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Ekotehokas rakentaja
Työmaan energian käyttö
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Miksi työmaalla lämmitetään
Rakennusvaihe Lämmitystarve Käytettävä kalusto
Maarakennusvaihe Maan sulana pito

Roudan sulatus
Suojaus, peittäminen
Routamatot,
Routakouru ja öljypuhallin
Höyry
Heath works

Perustusvaihe Maan sulana pito
Roudan sulatus
Betonin lujuuskehityksen
varmistaminen

Peittäminen ja öljypuhaltimet
Lankalämmitysmuuntaja

Runkovaihe Betonin lujuuskehitys Kaasupuhaltimet, Kaasusäteilijät
Öljypuhaltimet, lämmityskontit
Lankalämmitysmuuntaja

Täydentävät
rakennusosat

Materiaalien oikeat
käyttöolosuhteet

Kaasusäteilijät
Sähköpuhaltimet

Sisävalmistusvaihe Rakenteiden kuivattaminen
Materiaalien oikeat
käyttöolosuhteet

Rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä
(kaukolämpö)
Sähköpuhaltimet
Vesikiertoiset termoonit
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• Teho
– Watti [W], Kilowatti [kW]

• Energia
– Joule [J] = Ws
– Kilowattitunti[kWh], 1 kWh = 3,6 MJ

Teho ja Energia
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Paljonko energiaa kuluu ja
mitä se maksaa
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• Rakennusaikaiseen lämmittämiseen
kuluu keskimäärin 50 kWh/rm3
– (vaihtelu suurta)

• 40 % työmaan energiasta kuluu
runkovaiheessa (betonin lujuuskehitys)

• Loput sisävalmistusvaiheessa
(rakenteiden kuivattaminen)

Työmaan energian kulutus jakautuu:
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Betonin lämmittäminen runkovaiheessa
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• Jäätymislujuus >5 Mpa
• Muottien purkamislujuus

– 60 % - 80 % nimellislujuudesta
• Kypsyysaste

Betonin lämmittäminen
runkovaiheessa
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• Kaasu vaatii palamisilmaa 12 m3/kg
– Tuuletus

• Kaasu tuottaa palaessaan kosteutta
1,6 kg/kg vesihöyrynä
– Ei merkitystä runkovaiheessa

• Kaasun energiasisältö 12,8 kWh/kg

Kaasupuhaltimen käyttö holvin
lämmittämisessä
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• Tarvittava lämmitysteho?
– Holvi 270 mm, 300 m2
– Ulkoilman lämpötila -10°C
– Lämmitetään alapuolista tilaa

kaasupuhaltimilla
– Aukot suojattu yksinkertaisilla muoveilla
– Holvi suojataan valun jälkeen 30 mm

solumuovimatolla

Kaasupuhaltimen käyttö holvin
lämmittämisessä
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Kaasupuhaltimen teho holvin
lämmittämisessä

• 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.
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Lämpöenergian jakautuminen
kuumailmalämmityksessä
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• Kaasua kuluu 6,25 kg/h
• Palamisilmaa tarvitaan 75 m3/h
• Energiakulutuksen pienentäminen

– Ilmanvaihdon hallittu pienentäminen 3krt/h =>
1krt/h

– Kun ilma vaihtuu tilassa kerran niin energiaa
kuluu 14 kWh

– Aukkojen parempi suojaus 2 krt muovi tai 5
cm styrox

– Energiankulutus lähes puolittuu

Tulos
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Lämmitintyypin valinta
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Betoni 8-9 l/Rm3

Lattiatasoite 1-1,5 l/Rm3

Seinätasoite 0,5 l/Rm3

Sade 1-5 l/Rm3

Yhteensä 10-16 l/Rm3

Muuratut seinät 5-7 l/seinä-m2

Kosteusrasituksia, täyselementtit.

Sadetta 1 mm = 1 l/m2
Lunta 1 cm      = 1 l/m2

Olosuhteet

Rakennekosteuden lähteitä
Esimerkiksi syyskuussa Helsingissä sataa 500 m2
holville keskimäärin 500 m2 x 73 l/m2 = 36 500 l

Tehtävä: Paljonko tyypillisenä syysadepäivänä yhden asuinkerrostalolohkon holville sataa
vettä? Lohkossa yhden portaan asunnot eli noin 400 m2. Syyspäivän sademäärä on 20
mm.

Vastaus: 400 m2 x 20 l/m2 = 8000 litraa.
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• Betonin lämmittämisen tarkempi
suunnittelu ja toteutus runkovaiheessa
– Lämmitetään betonia, ei ulkoilmaa

• Rakenteiden kuivattaminen
suunnitelmallisesti olosuhteet huomioiden
– Kuivataan rakenteita, ei ulkoilmaa

Kehitettävää
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• Alempiin kerroksiin?
• Ulkoseinän eristetilaan?
• Onteloihin?
• Väestönsuojan päälle?

Mihin vesi menee holveilta?
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• Veden höyrystäminen kuluttaa lämpöenergiaa 2540 kJ/kg   = 0,71
kWh/kg

• Veden lämmittäminen nollasta sataan asteeseen kuluttaa
lämpöenergiaa
418 kJ/kg

• Veden poistaminen rakenteesta lämmittämällä ja tuulettamalla
kuluttaa lämpöenergiaa 7300 kJ/kg = 2 kWh/kg

• Poista siis ylimääräinen vesi vetenä, lumena tai jäänä!
• Holvivesien hallittu poisjohtaminen holveilta!

– Estä vesipesien muodostuminen!!!

Kuivattaminen


