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suunnittelun lähtökohtia olivat 

muun muassa luonnonmukaisuus, 
myrkyttömyys, persoonallisuus sekä 

pitkäikäisyys. 
Talo avautuu etelään, 

ja hyödyntää tehokkaasti 
passiivista aurinkoenergiaa. 
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Rakennus perinteen 
ystävät muuttavat 
Iso-Puolalaan

Rakennusperinteen ystävät 
ry on saanut hallintaansa Iso-

Puolalan historialliset talot 
Puolalanpuistossa Turussa. 
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Luomura Ry:n linjaa.

Pääkirjoitus

Ajatus metallilaatikossa asumi-
sesta tuntuu useimmille meistä 
vieraalta. Käytöstä poistunei-
den merikonttien mahdolli-
suudet nopeana ja edullisena 
tapana rakentaa koteja on kui-
tenkin huomattu eri puolilla 
maailmaa. 

Käyttämättömiä kontteja 
kertyy kaikkiin maihin, jois-
sa tuontia on enemmän kuin 
vientiä. Konttien käyttäminen 
asumiseen on olemassa olevan 
materiaalin luovaa käyttöä. 
Esimerkiksi Amsterdamissa on 
kymmenen kuusikerroksista 
opiskelija-asuntoina toimivaa 
kerrostaloa, jotka on koottu 
merikonteista. 

Suomessa otettiin kesällä 
käyttöön ensimmäinen meri-
konteista koottu asunto. Jorma 

Soinin ja Päivi Strandenin 
Duokodiksi kutsuttu kontti-
asunto muodostuu kahdesta 
kontista ja sen pinta-ala on 50 
neliömetriä. 

Asunnosta löytyvät kaikki 
mukavuudet sekä varaava tak-
ka. Koko asunto on avointa tilaa 
lukuun ottamatta kylpyhuonet-
ta, wc:tä ja teknistä tilaa, jotka 
on erotettu erillisiksi tiloiksi 
kiinteillä seinillä. 

Konttikoti on mahdollista liit-
tää kunnallistekniikkaan, mutta 
se ei vaadi sitä, sillä käyttövesi 
voidaan tuoda säiliöön ja jäteve-
si kerätä omaan säiliöönsä. 

Duokoti on eristetty kauttaal-
taan noin 20 senttimetrin pak-
suisella SPU-eristeellä. Läm-
mityksestä huolehtii lämmön 
talteenotto, säteilylämmittimet, 

varaava Nunnauunin injektori-
takka sekä ilmalämpöpumppu. 

Merikontissa riittää lämpöä 
Suomen talvessakin. ”Olemme 
testanneet merikonttia lähes 
puolet huonommalla eristyk-
sellä samassa paikassa kaksi 
vuotta”, Jorma kertoo. 

”Olemme kutsuneet konttia 
sososiaalikontiksi, sillä eristei-
den lisäksi siinä on testattu eri-
laisia tekniikoita kompostoivine 
käymälöineen”.  

Merikonttikodit tarjoavat Jor-
man mukaan monia mahdolli-
suuksia, joita Suomessa ei tähän 
mennessä ole osattu hyödyntää. 
Merikonteista on mahdollista 
koota nopeasti ja edullisesti 
asuntoja esimerkiksi opiskeli-
joille tai asunnottomille ja niitä 
voisi käyttää tilapäisasuntoina 

esimerkiksi remonttien aikana. 
Jorma on myös usein tör-

männyt toiveeseen talviasutta-
vista siirtolapuutarhamökeistä. 
Konteista voisi löytyä siihenkin 
ratkaisu. 

Jorman ja Päivin Duokodilla 
on tilapäinen viiden vuoden 
rakennuslupa. ”Sen jälkeen on 
mahdollista, että haemme jatko-
aikaa. Myös pysyvän rakennus-
luvan hakeminen on harkinnas-
sa”, Jorma kertoo. 

Duokoti oli esillä Hyvin-
kään asuntomessuilla ja on nyt 
siirretty pariskunnan tontille 
Tuusulaan. ”Me asumme aivan 
loistavasti!” Jorma kuvaa meri-
kontissa asumista.

Jenny Turunen
 Lisätietoa:  

www.elamantahden.fi

Arkkitehti Panu 
Kailan mielestä 
rakentamisen 
laatua tarkastel-
taessa on syytä 
katsoa mennei-
syyteen, sillä 
sieltä voidaan 
oppia paljon. 

1960-luvulla tapahtui suoma-
laisessa rakentamisessa suuri 
käänne, kun käsityövaltaisesta 
rakentamisesta siirryttiin teol-
liseen rakentamiseen. 

Ennen 60-lukua talot ra-
kennettiin luonnonmukaisista 
materiaaleista ja ilmanvaihto 
toimi painovoimalla. 60-luvun 
jälkeen siirryttiin rakentamaan 
erilaisista levyistä ja muoveista, 
taloja alettiin perustaa maanva-
raiselle laatalle, eristää mineraa-
livilloilla ja sisäilmaa hallita ko-
neellisella ilmanvaihdolla.

Hengittävyys on  
vedenkäsittelykykyä
Kailan mukaan keskeisimmät 
syyt ongelmiin löytyvät hen-
gittämättömistä materiaaleista, 
joiden käyttö on arkipäivää 
teollisessa rakentamisessa.

Ilmanläpäisevyys ja veden-
läpäisevyys sekoitetaan usein 
toisiinsa, ja rakennetta tai ra-
kennusmateriaalia kutsutaan 
hengittäväksi, jos se pystyy lä-
päisemään ilmaa ja muita kaa-
suja mutta ei nestemäistä vettä. 

Eräs syy sekaannukseen on 
tapa, jolla puhutaan vesihöy-
rystä. Arkikielessä vesihöyry 
on sitä, mitä nousee saunan 
kiukaalta löylyä heitettäessä. 
Tosiasiassa vesihöyry on kaasu-
maista vettä. Se on kuivaa ja nä-
kymätöntä, eikä kastele ennen 

kuin se tiivistyy 
vedeksi jollekin 
pinnalle. 

Rakennusteolli-
suudessa vesihöy-
ryllä tarkoitetaan 
juuri tätä kaasu-
maista,  kuivaa 

vettä. Vastaavasti höyrynsulul-
la tarkoitetaan kaasumaisen 
veden sulkua. 

Höyryä läpäisevät materiaa-
lit eivät kuitenkaan välttämättä 
läpäise vettä. Tällaisia reiällisiä 
mutta hengittämättömiä mate-
riaaleja ovat esimerkiksi latek-
simaali tai telttakangas. 

Hengittävyys ei siis ole sama 
asia kuin reikäisyys, vaan sillä 
tarkoitetaan materiaalin kykyä 
käsitellä nestemäistä vettä. 
Hengittävä materiaali kykenee 
sitomaan vettä itseensä ja luo-
vuttamaan sitä pois ilmankos-
teuden vaihteluiden mukaan.

Hengittävä eli vettä läpäisevä 
materiaali läpäisee aina myös 
höyryä. Silti materiaali voi olla 
lähes ilma- eli höyrytiivis, kuten 
ilmansulkupaperi, hirsi tai lau-
ta. Tiiviin ilmansulkupaperin 
höyrynläpäisevyys on samaa 
luokkaa kuin höyrynsulkumuo-
vin. Usein kuuleekin ihmeteltä-
vän, eikö ole sama kumpaa sei-
nään laittaa. Ei ole, sillä niiden 
nestemäisen veden läpäisevyys 
ei ole sama.

Hengittävät  
sisäpinnat
Rakennusmateriaalin hengittä-
vyyden voi testata kotikonstilla 
roiskauttamalla sen päälle vettä. 
Jos materiaaliin syntyy märkä 
läntti, se on imenyt veden it-
seensä ja on siis hengittävä. Jos 

Haluammeko asua termospullossa?
vesi jää pisaroiksi pinnalle, ma-
teriaali ei ole hengittävä.  

Paljas puu tasaa sisäilman-
kosteutta erinomaisesti. Pal-
jasta puuta ei sisäpinnoissa 
kannata käsitellä hengittä-
vyyden tuhoavilla aineilla, 
kuten lakalla tai muovimaa-
lilla. Hengittäviä sisämaaleja 
ovat esimerkiksi liimamaalit ja 
liima+vernissamaalit. Myös öl-
jymaali muuttuu hengittäväksi 
muutamassa vuodessa. 

Lattioihin käytettävä vaha ei 
ole hengittävä pintakäsittely-
aine mutta kerrosten välisessä 
lattiassa ongelmaa ei aiheudu, 
jos lattia pääsee kuivumaan 
alaspäin. Sen sijaan kellarin lat-
tiassa vahaa ei kannata käyttää.

Noin vuonna 1960 rantautui 
Suomeen tuhoisa innovaatio, 
muovipintatapetti. Nykyään 
lähes kaikki markkinoilla olevat 
tapetit ovat muovipinnoitettu-
ja. Muovipinnoitusta kehutaan 
hengittäväksi, koska se on rei-
käistä, mutta tässä toistuu vir-
heellinen käsitys hengittävyy-
destä.

Hengittävät  
eristeet
Suomessa käytettyjä perinteisiä 
hengittäviä eristemateriaaleja 
ovat purut, kutterilastu ja sa-
hajauho. Nykyään on saatavilla 
myös puukuitueristettä useilla 
eri nimillä sekä pellavaeristet-
tä. Sammal on hyvä eriste, jos se 
on tiivistä. Sahajauho ja sammal 
ovat eristysarvoltaan noin puo-
let nykyisistä puukuituvilloista, 
eli niitä pitää olla kaksinkertai-
nen kerros.

Myös eristemateriaaleissa 
hengittävyys ilmenee eristeen 

kykynä käsitellä nestemäistä 
vettä. Useimmiten vesi tun-
keutuu eristeeseen kaasumai-
sena eli höyrynä. Kun höyryä 
on eristeessä runsaasti ja läm-
pötila laskee, höyry tiivistyy 
nestemäiseksi vedeksi. 

Luonnonkuitueristeet ovat 
rakenteeltaan onttoja ja vesi 
hajautuu kuitujen sisälle. Mine-
raalieristeissä vesi ei pääse kui-
dun sisälle vaan jää sen pintaan. 
Luonnonkuitu kykenee otta-
maan vettä sisäänsä huomatta-
vasti enemmän kuin mineraali-
eristeet ja säilyttämään samalla 
lämmöneristyskykynsä. 

Mineraalieristeet eivät kui-
tenkaan yksinään aiheuta kos-
teusongelmia. Suomessa on 
tuhansia taloja, joissa on mi-
neraalivillaa 100 mimmimetriä 
seinissä ja katossa, mutta niissä 
ei ole kosteusongelmia, sillä 
niissä ei ole myöskään höyryn-
sulkumuoveja. Vesivuoto on 
silti mineraalivillarakenteelle 
tuhoisa.

Lämpö  
talteen

Nykyiset lämmöneristysnor-
mit jättävät huomiotta erään 
tärkeän ominaisuuden eriste-
materiaaleissa. Eristeitä arvi-
oidaan ainoastaan eristysarvon 
eli lämmön läpäisyn mukaan, 
mutta sen varastointi unohtuu. 
Esimerkiksi tiili on esitysarvon 
perusteella huono seinärakenne 
mutta se varastoi lämpöä hyvin. 

Uusissa lämmöneristysnor-
meissa otetaan jo hieman huo-
mioon puun kykyä varastoida 
lämpöä, ja hirsirakenteelle 
myönnetään eristysarvon suh-
teen pienemmät vaatimukset 
kuin monesta aineesta koostu-
valle kerrosseinälle. 

Vetoisuuden torjuminen on 
oleellista asumismukavuuden 
ja energian säästön kannalta. 
Eristeen paksuus ei pelasta 
tilannetta vetoisessa talossa. 
Talojen pitää olla riittävän il-
matiiviitä, mutta vesitiiviitä ne 

eivät saa olla. 
Kaila painottaakin, että il-

matiiviyden saavuttamiseksi ei 
pidä käyttää höyrynsulkumuo-
via vaan ilmansulkupaperia. 

Ilmalämpöpumppu 
onkin homepumppu
Ilmalämpöpumppu höyryn-
sulullisessa talossa voi ajan saa-
tossa aiheuttaa vakavia vaurioi-
ta. Lämpöpumppua ei koskaan 
saa käyttää jäähdytykseen, jos 
talossa on höyrynsulku. 

Perussääntö on, että jos höy-
rynsulkumuovia välttämättä 
haluaa käyttää, sen pitää aina 
olla lämpimällä puolella seinää. 

Jos helteisellä ilmalla jäähdyt-
tää rakennusta ilmalämpöpum-
pulla, silloin lämmin puoli on-
kin ulkona ja viileä puoli talon 
sisällä. Höyrynsulkumuovi jää 
silloin väärälle puolelle. 

Kostea helle tulee seinän si-
sään eristeen läpi ja pisaroituu 
muovin ulkopintaan eli eristeen 

sisään. Kosteusongelma muo-
dostuu taloon pikkuhiljaa. 

Vedellä on  
ketterä selkä
Rakenteessa ei tarvitse olla 
suurtakaan rakoa, että vesi pää-
see rakenteen sisälle, ja altistaa 
sen homeen synnylle. Tällaisia 
rakoja voi syntyä myös hyvin 
rakennetussa talossa, jos raken-
teet liikkuvat hieman. 

Vanhoissa taloissa löytyy 
Kailan mukaan lähes aina ho-
metta märkätiloista ja hän pe-
räänkuuluttaakin järjenkäyttöä 
märkätilojen rakentamisessa. 
Toisin sanoen: ei kaadeta vettä 
lattialle talon sisällä! 

On sekä kosteuden hallinnan 
että asumismukavuuden kan-
nalta huonoa suunnittelua, että 
vettä suihkutetaan kylpyhuo-
neessa suoraan lattialle. Taus-
talla tällaisessa kylpyhuone-
suunnitteluissa vaikuttaa ajatus 
pihasaunasta, jossa vesi valuu 
lattian läpi ja lämpö kuivaa lo-
put. Kylpyhuoneessa tilanne on 
eri. Altaalla ja katolla varustettu 
suihkukaappi pitää lattian kui-
vana ja vähentää asunnon kos-
teuskuormaa.

Moderni rakenne  
on toipumiskyvytön
Vanhoissa puutaloissa kosteus-
ongelmat ovat usein rajallisia ja 
paikallisia ja ne ovat korjattavis-
sa. Moderneissa, monimutkai-
sissa rakenteissa vaurioiden 
korjaaminen on usein vaike-
ampaa. 

Nykytekniikka toimii Kailan 
mukaan teoriassa, ei elämässä. 
Hyvä esimerkki on höyrynsul-

kumuovi, jonka tehtävänä teori-
assa on sulkea vesi seinän ulko-
puolelle, mutta hyvin monissa 
tapauksissa se onkin sulkenut 
veden seinän sisäpuolelle. 

Kun riskialttiiden materi-
aalien lisäksi taloihin lisätään 
paljon tekniikkaa, tilanne 
muuttuu entistä vaikeammin 
hallittavaksi. Vanhoissa hyvin 
rakennetuissa taloissa rakenteet 
hoitavat monta tehtävää, joita 
nykyrakennuksissa joudutaan 
hallitsemaan koneilla. 

Rahalla  
maailma pyörii
Kailan mukaan nykyrakentami-
sessa keskeinen ongelma on ra-
kennusteollisuuden johdolla ta-
pahtuva rakentamisen teknisty-
minen ja monimutkaistuminen, 
joka myös nostaa rakentamisen 
hintaa. Esimerkiksi nykyisiin 
täytepohjiin vaaditaan lämmit-
timiä ja kuivaimia, koska ne 
eivät muuten tuuletu kunnolla. 

Jos talo sen sijaan rakenne-
taan vanhaan malliin kunnolla 
irti maasta, alustan tuuletus ei 
voi mennä epäkuntoon. Tällai-
sen yksinkertaisen ja toimivan 
rakenteen ”vika” on Kailan mu-
kaan siinä, että kukaan ei tienaa 
sillä, koska se ei voi mennä epä-
kuntoon eikä näin ollen tarvitse 
huoltoa. 

Painovoimaista ilmanvaihtoa 
vastustetaan Kailan mielestä 
siksi, että se tuottaa rakennus-
alalle niin huonosti. Tyypillinen 
tänä päivänä rakennettu talo on 
ikuinen rahanlähde rakennus-
alalle ja rahareikä asukkaalle, 
koska sitä pitää jatkuvasti huol-
taa ja päivittää.  

Jenny Turunen

Panu Kaila 
kävi alku
vuodesta 
Pälkäneellä 
Luomuran vie
raana luennoi
massa pientalo
rakentamisen 
paremmasta 
tulevaisuu
desta.

Höyrynsulkumuovin 
tehtävänä on sulkea 
vesi seinän ulko
puolelle. Monissa 
tapauksissa se on 
sulkenut veden 
seinän sisäpuolelle.”

Luonnonkuitueristeessä (vasemmalla) vesi hajautuu kuitujen sisälle. 
Mineraalieristeissä (oikealla) vesi ei pääse kuidun sisälle vaan jää sen 
pintaan. Kuva: Panu Kaila

Vesi imeytyy hengittävään tapettiin ja jää pisaraksi hengittämättömän 
pinnalle. Kuva: Panu Kaila

Altaalla ja katolla varustettu suihkukaappi pitää lattian kuivana ja 
vähentää asunnon kosteuskuormaa. Kuva: Panu Kaila

Perinteinen punamultamaali hengittää. Kuva: Panu Kaila

Kotina merikontti

Duokoti oli esillä  
Hyvinkään asunto
messuilla. Kuva:  
Mikko Tuononen.

Kun lukee päivälehtiä, huo-
maa että rakennusalalla ei ole 
kaikki kohdallaan. Liika kiire 
ja laadusta tinkiminen ovat 
arkipäivää, homekoulut ja li-
sääntyvät yliherkkyydet ker-
tovat että ”jotain pitäis tehdä”. 
Monet ovat sitä mieltä että kyl-
lä bisnes itse hoitaa tarvittavat 
suunnankorjaukset. 

Luonnonmukaisuus, ekolo-
gisuus, terveellisyys, innova-
tiivisuus, kokonaisvaltaisuus, 
tunnelmallisuus; kaikkea tätä 
voitte löytää lehdestämme – ne 
ovat Luomuran nykyisen työ-

kentän nimittäjiä. Monipuo-
lista on myös LUOMURA-yh-
distyksemme tähänastinen toi-
minta, ja värikkäältä näyttävät 
tulevaisuuden ideat, mutta… 

…mutta talous. Miten ih-
meessä rahoittaa tällaista 
puolueetonta kehitys- ja tiedo-
tustoimintaa? Pitäisikö alkaa 
kilpailla oman verkostomme 
kanssa ja myydä tuotteita? 
Onko oma bisnes kehitys-
työn ehto? Pienillä pätkära-
hoituksilla velat kasvavat, ja 
pitkäkestoisempiin, isompiin 
hankerahoituksiin on pienen 

järjestön vaikeaa yltää. Myös 
hankkeissa vaaditun 10–25 
prosentin omavastuun hank-
kiminen rahana on miltei 
mahdotonta. Erittäin mielel-
läni kuulen ajatuksianne tästä 
raha-asiasta.

Uskon, että olisi paitsi yksi-
lön, myös koko systeemin etu 
jos saatavilla olisi enemmän 
tietotaitoa luonnonmukaisis-
ta, ekologisista ja terveellisistä 
vaihtoehdoista. Samalla olisi 
tärkeää saada tarjolle enem-
män kotimaisia ja myös pai-
kallisvärien sävyttämiä vaih-

toehtoja peruskodeiksi – ehkä 
kauemmaksikin myytäväksi?

Kiitos YTR / TEM:n tuesta 
tiedonlevittämiseen. Sen tur-
vin mm. monet maaseutuum-
me liittyvät vaikuttajat saavat 
tämän julkaisun työpöydäl-
leen. Ja kuten aina: Lämmin 
kiitos kaikille tämän lehden 
pyyteettömille kirjoittajille.

Mikko Tuononen
m.tuononen@kolumbus.fi

Kuka korjaa rakennusalan valuviat?

ISSN 2323-5241
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Pispalassa sijaitseva entinen 
Uittoyhdistyksen talo muuntuu 
rakennuskulttuurikeskukseksi. 
Keskuksen tarkoituksena on 
opastaa ja tukea vanhan raken-
nuskannan korjausta ja kunnos-
sapitoa. 

Jo rakennusvaiheessa talolla 
on ollut lukuisia yleisötapahtu-
mia, neuvontapäiviä ja opastus-
ta. Hanketta on dokumentoitu 
tarkasti ja eri korjausvaiheista 
on videoita ja artikkeleita hank-
keen internetsivulla trkk.fi.

Yli satavuotias Uittoyhdis-
tyksen talo on välttynyt suu-
rilta muutoksilta monivaihei-
sesta historiastaan huolimatta. 
Talon ilme ja henki on hyvin 
alkuperäinen ja harmoninen. 
Sellaisena talo on myös oival-
linen esimerkki vanhan talon 
kunnostuksen ongelmakentäs-
tä ja haasteista. Siksi talon kun-
nostushanke toimii samalla jo 
osana keskuksen neuvonta- ja 
opetustyötä.

Tyhjillään olleen talon kii-
reisimmät korjauskohteet 
ovat yleensä vuotavat katot ja 
alimpia hirsiä uhkaava koholle 
noussut pihamaa sekä liian lä-
hellä rakennusta oleva kasvil-
lisuus. Niinpä tässäkin hank-
keessa aloitettiin ulkovaipan 
kunnostuksella. 

Kolmiorimahuopakatto uu-
sittiin, kuistien lahonneet ala-
hirret vaihdettiin, kasvillisuut-
ta raivattiin ja pihamaata muo-
toiltiin, kunnostettiin ikkunat 
ja julkisivu maalattiin. Puuosia 
on vaihdettu säästävän korjaa-
misen periaatteella, jolloin vain 
tuhoutuneet osat uusitaan ja 

muilta osin kunnostetaan. Täl-
löin saadaan talon tunnelma 
säilymään ja samalla säästetään 
luontoa ja rahaa.

Seuraavaksi on tarkoitus 
siirtyä kunnostamaan talon 
sisäpintoja ja teknisiä järjestel-
miä. Talossa ei ole ollut keskus-
lämmitystä eikä märkätiloja, 
pesulla on käyty saunassa ja 
ulkohuussit ovat palvelleet pi-
harakennuksessa. 

Osa talon uuneista kunnos-
tetaan käyttökuntoon, mutta 
varsinaisen lämmitysjärjestel-
män rakentaminen on suuri as-
kel niin valintaprosessina kuin 
investointinakin. Myös talon 
lämmöneristystä ja ilmatiiveyt-
tä joudutaan parantamaan. 

Energiatehokkuutta 
on parannettava
Korjaustyön periaatteina pide-
tään edelleen säästävää korja-
usta ja turhan työn ja tarpeet-
tomien laitteiden välttämistä. 
Tätäkin osaa kunnostustyöstä 
tullaan seuraamaan hankkeen 
nettisivulla. Tehtävät valinnat 
ja niiden perustelut ovat siten 
kaikkien samassa tilanteessa 
olevien nähtävissä.

Koska Uittoyhdistyksen talo 
on tehty asuinrakennukseksi, 
tarvitaan sen uuteen käyttöön 
muuttamiselle rakennuslupa. 
Tämän vuoden syyskuusta al-
kaen on kaiken rakennuslupaa 
vaativan korjausrakentamisen 
noudatettava uutta energiate-
hokkuusasetusta (Ympäristö-
ministeriön asetus rakennuksen 
energiatehokkuuden paranta-

misesta muutos- ja korjaustöis-
sä). Asetuksen mukaan raken-
nuslupaa vaativan korjaus- tai 
muutostyön kohteena olevan 
vanhan rakennuksen energiate-
hokkuutta on parannettava jol-
lakin kolmesta valinnaisesta ta-
vasta. Nämä ovat rakennuksen 
vaipan parempi eristäminen, 
teknisten järjestelmien uudista-
minen energiatehokkaammiksi 
tai rakennuksen kokonaisener-
giankulutuksen pienentäminen. 

Rakennuksen omistaja saa 
siis päättää, minkälaiseen ener-
giakorjaukseen ryhtyy. Huo-
nosti eristetyn vanhan talon 
kyseessä ollen (kuten Uittoyh-
distyksen talo) on varsin luon-
tevaa parantaa vaipan eristystä 
ja tiiveyttä. Tällöin on kuitenkin 
huolehdittava, että talon ul-
konäkö ja rakennustaiteellinen 
arvo säilyvät. 

Myös kosteustekninen toi-
minta pitää varmistaa. Varsin-
kin kerrostaloissa ja muissa 
uudemmissa rakennuksissa 
saatetaan haluta välttää julki-
sivu- ja kattoremonttia. Silloin 
kannattaa ottaa työn alle ilman-
vaihto- ja lämmitysjärjestelmät 
ja valita jompikumpi energiate-
hokkuustarkasteluista suunnit-
telun pohjaksi.

Harri Metsälä
Kirjoittaja  

on saha
lahtelainen 

arkkitehti

Ystäväni Sirkka ja Kalervo jäi-
vät eläkkeelle pari vuotta sitten 
isännöityään Rekolan biody-
naamista tilaa Kangasalla mel-
kein 40 vuotta. 

Irrottautuminen vanhoista 
kuvioista konkretisoitui raken-
tamalla uusi talo irti vanhasta 
päärakennuksesta. Mäen pääl-
lä, puiden lomassa seisoo nyt 
mummonmökki. 

Talon on suunnitellut ark-
kitehti Pertti Toivari ja se on 
muunnelma hänen kehittele-
mästään Nykyaikaisesta Mum
monmökistä. Talon on rakentanut 
Rakennusliike Pellervotalot Oy.

Sirkka ja Kalervo pyysivät 
minua maalaamaan talonsa si-
sältä laseeraustekniikalla. Otin 
haasteen vastaan innostuneena. 

Laseeraustekniikassa väri-
kerrokset valmistetaan melkein 
yhtä ohuiksi kuin vesivärit, si-
sältäen vettä, sideainetta ja pig-
menttiä. Värikerros työstetään 
valkoiselle pinnalle käyttäen 
suuria siveltimiä. Tämän anne-
taan kuivua ja sen jälkeen lisä-
tään toinen kerros. 

Lopullinen värisävy saadaan 
käyttämällä eri sävyjä useina 
kerroksina. Tuloksena on läpi-
kuultava, säteilevä väri, koska 
valo pystyy läpäisemään nämä 
ohuet kerrokset. 

Laseeraustekniikan perusta-
na on luoda vaikutelma, että 

väri on ikään kuin tilassa eikä 
pelkästään seinäpinnassa. 

Värit valitaan tilan käyttötar-
koituksen mukaan: työtiloihin 
lämpimiä aktivoivia värejä, 
makuuhuoneeseen rauhoittavia 
sekä olohuoneeseen rentoutu-
miseen ja voimien lataamiseen 
auttavia sävyjä. On hyvä ottaa 
huomioon, paljonko valoa tulee 
tilaan, onko siellä enemmän 
luonnon- kuin sähkövaloa. 

Huomion arvoista on myös, 
mihin aikaan päivästä tilaa 
enimmäkseen käytetään – 
vuorokauden eri aikoina värit 
muuttuvat valon myötä. Myös 
naapurihuoneista näkyvät värit 
vaikuttavat kokonaisuuteen.

Eteinen ottaa  
vastaan lämpimästi
Neuvottelut väreistä Sirkan 
kanssa olivat hauskoja, hänel-
lä oli hyviä mielipiteitä ja täysi 
luottamus aikaansaannoksiini. 

Suunnittelimme, kuinka ka-
pea eteiskäytävä ottaisi tulijat 
vastaan valoisin ja lämpimin sä-
vyin: kullankeltaista ja puhdas-
ta vaaleapunaista. Yläkertaan 
kulkijan johdattaisi tumma vio-
letinsininen, joka vaihtuisi vaa-
leaan lilaan, ja siellä lempeän 
roosan sävyn kautta päästäisiin 
rauhalliseen vinttikamariin.

Yllätys odotti jo ensimmäisel-

lä siveltimenvedolla. Seinissä 
käytetty haltex-levy ei millään 
suostunut ottamaan vastaan 
tarjoamiani värejä, kunnes 
sekoitin ne värittömään poh-
jamaaliin, jota käytetään tum-
mien maalien sekoituspohjana. 
Sen jälkeen kaikki sujui hienosti, 
mutta pohjamaalin takia loppu-
tulos ei ollut niin läpikuultava 
kuin pelkkää liimaa sideaineena 
käytettäessä olisi ollut.

Haasteellisin oli viisi metriä 
korkean olohuoneen maalaus. 
Kun mietin sen sävyjä, katsee-
ni vangitsi pihalla eri väreissä 
kukkivat kurjenpolvet, joita 
myös Sirkka oli tuonut sisälle 
vaasiin. Ja siitä se lähti – nyt 
Kurjenpolvi-olohuoneen sei-
nät ovat kukan terälehtien eri 
sävyisiä: järvelle antava ikkuna-
seinä on tumman punavioletti, 
parven alla vaalea roosa ja iso 
takaseinä siltä väliltä. 

Olohuoneen jatkona oleva 
keittiöosasto sai lämmintä okraa 
ja oranssia sovitettuna kalustei-
siin. Koko tilan katto ja kanna-
tinpilarit oli alun perin maalat-
tu okralla. Nyt nämä murretut 
puna-sini-violetit ja murretut 
keltaiset luovat lempeän soin-
nin kahdesta vastaväristä. 

Nämä vastavärit ruokkivat 
henkisiä pyrkimyksiä ja tahto-
vat irrottaa fyysisestä ulottu-
vuudesta. ”Nyt onkin tämän 

aika – katse uusiin laatuihin 
pitkän rupeaman jälkeen maa-
töissä ja leipomossa”, totesi 
Sirkka hymyillen.

Muissa huoneissa seinäma-
teriaalina on tekstiilipintainen 
haltex-levy, jonka saattoi maa-
lata ilman pohjamaalin tukea 
valuttamistekniikalla, väreissä 
sideaineena vain liima. Nyt 
makuuhuoneessa sinisen ja 
turkoosin eri vivahteet tuudit-
tavat illalla uneen ja työhuo-
neessa vaalean kullan-oranssin 
sävyt tarjoavat siellä viipyvälle 
valoisan ja lempeän tunnelman.

Talon ulkomaalauksen kon-
sultiksi oli pyydetty taiteilija 
Virpi Kinnusta ja hänen avul-
laan valittiin perussävyksi vaa-

lea vanamonpunainen ja vähän 
tummempi kanervanpunainen 
korostukseksi ikkunan smyygi-
lautoihin ja terassin oven smyy-
giin. Kivijalka sai tumman gra-
fiitinharmaan ilmeen ja terassin 
lattia tumman läpikuultavan 
harmaan sävyn. 

Maalausprosessin kuluessa 
talon ilmettä haluttiin elävöittää 
maalaamalla terassin seinä ka-
nervan ja vanamon välisävyllä. 
Tämä väri sai lempinimen ”pos-
su”. Ikkunoiden karmit, ovet, 
nurkkalaudat, sekä verannan 
kaiteet saivat raikkaan valkoi-
sen asun. 

Kun talo oli muuten maalat-
tu, valkoinen ulko-ovi tuntui 
kovin vaatimattoman näköisel-

tä. Sirkan kanssa ideoimme sen 
siniseksi: nyt näkee heti, mistä 
mennään sisään!

Sirkka ja Kalervo ovat muka-
na monenlaisessa yhteisöllises-
sä työssä. Tämä on talo, jossa 
on hyvä asua, mutta täällä on 
myös hyvä pitää seminaareja, 
työryhmien kokouksia ja juhlia. 

Ja muutaman vuoden päästä 
onkin todella juhlaan aihetta: 
tila on ollut Rekolan suvulla 
vuodesta 1619 alkaen – piak-
koin siis 400 vuotta!

AnnaLiisa Tarvainen
Taideterapeutti MA

 Lisätietoa: www.iloataidetera
pialla.com. Tietoa laseeraukses
ta: http://lazurebylogsdon.com, 
www.lazure.com

Jouko Vesalai-
nen ja Terttu Pel-
likka rakennut-
tavat tontilleen 
pientalon, joka 
kätkee sisäänsä 
paljon suuria aja-
tuksia. Hankkeen sai liikkeelle 
haave pihalle muuratusta lei-
vinuunista, jossa voisi valmis-
taa pizzaa. 

Leivinuunin äärellä häärää-
miseen liittyy kuitenkin nälkää 
tärkeämpi tarve, eli tarve yh-
dessä puuhasteluun, kertovat 
Jouko ja Terttu. Pizzan valmis-
tus on hidasta ja siihen liittyy 
monia vaiheita, joihin jokainen 
perheenjäsen tai ystävä voi osal-
listua halutessaan. 

Arkkitehtitoimisto Teuvo 
Rankin suunnittelema uusi 
rakennus paitsi mahdollistaa 
saumattoman liikuskelun puu-
tarhan, uunin ja keittiön välillä, 
myös majoittaa vieraat. 

Hyötykasveista innostuneet 
rakennuttajat toivoivat lisäksi 

tilavaa kylmä-
komeroa ja ruo-
kakellaria, sekä 
pientä viherkas-
vatustilaa. Viileä 
ruokakellari ja 
tekniset tilat si-

joitettiin jyrkästi laskeutuvan 
rinteen sisään, jossa ne hyöty-
vät ympäröivän maan tasaisesta 
lämpötilasta läpi vuoden. 

Kuisti, leivinuuni ja keittiö 
rakennetaan saumattomaksi 
kokonaisuudeksi samaan ta-
soon pihan ja puutarhan kans-
sa. Etelänsuuntainen lasitettu 
porras nousee rakennuksen 
viertä yhdistäen tilat toisiinsa. 
Valoisa porras toimii samalla 
viherkasvatustilana. 

Ympäristöystävällisestä ark-
kitehtuurista kiinnostuneille 
Joukolle ja Tertulle oli tärkeää, 
että uusi rakennus sulautuu 
ympäristöönsä, ja että sen läm-
mitys ja ilmanvaihto kuluttai-
sivat mahdollisimman vähän 
energiaa. Etelään suuntautuval-

le katon lappeelle on mahdolli-
suus sijoittaa aurinkopaneeleja 
käyttöveden lämmittämistä 
varten. Energiankulutuksen 
minimointi on pyritty huomioi-
maan jo rakennuksen sijoitus- ja 
suunnitteluvaiheessa. 

Etelään suunnattu asuintilo-
jen ja portaan välinen seinä on 
rakennettu 1000 kg/m³ savi-
harkoista, jotka varaavat tehok-
kaasti lasitetun portaikon läpi 
paistavan auringon lämpöä. 
Sisäilman lämpötilan laskiessa 
esimerkiksi kylmänä syksyise-
nä yönä seinä luovuttaa varas-
toimansa lämmön huoneeseen. 

Raitis tuloilma lämpenee tai 
viilenee vuodenajasta riippuen 
maan alle rakennetuissa putkis-
sa ennen kuin se johdetaan sisä-
tiloihin. Nämä keinot yhdessä 
reilusti eristetyn seinärakenteen 
kanssa tasaavat sisälämpötilan 
vaihteluja läpi vuoden, ja vä-
hentävät rakennuksen energi-
ankulutusta. 

Korkean, noppamaisen ra-
kennuksen ilmanvaihto on 
pääasiassa painovoimainen. 
Pienet yksityiskohdat varmis-
tavat asumismukavuuden: jo-
kaisessa tilassa on vähintään 
yksi hyttysverkolla varustettu 
ikkuna, josta tilan voi tarvitta-
essa helposti tuulettaa. 

Puuverhoiltu, osittain viher-
kattoinen rakennus istuu ympä-
röivään luontoon. Visuaalisen 
hyödyn lisäksi viherkatolla on 
eettinen merkitys: sen tehtävä 
on korvata rakennuksen pinta-
alan syrjäyttämää metsänpoh-
jaa ja ekosysteemiä.

Susanna Elmnäinen
BA (Hons) Architecture

 Lisätietoa: 050 573 0359 
selmnainen@gmail.com

Maan alle 
rakennetuissa 
putkissa raitis 
tuloilma lämpenee tai 
viilenee vuodenajasta 
riippuen”

Iso-Puolalan uusi aika
Rakennusperinteen Ystävät ry 
on pitkien neuvottelujen jälkeen 
saanut hallintaansa Turussa, 
Puolalanpuiston arvoalueella 
sijaitsevat Iso-Puolalan histori-
alliset talot. 

Iso-Puolalan talo piharaken-
nuksineen on seissyt Puolalan-
mäen kallioilla jo 1700-luvulta 
lähtien. Tulipalojen kuritettua 
pihapiiriä useaan otteeseen 
tilasta oli 1900-luvun alussa 
jäljellä enää päärakennus ja si-
vuasuinrakennus, jossa yhdis-
tys on vuokralaisen ominaisuu-
dessa toiminut jo yli kymmenen 
vuotta. 

Tuleva vuosi aloittaa uuden 
aikakauden sekä taloille että 
yhdistykselle, kun toimitilat 
siirtyvät päärakennukseen ja 

kunnostustoimet saadaan alul-
le. Ensimmäisenä työnä pure-
taan pienemmän rakennuksen 
hapertunut savupiippu, puh-
distetaan vanhat tiilet ja muura-
taan uudelleen paikalleen, jotta 
talon hienot kakluunit saadaan 
käyttöön.

Päärakennuksen dokumen-
tointi- ja kuntokartoitustyöt 
aloitellaan keväällä, ja tulevia 
kunnostustöitä tehdään muun 
muassa kurssi- ja talkoovoimin.

Yhdistys vuokraa tiloja jat-
kossa näyttely- ja kokouskäyt-
töön. Osa tiloista vuokrataan 
alan toimijoille työhuoneiksi ja 
toimistotiloiksi. Pitkän aikavä-
lin haave on, että Iso-Puolalasta 
tulisi tuttu paikka lähialueen 
asukkaille sekä myös kauem-

pana asuville vanhojen talojen 
ystäville.

Tulevan kolmen vuoden ajan 
yhdistys kerää tiiviisti varoja 
rakennusten kauppasumman 
maksamiseen, jonka jälkeen 
Iso-Puolalan hallintaoikeus 
muuttuu viralliseksi omistus-
oikeudeksi.

Yhdistyksen perustoiminta, 
kuten julkaisujen ja Tuuma-
lehden tekeminen sekä retkien 
ja kurssien järjestäminen, jatkuu 
totuttuun tapaan. Parin tuhan-
nen henkilön yhdistys toivoo, 
että Iso-Puolalan talojen kun-
nostus lisää kiinnostusta yh-
distystä kohtaan ja tuo uusia 
jäseniä.

Katariina Entonen 

 Lisätietoa: www.tuuma.net

Low-Tech liputtaa helpon 
teknologian puolesta
Kris De Deckerillä on visio. 
Kaikkiin ihmisen kohtaamiin 
ongelmiin ei välttämättä tar-
vita ultramodernia hi-tech-
ratkaisua. Tekniikka voi olla 
tarvittaessa yksinkertaistakin.

Barcelonassa asuvan belgia-
laisen De Deckerin LowTech 
Magazine on verkkojulkaisu, 
joka käsittelee matalaa tekno-
logiaa laidasta laitaan. Aiheina 
ovat muun muassa lihasvoimal-
la toimivat koneet, energiantuo-
tanto, kulkuneuvot, rakentami-
nen, ruoan säilöminen ja eko-

teknologiaan liittyvät myytit.
Vuonna 2007 perustettu lehti 

lähtee ajatuksesta, että mitä yk-
sinkertaisempaa tekniikka on, 
sitä helpompi sitä on hallita. 
Yksinkertaisuus tuo mukanaan 
monikäyttöisyyden: tavallinen-
kin ihminen ilman insinööri-
koulutusta voi käyttää ja sovel-
taa tekniikkaa omassa arjessaan.

Vaikka moni perustekniikka 
tai -periaate, kuten vesimootto-
ri tai vinssi, on keksitty jo ajat 
sitten, uusi tieto ja nykyaikaiset 
materiaalit tuovat vanhoihin 

ajatuksiin eloa. Tuloksena on 
uusia mielenkiintoisia sovel-
luksia, kuten sähkömoottori-
avusteinen kolmipyöräinen 
velomobiili, jonka nopeus on 
samaa luokkaa kuin sähköau-
toilla mutta hyötysuhde huo-
mattavasti parempi. 

Ja kun tekniikka on helppoa 
ja käsiteltävissä, sitä voi muut-
taa ja kehittää edelleen. Silloin 
tekniikka on myös hauskaa.

Ville Koivisto
 Lisätietoa:  

www.lowtechmagazine.com

Kris De Decker kävi 
Luomuran vieraana 
Luopioisissa kesällä 2013.  
Kuva: Mikko Tuononen.

Rakennusperinteen  
Ystävien toimitilat  
sijaitsevat vielä Iso
Puolalan sivuasuin
rakennuksessa. Ensi 
keväänä yhdistys 
saa isommat tilat 
päärakennuksesta.  
Kuva: Pekka Pärnä.

Rakennuskulttuuri-
keskus opastaa korjaajia 
jo työmaavaiheessa

Uittomies
ten talo 
muuttuu 
rakennus
kulttuuri
keskukseksi.  
Kuva: 
Mikko  
Tuononen

Luonnollista  yhdessäoloa Fiskarsissa
Etelään 
suunnattu 
asuin tilojen 
ja portaan 
välinen seinä on 
rakennettu  
1000 kg/m³ 
savi harkoista.

Esimerkki rakennuksen toimintaperiaatteesta kylmällä ilmalla:
1. Tuloilma lämpenee maan sisällä kulkevissa putkissa.
2. Aurinko lämmittää ilmaa portaikon viherhuoneessa, josta lämmennyt raitis ilma johdetaan asuintilaan.
3. Viileä ilma laskeutuu painovoiman johdosta takaisin viherhuoneeseen uudelleen lämmitettäväksi.
4. Materiaalin luonnollisten ominaisuuksien johdosta saviseinä sitoo ja luovuttaa lämpöä ja kosteutta 
pitäen sisäilman miellyttävänä.
5. Käytetty, huono sisäilma poistuu painovoimaisesti huoneen yläosassa sijaitsevan poistoilmaventtiilin 
kautta.
6. Maavarainen, eristämätön lattia pitää kellarin lämpötilan sopivan viileänä ympäri vuoden.

Heponiemen mummonmökki Murretut punasinivioletit ja 
keltaiset luovat lempeän soinnin 

kahdesta vastaväristä.

Iloisen värinen sisään
käynti kutsuu kylään.

 Lisätietoa:  
www.trkk.fi
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YTr – yhteistyötä maaseudun hyväksi 

Suhteessa useimpiin muihin 
maihin Suomessa on paljon tilaa 
asukasmäärään suhteutettuna. 
Niissä harvoissa maissa, jois-
sa suhde on samantyyppinen, 
asutus on keskittynyt ja suu-
ret alueet ovat asumattomia. 
Nämä asumattomat alueet ovat 
esimerkiksi autiomaata (kuten 
Australiassa) tai niiden auti-
oitumista on aktiivisesti edis-
tetty harjoitetulla elinkeino- ja 
aluepolitiikalla (kuten Pohjois-
Ruotsissa). 

Näistä maista poiketen lähes 
koko Suomi on asuttu. Asumat-
tomien neliökilometriruutujen 
määrä kasvaa maassamme hy-
vin hitaasti. 

Pysyvä asutus on Suomes-
sa keskittynyt, mutta samal-
la asuttu alue on laajentunut 
viimeisten kolmenkymmenen 
vuoden aikana. Asutus ohenee 
ja asumattomat neliökilometri-
ruudut liikkuvat ajan kuluessa 
paikasta toiseen. 

Kun asutuissa neliökilomet-
riruuduissa otetaan huomioon 
myös vapaa-ajan asutus, on 
asuttujen alueiden määrä kas-
vanut vuoden 1980 jälkeen yli 
kymmenellä prosentilla. Väl-

jään tilaan siis hakeudutaan 
asumaan joko vakinaisesti tai 
osa-aikaisesti, ja se on merkit-
tävä hyvinvoinnin lähde. 

Asutuksen tiivistys 
herättää vastustusta
MTT Taloustutkimuksen Sitran 
Maamerkit -ohjelmalle tekemä 
Maaseutubarometri (2011) 
osoitti, että valtaosa suomalai-
sista – yli puoluerajojen – vas-
tustaa asutuksen tiivistämistä 
tai niin kutsuttua eheyttämistä. 
Maaseutualueiden merkityk-
sen on ennakoitu lisääntyvän 
tulevaisuudessa sekä yritystoi-
minnan alueina että pysyvän tai 
vapaa-ajan asumisen ympäris-
tönä. Molemmat edellyttävät 
toimivaa infrastruktuuria.

Kun suomalaisen maaseudun 
taloudellista suoriutumista ver-
rataan muuhun Eurooppaan, 
havaitaan, ettei Suomessa päde 
eurooppalainen aluekehityksen 
pääsääntö. Sen mukaan hyvä 
taloudellinen suoriutuminen 
liittyy vahvasti hyvään saavu-
tettavuuteen ja väestön keskit-
tymiseen kaupunkikeskuksiin. 

Maaseutumaisuudesta ja 

huonosta saa-
vutettavuudesta 
huolimatta suu-
rin osa suomalai-
sista asuu keski-
tasoa paremmin 
suoriutuvilla tai 
kasvavilla alueil-
la. Tämä on osoi-
tus siitä, että maaseudullamme 
on tähän asti ollut sekä ymmär-
rystä että talouden, hallinnon ja 
kansalaisyhteiskunnan raken-
teita ja käytäntöjä, jotka ovat 
toiminnallaan mahdollistaneet 
hyvän taloudellisen suoriutu-
misen. Olemme osanneet asua 
laajaa maatamme. 

Etenkin EU:ssa mutta myös 
kansallisesti aluekehityksen 
valtavirta-ajattelu jäsentää to-
dellisuutta siitä lähtökohdasta, 
että kaupungit ovat aluekehi-
tyksen ensisijaisia moottoreita. 
Kaupungit eivät kuitenkaan 
voi kaikilla alueilla riittää koko 
alueen veturiksi. Näin on esi-
merkiksi Itä-Suomessa, missä 
kaupungit ovat pieniä ja liian 
etäällä toisistaan ja niiden väli-
set maaseutualueet ovat laajoja. 
Näin ollen Suomen maantiede 
pakottaa ottamaan huomioon 

myös muita ke-
hitysteitä. 

Edellä maini-
tun kaltaisten alu-
eiden aluekehitys 
perustuu itsenäis-
ten maaseutualu-
eiden potenti-
aalille ja niihin 

soveltuvalle toimintatavalle. 
Kyseeseen tulevat esimerkiksi 
hajautettu energiantuotanto, 
hajautettu luonnonvaratalous, 
monipaikkainen asuminen ja 
ekologisesti kestävä rakenta-
minen.

Väljä asuminen on 
hyvinvoinnin lähde
Tilastojen valossa suomalaiset 
ovat maaseudulla ensi sijassa 
asumisen vuoksi. Asuminen 
voi olla pysyvää tai osa-aikaista, 
yhä useammin monipaikkaista. 

Maaseutu on myös tärkeä 
työnteon ja yrittämisen paik-
kana. Sekä asuminen että 
elinkeinot ovat maaseudulla 
muutoksessa, ja edellyttävät 
selkeää linjausta alueiden- ja 
maankäytöstä. 

Maaseudun maankäytön 

tulee olla johdonmukaista ja 
maaseudulla pitää edistää sel-
laisia ajantasaisia ratkaisuja ja 
uusimpia rakennus- ym. tekno-
logioita, jotka ottavat huomioon 
maaseudun erityisluonteen.  

Väljä asuminen on Suomessa 
merkittävä koetun hyvinvoin-
nin lähde. Tila ei ole Suomessa 
niukka hyödyke, ellei siitä teh-
dä sellaista estämällä väljästi 
rakentaminen. Tällä hetkellä 
sekä maaseudulla asumiselle ja 
uusien elinkeinojen perustami-
selle annetaan mahdollisuuksia 
maankäytön suunnittelulla vain 
satunnaisesti ja puutteellisesti. 
Rakentamiselle asetetaan eh-
toja, jotka pakottavat maaseu-
dulle rakentavan toimimaan 
ei-innovatiivisesti ja teknistä 
toimivuutta ajatellen vanha-
kantaisesti. Esimerkiksi ener-
gia-, vesi- ja jätevesiratkaisuissa 
edellytetään keskitettyjä verk-
koja silloinkin, kun rakentajalla 
olisi taitoa ja halua panostaa ha-
jautettuun, ekologisesti kehitty-
neempään ratkaisuun. 

Suomen maaseutu voisi toi-
mia kansainvälisestikin merkit-
tävänä ’elävänä laboratoriona’, 
jossa kehitetäisiin ekologista 

hajautettua asumista ja siihen 
liittyvää rakentamista. Se on 
toteutettavissa ilman, että luo-
vutaan siitä, mikä on Suomes-
sa ainutkertaista: maaseutu 
turvallisena, aktiivista elämää 
tukevana ja sosiaalista eheyttä 
edistävänä toimintaympäris-
tönä. Tämä edellyttää maan- ja 
alueidenkäytön, kaavoituksen, 
rakentamisen ja palvelujen 
johdonmukaista kehittämistä 
yhdessä maaseudulla (pysy-
västi tai osa-aikaisesti) asuvien 
ja toimivien kanssa. Hajautet-
tuun ekologiseen maaseutu-
asumiseen ja -rakentamiseen 
suunnattu työ vahvistaa sekä 
kansalaisten hyvinvointia että 
yrityksiä ja elinkeinoja. 

Hilkka Vihinen
Maaseutupolitiikan  

professori, MTT

Amerikkalaisen sanonnan 
mukaan mummo ja marjapii-
rakka ovat lämpimiä asioita, 
joita kukaan ei voi vastustaa. 
Suomalainen kylätoimintaliike 
lisää näihin lämpimiin asioihin 
kylän. Sitä ei vastusta kukaan ja 
sen puolesta ovat kaikki. 

Kylässä jokainen on jotakin, 
hänellä on nimi, kasvot, histo-
ria. Kanssakäymisessä otetaan 
hienovaraisesti huomioon, että 
olemme tekemisissä huomen-
nakin. 

Kylässä pätee vastavuoroi-
suuden etiikka. Kun autat pu-
lassa olevaa kyläläistä, tiedät 
itse tulevasi joskus autetuksi. 
Hyvä kiertää kylän sisällä eikä 
valu köyhdyttävällä tavalla ulos 
alueelta. Kysymys ei ole kylä-
läisten moraalisesta etevyydes-
tä, vaan pienen, alueellisesti ra-
jatun yhteisön funktionaalisesta 
tarkoituksenmukaisuudesta.  

Kylässä vallitsee kokemus 
yhteisestä kohtalosta. Kylällä 
on yhteiset maantieteelliset int-
ressit, asukkaiden kannalta yh-
teiset olosuhteet hallaa myöten, 
ja se on samojen historiallisten 
voimien alainen. 

Yhden kyläläisen epäonni 
on pois koko kylältä. Jos joku 
menestyy, hänen menestyksen-
sä koituu koko kylän hyväksi. 
Tämä johtaa naapuriapuun, 
talkootoimintaan ja kylän tie-
toiseen kehittämiseen. 

Maatalousvaltaisen ajan ky-
lissä oli taipumusta naapurika-
teuteen. Koska korkein hyvä ja 
vaurauden lähde oli kasvullista 
viljelymaata, oli tuota hyvää ra-
jallinen määrä. Mikä oli toisen 
talon omistuksessa, ei voinut 
olla toisen käytössä. Kadehtiva 

suhtautuminen 
rajoitti maan roh-
muamista, yllytti 
vieraanvaraisuu-
teen ja ylläpiti 
kyläläisten tasa-
arvoa. 

Nykyaikainen kylä ei enää 
ole tällainen kateuden ja naapu-
rikyttäämisen yhteisö. Ammatit 
ovat erilaistuneet, pääosa tu-
loista hankitaan käymällä töis-
sä kylän ulkopuolella ja kukin 
asukas voi valita, millä tavalla 
ja missä yhteyksissä ottaa osaa 
kylän yhteisiin rientoihin. 

Ensitöikseen ei pidä 
ryhtyä opettamaan
Kylä ottaa myös uuden ihmisen 
omakseen, jos ihminen itse liit-
tyy kylän yhteisöön eri toimien 
ja vastavuoroisuuden kautta. 
Mutta jos tulija ryhtyy opetta-
maan muulle kylälle, millainen 
on hyvä kylä, on selkkaus val-
mis. Näin syntyy moni niistä 
surullisista tarinoista, joissa 
joku kertoo lehdessä, miten ah-
dasmielisiä maalaiset ovat.

Mikä saa ihmisen toimimaan 
kylän hyväksi? Hyvin toimiva 
naapuriapu ei vielä mobilisaa-
tiota tuota. Kylätoimintaan 
aktivoituminen syntyy koke-
muksesta, että meitä, kylää 
subjektina, on kohdeltu väärin. 
On syntynyt kylän ”me”, joka 
havaitsee pystyvänsä vaikutta-
maan asioihin kylän hyväksi. 
Kerran toimintaan lähtenyt oi-
valtaa sen palkitsevaksi arvoksi 
itsessään ja jatkaa kyläyhdistyk-
sen eri tehtävissä. 

Kylätoiminnan ydin on juh-
lissa, talkoissa ja kesätapah-

tumissa, joihin 
tulolle ei  ole 
kynnystä ja jois-
sa et voi tulla 
vastentahtoisesti 
valituksi johon-
kin aikaa vievään 

tehtävään. Riittää kun toimii 
vanhan ohjeen mukaan: aina on 
mentävä jos kutsutaan, kun ker-
ran joku on nähnyt vaivaa juh-
lan järjestääkseen. Juhlissa ovat 
mukana kaikki, nuorimmat 
lapsetkin. Näin nimenomaan 
lapsille syntyy kokemus kylän 
yhteisyydestä ja siitä, että se on 
mukavaa yhdessä oloa.

Kylän yhteisöllisyys tarvitsee 
paikan yhdessäololle, kylän yh-
teiselle olohuoneelle eli kyläta-
lolle.  Yleensä se on remontoitu 
ja varusteltu monipuoliseen 
käyttöön sopivaksi. Kylätalo on 
myös selkeä talkootyön kohde 
ja sellaisena voimistaa kyläyh-
distyksen sosiaalista voimaa.

Suomessa on 4000 kylää, 
joista runsaat 3000 on järjes-
täytynyt rekisteröidyksi ky-
läyhdistykseksi. Joskus törmää 
ajatukseen kylätoimikunnista, 
jotka olisivat jotenkin vapaam-
pia ja aidommin yhteisöllisiä 
kuin kyläyhdistykset. Tämä on 
tarpeetonta romantiikkaa. On 
kylätoimikunnallakin julkiset 
säännöt ja hyväksyttävät tilit. 
Ellei ole, ei toiminta ole de-
mokraattista. Kyläyhdistyksen 
voima on siinä, että se edustaa 
koko kylää ja kokoukseen voi 
tulla kuka tahansa.

Olisi hyvä, että kyläyhdistyk-
sen puheenjohtajuus vaihtuu 
sovittujen sääntöjen mukaan. 
Kun edelliset puheenjohtajat 
pysyvät toiminnassa polttamat-

ta itseään loppuun, vahvistuu 
yhdistys yhteisestä osaamisesta. 

Kun tosissaan tai leikillään 
puhutaan ”kyläpäälliköstä”, 
kannattaa kuunnella sanan kan-
tamaa latausta. Tarvitsemme 
enemmän hyviä puheenjohtajia 
ja vähemmän vuosikymmeniä 
asemassaan olevia kyläpäälli-
köitä.

Läheiset talot  
eivät tee kylää
Entä voimmeko kuvitella kylää 
ilman yhteisöllisyyttä, yhdessä 
tekemistä, kylätoimintaa? 

Emme voi, sillä tuollainen 
yhteisö ei ole yhteisö eikä se 
ole kyläkään. Toisiaan lähel-
lä olevat talot eivät tee kylää, 
vaan kylä muodostuu ihmisistä 
ja heidän välisistä suhteistaan.

Maaseudun kehittämisrahaa 
on Leader-ryhmien kautta tarjol-
la taas vuoden 2015 alussa. Mitä 
työkaluja kyläläisillä on tarttua 
oman kylän kehittämiseen?

Suomen Kylätoiminta ry:n 
sivuilta löytyy muun muassa 
lomakemuotoisen kyläsuunni-
telman malli, siitä pelkistetty 
kylän liiketoiminta-analyysin 
malli, kylätoimijan talouspakki 
sekä Kylien liiketoimintaopas, 
jossa on esimerkkejä siitä, miten 
maan eri puolilla olevat kylät 
ovat onnistuneesti ratkoneet 
kehityshaasteitaan.

On nimittäin kannustava ha-
vainto, että jokainen kylän kan-
nalta vaikea asia on jo kertaal-
leen jossain kylässä ratkaistu! 
 

Juha Kuisma
Kylien liiketoimintaasiamies

Suomen kylätoiminta ry

maahantuoja:
HORTEX OY
Sienitie 44 / 00760 Helsinki
puh. 010 320 3480
hortex@hortex.fi

JÄRVIRUOKOMATOT & –LEVYT 
RAKENTAMISEEN

Tule mukaan yleishyödylliseen pankkitoimintaan.

WWW.MERKURPANKKI.NET

Suomi kestävien hajautettujen  
ratkaisujen laboratorioksi

Jos huomioon 
otetaan myös vapaa
ajan asutus, on 
asuttujen alueiden 
määrä kasvanut 
vuoden 1980 jälkeen 
yli kymmenellä 
prosentilla.”

Ruotsissa yhteisöllinen asuminen maaseudulla on yleisempää kuin Suomessa. Kuva Krossekärrin ekokylästä 
Ruotsista. Kuva: Mikko Tuononen.  

Väljä asuminen on Suomessa merkittävä koetun hyvinvoinnin lähde. Kuva: Mikko Tuononen.

Toisiaan lähellä 
olevat talot eivät 
tee kylää, vaan kylä 
muodostuu ihmisistä 
ja heidän välisistä 
suhteistaan.”

Kylä on yhdessä tekemistä

Juha Kuisma puhui rakentamisen talonpoikaisperinteestä Oksalan perinnepäivillä kesällä 2013. Kuva: Mikko Tuononen. 

lUoMUra ry
Luomura ry aloitti toimintansa Helsingissä Luonnonmukaisen rakenta-
misen ESR-työvoimakoulutushankkeen jatkona reilu 10 vuotta sitten. 
Hankkeen työkohteena oli puurunkoisen, olkipaalieristeisen ja savi/
kalkki rapatun Ekoateljeen rakentaminen. 

Silloin – ja sen jälkeen – toiminta ja yhteistyökumppanit ovat olleet 
värikkäitä, ja vuosien mittaan on opittu, oivallettu ja puurrettu paljon. 
Yhtenä tiivistyksenä teemoista, joiden parissa Luomurassa on työs-
kennelty, on syntynyt LET-konsepti – Luonnonmukainen, ekologinen ja 
terveellinen rakentaminen ja asuminen.  LET-rakentamisen vastaanotto 
julkisuudessa on nyt aivan toista kuin ennen vuosituhannen vaihdetta. 
Luomura on saanut tukea rakentamisen LET-periaatteista tiedottami-
seen muun muassa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:ltä. 

www.luomura.com tieto/taitopaketti netissä

Ekoateljeen rakentaminen Jollaksessa ESR- rahoitteisen työvoimakou-
lutuksen työharjoitteluna antoi lähtösysäyksen Luomura ry:n perustami-
selle. Ekoateljeen tunnusmerkkejä ovat jykevä puurunko, olkipaalieristys 
seinissä, katossa pääasiassa turvesilppua, sisäseinät savirapattuja ja 
paneloituja ja ulkona savi-kalkkirappaukset.   

Tervetalo -messuja on toteutettu seitsemät. Niillä on ehkä parhaiten nä-
kynyt yhteistyökenttämme monipuolisuus : pienistä järjestöistä ja yhden 
miehen pajoista isoihin yrityksiin. Jos tarkoitus on saada rakennusalalla 
aikaan isompaa muutosta ekologiseen suuntaan, niin kaikkia tarvitaan.  

TerveTalo näyttely toimi Luopioisten tiloissa vuodesta 2004 ja osoittau-
tui hyväksi tavaksi näyttää konkreettisemmin malleja – esim. hengittäviä 
seinärakenteita – tiedonetsijöille. Näyttelyssä oli myös laajalti alan yri-
tysten ja järjestöjen esitteitä helpottamassa asiakkaiden tuotevalintoja.

Luonnonmukaisuutta arvostavan perheen mallitaloksi suunniteltu ja 
Luopioisiin rakennettu Villa Marjala toimii yksinkertaisten perusratkaisu-
jen esittelijänä. Rossipohja, hengittävät rakenteet, vähäkemikaalisuus, 
puulämmitys energiatehokkaalla vähäpäästöisellä tulisijalla sekä erilli-
nen sauna viherhuoneen takana ovat Villa Marjalan piirteitä.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTr
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on val-
tioneuvoston asettama yhteistyöelin, jonka työhön 
osallistuu yli 500 ihmistä useista ministeriöistä ja 
muista organisaatioista.
YTR:n tavoitteena on edistää maaseudun hyvin-

vointia. YTR sovittaa yhteen maaseudun kehittä-
mistoimia ja edistää maaseutuun kohdistettavien 
voimavarojen tehokasta käyttöä.
Yhteistyöjärjestelyllä tuetaan valtakunnallista, alu-
eellista ja paikallista maaseudun kehitystyötä sekä 

lisätään valmiuksia hyödyntää EU-osarahoitteisia 
ohjelmia ja muita maaseudun kehittämisvälineitä.
Luomura ry on saanut YTR:stä tukea tiedotustyö-
hönsä.  

 Lisätietoa: www.maaseutupolitiikka.fi/ytr
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Aurinko on kaiken uusiutu-
van energian lähde. Aurinkoa 
voi käyttää tuottamalla sähköä 
aurinkopaneeleilla tai lämmittä-
mällä aurinkokeräimissä vettä. 

Lämpöpumput ottavat säh-
kön avulla maasta, ilmasta tai 
vedestä auringon energiaa. 
Aurinko on osallisena myös 
tuulienergian syntymisessä ja 
kaikki biomassan käyttömuo-
dot ovat auringon epäsuoraa 
hyödyntämistä.

Suomessa käytetystä energi-
asta noin 70 prosenttia tuote-
taan fossiilisilla polttoaineilla 
tai ydinenergialla. Pientaloihin 
on kuitenkin nykyään tarjolla 
lukuisia erilaisia uusiutuvan 
energian vaihtoehtoja. 

Puuenergia vastaa 
pari ydinvoimalaa
80 prosenttia kaikesta Suomessa 
tuotetusta uusiutuvasta ener-
giasta tulee puusta. Klapeilla, 
hakkeella ja pelletillä tuotetaan 
jo 15 TWh eli kahden ydinvoi-
malayksikön sähkön tuotannon 
verran lämpöä. Kiinteistökoh-
taisesta lämmityksessä puu-
polttoaineiden osuus on noin 
25 prosenttia.

Varaavien tulisijojen lisäksi 
klapia ja pellettiä voi käyttää 
kamiinoissa, puhallintakoissa 
sekä vesikiertoon yhdistetyissä 
takoissa. Haketta voi pientalois-
sa käyttää keskuslämmityskat-
tiloissa. 

Puulämmitysratkaisut ovat 
melko edullisia ja takaisinmak-

suaika vanhaan fossiilienergi-
alla toimivaan järjestelmään 
verrattuna on useimmiten 2–6 
vuotta. Lämmön hinta itse teh-
dyillä klapeilla on lähes nolla, 
ostoklapeilla 7 snt/kWh, pelle-
tillä 6 snt/kWh ja hakkeella 4 
snt/kWh.

Puupolttoaineissa ilmasto-
päästöjä syntyy niiden valmis-
tamisesta ja kuljetuksesta. Hiili-
dioksidia syntyy 10–40 g/kWh. 

Perinteisen puun polton li-
säksi kannattaa muistaa myös 
muut tavat käyttää biomassaa 
pientalojen energiantuotan-
nossa. Biomassasta voi tehdä 
lämpöä ja sähköä eri teknii-
koilla. Puuta voidaan kaasut-
taa puukaasuksi ja monenlais-
ta biomassaa voidaan mädättää 
biokaasuksi. Yksi välimuoto on 
kompostissa syntyvän hitaan 
palamisen tuottaman lämmön 
talteenotto. Tästä kiinnostuneet 
voivat tutustua esimerkiksi Jean 
Pain -metodiin.

Aurinko ja  
tuuli osana
Tuulella ja auringolla tuotettu 
sähkö voidaan käyttää joko 
vesivaraajassa vastuksen läm-
mitykseen tai kiinteistösähkön 
tarpeeseen. 

Aurinkoenergian etuna on 
hyvin automaattinen ja vähän 
työtä vaativa järjestelmä. Inves-
tointikustannus on pientalojen 
omakäyttöön 1000–5000 euroa. 
1000 W aurinkopaneelia tuottaa 
Etelä-Suomessa oikein suunnat-

tuna noin 850 kWh vuodessa. 
Aurinkokeräimien takaisin-
maksuaika on noin 5–10 vuotta 
ja aurinkopaneeleiden 15–20 
vuotta. Paneelien käyttöikä on 
vähintään 25 vuotta, tosin tuot-
to laskee loppua kohti hieman.

Tuulienergian järkevyys riip-
puu oleellisesti siitä kuinka hy-
vin sijoituspaikassa tuulee. Jos 
suunnittelet saavasi merkittä-
västi sähköä tuulesta, kannattaa 
ensin tehdä tuulimittaus. Mitta-
reita voit vuokrata laitemyyjiltä. 

Täytyy muistaa, että tuuli-
voimaloita täytyy huoltaa vuo-
sittain, jotta ne kestävät. Ellei 
myllyssä ole rasvaputkistoa, 
joutuu myllyn kaatamaan tai 
nousemaan ylös nosturilla. 

Jos pientuulivoimalan käyt-
töajaksi lasketaan 25 vuotta, sil-
lä tuotetun sähkön hinta nousee 
tällä hetkellä yli nykyisen säh-
kön hinnan. Tämä ei tarkoita 
sitä, ettei tuulimyllyä kannat-
taisi hyvätuuliselle paikalle 
hankkia. Hankintaperuste ei 
kuitenkaan voi silloin olla säh-
kölaskun pienentäminen. Osal-
la myllyistä tosin kestoikä voi 
olla riittävällä huollolla jopa 40 
vuotta, joten investointi on to-
dellakin satsaus tulevaisuuteen.

Aurinkolämmön ja -sähkön 
sekä tuulivoiman ympäristövai-
kutukset aiheutuvat laitteiden 
tuotannon aikaisista päästöistä. 
Niiden tuottamiseen vaadittu 
materiaalien louhinta sekä tuo-
tannon aiheuttamat päästöt on 
kompensoitu noin vuodessa. 
Lämpöpumppujen käytössä 

Pientalon suunnittelun tavoit-
teena on aina hyvä asunto. 
Asukkaan kannalta on tärke-
ää, että asunnossa viihdytään. 
Muurattu, varaava tulisija muo-
dostaa kodin luontevan, lämpi-
män keskipisteen. Tuli on kuin 
pieni pala aurinkoa asunnossa.

Suomessa lähes kaikkiin 
taloihin tulee ainakin yksi tu-
lisija, ja siksi myös puun käy-
tön suunnittelu on tärkeä asia. 
Puulämmityksen parhaat omi-
naisuudet toteutuvat, jos se on 
mukana aivan asunnon suun-
nittelun alkuvaiheista asti. 

Nopeaa vai  
varaavaa lämpöä?
Kun asunnon suunnittelu aloi-
tetaan, on tietysti määriteltävä 
omat toiveet ja tarpeet. Aivan 
alussa on myös hyvä päättää, 
minkälainen tulisija rakennuk-
seen tehdään. Myöhemmin voi 
olla mahdotonta toteuttaa sitä 
parasta ratkaisua.

Aluksi määritellään, miten 
tulisijaa tullaan käyttämään, 
selvitetään lämmitystehon tar-
ve ja sitten suunnitellaan tulisija 
vastaamaan sitä. 

Ympärivuotiseen eli va-
kiolämpöiseen asuntoon on 
ehdottomasti paras ratkaisu 
tasaista lämpöä tuottava mas-
siivinen tulisija. Kesämökin 
vaihtolämpöisiin olosuhteisiin 
sopii nopeaa lämpöä tuottava 
kevyempi tulisija, syksyllä ja 
keväällä sielläkin kaivataan ta-
saisempaa lämpöä.

Tärkeää on huomioida asuk-
kaitten käyttötottumukset. Sa-
malla arvioidaan asukkaitten 
valmiutta hyödyntää bioener-
giaa. Puulämmityksen päivit-
täinen käyttö on helppoa. Se 
on kuin pyörällä ajo: kun kerran 
oppii, niin aina taitaa.

Myös muurattu  
piippu lämmittää
Asukkaalla on usein varma 
mielipide tulisijan ulkoasus-

ta, ja silloin se 
täydentää sisus-
tuksen kokonai-
suutta. 

Tulisijan sijoi-
tus on yleensä 
ollut vaikeaa 
sekä asukkaalle 
että rakennuksen 
suunnittelijalle. 
Usein tulisija on eräänlainen 
kaappi, joka on sijoitettu oles-
kelutiloihin. Tulisijan vaikutus 
asunnon viihtyisyyteen on 
kuitenkin suuri ja sen eteen on 
hyvä varata lämmin alue ren-
toutumista varten. 

Edullisinta on sijoittaa tuli-
sija savupiippuineen asunnon 
keskelle mahdollisimman suu-
reen tilaan, jolloin suuri osa 
asunnosta on suoraan tulisijan 
vaikutuspiirissä. 

Tilat joiden lämpötila voi 
olla viileämpi, sijoitetaan kau-
emmaksi tulisijasta. Tulisija 
voidaan sijoittaa myös kahden 
tai kolmen huoneen väliin, jol-
loin se lämmittää tilaa jonne 
suuluukku aukeaa enemmän 
ja takaosan tiloja vähemmän. 

Savupiippu sijoitetaan tulisi-
jan viereen. Muurattu piippu on 
erinomainen lämmöntalteenot-
tolaite, se lämmittää osaltaan 
myös toista kerrosta. 

Terveellistä  
lämpöä
Muurattu tulisija tuottaa läm-
pöä kahdella tavalla. Pilkkeitten 
palaessa tulee luukun lasin läpi 
voimakas säteily, joka ulottuu 
aina neljän metrin päähän. 
Muuratun tulisijan kuoren 
kautta tulee lämpösäteilyä koko 
vuorokauden, jopa kahden vuo-
rokauden ajan. 

Tulisija lämmittää ilmaa vain 
vähän. Sen sijaan kaikki kiinteät 
osat, kuten ulkoseinien sisäpin-
nat lämpenevät.

Lämpösäteilyn vuoksi voi-
daan asunnon sisälämpötilaa 
laskea asteen verran ilman vai-
kutusta asumismukavuuteen. 

Tämä merkitsee 
viiden prosentin 
säästöä lämmi-
tyskuluissa.

Puun  
varastointi
Asunnon suun-
nittelun osatekijä 

on myös polttoaineen kulku tu-
lisijan luo ja tuhkan kulku ulos. 

Samalla on suunniteltava 
puuvarasto, vuosikäytön mu-
kainen tuuletettu liiteri ja tuu-
likaapin kaltainen pieni lämmin 
komero parin kolmen päivän 
puumäärälle. 

Tämä komero on ehdotto-
masti oltava ulostuulettuva 
homevaaran vuoksi. 

Toinen vaihtoehto lämpimäl-
le varastolle voisi olla asuinti-
loissa sijaitseva puulaatikko, 
joka on liitetty asunnon ilmas-
toinnin poistokanavaan. Puita 
ei tule säilyttää tulisijan yhtey-
teen tehdyssä koloissa terveys-
riskin vuoksi.

Suunnittelun  
kiireet
Rakennuksen pääsuunnittelija 
ei usein ehdi kiinnittää riittä-
västi huomiota puulämmityk-
sen suunnitteluun. 

Asunnon muille erityisalu-
eille on suunnittelijansa, LVI-, 
sähkö- ja rakennesuunnittelijat 
ovat aina mukana kuvioissa. 
Sen sijaan puulämmityksen 
suunnitteluun on erikoistunut 
vain harva. 

Siksi puulämmityksen suun-
nittelun aloitteet ja valvonta jää-
vät yleensä asukkaalle. 

Mutta asukkaalle jää sitten 
myös ilo ja nautintokin. Sekä 
hyvä asunto.

Lisää tietoa saa alan teolli-
suudelta ja Suomalaiset Tuli-
sijat ry:n sivuilta: www.tulisijat.
tv. Sieltä löytyvät myös käyttö-
ohjeet.

Heikki Hyytiäinen

Kuivakäymälöi-
tä sisälle kyse-
levien määrä on 
lisääntynyt. 
Kesämökkiin halutaan lisää 
mukavuutta, mutta myös oma-
kotitaloihin ollaan miettimässä 
vedetöntä käymäläratkaisua. 

Omakotitaloihin ostokysyntä 
johtuu useimmiten hajajäteve-
siasetuksen siirtymäajan päät-
tymisestä. Toki myös ekologi-
nen elämäntapa ja ravinteiden 
kierrätys kiinnostavat aiempaa 
enemmän.

Kotiin ja 
mökille
Käymäläseura 

Huussin hankkeen ”Kuivakäy-
mälän hankinta – tuumasta toi-
meen!” vetäjä Susanna Pakula 
on huomannut, että kiinnostus 
asentaa kuivakäymälä sisäti-
loihin on selvästi lisääntynyt. 
Vuoden aikana on tullut aikai-
sempaa runsaammin kyselyitä 
puhelimitse, sähköpostilla ja 
nyt myös facebookin kautta. 

Suurin osa kyselijöistä suun-

nittelee sisäkuivakäymälää 
mökille, jonne halutaan lisää 
mukavuutta, vaikka monessa 
tapauksessa toimiva ulkohuussi 
on jo olemassa. Jonkun verran 
on myös heitä, jotka harkitsevat 
vaihtavansa vesikäymälän kui-
vakäymäläksi.

Kyselijöillä samoin kuin osta-
jilla yleisin kysymys on ”mikä 
olisi paras kuivakäymälä mei-
dän kohteeseen”. 

Siihen ei ole yksiselitteistä 
vastausta ja siksi kyselijää oh-
jataan erilaisten kysymysten 

Jätevesijärjestelmien kunnostus 
etenee hiljalleen kohti siirtymä-
ajan päättymistä maaliskuussa 
2016. 

Kiinnostus kunnostamiseen 
vaihtelee kunnittain samoin 
kuin nykyisten jätevesijärjestel-
mien malli ja toimivuus. Vuosia 
kestäneiden keskustelujen ja 
lukuisten ohje- ja neuvontaleh-
tisten jälkeen voi kysyä, olisiko 
tulos ollut parempi, jos niihin 
käytetyt rahat olisi ohjattu suo-
raan kunnostamien avustami-

seen. Vieläkään ei tunnu oikeaa 
tietoa olevan tarpeeksi. 

Viemäriverkostojen ulkopuo-
lella asuvat ja toimivat ovat jou-
tuneet miettimään jätevesikai-
vojensa kuntoa ja toimivuutta. 
Kuntien vesihuoltoalueiden 
kehittämissuunnitelmat eivät 
aina ole ajan tasalla eivätkä 
vesiosuuskunnat ole lähteneet 
liikkeelle suunnitelmien mu-
kaisesti. Monessa kodissa onkin 
jouduttu suunnittelua muutta-
maan jopa kyllästymiseen asti. 

Ranta-alueet jäävät yleensä 
osuuskuntien ja muiden yhteis-
ten vesihuollon suunnitelmien 
ulkopuolelle, joten mökin jäte-
vesien käsittelyn parantaminen 
jää omistajan vastuulle. 

Kun hakee toimenpidelupaa 
jätevesien käsittelyn muutok-
seen, voi hakea samalla luvalla 
muitakin korjauksia. Jätevedet 
tarvitsevat aina kunnan raken-
nusvalvonnasta päätöksen en-
nen kaivurin tai suodattamon 
tuloa tontille. 

Jätevesien käsittelyä oma-
kotitalossa ei tarvitse tehdä, 
jos omistajat ovat täyttäneet 68 
vuotta ennen 9.3.2011. Asetus ei 
myöskään vaadi vähäisten jäte-
vesien käsittelyä, kun korkein-
taan kylmä vesi tulee putkea 
pitkin sisälle. 

Vesivessa ratkaisee

Jätevesien laatu eli jätevesien 
sisältämien ravinteiden määrä 
ratkaisee käsittelyn tarpeen. 

Vesivessa tuottaa syömäm-
me ruuan sisältämät ravinteet 
veteen sekoitettuna lisättynä 
suoliston bakteereilla. Mukaan 
tulevat vielä lääkejäämät ja hor-
monit. 

Vaikka seos vaikuttaa epä-
miellyttävältä, samat ravinteet 
auttavat kasveja kasvamaan ja 
tuottamaan hedelmää.

Kotien uusiutuva energia on jo täällä
sähkö aiheuttaa niillä tuotettua 
lämpö-kWh:a kohti 100–200 
gramman hiilidioksidipäästöt, 
ellei sitten itse tuota pumppujen 
vaatimaa sähköä uusiutuvilla.

Mikä uusiutuva  
sopii parhaiten? 
Koska ratkaisumahdollisuuksia 
on paljon, on kodin omistaja 
usein vähän hämillään mitä va-
lita. Ensin kannattaa kartoittaa 
mikä on uusiutuvan energian 
potentiaali sinun kodissasi: 
Onko talon katolla varjostamat-
tomat paikat etelänsuuntaan, 
onko omaa metsää, onko paikka 
tuulinen, mikä maalaji maassa 
on ja niin edelleen. 

Seuraavassa karsintakier-
roksessa mietit kuinka paljon 
voit investoida, kuinka paljon 
olet valmis näkemään vaivaa 
lämmityksen eteen, onko ra-
kennuksessa polttoainevaras-
tolle tilaa ja onko lämmönjako 
vesikiertoisesti vai ilman väli-
tyksellä.

Näiden vaiheiden jälkeen 
kannattaa olla yhteydessä uu-
siutuvan energian asiantuntijoi-
hin. Neuvoja voit kysyä lähellä 
olevilta energianeuvojilta, jotka 
löytyvät osoitteesta www.eneu
vonta.fi tai alueen yrityksistä. 
Vuonna 2014 tulossa on myös 
Lähienergialiiton toteuttama 
vertailuportaali. 

Oleellista on selvittää tässä 
vaiheessa se mikä on talon ener-
giantarve vuodessa ja talvikau-
den huipputehon tarve. Hyväl-

lä suunnittelulla tässä vaiheessa 
saat pienemmällä investoinnilla 
suuremman osan tarvittavasta 
energiasta.

Uusiutuvia  
yhteisöllisesti
Yhteisöllisyys ja uusiutuva 
energia voivat liittyä toisiinsa 
monella tapaa. Energiantuo-
tantoon tarvittavia laitteita voi-
daan hankkia yhteishankintana, 
jolloin riittävän suuren porukan 
kerääminen laskee hankintahin-
taa. Yhteinen hankinta voi myös 
madaltaa kynnystä, koska po-
rukassa kaikkea ei tarvitse itse 
selvittää. 

Yhteiseen käyttöön hankittu 
järjestelmä voi tuoda ulottuville 
eri kokoluokan järjestelmiä. Jos 
muutama lähekkäin sijaitseva 
talo on samassa vaiheessa van-
han lämmitysjärjestelmän uu-
distamisen tai uusien talojen 
rakentamisen suhteen, lämmön 
tuotannon voi toteuttaa yhtei-
söllisesti ja jakaa siten esimer-

kiksi hake- tai pellettilämmitys-
järjestelmän peruskustannuksia 
useamman perheen kesken. Ta-
lojen pitää kuitenkin olla lähellä 
toisiaan, että lämmönsiirtoverk-
ko ei näyttele liian suurta osaa 
investoinnista. 

Sähkön ja lämmön yhteistuo-
tanto on kiinnostava mahdolli-
suus yhteisöllisesti toteutet-
tuna. Esimerkiksi Kempeleen 
ekokorttelissa on hakkeen kaa-
sutukseen perustuva järjestel-
mä, jolla kylä lämmittää talot 
ja tuottaa sähköä. Ekokorttelin 
järjestelmä on täysin irti valta-
kunnan verkosta. 

Hannes Tuohiniitty
Kirjoittaja työskentelee bio

energiaalalla ja toteuttaa 
uusiutuvan energian ratkaisuja 

oman yrityksen kautta 

 Lisätietoa:  
www.energiamuutos.fi 

LVI, sähkö ja 
rakennesuunnittelijat 
ovat aina 
mukana, mutta 
puulämmityksen 
suunnitteluun on 
erikoistunut vain 
harva.”

Tulisija on hyvän 
asunnon sydän

Suuluukun edessä on 
lämmin sektori. Jens Otto 

Abrahamsen, DK

Jätevesijärjestelmät kuntoon
Samoin käy, kun seos päätyy 

vesistöön. Järven rehevöitymi-
en johtuu ravinteiden lisäänty-
misestä.

Vesikäymälän vedet ovat siis 
ratkaisevassa asemassa, kun 
jätevesien käsittelyä suunni-
tellaan. Yksinkertainen tapa on 
kerätä ne erilleen ja toimittaa 
muualle asianmukaiseen käsit-
telyyn. Tyhjennykset kuitenkin 
maksavat.  Mikäli jätevedet kä-
sitellään tontilla, on syytä kut-
sua suunnittelija paikalle. Hän 
tietää kunnan suunnitelmat ja 
muut tarvittavat asiat. 

Harmaiden (pesuvesien) ve-
sien käsittely on huomattavasti 
yksinkertaisempaa. Pesuvesien 
käsittelyyn on kehitetty monen-
laisia suodattimia. 

Tärkeää on selvittää niiden 
kapasiteetti ja minkälaisille 
vesille ne on tarkoitettu. Mo-
net mallit ovat sellaisia, joiden 
huollon voi tehdä itse. Huolto-
toimet kannattaa kirjata ylös 
huoltokirjaan. 

Raini Kiukas 
www.kopli.fi

 Lisätietoa:
oman kunnan vesihuollon 
suunnitelmat ja 
ympäristönsuojelumääräykset
www.ymparisto.fi/
puhdistamosivusto
www.youtube.com/watch?v=
cVyvGzPRCQ

Jätevesien laatu ja puhdistusvaatimus 

Asetuksen puhdistuksen tiukka vaatimustaso on merkitty kuvaan 
punaisella katkoviivalla ja perustaso mustalla katkoviivalla. Lähde Suo
men Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry.

avulla, jotta saadaan esille tilan 
ja paikan reunaehdot. Lopuksi 
voidaan antaa ehdotuksia mah-
dollisista malleista. 

Toinen kysymys koskee ha-
juttomuutta. Oikein asennettu 
ja käytetty kuivakäymälä ei 
haise!

Ainakin yhden pitää 
innostua ylläpidosta
Käymälöissä on erilaisia käy-
mälätuotosten käsittelytapoja 
ja lisäksi koko vaihtelee. 

Kylmään asuintilaan ei voi 
laittaa kompostoivaa käymä-
lää, virtsan erottelu vaatii put-
ken sekä katolle että lattian alle. 
Yleensäkin kaikki käymälät 
vaativat tuuletusputken katolle. 

Muita reunaehtoja ovat lait-
teen koko ja kapeat ovet, jot-
ka joskus estävät asennuksen. 
Käymälä kahteen kerrokseen 
on monen toiveena: kellarissa 
käymäläkomposti ja asuinti-
loissa posliininen istuin. Sen 
voi toteuttaa, jos saadaan osat 
päällekkäin ja kellarista pääsee 
suoraan ulos. 

Tärkeä asia ostajan kannalta 
on käymälässä tapahtuvan pro-
sessin tulos. Kuka vie ja mitä vie 
ja minne? 

Paljaalla kalliotontilla erotel-
lun virtsan lannoitekäyttö ei ole 
mahdollista, joten silloin on va-
littava haihduttava tai tuhkaava 
malli. 

Kompostin voi laittaa vaikka 

kukkaruukkuun, jos ei maata 
ole. 

Tuottajien eli perheenjäsen-
ten sitoutuminen käymälätuo-
tosten käsittelyyn kannattaa 
varmistaa, sillä aina on oltava 
vähintään yksi jäsen, joka in-
nostuu huolehtimaan käymä-
lästä. Sisäkuivakäymälöissä on 
usein käyttäjämäärärajoitus, 
joten ulkohuuskaa kannattaa 
pitää valmiudessa.

Käymäläseura Huussille tul-
leissa kyselyissä kompostointi 
on saanut osakseen kiinnos-
tusta. 

Käymälästä suotautuvat nes-
teet voidaan laittaa kompostin 
kiihdykkeeksi esimerkiksi leh-
tikompostiin. Samoin voi tehdä 
erotetulle virtsalle, jos lannoite-
käyttöä pihalla tai puutarhassa 
ei ole. 

Käymälästä otettu osin kom-
postoitunut aines on syytä jäl-
kikompostoida, jotta hygienia 
varmistuu. Tämä aines on hy-
vää maanparannusainetta ja sii-
nä ovat jo ravinteetkin valmiina 
ensimmäiselle kasvukaudelle.

Kuivasanitaation kuuma ky-
symys on erotellun virtsan lan-
noitekäytön salliminen pelloil-
la. MTK työstää aihetta. Tässä 
asiassa ollaan tarkasti kuulolla 
ja perästä kuuluu!

Raini Kiukas
Susanna Pakula

 Lisätietoa: www.kopli.fi 
www.huussi.net 

Huussi tähyää 
sisätiloihin

Kuivakäymälä sopii hyvin sisä
tiloihin. Kuva: Raini Kiukas.

Oikein asennettu ja 
käytetty kuivakäymälä 
ei haise.”

Vesikiertoiseen pellettitakkaan 
lisätään polttoainetta. Kuva: 

Raimo Raitahila. 

Aurinkokeräimellä tuotetaan lämpöä (kuva yllä) ja aurinkopaneelilla 
sähköä (kuva oikealla). Kuvat: Flickr

YTr – yhteistyötä maaseudun hyväksi www.maaseutupolitiikka.fi/ytr
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Tietoisuus siitä, että katon voi 
kattaa järviruo’olla, kasvaa vuo-
si vuodelta. Katteeksi voi siis 
laittaa muutakin kuin peltiä, 
tiiltä tai bitumihuopaa. 

Tunnelmallaan ruokokatto 
päihittää muut mennen tullen. 
Ruokokaton alla on kotoisaa ja 
kattomateriaali synnyttää kes-
kustelua aivan varmasti.  Usein 
epäillään, voiko ruokokate pitää

 vettä, pysyykö 
se kiinni tuulella, 
palaako se hel-
posti tai onko se 
pitkäikäinen? 

H o l l a n n i s -
sa, Tanskassa ja 
Englannissa on yhteensä lähes 
400 000 ruokokattoa. Niissäkin 
maissa sataa, tulee ja vihmoo ja 
katot kestävät kymmeniä vuo-
sia, jotkut jopa sata vuotta. Us-
kon, että Suomessa ruokokate 
tulee kestämään vielä parem-

min, koska 
kylmä ilma ja 
lumi eivät ole 

rasite ruokokat-
teelle. 

Suomessa on 
tällä hetkellä 

noin 90 ruoko-
kattoa ja jokainen niistä antaa 
hyvin persoonallisen ilmeen 
rakennukselle. 

Olen nähnyt hyvin hienoja 
konesaumattuja peltikattoja ja 
arvokkaita kuparikattoja, mutta 

Savirakentaminen on ollut ih-
miskunnalle tuttua ikimuistoi-
sista ajoista lähtien. Suuressa 
osassa maapalloa saviraken-
tamisen perinne ja osaaminen 
on tälläkin hetkellä normaalia 
rakentamisen käytäntöä. 

Suomessa merkittävin savira-
kennusten rakentamiskausi pai-
nottuu viimeisen noin parin sa-
dan vuoden ajalle. Vanhimmat 
Suomen säilyneet saviraken-
nukset ovat yli 200-vuotiaita.

Massiivisavi-
rakentaminen
Savirakennuksia on Suomessa 
tehty pääasiassa niin sanotulla 
massiivisavitekniikalla. Mene-
telmässä rakennetaan paksut 
seinät (noin 40–70 senttimet-
riä) muottia apuna käyttäen. 
Kuivuttuaan seinistä tulee niin 
lujat, että niiden varaan voidaan 
rakentaa yläpohjan ja vesikaton 

rakenteet. Erillistä kantavaa 
puurunkoa ei tarvita. 

Seinät tehdään suoraan hiek-
kapitoisesta savesta, jos sellaista 
onnistutaan löytämään. Yleensä 
käytettävissä oleva savi on kui-
tenkin melko puhdasta, jolloin 
saveen sekoitetaan soraa. Tällä 
saadaan estettyä kuivumisen ai-
kainen liiallinen kutistuminen ja 
halkeilu. Massa juntataan muot-
teihin 5–10 senttimetrin kerrok-
sina, joiden väliin asetellaan 
kanervia lujittamaan seinää. 

Ikkuna- ja oviaukot tehdään 
tukevista lankuista ja asete-
taan paikoilleen, kun seinä on 
noussut sopivaan korkeuteen. 
Savesta on rakennettu esimer-
kiksi talleja, navettoja, kouluja, 
sairaaloita ja asuintaloja.

Kevytsavi-
rakentaminen
1900-luvun loppupuolella Suo-

messa heräsi jälleen kiinnostus 
savirakentamiseen. Savi antoi 
mahdollisuuden huomioida 
asumisterveyteen, ekologisuu-
teen ja omaehtoiseen rakenta-
miseen liittyviä seikkoja. 

Keski-Euroopasta ammen-
nettiin tietoa uusista rakenta-
mistavoista. Niin sanottu ke-
vytsavitekniikka madalsi savi-
rakentamisen kynnystä. Teknii-
kassa saven kanssa sekoitetaan 
kevyempää ja eristävämpää 
materiaalia, esimerkiksi olkea, 
hamppusilppua, puuhaketta tai 
vaahtolasirakeita. Tällöin seini-
en lämmöneristävyyttä saadaan 
parannettua. 

Massasta voidaan muotin 
avulla valaa seiniä tai tehdä 
harkkoja, joista niiden kuivut-
tua muurataan seiniä. 

Kevytsavitekniikassa tarvi-
taan kantava puurunko, jonka 
sisään valu tai harkkomuuraus 
tehdään.

Muu saven käyttö 
rakennuksissa  

Savella on eri olomuodoissaan 
ominaisuuksia, jotka tekevät sii-
tä käyttökelpoisen materiaalin 
tavanomaisessa rakentamises-
sakin. 

Vanhoissa hirsirakennuksissa 
savirappauksilla on tiivistetty 
ja tasoitettu seinien sisäpinto-
ja. Hirsiseinien ulkopintoja on 
voitu myös tiivistää savilaastilla 
tuulta vastaan. Päälle tullut lau-
taverhous on suojannut savea 
sateelta. 

Yläpohjissa palonarkojen tur-
ve- ja sammaleristeiden päälle 
on yleensä laitettu kerros saven 
ja hiekan sekoitusta. Kuivattua 
ja murskattua savea on toisi-
naan käytetty myös lämmön-
eristeenä alapohjissa. 

Kuiva savi näyttäisi antavan 
puurakenteille ja orgaanisille 
lämmöneristeille suojaa pai-

koissa, joissa ilman kosteus 
nousee suureksi tai kosteuden 
kondensoitumisen riskiä ei pys-
tytä täysin eliminoimaan. 

Kostea, lihava savi toimii 
myös vesieristeenä. Savea on 
perinteisesti käytetty estämään 
vesien pääsyä perustuksiin. Täl-
löin rakennuksen ympärille jun-
tataan perustuksista poispäin 
viettävä noin 10 senttimetrin sa-

vikerros, joka peitetään maalla. 
Tämä tapa on edelleenkin käyt-
tökelpoinen. 

Savella voidaan myös tiivis-
tää esimerkiksi vanhan kivija-
lan ja rakennusta kohti viettä-
vän kallion välinen sauma.

Teuvo Ranki
rakennusarkkitehti

 Lisätietoa:  www.saviry.fi 

Savi on monikäyttöinen rakennusaine

Massiivisavesta rakennettu savi
rakentamisen koulutuskeskus 

Mecklenburgissa Saksassa. 
Kuva: Mikko Tuononen.

Höyrylinna Paraisilla 
on rakennettu 
kevytsavitekniikalla. 
Kuva: Mikko 
Tuononen.

Hollannissa, 
Tanskassa ja 
Englannissa sadat 
tuhannet ruokokatot 
ovat kestäneet 
sadetta ja tuulta jopa 
sata vuotta.”

Ruokokatot yleistyvät – sadan raja rikki ensi kesänä
mikään niistä ei anna niin hie-
noa tunnetta kuin ruokokatto. 
Ruoko taipuu näyttäviin yksi-
tyiskohtiin jiireissä tai vaikka 
katosta seinäpinnaksi. 

Itse suosisin harjarakenteen 
ja ikkunoiden pellityksiin ku-
paria, jolla saa viimeisteltyä 
rakennuksen ilmeen. Ruoko-
kattoja on tehty perinteiseen 
ja nykyaikaiseen tyyliin ja sekä 
jyrkkiin että loiviin kattoihin. 

Tänä kesänä on useampia sa-
toja kattoneliöitä katettu ruoko-

katteelle epätyypillisen loiviin 
kattoihin, joissa kattokulma 
on ollut vain noin 14 astetta. 
Rakennuksen ilme muuttuu 
hurjasti, kun vanhan pellin 
päälle laittaa 30 senttiä paksun 
kerroksen ruokoa ja painopuut 
siihen päälle!  Tällä konstilla saa 
vaikka vanhaan piharakennuk-
seen uutta arvokkuutta.

Suomeen kaivataan uusia 
ruokoyrittäjiä, jotta suunnitel-
mallinen ruovikoiden leikkuu 
saadaan käyntiin ja kotimaisia 

ruokonippuja ja -levyjä tulisi 
rautakauppoihin ja puutarha-
myymälöihin. Myös asiasta 
innostuneita kattomestareita 
tarvitaan, jottei aina tarvitse 
etsiä sopivia kattoasentajia ul-
komailta.

Miten ruoko sitten asenne-
taan katteeksi? Kattomestari 
on kattomestari, mutta käsis-
tään näppärä oppii asentami-
sen muutamia nippuja katolle 
tasattuaan. Leikkimökin tai pi-
havajan katon voi itsekin tehdä 

harjoitustyönä, mutta omako-
titalon katto kannattaa jättää 
ammattimiesten hommaksi. 
Asennusniksit voi opetella 
ruokokaton asennusvideosta tai 
oppaista, joita laadittiin Turun 
ammattikorkeakoulun vetämän 
COFREEN -hankkeen aikana. 

Myös virallinen RT-ohjekortti 
laadittiin hankkeen aikana ja se 
julkaistaan marraskuussa 2013. 

Rauli Lautkankare
 Lisätietoa: www.cofreen.eu 

www.ruokorakennus.fi
Ruokokatto on näyttävä  
ja tunnelmallinen.

Työtehoseurassa (TTS) on käyn-
nissä Ekologinen keittiö -tutki-
mushanke, jonka tuloksena syn-
tyy ekologisen, puurakenteisen 
keittiön kokonaiskonsepti ja 
kaksi toteutettua mallikeittiötä. 
Keittiö on suunniteltu suunnit-
teluyhteistyöryhmässä, jossa oli 
mukana asiantuntijoita muun 
muassa Aalto-yliopistosta ja 
Marttaliitosta. Suunnittelussa 
korostetaan toimivuutta, kes-
tävyyttä ja energiatehokkuutta 
sekä materiaalien elinkaarta.

Keittiön ekologisen arvon 
laskemisessa on otettava huo-
mioon kalusteen koko elinkaari 
– metsän kasvatuksesta ja ma-
teriaalin kuljetuksesta tuotteen 
purkamiseen ja materiaalin 
hävittämiseen. Keittiömateri-
aalina pitkäikäinen ja helposti 
huollettava kotimainen puu on 
ekologisin. Puiset keittiökaapit 
voi kierrättää elinkaarensa lop-
pupäässä energiaksi. Puupinta 
kestää kulutusta ja vanhenee 
kauniisti. 

Keittiön puumateriaalin va-
linnassa on hyvä miettiä, mikä 
puulaji sopii minnekin. Työta-
son pinnoilta vaaditaan kulu-
tuskestävyyttä, ja niihin sopii 
kovempi ja tasalaatuisempi 
puulaji, esimerkiksi koivu, tai 

hyvällä pintakäsittelyllä tam-
mi tai saarni. Kaapistojen run-
koihin sopii pehmeämpikin 
puulaji, kuten mänty tai kuusi. 
Mallikeittiöissä on runkoma-
teriaalina vaneri, ja ovet ovat 
koivuviilupintaista rimalevyä.

Toimivuus on kestävässä 
keittiösuunnittelussa oleellinen 
lähtökohta. Kodin pintojen tu-
lee olla helposti siivottavia, säi-
lytystilojen riittäviä ja asumisen 
toimintojen sujuvia. 

Kun keittiö toimii hyvin, 
asukkaalla ei ole tarvetta re-
montointiin eikä uuden keittiön 
hankintaan. Ulkonäöllä on suu-
ri vaikutus ekologiseen arvoon; 

hyvä esteettinen suunnittelu 
kestää aikaa paremmin. Eko-
logisen keittiön tekniikan on 
oltava mahdollisimman ener-
giatehokas. 

Kierrätys on myös tärkeä osa 
keittiöajattelua. Kierrätysinnok-
kuuteen vaikuttaa oleellisesti 
jäteastioiden määrä keittiössä. 
Uudenlainen kierrätyskaappi, 
jossa on tilaa 7–8 jätejakeelle, 
kuuluu osana ekologiseen keit-
tiökalustekokonaisuuteen.

Hyvällä hoidolla puuraken-
teinen keittiö pysyy kauniina 
ja kestää pitkään. Tätä helpot-
tamaan on hankkeessa valmis-
tunut Puisen keittiön hoitoopas. 

Ekologisen keittiön varsinainen 
suunnitteluohje arkkitehdeille, 
puusepänverstaille ja muille 
keittiön suunnittelusta kiinnos-
tuneille valmistuu ensi kevään 
aikana. 

Ekologinen keittiö -hanke on 
osa Puurikastamo -hankekoko-
naisuutta. Hankkeessa kehite-
tään innovatiivisia puutuottei-
ta. Hanke saa rahoituksen Eu-
roopan aluekehitysrahastolta.

Minna Kuusela
projektipäällikkö, TTS

 Lisätietoa: www.puurikastamo.
fi. Puisen keittiön hoitoopas: 
www.tts.fi/kauppa

Luonnonmukainen rakentami-
nen kohtaa uusia haasteita ener-
giansäästövaatimusten myötä. 
Nykyinen energia-arvon las-
kentatapa ei huomioi luonnon-
mukaisen rakentamisen etuja ja 
tapoja, esimerkiksi passiivisen 
auringonlämmön hyödyntä-
mistä. 

Suurimpia haasteita ovat kos-
teuden kulun hallinta paksuis-
sa seinärakenteissa, rakenteen 
yläpito ja korjaus. Haastavin-
ta on toteuttaa rakentaminen 
luonnonmukaisesti täyttäen 
sille asetetut vaatimukset ja 
selviytyä materiaaliviidakosta 
järkevillä valinnoilla. 

 

Luonnonenergiaa

Pia Lindmanin kodin suun-
nittelun lähtökohtia olivat 
luonnonmukaisuus ja myr-
kyttömyys, rakentamisen ja 
korjaamisen loogisuus, per-
soonallisuus, pitkäikäisyys, ra-
kennusalue sekä rakennuksen 
tilankäytön vaatimukset. 

Tavoitteena oli hengittävä, 
painovoimaisella ilmanvaihdol-

la toimiva olkipaalirakenteinen 
rakennus. Rakennuksessa halu-
taan elää yksinkertaista elämää 
puulämmityksellä ja vähäisellä 
veden ja sähkön käytöllä. 

Rakennus hyödyntää passii-
visen auringonlämmön, sillä 
matalalta paistavat syksyn ja 
kevään auringonsäteet pääse-
vät lämmittämään rakennusta 
etelään suunnattujen ikkunoi-
den läpi. 

Kesän ylilämpenemistä estää 
lämmönkerääjäksi ja sisätilojen 
varjostajaksi suunniteltu kasvi-
huone. 

Päälämmönlähteenä on puu. 
Rakennuksessa on iso muuri, 
missä on varaava takka, leivin-
uuni sekä hella. 

Muuriin on liitetty lämpöva-
raajat, jotka lämmittävät käyt-
töveden. Kesällä käyttövettä 
lämmittävät myös aurinkoke-
räimet. 

Toinen tulisija on rakettiuuni, 
jonka lämpimät kaasut kierrä-
tetään massiiviseen muurauk-
seen, joka lämmittää kylpy-
ammeen sekä kosteiden tilojen 
lattian.

Rakenteet
Rakennus on pilariperusteinen 
tuulettuvalla alapohjalla. Pi-
lareiden ja runkorakenteiden 
väliin laitettiin koivun tuohta 
estämään kosteuden siirtymistä 
puisiin alusrakenteisiin. 

Rakennuksen kolme seinää 
ovat kantavaa olkipaaliraken-
netta. Olkipaalin koko on 540 
x 2000 x 800 millimetriä. Auko-
tukset suunniteltiin siten, että 
paalirakentaminen oli helppoa. 

Isoilla ikkunoilla varustettu 
etelän julkisivu on puuraken-
teinen ja eristetty selluvillalla. 
Seinän ulkopintaan liitettiin 
ruokomatot. Näin rakennuk-
sen pinnoissa on kauttaaltaan 
päällimmäisenä ruoko tai olki, 
jotka toimivat ihanteellisena 
kiinnityspintana savi- ja kalk-
kirappauksille. 

Ilmansulkupaperi ja savi toi-
mivat yhdessä ilmansulkuna. 
Yläpohjaa kannattavat puiset 

palkit, jotka tukeutuvat puiseen 
pilari-palkkirunkoon.

Muoveja ei rakennuksessa 
ole käytetty kuin sähkövedois-
sa. Rakenteiden ulkopuolella 
kulkevat sähkövedot toteute-
taan ympäristöystävällisellä ja 
paloturvallisella ProtecSyste-
min halogeenivapaalla putki-
tusjärjestelmällä. 

Ikkunat teetettiin puuseppä 
Petri Stenbergillä Karjaalla, jot-
ta niiden osat saatiin käsiteltyä 

luonnonmukaisesti pellavaöljy-
maalilla. 

Piippujen ympärille raken-
nettiin puiset kotelot, jotka 
tiivistettiin savirappauksella 
ja kotelo täytettiin hiekka-savi-
massalla. Aluskatteeksi sinkki-
katon alle päädyttiin tekemään 
ohut bitumihuopakerros, kos-
ka rakennus täytyi saada loka-
kuussa säältä suojaan. 

Ikkunoihin sijoitettiin DirAi-
rin tuloilmaventtiilejä. Venttiilit 
parantavat huoneiston energia-
luokitusta.

Viranomaisyhteistyö

Kunnan viranomaiset suhtau-
tuivat suunnitelmiimme ja työ-
hömme tarkasti ja asianmukai-
sesti. Heti projektin luonnosvai-
heessa kävimme esittelemässä 
työn ja sen tavoitteet rakennus-
tarkastajille. Hyvällä yhteis-
työllä erityissuunnittelijoiden 
kanssa saimme viranomaiset 
vakuuttuneeksi talon toimi-
vuudesta ja energiatehokkuu-
desta. Rakennuslupa saatiin ja 
rakennustyömaata on seurattu 
mielenkiinnolla. 

Talon on suunnitellut arkki-
tehti Kati Juola-Alanen ja to-
teuttanut The Natural Building 
Company Oy.

Kati JuolaAlanen
 Lisätietoa:www.naturalbuilding.fi

Olkipaalikoti 
katsoo aurinkoon

Ekologinen keittiö syntyy puusta

Työtehoseuran 
kehittämä 
ekologisen 

keittiön malli 
on valmistettu 
puusta. Kuva: 

TTS.

Rakennuksen kolme seinää ovat kantavaa olkipaalirakennetta. 

Uusi luomura-
keskus
Luomurassa on vähitellen kypsynyt ajatus omasta ”keskuksesta” 
Tampereen työssäkäyntialueella. Toiveena olisi saada jotain pysyväm-
pää vuokratilojen sijaan. Keskuksessa olisi tilaa järjestää Luomuran 
koulutuksia ja luentoja, pitää yllä jatkuvaa näyttelytoimintaa, toimittaa 
lehteä, toteuttaa koerakentamista, ja miksei myös järjestää Terve Talo 
-messuja. Lisäksi keskuksen yhteydessä olisi tilaa muutamille omakoti-
mallitaloille. Kehitys-, koulutus- ja tiedotustoiminnan lisäksi mietinnässä 
on teemaan liittyvän tietotaidon ja materiaalien myynti osana keskuksen 
toimintaa. Pomoottori ry:n kautta saadun Leader- rahoituksen turvin 
hahmotellaan nyt eri vaihtoehtoja keskuksen perustamiseksi. Omia ja 
muilta löydettyjä ideoita on monia, ohessa muutamia vieraillusta koh-
teista. Lisää vastaavia tulee kotisivuillemme. 

Taidekeskus Purnu Orivedellä. Tilankäyttö: yksinkertaisissa  parakki-
mallisissa auloissa puolilämmintä näyttelytilaa. Valttina monipuolisuus: 
Tukiaisen ateljee töineen, vierailevat taiteilijat, kahvio, vuokrattavaa 
tilaa, yleinen savusauna joka viikko. Pitkä historia: Suomen ensimmäi-
nen kesänäyttelypaikka. www.purnu.fi

Porin rakennuskulttuuritalo 
Toivo on Satakunnan Museon 
korjausrakentamiskeskus, josta 
saa vanhojen puurakennusten 
korjausneuvontaa ja tietoa 
perinteisestä rakentamisesta ja 
rakennusmateriaaleista. Toivossa 
on myös korjaustarvikemyymälä. 
www.pori.fi/toivo

Arkkitehtuuri- ja ympäristö-
kulttuurikoulu Lastu on värikäs 
taidekoulu ja rakennusalan toimin-
takeskus Lapinlahdella. Tapahtu-
mia, lasten kesäleirejä, kerho- ja 
näyttelytoimintaa, Aikuiskoulutus-
infoa opettajille ja rakennusalan 
ammattilaisille. www.lastu.fi 

Ateljee-Galleria Virpi & Orbi sijaitsee hämäläisessä perinnemaisemas-
sa Pälkäneellä Vuolijoen kylässä. Vanhan maalaistalon pihapiirissä on 
kotigalleria, aittapuoti ja kesäkahvila sekä kivityöateljee. Maallemuuttaji-
en värikästä luovuutta. www.virpiyli-vakkuri.com

Urpolan Kartanon majoitus- ja 
ravintolatoimintojen yhteyteen 
on vuosien myötä kasvanut 
mielenkiintoinen kokonaisuus: 
Viikinkisauna – pölkkysaviteknii-
kalla rakennettu sauna ja tupa-
kokonaisuus, Tilkkutex – värikäs 
tilkkuteemaan erikoistunut liike, 
Urpolan Kutomo – teemana kä-
sinkudotut matot sekä Taideyhdistys 
Itu, joka järjestää taidenäyttelyjä ja 
-tapahtumia. www.urpolankartano.fi

Euroopan maa
seudun kehittämisen
maatalousrahasto:
Eurooppa investoi
maaseutualueisiin

YTr – yhteistyötä maaseudun hyväksi www.maaseutupolitiikka.fi/ytr
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Asumisterveysliitto AsTe ry 
toimii terveellisen ja turvalli-
sen asumisen ja asuinympäris-
tön sekä hyvän rakennustavan, 
kiinteistönpidon ja korjausra-
kentamisen kulttuurin edistä-
miseksi. 

Yhdistyksen toiminnan kes-
keinen painopiste on home- ja 
kosteusvaurioiden ennaltaeh-

käiseminen ja asumisterveys-
ongelmista kärsivien opastami-
nen. Kohderyhminä on kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset, joille on kasaantunut 
merkittäviä sosiaalisia ja talou-
dellisia ylitsepääsettämättömiä 
vaikeuksia

Yhdistys nostaa esille epä-
kohtia ja välittää niistä tietoa 

kansalaisille, materiaalinval-
mistajille, rakentajille ja ra-
kennuttajille, viranomaisille, 
poliittisille päättäjille, tutki-
muslaitoksille, järjestöille ja 
alan asiantuntijoille sekä tekee 
esityksiä eri instansseille epä-
kohtien poistamiseksi.

Yhdistys järjestää esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia, koulu-

tus- ja kurssitoimintaa, osal-
listuu julkiseen keskusteluun 
tiedotusvälineissä, laatii ohjei-
ta eri asianosaisille ja järjestää 
tuki- ja tiedotustoimintaa asuk-
kaille sekä lähestyy kirjelmin 
ja käynnein valtion ja kuntien 
luottamushenkilöitä.

 Lisätietoa:  
www.asumisterveysliitto.fi

Japanissa Chibassa on chemi-
less town eli vähäkemikaali-
päästöinen kylä. Sen rakennuk-
set – asuintalot, koulu, kirjasto 
ja sairaala – on rakennettu vä-
häpäästöisistä materiaaleista ja 
sisustettu niin, että sisäilman 
kemikaalien määrät ovat todel-
la pienet. 

Projektissa useat eri tieteen-
alat (muun muassa lääketiede 
ja insinööritieteet) yhdistävät 
osaamisensa tavoitteenaan tu-
levien sukupolvien terveys. Yli 
200 rakennusaineen ja sisustus-
materiaalien päästöt mitattiin, 
ja vain vähäpäästöisimmät kel-
puutettiin jatkoon. Tuloksena 
on rakennuksia, joiden sisäilma 
tukee ihmisten terveyttä.  

Suomea voidaan pitää monin 
paikoin Chiban chemiless-kylän 
vastakohtana: muun muassa 
eduskunnan tarkastusvaliokun-
nan mukaan merkittävästi kos-
teusvaurioituneissa kouluissa 
ja päiväkodeissa tiloja käyttää 
jatkuvasti lähes 300 000 ihmistä. 

Päivittäin jopa 94 000 peruskou-
lulaista altistuu homekoulujen 
päästöille. Lisäksi tulevat ko-
tien, työpaikkojen ja oleskelu-
tilojen kosteusvaurio- ja muut 
kemikaalipäästöt.

Kemikaaliyliherkkyys 
vie työkyvyn
Osa ihmisistä on jo sairastunut 
sisäilman kemikaaleista pahoin, 
ja muut ovat vaarassa. Erityisen 
nopeasti lisääntyy kemikaali-
yliherkkyys. Siihen sairastuu 
puolet hometaloille altistuneis-
ta. Lisäksi sen voi saada muista 
kemikaaleista, joko voimakkaan 
tai pitkäkestoisen altistuksen 
myötä. 

Yhä nuoremmat ikäluokat 
sairastuvat. Kansainvälisissä 
tutkimuksissa on raportoitu jo 
kohdussa sairastumisia.

Kemikaaliyliherkkyys on 
vakava, krooninen ja fyysinen 
sairaus, jossa jo pienet määrät 
hengitysilman kemikaaleja ai-

heuttavat niin vaikeita oireita, 
että henkilö ei pysty jatkamaan 
tilassa olemista tai työskentelyä. 

Taudille tyypillisiä ovat neu-
rologiset oireet (esimerkiksi 
voimakas päänsärky), hengi-
tystie-, iho- ja limakalvo-oireet 
(esimerkiksi vakavat hengitys-
vaikeudet ja sietämätön kutina), 
ruuansulatuselimistön oireet 
(esimerkiksi pahoinvointi), 
verenkiertohäiriöt sekä monet 
yleisoireet (esimerkiksi valtava 
uupumus). Oireet häviävät vä-
hitellen raittiissa ilmassa. 

Suomessa lähes 40 000 ih-
mistä on menettänyt työ- tai 
opiskelupaikkansa kemikaali-
yliherkkyyden takia ja noin 20 
000 ihmistä on sen vuoksi pysy-
västi työkyvyttöminä. 

Vielä useammalla sairaus 
vaikeuttaa arjesta selviämistä. 
Varsinkin sopivan asunnon 
löytäminen on haastavaa, ja 
osa sairastuneista joutuu yö-
pymään ulkona. Parantavaa 
hoitoa ei ole.

Yhteiskunta ei auta sairastu-
neita, sillä Suomessa sairaudella 
ei ole diagnoosinumeroa, toisin 
kuin monessa muussa maassa 
(esimerkiksi Japani T65.9, Saksa 
ja Itävalta T78.4). 

Joissakin työpaikoissa ha-
justeiden käyttöä on rajoitettu, 
sillä ne aiheuttavat paljon oirei-
ta. Todellinen ratkaisu olisivat 
terveelliset ja vähäpäästöiset 
sisätilat, joiden käytössä py-
rittäisin säilyttämään vähä-
kemikaalisuus. Niiden avulla 
kymmenettuhannet yliherkät 
voisivat saada takaisin mahdol-
lisuuden elää normaalia elämää 
ja toiset kymmenettuhannet ei-
vät koskaan sairastuisi. Olisiko 
tässä Suomen uusi terveys- ja 
vientivaltti? 

Laura Unnaslahti 

 Lisätietoa: laura@unnaslahti.
com, www.hajusteyliherkkyys.
com. Japanin ”Chemiless Town”: 
www.waset.org/journals/waset/
v30/v30212.pdf

Permakulttuuri on ekologisen 
suunnittelun menetelmä, jota 
voidaan hyödyntää muun mu-
assa asuinympäristöjen ja ruo-
antuotannon suunnittelussa. 

Permakulttuurin lähtökohta-
na on tarkkailla miten luonnon 
prosessit toimivat ja suunnitel-
la ihmisen toimintaympäristöjä 
luonnon toimintatapoja hyö-
dyntäen ja vahvistaen.  

Permakulttuuriajattelun 
taustalla on neljä eettistä pe-
riaatetta: Huolenpito maasta, 
huolenpito ihmisistä, kasvun/
kulutuksen sääntely sekä tuo-
tosten reilu jako. 

Permakulttuuri (engl. per-
maculture) tulee englannin sa-
noista permanent (agri)culture 
eli pysyvä viljely/kulttuuri. 
Käsitteen kehittivät australia-
laiset Bill Mollison ja David 
Holmgren 1970-luvulla. 

Suomeksi permakulttuuria 
on kutsuttu muun muassa py-
syväiskulttuuriksi ja ikiviljelyk-
si, mutta vakiintunutta suomen-
kielistä termiä ei permakulttuu-
rin rinnalle ole syntynyt. 

Yhden jäte on  
toisen resurssi

Kuten sanat permanent, pysyvä 
ja iki kertovat, permakulttuurin 
käsitys kestävyydestä on vaati-
va: tavoitteena on suunnitella 
sellaisia ihmiselämää tukevia 
järjestelmiä (ruoantuotantoa, 
asumista, taloutta, koulutusta, 
kulttuuria jne.) jotka voivat pe-
riaatteessa toimia ikuisesti. 

Kuten ihmisen koskemat-
tomissa ekosysteemeissä, niin 
myös ihmisen elinympäris-
töissä todella kestävä systeemi 
uusintaa itse itsensä, eikä sitä 
ole pakko muuttaa esimerkiksi 
resurssien loppumisen tai ym-
päristön kulumisen takia. 

Permakulttuuriajattelun mu-
kaan kestävään järjestelmään 
ei ole tarvetta tuoda jatkuvasti 
ulkopuolelta uusia resursseja, 
kuten lannoitteita tai lainattua 
rahaa. 

Hyvin toimiva kestävä sys-
teemi ei tuota jätettä, vaan yh-
den toiminnon jäte on toisen 
resurssi. 

Huolellisella suunnittelulla 
voidaan vähentää ylläpitoon 
tarvittavan työn määrää. Vilje-
lyn tapauksessa tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että kitkemisen 
ja kastelun tarve vähenee, kun 
maankäyttö ja kasvillisuus 
suunnitellaan sellaiseksi, että 
ei-toivottujen kasvien elintila 
jää pieneksi ja sadevesi varas-
toituu maaperään mahdollisim-
man hyvin. 

Tuholaistorjunnan ja lannoi-
tuksen tarvetta vähennetään 
istuttamalla kasvit toistensa 
kasvua tukeviin ryhmiin. Per-
makulttuurisuunnittelu lähtee 
aina liikkeelle kyseessä olevan 
paikan ja tilanteen huolellisesta 
tarkkailusta ja analysoinnista.

Kestävän elämän-
tavan periaatteita
Permakulttuuri liitetään yleen-
sä viljelyyn ja puutarhanhoi-
toon, mutta sen periaatteita voi 
soveltaa monilla muillakin elä-
män osa-alueilla. Rakennusten 
suunnittelussa permakulttuurin 

periaatteita hyödyntämällä voi-
daan parantaa asuinympäristön 
toimivuutta, järjestää monipuo-
lisia toimintoja pieneen tilaan 
sekä säästää energiaa. 

Omaa talouttaan voi ohjata 
permakulttuurin periaatteiden 
mukaan sellaiseen suuntaan, 
jossa se ei ole riippuvainen vain 
yhdestä tulonlähteestä. Tavoit-
teena on synnyttää järjestelmiä, 
joiden osien välillä on mahdol-
lisimman paljon kytkentöjä. 
Näin systeemin jokainen osa 
on usean muun osan tukema, 
eikä häiriö yhden osa-alueen 
toiminnassa romahduta koko 

systeemiä.
Mikä permakulttuurissa sit-

ten on uutta? Viljelyyn liittyvät 
permakulttuurin menetelmät 
ovat tuttuja monista muistakin 
luonnonmukaisen ruoantuotan-
non systeemeistä. Vanhastaan 
tiedetään, että kaikkia munia 
ei kannata panna samaa koriin 
ja että jätteen tuottaminen on 
haaskuuta. 

Permakulttuurin kiehtovuus 
on siinä, että se kokoaa yh-
teen joukon perustavaa laatua 
olevia kestävän elämäntavan 
periaatteita ja johtaa niistä käy-
tännöllisiä menetelmiä, joita 

voi soveltaa elämän eri osa-
alueilla. Netistä löytyy paljon 
englanninkielistä materiaalia 
permakulttuurista. 

Jenny Turunen

 Lähteet ja lisätietoa:  

Riikka Kaihovaara: Riippumaton 
puutarha – Teollisen ruoantuo
tannon romahdus ja permakult
tuurin perusteet. Vihreä sivistys
liitto, 2012

Chiara LombardiniRiipinen ja 
Olli Riipinen: Aikidoa luonnon 
kanssa. Vihreä sivistys ja opin
tokeskus Visio, 1998.

http://pohjoinenpermakulttuuri.
wordpress.com

Kiinalaiset ovat käyttäneet 
fengshuin moninaisia mene-
telmiä vuosituhansien ajan. 
Tavoitteena heillä on ollut tuo-
da sen avulla elämään turvalli-
suutta ja hyvinvointia. 

Fengshuissa on menetelmiä, 
joiden avulla pyritään tavoitta-
maan paikan henki, eli genius 
loci, kuten länsimaiset arkkiteh-
dit asian ilmaisevat. 

Fengshuin kompassimene-
telmät antavat tulkitsijalleen 
eräänlaisen magneettikuvan 
siitä, millainen tilan tuntu mi-
hinkin suuntaan rakennetussa 
talossa olisi ja miten se saatai-
siin viritettyä suotuisaksi.

Paikan henkeä ja 
energiakaavioita
Yrittäjä ja henkilöstövalmentaja 
Mikko Kokkonen asuu sukuti-
lallaan Kuopion Kurkiharjussa, 
Rantalan tilalla. Hän pyörittää 

naapurissa asuvan 
veljensä kanssa yri-
tysvalmennukseen 
keskittyvää yritystä 
sekä tuottaa tilalla 
sukuperinnettä jatkaen savo-
laista talkkunaa. 

Sain yhteydenoton Ranta-
lasta kesällä 2006. 1950-luvulla 
rakennettuun päärakennukseen 
oli pesiytynyt home. Nyt talo oli 
päätetty sairastuneena, pienenä 
ja muutenkin nykytarpeisiin so-
veltumattomana purkaa.

Paikalla käynti ja maiseman 
havainnointi fyysisillä aisteilla 
on aina kaiken arkkitehtisuun-
nittelun lähtökohta. Käyntini 
jälkeen tutkin Rantalan tule-
valle päärakennukselle useita 
erilaisia suuntavaihtoehtoja 
käyttäen fengshuin menetelmiä. 
Energiakaavioita vertailemalla 
karsin pois mahdottomimmat 
versiot ja jäljelle jäi kaksi. Niihin 
luonnostelin kolme pohjaratkai-

sua.
K e s k u s t e l u -

jen myötä toinen 
suuntavaihtoehto 
karsiutui pois ja 

päädyimme nykyiseen ra-
kennuspaikkaan. Talo sijoit-
tui lopulta kalliokumpareen 
luoteisreunaan. Päädyimme 
yksikerroksiseen taloon, jonka 
oleskelutiloihin saatiin runsaas-
ti avaruutta käyttämällä saksi-
ristikoita.

Perinteisen  
parituvan henkeä
Pohjaratkaisussa on muistu-
mia perinteisestä parituvasta. 
Pääovi on talon keskellä ja tele-
visiotila ja tupakeittiö sen mo-
lemmin puolin. Makuuhuoneet 
ja Mikon työhuone ovat rivissä 
talon takaosassa. 

Rakennuksen edessä on 
niin sanottu paraatipiha, jonka 

suuntaan oleskelutilat avautu-
vat. Vanhan navetan ja kanalan 
puoleisessa päädyssä on talous-
piha, jonka puolella on kurasi-
säänkäynti. 

Katetun kuistin puolella on 
”puhdas” sisäänkäynti, jonka 
kautta päästään kodinhoitohuo-
neeseen ja sisäsaunaan. 

Osittain lasitettu kuisti toimii 
kesäaikaan ruokailutilana. Au-
rinko paistaa kuistille sopivasti 
aamiais- ja lounasaikaan. Sieltä 
avautuu myös järvinäköala.

Ekologiset  
materiaalit
Talosta tuli hirsirakenteinen ja 
sen toimitti Tervolassa toimiva 
Vaaran Aihkitalot Oy. 

Mikolle tärkeä valintaperus-
te oli hirren laatu. Hirret ovat 
pohjoisen hitaasti kasvanutta 
puuta eli aihkia. Hirsien välissä 
on eristeenä pellavaa ja yläpoh-

jassa selluvillaa. 
Muovimateriaalit on jätetty 

pois ja se takaa talon hengittä-
vyyden. Talo lämpenee pellosta 
saatavalla maalämmöllä sekä 
omasta metsästä saatavalla 
puulla. 

Pitkulaisessa talossa on kaksi 
uunia, joista keittiön puoleista 

leivinuunia lämmitetään talvi-
kaudella lähes päivittäin. Maa-
lämpöpumppu on niin sanottu 
yhdistelmäpumppu, joka ottaa 
talteen myös uunien hukkaläm-
mön. 

Kristiina Mäntynen

 Lisätietoa: www.fengshui.fi 
www.fengshuiarkkitehti.fi

Ottakaamme oppia Ranskasta. 
Ranskassa valtioneuvosto on 
hyväksynyt toimenpiteet, joilla 
vähennetään väestön altistu-
mista matalataajuisille sähkö-
magneettisille kentille, joita 
voimajohdot synnyttävät. Val-
tioneuvosto pitää uskottavana, 
että nämä sähkömagneettiset 
kentät lisäävät lapsuuden leu-
kemiariskiä, vaikka tieteellinen 
näyttö ei ole varmaa.

Altistuksen vähentämiseksi 
kansalaisia on päätetty infor-
moida riskeistä. 

Voimalinjat pyritään vetä-
mään sellaisia reittejä, joilla ei 
ole paljon asuntoja. Herkkiä 
kohteita, kuten päiväkoteja ja 
kouluja, pyritään suojelemaan. 
Alle sadan metrin päässä voi-
majohdosta olevat asunnot 
lunastetaan. Maailman terve-
ysjärjestö WHO on aiemmin 
2002 luokitellut pientaajuiset 
magneettikentät (yli 0,4 µT) 
mahdollisesti syöpävaaralli-
seksi lapsille.

Ranskan terveysviranomai-
nen, ANSES, julkaisi lokakuun 
puolivälissä katsauksen langat-
toman teknologian terveysvai-
kutuksista ja otti kantaa asuin-
ympäristön altisteisiin: ”Ottaen 
huomioon teknologian laajamit-
taisen käyttöönoton, ANSES ke-
hottaa väestöä, eritoten lapsia ja 

kännykän suur-
kuluttajia, rajoit-
tamaan altistusta 
radiotaajuisille 
verkoille. Paino-
tamme erityisesti 
matkapuhelimille altistumista, 
mutta myös kokonaisvaltaista, 
antennien säteilyn aiheuttaman 
altistuksen huomioimista.”

Ranskassa vaaditaan lisäk-
si, että mittauskampanjoiden 
avulla parannetaan käsitystä 
väestön altistumisesta. Asuin-
ympäristön merkittävimmät 
säteilylähteet kartoitetaan, ja 
lisäksi selvitetään, millä tekni-
sillä keinoilla säteilyn tehotihe-
yksiä voidaan laskea. ANSES 
ilmaisi huolensa erityisesti 
4G-järjestelmän laajamittaisen 
käyttöönoton vaikutuksista, 
koska järjestelmä lisää väestön 
altistumista mikroaalloille.

Valokuitu on  
kestävää kehitystä
”Suomessa 4G-verkko on ra-
kennettava niin, että se kattaa 
95 prosenttia Manner-Suomen 
väestöstä kolmen vuoden ku-
luessa ja 97 prosenttia viiden 
vuoden kuluessa”, Yleisradio 
kertoi 30.10.2013. 

Radiotaajuuksien mittauk-
sista ympäristössämme ei ole 

Suomessa juuri 
käyty keskuste-
lua, vaikka meillä 
on eniten langat-
tomia verkkoja 
maailmassa. 

Suomessakin kansalaiset voi-
vat vaikuttaa asuinympäristöi-
hinsä perustamalla valokuitu-
osuuskuntia. Kunnat tukevat 
taloudellisesti näitä hankkeita. 
Valokuitu on kiistatta osa kestä-
vää kehitystä. ”Valokuitu kestää 
sata vuotta”, kommentoi Nisse 
Husberg Helsingissä järjeste-
tyssä seminaarissa elokuussa 
2012. 

Valokuidulla on suuri tiedon-
siirtokapasiteetti, se on häiriö-
tön, kuluttaa vähän energiaa, 
eikä siihen liitetä mitään sel-
laisia terveysvaikutusepäilyjä, 
joista edellä oli viitteitä.

Uusissa kerros- ja rivitalo-
asunnoissa kuitu tulee pakol-
liseksi ensi vuodesta alkaen. 
Putkiremontin yhteydessä 
kuitu voidaan ottaa käyttöön 
vanhoissakin kohteissa. Valo-
kuidun voi vetää kerrostaloja-
komosta kaikkiin huoneisiin. 
Pistokkeen kautta saa internet-
yhteyden ilman modeemia. 

Koska lähes kaikissa modee-
meissa on nykyisin langaton 
toiminto oletusarvona, on täl-
lainen suora Ethernet-yhteys 

vähiten käyttäjää altistava. Lan-
gattomia modeemeita on vältet-
tävä, mikäli halutaan panostaa 
sähköympäristöön.

Valokuidun kautta saa käyt-
töönsä kiinteän puhelimen, 
joka on suositeltava erityisesti 
lapsiperheissä. Lisäksi televisio-
lähetysten vastaanottamiseen 
on mahdollista. Myös sähkö- ja 
vesimittareiden etäluenta on 
mahdollista. Näin asuinym-
päristössä vältytään etäluen-
tajärjestelmän ympärisäteile-
viltä keskitinantenneilta, jotka 
lähettävät tietoa muutaman 
kotitalouden osalta lähimmän 
matkapuhelinmaston kautta 
sähköyhtiölle. Ne ovat tuotta-
neet terveysongelmia joillekin 
herkimmille yksilöille. 

Kiinteän laadukkaan tietolii-
kenneyhteyden kautta voimme 
siis huomioida varovaisuuspe-
riaatteen, kuten Ranskan sä-
teilyviranomainen tuoreessa 
raportissaan. Hyvälle asuin-
ympäristölle on perustelut ja 
jokainen voi halutessaan pyr-
kiä toimimaan omakohtaisesti 
asian parhaaksi.

Erja Tamminen
Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

 Lisätietoa:  
www.suomensyh.fi 
www.sahkoailmassa.fi 

Työtehoseura ry (TTS) on tutki-
mus- ja koulutuslaitos, jossa yli 
7000 opiskelijaa saa vuosittain 
ammatillista koulutusta. 

TTS vetää kansainvälistä 
savirappauksen koulutushan-
ketta, Northern Clay Plaster 
-projektia (NCPP). Hankkeessa 
Eesti, Ruotsi ja Suomi koostavat 
eri EU-maissa kehitettyä savi-
rappauksen koulutusaineistoa 
rakennusalan ammattikoulu-
tuksen käyttöön. Mukana on 
tietysti myös Luomura ry.

Suomesta hankkeessa ovat 
mukana Työtehoseura ja Luon-
nonmukaisen Rakentamisen 
Keskus. Eestistä siihen osal-
listuvat Eestin maayliopiston 
maatalousrakentamisen laitos 
Tartossa ja pieni virolainen sa-
virakennusaineiden valmistaja 
Saviukumaja OÜ Põlvassa. 
Ruotsalainen hankepartneri 
on Göteborgin yliopiston ra-

kennusperinteen laitos Ma-
riestadissa. Aineiston on eri 
EU-projekteissaan koonnut 
kansainvälinen Savirakentami-
sen Koulutuskeskus Mecklen-
burgissa Saksassa. 

Hankkeen rahoittaa Euroo-
pan komissio elinikäisen oppi-
misen Leonardo da Vinci -oh-
jelman kautta. Partnerit rahoit-
tavat projektista 25 prosenttia.

Hankkeessa tuotetaan savi-
rappauksen koulutusaineistos-
ta Eestiin, Ruotsiin ja Suomeen 
mukautetut versiot, joissa ote-
taan huomioon pohjoiset ilmas-
to- ja kulttuuriolot. Tuloksena 
on myös ohjeet ammatilliseen 
opetukseen sekä savirappaus-
koulutuksen toteuttamiseen eri 
kohderyhmille.

 Northern Clay Plaster -pro-
jektin tuloksena on aineisto ja 
osaamista kouluttajille ja kou-
lutettaville. Eurooppalainen 

ECVET -järjestelmä varmis-
taa ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten siirtoa niin, 
että tutkinnot hyväksytään 
kaikissa EU-maissa. Savirap-
pauksen ammattitutkinnon voi 
jo nyt suorittaa osasuoritusten 
kautta eri puolilla Eurooppaa. 
Pian voit aloittaa opinnot myös 
Suomessa, ja jos kiinnostut, jat-
kaa opiskelua esim. Ruotsissa, 
Saksassa tai Englannissa. Eko-
rakentamista on tulossa raken-
nusalan ammattikoulutukseen!

 Kaksivuotinen hanke jatkuu 
30.9.2014 asti. 

Marja Salmenmäki
TTS Talonrakennus

NCPP:n projektipäällikkö 
www.northernclay.eu

 

Savirappausosaamista  rakennusalan koulutukseen

Asumisterveysliitto opastaa
ja nostaa esille epäkohtia

Terveyttä tukevat tai tuhoavat talot

Ranskassa alle 
sadan metrin päässä 
voimajohdosta olevat 
asunnot lunastetaan.”

Säteilevät asuinympäristöt

TTS:n pintakäsittelyn kouluttaja Hanne Kenttämies ja Eesti Maaülikoolin projektipäällikkö Sirje Keskküla 
innostuneina Eestin pilottityöpajassa. Kuva: Mikko Tuononen

”Fengshui 
tuo elämään 
turvallisuutta ja 
hyvinvointia.”

Fengshuita pohjoissavolaisessa maalaistalossa

Pohjaratkaisussa on 
muistumia perinteisestä 

parituvasta.

Mitä on permakulttuuri? 

Kanat huo
lehtivat pin

tamaan kuoh
keuttamisesta 

ja tuholais
torjunnasta. 
Kuva: Flickr.

Vihreä Keskus 
– Luomuran kummi- 
kohde Karibialla
Rio Limpio on noin 3000 asuk-
kaan pieni kylä Dominikaa-
nisen Tasavallan vuoristossa 
lähellä Haitin rajaa. Suomalai-
nen Rio de Pasos – Askelten 
virta -yhdistys tukee paikallisia 
kehitysaskeleita ja Luomura on 
ottanut paikallisen Vihreän Kes-
kuksen kummikohteekseen. 

Vihreä Keskus on eräänlainen 

perusasioiden oppimiskeskus, 
jota riolimpiolaiset ja suomalai-
set kehittävät yhdessä. Teemme 
vuosittain 2–4 viikon työloma-
matkan sinne. Hyviä tunnelma-
kuvia paikallisesta elämästä, 
luonnosta ja monipuolisesta 
yhteistyöstämme löytää sivuilta 
www.riolimpio.info.

Mikko Tuononen

Hannah Lapinlahdelta aloitti kauan suunnitellun keramiikkakerhon kylän 
naisille. Insinööripoikaystävä Sami rakentaa uunia ja ennen vuodenvaih
detta on tarkoitus polttaa ensimmäinen uunillinen pieniä taideteoksia. Ja 
toivottavasti näin saatiin pari työpaikkaa synnytettyä.

Gonzales, 
Maria, Sami ja 
Lotta toimivat 
painoina kun 
Espiritu naulaa 
Isonrummun 
kalvoa tiukalle. 
Parissa viikossa 
on rumpu val
mis uskonnolli
siin ja muihin
kin juhliin. 

Taiteellisenpuoleinen puukaide Vihreän Keskuksen uudessa maisemamö
kissä. Chicho, Gonzales ja Confesor ihailemassa kättensä jälkeä. Puuttuu 
vain kaiteen tervaus karibianmännystä itse poltetulla tervalla sekä kalki
tukset seinien rappauksiin.

Justeerisahausta eli laudan halkaisua käsipelillä. Lauta ei laadussa paljon 
häviä konesahatulle, mutta tämä paikallinen hitaampi systeemi jättää 
kaikki tuotot palkkoina kylään. Toinen tapa olisi kuljettaa rungot raja
kaupunkien konesahoille. 
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Annikki eli Annikinkadun puu-
talokortteli on kaupunkiyhtei-
sö, joka sijaitsee Tampereen 
keskustan kupeessa Tammelan 
kaupunginosassa. Annikilla 
asuu tällä hetkellä 55 asukasta 
23 omistus- ja vuokra-asunnos-
sa. Asukkaiden ikähaarukka 
ulottuu yksivuotiaasta eläke-
läisiin. 

Kortteli on rakennettu vuosi-
na 1907–1909 ja se on viimeinen 
asuttu umpipihainen puutalo-
kortteli Tampereella. 

Korttelin säilymisestä käy-
tiin kovaa taistelua 1990-luvun 
alusta alkaen ja vuonna 2010 
korttelin nykyiset omistajat osti-
vat sen Tampereen kaupungilta 
ja perustivat As Oy Tampereen 
Annikin. Huonokuntoiseen 
kortteliin tehtiin täydellinen pe-
ruskorjaus, jossa asunnot kun-
nostettiin vanhaa kunnioittaen. 

Korttelin piharakennukseen 
rakennettiin paljon yhteisiä ti-
loja, joissa syntyy tilaisuuksia 
luontevaan päivittäiseen yhtei-
söllisyyteen. Pihasauna lämpiää 
koko korttelin väelle kahdesti 
viikossa ja kerhohuoneella jär-

Heinolan tila on biodynaami-
nen demeter-tila, joka sijait-
see eteläisessä Mäntsälässä, 
Uudellamaalla, noin reilun 50 
kilometrin päässä Helsingistä. 
Tilan omistaa Biodynaamisen 
viljelyn säätiö, ja tilaa hallin-
noi Heinolan maatilayhteisö. 
Tarkoituksena on kehittää tilaa 
maatilayhteisöksi, jossa asutaan 
ja viljellään kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti 
– suosien lähiruokaa, terveitä 
elämäntapoja ja yhteisöllisyyttä. 

Tällä hetkellä yhteisöön 
kuuluu kaksi puutarhayrittä-
jää, rakentamisen ensi vuonna 
aloittava senioripariskunta, elä-
köityvät viljelijät sekä pian tilal-
le muuttava uusi viljelijäperhe. 

Ensimmäiselle senioritalol-
le on haettu rakennuslupaa ja 
suunnitteilla on myös kasvi-
huoneen rakennus. Toistaiseksi 
tilalla on vain yksi asuinraken-

nus, mutta suunnitelmissa on 
rakentaa niitä mahdollisimman 
pian lisää.  

Olennaisessa osassa tilalla on 
biodynaamisen maatilakoko-
naisuuden ylläpito. Puutarhas-
sa viljellään monipuolisesti eri-
laisia vihanneksia ja juureksia. 

Muijaniityn ruokaosuuskun-
ta aloitti toimintansa keväällä 
2013. Tilalla on kiinnostusta 
myös green care -toimintaan. 
Tilalla on tällä hetkellä pieni 
emolehmäkarja ja hevosia, pian 
on tulossa myös lampaita.

Tilalla järjestetään vuosittain 
keväällä ”Kylvetään tulevai-
suutta” -tapahtuma, ja syksyllä 
satojuhla. Tapahtumista tiedo-
tetaan nettisivuilla. 

Terhikki Sahari

 Lisätietoa: www.heinolantila.
wordpress.com,  
heinolanmaatila@gmail.com.

Kurjen tila sijaitsee Vesilahdel-
la 35 kilometrin päässä Tam-
pereelta. Maatilan koko on 18 
hehtaaria. Historia on tilalla 
vahvasti läsnä ja uudisrakenta-
minen pyritään toteuttamaan 
vanhaa miljöötä kunnioittaen.

Tilalla on rakennusoikeutta 
kahdeksalle ekotalolle vanhan 
tilakeskuksen kupeessa. Tällä 
hetkellä perheitä on mukana 
kuusi ja rakennuspaikkoja on 
vapaana kolme. 

Kurjen tila Oy on kiinteistö-
yhtiö, joka omistaa koko tilan 
maa-alueet ja yhteiskäytössä 
olevat rakennukset. Kukin 
asukas on yhtiön tasaveroinen 
omistaja ja vuokraa yhtiöltä 
rakennuspaikan, jolle rakentaa 
oman talonsa. 

Viljelijäperhe omistaa vanhan 
päärakennuksen ja vuokraa 
peltoja yhtiöltä. Yhteisökylä 

Vuonna 2005 perustettu Li-
vonsaaren yhteisökylä sijaitsee 
Naantalissa, noin 35 kilomet-
rin päässä Turusta. Metsäiseen 
maastoon on rakennettu kym-
menen erilaista asuintaloa ja 
meren rantaan yhteinen savu-
sauna. 

Vanhempi omakotitalo toimii 
yhteistilana, vuokra-asuntona ja 
leipomona. Vanha koulu kylän 
naapurissa ostettiin äskettäin 
yhteisölle, se mahdollistaa uu-
sia toimintoja. Kylään kuuluu 
myös peltoa, kasvimaita ja ko-
tieläinten tiloja. Yhdeksän talon 
paikkaa on vielä rakentamatta.

Kylässä asuu vakituisesti lä-
hes 20 aikuista, lapsia on kym-
menkunta. Väliaikaisasukkaina 

on kansainvälisiä vapaaehtois-
työntekijöitä ja kesävierailijoi-
ta, jotka pystyttävät alueelle 
tiipiinsä ja jurttansa. 

Yhteisöstä löytyy luomuvil-
jelijä, luomuleiväntekijä, hirsi-
veistäjä, satulaseppä, kuppari-
kansanparantaja, kustantamo 
sekä osuuskuntamuotoinen 
Livonsaaren osuuspuutarha. 

Rakennuksissa näkyy kokei-
lunhalu ja luonnon arvostami-
nen: perinteisten hirsitalojen 
lisäksi löytyy muun muassa 
monenlaista savirakentamista 
sekä olkea ja ruokoa. Useat ta-
loudet tuottavat itse sähkönsä 
tuulimyllyllä tai aurinkopanee-
leilla, ja jotkut pärjäävät ilman 
vesijohtoa. Vähäinen kuluttami-

Suomessa on toistakymmentä 
yhteisöä – perusteilla, rakenteil-
la tai jo monia elämänvaiheita 
kokeneita – joita voidaan luon-
nehtia ekokyliksi.

Ekokylän määritelmä ei ole 
vakiintunut. Kansainvälisen 
ekokyläverkoston (Global 
Ecovillage Network) mukaan 
ekokylä on asukkaiden yhteis-
työssä suunnittelema asuin-
yhteisö, jossa tavoitteena on 
kokonaisvaltainen kestävyys, 
mikä tarkoittaa sekä taloudel-
lisen, sosiaalisen, ekologisen 
että kulttuurisen kestävyyden 
huomioon ottamista.

Ekokylät ovat kukin oman-
laisiaan, vaikka yhtäläisyyk-
siäkin löytyy paljon. Kaikille on 

tärkeätä sosiaalinen kestävyys, 
yhteisöllisyys, vaikka sitä toteu-
tetaan eri tavoin. Osa kutsuukin 
itseään yhteisökyliksi. 

Taloudellista kestävyyttä ta-
voitellaan muun muassa omalla 
ruuan ja energian tuotannolla, 
mutta Suomen yhteisöissä kor-
kea omavaraisuus on enimmäk-
seen vielä haave. 

Kulttuurinen kestävyys nä-
kyy esimerkiksi perinteisten 
suomalaisten taitojen ja tapojen 
arvostuksena samalla kun hae-
taan kansainvälisiä vaikutteita. 

Ekologisissa käytännöissä ja 
teknologioissa, kuten luonnon-
mukaisessa rakentamisessa 
ja jätevedenkäsittelyssä, ener-
gian säästössä, ravinteiden ja 

materiaalien kierrättämisessä, 
luomuviljelyssä ja kulutuksen 
kohtuullistamisessa ekokylät 
ovat edelläkävijöitä.

Eko- ja yhteisökylien 
verkosto SKEY
Suomen kestävän elämäntavan 
yhteisöt ry eli SKEY toimii eko- 
ja yhteisökylien verkostona. 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
tukea yhteisöjen muodostu-
mista ja kehittymistä. Yhteyk-
siä luomalla välitetään hyväksi 
koettuja käytäntöjä yhteisöjen 
avuksi. Tavoitteena on myös 
kertoa ekokylistä ja niiden 
merkityksestä yhteiskunnassa 
sekä käsitellä haasteita, jotka 

vaikeuttavat yhteisöjen perusta-
mista ja olemassa oloa. Ekokylät 
nähdään yhtenä mahdollisuu-
tena maaseudun elinvoiman 
kehittämisessä. 

SKEY on mukana kansain-
välisissä verkostoissa ja hank-
keissa. Tänä vuonna päättyy 
Itämeren maiden yhteinen han-
ke, jossa mm. julkaistaan kolme 
käsikirjaa ekoyhteisöille. Ne il-
mestyvät suomeksi osoitteeseen 
balticecovillages.eu/fi. Yhteistyötä 
kehitetään erityisesti Itämeren 
ympäristössä. Uusi verkosto on 
Baltic Ecovillage Network: balti
cecovillagenetwork.wordpress.com.

Mia Saloranta
SKEY ry:n puheenjohtaja

 Lisätietoa: rihmasto.fi/skey

Labbyn biodynaamiselle maa-
tilalle kaavoitettu Edesby si-
jaitsee itäisellä Uudellamaalla, 
Loviisan merellisessä Isnäsissä. 
Pernajanlahden luonnonkaunii-
seen rantaan on matkaa noin 2,5 
kilometriä. Edesby on lähtökoh-
taisesti ekologinen paikka asu-
miseen: etelään ja lounaaseen 
viettävillä tonteilla on loistava 
mahdollisuus hyödyntää muun 
muassa passiivista aurinkoener-
giaa.

Edesbyn uusi kylä rakentuu 
keskiaikaisen kylän muinais-
jäännösalueen viereen. Tont-
teja on kaikkiaan 42, kooltaan 
1700–2300 neliömetriä. Alue 

toteutetaan kolmessa vaiheessa, 
joista ensimmäinen on käynnis-
sä. 15 tontista myytyjä on kuusi 
ja alueen toinen talo valmistuu 
kesäksi 2014. Yhteiskäytössä 
ovat kylän torialue, sekä lasten 
leikkipuistoksi kaavoitettu, va-
loisa luontoalue pellon ja tont-
tien tuntumassa.

Alueelle laaditut rakennusta-
paohjeet ohjaavat terveeseen ja 
maisemaan istuvaan rakentami-
seen. Rakennusoikeutta on 20 
prosenttia tontin pinta-alasta. 
Kyläläiset valitsevat itselleen 
sopivan asumismuodon: Oma-
kotitalon rakentaja saa paljon 
tilaa puutarhalle, yhteisöasu-

Suomen ekokylät
Kangasalan Yhteiskylä sijaitsee 
maalaismaisemassa, neljän kilo-
metrin päässä Kangasalan kes-
kustasta. Kyläalueeseen kuuluu 
1,9 hehtaaria rakennusaluetta ja 
kaksi hehtaaria peltoa. 

Kiinteistöyhtiö, jossa kaikki 
taloudet ovat osakkeenomis-
tajina, on vuokrannut alueen 
kunnalta. 

Kiinteistöyhtiö vuokraa 
edelleen rakennuspaikat osak-
keenomistajille. Pellolla on 
mm. asukkaiden kasvimaita ja 
yhteinen jätevedenkäsittelyjär-
jestelmä.

Yhteiskylän rakentaminen 
alkoi vuonna 1997, asuintaloja 
on yhdeksän, viimeisin valmis-
tui vuonna 2004. Tällä hetkellä 
kylässä asuu 14 aikuista ja 18 

lasta tai nuorta. Monet työs-
kentelevät kotona sijaitsevissa 
työtiloissa. 

Kylässä on yksi yhteistalo, 
jossa on hakkeella toimiva läm-
pökeskus ja tila harrastuksia ja 
kokouksia varten. Asukkaat 
sopivat yhdessä rakentamisen 
suuntaviivoista, tavoitteena 
mahdollisimman ekologiset rat-
kaisut ja kylän yhtenäinen ilme. 
Turhaa kaivamista ja maaston 
muokkausta on pyritty välttä-
mään. 

Talot on rakennettu luon-
nonmukaisista ja terveellisistä 
materiaaleista, ja kierrätystar-
vikkeita on hyödynnetty. Ky-
län tiivis rakenne mahdollistaa 
yhteisen infrastruktuurin: läm-
pökeskuksen ja jätevedenpuh-

distamon. Kaikissa kodeissa 
on sisäkuivakäymälät, ja virtsa 
kerätään keskitetysti lannoit-
teeksi. Yhdessä ostetaan tuuli-
sähköä.

Yhteisestä infrasta huolehdi-
taan talkoilla tai jaetuilla vuo-
roilla. Luomuelintarvikkeita 
ja ympäristöystävällisiä pesu-
aineita ostetaan kimpassa, ja 
kyytejä järjestellään autoilun 
vähentämiseksi. 

Ekologisten periaatteiden li-
säksi kyläläisille on tärkeää iloi-
nen yhdessä tekeminen. Yhteis-
kylässä ei järjestä yleisötapahtu-
mia, mutta ryhmät voivat sopia 
tutustumisvierailuista: gepetto@
gepetto.fi.

Mia Saloranta

 Lisätietoa: www.yhteiskyla.net

Kangasalan Yhteiskylä

Kangasalan Yhteiskylän yhteinen 
hakevoimala lämmittää kaikki yhdeksän taloa.  

Kuva: Mia Saloranta. Heinolan 
maatilayhteisö

Keudan luomupuutarhuriopiskelijat Heinolan tilan pellolla. 

Livonsaaren yhteisökylä
nen on kaikille yhteistä.

Yhteisöllisyys toteutuu esi-
merkiksi monenlaisena naapu-
riapuna. Kesäisin yhteislounas 
kiertää talosta toiseen. Juhliin 
osallistuvat myös yhteisön naa-
purit sekä muut tuttavat. 

Yhteisökylään voi tulla tu-
tustumaan sovitusti. Jos pysy-
vä asuminen kiinnostaa, voi 
tutustumisen jälkeen hakea 
osakkuutta, ja lunastettuaan 
osakeyhtiön osakkeet, saa ra-
kentaa talonsa vuokratontille. 
Nettisivulla voit liittyä sähkö-
postilistalle, jolla tiedotetaan 
Livonsaaren yhteisökylän ta-
pahtumista.

Mia Saloranta

 Lisätietoa: yhteisokyla.net Livonsaaressa on rakennettu muun muassa olkipaalielementeistä. Kuva: Mikko Tuononen. 

Kurjen 
tila 

Edesbyn 
kylässä on kaikkiaan 
42 ekorakentamiseen 

varattua tonttia.

yhteisö- 
kylä ja bio-
dynaaminen 
maatila

Kurjen tilan ja Luomuran yhteinen savirakennustapahtuma kesällä 2013. Kuva: Mikko Tuononen.

Tampereen 
Annikki

Annikki on pieni kylä keskellä kaupunkia. Kuva: Simo Ollila.

jalle 2000 neliömetrin tontin 
400 m2:n rakennusoikeus riittää 
kahden tai kolmenkin talouden 
tarpeisiin. 

Pitkällä aikavälillä Edesbys-
tä muodostuu monimuotoi-
nen, asukkaidensa valintojen 
värittämä kylä, jota yhdistää 
ennen kaikkea rakkaus perin-
teiseen kulttuurimaisemaan 
ja -asumismuotoon. Idyllisen 
ympäristön lisäksi Isnäs on vi-

Kylä niittyjen ja 
peltojen ympäröimänä

reä kylä, jossa tekemistä riittää 
ympäri vuoden. 

Emilia Näri

 Lisätietoa:  www.labby.fi

Katajamäen yhteisö sijaitsee 
Elämänjärven ja Elämänmä-
en suojelualueen tuntumassa 
Vilppulassa, pohjoisella Pir-
kanmaalla.

Yhteisössä on noin kymme-
nen asukasta. Asuinrakennuk-
sia on 3–5, joista kolme on myös 
rakenteilla. Lisäksi työn alla on 
kolme yhteisrakennuskohdetta. 
Muita rakennuksia ja rakennel-
mia on 13. Maata on noin kah-
deksan hehtaaria.

Katajamäki on toiminut 

tapahtuma- ja kokoontumis-
paikkana käynnistymisestään 
vuonna 1993 aina yhteistalon 
paloon asti vuoden 2010 lo-
pulla. Tapahtumia järjestetään 
jonkin verran edelleen, mutta 
nyt painopiste on enemmän 
talkoissa. Olennaista on myös 
yhteys läheiseen 80 hehtaarin 
vanhana metsänä suojeltuun 
Elämänmäkeen. 

Paikka on toiminut viime 
vuosisadan alkupuolella osa-
na tuolloin kansainvälisestikin 

tunnettua Elämänmäen luon-
tais- ja hermoparantolaa, jonka 
perintö heijastuu myös yhdis-
tyksen tarkoituksessa ”edistää 
kaikenikäisten ihmisten hen-
kistä tasapainoa, luovuutta, 
terveitä elämäntapoja ja yhtei-
söllisyyttä sekä omaehtoisuutta 
vahvistavaa yhteisöllistä kult-
tuuria”. 

Katajamäki on myös toteutta-
nut kehitysyhteistyötoimintaa 
erityisesti parannusperintöihin 
liittyen Intiassa. Paikalla on 

myös vieraillut runsaasti alku-
peräiskulttuurien edustajia eri 
puolilta maailmaa.

Katajamäellä harjoitetaan 
pienimuotoista puutarhan- ja 
mehiläisten hoitoa sekä runsas-
ta metsäantimien keräilyä, villi-
vihannesten hapattamista yms.

Vieraita otetaan vastaan erik-
seen sopien (katajamaeki@gmail.
com) erityisesti talkootarpeisiin. 
Nettisivut ovat valmisteilla.

Kai Vaara

ja maatila kuuluvat saumat-
tomasti yhteen ja tukevat toi-
nen toisiaan. Kun joku joskus 
myy taloaan, hän myy samalla 
osuutta koko maatilasta, sillä 
rakennuspaikkoja ei lohkota.

Intensiivistä rakentamisen 
vaihetta kestää vielä muuta-
mia vuosia ja yhteisöllisyys 
hakee samalla muotoaan. 

Kurjen ekokyläyhdistys ry 
luotiin taustaorganisaatioiksi 
sosiaaliselle ja kulttuuriselle 
työllemme ja se isännöi va-
paaehtoistyöprojektejamme 
ja nukketeatterivierailuja sekä 
järjestää kesäkahvilatoimintaa. 
Tulevaisuuden suunnitelmissa 
siintää monipuolinen elävä ti-
lakokonaisuus, joka mahdollis-

taa myös työllistymisen kylässä 
esimerkiksi hoivapalvelujen ja 
ekomatkailun parissa.

Tilalla voi sopimuksesta vie-
railla ympäri vuoden. Kesällä 
meillä on lauantaisin kesätori 
ja kahvila ja elämä muutenkin 
vilkkaampaa kuin talvella. 

Ira Hellsten
 Lisätietoa:  www.kurjentila.fi

jestetään juhlia ja yhteisruokai-
luja. 

Yhteiskäytössä olevassa vie-
rashuoneessa yövieraat voivat 
majoittua omassa rauhassaan. 
Yhteisten tilojen avulla asu-
minen laajentuu oman kodin 
seinien ulkopuolelle. Yksityis-

ten asuinneliöiden tarve piene-
nee, kun esimerkiksi suihkulle, 
pesukoneelle tai yövieraille 
ei tarvitse olla tilaa jokaisessa 
asunnossa. 

Naapuriapu ja yhdessä te-
keminen ovat Annikilla voi-
missaan. Korttelin sisäpihalla 

harjoitetaan pienimuotoista 
kaupunkiviljelyä. Korttelissa 
järjestetään yleisötapahtumia, 
esimerkiksi joulumarkkinat ja 
Annikin Runofestivaali.  

Jenny Turunen
 Lisätietoa:  

www.annikinkatu.net

Katajamäen maisemissa 
on aikaisemmin toiminut 
Elämänmäen luontais ja 

hermoparantola. Kuva: 
Mikko Tuononen. 

Katajamäen  
yhteisö Vilppulassa

Kuva:  
Suvi Lehtonen
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ArkkitehtuuritoimistoArkkitehtuuritoimisto

Pertti ToivariPertti Toivari

Rakennussuunnittelua katse katossa, jalat lattialla

•  Pientalot, vapaa-ajanrakennukset

• Talousrakennukset, maatilarakennukset

• Kaupunkiasuntojen korjaukset

• Uudisrakennukset, korjauskohteet

Mäkelänkatu 62 A, 00520 Helsinki

p. 0400-873 313, www.perttitoivari.fi

Kaivokatu 5–7, 18100 Heinola

Asumisterveyden edistämiseksi vuodesta 1993.

info@asumisterveysliitto.fi 
puh. (03) 877 5410

www.asumisterveysliitto.fi

Onko asumisterveys ongelmasi?
Kysy meiltä, etsitään ratkaisu yhdessä.

• Miksi vilja säilyy jyvinä?
• Miksi kannattaa jauhaa 
   vain kerralla tarvittava määrä?

ENERGIANSÄÄSTÖ OY
Puh. 019 338 164

www.energian.net

0500-316119

• Reuna-, nupu- ja noppakivet
• Rappukivet katuihin ja pihoihin
• Portintolpat 
P. 0400 809 095 • www.iitingraniitti.fi 
• orvo.toyryla@pp.inet.fi

LAADUKASTA SUOMALAISTA GRANIITTIA
suoraan valmistajalta

  IITIN GRANIITTI OY
ORVO TÖYRYLÄ

  

•  Nykyaikaiset maaseudun pienomakotitalot

• Ekologiset ja energiataloudelliset ratkaisut

• Pienille perheille, pariskunnille ja yksin asuville

• Vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen

Pertti Toivari 0400-873 313

Ari Toivari 040-5950164

Enemmän sisältöä vähemmillä neliöilläEnemmän sisältöä vähemmillä neliöillä

www.mummonmokki.fi 

Uuden Ajan 

Mummonmökit Ay

Uuden Ajan Mummonmökit AyUuden Ajan Mummonmökit Ay

Mikkolan Navetta, Keskitie 5, 36760 Luopioinen

      

SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

lattioihin ja seiniin 13 e/15 kg/sk

Kysy tarjous puhallettuna 

puh. 040 321 0682
sellueristys@gmail.com

KOTITALOUSVÄHENNYS

Suomen Fengshui ry:n
20-vuotiskiertue
Luentopaikkakunnat:
Tampere 18.1., Kuopio 25.1., Turku 1.2.,
Jyväskylä 8.3., Oulu 15.3. ja Helsinki 22.3.2014

www.fengshui.fi/kiertue.htm

 

 

 

Rapatessa roiskuu!

Mestarinpuolikas on 
erikoistunut vanhojen 
rakennuksien korjaami-
seen ja ekologiseen 
rakentamiseen.

» Savirakentaminen

» Uunien muuraukset 

  ja maalaukset

» Konservointi

» Restaurointi

Teemu Kuivalainen
konservaattori AMK, artenomi AMK
Vanha Valtatie 59, 80230 Joensuu
p. 050 528 3527
teemu.kuivalainen@mestarinpuolikas.fi

Palveluistamme lisää mestarinpuolikas.fi

Sydän-Hämeen Lehti
-palkittua paikallista sisältöä

 Paikallislehtikilpailun 2013
kultaa verkkosivusarjassa
pronssia kerran viikossa 

ilmestyvien paperilehtien sarjassa

shl.fi -sivusto seuraa Sydän-Hämeen arkea 
joka päivä aamusta iltaan. Sivustolla 

julkaistaan 250 paikallista juttua kuukaudessa 
– yli 3000 elämänmakuista tarinaa vuodessa. 

shl.fi -sivusto ja näköislehti ovat 
kestotilaajalle maksuttomia.
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