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Toisen pääalueen
muodostavat pinta-
käsittelyt sekä ulko-
puolella että erikoi-
sesti sisäpuolella. Jos
pinnat ovat myrkyttö-
miä ja ilmanvaihto
asiallinen, on terveen
talon hyväksi saatu
paljon aikaan. Myös
suojautuminen  me-
lulta ja liialta säteilyl-
tä on välttämätöntä.
Tässä tarjoavat myös

vesi ja tuoresavi merkittäviä mahdollisuuksia Faradayn
häkki -lajityypin metallisieppaajien rinnalla.

Kolmas aihealue, joka näyttää olevan nousussa,
ovat kauneusarvot pinnoitteissa, taloissa ja ympäris-
töissä. Kaunis on myös kestävää, koska sitä ei kevyesti
pureta, vaan hoidetaan ja huolletaan kunnollisesti. Ru-
maa ei siis kannata tehdä.

Terveellinen ja ekologinen elämänmuoto vaatii
harjoittajaltaan jatkuvaa valppautta ja vireyttä. Leh-
temme toivoo voivansa tässä palvella tinkimättömäs-
ti ja rehellisesti, meille osoitetun luottamuksen arvoi-
sesti.

Pekka Rytilä
Päätoimittaja
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Kolmannelle vuodelle

P Ä Ä K I R J O I T U S

A J A N K O H TA I S TA

Lähtiessään nykymuodossa kolmannelle ja kaikkiaan
seitsemännelle vuodelleen Terve Talo -lehti katselee
tulevaisuuteen tietyllä tyynellä optimismilla. Luo-
pioisten keskus, messut ja lehti itsekin ovat saavut-
taneet vastakaikua enemmän kuin osattiin odottaa.
Uusia voimia on saatu toimitustyöhön ja markki-
nointiin. Verkosto nykii pirteästi sekä kotimaassa et-
tä kansainvälisesti. Yhteydet ekologisen ja terveelli-
sen asumisen ja rakentamisen asiantuntijoihin ovat-
kin lehden toiminnalle kaikkein tärkeimpiä. Lisää täs-
tä aiheesta voi lukea vaikkapa Luomuran hallituksen
Viron matkaa koskevasta artikkelista.

Nyt alkaa jo kiteytyä, mitkä asiat ovat olennaisim-
pia. Laajin ja vaativin asiaryhmä on rakennusfysiikka ja
rakenteet koko laajuudessaan ja erityisesti eri raken-
nusmateriaalien pitkäaikainen yhteistoiminta. Tässä on
tehty pahoja virheitä. Terveestä talosta ei ole voinut
usein puhuakaan viime vuosikymmeninä materiaalien
ja menetelmien kaaoksessa. Eipä ole ihme, että vanhat
turmelemattomat yksiaineiset rossipohjarakennukset
ovat arvossa.

Uusi laki koti-
talouksien tueksi

Helmikuun alussa as-
tuu voimaan uusi
asuntojen terveyshait-
ta- energia- ja kor-
jausavustuslaki, jon-
ka perusteella asun-
non terveyshaittojen
vuoksi suuriin talou-
dellisiin vaikeuksiin
joutuneet kotitaloudet
voivat saada avustusta
kotinsa terveyshaittaa
aiheuttavien vaurioi-
den korjaamiseen. Jos

rakennusvauriot ovat niin mittavia, että asunnon kor-
jaaminen ei ole mahdollista tai taloudellisesti miele-

kästä, voidaan vaikeimmissa tilanteissa myöntää avus-
tusta myös uuden asunnon rakennus- tai hankintakus-
tannuksiin. 

Avustukset myönnetään valtion talousarvioon tar-
koitusta varten varatuista varoista, joita vuodelle 2006
budjetoitu n. 1–2 milj. euroa. AsTe ry järjesti jo 1995
valtiovallan edustajille ja muille päättäjille kuulemisti-
laisuuden, jossa asia oli ensimmäisen kerran esillä.  

Vuonna 2002 Helsingin yliopisto teki ”Homeongel-
ma ja sen psykososiaaliset vaikutukset” tutkimuksen,
joka sai päättäjät ymmärtämään ongelman todellisen
vakavuuden.  Sen seurauksensa STM ja ympäristömi-
nisteriö asettivat selvitysmiehet, joiden työn tuloksena
esittivät kyseisen korjausrahaston perustamista. Loka-
kuussa 2005 pidettiin eduskunnan auditoriossa semi-
naari Asumisen aikapommi – rahat ja henki. Tässä se-
minaarissa Sosiaali- ja terveysministeriö ja AsTe ry esit-
tivät myös kuntotarkastuslain tarpeellisuutta.  

Hannele Rämö
Asumisterveysliitto AsTe ry
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TERVE TALO -lehti on luonnonmukaisen ja terveellisen asumisen ja rakentamisen äänenkannattaja ja erikoislehti. Lehti tarjoaa ajan-
kohtaisia artikkeleita asiantuntijoilta ja myös eri alojen asiantuntijoista. Terve Talo -lehti pohtii kestävän kehityksen vaatimuksia ja
tulevaisuuden mahdollisuuksia selkeästi ja ymmärrettävästi. Luonnonmukaisen ja terveellisen asumisen ja rakentamisen kysymykset
koskettavat jokaisen ihmisen elämää. 
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Windside Productions on kansainvälisesti merkittävä tuulivoimageneraattoreita kehittävä
ja valmistava yhtiö. Yhtiö toimii kaikkialla maailmassa, missä tarvitaan akkujen latausta
valmistaen tuotteensa Pihtiputaalla Keski-Suomessa.

RRUOTSIUOTSI •• HHELSINKIELSINKI •• VVIHTIIHTI •• PPIHTIPUDAIHTIPUDA SS •• KKOKOKOO MAMA AILMAAILMA

WWindside latindside lataaaa
AKKUJAKKUJAA TUULELLTUULELLAA

Raision Mylly -ostoskeskuksessa on
kaksi tuuliturbiinia maamerkkitornin
huipentajina.
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E N E R G I A A

Windsiden idea syntyi 1979 Risto
Joutsiniemen opiskeluaikana Ruotsissa.
Ensimmäinen prototyyppi rakennettiin
Helsingissä. Pystyroottori toimii kaikis-
sa olosuhteissa, kesätuulessa ja talvi-
myrskyssä, tropiikissa ja arktisissa olo-
suhteissa tuottaen 50 % enemmän säh-
köä kuin perinteiset potkurimallit. Se ei
metelöi, ei tapa lintuja, on valmistettu
kestävistä materiaaleista ja huollon
suhteen minimoitu. ”Eri pidä ihmetel-
lä, jos Windside toimii vielä vuonna
2100”, firman kotisivu valistaa.

Tuotetta valmistettiin ensin Vihdis-
sä vuodesta 1982, kunnes yhtiö muut-
ti pohjoisemmaksi. Yrittäjyyttä tuettiin
eri tavalla harvaan asutulla alueella,
mikä tarjosi mahdollisuuden Windsi-
de Productionsin rahoitukselle. Posi-
tiivinen puoli nykyisessä sijainnissa
Pihtiputaalla on kohtuullinen kustan-
nustaso. Negatiivisina puolina voi
nähdä pitkät etäisyydet mm. lento-
kentille ja logistiikan kannalta yleen-
säkin sekä erikoisosaamista edellyttä-
vän työvoiman vaikean saatavuuden.

Risto Joutsiniemi käyttää runsaasti
aikaa asiakkaiden luona maailmalla.
Viimeisimmät kohdealueet ovat olleet
Englanti, Norja, Kiina ja Hollanti.
Matkapäiviä kertyy vaihtelevasti eri
vuosina 30-60. Yrityksellä on nyt 215
osakasta, ja yrityksessä työskentelee
12 henkilöä. Osakasmäärä lisääntyi
edelleen syksyn 2005 osakeannissa.

Erikoistuminen 
säästää pilkanteolta

Perinteinen energiateollisuus näyttää
usein ”pilkkaavan ja häpäisevän” tuu-
livoimateollisuutta, ja mediakin jul-
kaisee innokkaasti kaiken kielteisen.
Tuulimyllyjä vastaan taistelu on tun-
nettua jo Don Quijotesta. Miten
Windsiden tuuliturbiinit ovat säästy-
neet tällaisesta?

— Eivät sinänsä ole säästyneet, vä-
hätelty on sekä perinteisen energia-
teollisuuden että myös perinteisten

potkurituulivoimaloiden valmistajien
taholta, kommentoi Risto Joutsiniemi. 

— Mutta Windsiden oman mark-
kinasegmentin vuoksi (akunlatauslait-
teet) yritys ja tuote ei kilpaile ”ener-
giateollisuuden” eikä myöskään mui-
den tuulivoimantuottajien kanssa,
vaan kohderyhmänä ovat ammatti-
laiskäyttäjät eri puolilla maapalloa. 

Windside-turbiineita käytetään vai-
keissa olosuhteissa (jäätävyys, myrsky,
vaikeapääsyiset alueet, merialueet,
vuoristot) akunlataukseen tuotta-
maan virtaa esim. mittalaitteisiin. Tur-
biineita löytyy linkkimastoista, öljyn-
porauslautoilta, poijuista ja tutkimus-
asemilta. Windside-teknologia on rat-
kaissut kaikki tuulivoimaan yleensä lii-
tetyt ongelmat ja kykenee siksi toimi-
maan alueilla, joissa perinteiset vaaka-
akseliset potkuri-tuuliturbiinit eivät
selviydy. 

— Energiateollisuuden kielteistä
asennetta on siksikin vaikea ymmär-
tää, että tuulivoima ja muut uusiutu-
vat energiamuodot ovat kuitenkin pe-
rinteisen energiantuotannon täyden-
täjiä, eivät kilpailijoita. Molempia tar-
vitaan, toteaa Risto.

Tuuliturbiini 
tulee rakennuksiin

Windsidet on tähän mennessä asen-
nettu yleensä erillismastoihin. Pysty-
roottori  tuo mieleen luonnonmukai-
sen ilmastoinnin poistoimurin. Wind-
side-mallin edeltäjää, suomalaista Sa-
vonius-roottoria onkin käytetty tähän
tarkoitukseen tuhansien talojen ja ju-
nanvaunujen katoilla. Nykyään tämä
hoidetaan sähköllä, mikä muodostaa
yhden suuren kustannuserän kiinteis-
töjen ylläpidossa.

�

Leila Joutsiniemi esitteli äänetöntä Windside-tuuliturbiinia mökki ja ammatti-
käyttöön Terve Talo -messuilla viime huhtikuussa Luopioisissa.
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Tammisaaressa Sydvästin koululla tuuliturbiini toimii rakennuksen elimellisenä osana.

Integrointi rakennuksiin tarkoittaa
kirjaimellisesti tuuliturbiinien liittä-
mistä asuinrakennusten tai muiden
rakennusten yhteyteen. Esimerkkejä
ovat
� Vaasan yliopiston tutkimuskäytössä

olevat WS-0,30 -turbiinit Tritonia-
kirjastorakennuksen katolla Vaasan
yliopiston kampusalueella (katso li-
ve-videota turbiineista osoitteessa
http://www.uwasa.fi/~tuulisaa/,
jonne pääsee myös Windsiden net-
tisivujen kautta Links-kohdasta);

� Sydvestin koulu Helsingin Tam-
misalossa, jossa turbiini on pysty-
tettynä koulun katolle ja on ope-
tuskäytössä.

� Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Ara-
bianrannassa, jossa WS-4B -turbii-
ni on installoitu osaksi valotaide-
teosta asuinkerrostalon katolle.  

� Kauppakeskus Myllyn tornin kaksi
WS-12 -turbiinia Raisiossa.  

Windsideen tulee jatkuvasti ulko-
maisilta arkkitehdeiltä ja suunnittelu-
toimistoilta yhteydenottoja uusiin
suunnitteluprojekteihin liittyen.

Teksti: Pekka Rytilä

Kansainvälistä menestystä 

Oy Windside Production Ltd:n hollantilainen jälleenmyyjä, Wim Stevenhagen / SET Energie &
Tractie, voitti arvostetun EEP-palkinnon kultamitalin Windside-sovelluksellaan viime marras-
kuussa Pariisissa Pollutec-näyttelyn yhteydessä pidetyssä loppukilpailussa. 

EEP-palkinnon jakaa vuosittain European Environmental Press (EEP) yhdessä ranskalaisen ym-
päristöalan näyttelyn Pollutec’n kanssa. EEP-palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta sel-
laisille eurooppalaisille yrityksille, jotka parantavat ympäristöä innovatiivisten ympäristötekno-
logioiden avulla. Palkintoja jaetaan kolme: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Kilpailun voitta-
nut Wim Stevenhagen’in suunnitelma oli nimeltään  ”SET: A wind turbine for every private hou-
se, no noise, less maintenance and durable”. Innovaatiossa esiteltiin Windside-tuuliturbiinia jo-
kaisen kodin yhteyteen soveltuvaksi ratkaisuksi energiantuotantoon.

Helsingin Arabiassa Windsiden tuuliturbiini on osa Tarja Ervastin taideteoksesta
Tuulen kuvia.

Valoa ja energiaa tuulesta

Kaunis, äänetön ja turvallinen Windside-
pienoistuulivoimala tuo sähköt sinne, missä

verkkovirtaa ei ole saatavilla. Luotettava
akunlatausjärjestelmä ympäri vuoden.

Kysy lisää!

finland@windside.com * www.windside.com
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AKATEEM INEN  PUHEENVUORO

Kaikkien aikojen laajin, koko maailman väestöä koskeva bio-
loginen koe on ollut meneillään jo joitakin vuosia.  Pian lähes
1/4 koko ihmiskunnasta on siinä koehenkilöinä, vapaaehtoi-
sesti altistaen aivojaan matkapuhelimen sähkömagneettiselle
säteilylle Loput, 3/4 muodostavat kontrolliryhmän, tosin eivät
ihanteellista sellaista, koska monet heistäkin, jotka itse eivät
käytä matkapuhelinta, altistuvat passiiviselle matkapuhelin-
säteilylle ja muun tyyppiselle radiotaajuiselle säteilylle.

Onko matkapuhelimen sähkömagneettinen kenttä haital-
linen ihmisen elimistölle vai ei, on kysymys, jota ei ole selvitet-
ty. Biologiset vaikutukset, joita tähän mennessä on havaittu
tutkimuslaboratorioissa  eri puolilla maailmaa, ansaitsevat yh-
teiskunnan vakavan arvioinnin.

Olemme tutkineet radiotaajuisten sähkömagneet-
tisten kenttien vaikutuksia veriaivoesteeseen ja kas-
vainten muodostumiseen nisäkkäiden aivoissa
vuodesta 1988 ja olemme hankkineet laajan
kokemuksen  tältä tutkimuksen alueelta. 

Samanaikaisesti kun jyrsijöillä tekemämme
tutkimukset eivät ole paljastaneet kasvainten
kasvua edistävää vaikutusta aivoissa altistet-
taessa koe-eläimiä sekä jatkuvalla säteilyllä et-
tä pulssimoduloiduilla mikroaalloilla, taajuudel-
la 915 MHz,  ovat kyseiset radiotaajuiset kentät  kui-
tenkin lisänneet merkittävästi albumiinin vuotoa ve-
riaivoesteen läpi altistetuilla rotilla kontrolliryh-
mään verrattuna. Tutkimuksessa käytettiin yli 1500
eläintä. Altistimme rottia  erilaisille magneetti- ja säh-
kömagneettisille kentille, sekä jatkuvalle säteilylle että
pulssimoduloidulle, jossa pulssin toistotahti vaihtelee 50-200
pulssia sekunnissa taajuudella 915 MHz.

Veriaivoeste suojelee nisäkkään aivoja altistumasta mah-
dollisille veressä esiintyville haitallisille yhdisteille. Veriaivoes-
te läpäisee rasvaliukoisia aineita ja on muodostunut aivojen
hiusverisuonien endoteelisoluista, jotka ovat tiivisliitoksilla toi-
siinsa sidottuja..

Hyväkuntoinen, toimiva veriaivoeste suojelee aivoja vau-
rioitumiselta, kun taas vahingoittunut veriaivoeste läpäisee sel-
laisetkin vesiliukoiset  molekyylit, jotka eivät normaalisti kul-
keudu aivokudokseen.

Merkittävin, aiemmissa tutkimuksissa tekemämme havain-
to on se, että SAR-arvot (Specific Absorbtion Rate), mitattu-
na n. tehoilla 1 mW/kg lisäävät albumiinin läpäisevyyttä enem-
män kuin korkeammat SAR-arvot. Mikäli tilanne olisi päin-
vastainen,  tuntuisi, että matkpuhelimelle ja muulle radiotaa-
juiselle säteilylle altistuminen voitaisiin ratkaista säteilyn tehoja
alentamalla. Havaintojamme vastaava tilanne, jossa heikko-
tehoisimmat kentät ovat biologisesti kaikkein vaikuttavimpia,
muodostaa merkittävän ongelman.

Matkapuhelinsäteilyn aiheuttamat, eniten korostuvat ve-
riaivoesteen läpäisyvaikutukset eivät ehkä tapahdu aivan ai-

vojen pintakerroksissa,  vaan useiden senttimetrien syvyydessä
keskeisten aivorakenteiden alueilla!

Ei myöskään voida täysin sulkea pois sellaistakaan  vaih-
toehtoa, että matkapuhelimen läheisyydessä olevat, eivät itse
matkapuhelinta käyttävät henkilöt, altistuvat myös  puhelimen
heikoille kenttävaikutuksille.

Olemme lisäksi tutkineet GSM-teknologian käyttämän mik-
roaaltosäteilyn vaikutuksia veriaivoesteen läpäisevyyden li-
sääntymiseen ja hermosolujen vaurioitumiseen käyttämällä oi-
keata 900 MHz:n taajuudella toimivaa matkapuhelinta. Nu-
kuttamattomia rottia altistettiin tai valealtistettiin säteily-
kammioissa 2 tunnin ajan SAR-arvoilla 0,2, 2, 20 tai 200

mW/kg.  Altistumisen seurauksena voitiin todeta albumii-
nin vuotoa, albumiinin kertymistä hermosoluihin

sekä vaurioituneita hermosoluja vielä 14, 28
tai 50 päivän kuluttua altistumisesta.

Viimeisimmässä  julkaisussamme (Sal-
ford & al. 2003)  raportoimme 32 eläimel-
lä tehdystä tutkimuksesta, jossa ilmeni her-

mosoluvaurioita rotan aivoissa vielä 50 päi-
vän kuluttua siitä, kun niitä oli altistettu
GSM-säteilylle taajuudella 900 MHz:ä, te-
hoilla 2-200 mW/kg. Nämä tulokset varmis-

tuivat jälkeenpäin 96 rotalla tekemässämme
tutkimuksessa, jossa todettiin merkittävää albu-

miinin kertymistä hermosoluihin sekä vaurioituneita
hermosoluja. Tulokset altistetuilla ja altistamattomilla

eläimillä poikkesivat toisistaan. Tutkimustulokset julkaistaan
pian.

Mikäli matkapuhelinteknologia aiheuttaa käyttäjälleen jo
hyvinkin matalilla SAR-arvoilla albumiinin vuotoa veriaivoes-
teen läpi, on mahdollista, että myös muut veren haitalliset tok-
siset molekyylit pääsevät  aivokudokseen aivoja suojaavan ve-
riaivoesteen läpäisevyyden lisääntymisen myötä ja kertyvät
hermosoluihin ja aivojen glia-soluihin.

Ei myöskään voida sulkea pois sellaistakaan vaihtoehtoa
(erityisesti monen vuoden intensiivisen matkapuhelimen käy-
tön jälkeen), että riskit autoimmuunisairauksien ja neurode-
generatiivisten sairauksien syntyyn kasvavat.

Havaintojemme pohjalta tekemämme johtopäätökset ovat,
että niin matkapuhelinten myyjien kuin poliitikkojemmekin on
otettava täysi vastuu näiden mahdollisten niin matkapuheli-
men käyttäjille kuin koko yhteiskunnalle aiheutuvien riskiteki-
jöiden tutkimuksen tukemisesta.

Käännös: Erja Tamminen

Viite: 

Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile 

phones. Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren Lars and Persson BRR. Environmental

Health Perspectives 2003 111(7):881-883

Matkapuhelinteknologia ja aivot
Professori Leif G. Salford  MD, PhD, Lundin yliopisto, Neurokirurginen osasto

Esitelmä Suomen Eduskunnassa 19.5.2005
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Taina (s. 1941) ja Usko (s. 1939) Paa-
nanen ovat muutaman vuoden sisällä
kumpikin vapautuneet palkkatyö-
uraltaan. Taina toimi 38 vuotta käti-
lönä, viimeksi Laukaan äitiysneuvo-
lan vetäjänä. Usko taas ohjasi Keski-
Suomen kaavoitus- ja rakennustoin-
ta lääninhallituksen ja ympäristökes-
kuksen ylitarkastajana. Usko on läh-
töisin Pihtiputaan pitäjästä eteläm-
pää Alvajärveltä. Taina on Muuras-
järven tyttöjä. Uusi ruokohuvila si-
jaitsee Tainan synnyinkodin lähistöl-
lä Matoniemessä kantaen nykyisin ni-
meä Tuulentupa. 

Kahdeksankulmainen huvila Pihti-
putaan Muurasjärvelle sai alkunsa Us-
kon tarkastustyössä esille tulleesta
rantojen heikosta tilasta. Viimeinen
sysäys näyttävään ruokokattoon tuli
Saarenmaalta Kansojen kulttuurit
kohtaavat tapahtumasta vuonna
2002. 

— Viron itsenäistyminen avasi vii-
meisille vanhoille kattomestareille

Idea Saarenmaalta – 
vaikutteita Kiinasta

PPaanastenaanasten
KAHDEKSAN-
KULMAINEN
TTuulentupauulentupa

mahdollisuuden kouluttaa fiksuja
nuoria katontekijöiksi. Yksi heistä,
eläinlääkäri Mihkel Ling, toi keväällä
2003 kolmen hengen ryhmänsä Pih-
tiputaalle kahdeksi viikoksi. Eniten ai-
kaa meni ikkunankaariin, raportoi
Usko. Kyllä ne vaivan arvoisia ovat-
kin.

Pihtiputaan rakennustarkastajat
Raimo Paananen ja Erkki Siekkinen ovat
monilla kommenteillaan myötävai-

”Hiljainen talo, luonnonmukaiset materiaalit ”, luonneh-
tivat Paanaset valmistumisvaiheessa olevaa taloaan 
Pihtiputaan Muurasjärven rannalla. Vieras lisää listaan 
maisemaa kaunistavan, ylvään linnamaisen vaikutelman.
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kuttaneet talohankkeen suunnittelus-
sa ja kehittämisessä.

Paanaset ovat kirjoilla Jyväskyläs-
sä Alvar Aallon vuonna 1922 suun-
nittelemassa omakotitalossa Taulu-
mäessä. Sieltä tulee Muurasjärvelle
ainakin ikkunoiden ja ovien sisä-
vuorilaudan malli. Paanasilla on  4
lasta ja 6 lastenlasta. Taina on osak-
kaana myös viereisessä Salmen tila-
yhtymässä, jonka 95 osakasta on äs-

kettäin aloittanut  arvotalon kor-
jauksen. Usko toimii senkin projektin
asianhoitajana. Liikkeiden nopeutta
kuvaa, että Paanaset tutustuivat
Wienerbergerin savikattotiiliin ke-
vään 2005 Terve Talo messuilla, ja
nyt niitä on jo Salmen päärakennuk-
sen kattona. Aidon ja kohtuuhintai-
sen savikattotiilen tuloa onkin Suo-
messa jo pitkään odoteltu.

�

� Paanasten Muurasjärven ruoko-
talo on kaunis, äänetön pikku linna,
Tuulentupa nimeltään.

� Taina Paananen on Muurasjärvellä
synnyinseudullaan. Äiti Mia toimi ai-
koinaan Pihtiputaalla lypsykarjan
tuotannontarkkailijana. 
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Materiaali muotoa 
ohjaamassa

Kahdeksankulmainen talo sai vaikut-
teita Kiinan feng-shui arkkitehtuuris-
ta. Pyöreänoloinen muoto on viih-
tyisä.

— Vain hämähäkki tarvitsee nurk-
kia”, kommentoi tunnettu ruokora-
kentaja, jyväskyläläinen arkkitehti
Hartwig Reuter, osuuskunta Kaaneen
puuhamies. Suomalaisenkin mielestä
nurkkaan joutuminen on suuri häpeä,
ainakin koulussa.

Katon ja ulkovuorauksen perusai-
neena toimii järviruoko, toiselta ni-
meltään ryti (mikä erikoisesti ilahdut-
taa tämän artikkelin kirjoittajaa).
Ruoko on ikivanha rakennusmate-
riaali, kuten sen tieteellinen sukunimi

Phragmites (aita) osoittaa. 30 senttiä
paksuna ladelmana se toimii vesikat-
tona sata vuotta kerrallaan. Kasvin
ominaisuuksiin kuuluu kyky toimia ve-
den puhdistamona. Niinpä Tuulentu-
vassa on ruokoa myös jäteveden imey-
tyskentässä. Talon ulkovuorauksessa
on 50 mm paksu Berger-ruokomatto,
jonka päälle tulee rappaus ja kalkki-
maali.

Paanasten talon ruoko on osittain
peräisin Muurasjärvestä. Sitä on kor-
jattu talvisin 1000 lyhdettä aluksi kä-
sipelillä lumikolaa käyttäen, myöhem-
min itse sitovalla niittokoneella. Ruo-
kolyhde on standardoitu yleiseuroop-
palaisella direktiivillä, 20 cm läpimit-
taa tyvellä ja kaksi sidosta. Kattoruo-
ko tuli Viron Saarenmaalta ja Berger-
levyjen matto Unkarin Balatonjärvel-
tä, jossa ruoko kasvaa jopa kymmen-

metriseksi. Hyvää tasalaatuista ruo-
koa saa korjatuksi vasta kolmannella
niittokerralla, koska alussa kasvusto
on vaihtelevan ikäistä ja näköistä.
Paanasten taloon käytettiin ruokoa
yhteensä 3800 lyhdettä. Kattoneliö vie
10-12 lyhdettä

Geometriasta kiinnostunutta isän-
tää askarrutti erikoisesti kattomuoto: 

—  Piti laittaa kolme metriä harjaa
ja kaksi origoa. Olisi tullut muuten lii-
kaa pääkannattajia yhteen pisteeseen,
totesi Usko. Kattopalkit ovat 50x250
millin lankkua, välissä Vital -
kuusikuitueriste ja päällä tuulensuoja-
levy sekä sen ja ruokokaton välissä rei-
lu tuuletusrako. Rakenteet eivät ole
mitenkään erikoisia, seinäkin nor-
maali 150 millin puurunko. Perustuk-
sista löytyy betonianturat ja rossipoh-
jat, joissa on ruoko ja Vital mukana

� Jätevesikaivon saostusosastoa 
tyhjennetään ensi kertaa. 
Usko ikuistaa merkkipäivän 
valokuvaksi.

Kolmen metrin harja ja yläkerran
kaariikkunat leimaavat Paanasten 
Tuulentupaa.

� Kaari-ikkunan rakenteet sisä-
puolelta katsottuna. Puurunko, 
Vital kuitueriste ja ruokokate.

�

Terve talo  24.1.2006  15:42  Sivu 10



tajia hanke aktivoi ottamaan yhteyk-
siä, vaikka tähän projektiin ei niitä
materiaaleja tullutkaan. 

—  Lämpöeristystöihin on kätilön
peruskoulutus oikein hyvä, vitsailee
Usko vaimonsa huolellisesta kädenjäl-
jestä.

Hintaa ei ole laskettu, koska oman
perheen hartiapankkityöllä on ollut
merkittävä osuus. Perinteisesti ruoko
on köyhän kansan rakennusaine. Ma-
teriaali on ilmaista ja työtä voi tehdä
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eristeenä niissäkin. Rungon jäykistävä
vinolaudoitus on peräisin Suomen rin-
tamamiestaloista.

Luova projekti

Matonimessä oli vanhastaan vuonna
1962 rakennettu puuhuvila, jonka
korjaamista alettiin valmistella 1990-
luvulla. Pian ilmeni, että siitä ei laa-
jentamallakaan saa tyydyttävää, joten
sen paikalle tehtiin kokonaan uusi.
Päärakennuksen kumppaneina on
kaksi muutakin ruokokattorakennus-
ta, vaja ja savusauna. 

—  Suorakaiteen muotoisesta ruo-
kokattotalosta ei helposti saa oikein
luontevaa, kommentoi Usko koke-
muksiaan ensimmäisestä Laukaalle
tehdystä koekatosta. Omat apura-
kennusversiot Matonimessä vaikutta-
vat kyllä somilta nekin.

Haastava projekti innosti monia
ammattimiehiä omaperäisiin ratkai-
suihin. Muurari keksi yhden erikoisra-
kenteen yöllä miettiessään, samoin
peltiseppä vaikean hormikohdan. Ik-
kunat ovat käsityötä. Kaari-ikkunat te-
ki kylän puuseppä Heikki Kananen,
muut ovat uuraislaisen kolmannen
polven ikkunantekijän Lauri Honkasen
kädenjälkeä. Kierrätysosia on taloon
myös luonnollisesti sijoitettu. Väli-
pohjassa on Viitasaaren vanhan kir-
kon ja Hailuodon tienvarren koulun
hirsiä. Komeat pultit ovat Äänekosken
työväentalosta. On hyvä että talossa
on tarinoita. Myös savi- ja pajuraken-

itse. Päärakennuksella on kerrokses-
saan pinta-alaa noin 100 neliötä ja ti-
lavuutta 500 kuutiota. Vuoden koke-
mukset maalämmöstä ja ruokopuh-
distamosta ovat vakuuttavia.

Muurasjärven kylä tunnetaan itsel-
lisyydestään ja talkooperinteestään.
On mm. oma kirkko ja hautausmaa
sekä koulu, kauppa, pankki ja posti.

Teksti ja kuvat: Pekka Rytilä

Myös savusaunassa ja vajassa on ruokokatot. Vajan takaa näkyy 
Muurasjärven ruovikkoa.

”Monet ovat sanoneet, että jätä 
rappaamatta, mutta onhan tämä
ruokomatto ajan oloon liian hen-
toinen”,  tuumii Usko Paananen 
Berger-seinänsä ääressä.

Eläinlääkäri Mihkel Ling Muhun saaresta Virosta latoo standardilyhteistä 
ruokokattoa keväällä 2003. Kuva Kotiseutusanomat.
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PPuu iinneenn   eekkookk ii rr kkkkoo
—— SiitSiitä on pitkä on pitkä aikä aika, ka, kun Suomessa on tun Suomessa on tätätä ennen uusi kirä ennen uusi kirkkkko päällyo päällyststetty paanuilla,etty paanuilla,
luonnehti piispa Eero Huovinen Viikin kirluonnehti piispa Eero Huovinen Viikin kirkkkkoa vihkiäissaarnassaan 18.9.2005. oa vihkiäissaarnassaan 18.9.2005. 
HiippakHiippakunnan ja Helsingin seurunnan ja Helsingin seurakakuntuntayhtymän johtayhtymän johtajat eivät salanneet tyytyväi-ajat eivät salanneet tyytyväi-
syyttsyyttään, kään, kun Viikin ekun Viikin ekokokaupunginosan puukiraupunginosan puukirkkkko oto otettiin kettiin käyttöön. Lääninrovastiäyttöön. Lääninrovasti
PPerertti Simola sai suurtti Simola sai suureen Malmin seureen Malmin seurakakuntuntaansa araansa arvokkvokkaan lisän kaan lisän kuudenneksi uudenneksi 
kirkirkkoksi.oksi.

� Viikin kirkko kohoaa Vanhan-
kaupungin lahdelta alkavan 
vihervyöhykkeen päätteenä.

� Haapapaanut näyttävät jo alkavan 
hopeoitumisen merkkejä.
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Puukirkon anatomia

Vuonna 2001 järjestetyn suunnittelu-
kilpailun voitti JKMM:n tiimi, jossa
pääsuunnittelijan vastuuta on kanta-
nut arkkitehti Samuli Miettinen. 

— Pyrimme antamaan mielikuvia
metsästä, kirkossa, sanoo pääsuun-
nittelija. Suunnitelma kehittyi koko
lailla, mutta korkea salitila säilyi. Vaik-
ka pääsali on vain noin 9 metriä kor-
kea, ja ristikot lisäävät siihen kolme
metriä, niin vaikutelma on sama kuin
isoissa katedraaleissa. Miettisen mu-
kaan se johtuu siitä, että pystysuun-
tainen puurunko hallitsee salia. Se on
kokonaan varsinaisen vaipan sisäpuo-
lella.

Viikissä on yleisesti parinkymmenen
metrin paksuinen patja entistä me-
renpohjasavea, joten paaluperustus
oli ainoa mahdollinen ratkaisu. Tästä
seurasi, että koko alapohja on beto-
nirakenteinen. Perustus on kuitenkin
verhottu huolellisella kiveyksellä, joka
vastaa väriltään haapapaanuja muu-
taman vuoden kuluttua.

Runko esivalmistettiin Finnforestin
Äänekosken tehtailla. Rakenneratkai-
su ei ole juuri sen kummempi kuin
kenkälaatikko väärin päin. Talo on
tarkasti sprinklattu, ja paloluokan pa-
rantamiseksi tuulensuojalevy on kip-
siä.

Lämpöeristeissä pyrittiin suosi-
maan kierrätysmateriaalia ja puu-
kuitua. Katon lämpöeristeenä on pu-
hallettu selluvilla. Pohjoisseinään lai-
tettiin Vital-puukuitueriste, mutta ete-
läisemmän seinän teko sattui niin pa-
haan sadeaikaan 2004, että siihen pi-
ti laittaa varmuuden vuoksi kivivillaa.

Ilmastointi ja ohjaustekniikka on
koottu eteistilan päällä sijaitsevaan
konehuoneistoon. Raitis ilma tulee
kirkkosaliin alhaalta ja poistuu ylä-
kautta.

Hienot pinnat 
ja hillitty esineistö

Paljon huomiota herättänyt haapa-
puinen ulkopinta on tehty mekaani-
sesti lohkotuista paanuista. Mitään
käsittelyä siihen ei tullut. Värin odote-
taan itsestään muuttuvan samanlai-
seksi hopeanharmaaksi kuin Venäjän
kuuluisissa haapapaanukirkoissa. Pin-
ta likaantunee kaupunki-ilmassa, ja si-
tä puhdistetaan tarpeen mukaan peh-
meällä harjalla.

Kirkkosalin ja muiden tilojen pin-
noissa on kauttaaltaan kuusipuuta.
Kaapeissa on käytetty tammea. Myös
lattiat ovat vahapäällystettyä lautaa,
paitsi eteistiloissa. Seinät on vain pes-
ty saippualla. 

”Alttari ja kastemaljapöytä ovat
haapaa, joka on työstetty teräshar-
jaamalla  muistuttamaan meressä aje-
lehtinutta puuta”, kertoo sisustuksen
suunnittelusta JKMM:ssä vastannut
sisustusarkkitehti Päivi Meuronen. Tu-
los on ainutlaatuisen onnistunut.

Koska puu on sellaisenaan jalo ma-
teriaali, kalusteet ovat yleisesti ottaen
hyvin vähäistä. Mattoja ei ole lainkaan.
Kukat ja kynttilät laitetaan terästan-
goille, joita varten on lattiassa tappi-
reikiä. Alttarikaide on myös minimalis-
tinen, terärungolla vahvistettua puuta.

Teksti ja kuvat: Pekka Rytilä

�
Alttari on myös haapaa, risti hopeoitu
ja Antti Tantun alttaritaulu viinipuu-
aiheinen.
— Kirkkosalin vahva korkeusvaikutelma
synty puurungon linjoista, kertoo 
pääsuunnittelija arkkitehti Samuli
Miettinen.

�
Sisustusarkkitehti Päivi Meurosen     
lemmikkiesine on kuuden  kolehtikorin
kotipesä

H E L S I N G I N  V I I K I I N
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Villa Marjalaa rakennetaan kilo-
metrin päähän Luopioisten keskustas-
ta, 3750 neliön lounaisrinnetontille.
Arkkitehtonisesti talo on perinteisen
oloinen, harjakattoinen ja suorakul-
mainen 1.5 kerroksinen maaseutuasu-
mus. Ehkä erikoisin ratkaisu siinä on
tuvan, viherhuoneen ja saunan yhdis-
täminen saman katon alle niin, että
asuintalo ja sauna ovat kuitenkin eril-
lisiä rakennuksia.

Tilaa talossa on yhteensä 150 m2.
Alakerrassa (91 m2) on korkea tupa ja
keittiö, kaksi makuuhuonetta, askarte-
lualkovi ja kylpyhuone. Tuvassa pääsi-
säänkäynnin vieressä on sivueteinen ja
keittiön ja tuvan välissä ovi puutarhaan. 

– Olen talon suunnittelussa pyrki-
nyt yksinkertaisuuteen ja väljyyteen;
joka neliön ei tarvitse olla tehokäytös-
sä vaan tuvassa saa olla vapaatakin
lattiapintaa kuten ennen vanhaan,
Tuononen kertoo. Kevyet väliseinät te-
kevät tiloista helposti muunneltavia.
Parvikerroksen pinta-ala on 32m2 ja se
on aluksi avointa tilaa. Saunaraken-
nuksessa (27m2) on saunatupa/vie-

Terveellisyys, ekologisuus ja luonnonmukaisuus maalaisjärjellä sovellettuna

”””” VVVV IIII LLLL LLLL AAAA     MMMM AAAA RRRR JJJJ AAAA LLLL AAAA””””
Luomuran omassa työssä, ja Luomuran ja Sydän-Hämeen seutukunnan yhteisessä ”Terve talo
maaseudulla” -hankkeessa on vuosien varrella ideoitu ja suunniteltu muutamia malli-taloja.
Suunnitelmat muuttuivat käytännöksi, kun Luomura Ry:n toiminnanjohtaja Mikko Tuononen
aloitti mallitalon rakentamisen itse omana hankkeenaan. Tontti on ostettu Luopioisista
Mikkolahden asuinalueelta ja tammikuussa 2006 tehtiin Villa Marjalan pohja- ja perustustyöt. 

MALLITALO Mallitalo-artikkeleissa tullaan seuraamaan Villa Marjala -mallitalon töiden 
edistymistä Luopioisissa.

rashuone, pesuhuone ja puulämmit-
teinen sauna. Lisäksi on kylmä viher-
huone ja varasto. 

Pääsisäänkäynti taloon on terassin
ja viherhuoneen kautta, josta kuljetaan
asuintalon tupaan sekä saunatupaan. 

– Vuosien mittaan eri tilaisuuksissa
kun suosittelin erillistä saunaa var-
mimpana ratkaisuna kosteuden suh-
teen, tuli usein palautteena, että ‘se on
niin vaikea. Kun vanhenee tai sairastuu,
niin ei sitä enää voisi käyttää’. Pari
vuotta sitten se loksahti: Tehdään sau-
na erikseen mutta saman katon alle. Vi-
herhuone väliin! Tosin Villa Marjalaan
suunnittelin sen myös tunnelmasyistä.
Haluan saunasta oman maailmansa;
sinne mennään ja siellä ollaan – sauna
ei mielestäni kuulu olohuoneen viereen.
Ja vilvoittelutauolla voi valita metsäisen
takaterassin tai tulla viherhuoneen
puolelle, Tuononen kertoo.

Tuonoselle tärkeää on talon lähei-
nen yhteys luontoon. 

– Varsinainen puutarhatonttihan
tämä ei nyt ole mutta on muutettavis-
sa sellaiseksi. Puutarhaharrastusta

ajatellen halusin suoran yhteyden pi-
hapiiriin; keittiöstä pääsee suoraan
ulos yrttejä hakemaan ja kompostias-
tiaa viemään, suunnittelee Tuononen. 

Uutta ja omanlaista
remontin vaivalla

Tuononen on viime vuosina käyttänyt
vapaa-aikansa rintamamiestalon re-
montointiin ja laajentamiseen ja alkanut
pohtia vanhojen talojen kovaa kysyntää. 

– Vanhoista taloista saatetaan
maksaa satatuhatta ja vielä remontit
päälle. Aloin miettiä eikö samalla ra-
halla, vaivalla ja taidoilla saisi uutta-
kin aikaiseksi?, pohtii Tuononen. Vaa-
tivimmat ammattityöt kuten perus-
tukset, runko ja LVIS teetetään ul-
kopuolisilla. Routaeristykset tehdään
Lecasoralla – se on selkeä ja luonnon-
mukainen vaihtoehto. Runko ja kat-
torakenteet asennetaan Precut-mene-
telmällä eli valmiina palikoina. Siitä
eteenpäin työvaiheet ovat paljolti sa-
moja kuin vanhan remontissakin; le-
vytyksiä, lattioita, pintoja, kalusteita.
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Näistä töistä remonttitaitoinen ra-
kentaja selviää itse, eikä tarvitse pai-
nia purkutyön esiintuomien yllätysten
tai vanhan ja uuden yhdistämisen ai-
heuttamien hankaluuksien kanssa.

Terve-Eko vai Luomu 
– mikä talosta tulee?

– Sanoisin, että talosta tulee kohtalai-
sen tavallinen perustalo, tuumii Tuo-
nonen. Talon perustaminen harkoille
ja tuulettuva alapohja (rossipohja)
minimoivat maakosteuden ja radonin
aiheuttamia riskejä. Terveellistä sisäil-
maa haetaan myös kosteusongelmia
estävien hengittävien rakenteiden
avulla sekä välttämällä liimojen ja
muiden synteettisten aineiden käyttöä
sisätiloissa. Seinälevyt tulevat olemaan
pääasiassa puukuitua ja aito puu on
itsestäänselvyys esimerkiksi lattioissa.
Lautalattiaa voi ensin käyttää useita
vuosikymmeniä ja sitten hioa sen
uusiksi jos kulumisen jäljet vaivaavat –
eikä tarvitse kantaa huolta huoneil-
maan haihtuvista kemikaaleista. 

– Luonnonmukaisuus materiaaleis-
sa on yksi peruslähtökohtani – aina

kun se on käytännössä ja kohtuuhin-
taan mahdollista. Mutta ei tästä mi-
tään erikoista taloa tule; rautakaup-
patavaraa melko lailla kaikki mate-
riaalit ovat. Pieniä erikoisuuksia tosin
suunnittelen - ne tulevat esiin sitten
ajan myötä”, Tuononen suunnittelee. 

Lämmin ja hengittävä,
mutta ei vetoinen talo

Hengittävät seinät ovat reilusti eristet-
tyjä ja tiiviitä; hengittävyys ja vetoisuus
ovat kaksi eri asiaa. – Vielä matala-
energisempikin talo voisi olla, mutta
muutaman sylillisen pilkkominen lisää
klapeja tekee vain hyvää, Tuononen
toteaa. Kolmikerrosikkunat sekä vi-
herhuone suunnataan pääosin ete-
lään - siten saadaan auringon ilmais-
ta energiaa sisään taloon. Tulisijatut-
kija-arkkitehti Heikki Hyytiäinen suun-
nittelee Villa Marjalan tulisijat, jotka
ovat sydänmuurin ympärillä. Puuläm-
mityksen tukena tulee olemaan ilma-
lämpöpumppu ja pari öljytäytteistä
sähköpatteria – niillä saa varmistettua
talon pysymisen lämpimänä vaikka
asukkaat olisivat reissussa viikonlopun
yli.

Hyvä sisäilma on terveellisen asu-
misen perusta ja ilmanvaihdon järjes-
täminen pitää suunnitella huolella. 

– Painovoimainen ilmanvaihto tun-
tuisi tietyllä tapaa luontevimmalta
mutta talo on ehkä liian matala taa-
takseen sen kunnollisen toimivuuden
ympäri vuoden. Toisaalta koneellisel-
la ilmanvaihdolla saisi lämmön taltee-
notonkin hoidettua.  Ehkä päädyn
jonkinlaiseen sekoitukseen molem-
mista. Ideat ja kokemukset lukijoilta
ovat tervetulleita!, toivoo Tuononen.

Kertakäyttötalo 
vai pitkää ikää?

– Eräs luennoitsija kertoi viime vuon-
na, että dynaamisesti kasvavilla alueil-
la 30 vuoden arvioitu käyttöikä on riit-
tävä rakennuksille. Onneksi maaseu-
dulla kasvulle löytyy vielä tilaa, ilman
että jo rakentaessa pitää miettiä pur-
kamista. Joiltakin jo aikuisikään ehti-
neiltä kuulemani kommentti että ‘kyl-
lä se minun eliniän kestää’ ei tunnu oi-
kein perustellulta. Jos meitä edeltävät
sukupolvet olisivat rakentaneet kuten
me nyt, niin eipä tarvitsisi rakennus-
perinnön hoidosta puhua - ei olisi mi-
tä hoitaa. Jokainen tietysti laittaa asiat
tärkeysjärjestykseen oman arvomaail-
mansa mukaan; minä katsoin oikeak-
si tinkiä luksuksesta ja rakentaa sen si-
jaan vankempi talo jälkipolvillekin jä-
tettäväksi,  Tuononen pohtii. 

Kevään TERVE TALO- MESSUILLA
on toivon mukaan talon runko pys-
tyssä ja katto päällä. Talo toimii yhte-
nä messujen oheiskohteena. 

• Suunnittelija: Mikko Tuononen, 
040- 53 59 417, m.tuononen@ kolum-
bus.fi, keskus@luomura.com   
• Perustussuunnittelu: RI. Aimo Pakkala; 
aimo.pakkala@kolumbus.fi 
• Pääsuunnittelija: Ark. Pertti Toivari 
pertti.toivari@elisanet.fi 
• Perustukset: Veikko Jokela/ Raktek 
Kukkia Oy,  jokela@raktekkukkia.inet.fi 
• Tulisijasuunnittelu: Ark. Heikki 
Hyytiäinen / Tulisydän Oy 
heikki.hyytiäinen@tulisydan.fi 

Teksti: Jenny Turunen
seur. sivulla  päiväkirja Villa Marjalasta  �

Tapettitehdas

PIHLGREN JA RITOLA OY
PL 43, Satamatie 8, 37801 TOIJALA

(03) 542 1090

Antiikki-, entisöinti- ja tyylitapetteja sekä 
vanhoja suomalaisia perinneaiheita eri 
vuosisadoilta. Hengittävät pr-tapetit on 

painettu alkuperäisellä 160 vuotta vanhalla 
liimapainomenetelmällä. Värit on sekoitettu 

liituun, sideaineena perunajauholiima.

www.tapettitalo.fi 
palvelu@tapettitalo.fi 
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12-13.12.05 Perustusten muuraus
Tuulettuvassa alapohjassa jää talon alle n.80 cm korkea il-
matila. Se nostaa rakennusta jonkun verran, mutta harvoin
näkee liian korkeaa kivijalkaa. Päinvastaisia tapauksia kyllä
riittää! Maasta nouseva kosteus on rossipohjaisessakin ta-
lossa huomioitava, eli ryömintätila talon alla on saatava
tuulettumaan tarpeeksi. Villa Marjalaan tehdään perintei-
set ”kissanluukut”, joihin kosteaksi syystalveksi ja kylmim-
miksi talvikuukausiksi laitetaan puuluukut. Rossipohja on
myös yksinkertainen konsti välttää radonkaasun nousemi-
nen asuintiloihin. 
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2005 Mallin teko 
Yksinkertaisenkin mallin teolla saa jo kuvaa miltä valmis
talo tulee näyttämään. Malleilla voi kokeilla miltä talo
näyttää suhteessa muihin rakennuksiin, miettiä eri sijoi-
tusvaihtoehtoja, suunnitella puutarhaa jne. Myöhemmin
voi kaikkea tarkennella ammattilaisten avulla piirustus-
pöydällä ja tietokoneohjelmillakin. 

PP äiväiv äkiräkir jaja
VViillllaa  MMaarrjjaallaassttaa

Ideat muistiin!
Ideoita, haaveita ja suunnitelmia on hyvä kirjoittaa muistiin
vuosien mittaan – ne ovat hyvää muistinvirkistystä kun sit-
ten alkaa tosissaan suunnitella rakentamista. ”Itse olen kir-
joitellut ja piirrellyt ideoita muistiin erilaisille lappusille. Val-
taosahan niistä jää tietysti käyttämättä, mutta osa on hy-
vinkin käyttökelpoisia. Kuvan piirroksessa viherhuone on ta-
lon eteläpuolella ja talon ja saunan välissä on vain osittain
katettu terassi,’’ Tuononen kertoo.

16.12.2005 Routaeristykset
Koska rakentamisessa pyritään käyttä-
mään mahdollisimman luonnollisia mate-
riaaleja, oli LECASORAN valinta routa-
suojauksiin ja kapillaarisen kosteuden nou-
sun estämiseen rossipohjan alla selvää. Mi-
toituksessa ja suunnittelussa olivat hyvänä
apuna MAXIT Oy:n suunnitteluohjeet ja
tekninen neuvonta. (wwww.maxit.fi/pe-
rustukset). 40 kuutiota LECASORAA tuo-
tiin MAXITin Kuusankoskentehtailta. Kä-
tevin tapa on tilata se lähikauppiaaltasi  ja
puhalluttaa sora suoraan paikalleen. 

7.12.05 Anturan valu
Perustukset on suunnitellut RI. Aimo Pakkala Sahalahdel-
ta (aimo.pakkala@kolumbus.fi). Ulkomuureissa on kuusi
lecaharkkokerrosta ja talon alla kaksi riviä pilareita hal-
tiapalkkeja varten. Niillä saadaan jännevälit pienemmiksi
ja turha tärähtely pois lattiasta.

2.12.2005
Pintamaat on siirretty, viemärit ja vesijohdot kaivettu rei-
lun metrin syvyyteen, pohja tasoitettu, soritettu ja tiivis-
tetty. Anturan laudoitus ja raudoitus tehty. Kaikki alku-
vaiheen työt hoitaa Luopioislainen yritys Raktek Kukkia Oy
/ Veikko Jokela (jokela@raktekkukkia.inet.fi)

Ensimmäinen 
mummonmökki
rakenteille
Maailman ensimmäisen uuden ajan mummonmökin ra-
kentaminen käynnistyi tammikuun alussa Luopioisissa kun-
nanjohtaja Rauno Haapasen heittäessä kauhallisen beto-
nia mökin pilarianturan muottiin. Peruskiven muurausti-
laisuudessa betonin joukkoon valettiin sylinterissä perintei-
seen tapaan päivän lehdet ja käytössä olevat metallirahat.
Lisäksi sylinteriin laitettiin tietoa rakentamisen taustalla ole-
vasta kehittämishankkeesta ja myös itse rakennuksesta.

Ensimmäisen mökin rakennuttajana toimii Uuden Ajan
Mummonmökit Ay. Yhtiön puuhamiehenä toimii Ari Toi-
vari, joka on myös mummonmökki-idean keksijä. Raken-
tajana on paikkakuntalainen kirvesmies Heikki Syväpää.
Rakennukseen tulee noin 60 m2 + parvitilat. Pihaan ra-
kennetaan autokatos varastoineen. Sauna tulee asunnon
yhteyteen. Rakennuksen on suunnitellut rakennuttajayh-
tiössä mukana oleva arkkitehti Pertti Toivari. 

Vaikka rakennuksen valmistumisen aikataulu on vasta
tulevana kesänä, on sen tarkoitus olla esittelykohteena jo
huhtikuussa pidettävillä Terve Talo -messuilla. Silloin on
mahdollista tutustua rakennuksen tilajärjestelyihin ja ra-
kenteellisiin ratkaisuihin, joissa ekologisuus on ollut yh-
tenä tavoitteena. Rakennus rakennetaan Kostialan alueel-
le, pellon ja metsän rajaan, lähelle keskustan palveluja. 

Rakentamisen myötä Luopioisissa käynnissä oleva ”Kyn-
nys matalaksi - maalle muutto helpoksi” -kehittämishanke
(mummonmökkihanke) alkaa saada näkyviä tuloksia ai-
kaan. Kyseessä on kunnan käynnistämä kehittämishanke,
johon on myönnetty EU-rahoitteista Leader+ rahoitustukea
paikallisen toimintaryhmä Pomoottori ry:n kautta. Hank-
keen tavoitteena on ollut selvittää taloudellisen ja tehokkaan
maaseudun pienomakotitalon, nykyaikaisen mummonmö-
kin, rakentamisen mahdollisuuksia. Hanke on osoittanut,
että uudelle rakennustyypille on todellinen kysyntä olemas-
sa. Tavoitteena on alusta lähtien ollut saada myös käytän-
nön rakentamista aikaan, joka nyt siis on toteutumassa. 

Teksti: Pertti Toivari, Uuden Ajan Mummonmökit Ay
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Kesän 2006 asuntomessut
pidetään Espoon Kauk-
lahdessa 14.7.-13.8.2006.
Honkatalot tulee olemaan
yksi harvoista puutalo-
rakentajista messuilla. 

Honkatalojen kohde, Kotina, on to-
teutettu Honkatalojen ekopuutalora-
kenteella. Ekopuutalo on rakenteil-
taan muoviton, sillä tavallisen puuta-
lon seinärakenteen mineraalivilla ja
muovi on ekopuutalossa korvattu
puukuitueristeellä ja paperilla. Seinä-
rakenne muistuttaa ominaisuuksil-
taan hirsitalon seinärakennetta. Eko-
puutalon huoneilma on terveellinen ja
raikas hengittää. Seinärakenteessa ei
ole höyrysulkua, joten ilma pääsee
vaihtumaan luonnollisesti. Ekopuuta-
lo on loistava vaihtoehto erityisesti al-
lergikoille ja astmaatikoille. 

Asuntomessut  kesäl lä  

Espoossa Kauklahdessa

Talotehdas ja arkkitehti
yhteistyössä 

Espoon messuilla kaikki messutalot
ovat arkkitehtien suunnittelemia.
Honkatalojen kohde on Arkkitehtitoi-
misto Juha Ilosen suunnittelema. Ark-
kitehti Juha Ilonen on suunnitellut ta-
lon omistajien mieltymysten mukaan.
Honkatalot toimii ympäri Suomea

kiinteässä yhteistyössä arkkitehtien
kanssa. Pääosa Honkatalojen valmis-
tamista taloista onkin arkkitehtien
suunnittelemia. 

Honkatalojen ekopuutalot raken-
netaan pre-cut -tekniikalla. Se tarkoit-
taa, että talo valmistetaan tehtaalla
valmiiksi työstetyistä rakennusosista. 

Pre-cut -menetelmällä valmistetta-
vaan puutaloon on mahdollista tehdä
hyvin monimuotoisia rakenneratkai-
suja millimetrin tarkkuudella. Seinä-
rakenne on saumaton, turvallinen ko-
konaisuus.

Honkatalot-ekopuutalo voi olla tyyliltään moderni tai perinteinen.

TERVETERVE TTALALOO -MESSUT 2006
22-23.4. Aitoon Honkala, Luopioinen 

Messuilta löytyy laaja-alaisesti terveelliseen, ekologiseen ja luonnonmukaiseen raken-
tamiseen liittyvää tietotaitoa;  asiantuntijaluentoja, neuvontapisteitä, työnäytöksiä;
materiaaleja, tekniikka- ja rakenneratkaisuja, alan yrityksiä ja järjestöjä. Messut jär-
jestää Luonnonmukaisen rakentamisen keskus, Luomura Ry. Yhteistyössä mukana
Luopioisten, Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat.

Luomuran toiminnanjohtaja Mikko Tuonosella on messujen suunnittelu jo täydessä
vauhdissa.

– Messut ovat toimineet hyvänä kohtaamispaikkana näitä tervetalo -teemoja har-
rastaville tai miettiville. Ehkä tärkein palaute aiemmilta messuilta on messujen moni-
puolisuus; samasta paikkaa löytää vastauksia ja tuotteita niin moniin kysymyksiin. Ja
toinen yleinen palaute on ollut näytteilleasettajien kehuminen; ei turhaa rihkamaa vaan
laatutuotteita, toteaa Tuononen. 

Messut ovat viidennet laatuaan ja nyt toista kertaa Sydän-Hämeessä. Luopioisten
Aitoo on kuuluisa myös Kirkastus-juhlistaan. Aitooseen ajaa Tampereelta noin puo-
lessa tunnissa, Helsingistä puolessatoista.  

Messujen avajaiset la 22.4. klo 11–12. Seminaariluentoja lauantaina ja sunnuntaina
klo 12–16. Lisätietoja messuista keskus(@)luomura.com tai 040-579 7 579.

Tervetuloa kaikki terveellisestä rakentamisesta ja asumisesta kiinnostuneet.
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Väriä valaisimiin!
Kylmänsävyiset mattalasiset lampunkuvut saa uutta
eloa ja luo sävykkäitä tunnelmia kotiisi kun maalaat ne
vesiväreillä. Pesusienellä väri on helppo levittää ja pa-
perin päällä kuivuttuaan pinta kestää koskettelun.

Jos sinulla on hyviä ideoita ja kokeilemisen arvoisia niksejä talon
rakentamisen ja asumisen eri aloilta, niin kirjoita meille. Postia voit lait-
taa suoraan Luomuran osoitteeseen tai sähköpostiin (kts. sivulla 3 olevat
yhteystiedot). 
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”Energiatehokas koti” on energiapalvelukes-
kus Motivan organisoima kampanja. Energiate-
hokas koti -hankkeen toivotaan edistävän ener-
giatehokkaiden ratkaisujen ja toimintatapojen
toteuttamista tulevilla pientalotyömailla. Ta-
voitteena on kasvattaa matalaenergiapientalo-
jen markkinaosuus viidennekseen kaikista vuo-
sittain rakennettavista pientaloista vuoteen
2010 mennessä. 

Energiatehokas koti -hankkeen taustalla on
kasvuhuonekaasupäästöjen vähentämiseen täh-
täävä Kioton ilmastosopimus ja Suomen kansal-
linen ilmastostrategia. Rakentamisella ja raken-
nusten käytöllä on merkittävä vaikutus kasvi-
huonepäästöjen vähennystavoitteisiin. Raken-
nusten lämmitys aiheuttaa jopa kolmasosan Suo-
men vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä. Kodin
energiankäytöstä jopa puolet kuluu lämmityk-
seen, viidennes veden lämmitykseen ja loput ko-
din sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Rakennusten energia-
taloudellisuuden nähdään hyödyttävän sekä ympäristöä
että kodin asukkaita: energiatehokas koti vähentää sekä
asumisen ympäristövaikutuksia että asumiskustannuksia.

Sivusto tarjoaa tuhdin tietopaketin erilaisista pientalo-
rakentamiseen liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. Si-
vustolla käydään myös läpi kaikkien pientaloa rakentavien
sidosryhmien vastuut ja tehtävät. Asiaa löytyy rakennut-
tajien, eri osa-alueiden suunnittelijoiden, rakennustyön to-
teuttajien ja viranomaisten näkökulmasta.

Sivuston varsinainen helmi on virtuaaliopas, joka opas-
taa rakentajaa pientalorakentamisen energiatehokkuuden
saloihin. Virtuaaliopas on kevyt selaimessa suoritettava so-
vellus, joka ei vaadi tietokoneelta normaalia internet-käyt-
töä tehokkaampia ominaisuuksia. Oppaan avulla käydään
läpi energiatehokkaaseen pientalorakentamiseen liittyviä
asioita aina talon energiataloudellisesta sijoittamisesta
tontille alkaen. Kuvat ja niihin liitetyt animaatiot ovat näyt-
täviä mutta säilyttävät riittävän yksinkertaisuuden. 

Virtuaaliopas ei ehkä tarjoa uutta ja mullistavaa tietoa
energiatehokkaasta pientalorakentamisesta, mutta siinä
on visuaalisesti tyylikkäitä elementtejä kokeneemmankin
suunnittelijan muistin tueksi. Parhaimmillaan opas on var-
masti teeman tekemiseen tutuksi ei-ammattilaisille.

www.energiatehokaskoti.fi -sivustolla pidetään lisäksi
yllä aiheeseen liittyvien tapahtumien kalenteria ja vaati-
matonta hyödyllisten linkkien listaa. Sivustolta löytyy
myös uutispalsta, mutta uutistarjonta vaikuttaa ainakin
tässä vaiheessa kovin laihalta. Mainion virtuaalioppaan
takia sivusto jäi kuitenkin selaimeni suosikkilistalle.

wwwwww.ener.energgiaiatehokasktehokaskoti.fioti.fi
HYÖDYLLISIÄ TIETOLÄHTEITÄ INTERNETISSÄ
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Ota naapurit huomioon, kun lämmität puilla

Väärät puunpolttotavat
voivat aiheuttaa terveys-

haittoja astmaatikoille
Puunpoltosta voi varsinkin taajamissa aiheutua
huomattavaa haittaa naapureille, mikäli oikeaan
polttotapaan ja tulisijan ominaisuuksiin ei kiinnitetä
huomiota. Matalista savupiipuista tulevat kaasu-
maiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet kulkeutuvat
tehokkaasti naapuritalon ilmanvaihdon sekä ovien
ja ikkunoiden kautta sisäilmaan. Savusta kärsivät
erityisesti astmaatikot sekä muut keuhkosairaat, 
sydänsairaat, lapset ja raskaana olevat.

Erityisen ongelmallisia päästöjen
kannalta ovat vanhat tulisijat ja kak-
soispesäkattilat. Edistyksellisimmät
valmistajat ovat onneksi kehittäneet
uusimmista tulisijoistaan vähäpääs-
töisempiä. Tulisijan päästöt kannat-
taakin selvittää ennen tulisijan han-
kintaa. Uusille tulisijoille on yleensä
olemassa valmistajan laatimat käyt-
töohjeet, joita on hyvä noudattaa.

Polta vain puhdasta, 
kuivaa puuta, älä jätteitä
Lämmityksessä käytettävän puun
tulee olla kuivaa, jotta energiaa ei
tulisijassa turhaan kulu puussa ole-
van veden höyrystämiseen, vaan kaik-
ki puusta saatava energia saadaan
hyödyksi lämpönä. Lisäksi kuivan
puun polttamisesta aiheutuvat pääs-
töt ovat selvästi pienemmät kuin tuo-
reen tai kostean puun. Polttopuuksi
ei kelpaa tuore puu, vaan puun pitäi-
si olla yli vuoden kuivunutta ja oikein
säilytettyä. Sopivan ikäisen poltto-
puun tunnistaa jo hiukan harmaan-
tuneesta väristä, päiden säteittäisistä
halkeamista ja helposti irtoavasta
kuoresta. Jätteitä ei tulisijoissa pidä
polttaa lainkaan niiden aiheuttamien
myrkyllisten päästöjen takia.

Polttotapa 
vaikuttaa päästöihin

Jotta puu palaisi täydellisesti, pitää
lämpötilan olla riittävän korkea ja
ilmaa sopivasti tarjolla. Puun ener-
giasisällöstä kaksi kolmasosaa on
kaasuissa. Jos lämpötila tulisijassa on

liian matala, vapautuvat kaasut eivät
pala. Tällöin lämpöenergiaa menete-
tään ja saastutetaan turhaan lähiym-
päristöä. Tulisijaan ladotut puut kan-
nattaa sytyttää päältä sytykkeiden,
pienten puutikkujen, paperin tai tuo-
hen avulla. Tällöin kaasuuntuvat
aineet palavat sytykkeiden liekeissä,
eivätkä karkaa palamattomina piipus-
ta. Siinä vaiheessa, kun kaikki puut
palavat, on päästötaso jo matalampi. 

Piipusta tulevan savun väriä kan-
nattaa tarkkailla, jotta oppisi vähiten
haittaa aiheuttavan tavan käyttää tuli-
sijaa. Savun tulee olla vaaleaa ja vain
heikosti näkyvää, eikä se saa haista
pahalle. Savuhormien säännöllinen
nuohoaminen on erittäin tärkeää.
Kiinteällä polttoaineella toimiva tulisi-
ja ja sen hormi on syytä nuohota ker-
ran vuodessa.

Savusta terveyshaittoja
Puun palaessa liian vähäisessä ilma-
määrässä muodostuu häkää, joka
aiheuttaa hapenpuutetta verenkierros-
sa ja jonka vaikutukset voivat siten olla
kohtalokkaat. Häkä on terveydelle hai-
tallista myös pieninä määrinä, erityi-
sesti herkille ihmisryhmille, kuten ane-
miaa tai sepelvaltimotautia sairastavil-
le, raskaana oleville ja vastasyntyneille.
Häkäpäästöt ovat suurimmillaan sytty-
misvaiheessa sekä palamisen loppuvai-
heessa, kun jäljellä on enää lähinnä
koksia. 

Ilmaan vapautuu palotapahtumas-
sa myös hiilidioksidia, hiilivetyjä,
typenoksideja ja hiukkasia. Hiilivedyis-

tä monet ovat hengitysteitä ärsyttäviä
ja jotkut niistä lisäävät syöpäriskiä.
Typenoksidit lisäävät hengityselinoirei-
ta tunkeutuessaan syvälle hengitystei-
hin. Pienhiukkaset, joiden halkaisija on
alle 2,5 mikrometriä kulkeutuvat aina
keuhkorakkuloihin asti. Erityisen hai-
tallisia nämä pienhiukkaset ovat hengi-
tys- ja sydänsairaille. Suomessa noin
40 % pienhiukkasten kokonaispäästös-
tä on peräisin puun pienpoltosta.

Kysy neuvoja 
asiantuntijoilta

Lisää tietoa saat Allergia- ja Astmalii-
ton sisäilmaneuvonnasta, soittamalla
numeroon puh. 0600 14429. Voit
maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoi-
sin ja torstaisin klo 9-12 kysyä sisäil-
maan liittyvistä asioista, kuten ilman-
vaihdon parantamisesta, kosteus-
vaurioiden korjaamisesta, rakennus-
materiaalien valinnasta tai kodinko-
neista. 

Allergianeuvonnassa, puh. 0600
14419, terveydenhuollon ammattilai-
set vastaavat allergia- ja astmakysy-
myksiin maanantaisin, tiistaisin, kes-
kiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-13
sekä torstaisin klo 14 -18. Puheluiden
hinta on 0,78 e/min + pvm.

TIESITKÖ TÄMÄN

L isät ietoja
– Sisäilma-asiantuntija Taiju Virtanen, Allergia-

ja Astmaliitto ry, puh. (09) 4733 5420 tai 
taiju.virtanen@allergia.com 

– Tiedottaja Outi Rastas, Allergia- ja Astma-
liitto ry, puh. (09) 4733 5317, 
040-7303 851 tai tiedotus@allergia.com

– www.allergia.com
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Rakennuspuiden kaatoaika on parhaimmillaan
Rakennuspuiksi tarkoitetut havupuut on parasta kaataa
sydänkuilla, tammi-helmikuussa. Puut ovat syvimmässä le-
potilassaan, nesteet  ja ravinteet eivät liiku.  Jos metsät si-
jaitsevat runsaslumisilla seuduilla, on parempi kaataa ra-
kennuspuut jo alkutalvesta kuin odotella lumien sulamis-
ta. Kevätaurinko herättelee myös puut uuteen kasvukau-
teen, ja silloin ollaan jo auttamattomasti myöhässä sa-
vottaan menon kannalta.

Puun talvikaadolla on monia käytännön etuja. Puun
kuljetus metsässä on perinteisillä menetelmillä helpom-
paa, tukit eivät tule hiekkaisiksi eivätkä kastu sateessa.
Mitkään puuta tuhoavat tai pilaavat eliöt eivät ole talvel-
la uhkaamassa. Kun hirsiksi tulevat puut kuoritaan aina-
kin osittain tai veistetään tai sahataan pelkoiksi, ehtivät ne
kuivua riittävästi kevättalven kuluessa, jotta tuholaiset ei-
vät enää ilmojen lämmetessäkään pääse puuta pilaa-
maan. Talvikaatoiset puut ehditään myös sahata ajoissa
laudoiksi ja lankuiksi, joten ne ehtivät hyödyntämään te-
hokkaan kevätkauden ilmakuivauksessa. Juhannuksen jäl-
keenhän puu ei ulkoilmassa enää juuri kuivu.

Teksti: Harri Metsälä

TURVALLINEN SUOMALAINEN LEIJONA-LEVY!

RUNKOLEIJONA 
-ekologinen tuulensuojalevy

• Tiivis, silti hengittävä •
• Säänkestävä, suojaa eristeitä rakennusaikana •

• Jämäkkä •
• Lämpöäeristävä •

• Ympäristöystävällinen, puhtaasti puusta • 

www.suomenkuitulevy.fi

Valmistaja: Suomen Kuitulevy Oy
Jälleenmyynti: Rakennustarvikealan liikkeet kautta maan
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Viime vuoden lokakuussa vieraili Luomura ry:n hallitus sisarjärjestön kutsumana Virossa.
Matkaan osallistuivat Maarit Holttinen, Juha Lähde, Harri Metsälä, Pekka Rytilä, Mikko
Tuononen, Raija Tuononen ja Asko Valkama sekä hallituksen ulkopuolisena ekologisten
jalanjälkien asiantuntija Markku Kortelainen

Lilleorun asuinrakennuksen arkkitehtuuria. Yhteisön ensimmäinen asuintalo rahoitettiin pääosin myymällä huoneet asukkaille

Lilleoru sijaitsee 22 km Tallinnan
keskustasta Tarton tietä Raen kun-
nassa (www.lilleoru.ee). Se alkoi joo-
garyhmästä ja toimii lahjoituksena
saadulla 15 hehtaarin alueella yhdis-
tysmuodossa itsekasvatuksen keskuk-
sena. Naapureilta saatiin lahjana lisää
60 ha. Siihen suunnitellaan 16-20 ta-
lon käsityöläisyhteisöä ekokylän peri-
aatteella.

Alueella on kaksi koulutus- ja ruo-
kailutilaa sekä uusi asuntotalo, jossa

majailee 11 henkeä. Erikoisuuksista
mainittakoon ystäväintiaanien pystyt-
tämä tiipii-teltta.

Soomaassa esittäydyttiin ja kuultiin
Rene Valnerin ekotalon esittely. Siinä
on yksinkertainen suorakaidemuoto,
sivulla terassi, seinät ja yläpohja puu-
saviyhdistelmällä koottavat (www.
strawberry.sada.ee). Lauantain aa-
mulenkkinä oli viiden kilometrin kier-
ros Riisan rabaradan jäisillä pitkos-
puilla.

Tartossa kuultiin Tönu Mauringin
syvällinen esittely terveen talon peri-
aatteista. Sellaisen pitää olla 1) ra-
kennusfysikaalisesti toimiva, 2) ter-
veellinen ja 3) kaunis. Pintakäsittelyt
ovat tärkeitä, koska väärät yhdistel-
mät aiheuttavat paljon päästöjä. En-
nen valikoitiin aineet luonnosta ja rat-
kaistiin yksi ongelma yhdellä aineella.
Monia tavoitteita ajavat kemialliset
tuotteet muodostuvat usein myrkylli-
siksi.

Luomuran hallitus 
sisarjärjestön vieraana Virossa
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Taidokkaasti uudistettu
puutalo Härjapea 15 
Tallinnassa 

Margo Kaap ylpeänä esit-
telee seinätauluksi jätettyä
vanhaa rakennetta

Eestiläiset isäntämme esittelevät eko-
keskuksensa rakennussuunnitelmia.

Missossa katsottiin tiilitehdas, joka
tuottaa myös polttamattomia tuore-
tiiliä. Niitä käytetään lämmön ja kos-
teuden tasaukseen sekä äänieristyk-
seen (raskaampia kuin poltetut). 

Yöksi sunnuntaita vasten päästiin
Leigon hienoon vapaa-aikakeskuk-
seen, jossa rohkeimmat kävivät savu-
saunassakin.

Tallinnassa katsottiin Margo Kaa-
pin talon Härjapea 15 saneeraus ja
Peeter Jalakasin ravintolaprojekti. Hä-
nellä on myös 5:n talon ekokylä Haap-
salussa. Siellä on Etelä-Virosta siirre-
tyt hirsirakennukset, ruokokatot, sei-
nät osmankäämivilla-savea, tuulige-
neraattorit ja aurinkopaneelit.

Teksti: Pekka Rytilä

� Leigon vapaa-ajankeskuksen 
taloihin on luotu ilmettä käyttämällä
näköismalkaa huopakatteen päällä.

� Puheenjohtaja Juha Lähde 
olkisavisaunan kiukaalla
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Uusia ekologisia 
tuotteita
Aivan uudenlaisia sisustustuotteita tuo Suomeen
Taru ja Jari Leinosen perheyritys Decos Oy. Yritys ava-
si syksyllä Klaukkalassa näyttelytilat, joissa pääsee tu-
tustumaan uusiin savilaasteihin, -maaleihin ja Tade-
lakt -pinnoitteisiin. Tuotteet esiteltiin myös Habita-
re -messuilla, missä Tierrafinon värilliset sisustus-
laastit, -maalit ja Tadelakt -tuotteet kiinnostivat ark-
kitehtejä, rakentajia ja sisustajia.

Tierrafino Clay ja Tierrafino Paint -savilaastia ja
maalia käytetään, kun halutaan samettimaisia, him-
meäpintaisia seinä- ja kattopintoja. Tadelakt Stone
-tuotetta taas käytetään, kun tarvitaan vedenkestävä
pinta.

Tadelakt -tekniikka on Suomessa aivan uutta.  Kä-
sittelyssä rapataan betonipintaan tai kalkki, sement-
ti- tai savilaastipintaan (ihannerakenne) kaksi 2
mm:n kerrosta kiillotettua kalkkilaastia. Värillinen
pintalaasti tasoitetaan ja kun laasti on taikinamais-
ta, hangataan hiomakivellä pyörivin liikkein kiiltä-
väksi. Useampikertainen hankaus vaikuttaa kahdel-
la tavalla: huokoset sulkeutuvat, jolloin pinnasta tu-
lee vedenkestävä ja kauniin kiiltävä. Ennen kuivumis-
ta levitetään pintaan vielä oliiviöljypohjaista saippu-
aa, joka reagoi kemiallisesti kalkkiin muodostaen
suojakerroksen ja lisäten kiiltoa. Tadelakt -osaami-
nen on perinteistä Marokossa, missä tadelaktia on
käytetty kylpylöiden ja palatsien pinnoitteena.

Tierrafino Tadelakt Stone on kiillotettua kalkki-
laastia ja sitä myydään Suomessa nyt vain asennet-
tuna. Tadelakt -käsittely on aikaa ja taitoa vaativaa
työtä, jonka tuloksena on tyylikäs, saumattoman
upea pinta kylpyhuoneeseen tai tulisijaan.  Se on ve-
denkestävä, mutta hengittävä ja tosi helppo pitää
puhtaana.

Tuotteista ja seuraavista kursseista saa lisätietoa
http://decos.fi.

Terve talo  24.1.2006  15:44  Sivu 24



�25TERVE TALO

Rossipohjaisen talon omistajana haluaisin selvyyttä seu-
raaviin asioihin. Nämä kaikki kysymykset siksi, ettei niihin
tahdo saada selkeitä, yhteneviä vastauksia. Miten rossi-
pohjaa hoidetaan hyvin?

1. Miten pitäisi menetellä tuuletusluukkujen kanssa,
pannaanko talvella umpeen kaikki, osa vai ei mitään ?
— Kaikki pannaan kiinni ja tarkasti sittenkin. Kesällä vas-
taavasti tuuletus pidetään kokonaan auki. Talven rajana
on se, että vuorokauden keskilämpötila alittaa nollan. Ve-
det lakkaavat silloin juoksemasta. Talvi on kuiva.

2. Pitäisikö sokkelin sisäpinta eristää ryömintätilassa,
jotta tila pysyy talvellakin lämpimämpänä ?
— Yleensä luukkujen sulkeminen riittää, jos talo on talvel-
la lämpimillä, jolloin lämpöä siirtyy riittävästi alustaankin.
Styrox-tyypin eristeiden ongelmana on, että myyrät viihty-
vät niissä, joten ne pitää koteloida.

3. Pitääkö ryömintätilan lämpötilan olla aina plussan
puolella ?
— Kyllä sellainen on suositeltavaa, varsinkin, jos siellä kulkee
suojaamattomia vesijohtoja. Viemäri pysyy itsestään auki,
jos viettoa on tarpeeksi. Routalevyt perusmuurin ulkopuo-
lella auttavat rossipohjaa pysymään plussilla, koska syvem-
mällä maassa on aina noin +4 astetta (vrt maakellari).

Seuraavassa nimimerkki Huolellinen rossipohjanhoitaja kysyy rossi-
pohjan hoidosta. Terve Talo -lehden asiantuntija Pekka Rytilä vastaa.

K Y S Y  S I N Ä ,  A S I A N T U N T I J A  VA S TA A

4. Pitääkö ryömintätilan sorastuksen päällä olla muovi-
kelmu tai muu sellainen estämässä mahdollisen maa-
kosteuden nousu ?
— Yleisesti ottaen ei tarvitse, vaan ilmaväli riittää hyvin sii-
hen tarkoitukseen, etenkin jos tuuletustilan pohja on ym-
päröivää maata korkeammalla, kuten hyvä olisi. Muovi-
kalvo (tai tiivis lämpöeriste) vähentää kyllä kosteuden nou-
sua maasta, mutta jos sellaista käyttää, päälle on levitet-
tävä hiekkaa. Tuuletustilan pohja on myös muotoiltava
niin, että se kallistuu seiniin päin. Kalvo ei saa ulottua pe-
rusmuuriin asti, vaan se tulee jättää hiukan irti muurista,
jotta perusmuuriin tiivistyvä kosteus ei valu kalvon pääl-
le. Rossipohjalle ei nimittäin saa muodostua vapaata ve-
denpintaa. Siellä ei myöskään saa olla mitään orgaanista
ainesta (laudanpätkiä, pahvinpalasia, risuja, multaa yms).

5. Kosteina kesinä esim. viime kesän ilman kosteus oli
pitkiä aikoja 99%, onko tällä haittavaikutuksia?
— Kostea kesä on rossipohjalle hankalaa aikaa. Ei voi
muuta kuin tuulettaa hyvin kuivempina kausina. Erin-
omainen tapa on johtaa rossipohjalta hormi läpi talon ka-
ton yläpuolelle (tai ottaa uunien korvausilma rossipoh-
jasta), niin syntyy luonnollinen imuvaikutus. Yleensä kyllä
vaakasuora tuuletus riittää. 

Pekka Rytilän loppukommentti: 

Suosittelen lukemaan taustaksi Elias Härön ja Panu
Kailan klassikkokirjan Pohjalainen talo vuodelta 1976.
Hyviä ja hyödyllisiä ohjeita on myös Dick Björkholzin
kirjassa Lämpö ja kosteus (1987 s 119-121). Omasta
Terve Talo -kirjastani löytyy myös yhtä ja toista.

auro-luonnonmaalit.com
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Näyttelyn tavoitteena oli tuoda
esiin tekstiilialan naisyrittäjiä yrityksi-
neen ja tuotteineen ja myös tiivistää
yhteistoimintaa. Hurtilla huumoril-
laan ja rohkeilla kuvillaan huomiota
saanut TeVaNaKe -kalenteri oli samo-
jen pirkanmaalaisten naisyrittäjien
edellinen projekti. Pidetyssä näyttelys-
sä oli mukana kaksitoista yhdistyksen
yrittäjää.

Yksi näyttelyn yrittäjistä oli Liisa
Luomahaara, jonka yritys Liisan-
luomaa tarjoaa ompelupalvelua ihmi-
selle ja hänen kodilleen. Liisan käsis-
sä on syntynyt yksi näyttelyn upeista il-
tapuvuista, joka sai runsaasti huo-
miota vuosi sitten itsenäisyyspäivänä.

— Iltapuku oli Pirkanmaan TE-kes-
kuksen johtajan Riitta Varpen yllä lin-
nanjuhlissa, kertoi Liisa asetellessaan
pukua ja siihen kuuluvia asusteita esil-
le. Alunperin Riittaa Varpeen toiveena
oli teettää smargadinvihreä asu, mut-
ta yhteisen pohdinnan ja ideoinnin tu-
loksena syntyi kaunis, beigensävyinen
silkkipuku, johon sopiva kangas löytyi
Silkki Kimikosta.

— Puvun linjat ja tehokeinot syntyi-
vät kuvastamaan Riitta Varpen omaa
persoonallista tyyliä ja ryhdikästä ole-
musta, kertoi Liisa.

TeVaNaKe:n näyttely täytti NavettaKallerian syksyllä

Kädentaidot mukana arjessa ja juhlassa
Yrittämiseen sisältyy arkea ja juhlaa. Usein arki kohtaa juhlan, kun yrittäjän arjessa 
valmistuneet tuotteet ”osallistuvat” asiakkaan mukana suureenkin juhlaan. Marraskuussa
Navettakalleriassa Luopioisissa pidetty Pirkanmaan Tevanakenaiset ry:n näyttely ”Naisen
juhla — naisen arki” halusi osoittaa, kuinka yrittäjänaisten ideat ja visiot koskettavat ja
juhlistavat toisen naisen elämää. 

Yrittäjän arkeen
piristävää vaihtelua

Näyttely itsessään oli monelle muka-
na olevalle yrittäjälle arkea piristävää
vaihtelua, vaikka sen pystyttäminen
vaati monelta lisätyötä ja päivän ve-
nyttämistä.

— Oli erityisen mukavaa saada tä-
mä näyttely tänne maalle ja toivon, et-
tä myös sen sijainti herätti ihmisiä
huomaamaan maaseudun mahdolli-
suuden. Joskus on nostettava itse
”häntäämme” ja saada ihmiset huo-
maamaan, että maalla on elämää ja
mahdollisuus toimia , mietti Heli näyt-
telyn laajempaa merkitystä. 

Pirkanmaan Tevanakenaiset ry on
tekstiili-, vaatetus-, nahka-, ja kenkä-
alan yrittäjien, alan ammattilaisten se-
kä alaa tukevien henkilöiden perusta-
ma järjestö, joka aloitti toimintansa
1990-luvun alkupuolella. Tevanake-
naiset ry on yli 60 pirkanmaalaisen te-
vanake-alan naisyrittäjän muodosta-
ma yhteisö. 

� ”Naisen juhla — naisen arki” näytte-
lyssä oli esillä Liisa Luomahaaran 
toteuttama iltapuku, joka oli Pirkan-
maan TE-keskuksen johtajan Riitta Var-
pen yllä linnanjuhlissa vuonna 2004.

Seuraavassa Terve talo -lehdessä mm.
– Ekokylä – eilen – tänään –huomenna
– Kymmenen vuotta kokemuksia Liperin 

Marjala-ekotalosta
– Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto
– Hengittävää puukuitua
– Asumisen alkumuodot -sarja alkaa

Varaa ilmoitustilasi ajoissa, sillä lehti on jaossa Terve Talo -messuilla
22.–23.4.2006. Soita numeroon 040 511 4460 ja tee varauksesi heti!

TILAA TERVE TALO -LEHTI. SOITA 040 535 9417.
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T:mi Merja Markkula

040 557 4434

Hanke- ja projektitehtäviä
Auktorisoitu matkailuopas alueella

Kangasala, Kuhmalahti
Luopioinen, Pälkäne ja Sahalahti

LAHJAKSI -
 ILOKSI ITSELLE
luonnonmateriaaleista

valmistetut
laadukkaat vaatteet,

käyttö- ja sisustustuotteet

 KIMIKO
Mikkolan navetta

Keskitie 5, Luopioinen
avoinna

 ti-pe 11-17, la 9-14
kesällä myös su

T e r v e t u l o a  t u t u s t u m a a n  t a l o o n !

Ta p a h t u u      M i k k o l a n  n a v e t a n  v i n t i l l ä

Mummonmökki -hanke

Nykyajan mummonmökki
Enemmän sisältöä vähemmillä neliöillä

Arkkitehtuuritoimisto
Pertti Toivari / MARRAKES

0400 873 313, pertti.toivari@pp.inet.fi

T:mi Ari Toivari
Uuden Ajan Mummonmökit

040 595 0164, atoivari@luukku.com

Mummonmökki -hanke

Nykyajan mummonmökki
Enemmän sisältöä vähemmillä neliöillä

Kynnys matalaksi -
maalle muutto helpoksi - hanke
Museotie 1, 36760 Luopioinen

www.luopioinen.fi

TERVE TALOTERVE TALOTERVE TALOTERVE TALOTERVE TALO -näyttely
avoinna 1.1.-31.3.2006

ti-pe 11-17, la 9-14

TERVEELLISEMPÄÄ, EKOLOGISEMPAA,

LUONNONMUKAISEMPAA  RAKENTAMISTA JA  ASUMISTA

7.2.-31.3.

KIRJONNAT KERTOVAT

vanhoja käsitöitä kaappien kätköistä
4.4.-1.5.

KEVÄT KATTAUS

9.5.-25.6.

RAKKAUDESTA PELLAVAAN

liota - lihtaa - karstaa - kehrää

1.1.- 31.3.

KAIKEN MAAILMAN KEKSINTÖJÄ

INNO -näyttely

TERVE TALOTERVE TALOTERVE TALOTERVE TALOTERVE TALO
- KESKUS

Terve talo maaseudulla -hanke
Keskitie 5 E, 36760 Luopioinen

03 555 6656, 040 535 9417
tervetalo@luomura.com, www.luomura.com

Avoinna  ti-pe klo 11-17, la 9-14, kesällä myös su
VAPAA SISÄÄNPÄÄSY!

Mikkolan navetta, Keskit ie 5 E, Luopioinen

Tapahtumakalenteri
to 9.2. klo 18
Puu materiaalina
- mitä puuta mihinkin rakentamisessa ja sisustamisessa
Arkkitehti Harri Metsälä
to 9.3. klo 18
Millainen tulee rakenteilla olevasta mallitalo
Villa Marjalasta? - ideoista käytäntöön
Luomura ry:n toiminnanjohtaja Mikko Tuononen
to 6.4. klo 18
Perinteiset ja luonnonmukaiset pintakäsittelyaineet
- ulko- ja sisämaalausvinkkejä
Yrittäjä Hans Alfreds /Sateenkaarivärit Oy
la 8.4. klo 10-15
Kompostorin rakennuskurssi
Raini Kiukas /Käymälät kuntoon -hanke

NAVETTAKALLERIA
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