettavan kohteen tiedot: 

• tilavuus 250 m3 
• sisäilman olosuhteet pidetään vakioina +20 °C ja RH50 
• sisällä kosteutta v(20)=0,5x17,28=8,64 g/m3 
• ilmanvaihdon suuruus 1/h 
• ei kosteuden lisätuottoa. 
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Vertailua tehtäessä kannattaa selvittää kohteen tiedot mahdollisimman realistisesti, 
tällöin saadaan valittua kustannustehokkain kuivatusmenetelmä.  

6.4.4 Sorptiokuivain 

Sorptiokuivaimen kuivauskapasiteettiin vaikuttaa ilmankosteus ja lämpötila. Valitaan 
vertailuun kuivaintyyppi: Munters sorptiokuivain MH270. 

  
Kuva 53. Kuivaimen Munters MH270:n kuivauskapasiteetti eri lämpötilan ja 

suhteellisen kosteuden arvoilla. [20] 
 

Kuivauskapasiteetti kyseisissä oloissa on 1,2 kg/h. Tällöin poistuu noin 80 m3/h 
kosteaa ilmaa ulos. Muutoin ilmanvaihto pyritään minimoimaan, jottei lisäkosteutta 
pääsisi kuivatettavaan tilaan. Ulospuhallettavan ilman lämpötila on noin 45 astetta. 
Tällöin energiaa poistuu 1,2x(80/3600)x25 = 670 W/h. Laitteen liitäntäteho on 1,96 
kW. Laite tuottaa lämpöä tilaan noin 1,3 kW. Laitteen ei tarvitse olla päällä kokoaikaa 
pitkäaikaisessa kuivauksessa. Lisää säästöä saadaan asentamalla lisälaite, joka 
säätelee konetta niin, että ilman RH on 50 %.  Kuivatustapa ei ole herkkä 
ulkolämpötiloille, muutoin kuin vuotoilmojen kautta. Lasketaan vertailuesimerkki, 
kohdan 6.4.3 lähtötiedoilla: 
Olosuhteet:  talvi (-10 ºC, RH85) (ilmanvaihdon kannalta kilpailukykyisempi ks. 

aiempi esimerkki)  
Kuivausaika:  30 pv 
Sisäilma:   20 ºC, RH50 
Kuivausteho:  1,2 kg/h (kuivatettavaa betonipintaa noin 300 m2 (olettaen, että 

luovuttaa keskimäärin tunnissa 4 g/m2)).  
 

Tilan lämmittäminen tapahtuu samalla järjestelmällä ja oletuksen on, etteivät 
lämmitysmuodon kustannukset eroa juurikaan sähkölämmityksen kustannuksista. 
Tällöin voidaan olettaa, että koneiden tuottama lämpö tulee hyödyksi 
kokonaisuudessaan. 

Energiaa kuluu 0,67 kW/h x 24 h/pv x 30 pv/kk = 482,4 kW/kk (kuivatustarve on 
lähes aina lämmityskaudella, jolloin lopun energian voidaan olettaa käytettävän 
hyödyksi). Kokonaisuudessa kone tuottaa lämpöä tilaan 1,23 kW/h x 24h/pv x 30 
pv/kk-482,4 kW/kk = 403,2 kW/kk. 
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6.4.5 Ilmanvaihto 

Kuivattaminen ilmanvaihdon avulla perustuu kosteuden siirtymiseen sisäilmaan, josta 
kostea ilma tuuletetaan ulkoilmaan. Sisäilman vesihöyrypitoisuus lasketaan kaavalla: 

 
(kaava 7) 

 
Cu lämmitetyn ulkoilman vesihöyrypitoisuus, kg/m^3 
n ilmanvaihtuvuus, vaihtoa/tunti 
V tarkasteltavan tilan tilavuus, m3 
G kosteuden tuotto, kg / h. [30 s.118] 
 

Ratkaistaan ilman vaihtuvuus, jolloin saadaan, että ilmaa on vaihdettava 178 m3/h. 
Tällöin kuivausteho on 1,2 kg/h. Ilmanvaihdon lämmittämiseen kuluva energia on 
1,2x(178/3600)x30=1,78 kW/h. Energiaa kuluu 1,78 kW/h x 24h/pv 
x30pv/kk=1281,6 kW/kk. Sorptiokuivaimeen verrattaessa erotus lämmityskaudella on 
1281,6kW/kk-(-482,4)kW/kk = 1764 kW/kk, sorptiokuivaimen eduksi. 

6.4.6 Kondenssikuivain 

Vertailtaessa kondenssi- ja sorptiokuivainta, niin kondenssikuivaimia täytyisi olla 3 
kpl, jotta kosteudenerotuskyky olisi noin 1,2 kg/h. Valitaan kondenssikuivain tyypiksi 
Veab LAF 50, jonka kuivatusteho on 400 W ja kosteudenerotuskyky 10 l/vrk = 0,42 
l/h (+20 °C, RH50).  

Kondenssikuivaimen takia ei tarvitse järjestää ylimääräistä tuuletusta, jolloin 
energian kulutus on koneiden kuivatustehon suuruinen eli 1200 W. Kuukaudessa 
energiaa kuluisi 1,2 kW/h x 24 h/pv x 30 pv/kk= 864 kW/kk. Tästä energiasta 
kuitenkin suurin osa vapautuu lämmöksi. Koneet tuottavat lämpöä tilaan 864 kW/kk. 
Erotus ilmanvaihtoon nähden lämmityskaudella on 1281,6 kW/kk-(-864) kW/kk = 
2145,6 kW/kk. Kolmen koneen kulut syövät saatavaa hyötyä, mutta etuna saadaan 
energiatehokas kuivatus lämmityskaudella.  
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6.5 Sääsuojauksen kustannusvertailu 

Vertaillaan sääsuojien käyttöä talviolosuhteissa esimerkki kohteella. Talvella lokakuu 
– tammikuu tehdään neljän rivitalon anturat sekä valetaan lattiat. Jokaisen rivitalon 
anturoiden ja lattioiden valamiseen kuluu aikaa noin kuukausi. Sääsuojauksen pinta-
ala on 350 m2 / rivitalo eli yhteensä 1400 m2. 

6.5.1 Sääsuojahalli 14 m x 25 m ja polttoöljylämmitys 

Esimerkki laskelmassa lämmityslaitteeksi on valittu 195 kW öljylämmitin, 
huonetermostaatilla varustettuna. Oletetaan sääolosuhteiden olevan keskimäärin 
ulkona -10 ja sisällä +10 astetta. 
 
Sääsuojan kustannukset: 
vuokra        2100 €/kk  
pystytys ja purku sekä rahdit  5800 € 
siirrot (3 kpl) lohkoina   3 x 36 €/h x 32 h=3456 € 
yhteensä       17656 € / 4kk. 
 
Lämmityksen kustannukset (lämmitystarve noin ½ vuokra-ajasta): 
laitevuokrat     800 €/kk 
energia      20 l/h x ½ x 24 h/vrk x 30 vrk/kk x 1 € / l = 7200 €/kk 
yhteensä     32000 € / 4kk. 
 
Sääsuojauksen ja lämmityksen kustannukset ovat yhteensä 49656 € / 4kk 
Neliöhinnaksi muodostuu tällöin 35,5 €/kk sääsuojauksen alalle. Rakennuksen 
maapohja-alalle jää hinnaksi 8,9 €/kk (3 kpl siirtoja). Sääsuojan etuina ovat 
työskentelyolosuhteet, mikä on otettu laskelmissa mukaan vain työtehokkuuden 
pysymisenä ennallaan. Tämän lisäksi esimerkiksi sairaspoissaolot vähenevät.   

6.5.2 Suojapeitteet ja maapohjan sulatus 

Valitaan rivitalokohteen pohjien suojaukseen suojapeitteet (6 m x 9 m). Maapohja ja 
muotit sulatetaan höyryllä ennen anturoiden valamista. Valun lämmitykseen valitaan 
lankalämmitys. Valun lämpösuojaukseen valitaan eristepeitteet. 
Peitteiden käytöstä aiheutuu suuri määrä työtä siirtelyn ja lumen poiston takia. 
 
Aiheutuvat kustannukset (aika 4 kk ja pinta-ala 350 m2): 
vuokra 7 kpl / 4 kk       1120 €  
työ (asennus / purku, siirrot) / 4 kk   7h x 30 €/h x 4=840 € 
työ lumen puhdistus päältä sataa 30 pv / 4 kk  

2h x 30 x 30 €/h=1800 € 
maapohjan ja muottien höyrytys    10 €/m2 x 1400 m2 = 14000 € 
betonilankalämmitys (laatta)     2 €/m x 5m/m2 x 1200 m2=12000 € 
betonilankalämmitys (anturat: 113 m / kohde)  

4 x 4 m/m x 113 m x 2 €/m =3616 € 
eristepeitteet (1,5 x tavallisen peitteen hinta) 1,5*1120 €=1680 € 
työtehokkuuden laskeminen / 4 kk   5 hlö x 1 h/pv x 21 pv/kk x 4 kk x 30 €/h 

=12600 €  
yhteensä          47656 € / 4 kk. 
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Hinnaksi jää 8,5 €/kk pohjaneliötä kohden. 
Näin laskettuna sääsuojahallin ja peitteiden välille ei jää suurtakaan eroa. Laskenta 
edellyttää, että sääsuojahallin ala voidaan käyttää kokonaan hyväksi. 

6.5.3 Sääsuojahallin ja peitteiden kustannusvertailu 

Tarkastellaan esimerkin avulla aiheutuvia kustannuksia. Laskelmissa ei huomioida 
siirtoja, lämmitystä eikä työtehokkuuden vaikutusta. Sääsuojauksen tarve on 4 kk. 
 
Sääsuojahallin sääsuojauksesta tulevat kustannukset 350 m2 alueelle: 
vuokra           2100 €/kk  
pystytys ja purku sekä rahdit     5800 € 
yhteensä          14200 €/4kk 
Neliöhinta suojauksen alalle on     10 €/kk. 
 
Peitteiden 6 m x 9 m aiheutuvat kustannukset (aika 4 kk ja pinta-ala 350 m2): 
vuokra 7 kpl / 4 kk       1120 €  
työ (asennus / purku, siirrot) / 4kk   7h x 30 €/h x 4=840 € 
työ lumen puhdistus päältä (sataa 30pv / 4kk) 
            2h x 30 x 30 €/h=1800 € 
yhteensä          4440 € / 4 kk 
Neliöhinta suojauksen alalle on    3,2 €/kk. 
[Vuokrahinnat Lainapeite Oy, lumisateiden määrä on arvioitu kuvasta 6.] 
 

Lyhytaikaisissa suojauksissa isojen suojahallien kustannukset ovat korkeat. 
Sääsuojalla on kuitenkin paljon hyviä puolia, joita kaikkia ei ole arvotettu yllä 
olevissa laskelmissa. Tällaisia ovat muun muassa sairaspoissaolojen määrä, 
lumentulosta aiheutuvat viivästykset, materiaalien kastuminen, rakenneosien 
kastuminen, laadun paraneminen sekä koneiden käytön väheneminen. Sääsuojahallin 
käyttö on hyödyllisintä talvella perustuksia ja lattiaa tehtäessä. Sääsuojahallia 
tarvitaan, kun rakennetaan kosteudelle herkistä materiaaleista.  
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7 YHTEENVETO 

Lämmitys tulee suunnitella jokaisessa kohteessa yksilöllisesti. Lämmityksen valintaan 
kannattaa ottaa mukaan laitteiden toimittajat, jolloin osataan valita parhaiten 
kohteeseen soveltuvat lämmityslaitteet. Tärkeintä lämmityksen suunnittelussa on 
huomioida tilan eristävyys ja kohteen koko. Maapohjan lämmittämisessä tulee käyttää 
siihen tarkoitettuja menetelmiä. Runkotyövaiheen lämmittämisessä tulee jokainen 
rakennusvaihe miettiä erikseen sekä käyttää edellisissä vaiheissa hyväksi havaittuja 
menetelmiä. Tärkeämpi, kuin lämmitysmenetelmän valinta, on energian kulutuksen 
kannalta lämpövuotojen pienentäminen.  

Öljy- ja kaasulämmityksen väliset erot ovat pieniä. Öljyn etuna yleensä on 
pidempi toiminta-aika. Öljylämmityksen lämmön jakaminen lisää kuluja, mikäli 
rakennus on sisätiloiltaan monimuotoinen. Öljylämmityksen käytön kannattavuus 
pienenee, mikäli tila on pieni. Kaasulla etuna on puolestaan helpompi liikuteltavuus. 
Kaasujärjestelmä toimii usein pienillä säiliöillä, jolloin työn- ja kuljetuksien määrä 
kasvaa. Vuoden 2012 hintatasolla polttoöljy- ja nestekaasulämmityksen 
kokonaiskustannukset ovat viikossa 1,8–1,9 €/m3. Lämmityksen 
kustannuslaskennassa on arvioitu betonirunkoisen talon lämmittämistä, ulko- ja 
sisäilman lämpötilan erotuksen ollessa 35 astetta.  Polttoöljyn ja nestekaasun 
tapauksissa kokonaishinnasta yli 90 % tuli energian menekistä. Kilosta kaasua saatava 
hyötysuhde on öljylitraan nähden noin 25 % suurempi. Isoilla säiliöillä nestekaasun 
kilohintaa saadaan pienemmäksi suuremman toimituserän vuoksi. 

Vuoden 2012 hintatasolla sähkölämmityksen kokonaiskustannukset ovat 
suuruusluokaltaan viikossa 2,3 €/m3. Kaukolämmöllä lämmitettäessä kustannukset 
ovat lämmitysmuodoista edullisimmat. Kokonaiskustannukset kaukolämmöllä 
lämmitettäessä ovat viikossa 1,5 €/m3.  Lämmityksen kustannuslaskennassa on 
arvioitu betonirunkoisen talon lämmittämistä ulko- ja sisäilman lämpötilan erotuksen 
ollessa 35 astetta. Sähkön ja kaukolämmön ongelmana on lämmitystehon jääminen 
liian pieneksi, jolloin voidaan joutua käyttämään rinnalla lisälämmitystä. 
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Taulukko 15. Yhteenvetotaulukko lämmitysmuodon valinnasta. 
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Runkovaiheen lämmittämisessä väliaikaiset suojaustoimenpiteet säästävät 
huomattavasti energiaa. Liiallinen ilmanvaihto kuluttaa paljon energiaa 
rakennusaikana. Ovien ja muiden aukkojen tiivistäminen lämmityskauden aikana on 
erityisen tärkeää. Lopullisten rakenteiden saaminen valmiiksi mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja väliaikaisten ulko-ovien käyttö heti rakentamisen alusta 
lähtien, auttavat pääsemään tiiveystavoitteisiin. Ovipumput ja hissikuilujen 
sulkeminen kerroksittain vähentävät ilmavirtauksia sekä vuotoja rakennuksessa. 
Runkovaiheessa kannattaa käyttää väliaikaisina suojarakenteina eristelevyistä tehtyjä 
seiniä kevytpeitteiden sijasta. Peitteillä suojattaessa kannattaa käyttää kaksikerroksista 
suojausta, joiden väliin jää ilmatila, tällöin peitteiden eristävyys paranee. Pitkään auki 
oleviin aukkoihin, joita ei voida tarpeeksi eristää, kannattaa hankkia 
ilmaverhopuhallin. Rakennuksen ulkovaippa on pyrittävä saamaan mahdollisimman 
tiiviiksi lämmityskaudella, sillä lämmitykseen kuluu suoranaisesti noin 70 % 
rakennustyömaa-aikaisesta energiasta. Rakennusvaiheessa kastumaan päässeiden 
eristeiden lämmönjohtavuus lisääntyy ja näin ollen myös seinien eristävyys 
heikkenee. Tämä on yksi syy, jonka vuoksi materiaalit täytyy suojata 
rakennusaikaiselta kastumiselta.  

Kuivattaminen rakennustyömailla lisää lämmitystarvetta. Suurin osa 
kuivattamisesta tapahtuu ilmanvaihdon kautta. Kuivatustarpeeseen voidaan vaikuttaa 
pienentämällä kosteusrasituksia. Holvin hissi- ja porraskuilujen aukkojen 
suojauksessa runkovaiheessa kannattaa käyttää sääsuojaa. Elementtien toimittajien 
kanssa on sovittava elementtien suojauksesta. Vähintään villatilan yläreuna on 
suojattava, jotteivät valumavedet pääse rakennusvaiheessa villanvälitilaan. Suojaus 
tulee poistaa seuraavan elementin asennuksen yhteydessä. Mikäli 
rakennusmateriaaleja välivarastoidaan työmaalla, tulee ne suojata asianmukaisesti. 
Elementtien toimittajien kanssa kannattaa sopia ontelovesien poistoreikien 
porauspalvelusta, tällöin elementeistä saadaan poistumaan riittävän aikaisin 
ylimääräinen vesi.  

Syksyisin edut rakennuskuivaimilla kuivatettaessa lisääntyy, sillä ilmanvaihdolla 
kuivatettaessa joudutaan nostamaan sisäilman lämpötila todella korkeaksi, jotta 
kuivuminen olisi ylipäätään mahdollista. Syksyisin korkeilla lämpötiloilla myös 
johtumishäviöt kasvavat. Energian säästö rakennuskuivainten eduksi ei yleensä 
korvaa koneen kuluja, mutta takaa varmemmat kuivumisolosuhteet ja energiaa 
säästyy huomattavasti. Kosteudenerottimissa on suuria eroja eri mallien kesken. 
Kannattaa tutustua koneen ominaisuuksiin ja suorittaa ilmankosteusmittauksia, jotta 
varmistutaan laitteiden riittävästä kuivatustehosta, laitteiden oikeanlaisesta 
asennuksesta sekä tilan tiiveydestä. Kuivaamistarpeen ja kuivumisajan lyhentäminen 
vaikuttaa oleellisesti energia kuluihin.  

Kuivattamisen tehostaminen vähentää kuivatustarvetta ja sitä kautta myös 
lämmitystarvetta. Tehokkaan kuivattamisen kannalta ensisijaisen tärkeää on kiinnittää 
huomiota kuivumisolosuhteisiin ja niiden säätelyyn.  
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8 POHDINTA 

Tutkimuksen aikana talvi 2010–2011 oli poikkeuksellisen kylmä. Päivän 
keskilämpötilat laskivat pakkasen puolelle marraskuun lopulla ja olivat siellä aina 
maaliskuun alkuun saakka. Molempien tutkimuksessa mukana olleiden 
rakennuskohteiden rakentaminen alkoi syksyllä 2010. Tämä vaikutti runkovaiheen 
lämmittämisessä käytetyn energian määrään. Rakennuskohteiden pitkän rakennusajan 
vuoksi tuloksista on mahdollista nähdä, kuinka paljon myös vuodenajoilla on 
merkitystä rakennusaikana käytetyn energian määrään. Molemmat tutkimuksessa 
mukana olleet kohteet olivat yli kuusi kerroksisia betonirunkoisia 
asuinkerrostalokohteita. Tämän vuoksi tuloksia ei voida suoraan verrata muiden 
rakennustyyppien kanssa.  Molempien rakennuskohteiden energian käyttö oli 
samansuuruista keskenään, noin 50 kWh rakennuskuutiota kohden. Saadut tulokset 
tukevat kokonaisenergian käytön tulosten luotettavuutta. 

Kulutetusta energiasta suoranaisesti noin 70 % menee rakennuksen 
lämmittämiseen. Kaukolämpö oli molemmissa kohteissa käytetyin energiamuoto. 
Kaukolämmön osuus oli 40–50 %, kaikesta käytetystä energiasta. Seuraavaksi suurin 
energian käyttömuoto oli sähköenergia. Sähköenergia osuus oli noin 20–30 % 
kaikesta käytetystä energiasta. Molemmissa kohteissa energian käyttö jakaantui 40–50 
% runkovaiheeseen ja 50–60 % sisätyövaiheeseen. Eniten energiaa kuluu talvella 
sisätyövaiheessa. Energiamuotojen jakaantuminen on hyvin luotettava, sillä energia 
määrät tulivat suoraan laskuilta tai tarkoista raporteista. Kuukausittaisessa energian 
seurannassa on pientä epävarmuutta nestekaasun ja polttoöljyn jakaantumisesta eri 
kuukausille. Nestekaasua ja polttoöljyä saattaa olla varastossa vielä, kun täydennystä 
tuodaan. Tämä vaikeuttaa kulutuksen osittamista eri kuukausille. Toisen työmaan 
kolmen viimeisen kuukauden energian kulutus on arvioitu aiempien kuukausien 
perusteella, ottaen huomioon kuivatus- ja lämmitystarpeen vähenemisen kesää kohti. 
Koneellisen kuivatuksen osuus on arvioitu 3 kk:n kuivatuksen aikana, kohonneesta 
sähköenergian määrästä. Koneellinen kuivatus nosti kolmen kuukauden aikana 
kuukausittaisen kulutuksen 11000 kilowattitunnista 30000–38000 kilowattituntiin, 
jonka jälkeen kuukausittainen kulutus palasi jälleen 11000 kilowattituntiin. 
Koneellinen kuivaus Case A:ssa, oli suurin yksittäinen sähköenergian kuluttaja.  
 Työmaatilojen energiamittauksessa mitattiin työmaatilojen kokonaisenergian 
kulutusta. Kokonaisenergian kulutukseen vaikuttivat lämmityksen lisäksi kaikki 
työmaatiloissa käytetty sähkö. Työmaatilojen energian mittaus kesti alle vuoden 
tammikuusta 2011 syyskuuhun 2011, koska työmaatilat siirrettiin rakennuskohteen 
sisätiloihin kesken rakentamisen. Kylmä alkuvuosi 2011 lisäsi työmaatilojen energian 
kulutusta. Vuosiarvio kulutuksesta jäi suuremmaksi, kuin mitä kulutus todellisuudessa 
olisi ollut. Työmaatilojen kokonaisenergian kulutus oli vuodessa 320 kWh/m2, tästä 
määrästä noin puolet kului käyttösähkönä ja toinen puoli kului lämmittämiseen. 
Mittauksessa olleilla työmaatiloilla oli ikää noin 5 vuotta. Torninosturin kuluttama 
energiamäärä oli huomattavasti alle 1 % kokonaisenergian kulutuksesta. 
 Tutkimus toi esille seuraavia jatkotutkimusaiheita: useiden rakennusliikkeiden eri 
työmaiden energian kulutusten tutkiminen, erityyppisten rakennushankkeiden 
kokonaisenergian kulutuksen tutkiminen, rakentamisen aloitusajankohdan merkitys 
työmaan energian käyttöön, eristeiden kostumisesta aiheutuva lämmöneristeiden 
lämmöneristävyyden heikkenemisen tutkiminen sekä ilmalämpöpumppujen merkitys 
työmaatilojen energian käytölle.   
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