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1 JOHDANTO 

Lemminkäisen kanssa 1.2.2018 fuusioitunut YIT on tätä nykyä liikevaihdon mu-

kaan suurin rakennusliike Suomessa, kertoo Largest Companies -verkkosivu. YIT 

Oyj toimii Suomi mukaan lukien 11 eri maassa mm. Venäjällä, Puolassa ja Slova-

kiassa. YIT:n hallitus vahvisti syyskuussa 2018 uuden strategian vuosille 2019–

2021, jossa yhtiö kertoo, että strategian tavoitteena on kannattavuuden parantami-

nen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Pohjana strategialle on kaupungistu-

mien, kestävä kehitys ja digitalisaatio. ”Kestävän kehityksen merkitys korostuu ih-

misten asenteiden ja lainsäädännön myötä.”/21/. Ihmisten tietoisuus ympäristöstä 

ja ympäristön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden merkitys on kasvanut. Ihmiset 

tekevät tietoisia valintoja ympäristön hyväksi yhä enemmän ja siksi vastuullinen 

rakentaminen on ajankohtaista. Energian säästäminen ja ympäristöystävällinen toi-

minta on noussut yhdeksi kilpailuvaltiksi yritysten keskuudessa. Yhteiskunnas-

samme vallitsee voimakkaasti kasvava energian tarve ja samanaikainen tarve hi-

dastaa ilmaston muutosta. Myös energian hinnan nousu ovat vauhdittaneet säästö-

toimenpiteitä. Syitä hinnan nousulle ovat olleet verotuksen kiristyminen, luonnon 

varojen saatavuuden heikkeneminen ja energian käytön lisääntyminen.  

Energia.fi kertoo, että Suomi tuo noin viidesosan käyttämästään sähköstä ulko-

mailta ja että energiatase on useita miljardeja euroja alijäämäinen. Valtaosa ener-

giatuonnista on öljyä. Tähän Suomen hallitus on pyrkinyt vaikuttamaan asettamalla 

EU:n laajuisia energia- ja ilmastotavoitteita. Suomi kuuluu kärkijoukkoon energia-

alan digitalisaatiossa ja uusiutuvan energian käytössä. Kuluttaja voi monipuolisten 

uusien palvelujen avulla automatisoida oman energiankäyttönsä sekä vähentää kus-

tannuksiaan ja aiheuttamiaan päästöjä. Uusiutuvan energian hyödyntäminen säh-

kön tuotantoon kotitalouksissa on tuttua aurinkopaneelien ja pientuulivoimaloiden 

ansiosta. Aurinkopaneelit ovat käytössä myös teollisessa ympäristössä. Hyvänä esi-

merkkinä toimii Atria, jolla on 24 000 aurinkopaneelia sisältävä aurinkopuisto tuo-

tantolaitoksensa yhteydessä tuottamassa sähköä. Pinta-ala vastaa yhdeksää jalka-

pallokenttää ja niiden tuottamalla sähköllä korvataan noin 5 % tehtaan tarvitsemasta 

sähköstä vuositasolla. Käytännössä se tarkoittaa 5600 MWh vuotuista sähköntuo-

tantoa. /16/ 



6 

Opinnäytetyöni aihe syntyi ajankohtaisesta keskustelusta uusiutuvasta energiasta ja 

siitä ajatuksesta, että uusiutuvaa energiaa hyödynnetään jo monessa paikassa, joten 

miksei se olisi mahdollista myös rakennustyömaalla. Tutkimuksessani tarkastelen 

sähkön kulutusta rakennustyömaalla case-tapauksen kautta. Tutkin mahdollisuuk-

sia kohti energiaomavaraisempaa rakennustyömaata. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tutkimuksen tausta 

Ilmaston muutos ja energian kysynnän kasvu ovat energiasektorin suuria ja globaa-

leja haasteita. Kasvihuonekaasupäästöistä kolme neljästä syntyy tällä hetkellä ener-

gian tuotannosta tai sen kulutuksesta. Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitii-

kan tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat myös Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa. 

Näin ollen vuonna 2010 Suomen hallitusohjelmaan asetettiin tavoite, että uusiutu-

van energian osuus energian loppukulutuksesta on 38 prosenttia vuonna 2020.  

Kansallinen energia ja -ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2016, koska vuodelle 

2020 asetetut tavoitteet saavutettiin jo 2014. Päivitetyssä strategiassa tavoite on, 

että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on noin 50 prosenttia ja energian 

hankinnan omavaraisuus noin 55 prosenttia. Pitkän aikavälin tavoitteena on hiili-

neutraali yhteiskunta ja hallitus onkin ilmoittanut konkreettisia toimenpiteitä, joilla 

Suomi saavuttaa EU:n uusiutuvan energian tavoitteet vuonna 2030. Yhtenä toimen-

piteenä he ilmoittivat luopuvansa öljylämmityksestä toimitilojensa osalta vuoteen 

2025 mennessä. Energia- ja ilmastopolitiikassa on kolme perustaa, joista on huo-

lehdittava, kun tavoitteena hiilineutraali yhteiskunta. Ne ovat kustannustehokkuus 

eli mahdollistettava kilpailukyky, kestävä kehitys, kasvihuonepäästöjen ja ympä-

ristön näkökulmasta sekä riittävä toimitusvarmuus. Esimerkiksi energiatuotannon 

ja teollisuuden investoinnit ovat pitkäaikaisia, mutta rakennusten ja jopa autokan-

nan puolestaan taas hidasta. Kansallista energia- ja ilmastostrategiaa toteuttaessa on 

olennaista ottaa huomioon maamme erityispiirteet kuten kylmä ilmasto. /1/ 

Löytämieni aineistojen perusteella energian käyttöä rakennusvaiheessa ei ole tut-

kittu paljoakaan, vaikka se on huomattava osa kokonaisuutta, kun ajatellaan raken-

tamista ja kustannuksia. Energian kulutukseen vaikuttaa monia asia, kuten ympä-

ristö, hankkeen koko ja erilaisuus.  
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2.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, kuinka kannattavaa on käyttää uusiutuvaa ener-

giaa rakennusvaiheessa. Tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia omavaraiseen säh-

köenergian tuotantoon. Osatavoitteena on selvittää kuinka paljon sähköenergiaa 

työmaa kuluttaa tietyssä ajanjaksossa ja paljonko vuodenajat vaikuttavat kulutuk-

seen. Ratkaisujen ei ole tarkoitus kattaa koko sähkön kulutusta vaan tukea sitä.   
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3 UUSIUTUVAN ENERGIAN MUODOT 

Uusiutuvaa energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista energian lähteistä kuten 

aurinko ja tuuli tai vuoroveden liikkeestä saatava energia. Keskityn tutkimuksessani 

kahteen uusituvan energian muotoon, tuuli ja aurinko. Valitsin aurinko- ja tuu-

lienergian siitä syystä, että niistä löytyvät ratkaisut ovat todennäköisesti helpoiten 

toteutettavissa rakennustyömaalla. /2/ 

3.1 Aurinkosähkö 

Aurinkosähköä syntyy, kun aurinkokenno muuttaa siihen kohdistuvan auringonva-

lon sähköenergiaksi. Kennon raaka-aine on yleensä pii, jota saamme maaperästä ja 

joka sittemmin teollisesti työstetään sähköä tuottavaksi aurinkokennoksi. Kun au-

ringonsäde osuu kennon valoherkkään puolijohderajapintaan, se irrottaa piiatomien 

elektronit liikkeelle, joka muodostaa jännitteen kennon ylä- ja alapinnan välille. 

Kytkemällä tarpeellinen määrä kennoja sarjaan, saadaan muodostettua tarvittava 

jännite esim. akun varaamiseen. Kennossa kulkeva sähkövirta on suoraan verran-

nollinen säteilyn voimakkuuteen. Aurinkopaneeleja on yksikiteisiä, monikiteisiä tai 

ohutkalvopaneeleja. Piikennojen markkinaosuus on karkeasti ottaen noin 90 % ja 

loput 10 % on ohutkalvokennojen osuus. Käytännössä yksi- ja monikiteisellä pa-

neeleille ei ole suurta eroa, mutta yksikiteiset paneelit ovat herkempiä lialle ja var-

jostumille kuin vastaavat monikidepaneelit. Se näkyy saatavan tehon alenemisessa. 

Yksikiteisiä paneeleja käytetään kuitenkin enemmän mm. päiväntasaajan alueella, 

koska ne sietävät paremmin kuumuutta. Suomessa, monikiteinen paneeli on käyte-

tyin sääolosuhteiden takia. /12,13/ 

Suomessa säteily koostuu kahdesta eri säteilylajista, suoraan tulevasta säteilystä ja 

hajasäteilystä, joita yhdessä kutsutaan kokonaissäteilyksi. Hajasäteilyn osuus ko-

konaissäteilystä on Suomessa suuri. Se muodostuu ilmakehän ja pilvien heijasta-

masta säteilytystä sekä maasta heijastuvasta hajasäteilystä. Tuotannon kannalta ei 

ole merkitystä, onko säteily suoraa vai hajasäteilyä. Paneelin kulmalla sen sijaan on 

merkitystä. Suuntaamalla ne etelään päin, 45 asteen kulmaan hyödynnettävän sä-

teilyn määrä kasvaa 20–30 prosenttia verrattuna vaakaan asennettuun paneeliin. /2/ 
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Alla olevasta pylväskaaviosta (Kuva 1) voi nähdä kuinka aurinkopaneelin kulma ja 

suunta vaikuttavat tuottoon. 

Kuva 1. Vuosittainen keskituotto kWh/m². /2/ 

Esimerkiksi kaaviosta (Kuva 1) katsottuna Helsingissä lähteen tai itään suunnattu 

30 asteen kulmassa oleva aurinkopaneeli tuottaa noin 30 kWh/m² vähemmän kuin 

suoraan etelään päin suunnattu 45 asteen kulmassa oleva paneeli.  
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Kuva 2. Säteilymäärät optimaalisesti kallistetuille pinnoille Suomessa vyöhykkeit-

täin. /2/ 

Etelä-Suomen vuotuinen kokonaissäteilymäärä on Pohjois-Saksan tasolla. Ilmatie-

teen laitoksen testivuoden mukaan vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle 

on Helsingissä 980 kWh/m² ja Sodankylässä noin 790 kWh/m². Suomessa kuiten-

kin tuotantoon vaikuttaa vuodenajat. Kesäkuukausina säteilyä on enemmän kuin 

talvella. Kuitenkin aurinkopaneelit tuottavat vuodesta 9 kk:n ajan sähköä. /2/ 

Hyötysuhde on osuus auringon säteilyenergiasta, joka voidaan muuttaa sähköksi. 

Tällä hetkellä parhaiden piistä valmistettujen kaupallisten aurinkopaneelien hyöty-

suhde on jo yli 20 %. Käytännössä aurinkopaneelin hyötysuhteeseen vaikuttaa sen 
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valmistus ja materiaalit, kuten materiaalinen rakenteellinen puhtaus, johteiden lii-

tokset paneelien pinnalla, resistanssit ja paneelin päällä olevan lasin heijastusomi-

naisuudet. Tummempi paneeli heijastaa vähemmän auringonvaloa takaisin. /13/ 

Aurinkopaneelien nimellisteho ilmoitetaan piikkiwatteina (Wp), joka tarkoittaa 

suurinta tehoa, jonka aurinkopaneelin pystyy tuottamaa standardiolosuhteissa. 

Standardiolosuhteet ovat 25 °C lämpötila ja paneelille osuva hetkellinen säteily-

määrä on 1000 W/m². Yleisin käytetty aurinkopaneeli on 250 Wp. Tuhannen piik-

kiwatin eli 1 piikkikilowatin (1 kWp) tehoisella järjestelmällä pystytään Etelä-Suo-

messa tuottamaan vuodessa noin 800–1000 kWh. Aurinkopaneeli menettää tehoa 

ajan myötä ja siksi sen elinikä on noin 25–30 vuotta. Sen valmistukseen tarvitaan 

energiaa, mutta toimiessaan se tuottaa päästötöntä energiaa. Energia, joka kuluu 

aurinkopaneelin valmistukseen, on tuotettu takaisin jo viimeistään parissa vuo-

dessa, joten kahden vuoden kuluttua aurinkopaneeli tuottaa niin sanottua nettoener-

giaa. Yksi aurinkopaneeli voi elinikänsä aikana tuottamallaan energialla tuottaa 

jopa toista kymmentä uutta aurinkopaneelia. /2/ 

Plussat 

 Uusiutuva energianlähde 

 Kotimaista 

 Tuottaa energiaa vähälläkin valolla. 

Miinukset 

 Metallit 

 Jätettä. Vaikea kierrättää. Käytön jälkeinen elämä? 

 Vaatii pinta-alaa tuottaakseen paljon sähköä. 
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3.2 Tuulisähkö 

Tuulisähköä saadaan hyödyntämällä tuulivoimaa eli tuulen liike-energiaa, yleensä 

tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuulivoima on peräisin auringon sätei-

lyenergiasta, joten auringon säteilyn lailla myös tuulisuus vaihtelee päivittäin. Suo-

messa on harvoin tyyniä päiviä. Tuulisin vuodenaika Suomessa on talvi, koska au-

rinko on tällöin lähempänä pohjoista pallonpuoliskoa. Auringosta tuleva lämpö 

lämmittää ilmakehää, jolloin lämpötila- ja ilmapaine-erot saavat aikaan tuulen. 

”Siksi tuulisähköstä noin 70 % tuotetaan vuoden kuuden kylmimmän kuukauden 

aikana” /23/. Tuulivoimalaitos vaatii 3,5-25 m/s tuulen toimiakseen. Sen teho li-

sääntyy tuulen nopeuden kasvaessa, mutta jos tuulennopeus nousee yli 25 m/s, lai-

tos yleensä pysäytetään, jotta ei syntyisi laitevaurioita. Suomessa vuotuinen keski-

nopeus vaihtelee 6,5-10 m/s välillä riippuen paikasta. Mitä korkeammalle mennään, 

sitä nopeampi tuulennopeus on. Tuntureilla tuulee huomattavasti lujempaa. Tuntu-

rin laella voi tuulla jopa 20 m/s, kun rannikoiden keskimääräinen tuulennopeus on 

noin 6 m/s. /2,11/ 

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20–25 vuotta. Se tuottaa 3–9 kuukaudessa enem-

män energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun ku-

luu. /4/ 

Plussat 

 Uusiutuva energianlähde 

 Kotimaista 

 Ei sisällä teollisesti tuotettua materiaalia maaperästä. 

Miinukset 

 Tuulen nopeus on oltava juuri oikea, jotta tuuliturbiinit pystyvät tuottamaan 

sähköä. 

 Asennuskorkeus. 
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Hyötysuhteeseen vaikuttaa sijainnin lisäksi myös voimalamalli; pysty- tai vaaka-

akseli, generaattori ja roottori (napa ja lavat). Pientuulivoimalan generaattori on 

yleensä kestomagneettigeneraattori eli samanlainen kuin polkupyörän dynamo. Ge-

neraattorin sähköntuotantoon voidaan vaikuttaa kahdella tavalla: joko pyörittämällä 

sitä hyvin nopeasti tai käyttämällä vahvoja magneetteja. Hyvä generaattori lähtee 

helposti pyörimään, mutta sen täytyy kuitenkin olla hallittu sillä liian korkea pyö-

rimisnopeus myös kasvattaa voimalan mekaanista rasitusta ja vaikuttaa näin sen 

kestävyyteen ja elinikään. Läpi kulkevan energian ja häviöiden erotuksena pientuu-

livoimalat toimivat usein n.30–40 % tehokertoimella. Tehokerroin on pätötehoon 

ja näennäistehon suhde. Määritelmän mukaan voimala on pientuulivoimala kun 

potkurin pinta-ala on alle 200 neliötä. Se on käytännössä laite, jonka nimellisteho 

on alle 50 kW. /2,4/ 

 

Kuva 3.  Vaaka-akseli tuulivoimalan rakenne. /22/ 
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Yleisesti, tuuliturbiinit voidaan luokitella kahteen luokkaan, pystyakselisiin 

(VAWT) ja vaaka-akselisiin (HAWT) turbiineihin.   

    Kuva 4. Pystyakseliturbiini.                                  Kuva 5. Vaaka-akseliturbiini. 

Vaaka-akselinen potkurivoimala on pystyakselivoimalaa kustannustehokkaampi, 

koska potkurin avulla on edullisinta kattaa mahdollisimman suuri pinta-ala tuulta 

vasten. Pystyakselivoimalat tarvitsevat vähemmän tuulta pyöriäkseen, muuta 

enemmän tuulta tuottaakseen saman tehon kuin vaaka-akselivoimala. Pystyakseli-

voimalat ovat vähemmän herkkiä turbulenssille eli ilman pyörteille, jota aiheuttavat 

rakennukset ja puut. Pyörteisyys heikentää tuulen tehoa ja tuulen tempoilu rasittaa 

myös voimalaa joka lyhentää sen käyttöikää. 1- ja 2-lapaisella turbiinilla saavute-

taan parhaimmat pyörimisnopeudet, mutta ne ovat huonoja tasapainon ja pyörimi-

sen käynnistymisen suhteen. 5-lapaiset tai sitä suuremmat turbiinit taas jarruttavat 

itseään. Yleisin käytetty on 3-lapainen vaaka-akseliturbiini. 3-lapainen turbiini on 

kaikissa olosuhteissa tehokkain, se pyörii tasaisesti ja käyntiinlähtö pienissä tuu-

lissa on kohtuullisen hyvä. /4,8/ 

Taulukko 1. Eri tehoisten potkurivoimaloiden kokoluokkia. /4/ 
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Vaasan yliopiston katolla sijaitsee yksi tuuliturbiini. Se on pystyakseliturbiini, mal-

lia Savonius, joka on suomalaisen Sigurd Savoniuksen kehittelemä.  

Kuva 6. Savonius Vaasan yliopisto. 

Vaasan yliopistolla 2016 väitöskirjan tehnyt Svetlana Marmutova on mitannut tuu-

lenvoimakkuuksia ja tehnyt tutkimusta Savonius-tuuliturbiinin suorituskyvystä 

kaupunkialueella. Yliopistolla tehdyt tuulimittauksia on tehty viitenä vuotena 

(2007–2010, 2013). Anemometri asennettiin rannikolla sijaitsevan korkeakoulu-

kampuksen Tritonia-kirjaston katolle, 30 metrin korkeuteen maanpinnasta. 10 mi-

nuutin keskiarvonäytteet yhden sekunnin mittaukset mitattiin joka kuukausi, paitsi 

Heinäkuussa 2013. Viiden vuoden aikana vuotuinen keskiarvo vaihteli 3.42 m/s ja 

4.25 m/s välillä. Kuukausitasolla tuulenvoimakkuuden keskiarvot olivat minimis-

sään 2.40 m/s ja maksimissaan 5,55 m/s. Kuten aikaisemmin mainitsin, syksyllä ja 

talvella tuulen voimakkuus on kovempi, joka pätee myös näissä mittauksissa. /10/ 
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Alla oleva taulukkoon 2 on syötetty vuonna 2008 saadut tulokset. Marmutova to-

teaa myös, että arvot ovat hyvät ottaen huomioon, että mittauspaikka sijaitsee kau-

punki alueella. /10/ 

Taulukko 2. Mittaustuloksia kuukausittain 2008 (Performance of a Savonius wind 

turbine in urban sites using CFD analysis 5/2016 Svetlana Marmutova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuukausi  v (m/s) 

Tammikuu 4,91 

Helmikuu 4,42 

Maaliskuu 3,9 

Huhtikuu 2,66 

Toukokuu 3,56 

Kesäkuu 3,25 

Heinäkuu 3,7 

Elokuu 3,39 

Syyskuu 3,31 

Lokakuu 5,55 

Marraskuu 4,85 

Joulukuu 4,31 
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4 TYÖMAAN SÄHKÖENERGIAN KÄYTTÖ 

Tutkin rakennustyömaan sähkönkulutusta käyttäen määrällistä tutkimustapaa. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä perustuu kohteen kuvaamisen 

ja tulkitsemiseen tilastoja ja numeroita apuna käyttäen. Jotta tuloksista saataisiin 

mahdollisimman paljon hyötyä, tutkin sähkönkulutusta case-tapauksen kautta, jol-

loin saan luvuille kontekstin. Näin ollen tulokset eivät ole suoraan verrattavissa 

muihin kohteisiin.   

4.1 Case 

Lemminkäinen Talo Oy aloitti vuonna 2016 rakentamaan Vaasan Flickis-korttelia. 

Heinäkuussa 2016 alkoi louhintatyöt. Kortteli koostuu kolmesta taloyhtiöstä, josta 

ensimmäinen talo, Lyyra, valmistui 12/2017. Nyt rakenteillaan on Priimus, jonka 

on määrä valmistua 12/2018. Laudaturin, joka on korttelin kolmas ja viimeinen ta-

loyhtiö on odotettu valmistuvan 5/2019.  

Työmaan perustiedot: 

Rakennusaika: 7/2016–5/2019 

Kokonaisbruttoala: 15 350 m² 

Asuntoja yhteensä: 138 kpl 

Liiketiloja 5 kpl 

Kuva 7.  Flickis-korttelin asemapiirros.  
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Flickis-korttelin sähköntoimittajana on toiminut Vaasan Sähkö. Vaasan sähkö On-

line palvelusta näkee reaaliaikaisesti kohteen sähkönkulutusta ja kulutuksen per 

kuukausi. Pylväskaaviossa (Kuva 8) käy ilmi vuoden sähkönkulutus työmaalla kuu-

kausittain. Pystysarakkeella kulutus kW/h ja vaaka-akselilla kuukausi.  

Kuva 8. Pylväskaavio työmaan kulutuksesta. 

Heinäkuu työmaa oli pääasiassa lomalla, muutamia aliurakoitsijoita lukuun otta-

matta. 
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Kokonaisuudessaan työmaa on kuluttanut vuoden otannassa 43 341 kWh, joka on 

euroissa 3053,8 €. Alla olevassa taulukossa 3 kulutus on eritelty kuukausittain läm-

pötilan kanssa. 

Taulukko 3. Sähkön kulut ja kulutus vuoden ajalta. 

Kuukausi Kulutus €  

(Alv 0 %) 

Kulutus  

kWh 

Keskilämpötila 

°C 

Marraskuu 2017 167,7 2403 +2 

Joulukuu 2017 300,25 4337 – 0,5 

Tammikuu 2018 416,8 6118 – 3,7 

Helmikuu 2018 361,5 5273 – 8,7 

Maaliskuu 2018 372,4 5440 – 5,7 

Huhtikuu 2018 301,7 4359 +3,2 

Toukokuu 2018 203,3 2855 +13,1 

Kesäkuu 2018 139,7 1882 +13,7 

Heinäkuu 2018 108,9 1411 +20,9 

Elokuu 2018 172,7 2302 +17,2 

Syyskuu 2018 201,4 2725 +12,1 

Lokakuu 2018 261,2 3607 +5,6 

 

Kuukausien keskilämpötilat ovat Ilmatieteen laitoksen sääasemien arkistosta, josta 

asemana käytetty Vaasan Klemettilän asemaa. /9/ 
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Työmaa kuluttaa eniten sähköä lämmitykseen, mutta sen tarve tietysti vaihtelee 

vuodenajasta riippuen. Lämpötilaerot voivat olla vuodessa jopa 50 astetta riippuen 

vuodenajasta. Esimerkiksi tammikuussa 2018 valettiin yhteensä noin 215 m³ beto-

nia Priimuksessa ja Laudaturissa, kun taas marraskuussa 2017 kuutiomäärä oli kak-

sinkertainen. Pylväskaavion perusteella voi todeta, että sähkön kulutus tammi-

kuussa 2018 on melkein kolminkertainen verrattuna marraskuuhun 2017. Suuri ero 

sähkönkulutuksessa johtuu pääosin lämmityksen tarpeesta. Ilmatieteen laitoksen 

mukaan marraskuun keskilämpötila oli Vaasassa +2 °C kun taas tammikuussa -3,7 

°C. Betoni vaatii lujittuakseen yli +5 °C ympäristön lämpötilan. Tämä tarkoittaa 

sitä, että muotteja pitää lämmittää, jotta saavutetaan riittävä lujuus. Lämmitystä pi-

tää ylläpitää siihen asti, kunnes betoni on jäätymislujuuden 5 MN/m². Jäätymislu-

juus tarkoittaa lujuutta, jonka alapuolella betoni jäätyessään pysyvästi vaurioituu. 

Pääsääntönä voidaan pitää, että betonin lujuudenkehitys pysähtyy, kun betonin läm-

pötila menee nollan alapuolelle eli jäätyy.  

Motivan ja Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan, työ-

maakopit kuluttivat 10 % case-kohteen sähkön kulutuksesta. 19 % kului lisäkuiva-

tukseen, 1 % torninosturiin ja 70 % valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin. Case-

kohde oli 6 kerroksinen asuinkerrostalo, jonka rakennusaika oli 8/2010–4/2012. 

Sinä aikana työmaa käytti kokonaisuudessaan 1087 MWh. Tutkimuksessa myös 

selvisi, että kuuden työmaatilan sähkönkulutus oli korkeimmillaan tammi-maalis-

kuussa. Motiva on tutkinut energiatehokasta rakentamista ja luonut siihen tarkoi-

tukseen monia hyödyllisiä oppaita, josta löytyy tärkeää tietoa, mm. kuinka raken-

teista tehdään energiatehokkaita. /2/ 

 

 

 



22 

5 TULOKSET 

5.1 Aurinkovoimala 

Koska monikiteinen aurinkopaneeli toimii parhaiten Suomessa, valitsen sen koo-

tessani kokonaisuutta aurinkopaneelimoduulin rakentamiseen. Alla oleva kuva 9 on 

idea moduulista, joka voisi olla hyvä vaihtoehto konttiin kiinnitettävästä paneeli-

moduulista.  

Kuva 9. Aurinkopaneelimoduuli kontin katolle asennettuna. /20/ 

250 Wp aurinkopaneeli on kooltaan 1,65 m*1 m. Yllä olevan moduulin mukaan 12 

paneelien pinta-ala on 19,8 m². Yhden paneelin hyötysuhde on (250 Wp / (1,65 

m²*1000 W/m²) = 15 %  

Koko katon nimellisteho on 3kWh. Hyötysuhteen ollessa 15 %, vuorokaudessa jär-

jestelmä tuottaa parhaimmillaan 10.8kWh joka on vuodessa 3942kWh. 

Yhden paneeli hinta on noin 140 €, kehikko arviolta 1000 € ja 3,7 kW 3-vaiheinen 

invertteri 1300 € joka on yhteensä noin 4000 €. Edellä mainitut hinnat ovat verolli-

sia kuluttajahintoja, mutta oletuksena isompaa määrää ostaessa yritys saa vähintään 

25 % alennusta, jolloin hinnaksi yhdelle konttimoduulille jää noin 3000 €. 
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YIT:n maksaa noin 4000 kWh:sta 300 €. Näillä luvuilla järjestelmä on maksanut 

itsensä takaisin viimeistään kymmenen vuoden päästä. Luvattu paneelien käyttöikä 

on vähintään 25 vuotta, jolloin voidaan päätellä, että investointi pitkällä tähtäimellä 

kannattaa.  

Flickis-korttelin sähkönkulutukseen verrattuna aurinkopaneelien hyödyntäminen 

voisi parhaimmillaan kattaa noin 10 % nykyisestä sähkönkulutuksesta. 

5.2 Pientuulivoimala 

Mietin kauan aikaa kummanko voimalamallin valitsen, sillä molemmilla on hyvät 

ja huonot puolensa. Päädyin kuitenkin vaakavoimalaan, sillä sen tuotto on pysty-

voimalaa suurempi. Vaasassa ja erityisesti rannikolla tulee paljon, joten mahdolli-

suudet pientuulivoimalan hyödyntämiselle on hyvät. Suunnitelmani mukaan pien-

tuulivoimalan voisi pystyttää torninosturiin, jolloin tuulen kulku on mahdollisim-

man esteetöntä ja turbulenssia syntyy mahdollisimman vähän.  

Malli: i700 

Paino: 18 kg 

Teho: 700 W 

Roottorin halkaisija: 1,5 m 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Tuulivoimala, malli i700, 700W 24 volt (Kuva: saaristotekniikka.fi)  

Valitsemani turbiini (kuva 10) on 700 watin kolmisiipinen vaaka-akselinen tuuli-

turbiini i700. Sen generaattorin rakenne on hiiletön ja huoltovapaa. Optimaalinen 
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tuulennopeus on 12,5 m/s, mutta turbiini käynnistyy jo 2 m/s tuulessa. Maksimi-

tuulennopeus on 60m/s. Roottorin halkaisija on 1,5 m ja sen siipien pituus on 65 

cm. /14/ 

Kyseisen voimalan teho saadaan laskemalla P=r²*v³, jossa roottorin säde r=0,75 ja 

tuulen nopeus v=6 m/s. Voimalan vuosituotto on näillä tekijöillä 1064 kWh. Tuu-

livoimala on teholtaan niin pieni, että sen tuottamaa sähköä voidaan syöttää verk-

koon yksivaiheisena. Energiateollisuus ry:n suositusten mukaan yli 3,7 kW tehoiset 

tuulivoimalat pitää syöttää kolmivaihevirtaan.  

Tuulivoimalan hinta on 600 € ja yksivaiheinen invertteri 950 €, joten yhteenlasket-

tuna se tekee 1550 €, -25 % hinta on 1162,5 €. 1000 kWh sähköä maksaa YIT:lle 

nyt hieman alle 100 €, joten järjestelmä maksaisi itsensä takaisin viimeistään 10 

vuodessa. 

5.3 Lupa-asiat 

Jos pienvoimalan kytkee suoraan valtakunnan verkkoon, pitää sähköyhtiölle lähet-

tää lupahakemus ja toimitettava tarvittavat verkkokytkentälaitteen tekniset tiedot. 

Lisäksi, taajamassa asennettaviin pientuulivoimaloihin tarvitsee yleensä rakennus- 

tai toimenpideluvan kaupungin rakennusvalvonnasta. Lupahakemus vaatii myös 

naapurien kuulemista, mikä tarkoittaa, että naapureita pitää tiedottaa hankkeesta ja 

mahdollisista melu- ja vilkkumishaitoista. Vilkkumishaitalla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa aurinko paistaa tuulivoimalan pyörivien siipien takaa aiheuttaen auringon va-

lon vilkkumista. Soitin Vaasan rakennusvalvontaan ja varmistin asiaa. Saamani 

vastaus oli, että heidän puolestaan ei tarvita mitään lupaa, koska tuuliturbiini sijait-

sisi työmaalla. Kuitenkin, tuuliturbiini tornin huipulle asennettuna saattaa vaatia 

lentoesteluvan, jota voi hakea Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Marraskuussa 

2014 voimaan tulleen ilmailulain mukaan kaikki mahdollisesti vaaraa aiheuttavat 

laitteet, rakennukset, rakennelmat ja merkin asettamiset tarvitsevat lentoesteluvan. 

Se käytännössä tarkoittaa, että kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä len-

toasemia tai yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat luvan 

hakemista. Lentoestelupahakemuksen mukana on toimitettava asianomaisen ilma-
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liikennepalvelujen tarjoajan Air Navigation Services Finland Oy:n lentoestelau-

sunto. Lentoestelausunnon hinta on 240 € (+ALV), kun esteen korkeus on maan-

pinnasta alle 150 m. /2,15,20/ 

Aurinkopaneelien asentaminen ei vaadi toimenpidelupaa, jos se ei vaikuta kaupun-

kikuvaan tai ympäristöön merkittävästi, tai sitä ei olla asentamassa suojeltuun ra-

kennukseen. Vaasan rakennusvalvonta vahvisti asian, että jos rakennustyömaalle 

työmaakonttien katolle haluttaisiin nostaa aurinkopaneeleita, he eivät vaadi siihen 

toimenpidelupaa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Keräämieni tietojen perusteella uusiutuvan energian käytöstä rakennustyömaalla 

voisi olla hyötyä. Se voisi kattaa esimerkiksi työmaakoppien kustannukset raken-

nusaikana. Energian lähteeksi valitsisin auringon, sillä moduulin asentaminen ei 

tarvitse erityisiä lupia. Sen siirtely on helppoa ja voimalaa voi hyödyntää myös työ-

mailla, jossa ei ole torninosturia.  

6.2 Luotettavuuden pohdinta 

Opinnäytetyöni uusiutuvaa energiaa koskeva tieto on peräisin internetistä löyde-

tyistä uusimmista artikkeleista ja alan nettisivuilta, sillä silloin tieto on tuoreinta. 

Uusiutuva energia on nyt trendikäs ja nopeasti kehittyvä ala, joten laitteet ja niiden 

hyötysuhteet kehittyvät huimaa vauhtia. Aurinkopaneelien tuottavuudesta ja toi-

minnoista on paljon dataa ja tietoa. Arvot energian kulutuksesta perustuvat Vaasan 

sähkön mittareihin. Lämpötilat ovat Suomen liikenne- ja viestintäministertön alai-

suudessa toimivalta ilmatieteenlaitoksen mittareista.   
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