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Energiatehokkaan
rakentamisen osaamisen

varmistaminen

1) Johdanto
2) Etenemissuunnitelma 2020
3) Energiatehokkaan rakentamisen

parhaat käytännöt
4) Esimerkkejä aineistojen teemoista

Yleisimpiä syitä:
•Vesikaton läpimenot
•Putki- ja laitevuodot (iv-laitteet)
•Vesieristeiden pohjat ja liitokset
•Valvonnan puute käytön aikana
•Pinnoittaminen kostealle
tai pölyiselle alustalle
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Rakentamisen vaikeusaste kasvaa
Olosuhteet pahenevat
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26.6.2014

Vesieristys!
Lämmöneristys!
Kosteuseristys!
Rakenteiden tuuletus!
Kylmäsillat!
Kondensioriskit!

Löytyykö piirustuksista?
Detaljikuvat?

Rakenteet jäähtyvät - Kuivuminen hidastuu

Nostetaan kissa pöydälle

Onko kestävän
kehityksen
mukaista?

Tehdä suunnittelematonta työtä?
Tehdä, purkaa ja tehdä uudestaan?
Rakentaa huonoa laatua?
Tehdä homehtuvia rakenteita?
Tuhlata energiaa?
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Energiatehokkaan rakentamisen
osaamisen varmistaminen

Etenemissuunnitelma vuoteen 2020

Teemat, toimenpiteet ja tavoitteet

1 Oppimisen ja osaamisen kehittämisen teema
Oppimisen tason nostaminen

1.1

Energiatehokkaan rakentamisen
parhaiden käytäntöjen selvittäminen,
dokumentointi ja edelleen kehittäminen.

Perustan luominen jatkotyöskentelylle. Oppimateriaalien laadinta.

Osapuolten motivointi energiatehokkaaseen rakentamiseen
ja sen kokonaisuuden hallitsemiseen.

1.2

Opetussuunnitelmien päivitys,
opetusaineistojen täydentäminen
ja opettajien täydennyskouluttaminen.

Parhaiden käytäntöjen ja uusimpien tutkimustulosten
jalkauttaminen opetusaineistoihin ja ammattiopetukseen.

Opettajien motivointi energia-asioiden käsittelyyn.

1.3

Uusien opetusmenetelmien kehittäminen työssä-oppimisen tueksi.
Tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa

Opetuksen laadun parantaminen ja oppimisen tehostaminen.

Yritysten ja työntekijöiden osallistumishalun lisääminen.

Opetuksen kehittäminen oppijoiden ehdoilla.
Täsmäkoulutuksen kehittäminen.
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2 Osaamisen jalkauttamisen ja todentamisen teema
Työvoiman osaamisen tason nostaminen

2.1

Energiatehokkaan rakentamisen
parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen

Parhaiden opetusmenetelmien käyttöönotto
ja tietoisuuden lisääminen energiatehokkaasta rakentamisesta.

Mentoreiden ja asennekisällien valjastaminen
osaamisen edistämiseen.

2.2

Pätevyyksien ja näyttötutkintojen kehittäminen
sekä ammattityövoiman aktivointi tutkintojen suorittamiseen.

Kouluttamattoman työvoiman sekä ulkomaisen työvoiman
osaamisen lisääminen ja varmistaminen.

Tutkintojen suoritusmäärän kasvattaminen.

2.3

Energiatehokkaan rakentamisen kriteerien
sisällyttäminen rakennustyömaiden laadunvarmistukseen.

Energiatehokkaan rakentamisen laadun parantaminen.

Työmaan henkilöstön ohjaaminen.

Työntekijöiden työn laadun varmistaminen pätevyyksistä riippumatta.

3
Tukitoimenpiteiden teema

Kehityksen ohjaaminen ja kannustaminen

3.1

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi
ja kehitystoimenpiteiden koordinointi.

Kehittämistoiminnan ja resurssien suuntaaminen
vipuvoimaisiin hankkeisiin.

Tulosten syntymisen, jakamisen ja käyttöönoton varmistaminen.

3.2

Viestintä toimenpiteiden tuloksista sidosryhmille ja medialle.

Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen siirto
rakentajille, tilaajille, suunnittelijoille ja viranomaisille.

Sidosryhmien tuen lisääminen energiatehokkaaseen rakennustyöhön.

3.3

Kannustimien lisääminen ja motivointi osaamisen
kehittämiseen ja laadukkaaseen tekemiseen

Asenneilmapiirin parantaminen ja muutosvastarinnan vähentäminen
sekä asenteisiin vaikuttaminen ja kehityksen esteiden poistaminen
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Tampereen teknillinen yliopisto
•Selvittää energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt
•Suodattaa uusinta tutkimustietoa ammattiopetukseen

Työtehoseura kehittää valmennuspaketit:
•Aikuiskoulutuskeskusten opettajat
•Yritysten asennekisällit
•Pilotointi 2015-2016

Motiva
•Johtaa
•Koordinoi
•Viestii

Mukana myös
•Tamk
•Rateko

Best Energy Efficient Practises BEEP
Intelligent Energy Europe (IEE),  Pillar II haku

BUILD UP Skills Finland

Best Energy Efficient Construction
and Training Practices

TTY:llä työpaketti 2:
Best Energy Efficient Practices

(BEEP)
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Laaditaan oppimateriaalia:
Perusteet; lämmön siirtyminen, johtuminen, säteily, kastepiste,...
Työmaan olosuhdehallinta; sääsuojaus, lämmitys, kuivatus, ilmanvaihto
Eristeiden asentaminen; ilmatiiviys, kosteuseristys, läpimenot, liitokset,...
Kondesioriskit; paksut eristeet, pinnat, ikkunat, nurkat,...
Talotekniikan asennukset; läpimenot, putkieristykset, kondensioeristykset
Korjausrakentamisen erityispiirteet; lisälämmöneristys,...

Oppikirja &
pp-esitykset (10-12 kpl) suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro

BEEP

Teemoina ainakin
•Kastepiste
•Työmaan olosuhdehallinta
•Lämmöneristeiden asentaminen
•Kosteuturvalliset rakenteet ja asennukset

Opetusvideot /
mykkäelokuvat

4-6 clipsiä,
Yhteensä 30 minuuttia
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Aikataulua

• D 2.1 Koulutusmateriaali talonrakentajille
– Kevät 2014

• D 2.2 Power Point slidet (5 kielellä)
– Syksy 2014

• D 2.3 Opaskortit, opasvihko (suomeksi)
– Syksy 2014

• D 2.4 Mykkäelokuvat (30 min, 5 kielellä)
– Kevät 2015

26.6.2014 13

Tutkimusongelma ~ tiedonsiirron ongelma

Keinoja, menetelmiä ja tietoa on,
mutta tieto ei kulje
tai se ei vaikuta

iiii

i
Pikku i vihreässä
pallukassa on linkki
tarkempaan tietoon

Johdanto
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Ulos vai sisään? Kuivureihin? Maaperään?Seinille?

Eristeisiin?

Kosteusturvalliset asennukset?

Mihin vesi lopulta katoaa?

Esimerkkejä teemoista

Tällä hetkellä aineisto on suunnattu
etenkin työnjohtotasolle
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Kosteusturvalliset asennukset?

17

Rakenteiden
tuuletus-
ratkaisujen on
sovelluttava
valmistukseen,
asennukseen
ja lopulliseen
käyttöön.

Työmaan olosuhteiden  hallinta

Rakennushankkeeseen
ryhtyvän  on kirjattava
olosuhdevaatimukset ja
tarvittaessa suojaustoimenpiteet
sopimuksiin

Suunnittelijoiden on
suunniteltava runko- ja
eristysrakenteet kestämään
myös rakentamisen aikainen
kosteusrasitus.

Rakennusmies tekee
suunnitelmien mukaan

18
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Energiatehokkaan
rakentamisen osaamisen
varmistaminen

Lähde: Frame tutkimus

• Lämpöä eristävä aluskate
• Ristikoiden lämmöneristys
• Kiinnitysmenetelmät?
• Detaljien toteutustavat?
• Uudet riskit?
• Työvirheiden seuraukset?

Johdanto

Oppiminen ja
poisoppiminen!

26.6.2014 20

Rakentaminen ei ole
rakettitiedettä
- ei kuitenkaan enää kaukana siitä

Aiemmin ”riittävästi” tuuletusta.
Jatkossa ”sopivasti” tuuletusta.

Johdanto

Työjärjestykset!
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”Kyllä se siitä kuivuu”
-asenne ei enää riitä

Rakenteen kosteustekninen toimivuus
rakentamisen ja elinkaaren aikana lähtee
suunnittelupöydältä.

Rakenteen kosteudensieto ja rakenta-
misen olosuhteet on otettava huomioon
suojausta ja kuivattamista
suunniteltaessa.

Kuivanapidon suunnittelu

Suunnittelijoiden rooli

Suunnittelijoiden on
suunniteltava runko- ja
eristysrakenteet kestämään
myös rakentamisen aikainen
kosteusrasitus.

Suunnitelmiin on merkattava
olosuhdevaatimukset ja
tarvittaessa
suojaustoimenpiteet

Tietyissä olosuhteissa kosteus vaan tuppaa tiivistymään

Johdanto
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Suunnitelmien toteutettavuuden arviointi

Rakenteiden
tuuletus-
ratkaisujen on
sovelluttava
valmistukseen,
asennukseen
ja lopulliseen
käyttöön.

Johdanto

Toimittajan vastuu

Teollisuuden on toimitettava
• tuotteensa työmaalle kuivana
• varmistettava, että asentaminen

ja välivarastointi voidaan tehdä
kuivan rakentamistavan mukaan.

Johdanto
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Vastuunkanto työmaalla

Rakentajien on suunniteltava
työmaiden kuivanapidon
toteutus

Kuivanapitosuunnitelman
toteuttamiseen on nimettävä
tietty työnjohtaja.

Lisäksi kosteudenhallinta ja
sääsuojaus on otettava mukaan
urakoitsijakokousten asialistalle.

Johdanto

Kriittisten rakenteiden valvonta

Valvojien on pidettävä huolta,
että sopimuksia ja suunnitelmia
noudatetaan työmaalla.

Huomioitava, että
suunnitteluratkaisut vaikuttavat
käytettäviin työmenetelmiin.

Johdanto
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Tilaajan vaatimukset – sitä saa mitä tilaa

Tilaajan tulee määrittää
tarjouspyynnöissä

– suojaustasovaatimus
– keskeiset toimenpiteet
– todentamismenettely.

Suunnitelmiin ja sopimuksiin kirjataan tilaajan tahto kuivanapidon tasosta.

Paras
käytäntö

(Kuva: www.hallbyggarna-jonsereds.se)

Johdanto

Käyttäjille
muistettavaa

• Käyttäjien on tutustuttava käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä
(suihkun käyttö, ilmanvaihto, suodatinten ja pintojen puhdistus,…)

• Käyttäjien on ilmoitettava muutoksista ja
kosteusongelmista sekä vesivahingoista

• Omistajilla on vastuu käytön valvonnasta

• Huoltomiehille on toimitettava ymmärrettävät huolto-ohjeet

Johdanto
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Työmenetelmät ja olosuhteet

Hyviä olosuhteita tarvitaan koska,
•Syksyn kosteilla keleillä betoni ei tahdo kuivua
•Talvella kylmä ilma valuu lattianrajaan, jolloin hierto viivästyy
•Keväällä kuiva ilma voi aiheuttaa betonin halkeilua
•Kesällä tuuli ja helle voivat aiheuttaa betonin halkeilua.

Myös liian kylmä tai liian kuiva alusta aiheuttavat lattioihin laatuongelmia.

Olosuhteet

Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä
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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.

500 m2 x 73 l/m2 = 36 500 l

tai 4 cm lunta hovilla vastaa
200 litraa vettä

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

Olosuhteet

Rakennekosteuden lähteitä

Esimerkiksi syyskuussa Helsingissä
sataa 500 m2 holville keskimäärin

SÄÄSUOJAUS

Tee ”vedenpitävä” suunnitelma
- ja toteuta se
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Mihin
vesi

lopulta
katoaa?

Ulos?

Kuivureihin?Maaperään?

Seinille?
Paras

käytäntö

Eristeisiin?
Rakenteiden tuuletus-
ja kuivatusratkaisujen
on sovelluttava
• valmistukseen,
• asennukseen
• ja lopulliseen
käyttöön.

Sääsuojaus

Kuivan rakentamisen periaate

Kuivassa rakentamisessa
1. Vesikatto ja rakennuksen vaippa ovat

vedenpitävät tai rakennetaan sääsuojassa.
2. Ilman suhteellinen kosteus on alle 70 %.
3. (Lämpötila on yli 10 C, Lämmitys on päällä)

Kuivaa rakentamistapaa tulee noudattaa ainakin
– korjausrakentamisessa
– puuelementtirakentamisessa
– muussa uudisrakentamisessa täydentävistä

rakenteista eteenpäin.

Esimerkiksi kipsilevyjä ei asenneta ennen kuin vesikatto on valmis

Sääsuojaus
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LÄMMITYS

Tuuma riittää
tuuletukseen

Lämmitys ja ilmanvaihto

• Lämpötilan nosto riittäväksi (n. +20 astetta)
• Ilmanvaihdon osuus on suuri

kerrostalorakentamisessa:
noin 40% runkovaiheessa, noin 65%
sisävaiheessa

• Ilmankierto huomioitava aina riittävällä
puhallusteholla ja lisäämällä puhaltimia

• Jokainen kohde yksilöllinen: ilmanvaihto, vaipan
tiiveys, rakenteiden lämmönjohtavuus, lämpötila
erot, geometria

Lämmitys
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Betonin lujuuden kehittäminen

Lämmitystapa
Keskimääräinen
energiankulutus

(kWh/m3)

Kuumailmalämmitys 350

Lankalämmitys 75

Sähkölämmitteiset muotit 75

Infrapunasäteilylämmitys 135

Kuumabetoni 45

Lämmitys

Roudan sulatus

Lämmitys

Tai ei
roudansulatusta
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Lämmitystavan valinta

Lämmitys

KUIVATUS

Muista myös
tuulettaa
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Materiaali
Vesipitoisuus l/m3

Kuivatettava
vesimäärä

l/m3Rakennus-
vaiheessa
valmistus-

kosteus

Kemiallisesti
sitoutuva
kosteus

Tasapainokosteus
ilman kanssa,
jonka RH50 %

Betoni K15 180 40 25 115

Betoni K25 180 60 30 90

Betoni K40 180 70 40 70

Tiilirakenne 80 - 10 70

Puu 60 - 40 20

Kuivatus

Betonista vapautuva rakennekosteus

Kuivata
ilmanvaihdolla

Talvella rakenteet kuivuvat tuulettamalla:
q ulkoilma on hyvin kuivaa, kun lämpötila laskee pakkasen puolelle
q tuulettamalla sisään saadaan kuivaa ulkoilmaa

ja ulos johdetaan kosteaa ilmaa
q lämmityskontti lämmön talteenotolla tuo selvää säästöä
q työntekijöille saadaan  puhdasta ja raitista ilmaa

Kuivatus
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Kuivata tehokkaasti lämmittämällä ja
hallitulla ilmanvaihdolla

Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 8kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistämättä

Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 8 kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistetty

Tilan lämpötilajakauma,
kun tilassa on 15 kW lämmitin ja
ulkoseinien aukot tiivistämättä

Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin
Useita pienitehoisia lämmittimiä kuivattaa paremmin kuin yksi iso
Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista
Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on noin 50%

(Kuvat: Ratu 07-3032)

Kuivatus

Mollierin diagrammista nähdään että :
q jos ulkoilman lämpötila on alle  0 °C, on ilmakuutiossa  korkeintaan  5 grammaa vesihöyryä
q jos työmaan sisällä on lämmintä 15 °C ja Rh 80 %, on ilmakuutiossa vesihöyryä 10 grammaa
q jos 10 000 rm3 työmaalla vaihdetaan ilma kerran tunnissa, poistuu sisältä 50 litraa vettä.

Tuuletuksen merkitys olosuhteille

i

i

Taulukko
Työmaan
ilmanvaihdon ja
lämmityksen
suunnitteluun
löytyy netistä:
www.tut.fi/site

Kuivatus
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Kuivatuksen teoriaa
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Kuivatus

Lämpötilan nostaminen betonissa
kymmenellä asteella puolittaa
kuivumisajan lähes aina riippumatta
kuivatusolosuhteista.

Materiaalin lämpötilan noston vaikutus kuivumisaikaan
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Koneellinen kuivaus

Kuivaimen Munters MH270:n kuivauskapasiteetti eri lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvoilla. [20]

Kuivatus

Tiesitkö, että 33 kg
kaasun polttoa tuottaa

yli 53 kg vesihöyryä

10 L

3 L

10 L10 L10 L

10 L

48
Kuivatus
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Ontelovesien etsintä maatutkalla

Kuvat
Joonas Salonen

&
Roadscanners Oy

Kuivatus

ENERGIANKULUTUS

Energian kulutus
työmaalla 20-50 kWh/ Rm3

Lämpöarvo Hinta noin
Sähkö 12 snt/kWh

Kevyt polttoöljy 10 kWh/L 11 snt / kWh
Kaasu 12,8 kWh/kg 12 snt /kWh

Kaukolämpö 7 snt / kWh
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Rakennustyömaan energiajakauma

Energian käyttö energiamuodoittain

55 %

14 %

31 %

Kaukolämpö

Nestekaasu

Sähkö

Energian käyttö energiamuodoittain

24 %

23 %
42 %

11 %

Sähkö

Nestekaasu

Kaukolämpö

Polttoöljy

Case A Case B

Torninosturin kuluttaman energian osuus kokonaisenergiasta jäi selvästi alle 1 %.
Koko aikana torninosturi kulutti energiaa 1450 kWh eli keskimäärin 132 kWh/kk.

Energian kulutus
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Case B
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Case A
Taulukko sähkön käytön jakaantumisesta

10 %0 %1 %

70 %

19 %

Työmaakopit

Torninosturi

Höyrystin

Valaistus ja muut
sähkölaitteet

Lisä kuivatus
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Kaukolämpö

Nestekaasu

Sähkö

Energian kulutus

Lämpökuvaus - Vaipan tiiveys

Kylmänä vuodenaikana on helppo tarkastaa vaipan tiiveys
lämpökuvauksella.

Kuvaamisella voidaan ennaltaehkäistä
tiiveyskokeissa ilmeneviä vuotoja ja muita laatuongelmia

Energian kulutus
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Lämpökuvaus – Vaipan tiiveys

Kesällä rakennettaessa pitää tietää,
mitkä kohdat ovat kriittisiä.
Niitä ovat esimerkiksi
• ylimmän holvin saumat
• lattian ja sokkelin liitos
• yläpohjan ja ulkoseinän liitos
• välipohjien ja ulkoseinien   liitokset
• pesu- ja löylyhuoneiden liitokset
• ikkuna- ja oviaukot
• talotekniikan läpiviennit
• hormielementit
• höyrynsulkujen liitokset

Ks. Hanna Aho ja Minna Korpi: Ilmanpitävien rakenteiden ja
liitosten toteutus asuinrakennuksissa.
Tampereen teknillinen yliopisto 2009.

Energian kulutus

Hyödyt ja kustannukset

Kustannukset
Katto-osuus: asennus + purku 12 eur/m²,

vuokra 0,16 eur/m²/vrk
Telineet: asennus + purku 9 eur/m²,

vuokra 0,08 eur/m²/vrk
Lisäksi tulee nosturi- ja kuljetuskustannukset.

Esimerkiksi rivitalon suojaus
15 x 33 m, 500 m2, h=10 m

Kustannukset noin
16 000 € + 5 000 €/kk

2 – 3 % myytävän rivitaloneliön hintaan lisää
- lumityöt, roudan sulatus, häiriöt, ventat
+ työn tuottavuus + parempi laatu ja turvallisuus

Paras
käytäntö

Energian kulutus
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Yhteenveto

• Oppimateriaalia erilaisille oppijille
– Pähkinöitä pohtijoille
– Laskelmia teoreetikoille
– Paripörinöitä keskustelijoille
– Esimerkkejä tekijöille

Ja etenkin tukimateriaalia työssä oppimiseen

26.6.2014 57

LOPPUKESKUSTELU

Säästä
energiaa

Asenne
ratkaisee


