
Terve Talo
Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2010

Sisältö

Luonnonmukaisen rakentamisen 
keskus Luomura on käynnistämäs-
sä uutta hanketta, jossa selvitetään 
luonnonmukaisen, ekologisen ja 
terveellisen rakentamisen kilpai-
lukykyä uusien rakennus- ja ener-
giamääräysten kurimuksessa. 

Rakenteiden lisäksi tutkitaan 
luonnollisen ilmanvaihdon edel-
lytyksiä ja sivutaan energiakysy-
myksiä. Tarkastelun ja ideoinnin 
alla tulee olemaan myös kaikkea 
sinkun maaseutustudiosta nyky-
aikaiseen savitaloon. 

Hanke perehtyy innovatiivisiin 
ja persoonallisiin ratkaisuihin 
etsien viihtyisyys- ja vetovoima-
tekijöitä niin sisällä talossa kuin 
pihamaallakin. Teollisemman ra-
kentamisen puolella kartoitetaan 
tarjonnan luonnonmukaisempia 

vaihtoehtoja. 
Tarkoituksena on tuoda esiin ja 

luoda rakentamiseen ja asumiseen 
malleja, joiden avulla yksityiset ih-
miset, paikalliset rakentajat ja yri-
tykset pystyvät suunnittelemaan ja 
toteuttamaan omia hankkeitaan tai 

kehittämään toimintaansa ja tuot-
teitansa edelleen. 

Hankkeen tuloksia tullaan esit-
telemään muun muassa Luomuran 
internetsivuilla, TerveTalo -näytte-
lyssä ja Terve Talo -messuilla. Seu-
raavat messut järjestetään Aitoon 

Honkalassa toukokuun puolivä-
lissä 2011.

Hankkeen yhtenä toimintamuo-
tona ovat kuukausittain TerveTalo 
-keskuksessa järjestettävät teemapa-
jat, joista ensimmäinen pidetään 20. 
toukokuuta. 

Luomura ry:n uusi hanke on todella mielenkiintoinen: toisaalta kyse on EU-pykälistä; asteista ja senteistä, – ja toisaalta suomalaisesta hulvattomuudesta kokeilla kaikkea uutta. Jotain mainiota siitä hahmottuu!
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Lehdessä esitetyt ajatukset ovat 
jokaisen kirjoittajan mielipiteitä, 
eivätkä välttämättä vastaa  
Luomura Ry:n linjaa.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
mä YTR on valtioneuvoston asetta-
ma yhteistyöelin, jonka tehtävänä 
on sovittaa yhteen maaseudun ke-
hittämistoimia ja edistää maaseu-
tuun kohdistettavien voimavarojen 
tehokasta käyttöä. 

Sen työhön osallistuu yli 500 
ihmistä useista ministeriöistä ja 
muista organisaatioista. 

Ajankohtaisten ja tärkeiden 
asioiden edistämiseksi nimetään 
teemaryhmiä, joista yksi on maa-
seutuasumisen teemaryhmä. 

Sen tehtävänä on asumismah-
dollisuuksien ja asuinrakentamisen 
kehittäminen maaseudulla sekä 
maallemuuton esteiden vähentä-
minen. 

Maaseutuasumisen teemaryhmä 
pyrkii omalta osaltaan edistämään 
hyvää ja järkevää rakentamista 
sekä kestävää elämäntapaa. 

Maaseudulla se tarkoittaa muun 
muassa kylien tarkoituksenmukais-
ta kaavoittamista, energiankulu-
tuksen entistä parempaa huomioon 
ottamista uudis- ja korjausrakenta-

misessa, paikallisten materiaalien 
ja energialähteiden hyödyntämistä, 
työn ja asumisen yhdistämistä sekä 
yhteisöllisyyden vahvistamista. 

Maaseudun asukkailla on erin-
omaiset mahdollisuudet tehdä eko-
logisesti kestäviä valintoja asumi-
sensa ja elintapojensa suhteen! 

Maaseutuasumisen teemaryhmä 
toimii yhteistyössä aihepiiriinsä 
liittyvien tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden kanssa sekä valtakun-
nallisella että alueellisella tasolla. 

Lisäksi se järjestää seminaareja ja 

tiedottaa sekä tietenkin osallistuu 
maaseutupoliittiseen keskusteluun 
ja ohjelmatyöhön. 

Teemaryhmästä saat lisätietoja 
osoitteista www.maallemuutto.info 
ja www.maaseutuasuminen.fi. 

YTRn toimintaan voi tutustua 
osoitteessa www.maaseutupolitiik-
ka.fi.

Mia Saloranta
sihteeri

Maaseutuasumisen 
teemaryhmä

Mitä tehdä 
kiinteistöjen 
jätevesille 
haja-asutus-
alueella?
Vuoden 2004 alusta asti voimassa 
ollut niin kutsuttu hajajätevesiase-
tus (542/2003) aiheuttaa edelleen 
laajalti kysymyksiä ja ärsytystä-
kin. 

Kiinteistönomistajaa mietityttää 
millainen järjestelmä omalle ton-
tille kannattaa valita, ja joidenkin 
järjestelmien villi markkinointi har-
mittaa alalla toimijoita ja markki-
noinnin kohteeksi joutuneita. 

Haja-asutusalueen jätevedet 
ovat toiseksi suurin vesistöjen re-
hevöittäjä maatalouden jälkeen, eli 
kyse ei ole mistään mitättömästä 
asiasta. 

Jätevesien fosfori ja typpi aihe-
uttavat levänmuodostumista sekä 
heinien kasvua järvissä ja joissa. 
Orgaaninen aines aiheuttaa myös 
happikatoa, joka taas osaltaan 
nostaa vesistöjen pohjasta lisää 
fosforia. 

Happikato on puolestaan uhka 
kalakannoille. Jätevedet lisäävät 
myös pohjavesien pilaantumisris-
kiä, koska jätevesissä olevat suolis-
tobakteerit voivat pilata sekä oman 
että naapurin kaivon.

Miten pitäisi edetä 
jätevesiremontissa?
Kiinteistön omistajan ensimmäi-
nen tehtävä on ottaa yhteyttä lai-
tevalmistajasta riippumattomaan 
suunnittelijaan, joka käy tontilla 
paikan päällä katsomassa, millaiset 
olosuhteet kiinteistöllä on. 

Jätevesijärjestelmän valintaan 
vaikuttavat myös kiinteistönomis-
tajan tarpeet sekä tietysti asetuksen 

mukaiset vaatimukset mitoituspe-
rusteineen. 

Kuivakäymälä on aina ekolo-
gisin vaihtoehto ja markkinoilla 
onkin kuivakäymälämalleja pe-
rinteisistä huussiratkaisuista mo-
derneihin sisäkuivakäymälöihin. 
Kuivakäymäläratkaisun avulla 
kiinteistön jätevesiratkaisukin ke-
ventyy huomattavasti, koska aino-
astaan harmaat vedet (pesuvedet) 
jäävät enää käsiteltäväksi. 

Omakotitalojen ratkaisuja voivat 
olla esimerkiksi kuivakäymälä ja 
imeytyskenttä/harmaavesisuoda-
tin, suodatinkenttä tai pienpuhdis-
tamo. Näistä jokainen järjestelmä 
vaatii tietenkin myös valmistajan 
ohjeiden mukaisen käytön ja huol-
lon, jotta vaadittuun puhdistustu-
lokseen päästään. 

Jätevesijärjestelmän saneeraa-
minen vaatii toimenpideluvan 
tai jätevesisuunnitelma liitetään 
rakennusluvan liitteeksi, mikäli 
kiinteistöllä tehdään rakennuslu-
paa vaativia toimenpiteitä. 

Jätevesijärjestelmä täytyy toteut-
taa suunnitelman mukaisesti, eikä 
sitä voida muuttaa ilman uutta 
suunnitelmaa. Asetuksen mukaan 
vanha järjestelmä tulisi olla vaa-
timukset täyttävä vuoteen 2014 
mennessä. 

Lykkäystä järjestelmän hankin-
taan voi hakea, jos talouden kaikki 
asukkaat ovat yli 70-vuotiaita. Vä-
hävaraiset voivat hakea jätevesi-
avustusta.

Tarja Niemelin
Insinööritoimisto T. Niemelin

Menneisyyden tunnemme 
– tulevaisuus vaatii työtä

Remontoisiko taloa vaihtamalla 
ikkunat ja lisäämällä välipohjan 
eristystä vai vaihtaisiko öljyläm-
mityksen pellettiin? 

Pelkästä taloudellisesta näkökul-
masta kysymys on turha, sillä lisä-
eristyshän pienentää energiankulu-
tusta. Ilmaston kannalta kysymys 
on yhtä turha, sillä öljyä huonom-
paa lämmönlähdettä ei ole.

Todistus ei näytä  
ilmastovaikutuksia
Energiatodistus on päivän sana 
rakentamisessa. 

Uusista taloista suunnitellaan 
yhä energiatehokkaampia. 

Kehityssuunta olisi ilmaston 
kannalta hyvä, jos se tuottaisi 
todellista säästöä kotitalouksien 
energiankulutuksen aiheuttamissa 
hiilidioksidipäästöissä. 

Näin ei välttämättä käy, jos talo-
jen lämmitettävien kuutioiden mää-
rä kasvaa, mutta asumiselta vaadi-
taan vaivattomuutta ja energialta 
mahdollisimman halpaa hintaa. 

Energiatodistus kun ei kerro 
mitään talon ilmastoystävällisyy-
destä, koska lämmitysmuoto tai 
sähköntuotantotapa ei vaikuta 
rakennuksen saamaan energia-
luokkaan.

Ilmastosta huolestunut kiinteis-

tön omistaja laskee talolleen hiilija-
lanjäljen eli sen kuinka paljon talo 
tarkoitukseensa suunnitellussa 
käytössä tuottaa hiilidioksidia. 

Hiilijalanjälki mitataan kilo-
grammoina. 

Kiinteistön hiilijalanjäljen laske-
minen ei ole aivan tyhjänpäiväinen 
asia, sillä omakotitalojen lämmit-
täminen tuottaa kymmenen pro-
senttia Suomen kaikista hiilidiok-
sidipäästöistä. Vertailun vuoksi voi 
todeta, että yksityisautoilun osuus 
CO2-päästöistä on samaa suuruus-
luokkaa.

G-luokan eli huonoimman tason 
energiatodistuksen saanut talo voi 
päihittää A-luokan kiinteistön kirk-
kaasti hiilijalanjälkitestissä. 

Vanha puilla lämmitettävä talo, 
johon sähkösopimus on tehty vih-
reälle sähkölle, saa laskennalliseksi 
hiilijalanjäljekseen nolla kilogram-
maa vuodessa. 

Sen sijaan A-luokan omakotitalo, 
joka on kytketty kaukolämpöverk-
koon ja jossa sähkön hankinta on 
kilpailutettu pelkän hinnan perus-
teella, saa hiilijalanjäljekseen yli 
5000 kilogrammaa vuodessa. 

Hiilijalanjälki  
pieneksi
Suomalainen omakotitalo tuottaa 

hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 
7000 kilogrammaa vuodessa. 

Suurimpia päästöjen tuottajia 
ovat öljylämmitteiset kiinteistöt. 

Uusiutuvilla energialähetillä 
tuotettu lämpö ja sähkö eivät tuota 
lainkaan ilmastolle haitallisia hiili-
dioksidipäästöjä. 

Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bio-
energia ovat hiilineutraaleja polt-
toaineita. 

Puu on sitonut kasvaessaan 
ilmakehän hiiltä, joten palami-
sessa vapautuva hiilidioksidi on 
osa ilmakehän normaalia hiilen 
kiertoa. 

Vain fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä vapautuva hiilidioksidi 
lisää ilmakehän CO2-ptoisuutta.

Eri sähköyhtiöiden energialäh-
teitä on selvitetty useiden eri taho-
jen toimesta. 

Oman sähkösopimuksen taustat 
on hyvä tarkistaa. Sähköntuottajan 
saa valita vapaasti, mutta siirrosta 
joutuu maksamaan sille yhtiölle, 
jonka alueella asuu. 

Energiatehokkuus  
A-luokkaan
Tyypillisesti suomalaiset omakoti-
talot kuuluvat energiatehokkuus-
luokkaan D. Matala- ja passiivi-
energiatalot ovat A-luokan terä-

vintä kärkeä. 
Rakennuksen energiatehokkuut-

ta voi parantaa katon, ulkoseinien 
ja lattian lisäeristyksellä, valitse-
malla ikkunat, joiden lämmönlä-
päisykerroin on pieni sekä ilman-
vaihdon lämmön talteenotolla.

Rakennuksen energiatehokkuus-
luokka ei kerro todellista energian-
kulutusta, koska asukkaiden tavat 
vaikuttavat siihen suuresti. 

Tuhlaavan asukkaan energian-
kulutus voi olla kaksinkertainen 
säästäväiseen, tismalleen saman-
laisessa talossa asuvaan naapuriin 
verrattuna. 

Tehokkaimmin energiaa säästyy 
sisälämpötilaa laskemalla, läm-
pimän käyttöveden maltillisella 
käytöllä sekä turhien valojen ja 
laitteiden virtojen säännöllisellä 
sammuttamisella.  

Pienen hiilijalanjäljen lisäksi tar-
vitsemme myös energiatehokkuut-
ta, sillä varsinkin Suomen kylmäs-
sä ilmastossa energiaa kuluu paljon 
enemmän kuin mitä sitä ilman hai-
tallisia ympäristövaikutuksia olisi 
saatavilla. 

Marja-Liisa Suomalainen
Ympäristökonsultti
Pälkäneen kunnan  

vt. ympäristönsuojelusihteeri

Biojäte on oikein käsiteltynä ar-
vokasta maanparannusainetta. 
Väärässä paikassa, esimerkiksi 
kaatopaikalla sekajätteen seassa, 
siitä tulee ongelma – hapettomissa 
oloissa se alkaa tuottaa haitallista 
kasvihuonekaasua metaania. 

Kompostointi on periaatteessa 
yksinkertainen asia. Siinä orgaani-
set jätteet hajotetaan runsashappi-
sessa tilassa humukseksi, vedeksi, 
hiilidioksidiksi, mineraaliravin-
teiksi ja lämmöksi. Työn hoitavat 
pieneliöt, kunhan teemme niille 
otolliset olosuhteet. 

Hiiltä ja typpeä 
sopivassa suhteessa
Perusperiaate on, että kompostissa 
tulee olla hiili- ja typpipitoisia ai-
neksia sopivassa suhteessa. 

Kotitalous tuottaa typpipitoista 
jätettä, joten talouskompostiin pi-

tää lisätä hiilipitoisempaa ainetta: 
olkea, kutterinpurua, sahajauhoa, 
turvetta tai kariketta. 

Vastaavasti lehtikomposti tai 
muu pääasiassa hiilipitoista aines-
ta sisältävä komposti kaipaa lantaa 
tai puolipalanutta talouskompostia 
toimiakseen tarkoitetulla tavalla.

Kompostoituminen 
vaatii kosteutta
Sopiva kosteus on tärkeää. Liian 
kuivassa kompostissa pieneliötoi-
minta estyy. Toisaalta liian mär-
kään kompostiin muodostuu ha-
pettomia alueita, joissa aerobisten 
pieneliöiden toiminta lakkaa. 

Kosteuden säätelyä varten 
kompostin pohjan pitää päästää 
liika märkyys pois ja liian kuivalta 
vaikuttavaan kompostiin on kaa-
dettava vettä. Sopiva kosteus on 
yllättävän korkea eli noin 60–70 

painoprosenttia. Näin kosteasta 
massasta pystyy puristamaan nyr-
kissään muutaman tipan nestettä. 

Kompostia kasataan 
kerroksittain
Kompostin tulee saada riittävästi 
ilmaa. Samat aineet, joilla kompos-
tiin tuodaan hiiltä, toimivat myös 
ilmavina kerroksina kompostin 
rakenteessa. Silputut risut ja oksat 
ovat hyvä apu. Talikolla voi ”il-
mastaa” liian tiiviiltä vaikuttavaa 
aluetta. 

Kompostia rakennetaan kuin 
täytekakkua, ohut tasainen kerros 
talousjätettä ja sitten kerros kuivi-
ketta. Pinnalle tulee aina kuivike-
kerros tai kesäaikaan esimerkiksi 
ruohosilppua tai syksymmällä ha-
ravoituja lehtiä.  

Talouskomposti pitää ehdotto-
masti suojata jyrsijöiltä. Riittävän 

pienisilmäisen metalliverkon voi 
asentaa omatekoisen kompostorin 
pohjaan ja seinille. Muovirakentei-
set kaupan kompostorit ovat tässä 
suhteessa turvallisia.  

Ympäri vuoden käytettävän 
kompostorin on oltava lämpöeris-
tetty. Hyviä malleja on saatavana 
valmiina, mutta jos rakennat itse, 
niin muista järjestää myös ilman-
vaihto niin, ettei happea vaativa 
palaminen esty. 

Merja Markkula

Ympäristöjärjestö Dodo ry:n kau-
punkiviljelijät aloittivat toimintansa 
keväällä 2009. Tuolloin Helsinkiin 
Pasilan veturitallien läheiselle jou-
tomaalle rakennettiin kierrätetystä 
puutavarasta laareja. Laarit täytet-
tiin mullalla, ja niihin kylvettiin 
siemeniä ja taimia. Kesän ajan in-
nokkaat kaupunkiviljelijät hoitivat 
kasvejaan, ja syksyllä olikin suuri ja 
maukas sato korjattavana. 

Laariviljely onnistuu hyvin pai-
koissa, joissa viljely muuten olisi 
mahdotonta. Eikä laariviljelyn 
aloittaminen ole vaikeaa. 

Laaritalkoot levittää 
viljelylaareja pihoihin
Tänä keväänä idea laariviljelystä 
leviää myös Dodon Laaritalkoot 
-kampanjan avulla. 

Laaritalkoot vie viljelylaareja 
tavallisten kerrostalojen pihoille. 
Dodo aikoo kokeilla myös urbaa-
nia mehiläistarhausta. Dodon vilje-
lijöitä löytyy Helsingin lisäksi myös 
Turusta, Lahdesta ja Tampereelta.

Ruoan ympäristövaikutusten 
osuus ekologisesta jalanjäljestäm-
me on noin kolmannes. 

Kasvispainotteinen ruokavalio 
on tehokas keino torjua ilmaston-
muutosta. Kaupunkiviljelyn avulla 
voimme lyhentää ruoan tuotanto-
ketjua ja nauttia paitsi herkullises-
ta ja tuoreesta kasvisruoasta, myös 
vihreistä viljelykeitaista kaupunki-
ympäristössä. 

Viljeleminen kerrostalon pihalla 
tai hoitamattomalla puistonnurkal-
la on myös mainio tapa solmia uu-

sia tuttavuuksia ja olla yhteydessä 
omaan asuinympäristöönsä.

Sadonkorjuupyöräily ja 
kaupunkiviljelyillallinen
Tänä syksynä Helsingissä järjeste-
tään Urbaani Sadonkorjuupyöräily 
ja Kaupunkiviljelyillallinen. 

Pyöräilyllä ajetaan ympäri Hel-
sinkiä keräämässä kaupungissa jo 
kasvavaa ruokaa, muun muassa 
tyrniä ja pähkinöitä. 

Kaupunkiviljelyillallinen taas on 
tyylikäs illallistilaisuus, jossa nauti-
taan Helsingin alueella kasvatetus-
ta ruuasta loihdittu ateria. Saman-
tyyppisiä tilaisuuksia on järjestetty 
aiemmin esimerkiksi USA:ssa, ja 
Dodo tuo konseptin nyt Suomeen. 

Maailmalla tapahtuu muutenkin 
paljon kaupunkiviljelyn saralla. 
Suurkaupunkienkin ihmiset ovat 
viljelmillään todistaneet, että ruo-
antuotanto voi kuulua olennaise-
na osana myös kaupunkielämään. 
Ehkä tulevaisuudessa viljely huo-
mioidaan paremmin jopa raken-
nusten suunnittelussa.  

Dodo haluaa rohkaista ihmisiä 
katsomaan elinympäristöään avoi-
min silmin. Siellä, missä tänään on 
vain betonia ja asfalttia, voi jo huo-
menna olla urbaanin kasvimaan 
perustukset.  

Jenni Raninen 
Dodo Tampere

 Lisätietoja: 
www.cityfarmer.info
www.kaupunkiviljely.fi  
(sivut aukeavat toukokuun aikana)  

Kompostointi kunniaan

A-luokan asumista 
ja hiilijalanjälkiä

Porkkanoita  
ja punajuuria 
urbaanilta
takapihalta

Pasilan viljelyksiä

ENERgIaNSääSTövINkkEJä:
 Sisälämpötilan laskeminen 
asteella säästää 5 % 
lämmityksessä

 Nauti tulisijan lämmöstä
 Käytä lämmintä vettä harkiten
 Pese vain täysiä koneellisia
 Sammuta turhat valot
 Käytä energiansäästölamppuja
 Hämärätunnistimet sekä 
kellokytkimet käyttöön 
ulkovalaistuksessa

 Sammuta virta laitteista aina 
kokonaan, kun et käytä niitä

Marja-Liisa Suomalainen lämmittää 
omaa taloansa klapeilla ja ostaa 
vihreää sähköä. Talon hiilijalanjälki 
on 0 kg, mutta energiatehokkuudessa 
100 vuotta täyttävä talo jäänee kauas 
A-luokasta.

 Lisätietoja: 
Ulla Lehtonen: Ullan mullat
www.kopli.fi/kompostori.pdf
www.martat.fi/neuvot_arkeen/ym-
päristö/komposti

Hyvinvoivan kompostin  
näkyvimpiä merkkejä ovat lierot.

MIRJAMI VALLI

Ylen Prisma-ohjelman Myrkyttynyt kehomme 
(29.3.2010) mukaan maailman laboratorioissa on 
valmistettu synteettisesti yli 100 000 uutta kemi-
kaalia. Enemmän tai vähemmän tutkittuja, mutta 
ohjelman mukaan niiden yhteisvaikutuksista 
emme vielä paljoakaan tiedä.  Siis satatuhatta !!!  

Kodeistamme löytynee tuhansia noista aineis-
ta. Liioittelemmeko tekniikan ja kemian osuutta 
rakentamisessamme? Onko kehityksen suunta 
oikea? Mikä määrää suuntaa? 

Työpaikkojen luomisella, yrittämisellä, bisnek-
sellä, rahan liikkumisella perustellaan paljon. Eli 
meidän kuluttajien rahankäyttöä kyllä seurataan. 
Jos alamme kysyä ja ostaa yhä enemmän luonnon-
mukaisempia, vähemmän synteettisiä tuotteita, 
niitä alkaa kyllä ilmaantua rautakauppoihimme. 

Eihän tästä ole kauan aikaa, kun monet väitti-

vät, että Suomessa kaikki ruoka on luomua, ei siitä 
erikseen tarvitse puhua. Nyt on kuitenkin Suomen 
markkinoilla noin 3000 luomumerkittyä tuotetta. 

Luomurassa aloittelemme kesällä Terve Talo – 
rakentamisen ja asumisen mallit -hanketta. Tulee 
olemaan todella mielenkiintoista syventyä niihin 
eri reitteihin, joita kuluttaja voi kulkea kotia perus-
taessaan, eri ratkaisuihin, joista hänen on valittava. 

Uskon, että peli ei ole vielä menetetty. Uskon, 
että täyden itse tehdyn ”luomutalon” ja tuhansia 
synteettisiä kemikaaleja sisältävän paketin välissä 
on yhtä ja toista Matille ja Maijalle sopivaa.

Rakentavin terveisin
Mikko Tuononen

Luomura Ry

Kuluttaja kääntää
valinnoillaan 
kehityksen suuntaa

MEgAPoLIS2024.oRg
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Tuotantoeläinten hyvinvointiky-
symykset ovat olleet viime aikojen 
vakiopuheenaihe suomalaisessa 
maataloudessa, ja laajemminkin. 

Jos ylipäätään haluamme tulevai-
suudessakin käyttää ja hyödyntää 
eläinperäisiä tuotteita – missä muo-
dossa tahansa – on huolehdittava 
siitä, että emme aiheuta eläimille 
turhanaikaista kärsimystä. Tämä on 
sinänsä päivänselvää ja kirjattu sel-
keästi myös eläinsuojelu säädöksiin. 

Mutta käytännön toimista ja me-
nettelytavoista käydään ajoittain 
kiivastakin keskustelua. Tämä on 
kuitenkin vain hyvä asia, etenkin 
asianosaisten, mutta äänivallatto-
mien elukoiden kannalta. 

Rakentaminen vaikuttaa
eläinten hyvinvointiin
Rakentamisella vaikutetaan suu-
resti eläinten hyvinvointiin. 

Tuotantorakennusten tilami-
toituksesta on annettu tarkkoja 
säädöksiä ja niitä myös valvotaan 
tehokkaasti. 

Yhtä tärkeätä ja kenties tärkeäm-
pääkin on kuitenkin eläinten hyvä 
hoito. Tämä on onneksi myös lähes 
kaikille tuottajille itsestään selvä 
kunnia-asia. Asialla on tuottajalle 
myös taloudellista merkitystä, sillä 
vain hyvällä hoidolla ja asianmu-
kaisilla tuotantotiloilla ja -raken-
nuksilla voidaan päästä hyvään 
tuotokseen ja tulokseen. 

Me suomalaiset kuluttajat kau-
histelemme usein uusia, suuria 
tuotantorakennuksia. Epäilemme 
voiko ja ehtiikö niissä enää hoitaa 
eläimiä kunnolla. 

Uudet rakennukset on kuitenkin 
yleensä huolella suunniteltu ja ra-
kennettu ja niissä eläinten tarpeet 
ja vaatimukset on voitu ottaa hyvin 
huomioon. Karjan ja rakennuksen 
koko ei siis sinällään aiheuta on-
gelmia.

Tuotantorakennus
avaimet käteen -mallilla
Nykypäivän tuotantorakennuk-
silta edellytetään toimivuutta ja 
taloudellisuutta. 

Tuotantorakennusten koon ja 
taloudellisen arvon kasvu on li-
sännyt myös rakennusteollisuu-
den kiinnostusta alaan. Uusia tuo-
tantorakennuksia ei yleensä enää 
rakennetakaan omasta puusta 
paikalla tehden, vaan koko raken-
nus saatetaan tilata elementteinä ja 
valmisosina rautakaupan kautta. 

Kuten usein omakoti talotkin, 
tehdään myös uudet tuotantora-
kennukset yleensä pitkälle jalos-
tetuista valmisosista. Tuotantora-
kennuksen elementit saattavat tul-
la toiselta puolelta maata ja tietyt 
erityisosat muualta EU:sta tai jopa 
eri puolelta maapalloa. 

Nykypäivän maatila raken ta mi-
ses sa paikallisuus ja ekologisuus 
eivät ole enää kovin suuressa mer-
kityksessä. Toki poikkeuksiakin 
aina on, ja myös erikoistumisella 
voi kilpailussa pärjätä.

Voisiko olla luomu-
tuotantorakennuksia?
Paikallisuus, lähiruoka ja luomu 
ovat yksi mahdollisuus selvitä 

maatalouden tehokkuuspaineiden 
ja kilpailun puristuksessa. 

Luomutuotannolla halutaan yl-
läpitää kestävää maataloutta muun 
muassa minimoimalla lannoittei-
den käyttöä. 

Kotieläintuotannossa luomu 
tarkoittaa kotoista rehua ja eläin-
ten tarpeiden parempaa huomioi-
mista. Eläimille on oltava yleensä 
enemmän tilaa ja mahdollisuus 
ulkoiluun joko jaloittelutarhassa 
tai laitumella. 

Rakennusmateriaaleihin ei luo-
musäädöksissä kuitenkaan juuri-
kaan puututa, vaan samat raken-
nejärjestelmät ja materiaalit käyvät 
niin luomutuotantoon kuin tavan-
omaisen tuotantoon. 

Tuotantorakennusta ei päältä-
päin voikaan tunnistaa luomutuo-
tantorakennukseksi, ellei siihen ole 
jollain tavalla varta vasten pyritty.  

Omasta mielestäni puurakenta-
minen, oli se sitten perinteistä puu-
rakentamista tai puurakentamisen 
uusia sovellutuksia, sopii erittäin 
hyvin juuri luomutuotantoon. 

Myös muiden luonnonmukais-
ten rakennusaineiden ja rakentei-
den käyttö luomutuotannossa on 
perusteltua ja vahvistaisi mielestä-
ni alan imagoa. 

Näitä asioita ei kuitenkaan ole 
Suomessa juurikaan viime aikoina 
tutkittu tai mietitty. 

Maatalouden rakennustutkimus 
laajassa mitassa, koerakentaminen 
ja uusien innovaatioiden kehittä-
minen maatila rakentamisessa on 
jäänyt muiden, kenties tärkeämpi-
en asioiden varjoon. 

Mutta jotain sentään tälläkin sek-

torilla tapahtuu. 
Maatilatalouden kehittämisra-

hasto (MAKERA) on myöntänyt 
määrärahan Eläinystävällinen ja 
ekologinen tuotantorakennus -tut-
kimushankkeeseen, jossa on tarkoi-
tus selvittää luonnonmukaisten, 
ekologisten rakennusmateriaalien 
käyttömahdollisuuksia nykyai-
kaisessa maataloustuotannossa ja 
etenkin luomutuotannossa. 

Tarkoitus on tuoda esiin myös 
muissa EU-maissa käytössä olevia 
toimintamalleja ja käytännön esi-
merkkejä. 

Lyhyemmin ELOTAR -hank-
keeksi nimetyssä hankkeessa on 
tarkoitus tuoda esiin erityisesti 
sellaisia toiminnallisia ja rakennus-
teknisiä ratkaisuja, joilla edistetään 
eläinten hyvinvointia. 

Hankkeen vetäjänä toimii Ark-
kitehtuuritoimisto Pertti Toivari ja se 
tehdään yhteistyössä alan toimijoi-
den kanssa. 

Yksi tärkeä yhteistyötaho on 
Luomura ry. 

Hankkeen ohjausryhmässä on 
maataloushallinnon, tuottajien, 
Luomuliiton, Suomen Eläinsuo-
jeluyhdistyksen ja Luomura ry:n 
edustajat. 

Hanke käynnistyi viime vuoden 
puolella ja se on tarkoitus saada 
valmiiksi noin vuoden päästä, ke-
väällä 2011. 

Hankkeen nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.perttitoivari.fi/8. 
Sivut päivittyvät ja täydentyvät 
hankkeen aikana.    

Pertti Toivari
www.perttitoivari.fi

Ilmalämpöpumput, kuten muutkin 
laitteet, vaativat säännöllisiä hoito-
toimenpiteitä. 

Ilmalämpöpumppu tosin tarvit-
see suhteellisen vähän ulkopuolis-
ten ammattilaisten toimesta tehtä-
viä tarkastuksia. Ammattilainen 
tarvitaan yleensä vain pumpun 
rikkouduttua tai jos kyseessä on 
iso, yli kolme kiloa kylmäainetta 
sisältävä laite. Tällöin se pitää tar-
kistuttaa vuosittain. 

Normaaleiden omakotitaloihin 
asennettavien pumppujen säännöl-
linen huolto ja hoitotoimenpide on 
silmämääräinen ulkoyksikön tar-
kastus. 

Ulkoyksikössä on pyörivä tuule-
tin, joka on pidettävä vapaana yli-
määräisistä esineistä ja myös muun 
muassa lumesta.  Metsäisessä ym-
päristössä puun oksat saattavat 
myrskyillä kulkeutua ilmalämpö-
pumppuun ja vaurioittaa sitä.  

Lämpöpumpun ulkoyksikön 
kunto on hyvä tarkistaa yleensä-

kin aina kun liikkuu pumpun lä-
hettyvillä. 

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö 
tulee puhdistaa noin kolmen viikon 
välein. Suodattimet sijaitsevat suo-
jakotelon sisällä ja niitä on yleensä 
useampi. Huolto-ohjekirjasta sel-
viää suodattimien sijainti ja huol-
totaajuus. 

Suodattimet imuroidaan ja tar-
vittaessa ne pitää pestä vedellä. 
Tällöin on syytä muistaa kuivat-
taa suodattimet ennen uudelleen 
asennusta. 

Lämpöpumppu on sähkölaite ja 
vesi on sähkön kanssa kuolettava 
kaveri.  Muutenkin lämpöpumpun 
asennuksessa on huomioitava säh-
kökytkentöjen oikeellisuus ja siksi 
se on ammattimiehen asennusta 
vaativa.  

Vinkkejä ilmalämpö-
pumpun hankintaan
Ilmalämpöpumpun ostajan olisi 

hyvä pitää mielessä muutama asia 
laitetta ostettaessa.  

Laite ei toimi oikein, ellei sitä 
ole oikein asennettu. Oikean asen-
nuksen osaa tehdä koulutettu ja 
tarpeelliset luvat omaava henkilö. 
Vähimmäisvaatimuksena hen-
kilöllä pitää olla kylmäasentajan 
lupa Turvatekniikan keskukselta ja 
hyvä, jos hän olisi suorittanut EU-
Cert -lämpöpumppukoulutuksen. 
Tällöin hän osaa ottaa huomioon 
kohteen erikoisuudet ja tietää mi-
ten lämpöpumppu pitää asentaa, 
jotta se toimii oikein. 

Asiakkaan pitää myös vaatia 
asentajalta käyttökoulutus asen-
nuksen yhteydessä. Mikäli kuiten-
kin ongelmia ilmenee ja asennuslii-
ke ei niitä saa hoidettua, on syytä 
ottaa yhteys kuluttaja-asiamieheen 
jotta huonot toimijat saadaan pois 
alalta. 

Petri koivula
Toiminnanjohtaja

Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry

Taimi- ja siemenkaupan kuumin 
aika lähestyy. Näyttävien jalos-
teiden rinnalla valikoimassa on 
myös kotoisia luonnonkasveja, 
esimerkiksi erilaisina niittykukka-
siementen seoksina. 

Viitseliäs puutarhuri säästää 
rahansa siirtämällä kasveja luon-
nosta tai keräämällä itse siemeniä. 
Kaikkein helpoimmalla pääsee, 
kun osaa säästää tontin luontaista 
kasvillisuutta; puita ja pensaita, 
myös niitä pieniä taimia, metsäisen 
tontin pohjaa peittäviä varpuja ja 
sammaleita, tallattujen alueiden 
luontaisesti valikoitunutta kasvis-
toa, joka sietää kulutusta ja pysyy 
matalana leikkaamatta. 

Luonnosta siirrettävien kasvien 
kohdalla pätevät samat säännöt 
kasvien valinnassa kuin jalosteis-
sakin. Luonnonkasvikin viihtyy 
hyvin siellä, missä valo, ravinne- ja 
kosteusolot ovat sille sopivat. 

Monet luonnonkasvit ovat kui-
tenkin kohtalaisen vaatimattomia 
kasvupaikkansa suhteen eikä ko-
keilun epäonnistuminen rasita ai-
nakaan kukkaroa. 

Yksi sääntö kannattaa muistaa: 
kasvien kaivaminen juurineen ei 
kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kai-
va luonnon taimistoa siis vain joko 
omalta maalta tai luvan kanssa toi-
sen maalta. Rauhoitettuja kasveja 
ei tietenkään saa siirtää kasvupai-
kaltaan. 

Puuntaimia jokainen puutarha-
harrastaja on varmasti hankkinut 
luonnon taimistosta. Hiekkaiselle 
ojanpenkalle on kasvanut kaunis 
männyntaimi tai pihavaahtera on 
tehnyt poikasen puutarhurin mie-
lestä väärään paikkaan. 

Puun siirto onnistuu hyvin kun 
taimi on vielä pieni eikä juuria 

joudu liikaa katkomaan. Luonnon 
taimistosta malttaa myös hankkia 
suurempia määriä. Hämeessä pe-
rinteinen kuusiaita syntyy luon-
nontaimista edullisesti.

Kukkivia kasveja Suomen luonto 
tarjoaa runsaasti. Perennapenkissä 
kukkii varhain keväällä muun mu-
assa metsätähti, kielo, kevätlinnun-
herne ja sini- tai valkovuokko. 

Kukkivan niityn kasvit kuten 
kurjenpolvet, erilaiset kellokukat 
ja päivänkakkarat löytävät luonte-
vimman paikkansa juuri niittymäi-
sestä osasta pihaa, mutta yhtä lailla 
niitä voi käyttää aurinkoisessa kuk-
kapenkissä. 

Voimakkaasti tuoksuvat ja kis-
sojen rakastamat virmajuuret ovat 
näyttäviä ja viihtyvät poissa paah-
teesta, siellä missä kosteuttakin 
riittää. 

Kuivan hiekkamaan kaunotar on 
kissankäpälä, jonka luontaiset kas-
vupaikat ovat paljolti kadonneet 
ja sen vuoksi koko ihana kasvi on 
käynyt harvinaisemmaksi. Koreat 
ailakit, kalliokielot ja rantatädyk-
keet kannattaa myös muistaa.  

Näyttävää vihreyttä puutarhaan 
saa esimerkiksi kivikkoalvejuu-
rella. Se sopii luontevasti koste-
ahkoon, varjoisaan kivikkoon tai 
rakennuksen tai puiden varjosta-
maan perennapenkkiin. 

Maanpeitekasveiksi soveltuvat 
muun muassa maahumala, kan-
gasajuruoho, ahomansikka, rata-
mot, poimulehdet ja erilaiset api-
lat, erityisesti ihanasti tuoksuva 
valkoapila. 

Lukemattomat muutkin luon-
nonkasvit ansaitsevat paikkansa 
kotipihalla. Luonnon taimitarhaa 
kannattaa katsella sillä silmällä.       

Merja Markkula

Sain viime kesänä mahdollisuuden 
osallistua juuri ensiesityksensä 
saaneen ”Saunaelokuvan” teke-
miseen. 

Elokuvan idea on yksinker-
tainen. Siinä miehet saunovat 
pääsääntöisesti yhden kaverinsa 
kanssa ja kertovat elämänsä kään-
nekohdista. 

Saunojien ikä, koko, tausta ja 
elämäntilanne vaihtelevat laidas-
ta toiseen, samoin myös saunojen 
koko, sijainti ja luonne.

Dokumentti sai ensi-illan Doc-
pointissa tammikuussa ja täytyy 
tunnustaa, että jännitin etukäteen, 
miltä oma osuuteni siinä näyttää 
ja tuntuu. 

Ja tuntuihan se. 

Esityksen jälkeen juttelin toisen do-
kumentissa olleen miehen kanssa 
ja hän totesi, että hänestä elokuva 
oli hieno, koska se, mitä me ker-
roimme, oli aitoa. Kukaan ei näy-
tellyt vaan olimme sellaisia kuin 
olemme. 

Samansisältöisen kommentin 
sain lukea, kun Aamulehden Asiat 
-osan toimittaja oli vienyt Tai-
na Westin katsomaan elokuvaa. 
Taina West sanoi ainakin lehden 
mukaan jotain sellaista, että kyse 
ei ollut tarinoista vaan osallistujat 
avasivat katsojan eteen palan oike-
aa elämää.

Osallistujakaverin ja Westin 
kommentit saivat minut mietti-
mään koko elämänmenoamme. 
Ilmeisesti ei ole kohtuuttoman 
väärin väittää, että kauppa- ja kil-
pailukeskeinen yhteiskuntamme 

jättää yksilölle lähinnä kuluttajan 
ja / tai suorittajan roolin. Tämän 
ikävä seuraus on sitten se, että ku-
luttajakeskeisessä yhteiskunnassa 
me kulutamme elämää, emme elä 
tai tuota sitä itse.

Elämän kaupallistamisessa tarinoi-
ta käytetään tukemaan tuotteiden 
uskottavuutta ja ”todellisuutta”. 

Ihmiset muuttuvat kuluttajiksi ja 
asiakkaiksi, joille tuotetaan ratkai-
suja erilaisten fyysisten tai henkis-
ten palveluiden avulla. 

Sisällämme vallitsevasta henki-
sestä tyhjiöstä kertovat TV:n reality 
-sarjat ja että tietyntyyppiset kon-
sultit tulevat julkisesti uskoon lisä-
täkseen omaa uskottavuuttaan. 

Paras kuulemani asiaan liitty-
vä kommentti oli ”konsultilta” 
toiselle: ”Uskoon tulo oli hyväksi 
bisnekselle”.

Tärkeintä on kai kuitenkin se, että 
mikä on hyväksi minulle ja mikä 
on hyväksi sinulle. Minulle on 
näköjään hyväksi tuntea, miettiä 

lasten kohdalla, miten ymmärrän 
ylisukupolvisen vastuun, ymmär-
tää itseäni ja ennen kaikkea tähän 
kaikkeen tarvitsen toisia ihmisiä. 

Minä tarvitsen kiinnittymistä 
toisiin ihmisiin ja myös paikkoi-
hin. Näihin ihmisiin ja paikkoihin 
liittyy ostamista, kuluttamista 
ja niiden kaikkien yhdistämistä. 

Mutta ei kuluttamisen tai tava-
roiden itsensä takia, vaan koska 
minä elän / ”rakennan” elämääni 
niiden avulla.

Valintani ja tekoni eivät varmaan 
ole minkään yksittäisen ideologian 
mukaisia. 

Olen antanut itselleni luvan yh-
distää itsessäni anarkistin ja suoje-
luskuntalaisen arvomaailmaa sekä 
kaikkea tältä väliltä. 

Ja kuitenkin uskon, että tämä 
kaikki on ympäristön kannalta 
hyvä asia. Kyse on oman elämän 
elämisestä – ei sen kuluttamises-
ta.

Hyvää saunahetkeä Miesten vuo-
ron kanssa!

Mikko Rissanen

Oletetaan, että vanhetessamme 
viisastumme. Mutta yhteiskunta 
rapistuu eli pitää yhä huonommin 
huolta lapsista ja vanhuksista. 

Millaisen asumistavan vielä 
virkut ja sosiaaliset ihmiset halu-
aisivat? Näin valintaansa kuvaa 
leskirouva Unelma Täys-Järkinen, 
82 vuotta:

Pieni pari- ja rivitaloyhteisömme 
koostuu erilaisista kiinnostavista 
ihmisistä. Joukossa on muutamia 
vanhoja ystäviäni, osan olen tavan-
nut vasta rakennusprojektimme 
yhteydessä. Meitä on kaikkiaan 
kymmenen. 

Kunnioitamme toistemme yksi-
tyisyyttä, mutta pienet yhteisölliset 
velvollisuudet ja toiminnat rytmit-
tävät elämää mukavasti. Apu on 
lähellä, mutta tunkeilu ei kuulu 
etikettiin. 

Iloisia yhteisruokailuja ja sauna-, 
peli- tai elokuvailtoja järjestetään 
yhteisissä tiloissa, jotka ovat mu-
kavat ja tilavat. Jokainen säästää 
asuinneliöissään, kun niihin ei 
tarvinnut rakentaa koppisaunaa 
eikä tiloja suurelle ruokapöydälle 
tai vierasvuoteille. 

Yhteistiloja käytämme omiinkin 
tarpeisiimme ennalta sopien, juh-
limme syntymäpäiviä, kutsumme 
lapsenlapsia kylään ja sen sellaista.

Omat asuinneliöt, minulla nämä 
36 yhtenäisenä avarana tilana, ovat 
toimivat, helppohoitoiset, esteettö-
mät ja ennen kaikkea ymmärrettä-
vät. Kaikki turha tekniikka ja jatku-
vaa tarkkailua vaativat laitteet on 
karsittu pois enkä joudu ymmäl-
leni tuon tai tämän merkkivalon 

tai vuosihuollon tai sen seitsemän 
erilaisen ohjekirjan kanssa. 

Elämä on yksinkertaista, arjen 
rutiinit tuttuja ja rakkaita. Hyvä 
arki jättää tilaa omille harrastuksil-
le. Vaikka päiväunien vetämiselle 
ja lukemiselle.

Me vihdoinkin viisastuneet 
olemme jo menettäneet kuluttami-
sen ja omistamisen halun. Pieniin 
neliöihin on tuotu vain tarpeellisin 
ja rakkain. 

Tavarat teettävät ihmisillä us-
komattoman paljon aikaa vievää 
työtä, esimerkiksi ostaa, kuljettaa, 
korjata, puhdistaa, säilyttää, siir-
rellä pois tieltä ja lopulta hävittää. 
Saman ajan voi käyttää paljon mu-
kavampiinkin juttuihin. Monesta 
hankinnasta selvittiin yhdellä yh-
teisellä – kulkuneuvo, muutama 
sanomalehti, televisio, tilava pa-
kastin ja tavallista parempi pesu-
kone. Aikamoinen säästö. Jätteitä 
syntyy vähän eikä luonnonvaroja 
tuhlata enää yhtä hulppeasti kuin 
”aktiivivuosina”.

Biojätteet tietysti kompostoimme 
ja saamme hyvää kasvualustaa ku-
kille ja hyötykasveille. 

Joukkoomme mahtuu muutama 
viherpeukalo, jotka ahertavat ilok-
seen puutarhassa ja tuottavat meil-
le maukasta ruokaa ja silmäniloa. 

Hyvä kellari säilyttää sadon. 
Kylmän tuottamiseen talvikau-
della emme kaipaa sähköä, vaan 
olemme kellarin lisäksi palaut-
taneet arvoonsa vanhan kunnon 
kylmäkaapin. Sellainen löytyy joka 
verannalta ja muutama vielä poh-
joisenpuoleisista keittiöistäkin.

Yhteisö työllistää osa-aikaisen 
talkkarin, joka mielellään asuu nel-
jän huoneen ja keittiön asunnossa, 
jonka rakensimme yhteistilojen 
yhteyteen. 

Talkkari hoitaa vaativan teknii-
kan, esimerkiksi maalämmön ja 
jätevesijärjestelmän, lumenluonnin 
ja hiekoituksen (ellei joku innokas 
ja hyväkuntoinen ehdi tehdä sitä 
ihan ilokseen ja liikunnan kannal-
ta), yleisten tilojen siivouksen ja 
pienet kiinteistön korjaukset. Talk-
karin lapset tulevat koulusta aina 
kotiyhteisöön, jossa jollakulla on 
aikaa ja kiinnostusta heidän kans-
saan askarointiin ja päivän kuulu-
misten vaihtoon. Eivätkä lättykes-
titkään ihan harvinaisia ole.

Mikä tavarassa säästetään, se 
käytetään palvelujen ostoon. Jalka-
hoitaja ja hieroja käyvät säännöl-
lisesti pitämässä meitä kunnossa. 
Ikkunanpesu teetetään kahdesti 
vuodessa ja viime vuonna tilasim-
me myös joulusiivouksen. 

Jos sairaudet alkavat vaivata ja 
vaativat enemmän tietotaitoa kuin 
yhteisöstä löytyy, voidaan palkata 
ammattitaitoinen lähihoitaja. Hän 
pitää huolta perushoidosta ja tie-
tää, milloin tarvitaan lääkäriä. 

Saattohoitokin voi onnistua hoi-
tajan, sukulaisten ja yhteisössä asu-
vien ystävien hyvällä yhteistyöllä. 
Mahdollisimman moni yhteisön 
jäsen saa kuolla omaan sänkyyn, 
tuttujen ja rakkaiden ihmisten ym-
päröimänä. 

Muistiin kirjasi 
Unelman pikkuserkku

Unelma 
yhteisöllisestä 
vanhuudesta

Viherpeukalot 
innostuivat 
kokeilemaan 
eri mangoldi
lajikkeita. 
Kaikista wokkaa 
tosi nopeasti 
ruokaa, kun nälkä 
yllättää, kehuu 
Unelma.

Tuote, tarina vai pala elämää

Yhteistä 
aikaa.

Ilmalämpöpumppu vaatii 
säännöllistä hoitoa

Kirjoittaja 
on yksi 
suomalais-
miehistä, 
jotka pohti-
vat elämää 
kiitellyssä 
elokuvassa.

Ulkoyksiköt on sijoitettava riittävän korkealle ja kiinnitettävä tukevasti. Laitetta on syytä seurata aika ajoin, jotta sen tuu-
letinyksikköön ei pääse vieraita esineitä.

ELOTAR     -hanke selvittää maatilojen 
ekorakentamisen mahdollisuuksia

Luonnon-
 kasveja 
puutarhaan

Metsäkurjenpolvi.

Lampaita laitumella Isokummun 
luomulammastilalla. 

PERTTI ToIVARI

JoUNI PITKäRANTA.

Lehmät ulkosalla ja uusi puinen navettarakennus. Yhä harvinaisemmaksi käyvä näkymä suomalaisella maaseudulla. 

MIKKo TUoNoNEN

MIKKo TUoNoNEN
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Olemme Keski-Suomessa Kon-
neveden ja entisten Suolahden ja 
Sumiaisten kuntien nuohouksista 
vastaava pariskunta. Itselläni on 
työkokemusta 21 vuotta ja tuolla 
paremmalla puoliskollanikin jo yli 
seitsemän vuotta. 

Kuten varmaan jokainen uunin 
lämmittäjä tietää, on Suomessa 
kiinteistön omistajalla lain mu-
kaan velvollisuus huolehtia, että 
nuohous suoritetaan asetuksen 
mukaisesti. 

Asuinkiinteistöissä se tarkoittaa 
kerran vuodessa ja yksityiskäytössä 
olevissa vapaa-ajan asunnoissa ker-
ran kolmessa vuodessa tapahtuvaa 
nuohousta.

Lakisääteisyyshän johtuu turval-
lisuudesta eli pyritään ehkäisemään 
nokipaloja ja häkävahinkoja sekä 
tuomaan tulisijojen viat ilmi.

Onhan nuohouksesta toki muu-
takin hyötyä. Tulisijoihin kertyvä 
noki toimii hyvänä eristeenä eli 
nokinen tulisija ei lämpiä kunnol-
la, joten siinä joutuu polttamaan 
huomattavasti enemmän puita 
kuin puhtaassa uunissa. Ja on pal-

jon miellyttävämpää käyttää hyvin 
vetävää uunia. 

Tokihan meille kuuluu käytön 
opastus ja neuvonta. Eli jos on 
epäselvyyttä niin ei kun rohkeasti 
kysymään.

Tavoite on, että nuohoojan käyn-
nin jälkeen Teille jää paloturvalli-
nen, polttopuita säästävä – ja sitä 
kautta päästöjä vähentävä – hyvin 
vetävä tulisija ja kylkiäisenä mah-
dollisesti jotain neuvoja ja vinkkejä 
tulisijan käyttöön.

On meillä nuohoojillakin joitain toi-
veita kiinteistön omistajille, muura-
reille ja peltisepille.

Ensinnäkin varmasti suurin on-
gelma eli tikkaat ja kulkusillat. Ei 
paljoa keskitalven lumilla lohduta 
talon isännän tokaisu, että kyllä 
sinne piipulle hyvin pääsee, itekkin 
juhannuksena kävin.

Olisi toivottavaa kiinteistön 
omistajien huomioivan, että heidän 
kotinsa on meidän työpaikkamme 
ja millä työpaikalla sallittaisiin 
työntekijöiden työskennellä vas-
taavissa olosuhteissa.

Olen kuullut mainittavan, että 
jos jossain tuotantolaitoksessa ta-
pahtuisi saman verran työntekijää 
kohti tapaturmia kuin nuohoojille, 

niin sellainen laitos olisi suljettu 
työturvallisuusviranomaisten toi-
mesta. 

Tikkaiden sijoituksessakin kan-
nattaa kysyä nuohoojalta, missä on 
paras sijoituspaikka turvallisuuden 
ja tikkaiden keston kannalta.

Toiseksi olisi toivomus niin 
muurareille kuin asukkaillekin. Jos 
muurarit laittaisivat nuohousluuk-
kuja tarpeeksi, pääsisimme puhdis-
tamaan tulisijat joka kohdasta. Se 
ei tänä päivänä toteudu varsinkaan 
monissa teollisesti valmistetuissa 
tulisijoissa. 

Ja jos kiinteistön asukas voisi 
sijoittaa sen joitakin satoja kiloja 
painavan valkoisen perintöpianon 
jonnekin muualle kuin kymmenen 
senttimetrin etäisyydelle nuohous-
luukusta.

Käy aika hyvästä työpaikka-
liikunnasta, kun tällainen yli sa-
takiloinen ja 188-senttinen pitkä 
nuohooja koittaa työntää itsensä 
siihen puuhellan viereiseen keitti-
ön alakaappiin piilotetun nuoho-
usluukun luo niin, ettei nokisista 
haalareista jäisi kaappiin jälkiä.

Sitten vielä näistä piipun hatuis-
ta. Niin hyödyllisiä kuin ovatkin, 
niin joskus ne vaikeuttavat meidän 
työskentelyä ja joissain tapauksissa 

jopa estävät sen kokonaan. Piipun 
hatun asennus voi joissain tapauk-
sissa vaatia lisää tikkaita ja kulku-
siltoja katolle.

Ja toivottavaa olisi, että piipun 
hatut olisivat avattavia tai helpos-
ti irrotettavia niin, ettei tarvitsisi 
kantaa ihan koko työkalupakkia 
katolle. Taikka tilata valetun hatun 
poistoon autonosturia.

Monissa vanhoissa piipuissa 
saattaa olla vain yksi iso hormi 
piipun päässä, joka jakautuu use-
ammaksi alempana ja silloin pitäi-
si päästä näkemään mihin hormiin 
harjansa pudottaa. Onhan meidän 
muutenkin päästävä tarkastamaan 
hormien kunto.

Piipunhattu pitäisi saada pois 
viimeistään siinä vaiheessa, kun se 
kelvoton telkkä menee kuolemaan 
savupellin päälle tai syttyy pelätty 
nokipalo.

Sitten joitain yleisiä kysymyksiä ja 
ongelmatilanteita.

Yleisin kysymys on, että minkä-
laista puuta olisi parasta polttaa? 
Meillä on tapana vastata, että kui-
vaa. 

Puulajilla ei ole niinkään väliä 
kunhan se on todella kuivaa ja nii-
den annetaan palaa reilulla vedolla. 

Maailma, ihmisten elämä ja tavat 
muuttuvat koko ajan. Asuminen 
muuttuu ja lämmitysjärjestelmät 
sen mukana. Puulämmitys vastaa 
muuttuviin haasteisiin. 

Suomessa on hieno tulisijaperin-
ne. Meillä on päätyyppinä muurat-
tu, varaava tulisija, jossa palaminen 
tapahtuu palotapahtuman kannal-
ta sopivalla nopeudella. Ja lämmön 
siirtyminen asuntoon tapahtuu 
yhtä lailla parhaalla nopeudella 
asukkaan kannalta.

Muuratun tulisijan rakenne on 
kehittynyt vuosisatojen kuluessa 
kestäväksi ja kustannuksiltaan 
edulliseksi. 

Suomalainen uunimuurari on 
aina osannut käyttää erinomaisesti 

muurauksen tarjoamia mahdolli-
suuksia. Tiilen lämmönjohtokyky 
on sopivan hidas, jotta lämmön 
siirtyminen asuntoon on tasaista. 
Tiili on tarpeeksi painava, jotta va-
rauskyky saadaan riittäväksi. 

Tulisijamuurari osaa valita 
käyttöönsä parhaat tiilet ja sopivat 
laastit. Nämä muurarin perinteiset 
taidot ovat tarpeen tänäänkin.

Aikaisemmin tärkein palamista 
säätelevä vaatimus oli taloudelli-
suus, tulisija piti lämmittää pienel-
lä puumäärällä. Päästöjä ei mitattu 
eikä sopivia mittauslaitteita ollut. 
Ympäristövaatimuksia ei esitetty, 
tärkein oli tuhkan loppukäyttö 
puutarhassa. 

Nyt on toisin, päästöjä mitataan 

ja mittausmenetelmät ovat huippu-
luokkaa. Puulämmityksen on so-
peuduttava uusiin vaatimuksiin.

Muurattu tulisija  
seuraa aikaansa
Tulevat päästömääräykset eivät 
ole este varaavalle tulisijalle. Van-
ha periaate – kuiva puu poltetaan 
optiminopeudella palamisen kan-
nalta ja lämpö siirretään asuntoon 
asukkaan tarpeitten mukaan – toi-
mii edelleen erinomaisesti. 

Tutkimuksen myötä päästöt on 
saatu hallintaan muuttamatta muu-
ratun tulisijan perusrakennetta. 
Muuratun tulisijan päästöt alittavat 
suunnitteilla olevat päästönormit.

Kuin kaupan päälle tulee erin-
omainen sisäilma. Varaavan tuli-
sijan lämpösäteily ei kuumenna 
ilmaa, vaan lämmittää kiinteät 
esineet ja ulkoseinät. Ilman liike 
on vähäistä, hiukkaset eivät leiju 
ilmassa. Huoneilma ei myöskään 
ole liian kuivaa. Ionitasapaino on 
kuten luonnossa.

Uusimmat tulisijat on kehitetty 
hitaiksi ja niiden tuottama lämpö 
on tasaista vuorokauden ympäri. 
Niiden varauskykyä on kasvatettu, 
joten lämmitystyö vähenee. Niitä 
tarvitsee lämmittää vain kolmesti 
viikossa. Matalaenergia- ja passiivi-
taloihin sopii varaava tulisija

Nykyisessä matala- ja passiivi-
talorakentamisessa takaa tiilituli-

sija ja -piippu asumisviihtyvyyden. 
Muurattu tulisija varaa ja luovuttaa 
lämpöä tasaisesti ja pitkään. 

Toinen kehityksen tuoma tekijä 
on parantunut eristystaso, tulisijan 
pintalämpötilaa on laskettu vastaa-
maan nykyistä tarvetta. Muuratun 
uunin pintalämpötila ei myöskään 
koskaan nouse liian korkeaksi.

Asunnon pohjaratkaisut ovat 
samanaikaisesti avautuneet. Ny-
kyään ei siksi tarvitse enää sijoit-
taa tulisijaa joka huoneeseen, vaan 
lämpö leviää yhdestä tai kahdesta 
pisteestä koko asuntoon. 

Nyt tulisija sijaitsee keskeisesti 
asunnossa parinsa, varaavan savu-
piipun vieressä. Tulisija on kookas 
ja hyvin lämpöä varastoiva. Se on 

Tulevaisuuden puulämmitys

Sytytä päältä 
– kyllä sen 
äkkiä oppii!

 MITEN LäMMITäT PUULLa  
Ja väLTäT PääSTöJä:

Polta vain kuivaa, puhdasta puuta
Jos kalautat pilkkeitä yhteen, kuu-
luu kilahtava ja terävä ääni
Kuivasta puusta kuori ja kaarna 
irtoavat helposti 

 ENNEN SyTyTTäMISTä
Tarkista tuhkapesä, avaa savupelti.
Tarkista veto esim. tulitikun avulla. 
Jos vetoa ei ole, voit polttaa sano-
malehtipaperia nuohousluukussa
Sytykkeitä ja seuraava puuannos 
kannattaa säilyttää lämpimässä, 
ulos tuuletetussa tilassa.

 SyTyTyS
Avaa tuhkaluukun ja takanluukun 
säädöt kokonaan

Lado tulipesään puita, halkaisijal-
taan noin 8–10 senttimetriä, puo-
let tulipesän tilavuudesta
Päälle keskelle tikkuja tai lastuja 
ja tuohta tai vähän sanomalehti-
paperia
Puut asetetaan vaakaan tulipesään 
ja sytytetään keskeltä päältä

 LäMMITyS
Säädä tulipesän ilmansaanti, 2/3 
ilmasta tuhkapesän luukun kautta, 
loput suuluukkujen yläreunan 
ilma-aukkojen kautta

 ToINEN PESäLLINEN
Lisää sama määrä puuta kuin en-
simmäisessä pesällisessä
Kooltaan 12–15 senttimetrin puut 
asetellaan tiiviisti vasta tummuvan 

hiilloksen päälle
Jos tarvitset enemmän lämpöä, 
polta lisää 3–4 tunnin kuluttua

 LäMMITykSEN LoPETTaMINEN
Liekehtivän palon päätyttyä sulje 
takkaluukun toisioilma-aukot ko-
konaan ja tuhkapesän ilma-aukot 
osittain
Kun hiilloksessa ei näy sinisiä 
liekkejä, sulje savupelti lähes ko-
konaan

Vasta kun hiilet ovat palaneet lop-
puun eikä häkävaaraa enää ole, voi 
savupellin sulkea kokonaan!

 Lisätietoja: 
tulisijan valmistaja ja muurari
www.tulisijat.tv, www.nuohoojat.fi

osa rakennusta ja sen järjestelmiä, 
ei koristehuonekalu. 

Polttopuun varastoinnista on 
huolehdittu. Vanha kunnon muu-
rattu tulisija seuraa aikaansa.

Uunimuurari kannattaa
bioenergian käyttöä
Suomalaiset Tulisijat ry:n kevään 
2010 muurausleirillä Vihdin Ekoky-
lässä käytettiin muurattavissa mas-
siivisissa, 48 tunnin tulisijoissa Aito 
Lämpö Oy:n uutuutta, optimoidun 
ilmanjaon ansiosta vähäpäästöistä, 
tiivistä Aito-tulipesää. 

Ilmanjaon optimointi perustuu 
Tampereen Teknillisen Yliopiston ja 
Heikki Hyytiäisen tutkimukseen, 
ja sillä saadaan varaavan tulisijan 
CO- eli hiilimonoksidipäästöt alle 
0,1 prosenttiin eli CO 1000 ppm. 

Yksilöllisiä tulisijoja ammatik-
seen muuraavat muurarimestarit 
ovat iloisia päästönormien tiuken-
tamisesta ja pitävät bioenergian 
käytön lisäämistä erittäin positii-
visena kehityksenä. He muuraavat 
vähäpäästöisiä uuneja ja opastavat 
polttamaan puuta mahdollisimman 
puhtaasti. 

Säästä luontoa: polta kuivaa puu-
ta ja sytytä tulisija päältä!

Marja Salmenmäki 
salmenmaki@hotmail.com

Muurarimestari Taisto Kososen 
uunin pintalämpötila on aina 
turvallinen.

Hyvää kevään odotusta!
Keväällä tehty puu ei tahdo keritä 
kuivua seuraavaksi talveksi vaan 
puiden pitäisi olla ylivuotisia.

Yksi yleisimpiä ongelmia tuli-
sijojen käytössä on saada se vetä-
mään pitkän käyttämättömän jak-
son jälkeen. Perinteinen konstihan 
on paperin polttaminen hormia 
lähimpänä olevassa nuohousluu-
kussa, mutta siinäkin on omat on-
gelmansa.

Pahimmassa tapauksessa hor-
missa on veto täysin väärään 
suuntaan, jolloin paperin poltto ei 
onnistu savun ja liekkien lyödessä 
luukusta sisälle. 

Jos hormi on pahoin nokeentu-
nut, saattaa paperin poltosta aiheu-
tua nokipalo. Lisäksi vallankin kui-
vana aikana on riskinä palavien pa-
pereiden lentäminen piipusta ulos, 
jolloin on maastopalojen vaara.

Parempi keino on esimerkiksi 
kuumailmapuhallin tai hätätapa-
uksessa hiustenkuivaaja, jolla pu-
halletaan savuhormia lähimpänä 
olevaan nuohousluukkuun. Vaikka 
tuntuu, että nyt se lähtee vetämään, 
niin ei pidä luottaa vaan jatkaa pu-
haltamista vielä jonkun aikaa.

Kyllähän on sanottava, että 
suurin osa tulisijojen ongelmista 
on tiedon ja taidon puutetta, eli 

poltetaan mitä sattuu possun luis-
ta hehkulamppuihin ja vielä liian 
pienellä vedolla.

Kaikkein pahinta on, kun jo ko-
toa on saatu väärät opit. Niin kuin 
eräskin isäntä, joka kantoi liiteristä 
puut vesisaaviin, kun isä oli opet-
tanut, ettei saunassa saa polttaa 
kuivia puita, kun ne palavat niin 
äkkiä.

Eli, jos huomaatte, että nuohooja 
hakee katolle petkeleitä raskaam-
pia työkaluja, niin on syytä jo ky-
syä, että missä on tehty väärin. 

Että kyllä opastukselle ja neu-
vonnalle on tilausta.

Tulisijojen hankinnasta sen verran, 
että käyttäkää tulisijan muurauk-
seen ammattilaisia. Ja mieluiten 
sellaisia, joilla on näyttöjä osaa-
misestaan. Sen siskon miehen 
kummin kaiman voi sitten pyytää 
muuten vaan käymään niin eipä-
hän tule sukuriitoja.

Tulisijan valintaan kannattaa 
käyttää aikaa ja miettiä, mitä to-
della tarvitsee. Eli himoleipurille 
ei takkaleivinuuni ole välttämättä 
oikea ratkaisu, mutta satunnaiselle 
uuniruokien tekijälle se saattaa olla 
ihanteellinen laitos.

Samoin esimerkiksi puuhellan 

hankinnassa pitää miettiä, onko 
sille oikeasti käyttöä vai olisiko 
sillekin paikalle parempi pistää 
vaikka työtaso. Käyttämätön tuli-
sija tuo vain kylmää sisälle.

Jos tulisija on, niin tottahan sitä 
kannattaa opetella käyttämään. Ja 
jos asennatte tehdastekoisia tulisi-
joja, niin kysykää ohjeita ja neuvoja 
joko paloviranomaisilta tai meiltä 
nuohoojilta. Monelta virheeltä voi 
välttyä yhdellä puhelinsoitolla.

Meille tulee liian paljon eteen 
virheellisesti asennettuja tulisijoja; 
on kytketty uuneja vääriin hormei-
hin, unohdettu suojaetäisyyksiä ja 
vastaavaa. Jokainen voi kuvitella 
miten perhesopu on koetuksel-
la, kun siinä juuri valmistunees-
sa keittiössä pitääkin siirtää sitä 
puuhellaa parikymmentä senttiä 
vasemmalle.

Oman alueen nuohoojan yhte-
ystiedot löytyvät paikalliselta pa-
loasemalta tai Nuohousalan kes-
kusliiton sivuilta www.nuohoojat.
fi. Nettisivuilta löytyy myös alan 
lainsäädäntöä ja muuta alaan liit-
tyvää tietoa.

Lämmityskauden loppua  
odotellen nuohoojat 

Pasi Pasanen ja Ulla TuononenUlla Tuononen ja Pasi Pasanen.

Muurarimestari Petri Pakarisen muu-
raama kaunis takka-leivinuuni.

TERo MAKKoNEN

HARRI ANTTILA

Mikkolan Navetta, Keskitie 5, 36760 Luopioinen
P. 0400-873313   P. Toivari 
P. 040-5950164   A. Toivari
www.mummonmokki.fi Uuden Ajan

Mummonmökit Ay

Arkkitehtuuritoimisto 
Pertti Toivari

Uuden Ajan
Mummonmökit Ay

Mäkelänkatu 62 A, 00520 Helsinki
P. 0400-873313 
www.perttitoivari.fi 
Rakennussuunnittelua katse katossa, jalat lattialla

Enemmän sisältöä vähemmillä neliöillä

Kyläojankatu 21, Messukylä TAMPERE
www.kopli.fi  • Messupuun pihalla (03) 356 4641,

av. kesäkuu ma-pe 9-17 ja  la 9-14  muulloin av. vain arkipäivinä klo 10-17

DT-keskus Kuivakäymälä

DT-keskus Kuivakäymälä 

Haja-alueen jätevesihuollon asiantuntijaliike

Soveltuu harmaiden 

vesien ja kuivakäymälän 

nesteiden käsittelyyn.

Harmaiden jäte-
vesien käsittelyyn. 
Esim. Eko-Matic Willa, 
Biolan suodattimet, In-Drän 
moduulisuodattimet

Käymälärakennukset 
ja laitteet. 
Kuvan käymälään sopii uusi 
L&T Duomatic kompostikäymälä

HYVÄT NEUVOT KAUPAN PÄÄLLE!
Helposti 
asennettava 
vedetön 
pisuaari.
Säästää vettä ja putkia. 
Erityisesti kohteisiin, 
jossa vedenkulutus 
on suurta kuten koulut, 
ravintolat ja myös 
haja-alueelle 
vähentämään 
umpisäilöön 
kertyvää määrää.Tilapäiseen 

käyttöön 
ja yöastiaksi 
uudet 
TOA -istuimet 
Mini tai Lux – mallit

Kevään istuntopäivät 
14.-15.5. 

Esillä uudet ja vanhat 
tuotteet, esittelyjä ja tarjouksia.

Kohtaus-
paikka 2011

Terve  
Talo 

-messut
14.–15.5.2011

aitoon 
Honkalassa 
Pälkäneellä
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Eila Mäkinen ja hänen syksyllä edesmen-
nyt miehensä Olavi olivat Luopioisten 
Kostialan alueen ensimmäiset mummon-
mökkiasukkaat. Pitkälti heidän ansiotaan 
oli, että mummonmökkien rakentaminen 
lähti aikanaan liikkeelle. 

Mökin perusmallia räätälöitiin asukkai-
den toiveiden mukaan. Eila on tyytyväinen 
asuntoon, joka pienestä koostaan huolimat-
ta on avara ja valoisa. 

Asunnon materiaalit ja värit sekä tietyt 
yksityiskohdat tehtiin heidän toiveidensa 
mukaisesti. Pohja on toimiva ja varustelu 
riittävä. 

Varastoakin on kohtuullisesti, vaikka 
paljosta tavarasta Mäkiset joutuivat luopu-
maan muuttaessaan isosta omakotitalosta 
pienempään nykyajan mummonmökkiin. 

Omakotitaloihin yleensä sisältyvä ko-
dinhoitotila asunnosta puuttuu, mutta se 
ei Eilan mielestä ole puute, kun pesutilojen 
ja keittiön lähekkäisyys helpottavat kodin-
hoitoaskareita.    

Toistaiseksi Eila on arjen askareista sel-
vinnyt. Runsaslumisen talven lumityötkin 
ovat häneltä luonnistuneet. 

Lisälämpölähteenä toimivan varaavan 
takan lämmityksenkin Eila on opetellut. 
Talon peruslämmityksenä on sähkö, mut-
ta sen säästämiseksi on takka ollut talvisin 
ahkerassa käytössä. 

Oleilaksi nimetyn mummonmökin suun-
niteltu rakennuspaikka vaihtui pariinkin 
otteeseen. 

Melko hyvin mökki ja piharakennus 
lopulta onnistuttiin Eilan mielestä sijoitta-
maan nykyiselle paikalleen. Vaikka tontti 
on pieni, on talon ympärille muotoutunut 
monipuolinen pihamaa. 

Olavin pitkälti rakentama värikylläinen 
kukkapuutarha on myös puutarhanhoitoa 
harrastavan Eilan silmäterä. Puolilämpi-
mällä lasikuistilla on kätevä koulia taimia, 
jotka odottavat kevättä ja maahan istutta-
mista. 

Nykyisessä elämäntilanteessaan Eila on 
tyytyväinen siihen, että mökki ja tontti ei-
vät ole liian isoja hoidettavaksi. 

Vierailulla käyvät ystävät ja sukulaiset 
sekä naapurien läheisyys ja apu tuovat elä-
miseen turvallisuuden tunnetta. Kesällä on 
mökin terassilla taas mukava istuskella ja 

ihailla luontoa ja kättensä töitä. Niemen-
tieltä tuleva pölykin lakkaa toivon mukaan 
häiritsemästä, kun tie saadaan kesällä kun-
toon.

Luontoihmiset jättivät
hälinän taakseen
Tellervo ja Jukka Lehti muuttivat mum-
monmökkiinsä kerrostalosta. Keskustassa 
asumiseen liittyvä hälinä ei rauhallista 
asuinympäristöä arvostavalle pariskunnal-
le sopinut. Molemmat ovat maalta lähtöisin 
ja puuhastelua tarvitsevia luontoihmisiä, 
joille kaupunkiasuminen tuntui vieraalta. 

Tellervo kärsii sähköyliherkkyydestä ja 
kemikaalit ja muut keinoaineet, joita ny-
kyajan rakennusaineissa on, aiheuttavat 
hänelle hankalia oireita. 

Tellervoa kiinnostivat Luomura ry:n ja 
Terve Talo -keskuksen ajatukset terveellises-
tä rakentamisesta ja asumisesta, joita myös 
mummonmökeissä oli mahdollisuus sovel-
taa. 

Kumpikin oli tottunut asumaan tiiviisti, 
joten mökin pieni koko ei haitannut. Myös 
asuinpaikka lähellä luontoa houkutteli. 
Jukan kohdalla lisäpontimena oli hänen 
yhteytensä naapuripitäjään Padasjoelle, 
joten seutu oli tuttua. 

Tellervon sukulaiset asuvat Pohjanmaal-
la ja tytär lapsineen Etelä-Savossa. Luo-
pioista ja Pälkänettä ei Tellervo ole siksi 
kokenut täysin omaksi asuinpaikakseen, 
vaikka muutoin hän on sopeutunut hyvin 
mummonmökki asumiseen Kostialan alu-
eella. 

Toiveittensa mukaan suunniteltuun 
mummonmökkiin he ovat tyytyväisiä. Ir-
tokalusteiden sijoittelussa tuli ongelmaa, 
vaikka asia koetettiin ottaa ikkunoiden 
ja ovien sijoittelussa huomioon. Pieneen 
taloon oli silti vaikea saada mahtumaan 
kaikkia tavaroita, kun niistä ei voinut luo-
puakaan. 

Muuten talon koko tuntuu sopivalta, 
enempää tilaa ei pariskunta tarvitse. Pe-
sutiloista erillinen wc ja kodinhoitohuone 
lisäisivät asumismukavuutta, mutta toisi-
vat taas hiukan lisätilan tarvetta. Ulkova-
raston yhteyteen rakennettiin lämmin va-
rasto askartelutilaksi, mistä on ollut paljon 

hyötyä.  
Talossa on maalämmöllä toimiva lattia-

lämmitys, mikä on osoittautunut hyväksi 
valinnaksi. Sen on todennut naapurin kis-
sakin, joka on ottanut talon kakkosasun-
nokseen. 

Tellervo ja Jukka kehuvat talon hyvää si-
säilmaa ja toimivaa painovoimaista ilman-
vaihtoa, jonka kylässä käyvätkin ovat to-
denneet. Vaikka alakerrassa on varsinainen 
makuuhuone, nukkuvat he yleensä talon 
matalassa yläkerrassa, ullakkohuoneessa, 
joka tarkoituksella jätettiin hämäräksi. 

Rakennuksen hinta ylitti melkoisesti 
ensimmäiset arviot. Ne olivatkin varmaan 
alakanttiin laadittuja, mutta hankekin 
vähän laajeni suunnittelun aikana. Myös 
jotkut rakennustekniset valinnat lisäsivät 
jonkun verran kustannuksia. 

Maalämpö lämmitysjärjestelmänä ei ole 
kaikkein edullisin hankintakustannuksil-
taan, mutta nyt asumiskulut ovat pienet. 
Lämmitys toimii hyvin, eikä varalämpönä 
toimivaa takkaa tarvitse lämmittää kuin 
tunnelman vuoksi. 

Tellervon toiveena on, että Kostiala ra-
kentuisi suunnitellulla tavalla mummon-
mökeistä. Rakentamattomana alue ei ole ilo 
silmälle. Hän ei kuitenkaan halua alueesta 
tulevan liian vilkasta. 

Vaikka tontit ovat pieniä, voidaan tar-
vittava yksityisyys hoitaa pensasaidoin ja 
istutuksin. Puutarhasta on tullut Tellervolle 
todellinen intohimo nyt kun talo alkaa olla 
valmis. Hän on omin käsin siirrellyt tontin 
kivet paikoilleen ja istuttanut pihan puut 
ja pensaat. 

Tellervon puuhaillessa pihalla Jukka 
ottaa yleensä kalavehkeensä ja suuntaa 
veneensä Kukkialle.  

Aksu-koira ei osaa 
nauttia vapaudestaan
Pirjo Salo muutti mummonmökkiinsä 
kaupungista osaomistusrivitalosta. Hän 
kaipasi vähän isompaa omaa reviiriä, 
asumisrauhaa ja ulkoiluttamistilaa Aksu-
koiralleen. Nyt kun ”koiruus” saisi ulkoilla 
omassa aitauksessaan, se mokoma viihtyy-
kin melkein paremmin sisätiloissa. 

Pirjo suunnitteli lomaosakkeen hankki-

mista, mutta kun hän kuuli mummonmö-
keistä, ajatukset muuttuivat. Vaikka kus-
tannukset alussa hirvittivät, Pirjo päätti 
ottaa rohkean askeleen. 

Pirjon vanhat kalusteet toimivat yhtenä 
suunnittelun lähtökohtana. Jännitys häipyi 
kun tavarat lopulta saivat paikkansa uu-
dessa rakennuksessa. 

Yhden hengen makuuhuoneen, keittiö-
olohuoneen ja sauna-pesutilojen lisäksi 
alakerrassa on pieni työhuone tietokonet-
ta varten. 

Lämmin yläkerta toimii varastotilana 
ja vierasvarana. Yläkertaan jäi myös tila 
kylmälle ullakkovarastolle. Ulkovarasto-
rakennuksessa on tilat polkupyörälle, ruo-
honleikkurille ja polttopuille.

Pirjo on tyytyväinen taloonsa ja sen ul-
konäköön. Pieneen taloon on saatu mahtu-
maan paljon tilaa. Hän antaa kiitosta talon 
rakentajille, vaikka viimeistelytöiden veny-
minen kävikin loppuvaiheessa hermoille. 
Kustannuksetkin lisääntyivät kun yhtä ja 
toista tarpeellista oli hankittava, eivätkä ne 
sisältyneet alkuperäiseen kustannusarvioon. 

Pirjon Kalliorinteen mökin peruslämpö 
hoituu sähköllä ja varaava takka antaa li-
sälämpöä. Vaikka talossa on hyvät selluvil-
laeristeet ja talon rakentamisessa pyrittiin 
hyvään tiiveyteen, talvella lisääntyvät säh-
kölaskut kismittävät Pirjoa. 

Muutoin hän on tyytyväinen uuteen asu-
mistapaansa. Kylältä löytyvät tarvittavat 
päivittäispalvelut. Jos on tarvetta päästä 
kauemmaksi, Pirjo käyttää linja-autoa. 
Myös naapurit ovat tarjonneet autokyytiä, 
kun aikataulut ja matkasuunta ovat olleet 
saman suuntaiset. 

Kylänlenkkiä koiransa kanssa kiertävä 
Pirjo alkaa olla tuttu näky kyläkuvassa. 
Hän toivoo, että kunta saisi pian Niemen-
tielle suunnitellun kevyen liikenteen väylän 
katuvaloineen kuntoon, jotta kävelylenkille 
uskaltaisi lähteä myös iltapimeällä. 

Puhelias Pirjo on löytänyt uudelta asuin-
paikkakunnaltaan uusia tuttavia ja uuden 
harrastuksen. Hän toimii ystävää tarvit-
sevien vanhusten vapaaehtoisena vierellä 
kulkijana. 

Pertti Toivari
arkkitehti

www.perttitoivari.fi

Vähän energiaa kuluttavaan taloon 
tarvitaan lämmön jakelun yksin-
kertaistuessa tavallista vähemmän 
osia. 

Paras talon osa onkin pois jätetty 
osa, koska sitä ei tarvitse suunnitel-
la, tehdä, kuljettaa, asentaa, huol-
taa, korjata eikä hävittää, joten se ei 
aiheuta kustannuksia tai päästöjä. 

Halvinta ja täysin päästötöntä 
energiaa on käyttämättä jätetty 
energia.

Jos nyt rakentaisin, sijoittaisin en-
siksi talon aurinkoiselle paikalle 
ja suuntaisin pääosan ikkunoista 
etelään.  Sitten rakentaisin seuraa-
vasti:

 Ulkoseiniin villaa ≥ 350 mm (U 
≤ 0,11 W/m2K).

 Alapohjaan rossipohjana villaa 
≥ 500 mm  (U ≤ 0,081 W/m2K) 
tai maanvaraisena ≥ 300 mm 
solumuovilevyä (U ≤ 0,14 W/
m2K).

 Yläpohjaan villaa ≥ 600 mm (U 
≤ 0,067 W/m2K).

 Ikkunoiksi valitsisin parhaat eli 
A-luokan ikkunat (U ≈ 0,7 W/
m2K, www.energiaikkuna.fi). 
Ne ovat vain muutaman pro-
sentin kalliimpia kuin nyt huo-
noimmat sallitut (U = 1,0 W/
m2K).

 Varustaisin talon tehokkaalla 
tulo- ja poistoilmanvaihtoko-
neella, jossa on tasavirtapuhal-
timet ja mahdollisimman kor-
kea (≥ 60 %) lämmön talteen-
oton vuosihyötysuhde. Näin 
saadaan talosta poistettavan 
käytetyn ilman lämmöstä yli 
puolet käännetyksi takaisin ta-
lon lämmitykseen. Viihtyisyy-
den turvaamiseksi ilmanvaih-
don äänitaso saa olla korkein-
taan 22 - 24 dB.

 Lämmön talteenoton vuosihyö-
tysuhdetta parantaisin maaläm-
mön avulla. Sitä kerätään maa-
putkiston ja siinä pumpun 

avulla kierrätettävän lämmön-
siirtonesteen avulla. Neste joh-
detaan ilmanvaihtokoneen ul-
koilmakanavassa olevaan patte-
riin, joka talvella lämmittää ja 
kesällä jäähdyttää ulkoa tulevaa 
ilmaa. Talvella saadaan ilman-
vaihtokoneeseen maalämmöllä 
esilämmitettyä ilmaa ja kesällä 
vastaavasti maan viileydellä 
jäähdytettyä ilmaa. Talvella 
säästyy energiaa, kesällä saa-
daan taloon ”maakylmällä” 
viilennettyä ilmaa ilman jääh-
dytyslaitteita. 

 Talosta tekisin mahdollisimman 
vedottoman eli ilmanpitävän 
(n50 < 1,0). Silloin käytetty si-
säilma lämpöineen ei karkaa 
talon rei’istä harakoille, vaan 
saadaan ilmanvaihtokoneen 
kautta ulos talosta, jolloin läm-
mön talteenotto ja palautus ta-
lon lämmitykseen onnistuu.

 Asuintilojen tarvitsema vähäi-
nen lämpö tuotaisiin niihin il-
manvaihtoilman mukana, läm-

pöpattereita ei tarvita. Ilma 
poistetaan keittiöstä, WC:stä ja 
märkätiloista.

 Märkä- ja eteistilojen laatoitet-
tuihin lattioihin asentaisin vesi-
kiertoisen lattialämmityksen.

 Talon suurimpaan tilaan muu-
rattaisiin puhtaasti puuta polt-
tava varaava takkauuni tiilestä.

 Aurinkoiselle paikalle kauko-
lämpöverkon ulkopuolelle ra-
kennettavaan taloon asentaisin 
aurinkolämpöjärjestelmän. Se 
tuottaa kesäkaudella – noin nel-
jä kuukautta – tarvittavan vä-
häisen lämmityksen ja kaiken 
lämpimän käyttöveden. Muu 
lämmitystekniikka voi seisoa 
sen vuosikolmanneksen. Aurin-
kokeräimet on saatava paik-
kaan, johon aurinko jotakuinkin 
esteettä paistaa. Tavanomaisia 
tasokeräimiä on hyvä olla vä-
hintään neljä ja varaaja luokkaa 
1000 litraa.

 Valaistusta suunniteltaessa ot-
taisin selvää LED-valojen tilan-
teesta. Ne kehittyvät vauhdilla 
ja kohta niiden valotehon odo-
tetaan ylittävän loisteputket. 
LEDien avulla valaistuksen 
sähköntarve vähenisi ehkä vii-
dennekseen nykyisestä. 

Näin tehtynä lämmitysenergian 
tarve on talon koko eliniän ajan kor-
keintaan 40 prosenttia tavanomai-
sesta. Talo on lämmin, hiljainen ja 
vedoton. Sisäilma on aina hyvä. 

Rakentamisen lisäkustannukset 
ovat vajaat kolme prosenttia. Sääs-
töt lämmityskuluissa ovat noin tu-
hat euroa vuodessa tavanomaisen 
kokoisessa (noin 150-neliöisessä) 
pientalossa jo nykyisellä energian 
hinnalla.  

Jos sitten vielä tällaisen talon 
tarvitseman lämmön tuottaisi tal-
vikaudella maalämpöpumpulla, 
ostoenergian (joka silloin on pel-
kästään sähköä) tarve olisi todella 
vähäinen, luokkaa 1/6 tavanomai-
seen suoralla sähkölämmityksellä 
varustettuun taloon verrattuna. 

Sähköä voi hyvällä omallatunnol-
la käyttää, jos hankkii sen uusiutu-
vista lähteistä kuten tuulivoimasta. 

Pekka Leppänen

Kirjoittaja toimii ekorakentamisen 
asiantuntijana Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän maaseutu-
asumisen teemaryhmässä

Kokemuksia mummonmökeistä

Keittiö ja olohuone liittyvät toisiinsa, mikä tuo 
pieneen asuntoon avaruutta. Keittiössä on kaikki 
tarvittava, mutta ei mitään ylimääräistä. Pirjo 
Salon lempivärit valkoinen ja vaaleanpunainen  
näkyvät talon yhtenäisessä värimaailmassa. 

Eila Mäkinen ja miehensä  
  Olavi mummonmökkinsä 
    aurinkoisella terassilla.

Lehdillä oli selkä näkemys talonsa pohjaratkai-
susta, rakenteista, teknisistä järjestelmistä ja 
ulkoasusta. Tellervo on kotoisin Pohjanmaalta 
ja pohjalaiseen rakentamisperinteeseen liittyviä 
aiheita voi tarkkasilmäinen mökissä nähdä.   

Pirjo Salon mummonmökki Kalliorinne valmis-
tui vuonna 2008, pihatyöt viimeisteltiin viime 
kesänä. 

Miten nyt rakentaisin  
energiatehokkaan pientalon?

Rakennusfysiikan peruskurssi
Rakennusvirheiden välttäminen 
edellyttää rakennusfysiikan perus-
teiden tuntemusta. Tässä Terveen 
Talon reseptien rautaisannos.

Lämpö pyrkii  
ulos ja ylös
Yleinen entropiayhtälö kertoo, että 
lämpö pyrkii aina tasaantumaan. 
Ei lämmintä, ei kylmää vaan kaik-
kialla tasaisen haaleaa. 

Virtaus tapahtuu niin päin, että 
lämmin ilma pyrkii kylmän puo-
lelle. Jos talossa on lämmintä, niin 
sisäilma pyrkii ulos. Jos taas ta-
lossa on kylmää, ulkoilma pyrkii 
sisään. 

Koulujen yleiset homevauriot 
saattavat johtua siitä, että kun ne 
ovat kesällä kylmillään, ei raken-
teissa olekaan osattu varautua sii-
hen, että se kuuluisa kastepiste on 
kesällä sisäpuolella. 

Lämmönläpäisykerroin U kuvaa 
rakennusosien lämmöneristysky-
kyä. U:n yksikkö on helppotajui-
sesti wattia kelviniä ja neliömetriä 
kohti eli W/(K•m²). 

Mitä pienempi U-arvo, sitä pa-
rempi lämmöneristys. Nykyiset 
minimit Suomessa ovat esimerkiksi 
ulkoseinälle 0,17 ja ikkunalle 1,0.

Kylmässä  
kosteus tiivistyy
Kun rakenteen läpi virtaava läm-
min ilma tulee kylmempään vyö-
hykkeeseen, siinä oleva vesihöyry 
tiivistyy pisaroiksi seinässä tai 
yläpohjassa. Tätä kohtaa kutsutaan 
kastepisteeksi. Sen pitäisi osua yk-
siaineiseen ja kosteutta kestävään 
kohtaan tai olla vallan rakenteen 
ulkopuolella. 

Höyrysulku sisäpinnassa tähtää 
siihen, ettei vesihöyry mene lain-

kaan rakenteen sisään vaan ime-
tään pois koneilla tai luonnollisella 
vedolla. 

Vesikaton aluskate taas on kuin 
imupaperi, joka ottaa vastaan al-
haalta nousevan kosteuden, jonka 
tuuletusväli vie mennessään. Muu-
ten se sataa takaisin sisään ja asu-
kas luulee, että katto vuotaa.

Routa rasittaa  
sulaessaan
Maassa oleva vesi tai vesistön pin-
ta jäätyy pakkasella. Kylmässä jää 
on rauhallista, mutta kun lämpötila 
alkaa nousta keväällä, jää alkaa laa-
jentua ennen kuin lopulta sulaa. 

Lämpenevä jää rikkoo vesijohto-
ja, työntää myllysiltoja vinksalleen 
ja kohottelee maita milloin mistä-
kin. Sanotaan, että ilmaantuu rou-
tavaurioita, vaikka ne oikeastaan 
ovatkin jään sulamisvaurioita.

Massiivirakenne  
lämpimän puolelle

Rakennusalan pitkä kokemus 
osoittaa, että kunnolliset seinät saa-
daan aikaan yhdellä aineella, joka 
voi olla luonnonkiveä, tekokiveä, 
poltettua tai polttamatonta tiiltä tai 
hirttä. Hyviä ratkaisuja ovat kah-
den kiven (60 senttiä) tiiliseinät, 
kevytharkot ja vankka hirsi. 

Hirsi pitää tuulensuojata ja vuo-
rata ulkopuolelta, niin hieno puu 
pysyy lämpimässä. Sisälle riittää 
pinkopahvi. 

Keksimme juuri huippumoder-
nin talon, jollaisia tehtiin jo satoja 
vuosia sitten. Yksi varoitus kuiten-
kin: ei multapenkille vaan kunnon 
ryömintä-rossipohjan päälle, mini-
mi 70 senttiä.

Pekka Rytilä 
Pöyry Finland oy:n erityisasiantuntija

pekka.rytila@poyry.com Pekka Rytilä

Eläkkeellä oleva diplomi-insinööri 
Pekka Leppänen on rakentanut itsel-

leen puurakenteisen matalaenergiata-
lon Suomusjärvelle. Leppänen seuraa 

tarkasti sen energiankulutusta. 
Kokemuksia Rannanpeltotalosta on 

esitelty myös julkisuudessa. 
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Tampereen Rudolf Steiner -koulun 
toinen rakennusvaihe on ensim-
mäinen suomalainen kouluraken-
nus, johon on toteutettu termody-
namiikkaan perustuva ilmanvaih-
tojärjestelmä. Koulu sai Tampereen 
kaupungin hyvän rakentamisen 
palkinnon vuonna 2007.

Ruotsissa on tällä hetkellä satoja 
kouluja, asuin- ja toimistoraken-
nuksia, pientaloja, Akzo Nobelin 
pääkonttori, lukuisia korjauskoh-
teita ja muita rakennuksia, joissa 
on toteutettu eri tavoin toimivia 
luonnonmukaisia ilmanvaihtojär-
jestelmiä. 

Ensimmäinen ja uraauurtava 
rakennus oli 1992 valmistunut 
Kungälvin Steinerkoulu lähellä 
Göteborgia. Sen jälkeen alkoi voit-
tokulku, jota toteutetaan jo useissa 
maissa. Tällä hetkellä järjestelmää 
esitellään myös Kiinassa. Kohteis-
ta löytää tietoa artikkelin lopussa 
olevista nettiosoitteista. 

Tapauksesta riippuen järjestel-
män tukena on voitu käyttää myös 
monenlaista tekniikkaa, jolloin 
näitä sekajärjestelmiä kutsutaan 
hybridi-ilmanvaihdoksi.

VTT on tutkinut luonnonmu-
kaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
toimivuuden Suomessa Espoon 
Steinerkoulun uudisrakennuksen 
suunnittelun yhteydessä 2004 ja 
todennut sen käyttökelpoiseksi.  

Myös Espoon Rakennusvalvonta 
hyväksyi tuolloin kyseisen järjes-
telmän. Sitä ei kuitenkaan toteu-
tettu, koska rakennuttaja, Espoon 
kaupunki, luopui siitä.

Ympäristöministeriön mukaan 
ilmanvaihtojärjestelmän voi va-
lita vapaasti, mutta muiden kuin 
tavanomaisen koneellisen järjestel-
män toimivuus on laskelmin osoi-
tettava. Siinä on tarpeen asiansa 
osaava lvi-suunnittelija. 

Tampereen Rakennusvalvonta 
hyväksyi järjestelmän kokeilu-
kohteena.

Toiminta- 
periaate
Järjestelmän toiminta perustuu ter-
modynamiikkaan eli yksinkertai-
sesti siihen, mitä luonto itse tekee: 
lämmin ilma nousee ylös. Luontoa 
auttamalla voidaan rakentaa nyky-
ajan vaatimuksia vastaava ilman-
vaihtojärjestelmä. 

Raitis tuloilma johdetaan jonkun 
matkan päässä rakennuksesta si-
jaitsevan raitisilmatornin kautta 
maanalaiseen tunneliin, josta se 
siirtyy maalämmössä lämmeten 
rakennuksen alla olevaan raitisil-
makulverttiin. 

Lämmetessään ilma nousee kul-
vertista lähtevien pystyhormien 
kautta tiloihin, joissa raitista ilmaa 
tarvitaan. Koska ilman virtaus on 
hidasta, ulkoa mahdollisesti tule-
vat epäpuhtaudet, muun muassa 
siitepöly, laskeutuvat jo lähelle 
tuloilma-aukkoa, eivätkä nouse 
huonetiloihin.  

Kovimpina pakkaskausina tu-
loilmaa voidaan lämmittää radi-
aattorilla, ja erittäin lämpimiä säitä 
varten voidaan taas käyttää virta-
uksen aikaansaamiseksi flektiä.

Ilman virtausta säädetään vuo-
denajan mukaan huoneen ylä-
osassa olevalla poistoilma-aukolla: 
mitä kylmempää sitä pienempi 
kiertonopeus.

Valmistuskeittiön tiloissa on ko-
neellinen ilmanvaihto. 

Ilman laatu ja  
terveysvaikutukset
Hyvän ilmanlaadun indikaattorei-
na käytetään yleensä lämpötilaa, 
suhteellista kosteutta ja hiilidiok-
sidipitoisuutta.

Koneellisessa ilmanvaihdossa 
tuloilman lämpötila on yleensä 
sama kuin huoneen lämpötila, jol-
loin se oppitunnin lopulla nousee 
liian korkeaksi. 

Kun samalla yleensä ilman suh-
teellinen kosteus on liian alhai-
nen, syntyy oireilua: väsymyksen 
tunnetta, keskittymisvaikeuksia, 
päänsärkyä, kuiva tai punoittava 
kasvojen iho, köhää, kuivat lima-
kalvot, kuivat silmät, päänahan 
hilseilyä ja staattista sähköä. 

Jossain tutkimuksessa todetaan, 
että lämmitetyssä tuloilmassa on 
enemmän bakteereita kuin ulkoil-
massa. 

Myös koneellisen ilmanvaihdon 
ääniongelmat ovat tunnettuja.

Luonnonmukaisessa ilmanvaih-
dossa näitä ongelmia ei ole, vaan 
lämpötila ja suhteellinen kosteus 
saadaan pysymään työskentely-
olosuhteille sopivina. 

Hiilidioksidipitoisuus saattaa 
nousta tunnin loppua kohden, 

mutta kun muut osatekijät ovat 
kunnossa, se ei käyttäjätutkimus-
ten mukaan haittaa käyttäjiä. 

Ihmisen aistivarainen kokemus 
on tässä korvaamaton mittari. 
Myöskään meluongelmaa ei ole.

Luonnonmukaisen ilmanvaih-
don hidas virtaus ei irrota raken-
nusmateriaaleista äärimmäisen 
pieniä partikkeleita, jotka sitten 
voivat joutua hengitysteihin. 

Onhan jo olemassa joukko ih-
misiä, joilla on erilaisia raken-
nusaineallergioita, muun muassa 
vuorivillalle. 

Rakennusmateriaalit ja pintakä-
sittelyaineet on valittu myös mah-
dollisimman luonnonmukaisiksi.

Sisäilman laadulla on tietysti 
merkittävä vaikutus käyttäjien 
viihtyvyyteen ja terveyteen.

Ruotsalainen Mölndalin kunta 
on teettänyt aiheesta laajan poik-
kitieteellisen tutkimuksen, joka 
löytyy osoitteesta www.deltate.se / 
Inomhusklimat / Forskningsrap-
porter. 

Tanskassa toimii instituutti, joka 
tutkii sisäilman terveysvaikutuk-
sia. www.ie.dtu.dk

Investointi- 
kustannukset 
Koneellisen ilmanvaihdon raken-
tamiskustannukset koostuvat tänä 
päivänä suurista ilmanvaihtoko-
neista sekä niille tarvittavista huo-
mattavan suurista lämmitettävistä 
tiloista, joista lähtee raitisilmaka-
navia ja joihin tulee poistoilmaka-
navia. 

Kanavat risteilevät muiden lv- ja 

sähköasennusten kanssa yleensä 
katoissa, jolloin kattoihin on tehtä-
vä niitä varten alakatot, parhaassa 
tapauksessa osastoivina. Lisäksi 
tarvitaan monenlaista äänenvai-
mentajaa, tuloilman lämmitystä, 
lämmön talteenottoa ja muuta 
tekniikkaa manipuloimaan ilmaa 
käyttäjille sopivaksi ja säästämään 
energiaa. 

Kärjistetysti sanoen: energiaa 
pyritään säästämään lisäämällä 
energiaa kuluttavaa tekniikka. 

Luonnonmukainen ilmanvaih-
to tarvitsee vain rakennuksen alla 
olevan, riittävän tilavan ja lämmit-
tämättömän raitisilmaontelon eli 
kulvertin, joka voi olla käytävämäi-
nen tai muuten sen muotoinen, että 
sieltä saadaan johdetuksi raitisilma 
kaikkiin tarvittaviin tiloihin. 

Lisäksi tarvitaan rakennuksen 
ulkopuolella oleva raitisilmatorni, 
huoneiden pystyhormit venttiilei-
neen sekä säädettävät poistoilma-
luukut. Ei tarvita juurikaan ilman-
vaihtokanavia sen paremmin kuin 
alakattojakaan.

Investointikustannukset ovat 
tietysti tapauskohtaiset, mutta 
karkeasti ottaen molemmissa jär-
jestelmissä samaa luokkaa.

Käyttökustannukset 
ja energiansäästö
Käyttökustannukset ovat luon-
nonmukaisessa järjestelmässä sen 
sijaan huomattavasti pienemmät, 
parhaassa tapauksessa jopa vain 
noin puolet koneellisesta. Tällaisen 
luvun on esittänyt Sigtunan koulun 
isännöitsijä, jolla on vertailukohtia 
koulun varhaisemmista rakennus-
vaiheista, joissa on koneellinen il-
manvaihto. 

Luonnonmukaiseen ilmanvaih-
toon investoiminen on siis hyvä 
sijoitus! 

Tampereen Rudolf Steiner -kou-
lussa seuranta-aika on vielä lyhyt, 
eikä keskimääräistä alhaisempien 
lämmityskustannusten syitä ole 
voitu eritellä. Tässä olisikin erin-
omainen kestävän kehityksen tut-
kimus- ja seurantakohde.

Lämmön talteenotto ei ole tois-
taiseksi luonnonmukaisessa jär-
jestelmässä kovin yksinkertaista, 
mutta ei se ole tarpeellistakaan, 
koska kokonaisuutena käyttökus-
tannukset ja energian kulutus ovat 

kuitenkin huomattavasti koneellis-
ta järjestelmää pienemmät.

Huolto: imurointi 
pari kertaa vuodessa
Kulverttitilan lattia on pölynsi-
dontakäsiteltyä betonia. Tila imu-
roidaan kerran, pari vuodessa, eikä 
muita huoltotoimia tarvita.

Poistoilmaventtiilit katolla on 
syytä sijoittaa siten, että ne aukea-
vat myös runsaslumisina talvina.

Käyttäjien kokemukset
ja seuranta
Käyttäjien kokemukset ovat Tam-
pereella erittäin myönteiset. 

On havaittu selvä ero ensimmäi-
sen vaiheen koneellisen ja toisen 
vaiheen luonnonmukaisen ilman-
vaihdon välillä jälkimmäisen eduk-
si. Ruotsalaisissa kouluissa on to-
teutettu järjestelmällistä seurantaa 
ja käyttäjäkyselyitä, joiden tulok-
sena on myös vastaava merkittävä 
ero käyttäjien tyytyväisyydessä ja 
viihtyvyydessä.

Tässä yhteydessä voi mainita, 
että aihe kaipaa poikkitieteellistä 
tutkimusta, jossa on ainakin mo-
nialaista rakennusteknistä, lvi-alan 
ja terveystieteellistä osaamista.

Tutustumis- 
matkoja Ruotsiin
Sekä ennen Espoon Steinerkoulun 
että Tampereen Rudolf Steiner 
-koulun ilmanvaihtosuunnittelua 
suunnittelijat ja päättäjät tekivät 
tutustumismatkan muutamaan 
ruotsalaiseen kohteeseen oppaana 
Torkel Andersson. 
Monet ensin erittäin skeptisesti 
asiaan suhtautuneet muuttuivat 
matkalla asian innokkaiksi kan-
nattajiksi. 

Yleensähän alan asiantuntijat 
puolustavat tiukimmin olemassa 
olevia ratkaisuja. Kun he sitten 
pääsevät keskusteluyhteyteen sa-
moja käsitteitä käyttävien ammat-
tilaisten kanssa, ennakkoluulot 
hälvenevät. 

Torkel Andersson on käynyt 
Suomessa kertomassa luonnon-
mukaisesta ilmanvaihdosta muun 
muassa Espoon Steinerkoulun kut-
sumana 2003 ja Helsingin kaupun-
gin kutsumana 2004.  

Luonnonmukainen 
tekniikka  

Luonto toimii äärimmäisen viisaas-
ti. Miksi siis ihminen pakottaa luon-
toa koneiden avulla tekemään jota-
kin väkisin ja suurin kustannuksin, 
kun voisi sen sijaan ottaa vakavasti 
luonnon omat tavat toimia ja auttaa 
niitä toteutumaan tehostetusti. Se 
on luonnon ja kestävän kehityksen 
mukaista, energiaa ja kustannuksia 
säästävää sekä myös inhimilliseltä 
kannalta hyvää ja terveellistä.  

Maailmalla on runsaasti luon-
nonmukaisen tekniikan mukaisia 
esimerkkejä muun muassa jäteve-
den puhdistuksesta, pintavesien 
hallinnasta, kaikenlaisista raken-
neratkaisuista, ilmanvaihdosta 
myös viherkasvien yhteyttämisen 
välityksellä. 

Onko kehittämisen este siinä, 
että rakennustarviketeollisuus ei 
voi kehittää niin tehokkaasti uutta 
myytävää?

Maarit Holttinen

 Nettiosoitteita ja linkkejä:
www.deltate.se
www.wikstromwskontroll.se
Ruotsalaisia luonnonmukaisen 
ilmanvaihdon uranuurtajia

www.cibse.org
projects.bre.co.uk / natvent / 
index.html
Natvent on seitsemän Euroopan 
valtion luonnonmukaisen 
ilmanvaihdon projekti

www.ie.dtv.dk
International Centre for Indoor 
Environment and Energy, 
Kööpenhamina, tutkii mm. 
sisäilman terveysvaikutuksia

www.mariablock.se
Ekologisen rakentamisen sivusto

www.ilje.no
Norjalainen luonnonmukaisen 
ilmanvaihdon suunnittelutoimisto

www.axcons.fi
Tampereen Rudolf Steiner – 
koulun ilmanvaihtosuunnittelu

www.akvedukti.fi
Espoon Steinerkoulun 
ilmanvaihtosuunnittelu

Moderni luonnonmukainen ilmanvaihto
– kestävää kehitystä, energiansäästöä, meluttomuutta ja hyvää sisäilmaa

 bruttoala 4653 brm2

 tilavuus 23710 m3, josta 
ilmanvaihtokulvertin  
tilavuus 3070 m3

 arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtuuritoimisto Maarit  
ja Aarni Holttinen

 LvI-suunnittelu AXCoNS
luonnonmukaisen iv:n 

konsultointi Torkel 
Andersson / Klimat Teknologi 
AB, www.deltate.se

TaMPEREEN RUdoLf 
STEINER -koULUN 
ToINEN RakENNUSvaIhE

Periaatepiirros 
ilmanvaihto-
järjestelmästä 

Ilmakuva 
Tampereen 

Steinerkoulusta.

Sisäkuva  
luokka-
huoneesta.

Suomi on sitoutunut mittaviin 
päästövähennyksiin vuoteen 2050 
mennessä. Monilla aloilla pääs-
töjen vähentämisestä käydään 
kauppaa ja todelliset vähennykset 
saattavat Suomen sijaan toteutua 
käytännössä aivan toisella puolella 
maapalloa.

Rakennusalalla ilmastosopimus-
ten päästötavoitteet ovat johtaneet 
konkreettisiin suuriin muutoksiin 
lämmöneristys- ja ilmastointimää-
räyksissä. 

Tarkoituksena on vähentää mer-
kittävästi rakennusten lämmittämi-
seen kuluvaa energiaa. Helpoiten 
tämä on toteutettavissa uudisra-
kentamisessa, jota nykyisin mää-
räykset yksinomaan koskevat. 

Uusimmat rakennuksen läm-
möneristysvaatimukset astuivat 
voimaan 1.1.2010, mutta seuraavia 
tiukennuksia odotetaan jo vuodek-
si 2012. 

Tämän hetken määräykset edel-
lyttävät uudisrakennuksille eris-
tepaksuuksia, joita takavuosien 
rakentajat olisivat taatusti pitäneet 
yliampuvina: seiniin villaa 25 ja ka-
tolle 60 senttimetriä, lattian alle 20 
senttimetriä styroxia. 

Lisäksi rakennuksen tiiveydelle 
asetetaan tuplasti tiukempi ilman-
pitävyysvaatimus kuin vielä viime 
vuonna ja poistoilman lämmön tal-
teenoton hyötyprosentti on oltava 
kaksi kertaa aiempaa parempi. 

Tulevien vaatimusten uumoil-
laan nostavan rakentamisen läm-
möneristysvaatimukset käytän-
nössä matalaenergia- tai peräti 
passiivitaloluokkaan. 

Muutokset ovat tulleet hyvin no-
peasti, eikä perusteellisia selvityk-
siä uusien määräysten mukaisten 
rakenteiden toiminnasta ja kos-
teustekniikasta ole pystytty tässä 
aikataulussa tekemään.

Joutuuko rakentaja 
koekaniiniksi?

Viranomaisten vahva uskomus on, 
että lämmöneristeen paksuuden 
kasvattaminen ei sinänsä aiheuta 
kosteusvaurioriskiä. 

Talvien lauhtuminen ja lisäänty-
nyt syksyinen kosteus on kuitenkin 
jo aiheuttanut uudentyyppisiä on-
gelmia Etelä-Ruotsissa, jossa hyvin 
eristettyjen omakotitalojen tuule-
tetuissa yläpohjissa on ilmennyt 
sienituhoja. 

On tärkeää, että rakennusten 
toimintaa muuttuvissa oloissa tut-
kitaan ennen kuin yksityiset raken-
tajat joutuvat taas käytännön koe-
kaniineiksi ja virheiden maksajiksi. 

Myös asumisen tottumuksia jou-
dutaan muuttamaan, kun talojen 
lämmitys ei enää ole keskeinen on-
gelma, vaan kunnollisen sisäilman 
järjestäminen ja jäähdytystarpeen 
minimointi tulevat tärkeämmiksi 
pulmiksi niin kesällä kuin talvel-
lakin.

Tuhlaajia sakotetaan  
kiinteistöverossa?
Tähän asti energiatehokkuus on 
koskenut uudisrakennuksia. 

Energiatodistuksia on jo laadittu 
vanhoillekin rakennuksille ostajien 
informoimiseksi, mutta vaatimuk-
sia niiden energialuokalle ei ole 
asetettu. EU:n komiteamietinnössä 
vuodelta 2008 on kuitenkin esitetty, 
että vaatimukset tulisivat koske-
maan myös vanhoja rakennuksia, 
kun niihin tehdään merkittäviä pe-
ruskorjauksia tai parannuksia. Mer-
kittävyyden mittari olisi esimerkik-
si rakennuksen arvon nouseminen 
25 prosentilla korjauksen takia. 

Toinen ehdotettu vanhaa raken-
nuskantaa koskeva uudistus olisi 

kiinteistöveron porrastaminen ra-
kennuksen energiatehokkuuden 
mukaan, jolloin energiantuhlaajat 
maksaisivat kiinteistöverossaan 
”sakkoa”.

Uusien normien ja vaatimusten 
toteutumista on helpoin seurata 
vaatimalla rakennustarviketeol-
lisuudelta tyyppihyväksyntöjä ja 
CE -merkintöjä. Myös tavallisen 
asiakkaan näkökulmasta tällainen 
menettely voi tuntua turvallisim-
malta ratkaisulta. On kuitenkin vaa-
rana, että rakentaminen muuttuu 
yhä vieraammaksi ja etäisemmäk-
si, jolloin asukas ei enää ymmärrä 
talonsa toimintaa ja rakenteita. 

Väärä käyttö ja huollon laimin-
lyöminen nousevat tulevaisuudes-
sa rakennusvaurioiden keskeisik-
si syiksi. Pienten ja keskisuurten 
rakennusliikkeiden toiminta voi 
vaikeutua, jos yksinkertaisilla työ-
menetelmillä ja perinteisillä mate-
riaaleilla ei enää pystytä tekemään 
sertifioituja taloja. Hartiapankkira-
kentaminen voi muuttua kadon-
neeksi kansanperinteeksi.

Luomura ry on halunnut puolus-
taa luonnonmukaisia rakennusai-
neita ja perinteisiä rakennusme-
netelmiä, ja siten pitää esimerkiksi 
rakennuksiin tulevien kemiallisten 
yhdisteitten määriä mahdollisim-
man pieninä. 

Energian säästäminen ja päästö-
jen rajoittaminen eivät ole ristiriidas-
sa luonnonmukaisen, ekologisen ja 
terveellisen rakentamisen kanssa. 

Tulevissa rakennusten energia-
määräyksissä todennäköisesti tul-
laan painottamaan kokonaisenergi-
aa ja primäärienergiaa rakennusosi-
en lämmönläpäisykertoimien ohel-
la, mikä saattaa nostaa luonnonmu-
kaisen rakentamisen kilpailukykyä.

harri Metsälä
arkkitehti

Rakentaminen  
keskeisessä osassa 
energiatalkoissa

Villa Marjalan viistokatoissa on 40 senttimetriä selluvillaa ja puukuitulevyt päälle – riittääkö sekään tulevaisuudessa?

LÄMMITTÄÄ NOPEASTI
LÄMMITÄÄ 6–9 H
EI TARVITSE SÄHKÖÄ
HELPPO ASENTAA

LÄMMITÄ 
POLTTOPUILLA TAI
PELLETEILLÄ  
PUHTAASTI!

Myynti:  puh. 050 501 3277 
  puh. 050 501 3272 Timo Karjalainen
  www.fiskarsinpellettikamiina.fi

UUSI LIEKIN KEHÄMÄINEN PALO  
PELLETTIPESÄSSÄ TAKAA KORKEAN 
HYÖTYSUHTEEN JA PIENIPÄÄSTÖISYYDEN.

SUOMALAINEN KEKSINTÖ 
EDULLINEN KÄYTTÄÄ

UUSI TOIMINTAPERIAATE 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINENYMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Kun tulet kylmään asuntoon,  
sytytät Kehävalkean.  

Polttopuilla saat Kehävalkean  
nopeasti kohottamaan huoneen  

lämmön miellyttäväksi. 
Kun haluat nauttia lämmöstä usean  

tunnin ajan, kaadat laitteeseen pelletit.
Kehävalkea toimii sekä puilla että pelleteillä, 
ilman sähköä ja on erittäin pienipäästöinen.
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PUUPESÄ
TOIMII ILMAN SÄHKÖÄ. 3 VUODEN TAKUU.
2 HORMILIITOSVAIHTOEHTOA.
KORKEUS: 1730 MM, LEVEYS: 400 MM
SYVYYS: 650 MM, PAINO: 100 KG
HYÖTYSUHDE: PUU 76 %, PELLETTI 87 %
LÄMMITYSTEHO: PUU 2–10 KW
LÄMMITYSTEHO: PELLETTI 3,4 KW, (200 M3)
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Terve Talo -julkaisuissa esitellään raken-
nustapoja ja -aineita, joita noudattamalla 
ja käyttämällä saadaan aikaiseksi ihmi-
selle terveelliset asuinolosuhteet.   

Hyvään ja terveelliseen asumiseen liit-
tyy mielestäni näiden konkreettisten vai-
kutusten lisäksi myös henkinen puoli. 

Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee 
ympärilleen myös luontoa. Myös kau-
pungistuneiden terveydelle on hyväk-
si olla tekemisissä vihreän olomuodon 
kanssa, vaikkapa vain istuskellen silloin 
tällöin puiston penkillä.  

Kaikille tämä ei riitä, vaan tarvitsem-
me läheisempää ja monipuolisempaa 
kosketusta ympäröivään luontoon ja 
yhdeksi mahdollisuudeksi tällaisille 
ihmisille on Luopioisten kirkonkylään 
nousemassa ViherUtopia. 

ViherUtopia on kolmen erillistalon 
muodostama kiinteistöyhtiö, jonka 
suunnittelu on lähtenyt ajatuksesta 
luoda asumismuoto, jossa yhdistetään 
omakoti- ja rivitaloasumisen hyvät puo-
let ympäristöystävälliseksi ja  luonnon-
läheiseksi kokonaisuudeksi.

ViherUtopian ensimmäinen asuintalo 
valmistuu kevään aikana ja loppusuo-
ralla on myös kiinteistöyhtiön omistama 
pihahuvila. 

Tontin viherrakennus aloitettiin viime 
kesänä ja nyt lumien sulaessa seuraam-
me jännityksellä, miten tontin rakennuk-
sille johtavan kylänraitin vierelle istute-
tut kirsikka- ja luumupuiden taimet ovat 
selvinneet talvesta.   

Miten haluaisimme asua?

ViherUtopia on monen vuoden suunnit-
telujen ja pohdintojen tulos siitä, miten 
itse haluamme asua. 

Asumishistoriaamme kuuluu eriko-
koisia ja -tyyppisiä asuntoja Suomen 
isommissa ja pienemmissä kaupungeis-
sa ja taajamissa, viimeisimpänä niistä 16 
vuotta omakotiasumista Luopioisissa.

Nimen viher-osuus viittaa sekä ekolo-
gian huomioonottamiseen että mahdol-
lisimman monipuoliseen ja runsaaseen 
kasvillisuuteen. 

Utopia on nykyisen talomme nimi ja 
halusimme sen mukaan, koska sieltä 
ovat peräisin monet käytännössä hyviksi 
havaitut asiat, jotka ovat myös uudessa 
talossa.

Arjesta selvittävä autotta

Asumisen ekologiaan kuuluu ensiksikin 
sijainti. 

Kokemustemme avulla olemme pää-
telleet, että jokapäiväisten asioiden hoi-
tamisen pitää onnistua ilman autoa, josta 
seuraa, että asunto pitää olla pienessä 
taajamassa. Taajamassa siksi, että palve-
lut ovat yleensä taajamassa ja pienessä 
siksi, että pienessä taajamassa palvelut 
ovat kävellen tavoitettavissa.  

Itse voimme tehdä työmme kotoa 
käsin, kunhan tietoliikenneyhteydet 
ovat kunnossa, joten emme joudu ku-
luttamaan päivittäisiin työmatkoihin 
uusiutumattomia luonnonvaroja, mistä 
kaupunki-intoilijat niin hanakasti maa-
seudulla asuvia syyttävät. 

Kun meidän pitää lähteä asiakkaan 
luokse vaikkapa Ouluun tai Söderham-
niin, on hiilidioksidipäästöjen kannalta 
aivan sama, lähdemmekö liikkeelle Luo-
pioisista vai Tampereelta. 

ViherUtopia, kuten koko Luopioisten 
kirkonkylän alue, on siten liikkumisen 
kannalta erittäin hyvä ratkaisu myös 
monille muille: muun muassa kauppa, 
lääkäri, kirjasto ja päiväkoti ovat käve-
lymatkan päässä. 

Lämpö talteen piipusta

Toiseksi ekologisuuteen kuuluu lämmi-
tys, jossa olemme ottaneet käyttöön sa-

vukaasujen hukkalämpöä hyödyntävän 
savupiippuvaraajan, joka on yhdistetty 
aurinkokeräimiin. Omassa talossamme 
siihen on liitetty sekä leivinuuni että 
puulämmitteinen saunankiuas. 

Lämmityksen vastakohtana kylmä-
varastointi: jokaisella talolla on apura-
kennuksen lattian alla pieni maakellari 
ja lisäksi pihahuvilan pohjakerroksessa 
on iso kellaritila, jossa kullakin talolla on 
oma osastonsa.  

Kolmas iso ekologinen kysymys on 
jätehuolto.  

EU:ssa kaavaillaan direktiiviä, joka 
kieltää biojätteen toimittamisen kaato-
paikoille kuivajätteen joukossa. Olemme 
jo nyt tämän määräyksen tasolla, koska 
pihahuvilan kellarikerrokseen tulee 
kompostori, jossa anaerobiset bakteerit 
muuttavat talousjätteen mullaksi.  

Yhtiön tekniseen tilaan on mahdol-
lisuus sijoittaa astiat metallin, pahvin, 
paperin ja lasin keräystä varten, jolloin 
niiden eteenpäinvienti voidaan tehdä 
yhdellä kyydillä, kun niitä on keräänty-
nyt sopiva kuorma.

Kasvit kestävät kuivuutta

Kasvillisuuteen kuuluvat tontin sisäi-
sen tien reunoille kasvavat puut, joiden 
lisäksi Niementien puolelle pohjois- ja 
koillistuulia vastaan on istutettu havu-
puiden taimia.  

Kiinteistöyhtiön hallussa olevalle 
tontinosalle on lisäksi istutettu sellaisia 
suurikokoisia perennoja, köynnöksiä 
sekä pensaita, jotka pitävät hyvin puo-
lensa rikkakasveja vastaan ja isojuurisina 
saavat tarvitsemansa veden kuivinakin 
aikoina itse eivätkä vaadi jatkuvaa huo-
lenpitoa.   

Kunkin asuintalon oman pihan kas-
veista ja muusta ulkonäöstä päättävät 
sen asukkaat, mutta koska tulin tämän 
projektin myötä suorittaneeksi vihera-
lan puutarhuritutkinnon, niin neuvoja 
ja apua löytyy tarvittaessa muillekin 
omasta takaa. 

Oman tontin kasvien lisäksi viheruto-
pialaisten ilona on läheinen Kukkiajärvi 
sekä heti tontin rajalta alkava metsäalue 
polkuineen ja erinomaisine mustikka- ja 
sienipaikkoineen.   

Luonto tulvii sisään

Luonto on otettu mukaan myös talon 
suunnitteluun. Isot ikkunat tuovat sisäl-
le paitsi valoa, myös taloa ympäröivän 
pihan osaksi sisustusta ja asukkaiden 
elämää myös silloin kun he oleskelevat 
sisällä.  Kun liukuovien ulkopuolelle ra-
kentaa terassin, olohuone laajenee kesä-
aikaan pitkälle pihan suuntaan.  

Kylmänä vuodenaikana liukuovien ja 
korkeiden ikkunoiden eteen sisäpuolelle 
sijoitetut ruukkukasvit antavat mahdol-
lisuuden kuvitella, että siinä ei seinää 
olekaan, vaan asumme osana luontoa.  

Isojen ikkunoiden ansiosta voimme 
vaikka sisältä käsin nauttia pimeänä ai-
kana tähtien katselumahdollisuudesta, 
koska häiritseviä keinovaloja ei pienessä 
kirkonkylässämme ole onneksi niin pal-
jon kuin kaupungeissa.  

Tähtien katselu ehkä auttaa meitä 
säilyttämään suhteellisuudentajumme, 
kun alamme luulla maailman pyörivän 
ympärillämme. Toisaalta tarvittaessa 
voimme terveen itsetuntoisesti todeta 
entisen pohjalaisisännän tapaan: Meidän 
talo on maailman keskipisteessä, taivas 
kaareutuu joka puolelle!

Tervetuloa käymään maailman kes-
kipisteessä, joko nettisivujemme kautta 
tai ihan konkreettisesti. Mekin tulimme 
käymään 16 vuotta sitten ja täällä olem-
me vieläkin!

Mirjami valli
mirjami.valli@cmit.fi

www.cmit.fi   

Villa Marjala on rakennettu Luomu-
ra ry:n Terve Talo -hankkeen malli-
taloksi Luopioisiin. 

”Luonnonmukaisuus, ekologi-
suus ja terveellisyys – maalaisjär-
jellä sovellettuina” on ollut  keskei-
nen motto niin suunnittelussa kuin 
rakentamisessakin. 

Talossa on Precut-runko, rossi-
pohja, Lecasora -routaeristykset, 
hengittävät rakenteet selluvil-
laeristyksillä, mahdollisimman 
luonnonmukaiset pintamateriaalit 
ja -käsittelyt, savitiilikatto, paikalla 
muurattu tulisija ja piippu. 

Lämmitysmuotona on puuläm-
mitys. Ilmalämpöpumppu on pi-
tempien poissaolojen varalta. 

Sauna vierastupineen on erillise-
nä rakennuksena – mutta yhdistetty 
viherhuoneella päärakennukseen.

Olen suunnitellut ja rakentanut-
kin talon pääosin itse, mutta tukeu-
tuen Luomuran monipuoliseen 
tietotaitoverkostoon. Ja monesti on 
ollut mielessä ekoarkkitehti Bruno 
Eratin vanha toteamus: ”Luonnon 
lainalaisuuksiin on hyvä turvata, 
ne ovat kehittyneet useita miljoo-
nia vuosia.” 

Luonnon omissa materiaaleissa 
– esimerkiksi puussa, kivessä ja sa-
vessa – on toisenlaista turvallisuut-
ta kuin viime vuonna kehitetyssä 

uudessa kemiallisessa seoksessa, 
joka huomenna tuodaan tutkittuna 
markkinoille. Villa Marjalassa olen 
koettanut minimoida kemikaalit.

Nyt kun talossa on asuttu kaksi 
talvea, niin nostan mielelläni esiin 
pari oleellista ja nykyisin paljon 
puhuttua asiaa: puulämmityksen 
ja ilmanvaihdon.

Toimiiko klapilämmitys?

Talon eristys tehtiin matalaener-
giatasoa vastaavaksi. Lämmitys 
tapahtuu kolmen ja puolen tonnin 
takkaleivinuunilla, puuhellaa ei 
tule päivittäin käytettyä. Eli noin 
400 kuution asuintila lämpiää yh-
dellä tulisijalla. 

Kovimmilla pakkasjaksoilla on 
lämmitetty pari pesällistä päiväs-
sä, nyt maaliskuussa auringon ki-
lottaessa etelänpuolen ikkunoista 
sisään lämmitys ei ole enää päivit-
täinen askare. 

Viisi metriä korkea tuvan yläosa 
ja puolen talon mittainen toinen 
kerros makuuhuoneiden ja keitti-
ön päällä lämpiävät luonnollisesti 
enemmän kuin lattiapinta, mutta 
eivät häiritsevässä määrin. 

Ilmalämpöpumpulla saisi ilman 
liikkeelle ja lämmön sekoittumaan, 
mutta sen käyttö on jäänyt muu-

tamiin harvoihin kertoihin. Toi-
sen päädyn ”lämmittämättömät 
” makuuhuoneet ovat 1–2 astetta 
tupaa viileämpiä – meille yhä liian 
lämpöisiä, joten nukumme ikkuna 
raollaan.

Kun talo lämpiää Villa Marjalan 
tapaan yhdellä tulisijalla, on sen 
keskeinen sijoitus ja ilmankier-
ron mahdollistaminen tärkeää. 
Tulisijasta huokuva säteilylämpö 
tuntuu mukavalta – tasapaksua 
anonyymia tasalämpöä en talooni 
haluaisikaan. 

Riittääkö ilma?

Jo rakennusaikana ja nyt asues-
sa saamme kuulla vierailijoiden 
kommentteja ilman erilaisuudesta; 
”tämä ei haise rakennustyömaal-
ta”, ”täällä on jotenkin erilainen 
ilma”, ”hyvä hengittää”… 

Normaalisti meidän uusissa 
rakennuksissamme on tuhansia 
kemikaaleja. Jotta voisi välttää 
edes osan niistä, luotan itse mah-
dollisimman luonnonmukaisiin 
materiaaleihin. 

Lattiat ja valtaosa seinistäkin on 
puuta – lankkua ja paneelia naa-
purisahalta. Käsittelyinä on sävy-
tettyä kaseiinimaalia, öljytempera-
maalia kosteammissa paikoissa ja 

kiinanpuuöljypohjainen öljyvaha 
lattioissa. 

Keittiössä ja kylpyhuoneessa on 
pienet poistopuhaltimet valmiina 
poistamaan ilmaa, kun niin halutaan. 

Ilmanvaihtosysteemi toimii nor-
maalisti painovoimaisena. Sen saa 
myös kokonaan kiinni. 

Korvausilma tulee hajautetusti 
makuuhuoneiden ikkunoiden ylä-
karmiventtiileistä. 

Paljon kuutioita suhteessa asu-
kasmäärään, reilusti viherkasveja, 
mahdollisimman puhtaat ja ”hen-
gittävät” materiaalit ja rakenteet 
vähentävät ilmanvaihdon tarvetta. 
Muutamissa erikoistilanteissa – ku-
ten lauluiltoina – saatamme avata 
pari ikkunaa raolleen, jottei happi 
loppuisi.

Tämän ”rautakauppatavarasta 
itse tehdyn” Villa Marjalan raken-
taminen on ollut rankanpuoleinen, 
mutta hyvin antoisa prosessi ja 
asumisen laatu paranee päivä päi-
vältä. Puutarhassa kasvaa jo muun 
muassa kuudenlaisia luumuja ja 
Ikikiuas-saunammekin on seudun 
paraslöylyisimpiä – kuulemma.

Mikko Tuononen
LUoMURA Ry

 Lisätietoa: 
www. luomura.com/villamarjala 

yksinkertaisesti luonnonmukaista
Villa Marjala

Villa Marjala  
Luopioisissa

Lauluillan  
tunnelmaa.

ViherUtopia
terveellistä 
asumista 
kylämiljöössä

Maisema syysvärissä: näkymä ViherUtopian tontille.

Näkymä valmistumassa olevan talon saunasta valoisaan pesuhuoneeseen.

Pihahuvilan yläkerrassa on sauna, vierastupa sekä eko-wc. Alakerrasta löytyy kompostori, ruokakellari kullekin talolle sekä varastotilaa.
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• 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

ORVO TÖYRYLÄ

Hannu Rasi

”Perinteistä korjausrakentamista 
jo useammassa polvessa”

Saunasaneeraus
Hannu Rasi Ay

0400 623 463
www.saunasaneeraus.com

”Lämpökäsittely parantaa tuntuvasti
puun lahonkestoa ja on 

luonnollinen tapa puun suojaamiseen”

Ekorakentamiseen
LÄMPÖ-

KÄSITELTYÄ
PUUTAVARAA
www.hjt-holz.com
puh. 050-554 2965, Vilppula

Tapettitehdas
Pihlgren ja Ritola Oy

Antiikki-, entisöinti- ja tyylitapetteja sekä 
vanhoja suomalaisia perinneaiheita 

eri vuosisadoilta
• Hengittävät pr-tapetit on painettu alkuperäisellä 160 vuotta 

vanhalla liimapainomenetelmällä. 
• Värit on sekoitettu liituun, sideaineena perunajauholiima.

PL 43, Satamatie 8, 37801 TOIJALA, (03) 542 1090 • www.tapettitehdas.fi 

Tule katsomaan, 
olisiko 

UUSI KOTISI 
ViherUtopiassa, 

Luopioisissa 

Sovi esittely 0400-513 664

Peiliovia, 

vanhoja ikku
noita ja 

paljon muuta 

perinneraken
tajalle!

Tampereen
Rakennustori Oy

Ahlmanintie 72, 33800 Tampere
ark. 10-18 la 10-15, p. 03-3141 6600

www.tampereenrakennustori.fi  

Edullisia 
jäännöseriä kivistä

Koulutie 44, 35300 Orivesi. Puh. 0207 995 660

 Tervetuloa tutustumaan myymäläämme!

L I U S K E K I V I Ä
Peräkärryllinen (500kg)

KIVIMYYNTI
Koulutie 44, Orivesi

p. 020 799 5669
www.liuskemestarit.fi

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

ENERGIANSÄÄSTÖ OY
Puh. 019 338 164

www.energian.net

Vertailun Voittaja!

Katso lähin jälleenmyyjäsi ja 
tutustu: www.kerkes.fi  tai 

soita 050 373 1313

LLööyyyylllyyyynnnn TTTTäääähhhhhdddddeeeeennnnnn!!!!!!

Soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin
Lyömätön kestävyys
Parhaat löylyt

-kiuaskivet. Paras keksintö sitten saunan.

TM

Soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin
Lyömätön kestävyys
Puhtaat löylyt

• Liikkeenjohdon konsultointi 
• Tutkimukset ja selvitykset • Kustannustoiminta 
• Matkojen, kurssien ja näyttelyjen järjestäminen 

• Koti- ja ulkomaankaupankäynnin tuki

Oy LS-Service Ab
Katajanokankatu 3 F, 00160 Helsinki
Puh. 040 5038 136 (Pekka Rytilä)

lss@ls-service.fi 

Olin töissä Dominikaanisessa Tasaval-
lassa, Rio Limpio -nimisessä pienessä 
vuoristokylässä Haitin rajan tuntu-
massa 1990-luvun alussa. Tein töitä 
vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien 
ja -tapojen kanssa. 

Sittemmin olin Nicaraguassa maa-
seudun kehittämishankkeessa, jossa 
vaihtoehtoinen rakentaminen oli yksi 
projektin kulmakivistä. 

Kun palasin takaisin Suomeen 
90-luvun lopussa, jatkoin tätä mie-
lenkiintoista työtä luonnonmukai-
sen rakentamisen parissa. Yhteydet 
Dominikaaniseen Tasavaltaan ovat 
säilyneet läpi vuosien. Tällä hetkellä 
rakennamme pientä koulutus- ja eko-
turismikeskusta paikallisen järjestön 
ja ystäviemme kanssa.

Palmulautaa ja lehviä

On hyvää vaihtelua jättää tietokone 
ja kaikki muutkin koneet Suomeen ja 
mennä tropiikkiin lomalle – rakennus-
töihin. Siellä ei rakentajilla ole huolta 
routimisista eikä eristämisistä – mutta 
kosteudesta, termiiteistä, maanjäris-
tyksistä ja hurrikaaneista kylläkin.

Ennen laaksossa rakennettiin mökit 
miltei yksinomaan kirveellä lohkotus-
ta palmulaudasta ja katteena olivat 
palmunlehvät. 

Väkimäärän kasvun ja kaskiviljelyn 
myötä metsät ovat vähentyneet niin, 
ettei perinteistä seinä- ja katemateriaa-
lia käytännössä ole enää saatavilla.

Pyöreän pienpuun käyttö on aikaa 
vievää, mutta halpaa; ”vain työn mak-
savaa” tuumaavat paikalliset – ja onhan 
lopputulos huolella tehtynä komeaa. 

Metsänistutus on alkanut vähitellen 
toimia alueella – siten tulevaisuudes-
sakin runkomateriaalia riittää.  

”Kyllä on helppoa, sen kun ha-
kee vaan mitä tarvitsee”, tuumasi 
ystävämme Gonzales ja lähti työ-
miehensä kanssa 
hakemaan taks-
tuolipuita mökin 
kattoon läheisestä 
istutusmetsiköstä. 

Termiittejä kestä-
viä puulajeja onkin 
jo vaikeampi löytää, 

mutta onneksi parinsadan kilometrin 
päässä Jarabacoan vuoristoalueel-
la asustavat Lauri ja Elias Ylitalo, 
vuonna 1929 Pohjanmaalta Karibialle 
muuttaneen Eeli Ylitalon pojat, ovat 
jatkaneet isänsä ammattia – eli ter-
vankeittoa Karibianmännystä. Terva 
on koetellusti tehokas ja ehkä luon-
nonmukaisin termiittien karkotusaine.  

Kun maa järisee

Puurakenteet ovat ”joustavia” ja var-
mempia maanjäristysalueilla. Kylästä 
on linnuntietä reilu sata kilometriä 
Haitin ison järistyksen alueelle, mut-
ta ilmeisesti vuoriston korkeus tekee 
sen, että järistykset ovat hillitympiä 
Rio Limpion vuorilaaksossa. 

Kyllä nytkin yhtenä aamuyönä tuli 
ihmisen pienuus mieleen, kun jälkijä-
ristysaalto tärisytti ja nitisytti mökin 
kulmia. 

Kerrostaloasujaksi en taitaisi Domi-
nikaanisessa Tasavallassa enkä tietysti 
Haitissakaan suostua. 

Raudoitettu betoni on yleisin mate-
riaali ja moneen kerrokseen rakenne-
taan. Riskit kasvavat, kun suunnitel-
mia ja kokemusta puuttuu. 

Vastuuttominta on, kun urakassa 
”säästetään” eli käytetään vain osa 
suunnitellusta raudoituksesta tai se-
mentistä. 

”Kylmyys”

Vuoden mittaan lämpötila harvoin las-
kee alle +20 asteen, mutta nyt helmikuun 
muutamina öinä se meni jopa +10:een. 

Eikä se todellakaan olisi mitään, jos 
talot, vaatteet ja varustukset olisivat 
kuten meillä. Mutta koetapa nukkua 
käytännössä ulkona, kosteassa +10 
asteessa, t-paita päällä ja vain ohut la-
kana suojana. Kylmä siinä tulee, sen 
voin taata. 

Polttamattomista savitiilis-
tä ja betoniharkoista muura-
tuissa taloissa ovat yöt läm-
pöisempiä; kostea ilma ei vir-
taa läpi ja päivän lämpö hoh-
kaa massiivisissa seinissä. 

Työlomia suositellen
Mikko Tuononen

Raksalla Tropiikissa

Vuorilaakson jylhissä 
maisemissa oli ihailtavaa.

Lourdes -kokki toivottaa tervetulleeksi hedelmätarhalle.

Kuva vasemmalla: Kaskiviljely on yhä arkipäivää Dominikaanisen vuoristoalueilla. Kuva oikealla: Seinät tuppeen sahattua pintalautaa, kattopuut pyöreää  
puuta, katteena itse tehdyt tiilet – mökki on maalauksia vailla valmis.

kiinnostaako kahden 
viikon loma- ja raken-
nus matka Rio Limpioon 
alkuvuodesta 2011? 
Lähde mukaan Luomu-
ran porukkaan. Lisätie-
toja Mikko Tuonoselta.
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Mikkolan Navetalla Luopioisissa 
toimiva Aitopaja Oy täyttää tänä 
keväänä kaksi vuotta. 

Aitopaja on alusta alkaen tarjon-
nut siivouspalveluja sekä pieniä 
ympäristönhoito- ja rakennuspal-
veluja. Samoin myymälä ja kahvila 
ovat jo tulleet tutuiksi. 

Myymälän tuotevalikoimaan 
kuuluvat oman pajan tuotteet 
(muun muassa peilit ja puunkan-
totelineet), kierrätystavara (huone-
kalut, astiat, kirjat ym.) sekä Kuk-
kian Kädentaitajien monipuoliset 
käsityöt.

Tuotevalikoimaa on tänä ke-
väänä laajennettu. Tarjolla on 
muun muassa edullinen langaton 
kotihälytinjärjestelmä, johon saa 
murtohälytyksen lisäksi vaikkapa 
kosteus- tai jäätymisvahdin. 

Aurinkokennon avulla sisätilan 
tuuletusta tehostava Lietso toimii 
myös sähköttömissä paikoissa. Sen 
avulla voi kuivattaa vaikka kesä-
mökin sisätiloja tai puuliiteriä. 

Kolmas ajankohtainen tuote-
uutuus on infrapunakameralla 
varustettu linnunpönttö. Omasta 
televisiosta tai tietokoneen näytöl-
tä pääsee seuraamaan lintuperheen 

elämää.
Ajankohtaisia palveluita Aitopa-

jan tarjonnassa ovat muun muassa 
autojen renkaidenvaihdot ja pienet 
keväthuollot. Pihahommiakin teh-
dään ja puutarhakalusteiden öljy-
ämisen ja muut perushuollot voi 
teettää pajalla.

Jos kevätsiivouksen yhteydessä 
löytyy itselle tarpeetonta tavaraa, 
joka olisi menossa kaatopaikalle, 
niin sitä kannattaa tarjota ensin 
Aitopajalle. Kuljetus voidaan jär-
jestää. 

Pajalla pystytään kunnostamaan 
hiukan vaurioitunut puuhuoneka-
lu taas käyttökuntoon ja se löytää 
ehkä uuden onnellisen omistajan. 

Mikkolan Navetalla ja Aitopajal-
la ovet ovat auki tiistaista torstai-
hin kello 12–16 ja lauantaisin kello 
10–13. 

Kesäaukioloaika alkaa 1.6.. Sil-
loin pääsee kahvittelemaan ja tutki-
maan myymälän tarjontaa tiistaista 
lauantaihin kello 9–16 ja sunnun-
taisin kello 11–16.

 yhteystiedot:
Matti Leppänen, 050 566 0918
Merja Markkula, 040 557 4434  

luomura kehittää ja tekee tunne-
tuksi luonnonmukaista, ekologis-
ta ja terveellistä rakentamista ja 
asumista. 
Luomura toteutti erilaisia koulu-
tuksia, joiden yhtenä työharjoit-
telukohteena syntyi Ekoateljee 
Helsingissä – taideopiskelijoiden 
työtila, jossa on käytetty muun 
muassa olkipaalieristyksiä, savi-
rappauksia ja kutterinpurueris-
tystä. 

Terve Talo -lehti perustettiin 
vuonna 2000 monipuoliseksi 
rakentajan, remontoijan ja ajat-
televan asujan tietopaketiksi. 
Julkaisua jaetaan messuilla 
ja tapahtumissa sekä kaikkiin 
Suomen kuntiin ja rakennusalan 
oppilaitoksiin, jotta ekologisen ja 
luonnonmukaisen rakentamisen 
viimeisin tieto olisi mahdollisim-
man monen alan avainhenkilön 
saatavilla. 

Terve Talo -hankkeet
edistämishankkeet: Luomura 
on toteuttanut erilaisia hankkeita 
yhdessä muun muassa Sydän-
Hämeen kuntien kanssa pääasi-
assa Pomoottori Ry:n ja TE-kes-
kuksen rahoittamana. Työsarka 
on ollut hyvin monipuolinen 
– vaihtoehtojen kehittämistä ja 
esiintuomista, luentoja, asiakas-
neuvontaa, verkostoitumista, 
informaation jakamista netissä, jne
Mallitalojen kehitystyö: Viime vuosina Luomurassa on työstetty Ter-
ve Talo -konseptia; terveellisiä, luonnonmukaisia ja ekologisia malleja 
tavallisten rakentajien käyttöön. Luopioisiin rakennettu villa Marjala 
on toiminut yhtenä hankkeiden mallitalona.

Terve Talo -messut  
Luomura on järjestänyt kuudet valtakunnalliset teemamessut joista 
viimeiset on pidetty Aitoon Honkalassa Pälkäneellä. Messut ovat 
ekologisuutta arvostavien perheiden, rakentajien, yrittäjien ja asian-
tuntijoiden kohtauspaikka. Seuraavat messut järjestetään toukokuun 
puolivälissä 2011.

Luonnonmukaisen rakentamisen keskus, Luomura ry
Keskitie 5, 36760 Luopioinen  
keskus@luomura.com, www.luomura.com, 044 312 0099
puh.joht. Harri Metsälä harri.metsala@luukku.com, 044 976 8283
toiminn.joht. Mikko Tuononen m.tuononen@kolumbus.fi,  040 5359 417

Suomessa radonpitoisuudet ovat 
Euroopan suurimpia. Korkeita ra-
donpitoisuuksia löytyy asunnoista 
kaikkialta Suomessa, mutta suurin 

todennäköisyys niiden löytymisel-
le on Etelä-Suomen läänissä ja Pir-
kanmaan alueella.

Maaperän radonpitoinen ilma 

tunkeutuu asuntoon talon alapoh-
jassa olevien rakojen kautta. 

Ilmavirtauksen aiheuttaa ulko- 
ja sisäilman välinen lämpötilaero. 
Sisäilma on lämpimämpää kuin 
ilma talon ulkopuolella. Sisäilman 
ja ulkoilman välinen lämpötilaero 
synnyttää alipaineen, joka pakottaa 
maaperässä olevan radonpitoisen 
ilman virtaamaan sisätiloihin. 

Radonin torjunnan avainkysy-
mys on maaperästä tulevien radon-
pitoisten ilmavirtausten estäminen 
tai vähentäminen.

Radonin torjunta uudisrakenta-
misessa on halvempaa ja helpom-
paa kuin radonkorjausten suoritta-
minen. Radonturvallinen perustus 
tulee halvemmaksi kuin yksittäi-
sen tontin radonselvitys. Lisäksi 
tällaisen selvityksen perusteella 
ei yleensä voida antaa vakuutusta 
siitä, että sisäilman radonpitoisuus 

jäisi rakentamistavasta riippumatta 
alhaiseksi. 

Uudisrakentamisen tavoitear-
von 200 Bq/m3 ylitykset ovat 
niin yleisiä, että radonturvallinen 
rakentaminen on pääsääntöisesti 
perusteltua koko maassa. 

Radonpitoisuuden alentamisen 
lisäksi radonturvallisella raken-
tamisella voidaan parantaa muu-
tenkin sisäilman laatua. Radontur-
vallinen ratkaisu estää maaperästä 
tulevien tunkkaisten hajujen ja 
myös mahdollisten kemiallisesti 
haitallisten kaasujen pääsyn sisä-
tiloihin.

Huoneilman radonpitoisuus 
mitataan radonmittauspurkeilla 
lämmityskauden aikana. Radon-
mittauksen voi tilata STUKista 
puhelimitse (09) 759 88 497 tai netin 
kautta www.stuk.fi.

Juha Lähde

Merkur on yleishyödyllinen rahoi-
tuslaitos, joka rahoittaa ekologisia, 
sosiaalisia ja kulttuurihankkeita. 
Tallettajat voivat ohjata säästönsä 
haluamaansa kohteeseen. Ekolo-
gista rakentamista säästäjät ovat 
olleet tukemassa muun muassa 
Terve Talo- hankkeiden rahoittami-
sen kautta.

Tilit ja talletus-
kohteet
Merkurin säästötilien ja määrä-
aikaistalletustilien kohteita ovat 
luomu- ja biodynaaminen viljely, 
ekologinen tuotanto, vaihto-eh-
toiset energiamuodot, ekologinen 
rakentaminen, sosiaaliset ja kult-
tuurihankkeet. 

Lainoitetut hankkeet esitellään. 
Halutessaan tarkemmin tutustua 

mihin omat talletukset ovat ohjau-
tuneet ja mitä niillä on saatu aikaan 
voi käydä paikanpäällä tutustu-
massa rahoitettuihin hankkeisiin. 

Hyviä hankkeita voi tukea 
säästämällä tukitilille

Avaamalla tukitilin säästäjä voi li-
säksi halutessaan ohjata neljäsosan 
säästötilinsä korosta tukea tarvitse-
ville yleishyödyllisille hankkeille. 

Tukitilien keskimääräisestä tal-
letuskannasta lahjoitetaan vuosit-
tain yksi prosentti yleishyödyllisiin 
hankkeisiin Merkur -säätiön kautta.  

Vuoden 2009 Suomen tukitili-
en korkotuottoja ohjattiin Ilmari 
Majurin kyyttötilan kaivon ra-

kentamiseen Luukissa, naisryhmä 
Mbonweh’lle Kamerunissa mikrolai-
noihin sekä Ähtärin Gaia -yhteisöl-
le energiaremonttia varten. 

Merkuriin on myös mahdollista 
perustaa tukitili, jonka koron tuki-
osuus ohjataan etukäteen määritel-
tyyn kohteeseen. 

Ekologinen rakentaminen 
kiinnostaa tallettajia
Merkur on tanskalainen rahoi-
tuslaitos, jossa tallettajien säästöt 

mahdollistavat tällä hetkellä yli 
500 sosiaalisen ja ekologisen hank-
keen rahoittamisen Tanskassa ja 
Suomessa. 

Ekologisen rakentamisen hank-
keet ovat kasvussa. Luomura ry:n 
Terve Talo-hankkeet ovat olleet hy-
viä esimerkkejä siitä, miten ediste-
tään luonnonmukaista rakentamis-
ta käytännössä. 

Livonsaaren Yhteisökylä Oy ja 
Lahden Steiner-päiväkodin pe-
ruskorjaus myös tutustuttaviksi 
esimerkeistä tehdä luonnonmu-
kaisesti uutta ja korjata vanhaa! 
Suomalaisten tallettajien säästöillä 
rahoitetaan suomalaisia hankkei-
ta.

Merkur on yleishyödyllinen ra-
hoituslaitos. Se ei spekuloi osakkeilla 
tai valuutoilla rahoitusmarkkinoilla. 

Merkurin tavoitteena on tarjota 
tallettajilleen mahdollisuus ottaa 
osaa kestävällä pohjalla olevien 
sosiaalisten, ekologisten ja kulttuu-
rihankkeiden rahoittamiseen.

 Lisätietoja:
www.merkurpankki.net 
info@merkurbank.net 

luonnonmukaisen rakentamisen keskus, 
luomura ry

Tiesitkö tämän radonista?

STUK.VERKKoJULKAISUT.CoM

Radonmittauspurkki.

Merkur rahoittaa kestäviä hankkeita

Biodynaamisia lehmiä

Aitopaja
kaksi vuotta ja 
vauhti päällä

Aitopajalla kunnostetaan muun muassa vanhoja huonekaluja ja kulkupelejä. 
Vanhan pappa-Tunturin kimpussa Pekka Dianoff. Pajamyymälästä löytyy myös 
uusia tuotteita.

Terve  Talo  -messut
14.-15.5.2011  aitoon Honkalassa Pälkäneellä
luonnonmukaisempaa, ekologisempaa, terveellisempää rakentamista 
ja asumista

alan materiaalit ja palvelut, neuvontaa, luentoja, tietotaitoa, aatteita, 
käsitöitä, taimia, purtavaa ja puhekavereita.

lUoMUra ry     www.luomura.com

Aitoon Honkala täyttyy jälleen näytteilleasettajista ja messuvieraista, kun Terve 
Talo -messut järjestetään seuraavan kerran toukokuun puolivälissä 2011.


