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Energian hinnan noustessa ja globaalin ympäristötietouden yleistyessä 

energiankulutusta on pyritty vähentämään monilla aloilla. Rakennusten elinkaaren 

aikaisia kulutuksia on tutkittu paljon ja niitä on pyritty tehostamaan, mutta 

rakentamisvaihetta puolestaan on toistaiseksi tutkittu vähän. Rakentamisvaiheet 

saattavat olla hyvinkin erilaisia riippuen useista eri tekijöistä, kuten perustamistavasta, 

runkorakenteiden toteuttamistavasta sekä täydentävien rakenteiden rakentamisesta. 

Hyvin suurena vaihteluvälin aiheuttajana Suomessa rakennettaessa on vuodenajan 

mukana vaihtelevat sääolosuhteet ja lämpötilat, jotka vaikuttavat suoraan 

rakentamisen energiankulutukseen.     

 

Tässä kandidaatintyössä esimerkkikohteena on liikekiinteistö, jossa on osittain 

saneerausrakentamista ja osittain uudisrakentamista. Energiankulutusta pyrittiin 

selvittämään eri työkalujen ja -laitteiden käyttöaikoja arvioimalla, mittaamalla ja 

laskemalla teoreettisesti kirjallisuuden avulla. Tämän kandidaatintyön tuloksena 

esimerkkikohteen uudisrakentamisen energiankulutus on rakennuskuutiota kohden 

noin 20 kWh. Suurimmat energiankulutuskohteet rakentamisvaiheessa olivat tämän 

perusteella lämmitys ja kuivatus, työmaatoimistot, sekä valaistus. 

Rakentamisajankohdalla vaikuttaisi olleen suuri merkitys tässä kohteessa. 

Tulevaisuuden tutkimustyössä olisi tärkeää selvittää energiankulutuksia erilaisista 

kohteista mahdollisimman laajasti ja tarkasti. 
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1 JOHDANTO 

Euroopan unionin 20–20–20 tavoite tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 

20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamiseen 20 prosenttiin ja 

energiatehokkuuden parantamiseen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (Europe 

2020). Rakennusten ja kiinteistöjen energiankulutus muodostaa noin 42 % ja lisäksi 

rakentamisen aikainen energiankulutus 6 % energian loppukäytöstä. Näiden osa-

alueiden kehittämisellä on merkittävä vaikutus myös Euroopan Unionin pitkän 

aikavälin tavoitteen; hiilineutraaliuden, saavuttamisessa (EIA 2013). Rakennusten 

rakentamisvaiheen aikana energiaa kuluu keskimäärin noin 10–20 % koko elinkaaren 

energiankulutuksesta. Globaalisti valloillaan oleva ekotehokkuuden trendi, ja siten 

energiatehokkuuden paraneminen, lisää rakentamisvaiheen suhteellista osuutta 

rakennusten elinkaaren energiakuluissa, jolloin myös rakentamisen 

energiankulutukseen tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota. (Suomen 

Arkkitehtiliitto 2009.) (Junnila, 2009).  

Tavoitteena tässä kandidaatin työssä on kartoittaa, mitkä ovat rakentamisvaiheen 

merkittävimmät energiankulutuskohteet, sekä tarkastella energiatehokkuuden 

lisäämisen mahdollisuuksia rakentamisvaiheessa. Työssä pyritään huomioimaan 

erilaiset valinnat rakentamisessa, esimerkiksi eri seinärakenteet tai tavat perustaa 

rakennuksia.  

Kandidaatintyö alkaa kirjallisuuteen perustuvalla teoriaosuudella, jonka tarkoituksena 

on esitellä yleisimmät rakentamisen vaiheet. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen, 

esimerkkikohteen avulla erotellaan rakentamisvaiheen merkittävät kulutuskohteet. 

Kulutuskohteet on jaettu sähköön ja polttoaineisiin. Työn pääpaino on rakentamisen 

vaiheiden energiankulutuksen merkittävyyden selvittämisessä. 

Tämä kandidaatintyö on rajattu käsittelemään vain rakentamisvaihetta, kuten kuvassa 

1 on esitetty. Rakentamisvaiheella tarkoitetaan tässä työssä sitä rakennuksen 

elinkaaren osaa, jossa rakennus rakennetaan, energiakuluja tarkastellaan vain 

työmaalla syntyvien kulujen osalta. Rakentamisen vaiheella puolestaan tarkoitetaan 

rakentamisvaiheen eri osa-alueita, esimerkiksi maarakenteiden tai runkorakenteiden 
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tekemistä. Eri rakentamisen vaiheet on käsitelty tämän kandidaatintyön eri 

kappaleissa; 2.1 Maarakenteet, 2.2 Runkorakenteet ja lämmöneristys ja 2.3 

Täydentävät rakenteet ja sisustusrakenteet.  

 

 

Kuva 1.  Tämä kandidaatintyö on rajattu käsittelemään vain korostettua osaa 

rakennuksen elinkaaresta.   

 

 

Materiaalien 
valmistus ja 

hankinta
Rakentaminen Käyttö

Korjaus

Purku
Jätteen 
käsittely
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2 RAKENTAMISEN VAIHEET JA ENERGIANKULUTUS 

Rakennuksen osat jaetaan rakennusteknisiin ja koneteknisiin osiin. Konetekniset osat 

sisältävät lämmitys-, sähköistys- ja vesihuoltolaitteistot, sekä viemäröintiin ja 

ilmastointiin liittyvät laitteet. Koneteknisten osien synnyttämä energiankulutus 

rakentamisvaiheessa muodostuu lähinnä tarvittavista kiinnityksistä ja tuennoista sekä 

mahdollisista eristyksistä tai suojauksista. Tämän vuoksi, tässä kandidaatin työssä 

keskitytään rakennusteknisiin osiin, joita ovat; maarakenteet, runkorakenteet, 

täydentävät rakenteet ja sisustusrakenteet. (Kyyrönen 2003,100). Tässä kappaleessa 

on tarkoitus selventää, mitä rakentamisen vaiheita on olemassa ja tuoda esille  

vaiheiden energiankulutuskohteita.  

2.1 Maarakenteet 

Maarakenteiden tärkein tehtävä on kantaa koko rakennuksen kuorma tasaisesti. 

Lisäksi maarakenteet suojaavat rakennusta kosteudelta ja routimiselta. 

Rakennusteknisiä maanrakennustöitä ovat esimerkiksi kaivaminen, louhinta, paalutus 

sekä salaoja- ja pintavesilaitteiden asentaminen. Maanrakennustyöt mahdollistavat 

tasalaatuiselle maaperälle rakentamisen ja antavat pohjarakenteille turvallisen 

lähtökohdan. (Kyyrönen 2003, 207.)  

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B3 mukaan pohjarakenteet on 

suunniteltava ja rakennettava siten, että varmistetaan käyttöikää vastaava 

pitkäaikaiskestävyys ja terveellisyys sekä estetään kosteusvauriot (2003, 4). 

Pohjarakenteet määritellään pysyviksi tai työnaikaisiksi. Työnaikaisia pohjarakenteita 

ovat esimerkiksi kaivantojen tuentarakenteet, pohjaveden alennusrakenteet sekä 

yleistä työmaan turvallisuutta lisäävät suojausrakenteet. Pysyviä pohjarakenteita ovat 

rakennuksen tai rakenteiden perustukset, maanvastaiset seinä- ja lattiarakenteet, 

kuivanapitorakenteet, routasuojausrakenteet ja muut suojausrakenteet. (Suomen 

Rakentamismääräyskokoelma B3 2003, 3.)  
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2.1.1 Maankaivu ja kuljetus 

Rakennusta ja sen rakentamista varten tontin tulee olla tasainen. Lisäksi rakennuksen 

alle päätyvän alueen on oltava kauttaaltaan samaa maa-ainesta, jotta maan liikkeisiin, 

kuten routimiseen, voidaan varautua ennakolta. Energiankulutukseen maankaivun ja 

kuljetuksen aikana vaikuttavat esimerkiksi taulukossa 1 esitetyt muuttuvat tekijät. 

Maankaivuun liittyviä esimerkkilaskuja on esitetty liitteessä 1. Laskuesimerkkien 

mukaan, polttoainekulut saattavat teoreettisesti laskettuna vaihdella 0,4 – 0,8 l/m3. 

Lisäksi epävarmuustekijät huomioon ottaen, vaihteluväli lienee todellisuudessa vielä 

suurempi.  

Taulukko 1. Maankaivun ja kuljetuksen energiankulutukseen vaikuttavat tekijät. 

Vaikuttavat tekijät: Vaikutustavat: 

Routasuojauksien määrä  Maalajit ovat erilaisia ja siten myös routivat eritavoin. 

”Routivalla maapohjalla on maanvaraiset perustukset ja 

muut roudan aiheuttamille liikkeille alttiit rakenteet 

perustettava roudattomaan syvyyteen tulevasta 

maanpinnasta mitattuna eli routimattomaan 

perustussyvyyteen tai routasuojattava” (Suomen 

Rakentamismääräyskokoelma B3 2003, 18).  

Moreeni on Suomen yleisin maalaji ja esimerkiksi 

soramoreenimaa routii vähän, kun taas hienoaineksinen 

moreeni, tai savi routivat niin merkittävästi, että niille ei 

suositella rakentamista (Geologian tutkimuskeskus). 

Perustamissyvyys Perustamistapoja on kolme erilaista: matala-, syvä- ja 

pilariperustus. Sijainnista riippuen syvän perustamisen 

perustamissyvyys roudan ulottumattomiin vaihtelee 

eteläisen Suomen 1,8 metristä pohjoisen 2,6 metriin 

(Saarinen 2011, 11). Mitä syvemmälle joudutaan 

kaivamaan, sitä enemmän energiaa kuluu.  
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Suojaustarve Routasuojauksen lisäksi myös korroosiosuojaus ja 

ympäristönsuojaus ovat tarpeellisia rakentaessa. 

Erilaisissa kohteissa tarpeet ovat erilaisia, jolloin 

kulutuksetkin vaihtelevat.  

Kaivettavan maan laatu Runsaskivistä moreenia on mahdollista kaivaa 

keskimäärin 42 m3/h, löyhää, tai kivetöntä 50 m3/h ja 

savi- ja silttimaata taas 58 m3/h (ROK 2015, 25). 

Lisäksi jos tontin maa-aines on rakentamiselle 

sopimatonta, kuten esimerkiksi eloperäiset maalajit ovat, 

täytyy rakennuksen alle jäävä maa vaihtaa kokonaan.  

Kaivinkone Kaivinkoneen koko, teho ja käyttövuodet vaikuttavat. 

Yleisesti pienet kaivinkoneet kuluttavat vähemmän ja 

uudet koneet puolestaan ovat energiatehokkaampia 

teknologian ollessa kehittyneempää. Keskimäärin 

kaivinkone kuluttaa polttoainetta 12 l/h (Murto 2015, 17). 

Kuljetusmatkat ja 

kuljetuskalusto 

Kuten kaivinkoneen, myös kuljetuskaluston kohdalla 

koko ja ikä vaikuttavat samoin tavoin. Kuljetusmatkat 

puolestaan riippuvat kohteittain. Kuorma-auton kulutus 

täydellä lastilla on noin 50 l/100km (Eriajoneuvotyyppien 

ominaiskulutukset 2004).  
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2.1.2 Perustamistavat 

Rakennuksia perustetaan ympäristön vaikutuksesta eri tavoilla erilaisiin kohteisiin. 

Perustamistavan valintaan vaikuttavat maalaji, muut rakennukset lähistöllä, sijainti, 

maaperän ominaisuudet sekä radonpitoisuus. Mahdollisia tapoja perustaa rakennuksia 

ovat matala-, syvä-, palkki- ja pilariperustukset (Saarinen 2011,11). Rakennukset 

perustetaan joko anturan, laatan tai paalujen varaan, yleisimpiä ratkaisuja ovat 

paikanpäällä valettavat betonianturat, harkkoperustukset ja teräsbetonilaatat 

(Kyyrönen 2003, 223–236.). 

Paikanpäällä valettavien betonianturoiden polttoainekulut syntyvät betoniautojen 

ajamisesta ja sähkönkulutukset taas kuivattamisesta ja kosteuden poistosta. Valmiit 

harkkoperustukset muurataan, ja lämpöeristetään, energiaa kuluu lähes yksinomaan 

muurauslaastin valmistukseen. (Hodzic, haastattelu, 2016) 

Rakennuksen perustaa  pidetään yleisesti rakennuksen tärkeimpänä osana. Esimerkiksi 

eloperäisille maalajeille vaaditaan paalutus, jonka päälle valitaan antura- tai 

laattaperustus. Paaluttaminen vaaditaan kun antura- tai laattaperustukset eivät 

maaperän kaltevuuden, perustusten aiheuttamien siirtymien kierouden, tai jonkin 

muun syyn vuoksi sovellu. Maaperään paalutetaan tällöin pilareita maaperässä 

olevalle kalliolle, tai muuten kantavaksi katsottuun maaperään asti. (Saarinen 2011).  

Paaluttaminen lisää energiankulutusta huomattavasti, sillä vapaapudotuskappaleen 

nostaminen tarvittavalle korkeudelle on energiaa vievää, kuten myös poraus syvälle 

maahan. Paalutuskustannukset muodostavat 3-20 % rakennuskustannuksista, joista 

suuri osa on energiakustannuksia, esimerkiksi keskivertainen paalutuskone on 

teholtaan noin 225 – 285 kW, joten paalutus kuluttaa merkittävästi energiaa lyhyessä 

ajassa (ROK 2015, 10-15). Paalutus voidaan korvata talonrakennuskohteissa 

tekemällä massanvaihto, pitämällä ylipengertä rakennuskohteessa tai tekemällä 

kevennysrakenteita esimerkiksi kevytsorasta, mikä puolestaan lisää polttoainekuluja 

kun rakentamiskelvoton maa kaivetaan ja kuljetetaan pois, ja uusi maa-aines 

kuljetetaan paikalle. (Saarinen 2011).  
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Maarakenteiden rakentamisessa energiaa kuluu maaperän muokkaamiseen 

rakennuskelpoiseksi niin kaivamalla kuin muuten tukemalla ja varmistamalla 

rakenteiden pitkäikäisyys suojaavilla rakenteilla.  Rakennusten perustaminen kuluttaa 

merkittävästi energiaa kulutuksen vaihdellessa huomattavasti useiden eri tekijöiden 

mukaan. Suurimpana kulutuskohteena lienee mahdollinen paalutus.  

2.2 Runkorakenteet ja lämmöneristys 

Runkorakenteita ovat kantavat seinät ja kantavat lattiat; alapohjat tai välipohjat ja 

lämmöneristykset.  Runkorakenteet pitävät rakennuksen koossa ja niiden tärkein 

tehtävä on välittää rakennukseen kohdistuvat kuormat maarakenteille. Vaakarunko 

siirtää kuormat pystyrungolle, jonka kautta kuormat siirtyvät perustuksille ja 

maarakenteille. (Kyyrönen 2003, 101.) 

Runkorakenteen materiaalit vaihtelevat puusta ja paikalla muuratuista 

harkkorakenteista, kuten kuvassa 2.1 on esitetty, erilaisiin elementtiratkaisuihin.  

Materiaalien valmistus, kuljetus ja jätteenkäsittely rajataan kuitenkin tässä työssä 

tutkittavista asioista pois, sillä niiden osuutta on hyvin hankala arvioida ja ne ovat 

erittäin vahvasti kohteittain vaihtelevia.  

Rakentaessa energiaa kuluu erityisesti käsityökalujen käyttöön, ja tarvittavien 

nostotoimenpiteiden suorittamiseen. Useat työkalut, kuten nauharuuvain, naulapyssy 

ja katkaisusaha, ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä käytetään nopeasti muutama 

sekunti kerrallaan lyhyen aikavälin välein. Työn sujuvuuden varmistamiseksi, niillä 

on yleensä myös suuri teho. Suuri tehontarve lisännee energiakuluja. Lisäksi työmaalla 

saatetaan tarvita pienempien henkilönostimien lisäksi muun muassa nosturiautoja, 

jotka myös tarvitsevat paljon tehoa. (Hodzic, haastattelu 2016). 
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Kuva 2. Paikalla muurattava betoniharkkoseinä.  

Harkkorakenteita hyödynnettäessä energiakulut syntyvät muuraamisesta, mutta myös 

sään vaihdellessa muurausten pitämisestä kuivana ja tarpeeksi lämpimänä, esimerkiksi 

kosteussuojauksin, mutta erityisesti puhaltimin. Esimerkiksi lämpötilan ollessa 0 

astetta, menee kuivamiseen noin 3 vuorokautta (Suomen Rak.Määr. Kok B9 1993). 

Jos lämpötila pidetään korkeampana, esimerkiksi puhaltimin, kuivamisaika lyhenee 

(Seppälä 2013).   

Elementtejä on hyvin erilaisia, ja ainoana rajoittavana tekijänä on kuljetuskaluston 

kapasiteetti; rakennustyömaalle voidaan tuoda vain niin suuria elementtejä, kuin 

kuljetukseen mahtuu. On olemassa suurelementtejä, joka kattavat koko ulkoseinän, ja 

tehdastiloista ulos tullessaan, suurelementti voi olla valmiusasteeltaan erittäin valmis; 

pintamaalattu, ikkunat asennettu, ikkunapellit ja pielilaudat paikoillaan, mikä 

nopeuttaa työmaalla toimimista huomattavasti ja vähentää rakennuspaikalla 

tapahtuvan rakentamisen energiankulutusta. (Elementit-E Oy 2016).  
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Lämmöneristyksen merkitys vaikuttaa nousseen viime vuosina rakentamismääräysten 

tiukentuessa, sillä lämmöneristys on tärkeässä asemassa rakennuksen käytön aikaisten 

energiakulujen vähentämisessä (Ympäristöministeriö et al. 2009). Eristeenä voidaan 

käyttää esimerkiksi erilaisia mineraali-, villa- tai kuitueristelevyjä tai -mattoja sekä 

yläpohjaan myös puhalluksia, kuten kuvassa 3 on esitetty (Isover 2016). Eristelevyjä 

ladotaan paikalleen, eikä niiden kiinnitys kuluta juurikaan energiaa, mutta ne tulee 

säilyttää kuivissa tiloissa, mikä saattaa kuluttaa energiaa. Lämmöneristys voidaan 

tehdä myös puhaltamalla. Puhaltimet kuluttavat energiaa tunnissa noin 3 -4 kWh 

(Termex 2013). (Rakentamismääräyskokoelman osat C3 (2007), C4 (2003) ja D3 

(2012)). 

 

Kuva 3 Yläpohjan eristäminen puhallusvillalla. (Isover 2016) 

2.4 Täydentävät rakenteet ja sisustusrakenteet 

Täydentäviä rakenteita ovat kevyet seinät sekä ovi- ja ikkunarakenteet, sisäkatot, 

märkätilojen rakenteet ja myös esimerkiksi ilmanvaihdon hormit ja kanavat (Kyyrönen 

2003, 102). Rakennuksen ulkopuolella täydentäviä rakenteita ovat räystäskourut, 

pellitykset sekä läpiviennit. Tällaisten rakenteiden tilaaminen pienelementteinä saattaa 

nopeuttaa rakentamista. Valmiina tilatut rakenteet asennetaan paineilmalla tai sähköllä 

toimivia työkaluja käyttäen paikoilleen, sisustusrakenteita varten. Kevyet seinät 
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voidaan myös rakentaa paikalleen, myös tällöin energiaa kuluu lähinnä käsityökalujen 

käyttöön. (Hodzic, haastattelu 2016). 

Sisustusrakenteita ovat rappaukset, maalaukset ja tapetoinnit, seinä- ja kattolevytykset, 

lattianpäällystystyöt sekä listoitukset ja saumaukset. Ulkopuolelle vastaavia töitä ovat 

esimerkiksi räystään aluslaudoitus, ulkoverhous, pielilaudoitus. (Kyyrönen 2003,102).  

Kuten täydentäviä rakenteita rakennettaessa, myös sisustusrakenteiden teossa, erilaisia 

käsityökaluja käytetään samanaikaisesti ja lähes koko ajan, jotta rakennusvaihe etenisi 

sujuvasti (Hodzic, haastattelu 2016). Tämä nostanee sähkön ja polttoaineiden 

kulutusta. Esimerkiksi porakoneen valmistajat ilmoittavat virrankulutukseksi 0,5 kW 

– 2,2 kW. Tutkimusten mukaan, luonteeltaan porakoneen kaltaiset käsityökalut 

saattavat kuitenkin käynnistyessään kuluttaa 2–7 -kertaisesti sähköä, ja niiden käytön 

luonteeseen kuuluu vain muutamien sekuntien päällä olo kerrallaan, ja edestakainen 

päällä käyttäminen, joten todellinen sähkönkulutus on huomattavasti ilmoitettuja 

arvoja suurempaa (Honda 2013).  

2.5 Rakennustyömaa 

Huolellisen rakentamisen tähtäimenä on yhä useammin energiatehokas rakennus, joten 

myös rakennustyömaalla rakentamisen laatua tarkkaillaan ja valvotaan (Suomen 

Rakentamismääräyskokoelma A1 2006). Rakennustyömaalla energiaa kuluu 

esimerkiksi puhtaan ja turvallisen työympäristön ylläpitoon, lämmitykseen ja 

työmaatoimistojen sekä sosiaalitilojen käytettävyyden varmistamiseen. Lämmitys 

korostuu varsinkin kylmällä säällä, talvisin, paitsi keskeneräisten rakenteiden 

kuivanapidon vuoksi, myös työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. (Hodzic, haastattelu 

2016). Lämmityksen lisäksi valaistus vaikuttaa olevan merkittävä 

sähkönkulutuskohde, vaikka kehittyvä tekniikka on parantanut valaistuksen 

energiatehokkuutta (Sähkötieto Ry, 2009). Vastaava työnjohtaja tarkkailee 

työskentelyä työmaalla päivittäin, ja huolehtii työturvallisuudesta sekä valvoo 

laadunvarmistusta ja hyvää rakennustapaa (Hodzic, haastattelu 2016). 

Rakentamisvaiheen energiatarpeen arviointi vaikuttaa haastavalta, sillä siihen 

vaikuttaa moni asia; sääolot, ilmasto, vuodenaika, sijainti ja rakennustyön luonne.  
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Työmaatoimistot, kuluttavat energiaa melko paljon, sillä niissä ei ole juurikaan 

eristystä (Liikkanen 2013). Työalueella lämpötila pyritään pitämään +10 °C asteessa. 

Parhaiten tässä onnistutaan kun jaetaan työmaa osiin, ja vaihdellaan työnvaiheen 

mukaan lämmitettävää tilaa. (Sykli 2014). Taulukko 2 soveltuu runkovaiheessa olevan 

rakennuksen lämmitystehon tarpeen arviointiin.  

Taulukko 2.  Lämmittimen tehontarve [kW] tilavuuden ja ulko- ja sisälämpötilojen eron funktiona 

(Hämäläinen 2012).  

 Ulkolämpötilan ja sisälämpötilan ero (◦C) 

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 

Taulukon tietojen mukaan voitaisiin energiankulutusta laskea seuraavan yhtälön 

avulla:   

 

Energiankulutus = Aika  × Tehontarve    (1) 

,missä tehontarve määritetään taulukon 2 avulla.  

 

Lasketaan esimerkkinä, kuinka paljon energiaa, tilavuudeltaan 100 m3 runkovaiheessa 

oleva rakennus kuluttaa vuorokaudessa yhtälön 1 avulla, jos ulkona on 0 ºC astetta tai 

-20 ºC astetta, ja sisälämpötila pyritään pitämään 10 ºC asteessa. Taulukon 2 avulla 

arvioidaan lämmittimen tehontarpeeksi ensimmäisessä skenaariossa, jossa ollaan 

pakkasrajalla, 3 kW ja toisessa skenaariossa, kovalla pakkasella, 9 kW.   

E1 = 24 h × 3 kW = 72 kWh 

E2 = 24 h × 9 kW = 216 kWh 
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Laskuesimerkin mukaan energiaa kuluisi lämpötilan vaihteluiden mukaisesti noin 70 

– 220 kWh vuorokaudessa. Jos vuoden jokaisena päivänä lämmitykseen energiaa 

kuluisi yhtä paljon, vastaisi kulunut energia noin 2,5 – 8 keskikokoisen omakotitalon 

energiankulutusta, kun arvioidaan, että keskimääräisesti sähkölämmitetyn 

keskikokoisen  omakotitalon lämmitysenergiankulutus vuodessa on 9600 kWh 

(Vattenfall 2016).   

Valaistus työmaalla tulee olla vähintään 200 luksia, jos työskentely on jatkuvaa. 

Työmaalla työskentely katsotaan jatkuvaksi. Lisäksi sisävalaistusstandardi asettaa, 

että työalueen lähiympäristön välitön läheisyys tulee olla vähintään taulukon 3 

esittämien arvojen mukainen. Myöskin valaistusvoimakkuusarvojen tulee olla seinillä 

50 lx ja katossa 30 lx tai enemmän. (SFS-EN 12464-1-2011).  Yleisesti 

rakennustyömaalla käytetään loisteputkilamppuja, halogeenilappuja ja nykyään myös 

ledejä. Näiden valonlähteiden energiankulutukset vaihtelevat suuresti. 

Halogeenilamput ovat poistumassa markkinoilta eritoten niiden energiatehottomuuden 

vuoksi (Halogeenilamppu 2016).  

Taulukko 3 Valaistusvoimakkuuksia työalueella (SFS-EN 12464-1-2011). 

Työalueen valaistusvoimakkuus (lx) Välittömän lähiympäristön 

valaistusvoimakkuus (lx) 

≥750 500 

500 300 

300 200 

200 150 
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2.6 Rakentamisen energiankulutus – Hämäläisen tutkimus 

Jari Hämäläisen (2012) tekemän rakennustyömaan energiatutkimuksen mukaan, 

merkittävimmässä roolissa rakennustyömaan energiakuluissa on lämmitys. 

Rakentamisvaiheen energiankulutuksen on arvioitu vaihtelevan välillä 20 – 50 

kWh/Rm3, missä yksikkö on kilowattituntia rakennustilavuuden kuutiometriä kohden 

(Hämäläinen 2012).  Kuvissa 2.3 ja 2.4 on esitetty energiajakaumat kahden eri 

rakennustyömaan välillä 

Kuvat 4 ja 5.  Rakennustyömaan energiajakaumat (Hämäläinen 2012).   

Hämäläisen tutkimuksen (2012) esimerkkikohteita on esitetty tarkemmin liitteessä 3. 

Tutkimuksessa mukaan molempien kohteiden laskennallinen energiankäyttö 

rakennuskuutiota kohti oli 52 kWh/m3. Hämäläinen toteaa myös, että noin 2% osaa 

energiankulutuksesta syntyi runkovaiheessa ja loput sisätöiden teossa. 

Esimerkkikohteet olivat lähes identtiset, mikä selittää yksioikoisen lopputuleman; 

molemmat kohteet olivat tilavuudeltaan samaa suuruusluokkaa, ja rakennusajankohta 

oli sama. Runkovaiheessa molempia rakennuksia lämmitettiin nestekaasulla, mutta B-

kohteessa nestekaasun lisäksi käytettiin myös polttoöljyä, mikä selittää eron 

energiajakaumien välillä.  

 

Vaatisi kuitenkin useampien rakennuskohteiden tarkkaa ja analyyttista seurantaa, jotta 

31 %

55 %

14 %

A- kohde

Sähkö Kaukolämpö Nestekaasu

24 %

42 %

23 %

11 %

B-kohde

Sähkö Kaukolämpö

Nestekaasu Polttoöljy
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saataisiin jokin keskiarvo energiankäytöstä rakennuskuutiota kohti. Tutkimus ei 

erittele energiakuluja rakennusvaiheittain, mutta Hämäläisen lopputulemien 

prosentuaalisiin osuuksiin voidaan verrata tämän kandidaatintyön esimerkkikohteesta 

arvioituja energiankulutuksia.  
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3 ESIMERKKIKOHTEEN KUVAUS 

Tämän kandidaatintyön esimerkkikohde on tehty yhteistyössä tamperelaisen 

rakennusyrityksen, KP Kuoppamäen kanssa. Yrityksen puolesta yhteyshenkilönä on 

toiminut rakennusmestari, jonka arvioihin energiankulutustiedot perustuvat. 

3.1 Esimerkkikohteen tiedot ja tutkimusmenetelmät 

Esimerkkikohde sijaitsee Tampereella, se on hypermarketin ohessa oleva 

liikekiinteistö, jossa olemassa olevaan kiinteistöön saneerattiin vanhaa tilaa toiseen 

käyttötarkoitukseen ja rakennettiin lisätilaa uudisrakentamisena. Rakennustöiden 

seuranta aloitettiin helmikuussa 2016, eli tässä työssä ensimmäinen rakennusviikko on 

todellisuudessa kalenteriviikko 5/2016.   

Uudisalueen alapuolella sijaitsi valmiina autohalli, jonka päälle asennettiin 

ontelolaatat. Ontelolaattojen päälle puolestaan valettiin perusmuuri, eli sokkeli.  

Liiketila on pääosin yksikerroksinen, siihen kuuluu  kuitenkin parvi, jossa sijaitsee 

toimistotiloja, taulukossa 4 on esitetty kohteen laajuustiedot. Tilan keskimääräinen 

korkeus on 6,5 metriä.    

Taulukko 4 Esimerkkikohteen laajuustiedot.  

Laajuustiedot: Ala: 

Muutosalue 2380 br-m2 (bruttoneliö) 

Laajennus 401 br-m2 

Laajennus ja muutosalue yhteensä: 2780 br-m2  

Korkeus 6,5 m 

Rakentamisalueen tilavuus: 18 070 m3 

 

3.2. Energiankulutusten arviointi esimerkkikohteessa 

Energiankulutusta on arvioitu pääosin seuraamalla työmaalla tapahtuvia työnvaiheita 

ja kiinnittämällä huomiota työkalujen käyttötiheyteen ja käytönaikoihin. Käytönaikoja 
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on arvioitu tuntikohtaisesti ja joidenkin työkalujen, kuten akkuporakoneiden, 

latauskertojen perusteella. Energiankulutukset on arvioitu viikoittain kertomalla 

yksittäisten työkalujen nimellistehot ajalla, jota niitä on arvioitu käytettävän. 

Valaistus ja lämmitys, lisävalaistusta ja lisälämmitystä lukuunottamatta, on tässä 

kohteessa tarjottu tilaajan puolesta. Lisäksi kilowattituntimittarilla on mitattu 

työmaatoimiston energiankulutusta yrityksen kiinnostuksesta johtuen. 

Sähkönkulutuksesta ei ollut saatavilla mittausta tai dataa erikseen pelkästään työmaan 

käytössä olevasta sähköstä. Valaistusta ja lämmitystä arvioidaan vain 

rakennustyömaan pinta-alaan suhteutettuna tässä tapauksessa.  

Kuten mainittua sähkönkulutus rakentamisvaiheen aikana on arvioitu käyttöaikojen 

avulla, lukuunottamatta akkukäyttöisiä käsityökaluja, joiden sähkönkulutus arvioitiin 

lataamiskertoja arvioimalla. Jokaisesta työmaalla käytetystä laitteesta selvitettiin 

ottoteho, joka kerrottiin käytönajalla, jotta selvitettäisiin energiankulutus, kuten 

yhtälössä 1. Yleisvalaistus oli tarjottu rakennusurakan tilaajan puolesta, ja työmaalla 

käytettiin lisänä kohdevalaistusta. Yleisvalaistuksen energiankulutuksen suuruutta 

voidaan arvioida käyttämällä hyväksi yhtälöä numero 2 sekä seuraavaa yhtälöä: 

 

P = Ev × A ÷ η       (3) 

 

missä P = teho watteina, Ev = valaistusvoimakkuus lukseina A= pinta-ala ja η = 

hyötysuhde lumenia wattia kohden.   
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4 ESIMERKKIKOHTEEN TULOKSET 

Kuvassa 6 on esitetty esimerkkikohteen arvioituja sähkönkulutuksia viikoittain. 

Viikottaiset sähkönkulutusarviot on esitetty liitteessä 4, lisäksi liite 2 esittelee 

esimerkkikohteessa käytetyt työkalut.  

4.1 Arvioidut energiankulutukset 

Alkuvaiheessa maanrakennustyöt ja saneerausalueella seinien purkaminen on ollut 

käynnissä viikoilla 1-5, jolloin kulutus on keskiarvollisesti hieman pienempää kuin 

rakentamisvaiheen keskimmäisillä viikoilla rakennustyömaan ollessa täydellä teholla 

käynnissä. Kuvan 6 esittämänä neljäntenä viikkona on kulunut vähemmän sähköä, 

koska neljäs työviikko on ollut hiihtolomaviikko, eikä työntekijöitä ole ollut paikalla 

yhtä paljon kuin normaalisti.    

 

Rakennustöiden keskivaiheella rakennustyömaalla oli useita rakentamisenvaiheita 

käynnissä samanaikaisesti, esimerkiksi teräsrakenteiden asennuksia runkorakenteisiin 

sekä lattianvalamista, alakattotöitä, väliseinien rakentamista, mutta myös maalauksia. 

Sähkönkulutukseen tulee merkittävä lisäys, sillä  rakentamisvaiheen viikkojen 8 – 12 

aikana työmaalla saneerattavan tilan ulkoseinä purettiin, ja uudelleenrakennettiin eri 

kohtaan. Lisäksi viikolla 8 muutosalueen ulkoseinä purettiin kokonaisuudessaan, ja 

lämpöpuhaltimia tarvittiin seinän uudelleen pystytykseen asti, viikolle 12. Näiden 

viikkojen aikana käytettiin kahta suuritehoista lämpöpuhallinta, 30 kW, lämmittämään 

koko rakennustyömaata, ja lisänä pienempiä lämpöpuhaltimia, 1,7 kW, lämmittämään 

ja kuivattamaan yksittäisiä huoneita. Tämä lisäsi sähkönkulutusta merkittävästi, mikä 

on  esitetty kuvassa 7. Lämpöpuhaltimien osuus koko arvioidusta sähkönkulutuksesta 

työmaalla on noin 22,2 MWh, eli noin 50%.  

Lisäksi viimeiset viikot, jolloin käynnissä ovat olleet kalustus-, viimeistely- ja 

siivoustyöt näyttävät kuvassa 6 huomattavasti vähemmän energiaa kuluttavilta. Tämä 

selittyy rakennustyömäärän vähenemisellä; käsityökalujen käyttö on vähentynyt, 

läpivienteihin tarvittavien timanttiporakoneiden ja -sahojen tarve on vähentynyt, ja 
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samaanaikaan myös lisävalaistuksen ja erityisesti -lämmityksen tarve on poistunut 

vuodenajan ja lämpötilan muutoksen mukana. 

Lisäksi työmaatoimistojen ylläpito vaikuttaa olevan merkittävä sähkönkulutuskohde. 

Työmaatoimistot olivat kontteja, joissa on lämmitys ja muutamia sähkölaitteita, kuten 

jääkaappi, kahvinkeittimet ja tietokoneita. Lämmitykseen lienee tässäkin tapauksessa 

kulunut eniten energiaa, sillä työmaatoimistojen käytön luonteeseen kuuluu 

työntekijöiden jatkuva kulkeminen työmaan ja toimiston välillä, joten kontin ovet 

avautuvat useita kertoja päivässä. Erityisesti talvella siis ovat työmaatoimiston 

sähköpatterit tarpeen, kun ovien avautuessa lämpö karkaa ulos.   

Suurimpia yksittäisiä sähkönkulutuskohteita ovat lämpöpuhaltimien ohella 

kompressori, saksinosturit, alipaineistaja sekä imurit. Kompressori työmaalla oli 

teholtaan suuri, 22 kW, ja sen tarkoitus on mahdollistaa paineilmatyökalujen käyttö. 

Saksinostureita, eli henkilönostimia, työmaalla oli useita, ja niiden tarve oli 

jokapäiväistä ja välttämätöntä erityisesti parvea, ja korkeita seiniä rakennettaessa. 

Alipaineistajalla ja imureilla huolehdittiin työympäristön pölyttömyydesta ja 

turvallisuudesta koko rakennustyön ajan.  
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Kuva 6. Arvioidut sähkönkulutukset esimerkkikohteessa ilman lämpöpuhaltimien huomioonottamista.  
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Kuva 7.  Rakennustyömaan sähkönkulutus huomioonottaen lämpöpuhaltimet.  

Yleisvalaistuksen energiankulutuksen arvioimiseksi käytetään sisävalaistustandardin 

antamaa vähimmäisvalaistusvoimakkuutta Ev = 200 lx, valaistavan pinta-alan 

arvioidaan olevan noin 2380 m2 ja loisteputkilampun hyötysuhteen arvioidaan olevan 

60 lm/W. Lisäksi käytetään aikaa 8 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa 

kahdenkymmenen viikon ajan eli 8 × 5 × 20 = 800 tuntia. Eli  

Energiankulutus = Ev × A  × t ÷ η      (4) 

Energiankulutus = 200 lx × 2380 m2 × 800 ÷ 60 lm/W 

Energiankulutus ≈ 6 347 kWh 

Lisäksi tilaajan puolesta tarjottu yleislämmitys saneerausalueelle arvioidaan käyttäen 

tietoa, että hypermarketin lämmitysenergiankulutus vaihtelee välillä 46–74 kWh/br-
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m², eli keskiarvollisesti 60 kWh/br-m² (Laine 2014). Arvioidaan täten 

saneerausalueen kaukolämmön kulutus vuotuisesti seuraavasti: 

 

Energiankulutus = 60 kWh/m2 × 2380 m2 = 142 800 kWh ≈ 143 MWh 

 

Kun huomioidaan, että rakennustyö kesti vain 20 viikkoa vuodesta, eli 38% vuodesta, 

saadaan lämmitysenergiankulutukseksi 0,38 × 143 MWh = 54,2 MWh.  

 

Polttoainekuluja esimerkkikohteessa arvioitiin syntyvän liitteessä 6 esitetyn tavoin 

yhteensä rakentamisvaiheen aikana 825 litraa. Polttoainekuluja syntyi tässä kohteessa 

ainoastaan autojen ja kaivinkoneen käytöstä. Polttoainetta saattaisi kulua myös 

lämpöpuhaltimiin, agregaatteihin tai polttoainekäyttöisiin työkaluihin, kuten sahan 

käyttöön. 

Autot ja kaivinkone käyttivät  polttoaineenaan dieseliä. Dieselin lämpöarvo on noin 

10 kWh/l (Polttoaineet 2010). Näillä arvoilla saadaan arvioitua energiankulutus 

polttoaineen osalta: 

825 l × 10 kWh/l = 8250 kWh 

 

4.2 Energiakulutukset yhteensä 

Esimerkkikohteen rakentamisen aikana arvioitujen käyttöaikojen perusteella 

sähköenergiaa kului rakentamiseen noin 26,5 MWh, eli noin 9,5 kWh/br-m2 tai noin 

1,5 kWh/m3. Liitteessä 4 esitettyjen rakentamisen sähkönkulutuksien lisäksi sähköä on 

kulunut koko rakennustyömaan aikana yleisvalaistukseen 6300 kWh ja 

työmaatoimistoihin noin 7600 kWh liitteen 7 mukaisesti. Kokonaisuudessaan sähköä 

arvioitiin kuluneen rakennustyömaalla siis noin 40,5 MWh, eli noin 15 kWh/br-m2 tai 

2,2 kWh/m3.  

Kaukolämmityksen osuus oli suurin, jopa 46% koko rakennustyömaan 

energiankulutuksesta. Kun sähkön- ja kaukolämmön lisäksi lasketaan polttoaineen 

energiankulutus, energiaa kului esimerkkikohteen rakentamisvaiheessa erittäin 
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karkeasti arvioituna  103 MWh, eli noin 37 kWh/ br-m2 tai 6 kWh/m3. 

Esimerkkikohteen merkittävimmät energiankulutuskohteet on esitetty taulukossa 5 ja 

kuvassa 8.  

 

Taulukko 5. Energian käyttökohteet esimerkkikohteen rakentamisessa.  

Kulutuskohde Energiankulutus [kwh] 

Sähkönkulutus yhteensä arvioituna: 40530 

, Josta alipaineistaja 909 

, Josta kompressori 506 

, Josta saksinosturi 1001 

, Josta isot lämpöpuhaltimet 20160 

, Josta pienet lämpöpuhaltimet 1999 

, Josta muut 15955 

, Josta yleisvalaistus 6300 

, Josta työmaatoimisto 7700 

Polttoaine 8250 

Kaukolämpö 54200 

Yhteensä:  102980 
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Kuva 8. Energiaa kului esimerkkikohteessa eniten lämmitykseen ja kuivattamiseen.  

 

Rakennustyömaan energiankulutus vastaa noin kuuden keskivertaisen, eli pinta-

alaltaan 120 m2, sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta 

(Vattenfall 2016). Arvioidaan, että puolet käytetystä energiasta on kulunut 

uudisrakentamiseen, sillä erityisesti lattiavalujen vuoksi kuivattamisia on ollut eniten 

uudisalueella. Tällöin energiaa olisi kulunut liitteen 8 mukaisesti pelkästään 

uudisrakentamiseen noin  130 kWh/br-m2 eli 20 kWh/m3.  

 

Kun verrataan esimerkkikohteen arvioitua energiankulutusta aiemmin mainittuun 

Hämäläisen tutkimukseen energiajakauma on samansuuntainen. Lämmitykseen kului 

eniten energiaa, kuten Hämäläisenkin kohteissa. Energiaa kului arvioiden perusteella 

huomattavasti vähemmän kuutiota kohden. Tähän vaikuttaa se, että on hankala erottaa 

kuinka paljon energiaa kului pelkästään uudisrakentamiseen poislukien saneerauksen 

osuus. Lisäksi ero on osaltaan selitettävissä kohteiden erilaisilla käyttötarkoituksilla. 

Kerrostalossa on huomattavasti enemmän runkorakenteita ja Hämäläisen 
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tutkimuskohteissa runko oli rakennettu betonista, mikä lisäsi kulutusta, sillä 

molemmissa kohteissa käytettiin koneellisia kuivaimia. Myös täydentäviä rakenteita 

on kerrostaloissa enemmän kuin liikekiinteistössä. Kerrostaloa rakentaessa erilaisia 

nostimia tarvitaan enemmän, seiniä rakennetaan useampia ja läpivientejä tehdään 

enemmän kuin liikekiinteistössä. Lisäksi rakennustyömaan turvallisuutta varten 

joudutaan kerrostaloja rakennettaessa rakentamaan erilaisia telineitä ja 

rakentamisenaikaisia rakenteita. Kun nämä seikat otetaan huomioon, 

esimerkkikohteen energiankulutusarvio vaikuttaa oikealta suuruusluokalta 

 

4.3 Energiatehokkuuden parantamisehdotukset esimerkkikohteessa 

Kun jätetään huomioimatta kaukolämmitys, johon ei voitu rakennustyössä vaikuttaa, 

arvioiden perusteella lämpöpuhallin oli tämän kohteen merkittävin kulutuskohde. 

Lämpöpuhaltimen tilalla olisi voinut olla esimerkiksi ilmalämpöpumppu. 

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö olisi mahdollisesti voitu sijoittaa hypermarketin 

sisätiloihin, mikä olisi voinut olla energiatehokkaampi ratkaisu, sillä 

ilmalämpöpumppujen tehokertoimet ovat jo +7°C lämpötilassa yli 5 (RefGroup 2012). 

Tämä tarkoittaa, että yhdellä kilowatilla sähköä saadaan tuotettua viisi kilowattia 

lämpöä.  

 

Myös jos ajallisia edellytyksiä ei oteta huomioon, rakentamisen ajoittaminen 

kesäkuukausille olisi säästänyt sähköenergiaa huomattavasti. Rakentamisen 

ajoittaminen kesään ei olisi suoraan säästänyt lämpöpuhaltimen osuutta, 39%, 

arvioidusta toteutuneesta kulutuksesta, joka on esitetty kuvissa 9 ja 10, koska 

lämpöpuhaltimen tarkoitus oli myös kuivattaa tiloja. Energiatehokkaampi ratkaisu 

olisi voinut olla kondenssikuivain, joka tuottaa myös lämpöä ja on energiatehokas, 

koska ilmanvaihtoa ei tarvita (Hämäläinen 2012). Lisäksi energiankulutuksen kannalta 

olisi voinut olla tehokkaampaa myös jakaa työmaata useampiin osiin, jolloin 

suuremmat lämpöpuhaltimet olisi voitu pitää kerrallaan pienemmässä paikassa ja koko 

työmaata ei olisi tarvinnut lämmittää.  
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Jos lämpöpuhaltimia ei oteta huomioon, sähköenergiankulutukset jakautuisivat kuvan 

10 esittämällä tavalla. Merkittävän osuuden tuovat työmaatoimistot, joiden 

kulutuksesta suurin osa todennäköisesti menee lämmitykseen. Lämmön karkaamista 

voisi yrittää estää väliovella, tai lisäämällä oviaukkoon paksun oviverhon. Esimerkiksi 

alipaineistajan ja imurien käyttö lienee välttämätöntä, jotta työympäristö pysyy 

turvallisena. Kompressorin osuutta voitaisiin vähentää vaihtamalla 

paineilmakäyttöisiä työkaluja sähkökäyttöisiin, mikä voisi myös helpottaa 

työskentelyä, sillä paineilmakäyttöisiin työkaluihin kuuluu paineilmaletku, joka 

saattaa hankaloittaa työntekoa. 

 

Kuva 9. Energiajakauma esimerkkikohteessa. 

Alipaineistaja
2 %

Kompressori
1 %

Saksinosturi
2 %

Tasoitekone
0 %

Timanttiporakone
4 %

Imurit
1 %

Yleisvalaistus
11 %

Työmaatoimistot
14 %

Lämpöpuhaltimet
39 %

Muut 
sähkötyökalut 

yhteensä: 
26 %
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Kuva 10. Jos lämpöpuhaltimet jätetään huomiotta, sähkönkulutus jakautuu kolmeen osaan; 

työmaatoimistot, yleisvalaistus ja työmaalla käytettävät koneet ja laitteet.  

4.4. Arvioiden epävarmuus  

Arvioihin liittyy paljon epävarmuuksia. Tarkkaa mittausdataa ei ollut saatavissa, joten 

ei voida verrata osuvatko arviot oikeaan ja virhemarginaali saattaa olla suuri. On 

erittäin hankala arvioida tarkasti kuinka usein työkaluja käytetään, saati kuinka pitkän 

aikaa niitä on käytetty. Lisäksi epävarmuutta lisää monien käsityökalujen käytön 

kertaluonteisuus, kuten todettua, niiden käynnistyessä energiaa kuluu moninkertaisesti 

niiden nimellistehoon verrattuna.  
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5 YHTEENVETO 

Rakennusten rakentamisvaiheen energiankulutusta on haastava tutkia, sillä 

kirjallisuutta ja olemassa olevaa dataa aiheesta on toistaiseksi vähän. Tulevaisuudessa 

olisi hyvä tutkia analyyttisesti erilaisia kohteita ja ottaa huomioon paitsi erilaiset 

energiakulut, myös missä vaiheessa rakentamista kunkinlaisia energiakuluja syntyy, 

sillä nykyiset tutkimukset eivät yksiselitteisesti erittele merkittävimpiä rakentamisen 

vaiheita tai anna kovin tarkasti oikeita suuruusluokkia rakentamisvaiheiden 

energiankulutukselle.  

Rakennusten rakentamisvaiheen suhteellinen energiankulutus, koko elinkaari 

huomioon ottaen, on nousemassa, sillä käytönaikaisiin energiankulutuksiin ollaan jo 

kiinnitetty huomiota ja niitä on pyritty vähentämään. Rakennuksen käytönaikainen 

energiatehokkuus on nykyään tavoitteena monessa rakennusprojektissa. 

Tulevaisuudessa tullaan luultavasti kiinnittämään huomiota paitsi tiukentuvan 

lainsäädännön, myös kallistuvan energian hinnan vuoksi, entistä enemmän myös 

rakentamisen energiatehokkuuteen. 

Maarakenteiden aikana mahdollinen paalutus voi olla merkittävä 

energiankulutuskohde. Myös perustamistavalla ja paikalla on suurta merkitystä. 

Runkorakenteiden energiankulutuksen arviointi on haasteellista, sillä niiden 

toteuttamiseen on lukuisia vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen välimuotoja tila-elementeistä 

aina puu- ja hirsiseinän pystyttämiseen asti. Täydentävien rakenteiden rakentamisen 

aikana suuri energiakuluttaja ovat käsityökalut, sekä henkilönostimet. Myös 

rakennustyömaa-alueen työmielekkäänä ja kuivana pitämiseen kuluu huomattavasti 

energiaa, esimerkiksi lämmitykseen ja valaistukseen.  

Tämän kandidaatintyön tuloksena energiankulutus esimerkkikohteen perusteella 

uudisrakentamisessa olisi noin 20 kWh/m3. Merkittävimmät kulut olivat lämmityksen 

ja kuivatuksen aiheuttamat, minkä perusteella energiansäästömahdollisuuksia syntyy 

rakentamisajankohdan tarkalla valitsemisella ja lämmitysmuodon harkinnalla. 

Valaistus ja työmaatoimistot olivat myös merkittäviä energian kulutuskohteita. 

Yksittäisistä laitteista rakennustyömaan turvallisuuteen ja puhtauteen liittyvä 
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alipaineistaja sekä kompressori ja nostimet olivat merkittävimpiä tässä kohteessa. 

Energiansäästöä voisi tulla paineilmalla toimivien koneiden uusiminen 

sähkökäyttöisiksi.  

Mielenkiintoista olisi myös tietää kuinka paljon rakentamisen tavat ja 

rakennustyömaan käytänteet vaikuttavat energiatehokkuuteen. Tämän voisi saada 

selville tutkimalla todella suurta otosta rakennusyrityksiä, joiden välillä käytännöt 

rakennustyössä vaihtelevat.  Rakentamisvaiheen energiankulutuksen suuruusluokkien 

selville saaminen vaatii pitkäjänteistä ja monitahoista yhteistyötä, sillä muuttuvia 

tekijöitä on erittäin monia; sijainti ja sitä kautta myös ilmasto, vuodenaika ja 

lämpötilojen vaihtelut sekä myös tärkeänä rakentamisen laatu ja tapa rakentaa.  
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LIITTEET 

Maankaivu -laskuesimerkki 

Tässä laskuesimerkissä esitetään energiankulutuksen suuruusluokkaa kahden erilaisen 

kohteen avulla. Molemmissa laskuissa on erotettu alakohdat maalajien vaikutukselle. 

Kaivinkone, työajat ja rakennuksen pohjan pinta-ala oletetaan olevan samat. 

Laskuesimerkit ovat täysin teoreettiset, ja laskun päämääränä on esittää kuinka suurta 

vaihtelua energiankulutuksissa saattaa esiintyä.  

Yleiset tiedot kohteista 

Neliön muotoinen rakennus, jonka pohjapinta-ala 100 m2 

Runsaskivistä moreenia kaivetaan keskimäärin 29,68 m3/h (ROK 2015, 25) 

Savimaata kaivetaan keskimäärin 40,32 m3/h 

Kaivinkoneen keskikulutus 12 l / h (Murto 2015, 17) 

 

1 Matalaperustus 

Rakennuksen matalaperustaminen tarkoittaa maanvaraista perustamista; yleisesti 

antura- tai laattaperustuksia. Myös kevennysperustukset, joissa rakennuksen alla 

olevat maamassat vaihdetaan on matalaperustamista. Maan vaihtaminen tulee 

kyseeseen silloin, kun tontilla oleva maa on kantavuudeltaan, tai muilta 

ominaisuuksiltaan, rakentamista ajatellen heikkoa. (Saarinen 2011, 11.) 

Matalaperustuksen eivät yllä routimattomaan maahan asti, eli perustuksiin tulee 

asentaa routasuojat. 

 

Oletetaan perustussyvyys 1 m 

 kaivettavan maan tilavuus on 1 m × 100 m2 = 100 m3
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Maalaji runsaskivinen moreeni: 

 työtunteja kuluu 100 m3 ÷ 29,68 m3/h = 

3,3693 h 

 polttoainetta kuluu 12 l/h × 3,3693 h = 

40,4312 l ≈ 40 l 

 

Maalaji savi:  

 työtunteja kuluu 100 m3 ÷ 40,32 m3/h = 

2,4802 h 

 polttoainetta kuluu 12 l/h × 2,4802 h = 

29,7619 l ≈ 30 l 

 

 

2 Syväperustus 

 

Syväperustuksessa rakennus perustetaan routimattomaan syvyyteen asti, eli routasuojaukselle ei ole 

tarvetta. Routimaton syvyys vaihtelee sijainnista riippuen. Eteläisessä Suomessa routimaton syvyys 

on keskimäärin 1,8 metriä ja pohjoisessa Suomessa 2,6 metriä. (Saarinen 2011, 11.)  

 

Kaivettavan maan tilavuus vaihtelee: 

100 m2 × 1,8 m = 180 m3  

100 m2 × 2,6 m = 260 m3 

 

Maalaji runsaskivinen moreeni etelässä: 

 työtunteja kuluu 180 m3 ÷ 29,68 m3/h 

= 6,0647 h 

  polttoainetta kuluu 6,0647 h × 12 l/h 

= 72,7763 l ≈ 70 l 

 

Maalaji runsaskivinen moreeni pohjoisessa: 

 työtunteja kuluu 260 m ÷ 29,68 m3/h = 

8,7601 h 

 polttoainetta kuluu 8,7601 h × 12 l/h = 

105,1213 l ≈ 110 l 
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Maalaji savimaa etelässä:  

 työtunteja kuluu 180 m3  ÷ 40,32 m3/h 

= 4,4642 h 

 polttoainetta kuluu 4,4642 h × 12 l/h = 

53,5714 l ≈ 50 l 

 

Maalaji savimaa pohjoisessa: 

 työtunteja kuluu 260 m3  ÷ 40,32 m3/h 

= 6,4484 h 

 polttoainetta kuluu 6,4484 h × 12 l/h = 

77,3810 l ≈ 80 l  

3 Laskun epävarmuus 

Laskut ovat täysin teoreettisia, ne ovat karkeita arvioita pelkästä rakennuksen pohjan 

kaivamisesta. Ne eivät huomio salaojituksen tarvetta, jätevesi- tai esimerkiksi kaukolämpöputken 

kaivamista lainkaan. Laskuissa ei myöskään oteta huomioon viivästyksiä työssä. Tonttipohjien 

muoto tai kaltevuus, ja tontin muut ominaisuudet, esimerkiksi puut, voivat olla hankaloittamassa 

työtä, eikä niitä ole huomioitu tässä.  
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Työkaluluettelo 

Tässä taulukossa on esitetty mahdollisia työkaluja ja rakennustyömaalla tarvittavia 

laitteita. Tämä ei ole kaikenkattava lista, vaan tähän on koottu sellaisia, joita ainakin 

esimerkkikohteessa tarvittiin ja joista on maininta tekstissä.  

Työkalujen tehot on katsottu joko laitteesta paikanpäällä, tai tieto on etsitty laitteen nimen 

avulla Internetistä, jos nimikään ei ole käynyt laitteesta ilmi, niin on etsitty samaa 

käyttötarkoitusta vastaava laite ja valittu muutaman laitteen joukosta keskiarvoisin. 

 

Työkalu: Teho: 

[W] 

Lähde: 

Alipaineistaja 2600 Kopadi Sila, laitteen kyljessä merkintä 

Katkaisusaha 1600 Bosch Professional 

http://www.bosch-professional.com/fi/fi/gcm-8-

sjl-30918-ocs-p/ 

Kompressori 22 000 Laitteen kyljessä 

Käsisirkkeli 390 DeWalt, laitteen kyljessä 

Nauharuuvain 54 Wh Laitteen kyljessä seuraava teksti: 18 V ja 

3 Ah. Eli 54 Wh, latauskertojen mukaan. 

Porakone 55 Laitteen kyljessä, tämä arvo on keskiarvo 

monista työmaalta löytyneistä 

porakoneista.  

Puukkosaha 340 Laitteen kyljessä 

Tasoitekone 2200 Tumac P20 

Roilouskone eli urajyrsin 1900 http://ideam.fi/home/93-vuokraus-urajyrsin-

milwaukee-wcs45-1900-w-roilokone-

ammattikyttn-tehokas-urajyrsin-roilokone-

vahvalla-1900-w-moottorilla-milwauk.html 

Rappauskone 1800 http://www.kivira.fi/Esite/m-tec/Speedy_MP.pdf 
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Naulapyssy 90 Wh DeWalt DCN692P2 

18V 5,0Ah akku = 90Wh  

http://www.dewalt.fi/powertools/productdetails/c

atno/DCN692P2/info/overview/ 

Timanttiporakone 1800 Husqvarna DM 230 

http://www.contractorsdirect.com/Husqvarna-

DM230-Hand-Held-Core-Drill 

Betonileikkuri 2400 Makita 4114S 

https://www.makita.fi/tool/17202/4114S.html 

Vesi-imuri 2400 Kärcher NT 611 Eco K Veden- ja 

pölynimuri poistopumpulla 1146-209 

https://www.siivous.fi/yellowservice/tuote/1873/k

archer-nt-611-eco-k-veden-ja-polynimuri-

poistopumpulla-1146-209 

Paalutuskone 225 000 – 

285 000 

https://www.junttan.com/products/pile-driving-

rigs/ 

 

Betonimylly 650 Timco, laitteen kyljessä 

Saksinosturi 1850 http://www.haulotte.com.au/product/compact-10-

dx-australia 



Liite III, 1 

Hämäläisen tutkimuksen tuloksia 

Tämä liite esittelee tarkemmin Jari Hämäläisen diplomityössään esittämää selvitystä 

kahden eri rakennustyömaan energian käytöstä.  

 

Taulukko 1. Perustiedot rakennuskohteista (Hämäläinen 2012) 

Työmaan perustiedot: A B 

Rakennus: Asuinkerrostalo 6 krs Asuinkerrostalo 6 krs 

Rakennusaika: 8/2010 – 4/2012 8/2010 – 1/2012 

Rakennusala: 6467 m2 3797 m2 

Rakennustilavuus: 20 900 m3 14 161 m3 

Rakennustilavuus mukaan 

lukien pysäköintihalli: 

+ 1 600 m3 

= 22 500 m3 

+ 2 300 m3 

= 16 461 m3 

Asuntoja yhteensä: 99 kpl 51 kpl 

Liiketiloja: 2 – 3 kpl - 



Liite III, 2 

Taulukko 2. Hämäläisen selvityksen esimerkkikohteiden energian käytön jakautuminen (Hämäläinen 

2012). 

Energian käyttö A B 

Yhteensä 1087 MWh  742 MWh  

Rakennuskuutiota kohti 52 kWh/m3  52 kWh/m3  

Rakennuskuutiota kohti 

P-halli, mukaan lukien 

48 kWh/m3  45 kWh/m3  

Suora lämmitysenergia 35,6 kWh/m3 69 %    

Kaukolämpö 

Nestekaasu 

 

28,6 kWh/m3 

7,3 kWh/m3 

55 % 

14 % 

21,8 kWh/m3 

12,0 kWh/m3 

42 % 

23 % 

Sähkön käyttö yhteensä 

-Valaistus, 

lankalämmitys yms. 

- Koneellinen kuivatus 

- Työmaatoimiston ja 

sosiaalitilojen sähkö  

 

16,1 kWh/m3 

11,6 kWh/m3 

3,1 kWh/m3 

1,6 kWh/m3 

 

31 % 

22 % 

6 %  

3 % 

12,5 kWh/m3 24 % 

Polttoöljy   5,7 kWh/m3 11 % 



Liite IV, 1 

Arvioidut käyttöajat 

 

Tässä liitteessä esitetään arvioidut käyttöajat. Käyttöajat on arvioinut esimerkkikohteen 

rakennusmestari. Tummemmalla pohjalla eri riveillä näkyvät käyttöajat tunteina viikkoa 

kohden, ja valkoisella pohjalla vastaava sähkönkulutus. Numeroidut vaakasarakkeet ovat 

rakennusviikkoja.  

 

Ensimmäisellä sivulla näkyvät rakennusviikot 1 – 8, toisella 9-16 ja viimeisellä sivulla 

rakennusviikot 17-20 sekä sähkönkulutuksen hinta-arvio, jos arvioidaan, että sähkö 

maksaisi ilman siirtomaksua noin 5 snt/kWh.  



Liite IV, 2 

 
Teho 
(kW) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Alipaineistaja 2,6 18 18 18 12,6 18 21,6 21,6 21,6   
46,8 46,8 46,8 32,76 46,8 56,16 56,16 56,16 

Kompressori 22 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5   
22 22 22 22 22 33 33 33 

Saksinosturi 1,85 30 30 30 21 30 36 36 36   
55,5 55,5 55,5 38,85 55,5 66,6 66,6 66,6 

Lisävalaistus 0,02 160 160 160 160 160 160 160 160   
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Tasoitekone 2,2 4 4 4 2,8 4 4,8 4 4   
8,8 8,8 8,8 6,16 8,8 10,56 8,8 8,8 

Timanttiporakone 1,8 6 15 6 4,2 6 7,2 7,2 7,2   
10,8 27 10,8 7,56 10,8 12,96 12,96 12,96 

Imuri 3 15 15 15 12 15 15 15 15   
45 45 45 36 45 45 45 45 

Betonileikkuri 2,4 0 0 0 0 0 0 0 8   
0 0 0 0 0 0 0 19,2 

vesi-imuri 2,35 0 0 0 0 0 0 0 8   
0 0 0 0 0 0 0 18,8 

Lämpöpuhallin 30 0 0 0 0 0 0 0 168   
0 0 0 0 0 0 0 5040 

Pienemmät 
lämpöpuhaltimet 

1,7 0 0 0 0 0 0 0 403,2 

  
0 0 0 0 0 0 0 685,4

4 
Katkaisusaha 1,65 2 2 2 1,4 2 2,4 2,4 2,4   

3,3 3,3 3,3 2,31 3,3 3,96 3,96 3,96 

Käsisirkkeli 0,39 1,5 1,5 1,5 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8   
0,58

5 
0,58

5 
0,58

5 
0,429 0,58

5 
0,702 0,702 0,702 

Nauharuuvinväänn
in 

0,054 6 6 6 4,2 6 7,2 7,2 7,2 

  
0,32 0,32 0,32 0,226 0,32 0,388 0,388 0,388 

Ruuvinväännin 0,055 60 60 60 42 60 72 72 72   
3,3 3,3 3,3 2,31 3,3 3,96 3,96 3,96 

Puukkosaha 0,34 3 3 3 2,1 3 3,6 3,6 3,6   
1,02 1,02 1,02 0,714 1,02 1,224 1,224 1,224 

Sähkötyökalut 8,52
9 

8,52
9 

8,52
9 

5,989
8 

8,52
9 

10,23
48 

10,23
48 

10,23
48 

Yhteensä: 
 

200
629 

216
829 

200
629 

152,5
198 

200,
629 

237,7
148 

235,9
548 

5999
395 



Liite IV, 3 

 
Teho 
(kW) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Alipaineistaja 2,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6   
56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,1

6 
56,1

6 
56,1

6 
Kompressori 22 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1   

33 33 33 33 33 22 22 22 

Saksinosturi 1,85 36 36 36 36 36 30 30 20   
66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 55,5 55,5 37 

Lisävalaistus 0,02 160 160 160 160 160 0 0 0   
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 0 0 0 

Tasoitekone 2,2 4 4 4 4 3,2 3 3 3   
8,8 8,8 8,8 8,8 7,04 6,6 6,6 6,6 

Timanttiporakone 1,8 7,2 7,2 7,2 7,2 5,8 6 6 6   
12,96 12,96 12,96 12,96 10,44 10,8 10,8 10,8 

Imuri 3 15 15 15 15 15 15 20 20   
45 45 45 45 45 45 60 60 

Betonileikkuri 2,4 15 15 15 15 12 12 10 10   
36 36 36 36 28,8 28,8 24 24 

vesi-imuri 2,35 15 15 15 15 12 12 10 10   
35,25 35,25 35,25 35,25 28,2 28,2 23,5 23,5 

Lämpöpuhallin 30 168 168 168 0 0 0 0 0   
5040 5040 5040 0 0 0 0 0 

Pienemmät 
lämpöpuhaltimet 

1,7 369,6 201,6 201,6 0 0 0 0 0 

  
628,3

2 
342,7

2 
342,7

2 
0 0 0 0 0 

Katkaisusaha 1,65 2,4 2,4 2,4 2,4 1,9 2 2 2   
3,96 3,96 3,96 3,96 3,135 3,3 3,3 3,3 

Käsisirkkeli 0,39 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5 1,5   
0,702 0,702 0,702 0,702 0,546 0,58

5 
0,58

5 
0,58

5 
Nauharuuvinvään
nin 

0,054 7,2 7,2 7,2 7,2 5,8 6 6 6 

  
0,388

8 
0,388

8 
0,388

8 
0,388

8 
0,313

2 
0,32

4 
0,32

4 
0,32

4 
Ruuvinväännin 0,055 72 72 72 72 57,8 70 70 70   

3,96 3,96 3,96 3,96 3,179 3,85 3,85 3,85 

Puukkosaha 0,34 3,6 3,6 3,6 3,6 2,9 2 4 4   
1,224 1,224 1,224 1,224 0,986 0,68 1,36 1,36 

Sähkötyökalut 10,23
48 

10,23
48 

10,23
48 

10,23
48 

8,159
2 

8,73
9 

9,41
9 

9,41
9 

Yhteensä: 
 

5975,
525 

5689,
925 

5689,
925 

307,2
048 

286,5
992 

261,
799 

267,
979 

249,
479 



Liite IV, 4 

 
Teho 
(kW) 

17 18 19 20 Yhteensä: Maksaa: 
(€) 

Alipaineistaja 2,6 17,28 3,456 3,456 3,456 
  

  
44,92

8 
8,985

6 
8,985

6 
8,985

6 
909,6048 45,48024 

Kompressori 22 1,5 0,5 0,5 0,5 
  

  
33 11 11 11 506 25,3 

Saksinosturi 1,85 20 4 4 4 
  

  
37 7,4 7,4 7,4 1000,85 50,0425 

Lisävalaistus 0,02 0 0 0 0 
  

  
0 0 0 0 41,6 2,08 

Tasoitekone 2,2 3 0,6 0,6 0,6 
  

  
6,6 1,32 1,32 1,32 142,12 7,106 

Timanttiporakone 1,8 6 1,2 1,2 1,2 
  

  
10,8 2,16 2,16 2,16 217,8 10,89 

Imuri 3 15 3 3 3 
  

  
45 9 9 9 813 40,65 

Betonileikkuri 2,4 10 0 0 0 
  

  
24 0 0 0 292,8 14,64 

vesi-imuri 2,35 10 0 0 0 
  

  
23,5 0 0 0 286,7 14,335 

Lämpöpuhallin 30 0 0 0 0 
  

  
0 0 0 0 20160 1008 

Pienemmät 
lämpöpuhaltimet 

1,7 0 0 0 0 
  

  
0 0 0 0 1999,2 99,96 

Katkaisusaha 1,65 2 0,4 0,4 0,4 
  

  
3,3 0,66 0,66 0,66 61,545 3,07725 

Käsisirkkeli 0,39 1,5 0,3 0,3 0,3 
  

  
0,585 0,117 0,117 0,117 10,92 0,546 

Nauharuuvinväänni
n 

0,05 6 1,2 1,2 1,2 
  

  
0,324 0,064

8 
0,064

8 
0,064

8 
6,048 0,3024 

Ruuvinväännin 0,05
5 

50 10 10 10 
  

  
2,75 0,55 0,55 0,55 62,359 3,11795 

Puukkosaha 0,34 2 0,4 0,4 0,4 
  

  
0,68 0,136 0,136 0,136 18,836 0,9418 

Sähkötyökalut 7,639 1,527
8 

1,527
8 

1,527
8 

159,708 
 

Yhteensä: 
 

232,4
6 

41,39 41,39 41,39 26529,38 1326,469 



Liite V, 1 

Työviikkokuvaukset 

Tässä liitteessä on lyhyesti esitettynä millaisia töitä on viikoittain ollut käynnissä. 

Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 

Sisäseinien teko Sisäseinien teko Sisäseinien teko Sisäseinien teko 

Maanrakennustyöt Uudisalueen sokkelin teko Sokkelin teko Sokkelin teko 

Vanhan puolen väliseinien 
purku 

Teräsrakenteiden asennus Timanttiporaukset 
(läpiviennit) 

Teräsrakenteiden 
asennus  

Mosaiikkilaattojen asennus Maalaus Maalaus 
 

Läpiviennit  Teräspilarien asennus 
  

Maanrakennustyöt 

Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7 Viikko 8 

Sokkelin valut ja 
pilasterivalut 

Toimistoparven teräsrakenteet 
ja seinien teko 

Seinien levytys Seinien ja lattian 
levytys 

Saneerausalueen uusien 
huoneiden teko 

Maalaustyöt Maalaus Nauhoitus, tasoitus 
ja maalaus 

Toimistoparven 
teräsrakenteiden teko 

Uusien huoneiden teko ja 
maalaus 

Teräsrakenteiden 
asennus 

Teräsrakenteiden 
asennus 

Maalaus Väliseinien teko 
  

Purkutyöt saneerausalueelta 
  

Viikko 9  Viikko 10 Viikko 11 Viikko 12 

Lattian valaminen Alakattotyöt Alakattotyöt Oviasennukset 

Laatoitus Maalaus Maalaustyöt Maalaustyöt 

Maalaus Väliseinien teko Lattiatasoitukset Alakattotyöt 

Seinien levytys Teräsrakenteiden asennus Väliseinien teko Mattoasennukset 
  

Teräsrakenteiden 
asennukset 

Teräsrakenteet 

   
Väliseinätyöt 

Viikko 13 Viikko 14  Viikko 15 Viikko 16 

Kalustus Kalustus Kalustus Kalustus 

Matto- ja alakattotyöt Maalaus Maalaus Maalaus 

Lasiseinäasennukset Sisustusrakenteet Sisustusrakentet 
 

Teräsrakenteet Loput täydentävät rakenteet 
 

Maalaustyöt 
   

Viikko 17 Viikko 18 Viikko 19 Viikko 20 

Viimeistely Viimeistely Loppusiivous Loppusiivous 
Arviointi lopetettu  

Siivousta 
 



Liite VI, 1 

Polttoainekulut 

Tässä liitteessä on esitetty arviota polttoainekuluista.  

 

 Vko 1 Vko 2 Vko 3 - Kuluttaa Yhteensä: 

Kaivuri 16 h 12 h  10 h muina viikkoina 

ei ole käytetty 

= 38 

12 litraa 

tunnissa 

456 

Auto 1 80 km 80 km  80 km  keskimäärin 80 

km joka viikko 

= 1600 km 

8 

l/100km 

128 

Auto 2 80 km 80 km 80 km  keskimäärin 80 

km joka viikko  

= 1600 km 

15 l/100 

km 

240  

 

Arviolta polttoainetta on kulunut siis noin 825 litraa.  



Liite VII, 1 

Työmaatoimiston kWh-mittari 

Tämä liite on kuvatodenne yhden työmaatoimiston sähkösyötössä kiinni olleesta 

kilowattituntimittarista ja sen lopullisesta lukemasta.  Loppulukema oli 3843,12 kWh. 

Työmaatoimistoja oli kaksi vierekkäin, joten työmaatoimistoihin yhteensä kului noin 

7 700 kWh sähköenergiaa.  

Työmaatoimiston sähkönkulutus oli siis noin 14% rakentamisen sähkönkulutuksesta ja 

noin 7 % koko rakentamisvaiheen energiakuluista.  

 



Liite VIII, 1 

Energiankulutus- laskenta 

 

1. Koko rakennustyömaan energiankulutus 

 

Rakennusalue oli 2780 br-m2, eli noin 18 070 m3.  

 

Kulutuskohde Energiankulu
-tus [kWh] 

Bruttoneliötä 
kohti [kWh/br-
m2] 

Kuutio-
ta kohti 
[kWh/m
3] 

Osuus 
kokonaisenergiankulut
uksesta [%] 

Sähkönkulutus 
yhteensä 

arvioituna: 

40530,00 14,58 2,24 39,36 

Alipaineistaja 909,00 0,33 0,05 0,88 

Kompressori 506,00 0,18 0,03 0,49 

Saksinosturi 1001,00 0,36 0,06 0,97 

Isot 
lämpöpuhaltimet 

20160,00 7,25 1,12 19,58 

Pienet 
lämpöpuhaltimet 

1999,00 0,72 0,11 1,94 

Muut 15955,00 5,74 0,88 15,49 

Yleisvalaistus 6300,00 2,27 0,35 6,12 

Työmaatoimisto 7700,00 2,77 0,43 7,48 

Polttoaine 8250,00 2,97 0,46 8,01 

Kaukolämpö 54200,00 19,50 3,00 52,63 

Yhteensä 102980,00 37,04 5,70 100,00 

 

2. Uudisalueen energiankulutus 

 

Arvioidaan, että uudisalueen rakentamiseen kuluu ainakin puolet koko rakennusalueen 

energiankulutuksesta, sillä uudisarakentamisen energiankulut ovat tässä kohteessa 

huomattavasti suurempia kuin saneerausrakentamisen. Lämpöpuhaltimet ovat 

esimerkiksi olleet pääasiassa uudisaluetta lämmittämässä ja kuivattamassa. (Hodzic, 

haastattelu 2016). 

 

Uudisalue oli 401 br-m2 eli noin 2607 m3, kun keskimääräinen korkeus oli 6,5 m.  



Liite VIII, 2 

Kulutuskohde Energiankulutus 
[kWh] 

Bruttoneliötä 
kohti 
[kWh/br-m2] 

Kuutiota 
kohti 
[kWh/m3] 

Sähkönkulutus 
yhteensä 

arvioituna: 

20265 50,53616 7,773303 

Alipaineistaja 454,5 1,133416 0,174338 

Kompressori 253 0,630923 0,097046 

Saksinosturi 500,5 1,24813 0,191983 

Isot 
lämpöpuhaltimet 

10080 25,13716 3,866513 

Pienet 
lämpöpuhaltimet 

999,5 2,492519 0,383391 

Muut 3988,75 9,947007 1,530015 

Yleisvalaistus 3150 7,855362 1,208285 

Työmaatoimisto 3850 9,600998 1,476793 

Polttoaine 4125 10,28678 1,582278 

Kaukolämpö 27100 67,58105 10,39509 

Yhteensä 51490 128,404 19,75067 

 


