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Sisältö

Terveellisen rakentamisen asialla meillä ja maailmalla

Seitsemännet valtakunnalliset TerveTalo-messut 
esittelevät jälleen luonnonmukaisempaa, eko-
logisempaa ja terveellisempää rakentamista ja 
asumista. Messuilta löydät alan materiaalit ja 
palvelut, neuvontaa, luentoja, tietotaitoa, aattei-
ta, taimia, purtavaa ja puhekavereita. Messuilla 
on rakennus- ja sisustustarvikkeiden kirpputori 

ja perinteinen arkkitehtien neuvontapiste. Ter-
veTalo-messut ovat ekologisuutta arvostavien 
perheiden, rakentajien, yrittäjien ja asiantunti-
joiden kohtauspaikka. 

Messut ovat avoinna lauantaina 14.5. klo 10–17 
ja sunnuntaina 15.5. klo 10–16. Messukartta, näyt-
teilleasettajat ja muuta tietoa keskiaukeamalla.

10 Torstai 8.5.2008

Valtiosihteeri Timo Reina 
suitsutti Terve Talo -messujen 
avajaispuheessa tapahtuman 
järjestäjää, Luonnonmukaisen 
rakentamisen keskus Luomura 
ry:tä. Reinan mielestä Luomura 
on aikaansa edellä. 

– Ekologisesta ja luonnonmu-
kaisesta asumisesta on tullut to-
dellinen megatrendi – sekä vält-
tämättömyys että hyve. Jos näitä 
Terve Talo -messuja ei olisi kek-
sitty, ne pitäisi ensitilassa keksiä.

Reina ennusti tulevaisuuden 
trendiksi muun muassa yhtei-
söllistä asumista, jota käsiteltiin 
messujen paneelikeskustelussa. 

Ekologisempaan asumiseen 
ja rakentamiseen pakottaa puo-
lestaan muun muassa ilmaston-
muutos.

– Olemme osana Euroopan 
unionia sitoutuneet varsin kun-
nianhimoisiin tavoitteisiin. Suo-
men tulee vähentää kasvuhuo-
nepäästöjä 20 prosentilla vuo-
den 1990 tasosta vuoteen 2020 
mennessä. Uusiutuvan energian 
käyttöä on lisättävä 9,5 prosent-
tia, Reina sanoi.

Ilmasto- ja energiatalkoot tu-
levat vaikuttamaan asumiseen, 
rakentamiseen, kiinteistönpitoon 
ja yhdyskuntasuunnitteluun, sillä 
rakennusten osuus energiankulu-
tuksesta on noin 40 prosenttia ja 
kasvihuonekaasupäästöistä noin 
30 prosenttia. 
Ekologisempaan asumiseen ja ra-

kentamiseen kannustetaan muun 
muassa avustuksilla ja neuvon-
nalla. Myös normit tiukentuvat. 
Vuoden 2010 alussa käyttöön 
otetaan esimerkiksi uudet ener-
giatehokkuusmääräykset. Satsa-
ukset energiansäästöön maksa-
vat itsensä nopeasti takaisin, jos 
energian hinta jatkaa nousuaan. 

– Suomessa rakennusten läm-
mityksen arvioidaan aiheuttavan 
kolmasosan kasvihuonekaasu-
päästöistä. Näin siitä huolimat-
ta, että energiatehokkuutta on 
parannettu, sillä 2,7 miljoonaa 
asuntoamme lämpiävät samalla 
energiankulutuksella kuin mil-
joonaa asuntoa vähemmän vuon-
na 1970, Timo Reina kertoi.

Hän oli asuntoministeri Han-
nes Mannisen erityisavustajana 
valmistelemassa energia-avus-
tuksia, joilla tuetaan ekologisia 
lämmitystapamuutoksia. Vuo-
sittain avustusta saa noin 400 
omakotitaloa, jotka vaihtavat 
puulämmitykseen, kaukoläm-
pöön tai maalämpöpumppuun.

– Öljy- ja sähköriippuvuudesta, 
johon ihmisiä on aikanaan hou-
kuteltu, ei tietenkään päästä no-
peasti eroon, mutta suunta kohti 
uusiutuvia ja päästöttömiä ener-
gialähteitä on selvä, Reina sanoi.

Hänen mielestään yhteiskun-
nan pitäisi tukea myös vanhojen 
rakennusten eristämistä ja läm-
mön talteenottojärjestelmien ra-
kentamista. 

Maiju Koski

Terve Talo -messuilla oli esil-
lä muutamia uusia keksintöjä 
varsinkin mökkikäyttöön. Tam-
perelainen, mutta Pälkäneellä 
mökkeilevä, Raimo Flink oli 
mukana muun muassa harmaa-
vesipuhdistamonsa kanssa. 

Puhdistamon tuotekehitys al-
kaa olla loppusuoralla, ja mark-
kinoille se pääsee toivottavasti 
lopullisten puhdistusarvojen 
mittaamisen jälkeen. 

Tuote on kehitetty lähinnä 
mökkikäyttöön ja kysyntää var-
masti tulee olemaan haja-asutus-
alueiden tiukentuneen jätevesi-
asetuksen myötä – varsinkin kun 
hinta on paljon teollisia puhdis-
tamoja halvempi. 

Raimo Flinkin harmaavesipuh-
distamo on täysin kemikaaliton. 
Veden puhdistuksessa hyödyn-
netään mikrobeja, joten säännöl-
listä huoltoakaan ei tarvita. 

Huoltovapaus helpottaa rat-
kaisevasti puhdistamon käyttöä, 

koska sen asentaminen maan alle 
tulee sen myötä mahdolliseksi. 
Lisätietoja Raimo Flinkin puh-
distamosta ja muistakin keksin-
nöistä löytää osoitteesta www.
ekoinfo.net. 

Samasta osoitteessa voi tutus-
tua myös muiden keksijöiden 
tuotteisiin. Sivuilta löytyy tietoa 
muun muassa toijalalaisen Erkki 
Tirroniemen maahantuomasta 
Helppohalkojasta, joka pilkkoo 
takkapuut ilman kirvestä. Myös 
Tirroniemi oli messuilla mukana.

Savirakentaminen oli näyttävästi 
esillä Terve Talo -messuilla. Savi 
ry:n osastolla jokainen sai ko-
keilla savella rappaamista sekä 
tutustua saveen ja olkeen raken-
nusmateriaaleina. 

Messuilla oli esillä kuutisen 
vuotta sitten Helsingissä taide-
kouluun tehty saneeraus. Kou-
luun tehtiin remontin yhteydessä 
runsaasti savirappauksia, jotka 
ovat olleet erittäin hyvä ratkaisu 
nyt kuuden vuoden jälkeenkin 
tarkasteltuina. 

Saven etuihin kuuluu muun 
muassa sen kyky luovuttaa ja 
sitoa kosteutta, mikä ehkäisee 
kosteusvaurioita. Lisäksi savi on 
edullista sekä luonnonmukaista, 
ja sama materiaali voidaan käyt-
tää yhä uudelleen. Purettu rappa-
us ei tarvitse kuin kosteuttaa ja 

sekoittaa ja uusi seinäpäällyste 
on valmis asennettavaksi. 

Rakennusmateriaalina savi on 
ikivanha, mutta jäänyt 1900-lu-
vulla unohduksiin. 

Savi ry on toiminut jo vuo-
desta 1996 ajatuksenaan tuoda 
ihmisten tietoon saven monet 
mahdollisuudet ja edut. Verrat-
tuna teollisiin materiaaleihin savi 
on erittäin luontosäästävä niin 
valmistus- kuin käyttöaikanaan, 
koska siihen ei tarvitse lisätä ke-
mikaaleja. 

Terveellisyyden ja edullisuu-
den lisäksi savi on luovan ra-
kentajan mieleen, koska siitä on 
helppo muovata vaikkapa koho-
kuvioita seinille.

Luonnonmukainen rakentaminen 
herättää helposti mielikuvia van-
hat taidot omaavista mestareista. 
Mutta myös valmistaloja voi to-
teuttaa niin luonnon kuin omakin 
terveys huomioon ottaen. 

Hirsitalovalmistajista Ranta-
salmi Oy ja Mellilän hirsityön 
Erlund -talot olivat esillä Aitoon 
Terve Talo -messuilla. Molem-
pien valmistaloissa seinärakenne 
on hengittävä ja siten epäedulli-
nen kasvualusta homevaurioille. 

Puukuitueriste hirren ja vuorilau-
doituksen kanssa mahdollistavat 
ilmanvaihdon seinärakenteiden 
läpi pitäen silti lämpöhukan pie-
nenä. 

Mellilän hirsityön toimitta-
miin taloihin on lisäksi saatavilla 
kaikki työmiehet sähkö-, putki- 
ja pinta-asennuksiin, joten talo 
on mahdollista tilata avaimet 
käteen -toimituksella. 

Valtaosa rakentajista haluaisi-
kin huomioida luonnonmukai-

suuden ja homeongelmien eh-
käisyn rakennusprosessissaan, 
mutta vieras työ on otettava 
vastaan sellaisena kuin se on 
saatavilla. Tässä asiassa luon-
nonmukaisen rakentamisen huo-
mioivat alan ammattilaiset ovat 
avainasemassa. Yksi Terve Talo 
-messujen tavoitteista onkin saa-
da luonnonmukaisten rakennus-
alan tuotteiden ideoijat ja asiaa 
ajavat yhdistykset asiakaskunnan 
tietoisuuteen. 

Terve Talo -messut tarjosivat 
myös jo valmiin talon omaaville 
ideoita, tuotteita ja neuvoja sisus-
tukseen. Paikallisista yrityksistä 
esillä oli Pälkäneen Keltainen 
Talo, joka toukokuun alusta al-
kaen on avoinna joka päivä. Ta-
lon valikoimia on uudistettu nyt 
kevään kunniaksi ja kahvilan ja 
kaupan lisäksi järjestetään B&B 
majoitusta. 

Messuilla oli mahdollista tutus-
tua myös Fengshuin maailmaan 
sekä Fengshui -konsultti Tuula 
Tapolan pitämällä luennolla, että 
Suomen Fengshui ry:n osastolla. 

Yhdistys on perustettu vuonna 
1994 tarkoituksenaan koota yh-
teen alan harrastajia ja tutkijoita. 
Jäseniksi hyväksytään kuitenkin 
kaikki asiasta kiinnostuneet. Jä-
senenä on mahdollista osallistua 
kuukausikokouksiin ja kursseille 
kiinnostuksen mukaan. Lisätie-
toja niin Fengshuista kuin yhdis-
tyksestäkin löytyy sen internetsi-
vuilta www.fengshui.fi . 

Näin keväällä jokaisen oma-

Terve Talo 
-messut ovat 
aikaansa edellä

Pälkäneen kehitysjohtaja Rauno Haapanen (vasemmalla) ja val-
tiosihteeri Timo Reina polkaisivat Terve Talo -messut käyntiin.

Kävijät tutustuivat messujen antiin kiireettä, ja osa kiersi näytteilleasettajia ja luentoja molempina päivinä.

Luomutalo syntyy myös
avaimet käteen -periaatteella

Luovaa ajattelua rakentamisesta

Keksintöjä kotiseudulta

Raimo Flink esitteli puhdistamokeksin

Savi, uusvanha 
rakennus-
materiaali

Messuilta ideoita my

Messuilla pääsi kokeilemaan 
savirappauksen tekoa.
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Lehdessä esitetyt ajatukset ovat 
jokaisen kirjoittajan mielipiteitä, 
eivätkä välttämättä vastaa  
Luomura Ry:n linjaa.

AsTe ry:n tutkimusselvitys paljasti, että asumis-
terveysongelmista kärsivien kokonaisvaltainen 
auttaminen on edelleen hoitamatta.

Asumisterveysliiton tuorein julkaisu homeen 
ja kosteuden vaikutuksista terveyteen ja talo-
uteen antaa entistä monipuolisemman kuvan 
asumisterveysongelmiin joutuneiden arjesta. 
AsTe ry selvitti homeongelmista kärsivien elä-
mäntilannetta ja terveyttä ensimmäisen kerran 
vuonna 2001, mutta uusintakyselyssä tietoja 
saatiin huomattavasti laajemmin. Tarkoitukse-
na oli nyt selvittää aikaisempaa monipuolisem-
min homeongelmista kärsivien terveydentilaa, 
sosiaalista elämää ja altistumisen vaikutuksia 

elämän laatuun. Myös asumisoloja ja asunto-
jen korjausten onnistumisia kysyttiin. Professori 
Tuula Putuksen laatima lomakekysely toimi-
tettiin AsTe ry:n asiakasperheille. Terveystiedot 
saatiin 344 henkilöstä, asumista koskevia tietoja 
139 asunnosta.

Astmariski kasvaa home
talossa etenkin lapsilla
Tutkimuksessa tuli esille uusi havainto, jonka 
mukaan astmariski kasvoi merkittävästi erityi-
sesti hometaloissa asuneilla lapsilla. Kaikkiaan 
vastaajilla todettiin astmaa neljä kertaa useam-

min kuin väestöllä keskimäärin. Myönteinen 
tulos on se, että lapset tuntuvat toipuvan vaka-
vista oireista aikuisia nopeammin. Kun tutki-
muksessa verrattiin viimeksi kulunutta vuotta 
tilanteeseen, jolloin asumisterveysongelma oli 
vaikeimmillaan, havaittiin lasten terveydenti-
lan kohentuneen keskimäärin paremmin kuin 
aikuisten voinnin.

– Monet infektiosairaudet ja lääkehoidon 
tarve olisivat kuitenkin todennäköisesti estet-
tävissä kokonaan ennaltaehkäisyn avulla, tote-
aa tutkimuksen tekijä, professori Tuula Putus. 
Hänen mukaansa tutkimus vahvistaa käsitystä, 
jonka mukaan asuntojen korjaaminen kannattaa 
joka suhteessa. 

– Terveyden kohentumisella saataisiin aikaan 
myös huomattavia säästöjä sekä perheille että yh-
teiskunnalle, jos ongelmiin puututtaisiin ripeästi.

Talousvaikeudet hidastavat 
korjauksia ja lisäävät oireita
Seurantakysely osoittaa, että hometaloissa 
asuvien perheiden ongelmia ei ole onnistuttu 
ratkaisemaan. Kohteita on aiempaa enemmän 
ja selvitystarpeen ja viranomaisavun välinen 
epäkohta on edelleen suuri. Lisäksi korjaukset 
eivät ole läheskään aina onnistuneet, prosessit 
ovat pitkiä ja seuranta puutteellista. Monissa 
tapauksissa taloudelliset vaikeudet hidastivat 
korjauksia. Vastauksista kävi myös ilmi, että 
lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon pääsy asumis-
terveysongelmien vuoksi on edelleen vaikeaa, 
mutta ei mahdotonta. 

– Kiinnostavaa on, että korjattujen asunto-
jen asukkaat pääsivät suhteessa muita enem-
män erilaisiin lääketieteellisiin testeihin. Tämä 
saattaa viitata siihen, että tutkimuksiin pääsee 
vasta pitkän oireilun ja sinnikkään pyytämisen 
jälkeen, Putus arvioi.

Osoitetuista vakavista sairastumisista huoli-
matta kokonaisvaltaista apua ja tukea on edel-
leen vaikea saada.

– Terveysviranomaiset ovat ylikuormitettu-
ja ja osittain välinpitämättömiä tai uupuneita, 
korjausten jälkiseuranta jää hoitamatta, terve-
ydenhuollossa yhden luukun periaate ei ole 
toteutunut ja sosiaalisessa tuessa järjestöt ja 
vertaisryhmät ovat avainasemassa, listaa pro-
fessori Tuula Putus.

www.asumisterveysliitto.fi

Maaseutuasuminen kokee lähivuo-
sina monenlaisia murroksia. Tee se 
itse -miehet vähenevät ja ikäraken-
ne vanhenee samalla kun pienta-
loihin tulee monenlaista huoltoa 
vaativaa uutta tekniikkaa. 

Ahlmanin koululla haasteeseen 
on vastattu kouluttamalla maa-
seudulle ympäristötaitoisia kylä-
talkkareita Ekokumppanit Oy:n ja 
TAMK:n kanssa yhteistyössä toteu-
tettavassa EU-hankkeessa. 

Jukka Mäkinen valmistui kou-
lutuksen ensimmäiseltä kurssilta 
joulukuussa 2010 ja käynnistelee 
talkkaritoimintaa Pälkäneellä. 

Hän aikoo yhdistää talkkaripal-
veluihin haja-asutusalueiden jäte-
vesipalveluita. 

– Ideana on keskittyä jätevesi-

suunnitelmien ja pienten sähkökor-
jausten tekoon mutta periaatteessa 
kumppanien avulla löytyy valmiu-
det isommankin saneerausurakan 
läpiviemiseen, Jukka tiivistää. 

Kylätalkkari on erinomaisessa 
asemassa tarjoamaan tällaisia lisä-
palveluita. 

Hän tuntee asiakkaidensa kiin-
teistöt ja voi ehdottaa parhaiten 
sopivaa ratkaisua. 

Lukuisten eri vaihtoehtojen 
kanssa painiessa luotettava apu 
onkin monelle enemmän kuin 
tervetullutta. Lisäksi talkkarin ja 
asiakkaan välillä on jo valmis luot-
tamus, mikä madaltaa kynnystä 
päätöksenteossa.

Matti Pollari
Ekokumppanit Oy

Suurissa kaupungeissa sisätilat 
koetaan usein suojana saastunutta 
ulkoilmaa vastaan. Sisäilman epä-
puhtaudet ovat kuitenkin nykyään 
merkittävä terveysongelma. 

Rakennusten energiatehokkuut-
ta pyritään parantamaan rakenta-
malla mahdollisimman ilmatiiviitä 
taloja. Jos riittävästä ilmanvaihdos-
ta ei huolehdita, sisäilman laatu 
heikkenee, koska erilaiset raken-
nus- ja sisustusmateriaaleista haih-
tuvat haitalliset kaasut eivät pääse 
poistumaan. 

Lisäksi sisäilman laatua huonon-
tavat liian alhainen ilmankosteus, 
homeitiöt ja bakteerit sekä lukuisat 
ihmisen itsensä erittämät kaasut. 
Monet viettävät suurimman osan 
ajastaan sisätiloissa, ja pitkäaikai-
nen altistuminen huonontuneelle 
sisäilmalle on yhdistetty allergian, 
astman ja syöpien lisääntymiseen.

Haitallisia aineita haihtuu kotien 
ja toimistojen sisäilmaan esimer-
kiksi maaleista, keinotekoisista ra-
kennusmateriaaleista, tekstiileistä, 
puhdistusaineista ja elektronisista 
laitteista. Sisäilman yleisin myrk-
ky on formaldehydi, jota haihtuu 
ilmaan muun muassa vanerista, 
lastulevystä, lattian päällysteistä, 
liimoista, jätesäkeistä, paperipyyh-
keistä ja kankaista. Formaldehydin 
yhteys silmien, nenän ja kurkun 
ärsytykseen on kiistattomasti osoi-
tettu ja sen yhteydestä astmaan, 
syöpään, kroonisiin hengitystie-
sairauksiin ja neurofysiologisiin 
vaivoihin kiistellään.

Pelargoni avaruus
aseman ikkunalla
Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruus-
hallitus Nasa on tehnyt 1980-luvul-
ta alkaen tutkimusta viherkasvien 
kyvystä poistaa sisäilman epä-
puhtauksia ja parantaa ilman laa-
tua. Taustalla on Nasan pyrkimys 
perustaa jonain päivänä pysyvä 
tukikohta kuuhun. 

Turvallisen ja viihtyisän sisäil-
man luominen on miettimisen ar-
voinen asia avaruusasumuksissa, 
jotka on rakennettu synteettisistä 
materiaaleista ja joihin oikea ilman 
kosteus ja happipitoisuus täytyy 
luoda Maasta mukaan otetuilla 

elementeillä.
Tutkimuksissa kehitettiin kuutu-

kikohtaa jäljittelevä suljettu järjes-
telmä, joka kykenee ylläpitämään 
elämää. Havaittiin, että ilmanlaatu 
tuottaa merkittäviä ongelmia syn-
teettisistä materiaaleista rakenne-
tussa pienessä suljetussa tilassa. 
Ratkaisua puhtaan ilman tuotta-
miseksi ja säilyttämiseksi alettiin 
etsiä kasvien elintoiminnoista, ja 
niistä se myös löydettiin.

Miten kasvit  
sen tekevät?
Kasvit parantavat ilman laatua 
tuottamalla happea ja haihdutta-
malla kosteutta lehdistään. 

Kun kasvi haihduttaa runsaasti 
vettä, vesi nousee maaperästä tai 
ruukun mullasta nopeasti kasvin 
yläosiin, painaen samalla ilmaa 
kohti kasvin juuria. Näin kasvi 
sitoo ilman typpeä ja happea mul-
taan ja saa samalla ilman liikkee-
seen myös kasvin ympärillä. 

Liikkuvasta ilmasta kasvit ime-
vät orgaanisia kemiallisia aineita 
itseensä lehtien pinnassa olevien 
pienten ilmarakojen avulla, mistä 
ne siirtyvät kasvien juuriin ja jopa 
ympäröivään maaperään asti. Kas-
vin omat biologiset prosessit sekä 
juuriston bakteerit hajottavat hai-
talliset aineet.

Kaasujen poiston lisäksi kasvit 
erittävät kasvikemikaaleja, jotka 
hävittävät mikrobeja ja homeitiöi-
tä ympäröivästä ilmasta. Jokainen 
kasvi luo ympärilleen pienilmas-
ton ja maaperäbakteeriston, jotka 
luovat kasville itselleen suotuisat 
olosuhteet ja tekevät ympäristöstä 
samalla miellyttävämmän ja ter-
veellisemmän ihmisille.  

Palmut, traakit ja 
vehkat erinomaisia  
ilmanpuhdistajia
Nasan tutkimusten lisäksi yh-
dysvalloissa tehtiin 1990-luvulla 
tutkimus, jossa testattiin 50 viher-

kasvin kyky parantaa ilman laatua 
suljetuissa koekammioissa. Tutki-
muksessa mitattiin kasvien kykyä 
poistaa ilmasta kemiallisia kaasuja, 
homeitiöitä ja bakteereja sekä ky-
kyä haihduttaa kosteutta.

Tutkimuksen mukaan monet 
palmut, traakit ja vehkat toimivat 
erinomaisina sisäilman laadun 
parantajina. Lisäksi ne ovat varsin 
helppohoitoisia ja vastustuskykyi-
siä tuholaisille.

Paras formaldehydin poistokyky 
on tutkimusten mukaan kaarisul-
kasaniaisella. Hyvänä kakkosena 
tulevat krysanteemi, gerbera, pik-
kutaateli, supputraakkipuu, kais-
lapalmu ja sulkasaniainen.  

Tehokkaita muiden haitallisten 
kaasujen poistajia ovat kumivii-
kuna, kultapalmu, pensaspalmu, 
muratti, perhoskämmekkä ja soik-
kovehka, kirjovehka ja liriope.

Kosteuden haihduttajina parhai-
ta ovat muun muassa kultapalmu, 
kaislapalmu, sulkasaniainen, kaa-
risulkasaniainen, gerbera, krysan-

teemi ja juovatraakkipuu.

Viherkasvit kiinteä 
osa rakennusta
Sisäilman laadusta huolehtiminen 
esimerkiksi viherkasvien avulla on 
erityisen tärkeää paikoissa, joissa 
vietetään pitkiä aikoja kerrallaan, 
kuten työpöydän ääressä tai ma-
kuuhuoneessa. Viherkasveja voi-
daan kuitenkin liittää kiinteäksi 
osaksi kokonaisten rakennusten 
ilmanpuhdistusjärjestelmää jo ra-
kennusvaiheessa. 

Yhdysvaltain Mississipissä on 
koti, jonka sisäilman ja jätevesi-
en puhdistuksesta huolehtivat 
viherkasvit. Erilliseen siipeen on 
rakennettu viherhuone, jossa kas-
vit kasvavat vesiviljelytekniikalla 
toimivassa suuressa kasvualtaassa. 
Kasvit saavat tarvittavan veden ja 
ravinteet kylpyhuoneen ja wc:n 
jätevesistä. 

Sisäilmaa imetään keittiön ja 
kylpyhuoneen kautta kasvialtai-
siin, jossa kasvien juuret ja erilliset 
suodattimet kaappaavat ja hajot-
tavat haitallisia kaasuja. Kasvien 
puhdistamaa ja kosteuttamaa vi-
herhuoneen ilmaa pumpataan läm-
pöpumpuilla eri puolille asuntoa. 

Ilman suhteellinen kosteus on 
pysynyt miellyttävällä tasolla, 
haihtuvia orgaanisia kemiallisia 
aineita ei ole havaittu, homeitiöi-
den ja bakteerien määrä on pysy-
nyt alhaisena ja kukaan asukkaista 
ei ole kokenut huonoon sisäilmaan 
liittyviä terveyshaittoja.

Laadukkaan sisäilman kulma-
kiviä ovat tietenkin toimiva il-
manvaihto ja luonnonmukaiset, 
turvalliset materiaalit. Kun lisäksi 
huolehditaan hyvin hoidettujen vi-
herkasvien avullasopivasta ilman-
kosteudesta ja ilmassa liikkuvien 
homeiden, mikrobien ja kaasujen 
käsittelystä, ollaan oikeilla jäljillä 
kohti terveellistä ja viihtyisää sisäil-
maa. Hoida viherkasveja, niin ne 
hoitavat sinua!

Jenny Turunen

Lähteenä on käytetty B.C. Wolvertonin 
suomennettua kirjaa ”Raikas vihreä 
koti”, jossa esitellään hoito-ohjeineen 
50 huonekasvia, joiden sisäilmaa pa-
rantavat ominaisuudet on tutkittu.

Luomulaatikon johtoajatuk-
sena on tarjota lähellä kas-
vanutta luonnonmukaista ja 
biodynaamista ruokaa aina 
kun se vain on mahdollista. 
Samalla haluamme rohkaista 
lähiseudun viljelijöitä lisää-
mään luomuviljelyä ja lisätä 
asiakkaiden tietämystä siitä, 
mistä heidän syömänsä ruoka 
on lähtöisin.

Puolentoista vuoden toi-
minta on osoittanut, että idea-
mme kantaa. Olemme onnis-
tuneet parantamaan luomun 
saatavuutta ja lunastaneet lu-
pauksemme hyvästä laadusta 
ja palvelusta. 

Samoilla arvoilla toimimme 
myös tuottajien kanssa reilun 
kaupan hengessä. Arvostam-
me hyvää maan ja eläinten 
hoitoa ja haluamme maksaa 
hyvästä työstä reilun korva-
uksen.

Miten  
tilataan?
Luomulaatikko toimii verkko-
kauppana Internetissä. Myös 
maksu hoituu kätevästi verk-
kopankin kautta tilauksen 
yhteydessä. Asiakas voi valita 
kuudesta erilaisesta tuorelaa-
tikosta sopivan vaihtoehdon, 
esimerkiksi kotimaisen laati-
kon tai hedelmä-vihanneslaa-
tikon. 

Sisältö vaihtelee viikoittain, 
perjantaisin laitamme seuraa-
van viikon laatikko-sisällöt 
näkyville valintaa helpotta-
maan. Kierrämme asiakkaan 
puolesta lähialueen luomuti-
lat ja suosimme kausituotteita. 
Harvinaisempiakin kasviksia 
on luvassa resepti-ideoineen, 
sillä luomun ei tarvitse olla 
tylsää! 

…myös muita  
elintarvikkeita
Samalla voi tilata myös muita 
laadukkaita luomuelintarvik-
keita: mm. pastaa, riisiä, papu-
ja, muroja, mysliä ja suklaata. 
Tuotevalikoimamme laajenee 
jatkuvasti, kun löydämme uu-
sia ihania tuotteita. Kiinnitäm-
me erityistä huomiota myös 
terveellisyyteen: suosimme 
täysjyvää ja täysruokosokeria 
tavallisen sijaan. Kaikki tuot-
teemme ovat luomua, osalla 
tuotteita on lisäksi Demeter-
merkki. Kahveilla ja lähes kai-
killa suklailla on lisäksi Reilun 
kaupan merkki. 

Luomulihaa lähialueen luo-
mukarjatilallisilta löytyy vali-
koimastamme säännöllisesti n. 
kerran kuukaudessa. 

Ira, Sari ja Tiina
www.luomulaatikko.fi

Viherkasvit 
puhdistavat sisäilmaa

Kirjovehka on 
yksi tehokkaimpia 
haitallisten kaasujen 
poistajia huoneilmasta

Rakentamista ja asumista kehitettäessä lähtö-
kohtana pitäisi  olla se, mitä ihminen ihmisenä 
tarvitsee, mikä on hänelle ja hänen kehittymi-
selleen hyväksi.  

Meidän olisi hyvä oppia ottamaan enem-
män huomioon  luonnon antamat mahdol-
lisuudet ja sen asettamat rajat sekä yhteis-
kunnan kehittämisen perustellut, tutkitut ja 
keskustellut tarpeet. 

Lienee syytä pohtia  onko nykyinen maa-
seudun tyhjentämiseen ja kaiken keskittämi-
seen  pyrkivä kehityssuunta todella tutkittua 
ja edes taloudellisesti perusteltua?  

 Nyt monen ”muutoksen” lähtökohtana on 

bisnes,  bisnes ja politiikka –  maksumiehinä 
yksilöt ja perheet.  Luodaan väkisin tarpeita 
ihmisille ja hamutaan heidän rahojaan.  

Hyvinä esimerkkeinä huonosti perustel-
lusta ja suunnitellusta  muutoksesta ovat 
hehkulamppukiellot ja haja-asutusalueiden  
jätevesi  lakimuutokset.

Luomurassa  luomme verkostoa ihmisistä, 
järjestöistä  ja yrityksistä, jotka haluavat työs-
kennellä terveellisen ja ihmisarvoisen raken-
tamisen ja tulevaisuuden hyväksi. 

Ekologisuutta, luonnonmukaisuutta ja 
terveellisyyttä – siinä työmme  painotukset.  
TerveTalo-messut ovat yksi yrityksemme 

saada rakentamisen ja asumisen positiivisia 
vaihtoehtoja esiin.

Vaikka tämä Terve Talo -lehti ja -messut 
teettävätkin aikalailla töitä meidän pienelle 
talkooporukallemme, voimaa ja iloa antaa se, 
että huomaamme miten maailmassa on paljon 
positiivista pyrkimystä ja saavutuksia!

Tulkaa messuille niin näette! Jos ette mes-
suille ennätä, niin tästä lehdestä saatte tietoa 
näistä aina ajankohtaisista, jokaisen ihmisen 
elämää koskevista asioista. 

Lämmin kiitos kirjoittajille!
Mikko Tuononen 

TerveTalo-keskus / Luomura Ry 

Messut ja lehti esittelevät
terveellisen asumisen malleja

Asumisterveysongelmiin  
on puututtava ripeämmin

Kiinteistön  
ympäristöasiat 
kuntoon kylä
talkkarin avulla

Jukka Mäkiseltä luonnistuvat myös sähkötyöt.

Luomu-
laatikko
Yksinkertaista  
ja ekologista:  
Tuoreita luomu 
-hedelmiä ja  
-vihanneksia 
mahdollisimman  
läheltä ja 
aina luomua

 Miten lämmität puulla  
ja vältät päästöjä:

 Polta vain kuivaa, puhdasta puuta
 Jos kalautat pilkkeitä yhteen, 

kuuluu kilahtava ja terävä ääni
 Kuivasta puusta kuori ja kaarna 

irtoavat helposti
 

 ennen sytyttämistä
 Tarkista tuhkapesä,  

avaa savupelti.
 Tarkista veto esim. tulitikun avul-

la.  Jos vetoa ei ole, voit polttaa 
sanomalehtipaperia nuohousluu-
kussa

 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 cm, puolet tulipe-
sän tilavuudesta

 Päälle keskelle tikkuja tai lastuja 
ja tuohta tai vähän sanomalehti-
paperia

 Puut asetetaan vaakaan tulipe-
sään ja sytytetään keskeltä päältä

 

 lämmitys
 Säädä tulipesän ilmansaanti, 2/3 

ilmasta tuhkapesän luukun kaut-
ta, loput suuluukkujen yläreunan 
ilma-aukkojen kautta

 

 Toinen pesällinen
 Lisää sama määrä puuta kuin 1. 

pesällisessä
 Kooltaan 12–15 cm puut asetel-

laan tiiviisti vasta tummuvan 
hiilloksen päälle

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

 

 lämmityksen lopettaminen
 Liekehtivän palon päätyttyä sulje 

takkaluukun toisioilma-aukot 
kokonaan ja tuhkapesän ilma-
aukot osittain

 Kun hiilloksessa ei näy sinisiä 
liekkejä, sulje savupelti lähes 
kokonaan

 Vasta kun hiilet ovat palaneet 
loppuun eikä häkävaaraa enää 
ole, voi savupellin sulkea koko-
naan!

 
 Lisätietoja:  tulisijan valmistaja 
ja muurari, www.tulisijat.tv, 
www.nuohoojat.fi Limoviikuna, kultaköynnös, kirjovehka, juovatraakkipuu ovat sieltä parhaammasta päästä huoneilman 

puhdistajina
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Suomalaiset toivovat maaseudulta ennen kaikkea 
luomu- ja lähiruoan parempaa saatavuutta sekä la-
tautumista, virkistystä ja luonnon kohtaamista. Pal-
velujen uusien toteutustapojen kehittämistä pidetään 
polttavana kehityskohteena. 

Vastaukset käyvät ilmi Sitran teettämästä baromet-
rista, jonka avulla seurataan suomalaisten suhdetta 
maaseutuun. 

Usko maaseutuun voimistunut 
kahdessa vuodessa
Usko maaseudun merkitykseen Suomen tulevai-
suuden kannalta on vahvistunut vajaassa kahdessa 
vuodessa. Maaseudun tulevaisuuteen optimistisesti 

suhtautuvia on kaksi kertaa enemmän kuin pessimis-
tisesti suhtautuvia. Vajaa kaksi vuotta sitten molempia 
oli yhtä paljon.

– Tulevaisuususko on kasvanut kaikissa ikäryhmis-
sä, mutta voimakkaimmin 25–44-vuotiailla. Samalla 
suomalaisten usko maaseudun autioitumiseen on 
romahtanut (68 % -> 31 %), kertoo johtaja Eeva Hell-
ström Sitran Maamerkit-ohjelmasta.

Yhtä aikaa sekä kaupunkilaiseksi että maalaiseksi 
itsensä kokevia on jo yhtä paljon kuin itsensä kau-
punkilaiseksi kokevia. 

Identiteetit kehittyvät kuitenkin eri ikäluokissa eri 
suuntaan. Yhä useampi 15–24-vuotias mieltää itsensä 
kaupunkilaiseksi, kun taas 25–44-vuotiaista entistä 
useampi on sekä–että -ihminen. 

Maaseutu on kaikkia  
suomalaisia varten

Toiveet maaseudun tulevaisuudesta ovat yhteneväiset 
ikäluokasta ja asuinpaikasta riippumatta. Barometrin 
mukaan suomalaiset ovat laajasti yhtä mieltä siitä, 
että maaseutu on kaikkia varten ja sitä tulisi kehittää 
kaikkien suomalaisten tarpeisiin. 

– Henkilökohtaisesti suomalaiset odottavat maa-
seudulta ennen kaikkea tilaa ja rauhaa sekä latau-
tumista ja virkistymistä. Erityisesti nuoret arvioivat 
nämä tulevaisuudessa tärkeiksi itselleen. Suomalais-
ten maaseutusuhteen muutokseen liittyy paljon uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tunnistamiseksi 
tarvitaan uutta kysyntälähtöistä maaseutuajattelua. 

Barometrin mukaan puolet suomalaisista toivoo, 
että maaseudulla olisi paljon uudenlaista vihreän ta-
louden liiketoimintaa. Erityisesti toivotaan luomu- ja 
lähiruoan parempaa saatavuutta . Sen sijaan maata-
louden tehostumista toivoo ainoastaan 20 prosenttia 
suomalaisista. 

– Näyttää siltä, että erilaisista vihreän talouden lä-
hiratkaisuista toivotaan aitoa vaihtoehtoa keskittämi-
selle, mutta asian toteutumiseen ei vielä täysin uskota. 
Suomalaisten toiveiden toteutumista voitaisiin edistää 
myös maaseutupolitiikan keinoin.

Hellströmin mukaan maaseudun hyvinvointimer-
kitys suomalaisille sekä vihreän talouden mahdolli-
suudet tunnistetaan nykyisessä maaseutupolitiikassa, 
mutta konkreettiset tavoitteet ja käytännön toimen-

”Ole kuin kotonasi”, toivotamme vieraallemme. ”Ko-
tini on linnani”. ”Oma koti kullan kallis”. 

Sanontamme kuvaavat osuvasti kodin useaa merki-
tystä. Koti on oma, arvokas ja paikka, jossa toivomme 
muidenkin viihtyvän omana itsenään. Tässä artikke-
lissa tarkastellaan tilaa, erityisesti kotia osana elämän-
kaartamme sekä kuvataan tilojen merkityksen muut-
tumista elämisen ja työn tekemisen arjessa. 

Muistikuvia lapsuuden kodista

Lapsuuden kotimme on ensimmäinen kosketuspin-
tamme maailmaan. 

Lapsen näkökulmasta katsottuna lattia, piilopaikat 
pöydän ja sängyn alla sekä oven takana jäävät mie-
leemme arvokkaina salapaikkoina. 

Muistamme valot ja varjot, tuoksut sekä äänet. Niistä 
rakentuu se, mikä on meille tuttua ja turvallista. Vierai-
lut muihin paikkoihin, muihin tuoksuihin ja makuihin, 
eri tavoin aukeaviin oviin ja pelottaviinkin portaisiin 
jäsentyivät suhteessa omiin kokemuksiimme kodista.

Elämänkaarikursseilla aikuisille yksi riemastutta-
vimpia harjoituksia on mielikuva- ja rentoutushar-
joitus, jossa kukin osallistuja vaeltaa mielikuvissaan 
lapsuutensa kotimaisemaan, lähestyy rakennusta, 

astuu sisään ja kulkee huoneesta toi-
seen. Tämän matkan jälkeen muistot 
kuvataan keskustellen toisille. 

Yhteinen ilo ja liikutus syntyvät 
siitä, kuinka tarkasti pystymme 
muistamaan ensimmäisten lapsuuden 
paikkojemme yksityiskohtia, jotka jo 
luulimme unohtaneemme. 

Itse halusin mielikuvamatkan jäl-
keen jakaa tunnelman maalaistalon kylmistä eteisistä 
ja ovista, joista pääsi keittiön ja tuvan lämpöön. Tuvan 
lattian korkkimaton, joka tarjosi kokonaisen leikkien 
kirjon: kuprulleen noussut matto liimausten irrotessa 
eli hyvä mäki pikkuautokilpailujen järjestämiseksi ja 
samaiseen mattoon tullut reikä isän jääkairasta hänen 
sitä teroittaessaan oli minulle ja veljelleni monien 
”marmorikuula reikään” -kilpailujen ehdoton areena. 
Tosin ensin piti aina siirtää äidin kutoma räsymatto 
paikoiltaan – hän toki halusi piilottaa katseilta nämä 
harmittavat kauneusvirheet.

Muistot myös yhdistivät.  1950–1960-luvulla synty-
neiden lapsuuden keittiöistä löytyivät ne kolme keit-
tiön laatikkoa, joista ylimmässä oli lusikoita ja haaru-
koita, keskimmäisessä kauhat ja kapustat ja alimmassa, 
suurimmassa laatikossa ”sitä sun tätä”. Laatikoiden ve-

timet oli puusta – monet pienet sormet 
olivat niihin tarttuneet vahvoin ottein, 
puiset laatikot eivät olleet kevyitä.

Kodista maailmalle

Elämänkaarella ensimmäisiä irrottautu-
misia kodista tapahtuu jo ennen koulu-
ikää, kun metsään rakennettu maja hou-

kuttelee itsenäistymään ja karkumatka alkaa. Monesti 
matka päättyy muutaman tunnin jälkeen, mutta se on 
ensimmäinen kokeilu, miten minun oma tilani voisi 
rakentua riippumatta siitä, mitä lapsuuden kodissa 
on. Majojen rakentaminen kaiken kaikkiaan on tar-
peellista oman itsen rajojen tunnistamista koko lap-
suuden ajan.

Lapsuuden omat paikat laajenevat päiväkoteihin ja 
kouluihin. Omat naulakot ja pulpetit merkitään oman-
laisiksi ja reviiri laajenee. Kodin merkitys muuttuu.

Koululaisen kodin keskipisteenä on monta kertaa 
keittiönpöytä. Vaikka lapsella on oma huone ja sin-
ne varustettuna koululaisen työpiste, sujuu läksyjen 
tekeminen kuitenkin paljon mukavammin keittiön 
tuoksuissa ja tunteessa yhteisöstä, joka on paikalla, 
vaikka ei olisikaan.

Kun koko maailma on koti

Eräänä päivänä nuoren oman huoneen oveen ilmestyy 
viesti, jossa sisäänpääsyä rajoitetaan. Sulkeutunutta 
ovea on syytä kunnioittaa, oman tilan rakentaminen 
on syventynyt. 

Kova musiikki peittää alleen kodin perinteiset äänet. 
Lars Karlsson opasti rippikouluikäisten vanhempia 
osuvasti sanoen, että kun nuorukainen on sulkeutu-
nut remonttiin ja tulee esille sitten, kun remontti on 
valmis. Sielu on sekaisin ja niinpä monen vanhemman 
murheeksi myös huone on sekaisin. 

Peilin edessä kuluu useita tunteja, kun harjoitellaan 
ilmeitä ja eleitä – kuka minä olen, miltä minä näytän. 
Tyyli muuttuu sisäisyyden tiloissa ja heijastuu myös 
ulospäin.

Lähtiessäni itse interrail-matkalleni Eurooppaan 
vanhemmat sukulaiset huolehtivat, miten saisin nu-
kuttua joka yö eri paikoissa. 

En voinut millään nuorena maailmanvaltaajana ym-
märtää, mistä he puhuivat. 

Nuoruudessa koko maailma on täynnä koteja, se 
rakentuu milloin minnekin erilaisiin puitteisiin. 

Oma sänky ei ole ehdoton vaatimus hyville yöu-
nille.

”Tiedän paikan armahan” 
– asumisen ja elämisen tilat elämänkaarella

Pesä rakentuu

Nuoruusvuosien jälkeen elämä rauhoittuu ja oman 
kodin tekeminen tulee ajankohtaiseksi. Mitä ja miten 
sinne asetutaan on jälleen uusi tarina tilasta elämän-
kaaren tulkkina. 

Omaan kotiin siirtyy jotain lapsuuden kodista sekä säi-
lytettäviä muistoja että asioita, jotka haluavat täysin eri 
tavalla kuin ne ovat ennen olleet. Kaipuu vanhaan ja uu-
teen muuntuu omaksi sisustukseksi ja elämisen tavoiksi. 

Ne päivät, jolloin maailmalle lentänyt lintunen tulee 
omasta kodistaan, ei enää kämpästään, vierailemaan 
lapsuutensa kotiin ovat herkkiä: kenen kotona ollaan, 
miten ollaan? Samaa pätee myös siihen, kun vanhem-
mat vierailevat oman lintusensa pesässä: saako täällä 
siivota vai ei – kenen järjestykseen tavarat pannaan, 
millainen elämä täällä kodissa virtaa?

Elämän ja työn monipaikkaisuus

Asumisen ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet 
2000-luvulla hajautuneemmiksi. Kesämökit ovat 
muuttuneet pienestä höyläämättömien lautojen avulla 
tehdystä suojasta järvien rannoilla hulppeiksi kakko-
sasunnoiksi. 

Perheet sirpaloituvat ja lapsilla on useampia kote-
ja. Asuntoilmoituksissa tarjotaan yhä enemmän tilaa 
erilaisiin elämäntilanteisiin kuin etukäteen määrättyä 
olohuone-makuuhuone-keittiö konseptia. 

Emeritus professori Lea Pulkkinen on painottanut 
muunneltavuutta lapsiperheiden asunnossa. Leikki-
ikäinen kaipaa läheisyyttä, murrosikäinen eristäyty-
misen mahdollisuutta. 

Työn tekeminen on tullut myös osaksi asumista. In-
formaatio- ja kommunikaatioteknologia tarjoaa mah-
dollisuuksia työn tekemiseen työtovereiden kanssa 
ilman fyysistä läsnäoloa päivittäin. Millaisia tiloja 
kotiin tämän vuoksi tarvitaan? Tarvitaan työrauhaa ja 
ergonomiaa: keittiönpöydälle, sohvaan ja mahdolliseen 
työhuoneeseen.

Asumisen historiaan kurkistettaessa voi erottaa 
mielenkiintoisia kehityssuuntia vaikkapa kerrosta-
loyhteisöjen kehityksessä. Aikaisemmin oli paljon 
yhteisiä tiloja: pihojen hiekkalaatikot ja leikkialueet 
penkkeineen olivat koko yhteisön virkistäytymisen 
keitaita, yhteinen sauna, pesutupa, verstaat ja kellari 
olivat itsestään selvää. 

Ajan myötä osa pihan luonnosta siirrettiin asunto-
kohtaisiin parvekkeisiin, jotka nykyisin ovat monesti 
lasitettuja huoneita. Saunat ja nyt jopa kylpylämäiset 
peseytymisalueet ja kodinhoitohuoneet tehtiinkin jo-
kaiseen asuntoon omakseen. 

Lisääntynyt tietoisuus ympäristöystävällisestä asu-
misesta on vaikuttanut mm. asuntokohtaisten sauno-
jen uudelleen arviointiin. Yhteinen sauna voisikin olla 

ympäristöystävällisempi ratkaisu. Siinä missä pihalla 
ennen hoidettiin talon kotiäitien voimien suuriakin 
lapsikatraita, mietitään nyt lisääntyvien omaishoitoa 
tarvitsevien vanhenevien henkilöiden yhteisöllisiä hoi-
tomuotoja. Pitäisikö asumisyhteisöissä olla tiloja van-
heneville omaisille vai tuleeko palveluasuntoja tehdä 
omiksi keitaikseen erilleen muusta asumisesta?

Teknologia osana kotia

Olen itse elänyt ajan lapsuuteni maaseutumaisemissa, 
jolloin kylän ensimmäinen mustavalkoinen televisio 
tuli kotiini. Kaikki veljeni ystävät tulivat meille katso-
maan Batmania ja missikisat vetivät vanhemmankin 
väen mukaan. 

Nyt puolestaan 2010-luvulla olen kolmihenkisen per-
heeni kanssa löytänyt meidät kotona tilanteesta, jossa 
jokaisella on oma tietokoneensa sylissään ja olemme 
kotona olematta kotona – kukin omassa ulottuvuudes-
samme – eri tavalla kuin jos vain olisimme uppoutu-
neina kirjoihin. 

Niin ikään sukupolvien kokemukset puhelimien 
määrästä alueella, kotona ja työpaikassa. Puhelinnu-
mero ei enää sido meitä kiinteään paikkaan. Teknolo-
gian kehittyminen on muuttanut eri tilojen ja paikkojen 
merkitystä, koska se on muuttanut tapojamme kommu-
nikoida ja käyttää, muokata ja jakaa tietoa. 

Läsnäolo kotona ja töissä on nykyistä merkitykselli-
sempää, sosiaalinen kohtaaminen kokonaisen ihmisen 
kanssa on arvokasta – sille tarvitaan ympäristöjä vasta-
painoksi virtuaaliselle ja digitaaliselle maailmalle, jossa 
teemme paljon arjen askareistamme.

Olkoon yhtenä esimerkkinä valokuvien katselu. Se-
hän on useasti yksi seurustelumuotomme ystävien ja 
tuttavien kyläilyjen yhteydessä. Siinä missä ennen kai-
vettiin valokuvakansiot esiin kirjahyllystä, asetutaan 
nyt televisio tai tietokoneruudun ääreen ja katsotaan 
digitaalisia kuvia. 

Elvyttävä ympäristö

Koti on aina suoja meille luonnon erilaisilta olosuhteil-
ta. Koti on myös osa ympäristöämme ja suomalaiselle 
sielulle luonnolla on aina oma sijansa. 

Ympäristöpsykologiassa on tunnistettu elvyttävän 
ympäristön tekijöitä. Lumoutumisen tunne on niistä 
yksi. Lumoutuminen omassa kodissa voi tapahtua tak-
katulen ääressä, kauniin maiseman, kauniin taulun tai 
muun itselle tärkeän esineen läheisyydessä. Tärkeää on 
myös johdonmukaisuus ja itselle sopivuuden tunne. 

Osa elvyttävyyttä on irtautuminen arjesta. Niin 
elämisen kuin työn tekemisen arkea leimaa usein yhä 
enemmän rutiininomainen kiire. Me kuljemme pitkin 
pikateitä, tiuhaan vaihtuvien liikennevalojen tahtiin, 
erikoisen pikaisissa junissa ja rullaportaiden armotto-
massa aikarytmissä. 

Millaista aikaa kotimme tukee? Valmistuuko kaik-
ki kädenkäänteessä mikroaaltouunissa vai hautuuko 
uunipuuro yli yön? Lämpeneekö sauna ajastettuna 
vai onko puusaunan lämmittämisen riitti osa arkista 
ajankäyttöämme? Kiirettä sinällään ilmiönä ei ole. Se on 
tunne. Koti voi olla meille kiireettömyyden kehto. 

Elvyttävä ympäristö ja suomalainen yhteys luontoon 
jo neljän vuodenaikamme mukanaan tuoman valon 
vaihtelun myötä ovat merkittäviä hyvinvointitekijöitä 
niin asumisen kuin työn tekemisemme tiloissa. 

Teknologian kehittymisen myötä aivomme kuormit-
tuvat eri tavalla kuin ennen ja fyysisen ergonomian li-

säksi tarvitsemme aisteja 
ja aivojamme elvyttävää 
ympäristöä. Niin ikään 
teknologia kangistaa 
meidän monesti liikku-
mattomaan tilaan, jossa 
ruumiimme jähmettyy 
paikalleen. Liikkumi-
nen sisällä ja ulkona on 
tärkeä tasapainottaja hy-
vinvointimme kannalta. 

Hidastaminen, uuden-
lainen rytmittäminen 
ja tietoinen joutilaisuus 
ovat nousemassa osaksi 

uutta elämäntapaa ja työtä. Tu-
levaisuudentutkija Sirkka Hei-
nonen kuvaa hidasta asumista 
(slow living) seuraavasti:  ”Hi-
das asuminen on osa rauhallista, 
tasapainoista, seesteistä ja stres-
sitöntä elämäntapaa. Se pyrkii 
ekologisuuden, eettisyyden ja 
elämyksellisyyden yhdistävään 
elämäntapaan”.

Mummon mökki

Elämän ruuhkavuosista asetumme vanhenemisen 
vuosiin ja jälleen tilat osana elämänkaarta muuttavat 
muotoaan. Siinä missä nuoren maailmanvaltaajan 
reviiri laajenee, pienenee fyysinen reviiri toimintaky-
vyn muuttuessa hitaammaksi ja hauraammaksi. Tilan 
tuntu syntyy tilasta, jonka voi hallita niin fyysisesti 
kuin mielellään. 

Iän myötä haluamme usein juurillemme. Muistam-
me paikat lapsuudestamme vaikka ne olisivat muut-
tuneetkin. Niihin muistoihin on hyvä asettua uudel-
leen asumaan, on kotoisaa. Yhtä kaikki lisääntyvä 
tietomme vanhuuden rajoituksista on ohjannut useita 
vanhuuden asumisen ratkaisuja. Tarvitsemme turvaa 
ja huolenpitoa samalla kuin haluamme edelleen ko-
kea vapautta ja oman elämämme hallintaa. Luonnon 
rytmi, eläinten hyvää tekevä vaikutus, yhteisön tuki 
ovat tuottaneet hyviä tuloksia erilaisissa vanheneville 
ihmisille tehdyissä yhteisöissä. 

Haluamme jälleen palata yhteisen keittiön pöydän 
äärelle – kokea tuttua ja turvallista, ravitsevaa yhteisöl-
lisyyttä ja virkistävää lepoa omassa rauhassa. Elämi-
sen virta niissä kodeissa, joissa on vanhenevia ihmisiä 
edellyttää huomioimista liikkumisen ja vaivattoman, 
helpon arjen edellytysten luomiseksi. 

Pienille lapsille on tehty paljon erilaisia kodin apu-
välineitä: korokkeita, syöttötuoleja, portteja portaisiin. 
Vastaavia ratkaisuja tarvittaisiin vielä enemmän niille 
vanhuksille, jotka haluavat asua kotiympäristössään 
heikkenevän näkökykynsä tai muistinsa ollessa osa ar-
kea. Valot, värit, äänet, tuoksut – ne muistuttavat meitä 
ja ohjaavat meitä – eri-ikäisinä herkkyys aistiympäris-
tölle on erilainen. Parhaimmillaan aistiympäristö on 
kodissa olijalleen kuin miellyttävä vaatekerta iholla.

Olemme toinen toisillemme tila

Olen tutkinut pian kymmenen vuotta fyysisiä, virtuaa-
lisia ja sosiaalisia tiloja. Niistä merkityksellisimmäksi 
on noussut sosiaalinen tila. Sitä ei voi rakentaa, se 

syntyy itsestään ihmisten välille 
keskukseksi, jota sekä fyysinen että 
virtuaalinen ympäristö voi joko tu-
kea tai estää. 

Sosiaaliselle tilalle on keskuksen 
lisäksi välttämätöntä myös rajat – 
rajat, jotka toisaalta suojaavat ja 
toisaalta aukeavat ja kutsuvat luok-
seen ylittämään ne. Arvotamme 
ympäristöämme lakkaamatta ko-
kien eri arvolatauksia siitä, mikä on 
ylhäällä tai edessä verrattuna siihen 
mikä on alhaalla ja takana. Lisäksi 

sosiaalisen tilan ominaisuuksiin kuuluvat polut, sillat, 
ovet – joskus näkyvät, usein näkymättömät. 

Ensilumen jälkeen puistikossa näemme hyvin sen, 
miten ihminen luo itse omat polkunsa – mikäli puis-
ton vihersuunnittelu on onnistunut oikein, meidän 
itse tekemät polkumme osuvat samaan kohtaan kuin 
puistikkoon suunnitellut polut. 

On kuitenkin muistettava, että rakennettu ja suun-
niteltu ympäristö on vain näyttämö elämämme tapah-
tumille. Näyttämöllä rakennamme jatkuvaa sosiaalis-
ten tilojen kudelmaa. Tätä runoilija Tommy Taberman 
kuvaa kauniisti runossaan Koti: ” Meidän katseemme 
on kurkihirsi. Meidän ihomme on kattohuopa ja ovi. 
Meidän sormemme limittäin puristuneina ovat seinät 
ja pihapuu…”

Kirjailija lääkäri Helinä Siikala on kuvannut so-
siaalista tilaa seuraavasti: Sinusta tahdon vain, että 
olet, läsnä ja poissa, kanssani, metsässä, maailmassa, 
kadulla ja miten haluamme; että olemme toisillemme 
tila mutta kumpikaan ei yritä täyttää toisensa tilaa eikä 
sulkeutua siihen, ei yhdessä eikä erikseen, paitsi joskus 
sunnuntaiaamuisin…”

Pitkin elämämme kaarta olemme toinen toisillem-
me tila, otamme tilaa ja annamme tilaa. Luonnossa 
kattona on taivas, kotona se on suojaava kattomme 
pään päällä. 

Suvi Nenonen, FT
suvi.nenonen@tkk.fi

 Kirjoittaja toimii tutkimuspäällikkönä Aalto yliopistossa 
teema-alueenaan työympäristöt. Hänen 2005 kirjoittamansa 
väitöskirja käsitteli organisaatioiden ja työtilojen välistä suh-
detta uuden tiedon luomisen näkökulmasta. Hän on myös 
toiminut koulutuksen kehittämisessä niin ammatillisen kou-
lutuksen kuin myös varhaiskasvatuksen alueilla. Teema tilat 
elämänkaaren tulkkina on jäsentynyt kokonaisuudeksi hänen 
monialaisen kokemuksensa myötä ja tällä hetkellä hänen 
tutkimuskohteenaan on erityisesti kokemuksellisuus ja voi-
mannuttavat ympäristöt. 

Suomalainen sielun-
maisema keväällä 

olemme toinen  
toisillemme tila
…Pitkin elämämme kaarta 
olemme toinen toisillemme 
tila, otamme tilaa ja annamme 
tilaa. Luonnossa kattona on 
taivas, kotona se on suojaava 
kattomme pään päällä...

Eliisa Haanpää

Sitra selvitti suomalaisten maaseutusuhdetta ja kehittämistoiveita: 

Maaseudun uusille palvelukonsepteille on kysyntää
piteet laahaavat usein jäljessä. Maaseutua kehitetään 
edelleen enemmän maaseudun tarjonnan kuin suo-
malaisten kysynnän näkökulmasta.

Palvelujen uusille  
toteuttamistavoille kysyntää
Uusien asukkaiden houkutteleminen maaseudulle, 
maaseutuelinkeinojen ja palvelujen uusien toteu-
tustapojen kehittäminen sekä tietoliikenneyhteyksi-
en parantaminen tietoyhteiskunnan kehittämiseksi 
maaseudulla ovat vastaajien mielestä polttavimpia 
maaseudun kehittämistoimia, puoluekannasta riip-
pumatta. Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä taas 
vastustetaan yli puoluerajojen. 

Turvallisesta 
kodista omaan 
majaan – oma 
reviiri laajenee. 

Kodista maailmalle
…Elämänkaarella ensimmäisiä irrottautu-
misia kodista tapahtuu jo ennen kouluikää, 
kun metsään rakennettu maja houkuttelee 
itsenäistymään ja karkumatka alkaa. 
Monesti matka päättyy muutaman tunnin 
jälkeen, mutta se on ensimmäinen kokeilu, 
miten minun oma tilani voisi rakentua riip-
pumatta siitä, mitä lapsuuden kodissa on. 
Majojen rakentaminen kaiken kaikkiaan on 
tarpeellista oman itsen rajojen tunnista-
mista koko lapsuuden ajan…

M
ikko Tuononen

elvyttävä ympäristö
...Hidastaminen, uudenlainen 
rytmittäminen ja tietoinen 
joutilaisuus ovat nousemassa 
osaksi uutta elämäntapaa ja 
työtä. Tulevaisuudentutkija 
Sirkka Heinonen kuvaa hi-
dasta asumista (slow living) 
seuraavasti:  ”Hidas asuminen 
on osa rauhallista, tasapai-
noista, seesteistä ja stressi-
töntä elämäntapaa. Se pyrkii 
ekologisuuden, eettisyyden 
ja elämyksellisyyden yhdistä-
vään elämäntapaan”...

 Maaseudun kehittämisessä 
tarvitaan ennen kaikkea uutta 
ajattelua ja uusia toimintamalleja, 
joilla ratkaisut tuodaan kestävästi 
ja kustannustehokkaasti lähelle 
ihmistä, joko fyysisesti tai 
virtuaalisesti.  
Myös maankäytön suunnittelulla 
voitaisiin tukea paremmin 
ihmislähtöistä vihreää 
paikallistaloutta ja kestävää 
hyvinvointia. Tiivistämisen sijaan 
pitäisi puhua eheyttämisestä 
tai kestävän maankäytön 
designista.”  

Sitra

Onko suomalainen maaseutu 
valmis avaamaan ovensa uusille 
ajatuksille ja työmuodoille? Sitran 
mukaan suomalaiset suhtautuvat 
optimistisesti maaseudun 
tulevaisuuteen.

M
ikko Tuononen
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Maatalous on muuttunut viime 
vuosikymmenien aikana melkoises-
ti. Maataloudesta on tullut agrobis-
nestä, jota kuitenkin EU lukuisine 
säädöksineen – tuottajien mielestä 
liiankin innokkaasti – ohjaa ja val-
voo. Muutos näkyy myös maatilo-
jen rakentamisessa. 

Uudet navetat ja sikalat ovat 
suuria, jopa valtavia, muutaman 
vuosikymmenen takaisiin ratkai-
suihin verrattuna. Navetoissa voi 
meillä Suomessakin olla jo satoja 
lehmiä ja lihasikaloissa tuhansia 
sikoja. Omatoimisen, pienimuotoi-
sen puurakentamisen tilalle ovat 
tulleet teolliset elementtiratkaisut ja 
tuotantohallipaketit. Teräs, betoni ja 
liimapuu ovat tämän päivän maati-
larakentamisen vakiomateriaaleja. 

Maatalouden tehostamiskehi-
tys jättää tilaa ja luo tarvetta myös 
vaihtoehdoille. 

Yksi vaihtoehto on luonnon-
mukainen tuotanto, jonka harjoit-

tamista EU myös tukee ja ohjaa. 
Luomutuotanto ja lähiruoka ovat 
muualla Euroopassa paikoin varsin 
vahvassa roolissa, mutta Suomessa 
ne joutuvat ankarasti kilpailemaan 
asemastaan. 

Yksi syy on se, että meillä maa-
taloutta pidetään edelleen, ja osaksi 
aivan syystäkin, puhtaana, paikal-
lisena ja jo sinällään ekologisena 
toimintana. Luomun on siksi meillä 
vaikea kilpailla ja saada markkina-
sijaa. 

Monella kuluttajalla tuotteen 
hinta ratkaisee yhä enemmän kuin 
tapa, jolla se on tuotettu. Tulevai-
suus on silti uskoakseni meilläkin 
yhä enemmän luomussa. Esimer-
kiksi Itämeren rehevöitymisen py-
säyttäminen vaatii sen ympärys-
mailta lannoituksen rajoittamista, 
vaikka luomuun ei muutoin halut-
taisikaan siirtyä. 

Ekorakentaminen sopii hyvin mi-
hin tahansa maatilarakentamiseen. 

Luomutuotantosäädöksetkään ei-
vät edellytetä ekorakentamista. 
Silti mielestäni ekorakentamisen 
monenkaltaiset ratkaisut sopivat 
erityisen hyvin juuri luomutuo-
tantoon. Onhan molemmissa kyse 
samansuuntaisesta tavoitteesta, eli 
mahdollisimman vähän ympäristöä 
kuluttavien työ- ja tuotantomene-
telmien soveltamisesta ihmiskun-
nan hyödyksi. 

Parhaimmillaan ekorakentami-
nen voi vahvistaa maatalouden ja 
etenkin luomutuotannon imagoa 
ja luomu- ym. tuotteiden houkut-
televuutta. Vaikutus toimii myös 
toisinpäin, luomutuotanto ja maati-
larakentaminen yleensä voivat tuo-
da ekorakentamiselle aivan uusia 
hyödyntämismahdollisuuksia ja 
näkyvyyttä.  

Tuotannon tehostuessa myös 
tuotantoeläinten hyvinvointi on 
keskusteluttanut kovasti meitä 
suomalaisia. Kuten luomussa, 

vähän samankaltainen kyyninen 
ajattelu vallitsee usein eläinten hy-
vinvointikysymyksissäkin. Koska 
EU ohjaa ja valvoo ympäristön tilaa 
ja eläinten pitoa, se riittäköön. Näin 
ajatellaan helposti. 

Ekorakentamisen ja eläinten hy-
vinvoinnin välille ei voida vetää yh-
täläisyysmerkkiä. Silti tietyt ratkai-
sut ovat eläinten kannalta parempia 
kuin toiset. Kuivikkeiden käyttö 
lisää huoltotyötä ja kustannuksia, 
mutta on kaikille eläimille hyväksi. 
Esimerkiksi olkipohjainen porsitus-
karsina on emakolle varmasti mu-
kavampi kuin liikkumisen estävä 
porsitushäkki, mutta paljonko se 
toisi possunlihan kilohintaan lisää 
senttejä. 

Onko kuluttaja valmis erotuk-
sen maksamaan? Entä miten sitten 
kävisi suomalaisen tuotannon kil-
pailukyvyn jo ennestäänkin kireillä 
markkinoilla? Navettapuolella on 
onneksi tapahtumassa kiitettävää 

kehittymistä. 
Uudenlaiset viileät pihattonave-

tat toimivat luonnonmukaisella 
ilmanvaihdolla. Nämä energiaa 
säästävät rakennukset ovat me-
luttomia, usein myös aikaisempaa 
valoisampia ja niissä on hyvä, var-
matoiminen ilmanvaihto. Ne ovat 
siten paitsi eläinten myös niiden 
hoitajien kannalta suositeltavia 
ratkaisuja. Samoin ekologinen ol-
kipaali-saviseinärakentaminen on 
löytänyt kokeilijansa lampoloiden 
ja lihakarjarakennusten rakentami-
sessa. Onpa sitä kokeiltu hevosilla-
kin, vaikka hevosten tiukat potkut 
ja terävät hampaat ovat haaste mille 
tahansa rakenteelle.    

Maatilatalouden kehittämisra-
haston (MAKERA) varoin on par-
haillaan käynnissä Eläinystävällinen 
ja ekologinen tuotantorakennus -tutki-
mushanke. Hankkeessa on selvitet-
ty luonnonmukaisten, ekologisten 
rakennusmateriaalien käyttömah-

dollisuuksia nykyaikaisessa maa-
tilarakentamisessa. Hankkeessa on 
kerätty tietoa muissakin maissa teh-
dystä tutkimus- ja kehittämistyöstä 
ja koottu käytännön esimerkkejä 
tällä saralla. 

ELOTAR -hankkeeksi nimetyssä 
hankkeessa tuodaan esiin erityisesti 
sellaisia toiminnallisia ja rakennus-
teknisiä ratkaisuja, joilla edistetään 
eläinten hyvinvointia. Hankkeen 
vetäjänä toimii Arkkitehtuuritoimisto 
Pertti Toivari. 

Hankkeen ohjausryhmässä on 
maataloushallinnon, tuottajien, 
Luomuliiton, Suomen Eläinsuo-
jeluyhdistyksen ja Luomura ry:n 
edustajat. Hanke on tarkoitus saada 
valmiiksi tulevana kesänä. Jo koot-
tua tietoa on nähtävillä hankkeen 
nettisivuilla osoitteessa www.elotar.
kotisivukone.com.    

Pertti Toivari  
arkkitehti

www.perttitoivari.fi 

Puulämmityksellä on edessään 
uusi tilanne, vastaisuudessa bio-
energian käytön pitää olla vähä-
päästöistä. Sen tulee kuormittaa 
ympäristöä vähemmän kuin muut 
lämmitystavat. 

Tilanne on suomalaisen puuläm-
mityksen kannalta hyvä. Meidän 
varaavan tulisijamme perusratkai-
su on erinomainen, siinä puu polte-
taan ihannenopeudella palamisen 
ja päästöjen kannalta. 

Lämpö siirretään asuntoon tuli-
sijasta ihannenopeudella asukkaan 
kannalta. 

Tämän vuoksi on päästönorme-
ja tervehdittävä ilolla, niiden ole-
massaolo varmistaa puun polton 
tulevaisuuden.

Paikalla tehdyn asukkaan toi-
veitten mukaisen tulisijan eli 
uniikkitulisijan ongelmana on 
päästöhyväksynnän saaminen vi-
ranomaisilta. 

Testauksen järjestäminen valmii-
seen asuntoon on vaikeaa ja kallista. 

Narvi-tulipesää käyttäen on mah-
dollista saada päästöhyväksyntä 
myös uniikkitulisijoille etukäteen 
tehdyn testaukseen perusteella.

Tämän tulipesän suunnittelun 
keskeinen tavoite on ollut tehdä 
siitä erityisen vähäpäästöinen, jotta 
sen käyttö on mahdollista nykyis-
ten ja myös tulevien määräysten 
vallitessa. 

Narvi-pesän palotapahtuma on 
suunniteltu monissa kansainväli-
sissä ja kansallisissa tutkimuksis-
sa saadun kokemuksen pohjalta. 
Tulipesän päästötason hallinta pe-
rustuu huolelliseen paloilman oh-
jaukseen palotapahtumaan. Ilman 
kokonaismäärää on vähennetty 
jäähdytyksen pienentämiseksi. 

Paloilma on jaettu ensiöilmaan 
ja toisioilmaan. Edellisen avulla 
puu kaasutetaan ja jälkimmäinen 
aikaansaa sitten kaasujen polton. 

Toisioilma suihkuaa heti pilkkeit-
ten yläpuolelle, jossa se sekoittuu 
nouseviin, poltettaviin kaasuihin. 

Virtausten kohdatessa muodostuu 
voimakas pyörteisyys, joka varmis-
taa hyvän sekoittumisen.

Tulisijan rakentajalle, muuraril-
le, Narvi-pesän käyttö on pyritty 
tekemään mahdollisimman yksi-
kertaiseksi. Sen rakenne on mah-
dollisimman yksinkertainen, ei 
ole liikkuvia tai kuluvia osia.  Eikä 
lainkaan painavia osia. 

Narvi-tulipesä voidaan sijoittaa 
tavalliseen varaavaan takkaan tu-
lipesän tilalle. Sen pystytys kestää 
alle puoli tuntia, joten sitä käyttäen 
säästyy työaikaa. Hankala ja pölyi-
nen tulitiilien sahaus jää kokonaan 
pois.

Tulisijan käyttäjälle tämä ratkai-
su on entisiä helpompi, sillä kaikki 
paloilma menee tuhkapesän luu-
kun kautta. Entisten kolmen il-
mansäätövivun tilalla on nyt vain 
yksi vipu, jossa on asennot kiinni, 
kaasupalo ja hiilipalo.

Heikki Hyytiäinen
arkkitehti, tulisijatutkija

Luonnonläheinen, yhteisöllinen ja 
kulutusta vähentävä asumistapa 
viehättää yhä useampia suomalai-
sia, jotka haluavat panostaa elämi-
sen laatuun. Kun ryhmä samanhen-
kisiä asuinpaikan etsijöitä kohtaa, 
voi toteutua unelmien ekokylä. 
Maaseudullamme uudet yhteisöt 
toimivat käytännön esimerkkeinä 
kestävästä kehityksestä ja tuovat 
uudenlaista elinvoimaa myös ym-
päristöönsä.

Suomessa ei ole käytössä virallista 
määritelmää ekokylälle, mutta pa-
remman puutteessa voimme lainata 
kansainvälisen ekokyläverkoston 
(Global Ecovillage Network – GEN) 
kuvausta vapaasti suomennettuna: 
”Ekokylä on ihmisen mittakaavai-
nen asuinalue, jonka suunnitteluun 
asukkaat yhteistyössä osallistuvat 
tietoisena tavoitteenaan sitoutu-
minen kestävään kehitykseen. Sen 
neljä ulottuvuutta (taloudellinen, 
ekologinen, sosiaalinen ja kulttuu-
rinen) nähdään toisiaan vahvista-
vina, ja niiden kaikkien huomioon 
ottaminen on oleellista, jotta yhteisö 
kehittyy terveesti ja kokonaisvaltai-
sesti.” 

Tavoitteena monipuo
linen kestävä kehitys
Maastamme ei ehkä löydy sellaista 
ekokylää, joka täydellisesti vastaisi 
edellistä kuvausta. Mutta erilaisia 
vakavia pyrkimyksiä tuohon suun-
taan on olemassa, toisten yhteisöjen 
painottaessa enemmän ekologisia 
tavoitteita, toisten yhteisöllistä 
elämäntapaa. Suomessa ekokylik-
si tai -alueiksi on nimitetty toisi-
naan myös valmiiksi suunniteltuja 
kohteita sekä asuinalueita, joilla 
pyritään vain energian säästöön 
unohtaen muut ekologiset ratkai-
sut – taloudellisesta, sosiaalisesta 
tai kulttuurisesta kestävyydestä 
puhumattakaan. 

Kestävää kehitystä vakavasti 
otettavissa ekoyhteisöissämme ta-
voitellaan monin eri tavoin. Talou-
dellinen kestävyys voidaan huo-
mioida järkevällä, kohtuullisella 
kulutuksella, yhteishankinnoilla ja 
jonkin asteiseen omavaraisuuteen 

pyrkimällä esim. elintarvikkeiden 
suhteen. 

Omavaraisuus suomalaisissa yh-
teisöissä on tosin vasta kehittymäs-
sä, eikä kaikilla edes tavoitteena. 
Tiettävästi vain yhdessä yhteisössä 
eletään yhteistaloudessa. 

Ekologinen kestävyys tarkoittaa 
mm. luonnonmukaisia rakennus-
materiaaleja, energiaa ja vettä sääs-
täviä ratkaisuja, uusiutuvien ener-
gioiden käyttöä, ravinteiden ja jät-
teiden paikallista kierrätystä (esim. 
kompostivessat ja oma jäteveden 
puhdistus) ja luomuviljelyä. 

Yhteisöllistä elämäntapaa, joka 
edistää sosiaalista kestävyyttä ja ta-
sa-arvoa, voidaan toteuttaa talkoil-
la, naapuriavulla, yhteisaterioilla ja 
juhlilla sekä konsensukseen tähtää-
vällä päätöksenteolla, johon kaikki 
osallistuvat. Tiivis yhteisöllisyys 
edellyttää paneutumista sosiaalisiin 
taitoihin ja konfliktien ratkaisume-
netelmiin. Kestävässä kulttuurissa 
hyväksytään ihmisten erilaisuus ja 
kunnioitetaan jokaisen oikeuksia, 
myös luonnon ja eläinten.

Uusia eko ja yhteisö
kyliä rakenteilla
Suomessa ekokylät ovat uusi ja mar-
ginaalinen ilmiö verrattuna moniin 

muihin Euroopan maihin. Ekokyliä 
ja -yhteisöjä, joissa vähintään puo-
let edellä mainitusta määritelmästä 
pitää paikkansa, on Suomessa to-
teutettu kourallinen – vanhimmat 
varsinaiset ekokylät ovat olleet ole-
massa reilut 10 vuotta. Jos suunnit-
teilla ja rakentamisen alkuvaiheessa 
olevat lasketaan mukaan, päästään 
reiluun tusinaan. (Tästä määrästä 
puuttuvat hyvin pienet yhteisöt ja 
monet uskonnolliset yhteisöt sekä 
sellaiset ekoasuinalueet, jotka eivät 
riittävästi vastaa määritelmää.) 

Osa asuinyhteisöistä on asettunut 
vanhoihin rakennuksiin, jolloin tek-
niset ratkaisut eivät ole ekotehok-
kuudeltaan parhaita mahdollisia, 
mutta niiden parantamiseen panos-
tetaan ajan myötä ja resurssien kart-
tuessa. Näissä kohteissa asukkaita 
yhdistää pyrkimys vahvaan yhtei-
söllisyyteen. Uudisrakentamiseen 
perustuvissa eko- ja yhteisökylissä 
pyritään mahdollisimman ekolo-
gisiin ratkaisuihin rakentamisessa, 
energian tuotannossa ja infrastruk-
tuurissa, mutta yhteisten tilojen 
määrässä ja elämäntavan yhteisöl-
lisyydessä on suuria eroja. 

Osa uudiskylistä on yksityisen 
maanomistajan tai kunnan suun-
nittelemia, jolloin asukkaiden si-
toutuminen alueen ekologisiin ja 

yhteisöllisiin tavoitteisiin vaihte-
lee. Kaikissa ekokylissä on mah-
dollisuus ainakin pienimuotoiseen 
kasvimaaviljelyyn, muutamassa 
paikassa on tavoitteena jopa ruuan 
omavaraisuus ainakin joidenkin 
tuotteiden osalta.

Unelmien kylä – saako 
se mahdollisuuden?
Kaavoitus- ja rakennusvaiheessa 
olevat ekokylät etsivät parhaillaan 
lisää asukkaita ja talonrakentajia. 
Myös vanhoissa asuinyhteisöissä 
saattaa löytyä tilaa uusille vuok-
ralaisille. 

Merkittävää on, että yhteisölli-
nen, luonnonläheinen ja kulutuksen 
vähentämiseen pyrkivä elämäntapa 
kiinnostaa nyt yhä useampia ja eri 
elämän tilanteissa – esimerkiksi 
nuoria perheitä sekä eläköityviä 
sinkkuja. 

Eri puolille maata on syntynyt 
ryhmiä, joissa samankaltaisten 
arvojen ja asumistoiveiden yhdis-
tämät ihmiset suunnittelevat unel-
miensa kylää tai asuinyhteisöä ja 
etsivät sille paikkaa. 

Joillekin on tärkeätä sijoittua 
pääkaupunkiseudulle hyvien kul-
kuyhteyksien äärelle, toisilla on 
tavoitteena esimerkiksi toteuttaa 

permakulttuurin periaatteita ruu-
an tuotannossa tai ottaa vaikutteita 
venäläisistä Anastasia-ekokylistä, 
joissa jokaisella taloudella on käy-
tössään hehtaari maata ja yhteistilo-
ja. Joku ryhmä saattaa etsiä suurta 
vanhaa rakennusta, johon useiden 
pienasuntojen lisäksi mahtuu yh-
teiset keittiö-, ruokailu- ja harras-
tustilat. 

Joukkoon mahtuu niitäkin, jotka 
haluavat viettää valtakulttuurista 
poikkeavaa vaihtoehtoista elämää, 
mutta suurin osa haaveilee normaa-
lista hyvästä arjesta, jota yhteisölli-
syys sujuvoittaa.

Ekokylien perustajilla on vaike-
uksia varsinkin sopivan maa-alu-
een löytämisessä ja rakennuslupien 
saamisessa. Uusi kylämäinen alue 
maaseudulla voidaan tulkita yh-
dyskuntarakennetta hajauttavak-
si, ja siksi kunta ei sellaista halua 
kaavoittaa. 

Myös luonnonmukaiset raken-
nustekniikat tai jätevedenkäsitte-
lymenetelmät saattavat olla raken-
nuslupaviranomaisille kova pala. 
Olisi toivottavaa, että kestävään 
elämäntapaan ja ekologisiin rat-
kaisuihin perustuville ”kokeiluille” 
annettaisiin mahdollisuus. 

Parhaimmillaan ekokylä tuo ym-
päröivälle maaseutualueelleen run-
saasti uutta elinvoimaa: aktiivisia, 
taitavia ihmisiä, luomulähiruokaa, 
kulttuuritapahtumia, matkailijoita, 
esimerkkejä luonnonmukaisesta ja 
ekologisesta rakentamisesta sekä 
vesi- ja jätehuollosta, ehkä jopa lä-
hienergiaa. 

Kiinnostus ekokyliä kohtaan on 
kansainvälisesti niin merkittävää, 
että tänä vuonna aloitettiin Itäme-
ren alueella EU-rahoitteinen selvi-
tyshanke, joka käsittelee ekokyliä 
maaseudun kestävän kehityksen 
edelläkävijöinä. Myös Suomi on 
mukana hankkeessa.

Mia Saloranta
arkkitehti

 Kirjoittaja on maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän Maaseutuasumisen 
teemaryhmän sihteeri, Suomen kestä-
vän elämäntavan yhteisöt ry:n puheen-
johtaja, skey.pj@gmail.com

Ekokylien yhteisöllinen ja  
kestävä elämäntapa houkuttelee

 Suomen kestävän elämän-
tavan yhteisöt ry SKeY  
(GeN Finland)

 Vahvistaa Suomen ekokylien ja mui-
den kestävään elämäntapaan pyrki-
vien yhteisöjen yhteistyötä, myös 
kansainvälisesti.

 Tukee uusien ekologisten asuinyh-
teisöjen muodostumista erityisesti 
maaseudulle ja yhdistää ihmisiä, 
jotka etsivät yhteisöään.

 Seuraa kestävää elämäntapaa tuke-
vaa tutkimusta ja toimintaa, tiedot-
taa tuloksista ja hyvistä käytännöis-
tä.

 Edistää kestävää elämäntapaa ja 
yhteisöllisyyttä ja hakea niille uusia 
muotoja.

 On The European Ecovillage 
Network’in jäsen – www.gen-euro-
pe.org

 Yhteystiedot: www.rihmasto.fi/skey 

 eko- ja yhteisökyliä sekä 
kestävän elämäntavan 
asuinyhteisöjä Suomessa

 Bromarvin ekokylä, Raasepori 
(Marttojen rakennuttama pienker-
rostaloalue)

 Gaija Luomukylä, Ähtäri www.gaija.
org 

 Kangasalan Yhteiskylä www.yhteis-
kyla.net

 Katajamäki, Vilppula (ekoyhteisö, 
jonka päärakennus palanut, tulevai-
suutta suunnitellaan)

 Keuruun Ekokylä www.keuruuneko-
kyla.fi

 Kivisalon yhteisökylä, Riistavesi, 
Kuopio (rakentaminen hyvin alkuvai-
heessa) www.kivis.fi

 Linnanniittu, Vihti (rakenteilla) 
www.vihdinekokyla.fi

 Livonsaaren yhteisökylä, Askainen, 
Masku (rakenteilla) www.yhteisoky-
la.net

 Svarfvars, Karjaa, Raasepori (kaava 
hyväksymistä vailla valmis) www.
svarfvars.fi/fi/ekokyla.php 

 Teiskon yhteisökylä, Tampere 
(suunnitteluvaiheessa) http://teis-
kon.yhteisokyla.fi

 Tulikivenkylä (suunnitteilla, paikkaa 
etsitään) http://tulikivenkyla.org

 Väinölä, teosofinen yhteisö Vilppu-
lassa www.ihmisyydentunnustajat.fi/
it99/vainola.html

Kangasalan yhteiskylän 
lämpökeskus yhteistilioneenEkorakentaminen sopii myös maatiloille

Päästöhyväksytty  
uniikkitulisija

Kukkolankosken Luomun olkipaalieristeinen lampola rakentamisvaiheessa ja 
lähes valmiina. Lampola sijaitsee Torniossa. Savilaastilla pinnoitettu olkipaali 
on seinässä hyvä eriste ja tasaa sisäilman kosteusvaihteluita.

Petri Leinonen

Nykyaikainen norjalainen liimapuurakenteinen pihatto. Norjassa puurakentaminen on tuotantorakentamisessa hyvin yleistä. Myös tuotantorakennusten ulkonäköön 
kiinnitetään vuonojen ja tuntureiden maassa kiitettävästi huomiota.  

Landbrugsbygg i Arktis -tutkim
usraportti

Itävaltalainen luomusikala. Siat voivat vapaasti ulkoilla tai olla suojassa sikala-
rakennuksessa. Pitkä lippa suojaa pahemmilta sateilta ja antaa varjoa. 

Stallbau fur die Biotierhaltung

Heikki Hyytiäinen ja 
tulipesäkasetti.

Ou
ti 

Pa
ltt

al
a

Ou
ti 

Pa
ltt

al
a



8 Terve Talo   2011 9Terve Talo   2011

Raision asuntomessuille vuonna 1997 ra-
kennetussa savitalossa asuu sama lääkä-
riperhe, joka talon aikoinaan rakennutti.  
Perhe viihtyy hyvin kevytsaviharkoista 
tehdystä kodissa. 

Kari Laamanen ja Nanne Pallasmaa 
perheineen olivat työn takia muuttamassa 
Lahdesta Turun seudulle.  He etsivät taloa, 
sattuivat näkemään savitalon pienoismal-
lin messuilla ja ihastuivat siihen.

Savitalon rakennuttamista miettiessään 
he saivat rohkaisua Nannen isältä, arkki-
tehti Juhani Pallasmaalta. 

Talon suunnitteli rakennusarkkitehti 
Teuvo Ranki Turusta. Savesta-talon raken-
nuttamisesta ja kevytsaviharkoista vastasi 
Timo Lehtonen/Tmi Savi & Puu.  

Talon rakentaminen

Esanpihan savitalossa on kantava puu-
runko. Ja kantavan puurungon välissä 
kevytsaviharkot, jotka on sisäpinnaltaan 
savirapattu.  Ulkoseinissä on puuta ja kol-
mikerros-kalkkirappaus. 

Raision Asuntomessujen aikaan talo oli 

osittain keskeneräinen.  Seinärakenteet oli-
vat näkyvissä.  Kari Laamasella on tallessa 
Raision Savitalon vieraskirja asuntomessu-
jen ajalta.  Messukävijät antoivat runsaasti 
palautetta.  Joillakin oli huolta rakennus-
materiaalien kestävyydestä – miten se mah-
taa kestää sateet ja tuiskut.

– Savi-olkiharkot ovat kestävä materiaa-
li. Rakennuksessa tai rakenteissa ei ole ollut 
mitään ongelmia, ei elämistä saven tai rap-
pausten suhteen. Ja vaikka rakennusajan 
loppupuolella alkoi meillä rakennuttajilla 
olla rahat vähissä, ei arkkitehti onneksi an-
tanut periksi materiaalien laadussa, Kari 
Laamanen sanoo.

Taloon valittiin korkealaatuiset raken-
nusmateriaalit, esimerkiksi kestävät ikku-
nat ja kauniit keraamiset kattotiilet, joiden 
väri vaihtuu auringon kierron mukaan.

– Ja rakennusmiehet olivat loistavia ja 
tekivät hyvää työtä, esimerkiksi kaarevan 
ulkoseinän kanssa, Laamanen kiittelee.

Rakenteet dokumentoitu

Koetalon rakentaminen kevytsaviharkoista 
kiinnosti monia.  

Harvan talon rakenteet ja rakennusma-
teriaalit on yhtä hyvin dokumentoitu kuin 
Raision savitalon.  

Minna Salonen teki vuonna 2001 Turun 
ammattikorkeakoulun Rakennusosaston 
Insinööri (AMK) – opinnäytetyön Kevytsa-
viharkkorakentaminen, joka sadan vuoden 
päästäkin tulee olemaan talon omistajille 
arvokas tietolähde. 

Talossa on huoneistoalaa 127 neliömet-
riä, neljä huonetta ja keittiö, viherhuone ja 
ullakko.  Makuuhuoneet ovat omassa sii-
vessään hieman erillään oleskelutiloista.  
Ilmanvaihto on painovoimainen.

Savitalossa asuminen

Yli 11 vuotta talossa asunut Laamanen-Pallas-
maan perhe viihtyy kodissaan erinomaisesti.  

Perheen lapsille ja koirille asuntomessu-
alue Raision Katteluksessa on kiva ympä-
ristö, jossa lapsille oli lähellä päiväkoti ja 
koulu.  Kouluikäisille, vielä kotona asuville 
ja lentopalloa harrastaville Maija ja Nella 
-tyttärille Raision liikenneyhteydet tuotta-
vat kuitenkin välillä vaikeuksia.   

– Savitalo on meidän perheellemme mit-
tojen mukaan tehty koti.  Olimme alusta 
asti suunnittelussa mukana, Kari Laama-
nen kertoo.

– Talossa on moni hienoja yksityiskohtia 
kuten iso kylmäkomero, vanhanajan kun-

non ullakko ja etelään suuntautuva viher-
huone, Nanne Pallasmaa sanoo.

Molemmat ovat lääkäreinä tavanneet ra-
kennusterveysongelmista kärsiviä potilaita 
ja osaavat arvostaa savitalonsa erinomaista 
sisäilmaa.  Saviharkot ja -rappaus tasoitta-
vat huoneilman kosteusvaihteluita.

– Ainoa muutos, mikä talossa on teh-
ty, on pari vuotta sitten tehty siirtyminen 
maalämpöön.  Se oli helppo tehdä, koska 
kierukat oli jo valmiiksi kaivettu maahan, 
Kari Laamanen sanoo.

Käyttövesi lämpiää nykyisin maaläm-

möllä.  
– Sähkölasku pienentyi niin paljon, että 

Fortum tarkisti sähkön kulutuksen vähe-
nemisen syyn meiltä ja riemastui. Nyt mie-
timme vielä keittiön metallisen keskuslie-
den vaihtoa paremmin lämpöä varaavaan 
muurattuun tulisijaan.  Ja hyvin lämpöä 
varaava tiilipiippu talossa jo onkin.

Raision savitalossa asuu tyytyväinen 
perhe. 

– Vaikka lottovoiton saisi, ei tästä talosta 
haluaisi muuttaa.

Marja Salmenmäki

Liikenne käsitteenä ei ole pelkkää 
ihmisten ja tavaroiden liikkumis-
ta paikasta toiseen kulkuvälineil-
lä, vaan myös tietoyhteiskunnan 
tuottajien ja asiakkaiden välistä 
bittivirtaa. Tämä tulee hyvin ilmi 
verkkokaupassa. 

Liikenteen kokonaisajatukseen 
kuuluu myös se, että se on itsenäi-
nen, kaupungin tai muun ympä-
ristön muista toiminnoista erillään 
oleva tapahtuma, joka kuitenkin, 
paradoksaalista sinänsä, ei toteu-
du, jollei sillä ole ympäristöä ja 
toimijoita. 

Liikenteen luonteeseen kuuluu 
myös, että se peilaa aina ympäris-
tönsä elinoloja ja sosiaalista tilaa, ja 
on myös itse sitä. Liikenne on siis 
sosiaalinen tapahtuma, vuorovai-
kutuksessa ympäristönsä kanssa, 
tulisi olla myös harmoniassa..

 

Rakennemuutos  
määräpaikoissa
Ennen hallitsi sahaaminen edes ta-
kaisin asunnon ja työpaikan väliä. 
Nyt ne matkat ovat jääneet kuudes-
osaan (7 km 42:sta päivässä). Pää-
osa on nykyisin vapaata vaeltelua 
vapaa-ajalla, ostoksilla, vieraisilla 
ja asioilla. Asunto pitää pintansa 
lähtö- tai määräpaikkana, jopa 
kasvattaakin merkitystään. Kotini 
on linnani ja päinvastoin. 

Tunti vain  
ja kolme matkaa
Päivittäinen liikkumisemme on jo 
vuosikymmeniä pysytellyt runsaan 
tunnin aikabudjetissa ja erillisten 
matkojen luku kolmessa. 

Miten paljon ehtii, riippuu sys-
teemin nopeudesta. Tätä nykyä 

ehtii tunnissa noin 42 kilometriä, 
lähes 15 kilometriä matkaa kohti. 
Keskituntinopeus on 40 eli mopo-
menoa. 

Autolla tehdään leijonanosa 
matkoista, kolme neljännestä. Jos 
autoja ei käytetä, liikenne hilliintyy 
ratkaisevasti.
Autoriippuvuuden vähentämisen 
askeleet ovat: 
 kustannustietoisuus (22 e/vrk 

eli 680 e/kk)
 vaihtoehtoiset elämykset (muuta 

kivaa)
 lihasvoimaisen liikkumisen ter-

veellisyys
 yhdyskuntarakenteiden tiivistä-

minen (DigiEcoCity)

Verkko 
kauppa
Verkkokauppa tuntuu virkistyvän 
hiljakseen. On joukko päivittäis-
hyödykkeitä, joiden itse nouta-
miseen ei sisälly minkäänlaista 
markkinahupia, hyötyliikennettä 
kylläkin. 

Lähilogistiikka kaipaa innovaati-
oita. Ensimmäinen toimiva systee-
mi näyttää olevan noutolaatikko, 
isompi kuin postilaatikko.

Kaupunki 
liikenne
Kaupunkiliikenteestä tulevat mie-
leen kehätie, paikallisjuna, bussi 
ja raitiovaunu, ehkä myös metro. 
Ihmiset tulevat esikaupunkialu-
eilta kaupunkikeskustoihin julki-
silla kulkuvälineillä ja autoilla, ja 
liikkuvat ristiin rastiin tarpeensa 
mukaan. 

Kaupunkikeskustoiden liikenne-
järjestelyt muovautuvat kaupungin 

mallin ja muodon mukaan. On 
laadittu useita teorioita siitä, mi-
ten kauppa, teollisuus ja ihmiset 
jakautuvat eri etäisyyksille liike-
keskustasta. Perinteisesti kaupun-
git muodostuvat kolmen mallin 
mukaan, jotka ovat:
 Burgessin kehämalli: Kaupunki 

koostuu kehämäisistä osista, kes-
kellä liikekeskusta, sen ympäril-
lä teollisuusalue, sen jälkeen 
siirtymäalue, sitten halpoja asun-
toja, seuraavalla kehällä kalliita 
asuntoja ja maaseutu.

 Hoytin sektorimalli: Liikekes-
kustan ympärillä oleva alue ja-
kautuu sektoreihin, joista suurin 
osa on työväenluokan halpoja 
asuntoja ja kevyttä teollisuutta. 
Seuraavilla kehillä on sektoreit-
tain keskiluokan ja rikkaan yh-
teiskuntaluokan asuntoja.

 Harrisin ja Ullmanin moniydin-
malli: kaupungilla voi olla mon-
ta keskustaa, monia teollisuus-
alueita ja asuinalueita sikin so-
kin, teollisuuskeskuksia ja asu-
malähiöitä ulkopuolella. Silti 
liikekeskustan ympärillä on 
enimmäkseen kevyttä teollisuut-
ta, alaluokan asuntoja ja keski-
luokan asuntoja. Ylempi luokka 
asuu jollakin alueella kaupungin 
laidalla. 
Esimerkiksi Helsingissä sovelle-

taan sektorimallia, kun taas sen ym-
pärillä olevat Espoo ja Vantaa ovat 
moniydinmallin mukaisia. Muista 
Suomen kaupungeista esimerkik-
si Turku noudattaa sektorimallia 
ja Tampereella sekoittuu kehä- ja 
sektorimalli. Oulu on rakentunut 
kehämallin mukaisesti.

Pekka Rytilä
Erityisasiantuntija Pöyry CM Oy

pekka.rytila@poyry.com

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 

Kyläojankatu 21, Messukylä TAMPERE, (03) 356 4641 
Av. ma–pe 10–17, la suljettu • touko- ja elokuu la avoinna 9-12
www.kopli. 

• Kuivakäymälät 
• Käymälärakennukset 

• Jätevesilaitteet mustille ja harmaille vesille 
• Kompostorit • Jätevesisuunnitelmat 
• Asennukset • Tarvikkeet • Varaosat

 
Tervetuloa tutustumaan tai tilaa suoraan 

verkkokaupastamme www.kopli. 

Asiantunteva erikoismyymälälä
ikoismyymäl

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

ENERGIANSÄÄSTÖ OY
Puh. 019 338 164

www.energian.net

0500-316119

Keramia Oy, puh. (02) 420 000 � Seppälän Tiili Oy, puh. (02) 484 300
� Ylivieskan Tiili Oy, puh. (08) 4276 000 � www.tiileri.fi

Olipa kotisi moderni tai aikansa klas-
sikko, Tiileri-tulisijamallistosta löy-
dät sopivan vaihtoehdon kotisi sydäm-
meksi. Laajan malliston lisäksi tulisijan 

TERVETULOA KOTIIN
Tiileri-tulisija viimeistelee kotisi tunnelman

pintamateriaalin voi valita useista eri 
vaihtoehdoista sisustukseen sopivaksi. 
Tutustu malleihimme internetissä osoit-
teessa www.tiileri.fi.
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UUTUUS!
Funkkis Mikael 
lämpöuuni alk. 

3190€ 
+muuraus +rahti

Parru ja Putki 
V-P Virtanen

Puh. 0400-620 972

• Mökkitalkkarintyöt
• LVI-työt

• Uudisrakenteet
• Saneeraukset

Kotitalousvähennyskelpoinen.
046-599 6924

Ulkovuori- ja peltikatto-
maalaukset ja pesut 

sekä timpurintyöt 
ammattitaidolla.

Raision savitalossa 
asuu tyytyväinen perhe

Raision savitalon 
vehreässä puutarhassa 

viihtyy työterveys-
lääkäri Kari Laamanen.

Raision savitalon portaaton pääsisäänkäynti Kari Laamanen ja Nanne Pallasmaan talon sisäilme on yksinkertainen ja valoisa.

Liikkuvuuden  
yhteiskunta

verkkokaupan logistiikka

Vuonna 2005 suomalainen teki keskimäärin 2,9 matkaa vuorokaudessa. Aikaa niihin kului 1 tunti ja 11 minuuttia. 
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2004–2005, LVM ja WSP LT-konsultit.

Yleiskuva liikkumisesta 2005
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Harvassa ovat ne ihmiset, jotka eivät usko ympäris-
töuhkia todeksi, ja harvassa ne poliittiset puolueet, 
joiden agendalle ympäristöasiat ja ilmastonmuutos 
eivät kuulu. Puhutaan ekotarvikkeista, ekologisista 
kuljetusneuvoista, ekologisesta asumisesta ja elämän-
tapojen muuttamisesta ekologisempaan suuntaan. 
Moni ei kuitenkaan ymmärrä, mitä aidosti ekologinen 
elämä ja asuminen todella tarkoittaa ja vaatii. 

Kansainvälisten tiedemiesten muodostama ilmasto-
paneeli IPCC on tehnyt johtopäätöksen, että maapal-
lon keskilämpötila ei saisi nousta 2 astetta nykyistä 
korkeammaksi.

Useimpien tiedemiesten käsityksen mukaan lämpö-
tilan nousu johtuu ennen kaikkea liian paljon fossiilisia 
polttoaineita kuluttavista elämäntavoistamme. 

IPCC on laskenut, että globaalin lämpötilanousun 
rajoittaminen kahteen asteeseen edellyttäisi yksilö-
kohtaisen energiakulutuksen saattamista tasolle 2 000 
W, mikä vastaa noin 17 500 kWh vuotuista kulutus-
ta. Sveitsiläinen tutkijaryhmä taas on laskenut 2 000 
W riittävän terveen yhteiskunnan ja hyväksyttävän 
elämänlaadun turvaamiseksi. Suomen olosuhteissa 
kestävä energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien kasvi-
huonepäästöjen taso voisi olla 3000 W (26000 kWh/v) 
ja 1500 kg hiilidioksidia henkeä kohti. Kiinnostava 
kysymys onkin, mitä energiankulutuksen saattami-
nen kestävälle tasolle merkitsee kunkin suomalaisen 
kohdalla. 

Nykyään suurimmat hiilidioksidipäästöt johtuvat 
liikenteestä – 2700 kg, asumisesta – 2500 kg ja elin-
tarvikkeista – 2300 kg. Kestvästä 1500 kg:n tasosta lii-
kenteelle varatulla 405 kg:lla pääsee nykyisillä ajoneu-
voilla: henkilöautolla 2500 km, julkisella liikenteellä 
8500 km ja lentokoneella 3000 km. Asumisen 375 kg 
päästö-määrällä voi saada 3300 kWh sähköä tai 1400 
l öljyä. Aurinko- ja tuulienergiasähkön päästöt ovat 
lähellä nollaa ja puu on hiilidioksidineutraalinen.

Jokainen voi itse valita miten päästömääränsä jakaa 
– rakentaa oman cocktailinsa  ja yrittää pysyä sallittu-
jen rajojen sisällä. On kuitenkin selvä, ettei nykyisillä 
teknologioilla ja elämäntavoilla päästä tavoitteeseen. 
Energiankäytön on muututtava nykyistä tehokkaam-
maksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi, ja teknologiaa 
ja infrastruktuuria pitää kehittää toimimaan mahdol-
lisimman pitkälle uusiutuvalla, puhtaalla energialla. 
Tärkeintä on kuitenkin elämäntapojamme muuttami-
nen ympäristötietoisempaan suuntaan.

Myös asuinympäristöjen kehittämisellä voidaan 
tukea aidosti ekologisen elämäntavan tavoittelua. 
Monipuolinen, sosiaalisesti aktiivinen, virikkeellinen 
ja viihtyisä asuinympäristö tarjoaa erilaista kestävää 
elämää tukevaa toimintaa. Siellä ansiotyötä voi tehdä 
kotona ja pienimuotoinen ruoantuotanto, askartelu 
sekä omatoimiset korjaustyöt ovat mahdollista. Asuin-
alue on kytketty vihervyöhykkeisiin, kevyen liikenteen 
verkkoon ja hyvin toimivaan julkiseen liikenteeseen.

Aidosti ekologisessa asuinympäristössä rakennuk-
set ovat joustavia ja ne ottavat huomioon elinkaaren 
aikana muuttuvat tarpeet. Rakennusmateriaalit ovat 
pitkälti uusiutuvia, terveellisiä ja niitä voi kierrättää, 
huoltaa sekä korjata helposti. Rakennuksen elinkaares-
ta riippuen sen käyttämiseen kuluttaa nykyisin noin 10 
kertaa enemmän energiaa kuin rakentaminen. Tämä 
suhde toki muuttuu tulevaisuudessa, kun rakennusten 
energiantarve saadaan kestävän asumisen edellyttä-
välle tasolle.

Viihtyisät, monia toimintoja tukevat asumisratkai-
sut luovat edellytyksiä asioiden tekemiselle omassa 
asumisympäristössä paljon nykyistä enemmän. 

Vapaa-ajalla tehtyjen matkojen osuus on nykyään 
työ- ja koulumatkoja suurempi. Kun viihtyisyys kas-
vaa, ylimääräinen vapaa-ajan liikenne vähenee, sa-
moin turha kulutus. Sosiaalisia verkostoja muodostuu 
helpommin, mikä vähentää edelleen kulutusta ja pa-
rantaa elämänlaatua. 

Näillä keinoilla voidaan varmistaa hyvä elämän laa-
tu myös jatkossa. Aito ekologinen toiminta on avain 
myös hyvään tulevaisuuteen! 

Bruno Erat
TkL, arkkitehti, Safa

 Ekoarkkitehti Bruno Erat luennoi aiheesta: ”Luonnon eh-
doilla – vähemmällä enemmän!”  TerveTalo-messuilla la 
14.5. klo 11.30 Aitoon Honkalassa

Aito Säästöpankki
Aitopaja Oy
Anja Wähling Tmi
Arkkitehtuuritoimisto  
Pertti Toivari 
Arkkitehtien neuvontapiste
Asumisterveysliitto ASTE
DT-keskus Kuivakäymälä 
Eika -tuote ky
Ekoinfo Raimo Flink
ELOTAR-hanke
Enermix Oy
Geoanalyysi Oy 
Hattulan Kaakelitehdas Oy
Hämeen Maalämpö
Hämeen Energia Oy
JN-Group / Orima
Kamarikorjaamo T:mi 
Kantri Ry
Kevox Ky
Konto Oy
KS-Pelti Oy 
Kukkian Kädentaitajat
Kulttuuriyhdistys Mikkolan 
Navetta Ry
Kultapellon Puutarha
Kurjen Tilan ekokylä
Kylätalkkari -hanke
Kylätalot kuntoon -hanke
Käymäläseura Huussi
Lietso oy
Luomulaatikko
Lämpömuuri Pönttöuunit
Merkurpankki
Mestarientisöijät ry
Natural Building Company
Noormarkun selluvilla Oy

Nuohousalan keskusliitto Ry
Oscar Trade Oy
Paja Kaukomieli 
Pajutex Oy
Pirkan Helmi ry
Pomoottori ry
Pohjolan Pintamestarit Oy
Pälkäneen kunta
Pälkäneen seudun ympäris-
töyhdistys
Rakennusperinteen Ystävät
RAKSA –kierrätystori 
Raktek Kukkia 
RAM-hanke – LUOMURA Ry
SAVI ry -  
Savirakentaja yhdistys  
Savumax Oy  
Sellueristys Mäkelä Jorma
Sirium Oy
Suomalaiset Tulisijat ry 
Suomen Fengshui - yhdistys
Suomen kestävän  
elämän tavan yhteisöt, SKEYry
Suomen Kiinteistö- ja Kanto-
jyrsinpalvelu
Suomen terveysilma Oy
Sydänpuu Tamminen Oy
Sähköyliherkät Ry
Erja Tamminen Ay/  
Sähköäilmassa 
Taontapaja Tulikoira
Tilanne m3 osuuskunta
Uuden Ajan Mummonmökit Ay
Viherutopia Ky
Wienerberger Oy
WindSide Production Oy
Vanha Savotta – Kämppä-
kauppa

Tuo myytäväksi käyttökelpoista rakentamiseen ja si-
sustamiseen kelpaavaa tavaraa ja alan kirjallisuutta. 
Yksittäiset esineet tuodaan paikalle Honkalan ala-
lavalle perjantaina 13.5. kello 14–19 tai lauantaina 
14.5. kello 7–9. Sylissä kannettavaa tavaraa voi tuoda 
messuaikanakin. 

Tavaroissa on oltava valmiina hintalappu, jossa on 

tilaa myyjäkoodinumerolle. Isommista tavaraeris-
tä tuodaan myyntipisteeseen vain näytekappale tai 
kuva, ostaja ottaa myyjään yhteyttä ja sopii tavaran 
toimittamisesta.

Tavaran tuojan on haettava myymättä jääneet ma-
teriaalit pois messujen loppupuolella, viimeistään 
kello  20 sunnuntaina 15.5., ellei ole sovittu tavaran 

lahjoittamisesta messujärjestäjälle. 
Myydystä tavarasta TerveTalo-messut ottaa 20 

prosentin provision. Vastuu tavaran käyttökelpoi-
suudesta ja kunnosta on omistajalla. 

Kannattaa muistaa, että kohtuullisella hinnoitte-
lulla kauppa käy ja turhaan nurkissa lojuva tavara 
pääsee kiertoon ja käyttöön!

Luonnonmukaisen rakentamisen keskuksen nettisivut 
löytyvät osoitteesta www.luomura.com. Sivut tarjoavat 
monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä ekologi-
sesta ja terveellisestä rakentamisesta ja asumisesta.

Artikkelipankista löytyy tietoa muun muassa puu-
lämmityksestä, uusien energiatehokkuusvaatimusten 
yhteensovittamisesta ekorakentamisen kanssa sekä ra-
kennusarkkitehti Maarit Holttisen artikkeli luonnol-
lisen, painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttamisesta 
Tampereen Steinerkoulun uudessa rakennuksessa. 

Talotarinat puolestaan esittelevät esimerkkejä eri-
laisilla luonnonmukaisen rakentamisen menetelmil-
lä toteutetuista taloista. Sivuilla on runsaasti kuvia 
erilaista rakennuskohteista ja Luomuran toiminnasta 
muun muassa Rio Limpiossa, Dominikaanisessa ta-
savallassa.

Linkkilistan avulla löytää kattavan verkoston eko- ja 
perinnerakentamisen, asumisterveyden ja yhteisöasu-
misen eri toimijoita Suomessa. Luomuran sivut ovat 
oiva portti ekologista rakentamista käsittelevän tiedon 
äärelle, olitpa sitten rakentaja, remontoija tai muuten 
vaan kiinnostunut teemasta.

TERVE TALO- 
MESSUT
3.- 4.5.2008
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TERVE TALO-
MESSUT  
Pälkäneen 
Aitoossa 
14. - 15.5.2011

Terve  Talo  -messut
14.–15.5.2011  aitoon Honkalassa

laUaNTaI 14.5.
11.00 MESSUJEN AVAJAISET alakerran luentosalissa

11.30 ekoarkkitehti Bruno Erat: ”Luonnon ehdoilla – vähem-
mällä enemmän!” 

14.00–16.00 ”Vartit”- tietoiskuja 
Jätevesiasiaa – Raini Kiukas / DT-keskus  
Kompostoivat käymälät – Käymäläseura Huussi Ry 
Painovoimainen ilmanvaihto – Luomura ry 
Ekokeksintöjä Ekoinfo ry / Raimo Flink  
Fengshui talo – Arkkitehti Kristiina Mäntynen, Fengshui Ry

SUNNUNTaI 15.5.
11.00–11.50 Luonnonmukaista puulämmitystä - Heikki Hyy-
tiäinen

12.00–12.50 Olkipaalitalo - Natural buildning company

13.00 ”Vartit”- tietoiskuja 
Savitaloja! – Mikko Tuononen/Luomura   
Puutaloja! – Harri Metsälä/Luomura 
Yhteisöllisyyttä Suomessa – Suomen Kestävän Elämäntavan 
Yhteisöt /Mia Saloranta 
Kurjen tila, ekokylä Vesilahdella – Ira ja Ari Hellsten

Messuinfo
Messupaikka: Aitoon Honkala, osoite Honkalantie, 36720 
Aitoo, www.aitoo.fi ks. kartta

avoinna: la 14.5.2011 klo 10-17, su 15.5.2011 klo 10-16.

Järjestäjä: Luonnonmukaisen rakentamisen keskus Luomu-
ra ry www.luomura.com, toiminnanjohtaja Mikko Tuononen 
040 535 9417

liput: 8 e/ 4 e, alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi vanhem-
pien mukana

Infopiste: Messuosasto nro 48, käytännön messuinfo Pia 
Rämö 044 312 0099

Messujen tiedottaja: Marja Salmenmäki 040 900 5157

Messuluennot: Päätalon alakerran luentosali. Harri Metsälä 
044 967 8283

ravintolat: Messuravintola päätalossa, alalavalla vohveli-
kahvila, pihamaalla makkaragrilli ja olutteltta

arkkitehtien neuvontapiste: TerveTalo-messuilla on mah-
dollisuus keskustella arkkitehtisuunnittelijoiden kanssa tule-
vista hankkeista ja muista mieltä askarruttavista rakennus-
asioista. Neuvontapiste palvelee molempina messupäivinä 
klo 12–16 pääsalissa, osasto 49.

Messuluennot

Messuilla mukana

Aidosti ekologisesti

Bruno Erat  
Bromarvin 
Marttojen 
rakennuttamaa  
Ekokylää esittelemässä

Rakennuskirpputori TerveTalo-messuilla

Luomuran 
sivut,  netin 
tietopankki

TERVE TALO- 
MESSUT
3.- 4.5.2008
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TERVE TALO-
MESSUT  
Pälkäneen 
Aitoossa 
14. - 15.5.2011

Haja-alueelle vesihuoltoverkostojen ulkopuolelle ra-
kennetaan sekä omakotitaloja että mökkejä. Suurin osa 
näistä varustetaan pesukoneilla ja vesikäymälöillä. 

Samaan aikaan sanerataan vanhoja mökkejä ympä-
rivuotiseen käyttöön ja vanhat omakotitalot saavat uu-
sia asukkaita. Lähes kaikilla näillä varustetaso nousee 
muutosten myötä.

WCvedet vaativat  
tehokkaan käsittelyn
Kuvan piirakka kertoo, miten me vettä käytämme. 
Määrä ei kaikilla ole sama, mutta lähes 100 litraan 
vuorokautta kohden yllämme riippuen lähinnä siitä, 
miten me käymme suihkussa. 

Jos kaikki eri jätevesijakeet puhdistettaisiin erikseen, 
niin käsittelytapa vaihtelisi. Kaikkein tehokkain se täy-
tyy olla vessajätevesille. Samaa tehokasta käsittelytasoa 
vaaditaan myös silloin, kun kaikki vedet sekoitetaan 
keskenään. Vessavesien käsittely on siis kaiken a ja o. 

Monessa tapauksessa nämä vessavedet erotetaan 
ja johdetaan umpisäiliöön. Vesikäymälä voi olla joko 
tavallinen, vähän vettä käyttävä tai alipainekäymälä. 
Peruskäymälä täyttää umpisäiliötä kaikkein eniten, 
alipainekäymälässä huuhteluvettä kuluu noin 0,5 l 
käyntikerta kohden. 

Harmaat vedet  
(pesuvedet)
Muut kuin käymälävedet vaativat saostussäiliö- ja maa-
peräkäsittelynkäsittelyn tai harmaavesisuodattimen. 

Puhdistamisen tarve vähenee, jos käytössä ei ole 
pesukoneita. Ja edelleen käsittelytarve vähenee lähes 
kokonaan, jos käytössä ei ole ollenkaan lämmintä vet-
tä eli lämminvesivaraajaa ei ole. Lämminvesi saadaan 
tällöin kylmää vettä lämmittämällä.  

Keittiövesissä on aina kuitenkin sen verran kiinteää 
ainetta ja rasvaa, että on hyvä johtaa vedet maaperään 
saostussäiliön kautta.

 Saostussäiliö voi olla sellainen, josta kiinteän siivi-
län voi itse tyhjentää kompostoriin. Toinen vaihtoehto 
pienille ovat erilaiset suodattimet.

Kuivakäymälä  
sopii aina
Kuivakäymälöitä on myynnissä sisälle lämpimiin ti-
loihin ja kylmiin ulkotiloin. Kun korvaa vesikäymälän 
kuivalla vaihtoehdolla, niin investoinnin hinta on pie-
nempi ja käyttökustannuksissakin tulee säästöä. 

Käymälää valitessa on vain tiedettävä mihin tilaan 
käymälä tulee. Tärkeitä asioita ovat:
 miten saan tuuletusputket ulos, paras vaihtoehto on 

aina suora putki katolle
 mikä on tilan koko, johon käymälä on tarkoitus lait-

taa, laite tilan mukaan
 mistä tulee korvausilma, jos laite vaatii paljon kor-

vausilmaa toimiakseen, esim. polttavat käymälät
 kompostori käymäläjätteiden jälkikompostointia 

varten
 kuka huolehtii käymälän tyhjennyksen

Jos käymälämalli on sellainen, että virtsa erottuu jo 
istuimessa tai laitteesta poistuu nk. suotonestettä, niin 

on mietittävä näiden jälkikäsittely. Eroteltua virtsaa voi 
käyttää lannoitteena, suotoneste käy taas lehtikompos-
torin kostukkeeksi. Nesteitä voi ohjata harmaavesisuo-
dattimiin, jos suodattimen valmistaja on niin ilmoitta-
nut.  Maahan nesteitä ei sellaisenaan pidä johtaa. Lisää 
tietoa kuivakäymälöistä www.huussi.net

Uusi talousjätevesiasetus  
ei muuttanut vaatimuksia
Valtioneuvosto hyväksyi 10. maaliskuuta tänä vuon-
na uuden jätevesiasetuksen. Siinä määritellään uudet 

vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjäte-
vesien puhdistustasolle. 

Asetuksen siirtymäaika päättyy vuonna 2016. Uudet 
vähimmäisvaatimukset vastaavat aiemman jätevesiase-
tuksen lievempää vaatimustasoa. Herkästi pilaantuvil-
la alueilla, kuten rannoilla tai pohjavesialuilla kunta 
voi ympäristönsuojelumääräyksissään edellyttää pe-
rusvaatimuksia korkeampaa puhdistustasoa. 

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on täy-
tettävä asetuksen puhdistusvaatimukset vuoden 2016 
maaliskuuhun mennessä. Uusi asetus vapauttaa jäte-
vesien käsittelyn tehostamisesta kiinteistönomistajat, 
jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 
68 vuotta ennen 9.3.2011.

Lisäksi erityisen vaikeassa taloudellisessa elämän-
tilanteessa voivat saada hakemuksesta vapautuksen 
näistä määräyksistä. Vapautusta haetaan kunnalta ja 
se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Talousvesikaivo  
kannattaa suojata
Jätevesijärjestelmä on aina riski pohjavedelle ja omalle 
kaivolle. Kirjoittajan oma kokemus vahvistaa asian-
tuntijoiden informaation, oma jätevesijärjestelmä pilaa 
kaivoa. Pienessä kylässä löytyi monta kaivoa, jonka 
vettä ei pitäisi juoda ollenkaan. Myös porakaivoja oli 
pilaantunut. 

Vaikka uusi asetus ei koskisikaan omaa kiinteistöä, 
niin kannattaa kuitenkin tarkistaa vesikaivon kunto 
ja veden laatu. Pirkanmaalla Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys tekee kaivojen vesitutkimuksia, 
www.kvvy.fi. 

Tulosten mukana tulee tarvittaessa ohjeita kaivon 
puhdistamiseen ja tietoa myös siitä, mikä mahdollisen 
ongelman aiheuttaa ja voiko pelkkä kaivon puhdistus 
palauttaa veden laadun hyväksi.

Raini Kiukas
DT -keskus Kuivakäymälä

 Kuivakäymäläasiantuntija Raini Kiukas kertoo jätevesien 
käsittelystä TerveTalo-messuilla la 14.5. klo 14.00 Aitoon 
Honkalassa

Talousvesi muuttuu jätevesiksi käytön jälkeen
veden käyttö kotitaloudessa

Raini Kiukas on yksi TerveTalo -messujen ”Vartit” -tieto-
iskujen esitelmöijistä.
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TerveTalo -keskus
Luomura ry

Navettakalleria

Aitopaja Oy

Muodon muutoksia ry

Uuden Ajan 
Mummon mökit Ay

Arkkitehtuuri-
toimisto

Pertti Toivari

Lämpömuuri
Harri Metsälä

Bonobon Oy

Pertun Puu  
ja Patina

Edellisessä kodissamme oli iso 
tontti ja keittiöjätteen lisäksi syntyi 
paljon kompostoitavaa puutarha-
jätettä. Kompostointipaikkana oli 
kaksi vanhoista hirsistä tehtyä ke-
hikkoa, ulkomitoiltaan metri kertaa 
metri ja korkeudeltaan puolimet-
risiä. 

Kaksi erillistä kehikkoa oli hyvä 
ratkaisu, koska toista sai täydentää 
uudella aineksella sillä aikaa, kun 
toinen vielä muhi mullaksi. Myös 
tilavuus oli tarpeeksi suuri, jotta 
keskiosa pysyi lämpöisenä ja pa-
laminen jatkui hyvin, vaikka läm-
pöeristystä ei ollut. 

Tällainen komposti toimii kui-
tenkin hyvin vain kesäaikaan. Kun 
syksy saapuu, niin komposti kyl-
menee ja talvella aktiivisuus lop-
puu kokonaan. Ison massan ansios-
ta komposti kuitenkin käynnistyy 
keväällä välittömästi, kun aurinko 
alkaa lämmittää.

Joulukuun 2008 alussa aloimme 
kokeilla näissä komposteissa bio-
aktivaattoria, jota hankimme sa-
massa Luopioisten kirkonkylässä 
asuvalta Pertti Niemiseltä. 

Nestemäinen bioaktivaattori 
pohjautuu japanilaiseen EM-bak-
teeriseokseen, joka rakentuu maito-
happobakteerien ympärille. Seok-
sen mikrobit toimivat yhteistyössä 
niin, että ne tuhoavat tehokkaasti 
haitallisia bakteereja ja estävät nii-
den kasvun ja edistävät hyödyllis-
ten bakteereiden kasvua. 

Kokemusten mukaan bioakti-
vaattori nopeuttaa eloperäisen jät-
teen hajoamista huomattavasti.

Toisen kompostin annettiin olla 
vertailun vuoksi sellaisenaan ja ak-
tiivikäytössä olevaan kompostiin 
kaadettiin bakteerinestettä. Uutta 
biojätettä lisättiin sen verran kuin 
taloudessa normaalisti syntyi ja 
silloin tällöin jätteen joukossa oli 
myös bioaktivaattoria.

Talviajan kanneksi laitettiin 5 
cm paksua styrox-levyä, joka toimi 
lämpöeristeenä. Kompostin lämpö-
tila oli kokeen alkaessa vähän alle 
20 astetta ja se pysyi talvikauden 
ajan 30–40 asteessa. 

Vertailukompostin lämpötila 
laski nopeasti ja oli talven ajan 
vain hieman nollan yläpuolella. 
Huhtikuun lopulla korvattiin sty-
rox-kansi muovilla, jotta aurinko 
pääsi lämmittämään kompostia. 
Kompostin keskiosan korkeimmat 
lämpötilat kohosivat heti touko-

kuun alussa 50–60 asteeseen. 
Mielenkiintoinen havainto kos-

ki lämpötilan nopeita vaihteluita: 
se saattoi vuorokauden aikana 
vaihdella 40 ja 63 asteen välillä. 
Hidastaako bakteerikanta työtah-

tiaan, ettei lämpötila nouse sille 
vaarallisen korkeaksi vai tappaako 
korkea lämpötila osan porukasta, 
jonka seurauksena lämmöntuotto 
laskee?

Kun aloimme suunnitella uutta 

taloamme, oli jo alusta alkaen sel-
vää, että sinne tulee kunnollinen 
biojätteen käsittely. Päädyimme 
ulkorakennuksen kellarikerrok-
seen sijoitettavaan peltikomposto-
riin, johon yhdistetään myös sen 
yläpuolella oleva kuivakäymälä. 
Tilassa ei ole lämmitystä, mutta 
se sijaitsee osittain maan sisällä ja 
sen seinät on muurattu kevytsora-
harkoista. Siellä on siis talvellakin 
lämpimämpi kuin ulkona ja maa-
tuminen pysyy käynnissä.

Muutimme asumaan uuteen 
taloomme ennen kuin ehdimme 
hankkia kompostorin ja kompos-
toimme ensimmäisenä talvena 
keittiöjätteet lehtikompostin päälle 
kaivetussa kuopassa, joka peitettiin 
styrox-levyillä ja muovipressulla. 
Bakteeriliuosta ja sen herkku-
ruokaa bokashia lisäsimme aina 
vähän jätesangollisen mukana.  

Huomasimme yhtenä päivänä, 
että lumi oli sulanut levyjen väli-
kohdasta ja höyry kohosi pakkas-
ilmaan, kun nostimme levyt pois. 
Kompostin lämpötila oli noin 30 
astetta. Massaa oli niin vähän, että 
lämpötila ei pysynyt korkeana ko-
vin pitkään, mutta plussan puolel-
la kuitenkin huolimatta kylmästä 
talvesta.

Nyt olemme saaneet peltikom-
postorit paikalleen ja käynnistys-
vaihe on menossa. Kompostorit 
ovat kangasalalaisen KS-Pelti Oy:n 
valmistamia. 

Tuote vaikuttaa perusteellises-
ti ajatellulta. Etureunan saa auki 
ja sisällä oleva aines on kahdessa 
kerroksessa. Kun yläosa on täyt-
tövaiheessa, alaosassa oleva aines 
voi jälkikompostoitua. Kun se on 
valmista, alaosan voi tyhjentää ja 
yläosan aineksen kipata sen tilalle. 
Näin yläpuoli on taas tyhjänä otta-
maan vastaan uutta jätettä.

Koska järjestelmään on liitetty 
kuivakäymälä, meillä on jälleen 
kaksi erillistä säiliötä. ”Puhtaam-
man” säiliön multaa käytetään 
syötäville kasveille ja toisen säiliön 
multaa koristekasvien tarpeisiin. 
Systeemi on kolmen omakotitalon 
yhteiskäytössä, joten hankimme 
kaksi 400 litran säiliötä. 

 Aika näyttää, miten komposto-
rin ja bioaktivaattorin yhdistelmä 
toimii näissä olosuhteissa. Nyt 
olemme luottavaisella mielellä että 
systeemi tulee toimimaan hyvin.
Puutarhuri Mirjami Valli, www.cmit.fi

Ekologinen

P. 040-583 9294 / 03-377 3311

VERHOILUPUUTYÖ
Kalevi Salakka
Ellintie 3, 36200 Kangasala

• Perinteiset verhoilutyöt 
• Entisöinti ja puusepäntyöt

Kohta jo 20 vuotta 

verhoilua 

Kangasalla!

www.verhoilupu
utyo.fiVanhat huonekalut kuntoon lahjakortilla!

Os. Onkkaalantie 98, 36600  Pälkäne. 
Puh. 0400 547 492 Fax (03) 534 1158, 

www.saaris-sahko.com

- Kaikkiin sähkötöihin
- Tarvikemyynti

Erikoispuuseppä & 
remonttisaneeraus

TETEKA
Palveluita joka lähtöön!
Sisä- ja ulkoremontit 

(mm. maalaukset, tapetoinnit), 
kylpyhuone- ja sauna-
remontit. Takuutyönä!

Soita ja kysy tarjous!
Puh. 040-5880 642, 

0400-989 246
Y-tunnus 1727571-3
ps. Toimimme koko 
Pirkanmaan alueella.

HUOM! Kotitalousvähennys!

Tehtävämme on 

TURVATA KIINTEISTÖSI 
PALOTURVALLISUUS!
Ja varmistaa raikas sekä 
terveellinen hengitysilma!

TILAA ILMAINEN 
tarkistus 

p. 046-555 7324,
040-537 4492

Muista 
kotitalous-
vähennys!

KOVA KYSYNTÄ
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Myyn mökit, talot, tilat, tontit,

pihapiirit ammattitaidolla.
Väl. palk. 4,92 % (sis. alv:n)

tai sopimuksen mukaan.

Puh. 0400 486 386

Oy

www.sartesuo. 

Maisterinkatu 14, Riihimäki

Jukka Sartesuo
LKV kiinteistönvälittäjä

julkinen kaupanvahvistaja
Kiinteistönvälitystoimisto

Kompostointikokeiluja käytännössä

Vihje pilkkimiehille: Talvilämmin komposti on lierojen mieleen ja ne oleskelevat 
pintaosissa, josta ne on helppo löytää.

Toiseen säiliöistä on liitetty yläkerrassa oleva kuivakäymälä. Täl-
laiseen säiliöön täytyy liittää tuuletusputki, sijaitsipa säiliö sitten 
sisällä tai ulkona. Näin hajut eivät nouse itse käymälätilaan. 

Löysimme upean pienen metsäsaarekkeen, josta kalli-
on päältä avautui näkymä pellon yli. Idylliä rikkoi vain 
jyhkeimpien mäntyjen kyljissä olevat punaiset täplät. 

Puut aiottiin kaataa ja pian paikalla paistaisi paljas 
kallio ja metsä olisi entinen. Sillä kävelyllä päätim-
me, että tuon korkeimman petäjän viereen kohoaisi 
Perimmäisen torppamme.

Petäjät säilyivät ja seisovat nyt jykevinä suojele-
massa torppaamme ja talon kohdalta kaadetut puut 
ovat paneeleina seinissämme ja katoissamme. 

Talo seisoo mäen päällä etelään katsoen puiden 
suojatessa pohjoistuulilta ja vanha vasikkahaka, puo-
len hehtaarin metsämme, on mainio seikkailupaikka 
lapsille.

Puu lämmittää hirsitalon

Metsän laitaan, maaseudulle sopi luonnostaan puu-
pintainen talo. Halusimme talon rungoksi hirren, 
joka kestäisi ja toisaalta sen voisi purkaa vuosien 
päästä ja käyttää uudelleen. 

Oli myös tärkeää, että kaiken rakennusmateriaa-
lin voisi polttaa tai kompostoida ja luontoon jäisi 
mahdollisimman vähän jätettä. Halusimme taloon 
luonnonmukaisia, kestäviä, ja terveellisiä materiaa-
leja sekä kierrätettyjä materiaaleja.

Talopaketin toimittajan valinta ei sitten ollutkaan 
helppoa, sillä hirsitehtaat eivät 2000-luvun alussa 
uskaltaneet lähteä tekemään muovitonta taloa. Kat-
toon olisi ehdottomasti haluttu laittaa muovi. Lopul-
ta valinnanvaraa ei juuri ollut, sillä saimme mieleisen 
tarjouksen vain yhdeltä hirsitalovalmistajalta.

Lämmitykseen halusimme käyttää läheltä löyty-
vää energiaa. Päädyimme maalämmön ja puuläm-
mityksen vertailun jälkeen puulämmitteiseen patte-
rikeskuslämmitykseen, jota täydennetään myöhem-
min aurinkopaneeleilla. 

Aritermin Arimax on lämmennyt kireimpinä pak-
kaspäivinä kahden pesällisen verran, muuten talvella 
on riittänyt pesällinen päivässä ja kesällä pesällinen 
parin kolmen päivän välein. Varaajan sähkökierukat 
ovat olleet käytössä vain muutamana päivänä.

Sisällä talossa lämpiävät tarpeen tullen Tiilerin 
takkaleivinuuni sekä puuhella. Niiden lämpö on 
varsin tervetullutta tuulisempina päivinä, kun säh-
köt toimivat vain pätkittäin. 

Vessanpönttömme, Biolan Naturum -rumpukom-
postikäymälä ei myöskään käytä vettä tai sähköä. 
Kompostoiva kuivakäymälä erottelee jätteet ja kom-
postoi kiinteän jätteen. Nesteet voi johtaa joko suoda-
tuskenttään tai erilliseen säiliöön myöhempää käyttöä 
varten lannoitteeksi. Jätteet eivät matkaa kohti Tampe-

retta putkessa vaan ne hyödynnetään omalla tontilla.
Vesivessaan nähden Biolan Naturum on myös ha-

juttomampi, sillä huippuimuri imee niin vessoista 
kuin muistakin likaisista tiloista hajut pois. Korva-
usilmaa tulee tuuletusräppänöistä ikkunoiden ylä-
puolelta. Koneellinen ilmastointi tuntuu liioittelulta 
hirsitalossa. Ilma on raikas, vaikka Perimmäisen tor-
passa on väkeä, sillä talossa toimii perhepäiväkoti 
sekä viestintätoimisto.

Perinteissäkin on haastetta

Meille suositeltiin hirren ulkopuolista eristystä, jot-
ta vältytään kosteusongelmilta. Niinpä hirsirungon 
päälle ruiskutettiin Ekovillaa, jonka päälle laitettiin 
tuulensuojalevy. Välissä on tuuletusrako ja päällim-
mäisenä punamullalla silattu laudoitus. 

Kun on ollut rakennuksella, jossa lasivillaisiin eris-
teisiin ei voi koskea, tuntui hassulta, että väliseiniin 
tulleen pellavaeristeen päällä pystyi vaihtamaan 
vauvalle vaippoja. Sisäpuolelle taloon sutaistiin 
parafiiniöljy, jotta puun pinta olisi helpommin puh-
distettavissa.

Kun torppa oli pystyssä ja ensimmäinen talvi ta-
kana, hirsien välissä alkoi näkyä selkeitä rakoja. Kun 
asiaa selvitettiin, ilmeni, että talotehdas oli ohjeista-

nut kiinnittämään ulkoverhouksen hirsiin ja hirret 
eivät kuivuessaan päässeet painumaan. Rakenteen 
piti kuulemma kuitenkin toimia, ongelmana oli meil-
le toimitettu väärä hirsiprofiili, joka ei peitä hirsien 
väliin jäävää rakoa.

Talossamme on tuulettuva alapohja, joka on perin-
teinen ratkaisu puutaloon. Nykyaikana lattiat ovat 
kuitenkin entistä eristävämpiä, eikä lämpö pääse 
kuivattamaan alapohjaa. 

Ryömintätilassa talon alla seikkaillessamme huo-
masimme talon alla kosteutta. Kalliota talon alla ei 
ollut puhdistettu kunnolla maasta ja talon alle tihkui 
sokkelin alta kallion painanteesta vettä. Sokkeli kaivet-
tiin esiin, kolo tukittiin, talon alta kaavittiin rakennus-
jätteet ja maa-aines ulos ja alapohja saatiin kuivaksi.

Maalla ja puutalossa asumisessa on elämisen ma-
kua, pieniä haasteita ja onnistumisen tunteita. Hir-
sitalossa on talvella kotoisen lämpöistä ja kesällä 
mukavan viileää. Perimmäisen torpassa onkin eletty 
terveinä ja tyytyväisinä.

Nina-Carita Säpyskä

Perimmäisessä 
ei päästä 
puusta pitkälle

Jyhkeä petäjä määräsi talon paikan. Tontti pyrit-
tiin jättämään mahdollisimman luonnontilaiseksi 
ja vain pakolliset puut kaadettiin.  Ne jatkavat elä-
mää paneeleina seinissä ja katossa.

Hirsipinta peiteltiin puhallusvillalla ja koko komeus paketoitiin punamultaisilla lankuilla.
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Luonnonmukaisen rakentamisen 
keskus – Luomura ry toteuttaa kak-
sivuotista Rakentamisen ja asumisen 
mallit -hanketta. Hankkeen tavoit-
teena on kerätä, kehittää ja levittää 
luonnonmukaiseen, ekologiseen ja 
terveelliseen rakentamiseen ja asu-
miseen liittyvää tietotaitoa. 
Tämän lehden artikkelit palvelevat 
osaltaan tätä tavoitetta. Käsiteltävät 
aiheet ovat hyvin ajankohtaisia ja 
tärkeitä meille kaikille.

Energiatehokasta  
tuhlausta vai  
energian säästöä?
EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 
merkittäviin ilmastotekoihin vuo-
teen 2020 mennessä. Erityisenä 
kohteena kasvihuonekaasujen vä-
hentämiseksi on liikenteen ja raken-
nusten energiankulutuksen ja siten 
päästöjen vähentäminen. 

Ensi vuonna voimaan tulevat uu-
det rakennusten energiatehokkuut-
ta koskevat säädökset ottavat Suo-
messa ensi kertaa huomioon uusien 
rakennusten kokonaisenergianku-
lutuksen ja ohjaavat energiamuotoja 
kohti uusiutuvia energialähteitä. 

Energiatehokkuus kertoo kuiten-
kin vain rakennuksen standardoi-
dun käytön mukaisen laskennalli-
sen energiankulutuksen neliömetriä 
kohti, todellisesta energiankulutuk-
sesta vaikkapa asukasta kohti luku 
ei kerro mitään. 

Nopeampiin ja tehokkaampiin tu-
loksiin päästään todellisella energi-
an säästämisellä, johon osallistuvat 

kaikki asuin- ja työympäristössään, 
eivät vain uusien talojen käyttäjät 
teoreettisissa laskelmissa.

Nykyisten ja varsinkin vuoden 
2015 jälkeisten määräysten mukaan 
rakennettujen talojen lämmitysener-
gian tarve on niin vähäinen, että 
lämmityksen merkitys säästökoh-
teena on enää marginaalinen, eikä 
kalliita investointeja lämmitystek-
niikkaan kannata tehdä. 

Energiansäästön kohteita on ha-
ettava muualta, kotitaloussähkön, 
lämpimän käyttöveden ja ilmastoin-
nin osuudesta ja vääjäämättä myös 
vanhan ja korjattavan rakennus-
kannan kohdalta. Silloin joudutaan 
erityisesti pohtimaan, kuinka paljon 
energian säästöstä pitää maksaa ja 
kenen maksettavaksi lasku tulee. 

Luonnonmateriaalit  
ja yksinkertainen 
rakentaminen kunniaan
Perusedellytys asukkaiden viihty-
vyydelle ja terveydelle on Suomen 
ilmastossa toimiva ja terve talo. Ra-
kenteiden on oltava niin yksinker-
taisia ja ymmärrettäviä, että niiden 
käyttäytyminen voidaan ennakoida 
ja varmistaa jo suunnitteluvaihees-
sa. 

Asukkaiden ei pitäisi joutua ra-
kennusmateriaalikokeilujen koeka-
niineiksi. Talon käyttäjän on hyvä 
ymmärtää talonsa toiminta, jotta 
hän voi ajoissa puuttua korjausta 
vaativiin kohteisiin ja korjata ne oi-
kein. Suuri osa vanhan rakennus-
kannan vaurioista johtuu väärin 

tehdyistä korjauksista ja vääristä 
materiaalivalinnoista.

Luonnonmateriaalit auttavat 
luomaan terveellistä sisäilmastoa. 
Ne tasaavat huoneilman kosteutta 
eivätkä sisällä haitallisia tai myr-
kyllisiä kemikaaleja tai keinotekoi-
sia yhdisteitä. Useimmiten ne ovat 
myös korjauskelpoisia ja siten elin-
kaareltaan pitkäikäisiä. 

Painovoimaisen  
ilmanvaihdon  
kehittäminen
Luonnonmukaiseen taloon kuu-
luu painovoimainen ilmanvaihto, 
joka on yksinkertainen, äänetön ja 
energialähteistä riippumaton jär-
jestelmä. Tärkeää on myös edulli-
suus sekä rakennusvaiheessa että 
ylläpidossa. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon 
kehitystyö edellyttää yhteistyötä 
suunnittelijoiden, laitevalmistajien 
ja viranomaisten välillä. Kehittämis-
tä vaativat luonnollisen ilmanvaih-
don laskentamenetelmät, säätömah-
dollisuudet, lämmön talteenotto ja 
ilmavirtojen tehostaminen heikon 
vedon olosuhteissa. 

Painovoimainen tai koneavustei-
nen luonnollinen ilmanvaihto on 
joka tapauksessa järjestelmä, joka 
on suunniteltava ja rakennettava 
jokaiseen rakennukseen tapaus-
kohtaisesti. Ilmanvaihto on jatkuva 
prosessi, jolla on suuret terveysvai-
kutukset. Ilmanvaihtoa ei voi kor-
vata satunnaisella tuuletuksella tai 
hallitsemattomalla vedolla.

• Rakennustyöt
• Rakennuspeltilistat, pellitykset

• Timanttiporaukset
• Timanttisahaukset

044 585 5846
tirirak@pp.armas.fi 

Halli Vohlisaarentie 2 Luopioinen

040 585 5834
www.tirirak.com

Puutikkalanraitti 96, 14960 Puutikkala

• Verhoilutyöt perinteisiin 
huonekaluihin kotiin ja 
julkisiin tiloihin.

• Tiscan ja Backhousen 
villamattoja myynnissä!

Verhoomo Ekholm

P. 0400-170113, Rautajärventie 14 
Pohjan kyläkaupan yhteydessä

Paikalla 
sopimuksen 

mukaan.

info@verhoomoekholm.fi 
www.verhoomoekholm.fi 

WOOD RAK OY

VERSTAS
Mäkirinteentie 23
Halli 6, 36220 Kangasala

Entisöijä Ville Lampi 040 753 3735

wood.rak.oy@kolumbus.fi  
www.woodrak.com

• Kaluste-entisöinnit • Rakennuspuusepäntyöt 
• Saneeraustyöt ammattitaidolla • Huoneistoremontit 

• Kosteiden tilojen remontit 
• Mittatilauskalusteet ym.

Markku Volanen 040-5687515

Rakentajan asialla
SÄHKÖASENNUKSET
Tmi Sähköasennus Ari Tammilehto
Kuhmalahti, puh. 0400 297 933
ari.tammilehto@sahkoasennus.inet. 

KAIVINKONEPALVELUA
• 5 tonnin kumitela-alustainen kone

 TRAKTORITÖITÄ
• esim. polttopuiden tekoa 

Tmi Jari J. Ahola 
040 5013240 

Suomessa lähes kaikkiin taloihin tu-
lee ainakin yksi tulisija, siksi puun 
käytön suunnittelu on tärkeä asia. 
Kokemus kuitenkin osoittaa, että 
tulisijan suunnittelu jää usein aivan 
viime vaiheeseen, on niin paljon 
muutakin mietittävää. Pilkkeitten 
kulkua tulisijan luokse pohti vain 
harva. 

Kun asunnon suunnittelu aloite-
taan, on tietysti määriteltävä omat 
toiveet ja tarpeet. Aivan heti on myös 
hyvä päättää, minkälainen tulisija 
rakennukseen tehdään. Kun puu-
lämmitystä tullaan hyödyntämään, 
on tärkeää ottaa se huomioon alusta 
pitäen. Myöhemmin voi olla mah-

dotonta toteuttaa parasta ratkaisua.
Aluksi määritellään lämmitys-

tehon tarve, sitten suunnitellaan 
tulisija vastaamaan sitä. Ympä-
rivuotiseen eli vakiolämpöiseen 
asuntoon sopii tasaista lämpöä 
tuottava massiivinen tulisija. Kesä-
mökin vaihtolämpöisiin olosuhtei-
siin sopii nopeaa lämpöä tuottava 
kevyempi tulisija. Tosin sielläkin 
tarvittaisiin lämpöä joskus vuoro-
kauden ympäri. 

Tärkeää on huomioida asukkait-
ten käyttötottumukset. Samalla on 
hyvä arvioida asukkaitten valmius 
toimia bioenergian käyttäjinä. Puu-
lämmityksen käyttö on sen sijaan 

helppoa, se on kuin pyörällä ajo, 
kun kerran oppii, niin aina taitaa.

Tulisijan ulkoasuun kohdistetaan 
huomiota aivan alusta asti, siten 
saadaan se hyvin sopeutumaan 
asunnon visuaaliseen ilmeeseen. 
Tulisija korostaa asukkaan luomaa 
kokonaisuutta. 

Tulisijan sijoitus on yleensä ollut 
vaikeaa suunnittelijoille, suurin vir-
he on sijoittaa tulisija liian pieneen 
tilaan, esimerkiksi ns. takkahuonee-
seen. Toinen virhe on tilavaraus, se 
on säännöllisesti liian pieni. Varsin-
kin valmistaloissa piirretään tulisija 
pieneksi, jotta saadaan huonetila 
näyttämään suuremmalta.

Varaava tulisija tuottaa lämpöä 
kahdella tavalla, pilkkeitten pala-
essa tulee luukun lasin läpi voima-
kas säteily, joka ulottuu noin neljän 
metrin päähän. Huonekaluja ei pi-
däkään sijoittaa alle kahden metrin 
etäisyydelle tulisijasta. 

Toinen lämpösäteily tulee muu-
ratun tulisijan kuoren kautta koko 
vuorokauden aikana erittäin tasai-
sesti. Kaikki säteily etenee suoravii-
vaisesti, hyvä esimerkki on aurinko, 
ei sekään paista nurkan taakse.

Tulisija lämmittää ilmaa vain 
vähän, sen sijaan kaikki kiinteät 
osat, kuten ulkoseinien sisäpinnat 
lämpenevät.

Edullisinta on sijoittaa tulisija 
savupiippuineen asunnon keskel-
le mahdollisimman suureen tilaan, 
johon tuotettu lämpö mahtuu. Tilat 
joiden lämpötila voi olla viileämpi, 
sijoitetaan kauemmaksi tulisijasta. 
Muurattu savupiippu lämmit-
tää osaltaan myös toista kerrosta. 
Piippu sijoitetaan tulisijan viereen 
omalle perustukselleen.

Tulisija voidaan sijoittaa myös 
kahden tai kolmen huoneen väliin, 
jolloin se lämmittää tilaa, jonne suu-
luukku aukeaa enemmän ja taka-
osan tiloja vähemmän. Aina pitää 
muistaa varata tulisijan eteen tilaa 

käyttöä ja oleskelua varten. Tämän 
ei tulisi olla asunnon kulkuväylä.

Asuntoa suunniteltaessa tulee 
myös miettiä polttoaineen kulkua 
tulisijan luo ja tuhkan kulkua ulos. 
Samalla on suunniteltava puuva-
rasto, vuosikäytön mukainen liiteri 
ja tuulikaapin kaltainen pieni läm-
min komero parin kolmen päivän 
puumäärälle.  Tämä komero on eh-
dottomasti  oltava ulostuulettuva 
homevaaran vuoksi. 

Toinen vaihtoehto lämpimälle 
varastolle voisi olla asuintiloissa 
sijaitseva puulaatikko, joka on lii-
tetty asunnon ilmastoinnin pois-
tokanavaan mahdollisen lämmön 
talteenoton jälkeen. Puita ei voi säi-
lyttää tulisijan yhteyteen tehdyssä 
koloissa terveysriskin vuoksi.

Pääsuunnittelija ei usein ehdi 
kiinnittää riittävästi huomiota puu-
lämmityksen suunnitteluun. Asun-
non muille erityisosille on suunnit-
telijansa, LVI-, sähkö- ja rakenne-
suunnittelijat ovat aina mukana ku-
vioissa, puulämmityksen suunnit-
teluun on erikoistunut vain harva. 

Puulämmityksen suunnittelun 
aloitteet ja valvonta jää yleensä 
asukkaalle. Tietoa saa alan teolli-
suudelta ja Suomalaiset Tulisijat 
ry:n sivuilta: www.tulisijat.tv. Sieltä 
löytyvät myös käyttöohjeet.

Heikki Hyytiäinen
arkkitehti, tulisijatutkija

Tuli on kuin pieni pala aurinkoa asunnossa
 Puulämmityksen  
suunnittelu 

 aloita puulämmityksen suunnittelu 
heti talon suunnittelun alussa

 selvitä erityispiirteet omatoimisesti
 sijoita lämmönlähde keskeisesti
 hyödynnä savupiipun varaava massa
 varastotila vuoden pilkemäärälle
 loppukuivatusta varten lämmin, 

tuuletettu varasto parin päivän va-
ralle

Muurari Jens Otto Abrahamssen Tanskasta on sijoittanut lämmönlähteen 
keskelle tupaa, lämpö leviää tasaisesti ympäristöönsä

Luomurassa haetaan 
tulevan rakentamisen ja asumisen malleja

Asuminen  
tulevaisuuden  
maaseudulla

Valtioneuvoston uudessa maaseu-
dun kehittämisen periaatepäätök-
sessä todetaan, että ”kestävä haja-
asuminen on yksi Suomen merkit-
tävimmistä vetovoimatekijöistä 

muihin maihin verrattuna. Haja-
asumisen tulee perustua kestäviin 
hajautettuihin energiaratkaisuihin. 
Asukas järjestää itse hajautetuin 
ratkaisuin energia- ja vesi-huolton-
sa ja tällöin on tilaa myös omaeh-
toisille yhteisöllisille ratkaisuille.”  

Sekä Sitran että MTT:n tutkimuk-
sissa suomalaisilta tulee hyvin vä-

Villa Marjalaa lämmitetään 
yhdellä tulisijalla. Kalliit 
lämmitysjärjestelmät ovat 
historiaa nykyisten vaatimusten 
mukaan eristetyssä talossa.

Painovoimaista ilman-
vaihtoa voidaan tehostaa 
tuulihatuilla, joista 
tässä esimerkkinä  
4 ’jontikkaa’  
Bromarvissa.

hän tukea yhdyskuntarakenteen tii-
vistämiselle ja väljän rakentamisen 
estämiselle. Isojako levitti aikanaan 
maaseutumme kylät hajalleen, pa-
luuta tiiviisiin ryhmäkyliin ei ole, 
vaikka se kuinka palvelisi tiivistä-
misen ja keskittämisen ihanteita. 

Maaseutuasumisen kehittämi-
nen vaatii uudenlaisia asumisen, 
työn ja yrittämisen konsepteja ja 
vastauksia todelliseen kysyntään ja 
mahdollisuuksien hyödyntämistä 
innovatiivisella tavalla.

Yhteisöllisyyden  
vahvuudet  
avuksi
Kuntien ja valtion säästötoimien 
seurauksena on alettu asettaa toi-
veita kolmannen sektorin toimin-
nalle paikkaamaan palveluiden 
heikentämisestä syntyviä aukkoja. 

Varsinkin maaseudulla joudut-
taneen hoitamaan osa peruspal-
veluista erilaisten toiminnallisten 
yhteisöjen avulla. Jopa teknisten 
verkostojen rakentaminen ja yllä-
pito saattaa jäädä asukkaiden oma-
toimisuuden varaan. Tällainen yh-
teisöllisyys voi kuitenkin olla myös 
edullista ja mahdollistaa asumis- ja 
työmuotoja, jotka muutoin eivät 
olisi toteutettavissa. 

Myös erilaisten innovatiivisten 
ratkaisuiden toteuttaminen esi-
merkiksi energiantuotannossa ja 
hoiva- ja hyvinvointipalveluissa 
on yhteisöissä joustavampaa.

Harri Metsälä
arkkitehti, Luomura ry:n pj

Luonnon-
materiaalien 
kirjo laajenee: 
lämmöneristelevyjä 
suomalaisesta pintaturpeesta.

LAPPI-LIESI

LAPIN LIESI
JA METALLI KY
27230 Lappi
puh. (02) 826 0555
www.lappiliesi.com

Esitteet ja myynti 
valmistajalta

Perinteinen, 
kotimainen
LIESI-LEIVINUUNI
- Keittää, paistaa ja
   lämmittää nopeasti
- Täysin asennusvalmiina
- Myös vanhojen liesien
  paikalle

Terve  Talo  -messut
14.–15.5.2011  aitoon Honkalassa luonnonmukaisen rakentamisen asialla

 www.luomura.com



16 Terve Talo   2011 17Terve Talo   2011

Nimeämällä teemme konkreetti-
sista ja abstrakteista asioista tuttu-
ja ja hallittavia. Fengshui (= tuuli 
ja vesi) on kiinalainen oppi jonka 
käsitteet ovat vuosisatoja toimineet 
apuna fyysisen ympäristön hah-
mottamisessa ja siihen järjestyksen 
luomisessa. 

Monet käsitteistä ovat taolaiseen 
filosofiaan pohjautuvia ja niitä on 
yleensä mahdotonta kääntää yh-
dellä sanalla koska niiltä puuttuu 
tykkänään vastaavuus länsimaises-
sa ajattelussa. Juuri siksi ne ovatkin 
niin kiehtovia – meille oudot käsit-
teet antavat aivan uuden näkökul-
man ympäristön tarkasteluun. 

Fengshuin sanasto rikastuttaa 
erityisesti asioiden vuorovaikutuk-
sen tarkastelua ja toimii syntykult-
tuuristaan huolimatta hyödyllisenä 
työvälineenä myös suomalaiselle 
suunnittelijalle, rakentajalle ja si-
sustajalle.

Seuraavassa on esitetty joitain 
fengshuin keskeisiä käsitteitä.

Kiinankieliset termit on kirjoi-
tettu kansainvälisesti suositellun 
pinyin-translitteroinnin mukai-
sessa muodossa.

Yin ja yang (kiinalaisin 
kirjoitusmerkein: kukkulan 
varjoisa ja valoisa puoli)
Minkä tahansa ilmiön tarkastelu 
vastakohtien avulla. Esimerkiksi 

aktiivisten ja rauhallisten tilojen 
ryhmittely, isojen ja pienten tilojen 
jaksottelu, valo ja varjo, korkea ja 
matala, värien intensiivisyys tai 
sävysävyisyys... Yinin ja yangin lo-
puton keskinäinen vaihtelu muis-
tuttaa tarkkailijaansa maailman 
kiehtovasta moninaisuudesta ja 
uutta luovista, dynaamisista mah-
dollisuuksista.

Qi (energia)

Elämää ja sen muotoja synnyttä-
vä ja ylläpitävä energia. Itämaisia 
kamppailulajeja harrastavat tietä-
vät että mieli ja tietoisuus ovat qin 
voimakkaimpia välittäjiä. 

Fengshuin näkökulmasta qi 
virtaa mukanamme kulkiessam-
me tiloissa. Siten sen virtaukseen 
vaikuttavat esimerkiksi tilojen ja 
yksityiskohtien rytmitys, näkymät 
ja tunnelmat. Jäämme odottamaan 
että kvanttifyysikot tai muut tut-
kijat vielä jonain päivänä ratkaise-
vat energian/qin arvoitukset myös 
länsimaisesta näkökulmasta.

Shaqi (epäsuotuisa energia)

Tyypillinen shaqin lähde on liian 
suoraviivaisesti kulkeva qi, eli 
kohti osoittavat kulkuväylät tai 
muodot. Luonnossa viivasuorat 
linjat ovat poikkeavia ja siten ne 
herättävät aivojemme peilisolut 

hälytystilaan. Tämä kuluttaa voi-
mavarojamme, monesti aivan tie-
dostamattamme. 

Shaqi voi tarkoittaa myös mitä 
tahansa ympäristön häiritsevää 
tai vastenmielistä piirrettä, kuten 
vaikka naapurin rumaa taloa. Ja 
kauneushan on toki myös katso-
jan silmissä.

Viisi elementtiä (Wuxing = 
viisi qin muutosvaihetta)
Tapa jaotella muotoja, värejä ja 
kaikkia muitakin elämän ilmiöi-
tä toistensa kanssa dynaamisiin 
suhteisiin. Periaate on sama kuin 
kivi, paperi, sakset -leikissä, mutta 
nyt palikoita onkin viisi. Element-
tioppia voi ajatella myös yinin ja 
yangin kiertokulkuna pilkottuna 
pienempiin osiin.

4 eläintä

Fyysisten muotojen tukema noja-
tuoliasetelma antaa turvaa joko ta-
lolle maastossa tai ihmiselle tilassa. 
Hevosenkengän muotoinen maas-
to suojaa taloa tuulilta ja sisätiloissa 
ihmisen selustaa ja sivustoja. 

Eri puolilta tukeville massoille, 
rakenteille tai huonekaluille/esi-
neille on annettu nimet eläinmaa-
ilmasta. Takana on kilpikonna, 
vasemmalla lohikäärme, oikealla 
tiikeri ja edessä lentävä lintu. Katso 

tarkemmin, jalkalamppusi onkin 
yhtäkkiä saattanut muuttua lohi-
käärmeeksi...

Mingtang ( loistava sali)

Ovesta sisään tai ulos avautuva 
tila. Sisääntulijat vastaanottava 
”syli”. Piha, eteinen, halli, ensivai-
kutelman antava kuisti tai prostua. 
Onko tuulikaappisi loistava sali? 
Mitä voisit tehdä saadaksesi siitä 
sellaisen?

Komentopaikka

Kauimpana ovesta/ovista oleva 
sijainti. 

Komentosija antaa oleskelu-
paikkana tunteen koko tilan hal-
linnasta, reagointiaikaa ja turval-
lisuuden tunnetta. Tämä johtaa 
automaattiseen etulyöntiasemaan 
sosiaalisessa hierarkiassa ja kuk-
kulan kuninkaan rooliin kodissa 
ja konttorissa.

Vesi (= shui)

Rakkaalla vedellä on monta mer-
kitystä, eli sanaa vesi käytetään 
fengshuissa lukemattomin tavoin. 
Se voi tarkoittaa kulkuväyliä, lii-
kettä, mustaa tai tummansinistä 
väriä, mutkallisia muotoja jne. - 
toki myös H2O:ta. 

Oleellista onkin aina tarkistaa 
mistä vedestä fengshuin yhtey-
dessä milloinkin puhutaan, jotta 
säästytään väärinkäsityksiltä - ja 
turhalta soitolta putkimiehelle.

Luopan  
(fengshui -kompassi)
Fengshui- mestareiden ja -konsult-
tien käyttämä työkalu. 

Perinteisen kiinalaisen fengshuin 
koulukunnat jakautuvat muoto-
koulukuntaan ja moniin kompas-
sikoulukuntiin. 

Kompassimenetelmissä ote-
taan huomioon paitsi tarkat 

ilmansuunnat, usein myös 
aika-aspekti, eli milloin 
rakennus on rakennettu 

sekä milloin ja kuka 
siinä oleskelee. Luo-

paneista löytyy kuvia 
googlaten.

Kristiina Mäntynen

 Kirjoittaja on arkkitehti ja 
toiminut päätoimisesti fengshuin 

parissa vuodesta 1999. Hän on suun-
nitellut fengshuita hyödyntäen omako-
titaloja ympäri Suomea ja pitää myös 
mm. fengshui- arkkitehtuurin kursseja.
Kristiina Mäntynen toimii Suomen 
Fengshui ry:n puheenjohtajana. 

 Lisätietoja: www.fengshui.fi

Aamuisin istun keittiön 
ikkunan ääressä ja näen 
maiseman edessäni. 

Aika hyvä!
Joitakin vuosia sitten tässä aa-

mukahvinäkymässäni oli vain 
Rajalanniemeen vievä tie ja sen 
takana muutaman hehtaarin 
alue viljelysmaata ja sitten vain 
metsän reuna, vuodenaikojen 
mukaan vaihtelevissa väreis-
sä. Tunsi asuvansa maailman 
laidalla.

Nyt tuntee asuvansa keskellä 
kylää, katuvalotkin ovat tuohon 
tien varteen ilmestyneet. Silmään 
osuu kivannäköistä asutusta, 
joukko uusia viehättäviä taloja.

Ihan ovat nämä talot kooltaan 
ja muodoltaan maalle sopivia. 
Hillittyjä ja sopusointuisia. 
Mummonmökin kokoisia. Voi 
olla pelakuukin ikkunalla. Siitä 
ei tänne sakka saa selvää. 

Mutta ainakin kesäaikaan 
voissa terveissä taloissa on 
kukkivat puutarhat. Sen näkee 
tänne saakka.

Kiva, ettei tähän uuden-
ajan mummonmökki-
kylään ole otettu mallia 

rakennusmessujen erkkereistä, 
torneista tai laajoista lasiseinistä. 

Messuesitteet kehuvat, että 
erinomaisesti sopivat maise-
maan ne luomukset. On kiveä, 
betonia ja kaikensorttista tiiltä, 
puutakin sentään, metsäisessä 
Suomessa kun ollaan. Mutta 
että maisemaan sopivia! Niin-
köhän? 

Kun nostan silmäni aamun 
lehdestä, niin nuo talot tuossa 
edessäni tuntuvat paljon kut-
suvammilta kuin messuesit-
teen komeat kolossit. Näitä on 
ilo katsella. 

Miksihän perinteisen malliset 
talot ovat maalaismaisemastakin 
kuollet melkein sukupuuttoon? 
Onko vanhat, hyviksi koetut 
tyylit poistettu kuvastoista maa-
tiaisina ja nurkkakuntaisina? 

Muoti vaihtuu yhtä tiuhaan 
kuin vaatealalla, vaikka taloa ei 
uusita joka vuosi.

Jopa maalaistalojen päära-
kennuksina näkee kovasti vie-
raan tuntuisia virityksiä, vaikka 

esimerkiksi Pertti Toivari maa-
tilahallituksessa arkkitehtinä 
työskennellessään yritti puhua 
perinteisen rakennuskulttuuri ja 
puurakentamisen puolesta. Mai-
semaan sopivista väreistä ja kat-
tojen kaltevuudesta häneltä saisi 
varmaan vieläkin hyviä ohjeita.

Punainen tupa ja peruna-
maa! Sehän on mennyt-
tä tyyliä se, ajattelevat 

nykyrakentajat: Nyt ollaan 
kansainvälisiä, haluamme sa-
manlaisen kodin kuin on nähty 
etelän rannoilla tai Kalifornian 
kukkuloilla.

Mutta nuo keittiön ikkunasta 
näkemäni talot näyttävät ihan 
suomalaisilta. Kivalta tuntuu 
varsinkin punaiset tupaset val-
koisin ikkunapuittein ja nurk-
kalaudoin.

Luopioisten taajama on 90-lu-
vulla osallistunut kauneimpien 
kirkonkylien kilpaan menes-
tyksellisesti, mutta ei tässäkään 
taajamassa enää monta punais-
ta taloa näe. Keltaisia on kyllä 
runsaasti.

Kun edes piharakennuksista 
tehtäisiin perinteiseen tapaan 
punaisia, niin jo piristyisi näky-
mä monta prosenttia. Mikkolan 
aitta on harvoja valopilkkuja 
kylässä.

Punamulta lienee jo koko-
naan poistettu talomaa-
larien tarpeistosta, mutta 

kai nykymaaleistakin punaista 
löytyy.

Keltainenkin talo näyttää 
hyvältä silloin, kun puut ovat 
vihreitä ja taivas sininen. Mut-
ta, kun koivut ovat kalvakoita, 
taivas harmaa ja maa ruskea, 
niin edes talojen seinissä voisi 
olla pikkuisen kirkasta väriä. 
Siniset ja vihreätkin ovat toki 
hyviä, mutta punamullanpu-
nainen on yliveto.

Ikkunastani saan etuoikeute-
tusti katsoa uuden ajan mum-
monmökkejä, kivannäköisiä, 
elävän tuntuisia taloja, jotka 
eivät edes yritä olla suorissa ri-
veissä vaan lepäilevät ikään kuin 
luontevasti maiseman sylissä.

Irja Hyttilä

Pieni fengshui–suomi sanasto

Luonnonmukaisia huopa ja levytuotteita pintaturpeesta
Karvialaisen Konto Oy:n toiminta 
on käynnistynyt joulukuussa 2010. 
Yritys valmistaa luonnonkuiduista 
huopa-, levy- ja muotopuristetuot-
teita. 

Käyttökohteita ovat öljynimey-
tys, eristäminen, akustiikka, bal-
listiset suojalevyt, kasvualustat ja 
muotopuristeet. 

Yritystoiminta perustuu vah-
vaan tuotekehitysosaamiseen ja 
testattuihin, patentoituihin tuot-
teisiin ja tuotantomenetelmään. 

– Kehitystyö erilaisten luonnon-
kuiduista valmistettujen tuotteiden 
kanssa on vaatinut pitkäjänteisen 
kehittämisprosessin, jonka aika-
na eri luonnonkuituja tutkimalla 
on löydetty pintaturpeen erinomai-
set ominaisuudet muihin kuituihin 
verrattuna. 

Pintaturve on käsittelystä riippu-
en parhaimmillaan imukyvyssä ja 
eristämisessä. kertoo Konto Oy:n 

tutkimus- ja kehitysjohtaja Heikki 
Rantanen

Pintaturvekuitujen muotoilta-
vuus ja kestävyys ovat myös omaa 
luokkaansa. 

– Näitä eri ominaisuuksia op-
timoimalla olemme kehittäneet 
uusia ja ekologisia tuotteita öljyn-
imeytykseen, eristämiseen, akus-
tiikkaan, ballistisiksi suojalevyiksi, 
kasvualustoiksi ja muotopuristeik-
si, Rantanen sanoo.

– Tuotekehityksessä olemme 
pyrkineet asiakaslähtöisyyteen tes-
taamalla tuotteitamme eri tuoteryh-
mien asiakkaiden kanssa ja osana 
heidän prosessejaan, kommentoi 
markkinointipäällikkö Piia Alatalo. 

Rakennustuotteita 
pintaturpeesta
Rakennusmateriaaleissa pintatur-
ve on erinomainen raaka-aine, sillä 

turvekuitu on pH:ltaan hapan eli ei 
homehdu helposti. 

Turvetuotteiden tärkeimpiä omi-
naisuuksia ovatkin hengittävyys ja 
homehtumattomuus. 

Pintaturpeesta valmistetaan mm. 
akustiikkalevyjä, joilla on hyvä 
absorbointikyky ja erittäin pienet 
emissiopäästöt.

Tuotteisiin kuuluvat myös eris-
teet, joiden pääraaka-aineena on 
pintaturve. Lämpöarvotesteissä 
eristemateriaalin eristyskyky on 
vastaava kuin kivivillalla.  Saata-
vana on mm. 50 ja 75 mm paksua 
eristelevyä ja hirrenvälinauhaa. 

Kodin, toimiston, päiväkodin ja 
koulun akustiikan ja eristämisen 
parantamiseen löytyy siis uusia, 
”turpeisia” vaihtoehtoja, jotka so-
veltuvat erinomaisesti luonnonmu-
kaiseen rakentamiseen.

 Lisätietoja: www.konto.fi

Ilo silmälle

Fyysisten muotojen 
tukema nojatuoliase-
telma antaa turvaa 
ihmiselle tilassa. 
Hevosenkengän 
muoto suojaa 
selustaa ja 
sivustoja. 
Eri puolilta 
tukeville ra-
kenteille, huo-
nekaluille 
jaesineille 
on annettu 
nimet 
eläin-
maail-
masta. 

Nokian iskulause, connecting peop-
le (yhdistää ihmisiä), ei tavoita 
kaikkia kuluttajia, koska yllättä-
vän suuri joukko jättää kännykät 
kaupan hyllylle niiden käytöstä 
ilmenevien oireiden vuoksi. No-
kian voisikin olla edelläkävijänä 
luomassa tälle herkälle kohderyh-
mälle soveltuvia uusia malleja.  

Kansainvälisten kyselytut-
kimusten mukaan vähemmän 
säteileviä päätelaitteita tarvitsisi 
jopa 3–10 prosenttia väestöstä. 
Kohtalaiset markkinat. 

Uusi asiakasryhmä kokee 
useimmista nykyisistä päätelait-
teista päänsärkyä, huimausta, uni-
häiriöitä, pistelyä ja kuumotusta 
korvalla. Oireilevia on Ruotsissa 
9 %, Saksassa 9 %, Irlannissa 5 %, 
Sveitsissä 5 %, Itävallassa 3,5 % ja 

Englannissa 4 %. Kanadassa jopa 
38 % kokee lieviä vaivoja känny-
kästä. Yksin Euroopassa olisi siis 35 
miljoonaa potentiaalista asiakasta.

Kolestroliongelma on näiden lu-
kujen valossa pieni, vain 2 % väes-
töstä koskeva, ja kuitenkin senkin  
ympärille on muodostunut asiak-
kaan tarpeisiin räätälöityä uutta, 
kannattavaa liiketoimintaa.

Uskon, että herkät ryhmät jopa 
maksaisivat enemmän puhelimes-
ta, joka säteilisi vähemmän. 

Tuotteeseen voisi liittää muita-
kin ekologisia ominaisuuksia. No-
kia voisi erikoistua vaikkapa vain 
yhdellä markkinointisegmentillä 
uuteen perheenjäseneen – Luo-
mupuhelimeen. 

Huomioimalla herkät ryhmät 
yritys profiloituisi kaikkia ku-

luttajia palvelevaksi. Heikkojen 
signaalien – mahdollisten riskien 
huomioiminen – lisäisi Nokian 
arvostusta kuluttajien silmissä 
esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa 
kuluttajaliike on vahva.  

Nokian etu olisi lakata haraa-
masta terveysvaikutuksia vas-
taan, niistähän on maininta sekä 
patenttianomuksissa että känny-
kän käyttöoppaissa. Eikä tabuja 
pitäisi olla.

Vakuutusyhtiötkin ovat tiukko-
ja linjauksessaan. Maailman johta-
va asiantuntija alalla, Lloyd`s, ei 
riskien vuoksi myönnä kännyk-
käfirmoille vakuutuksia terveys-
vaikutusten varalle. Tämän tosi-
asian uskoisi herättelevän uusille 
innovaatioille.

Odottaisin Nokian panosta-

van myös lapsille suunnattuihin 
päätelaitteisiin. Nythän lapset 
käyttävät samoja puhelimia kuin 
aikuiset. Luomukännykän tulisi 
olla myös lapsille soveltuva. Kun 
esimerkiksi koulujen sähköistä 
oppimista kehitetään, laitteiden 
säteilyarvoihin pitäisi kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Varovaisuusperiaatteen nou-
dattaminen olisi hyvä nähdä uutta 
liiketoimintaa synnyttävänä kuten 
Ranskassa. 

Lapsille kehitetään kännykkää, 
josta on mahdollista lähettää vain 
tekstiviestejä, tai puhelinta, joka 
toimii ainoastaan johdollisella 
handsfree-laitteella. Monien fy-
siologisten seikkojen vuoksi lap-
set ovat aikuisia herkempiä myös 
kännykkäsäteilylle. 

Luomukännykkä vaatisi uu-
den standardin kuten aikanaan 
TCO-normit tietokoneille Ruot-
sissa. TCO-normikin herätti 
alussa suurta skepsismiä, mutta 
lopulta siitä tuli kansainvälisesti 
arvostettu suositus. Tällä hetkel-
lä vallitseva normi, kännykän 
suurin sallittu SAR-arvo (Speci-
fic Absorption Rate), on 2 wattia 
painoyksikköä kohden (2W/kg). 
SAR on puutteellinen, koska se 
mittaa vain kudokseen imeyty-
vää lämpöenergiaa, eikä ilmennä 
matkapuhelinsäteilyn biologisia 
vaikutuksia.  

Elämme muutosprosessissa. 
Oregonin osavaltiossa USA:ssa 
on käsiteltävänä lakiesitys (LC 
1273), joka vaatii kännyköihin 
tarraa biologisista vaikutuksista, 

koska sellaisia on todettu useissa 
tutkimuksissa. 

Laitevalmistajia velvoitettaisiin 
tuottamaan varoitusmerkit ja vä-
hittäiskauppiaita kiinnittämään 
ne kännyköihin. Vastaavia lakia-
loitteita on ollut esillä muissakin 
USA:n osavaltioissa. Kun tarra 
tulee Oregoniin, se todennäköi-
sesti leviäisi muuallekin. Luomu-
puhelimelle voi olla laajemminkin 
tiedostettu tilaus markkinoilla.

Luomukännykkä voi edellyttää 
täysin uutta teknologiaa, joka vas-
ta on aihiona insinöörin mielessä. 
Asiakkaat odottavat tuotetta, mikä 
on paras mahdollinen tilanne No-
kian kaltaiselle yritykselle.

Erja Tamminen
Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

www.sahkoailmassa.fi

Tarvitsemme luomupuhelimen – mitä se sitten merkitseekään

Artikkeli Raksalla tropiikissa 1 jul-
kaistiin vuosi sitten edellisessä TT 
-lehdessä. Itse tarina alkoi tosin jo 
muutama vuosikymmen aiemmin 
kun vajaana kolmekymppisenä 
muutin Rio Limpion pieneen ky-
lään Dominikaanisessa Tasavallassa 
vuoristossa Haitin rajaseudulla. 

Kylä oli tuolloin lähinnä pieni 
rykelmä palmulautaisia hökkelei-
tä ilman vettä, ilman sähköä, miltei 
ilman autoliikennettä. 

Nyt kylä näyttää toiselta erilais-
ten projektien ja kehitysaskeleiden 
myötä. Vesi tulee jo taloihin, au-
rinkopaneelisähkötkin löytyvät jo 
monilta, useampi auto liikkuu päi-
vitttäin pääkadulla - ja kännykätkin 
alkoivat toimia reilu vuosi sitten 
laakson korkeimmilla kohdilla.

Vanhojen tuttavuuksien pohjalle 
aloimme reilu vuosi sitten rakentaa 
uudenlaista koulutus –ja kohtaa-
mispaikkaa; ”Rio Limpion Vihreää 
Keskusta”. 

Työ on edistynyt joutuin monelle 
suomalaisellekin tuttujen Gonza-
lesin ja Chichon johtamana. Neljä 
yksinkertaista puista vierasmajaa ja 
ensimmäinen muurattu rinnemökki 
ovat valmiina samoin kuin puutyö-
verstas ja muita talousrakennuksia. 
Jonkun verran vieraita ja ”työlomai-
lijoita” on jo käynyt eri maista. 

Paikalliset ystävät tekevät pie-
nimuotoista kansalaisjärjestötyötä 

kylässä – ja kyläläisille mieluisam-
maksi osa-alueeksi on noussut vähä-
osaisten remonttiapu-ohjelma. Siinä 

– sillä ehdolla että tekee itse mitä voi 
– saa apua esimerkiksi pölyisen sa-
vilattian päällystämiseksi betonilla. 

Todella mielenkiintoisia elä-
myksiä puolin ja toisin syntyi kun 
Oulun Steinerkoulun 12-luokan 

oppilaat olivat 3 viikon työleirillä 
Rio Limpiossa, ja osallistuivat mm. 
kahden köyhän kyläläismökin re-

montoimiseen. 
Ennätin viime matkallani helmi-

kuussa poiketa myös Haitin puolel-
la. Maaseudulla jolla liikuin, olivat 
köyhät maaseutumökit järjestään 
puu-savitekniikoilla tehtyjä. Pie-
niä ja yksinkertaisia olosuhteiden 
pakosta – mutta monesti myös nät-
tejä. Niitä oli somistettu kalkilla tai 
erivärisellä savella maalaamalla, 
ovenpielissä oli nähty ylimääräistä 
vaivaa. 

Talot olivat kuin paikallisia 
Mummonmökkejä vaikka olivatkin 
suurtenkin perheiden koteja. 

Kun on nähnyt Rio Limpion 
muutoksen pienestä kaskiviljeli-
jöiden hökkelikylästä nykyiseksi 
hieman järjestäytyneemmäksi jo 
puolittain betonoiduksi nykyky-
läksi , ja myös noita Haitin puolen 
olosuhteita, alkaa helposti miettiä 
kehityksen olemusta. 

Tässä Suomi – Rio Limpio yhteis-
työssä olen päättänyt ettemme ra-
kenna huonon omantunnon pohjalle 
”autetaan nyt niitä köyhiä” mallia, 
vaan positiivista kulttuurivaihtoa ja 
yhteisiä elämyksiä, joista riittää iloa, 
oppimista ja hyötyä molemmille. 

Luomura Ry on mukana kummi-
na Rio Limpio –työssä. Jos teema 
kiinnostaa niin ota yhteyttä. Ensi 
talvena on taas työmatkan aika!

Mikko Tuononen 
www.riolimpio.info

Raksalla Tropiikissa 2

Luonnonkivistä, 
savitiilistä ja be-

toniharkoista muu-
rattu vierasmökki 

mangopuiden 
katveessa.

Kyllähän mies 
kuin mies yhden 

banaanitertun 
kotiinkantaa. Pai-

ta oli kyllä hiuk-
kasen märempi 

puoli kilometriä 
myöhemmin.

Fulanan perhe 
sai hieman tukea 
suomalaisten 
kummi -
systeemistä  
lattian tekoon 
ja mökin 
kohentamiseen.
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”Lämpökäsittely parantaa tuntuvasti
puun lahonkestoa ja on 

luonnollinen tapa puun suojaamiseen”

Ekorakentamiseen
LÄMPÖ-

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

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

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

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.   

Kaivokatu 5–7, 18100 Heinola

Asumisterveyden edistämiseksi vuodesta 1993.

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

www.asumisterveysliitto.fi

Onko asumisterveys ongelmasi?
Kysy meiltä, etsitään ratkaisu yhdessä.

www.aitosp.fi Av. MA-PE 9-17
LVI-URAKOINTI,

REMONTTI- ja TARVIKEMYYNTI

Onkkaalantie 71, Pälkäne
Myymälä 050-4471141

Remonttitöiden vastaanotto 
050-3830416

Toimisto 03-5257400

Meiltä mökille tai kotiin aina
edulliset LVI-tarvikkeet

Tervetuloa myymäläämme!

www.pppoy.fi

Vuonna 2012 rakennuksille asetetaan 
uusia energiatehokkuusvaatimuksia. 

Alati kiristyvät määräykset tuntuvat 
suosivan tiivistä ulkovaippaa, paksuja 
lämmöneristekerroksia ja koneellista 
ilmanvaihtoa tehokkaalla lämmöntal-
teenotolla. 

Onko painovoimaiseen ilmanvaih-
toon ja luonnonmukaisiin materiaa-
leihin perustuva rakentaminen enää 
mahdollista vuonna 2012? Miksi luon-
nonmukaisen rakentamisen ratkaisut 
vaikuttavat ristiriitaisilta energiatehok-
kuustavoitteiden kanssa, vaikka luomu-
rakentajalla ja säädösten laatijalla on yh-
teinen tavoite – päästöjen leikkaaminen?

Heinäkuussa 2012 käyttöönotettavis-
sa määräyksissä asetetaan itse asiassa 
ensimmäistä kertaa vaatimuksia raken-
nusten energiatehokkuudelle. Aina vuo-
teen 2010 saakka rakennuksen lämmön-
eristämistä ohjaavat määräykset ovat 
koskeneet ulkovaipan ja ilmanvaihdon 
muodostaman kokonaisuuden lämpö-
häviöitä. Juuri lämpöhäviöperusteinen 
ohjaus on itse asiassa johtanut siihen kä-
sitykseen, että hyvä energiatehokkuus 
saavutettaisiin yksinomaan eristepak-
suuksia kasvattamalla. 

Lämpöhäviö  
ja Eluku
Uudet määräykset asettavat energiate-
hokkuudelle kaksi keskeistä vaatimus-
ta, joiden toteutuminen on osoitettava 
rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 
Vaatimuksia asetetaan lämpöhäviöille 
ja energiamuotojen kertoimilla painote-
tulle kokonaisenergiankulutukselle.

Energiamuotojen kertoimilla paino-
tettu kokonaisenergiankulutus eli ns. 
E-luku kuvaa rakennuksen kaikkea 
ostoenergiankulutusta yhteenlasket-
tuna, ja huomioi myös erilaiset ener-
giamuodot. Rakennusten energiate-
hokkuutta parannetaan ensisijaisesti 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja 
siksi on tarkoituksenmukaista ohjata 
suunnittelua ja rakentamista juuri tä-
mänkaltaisella tunnusluvulla. E-luku 
käsittää myös ns. taloussähkön, toisin 
sanoen rakennuksen käyttäjien pistora-
sioista käyttämän sähkön. Rakennuk-
sesta verkkoon vietävä sähkö tai lämpö 
pienentävät E-lukua.

Painovoimainen 
ja muoviton
Luonnonmukaisella talolla tarkoitetaan 
usein rakennusta, jonka materiaalit ovat 
uusiutuvia ja ilmanvaihto painovoi-
mainen. Ulkovaipan rakenteet toteu-
tetaan ilman muovista höyrynsulkua. 
Tavoitteena on hyvä sisäilman laatu, 
ratkaisujen yksinkertaisuus ja vähäinen 
vaurioherkkyys sekä riippumattomuus 
sähkölaitteiden toiminnasta.

Luonnonmukaisessa rakentamisessa 
suositaan höyrynsuluttomia  rakentei-
ta. Näitä ovat esimerkiksi yksiaineiset 
seinärakenteet. Puukuitu- ja selluloo-
sapohjaisten lämmöneristeiden kanssa 
höyrynsulkua ei välttämättä tarvita. Sen 
sijaan esimerkiksi selluvillarakenteiden 
kanssa käytetään yleisesti paperista teh-
tävää ilmansulkukerrosta. Paperista tai 
rakennuslevystä toteutettavalla ilman-
sulkukerroksella voidaan saavuttaa 
hyvä ilmanpitävyys, mutta tämä edel-
lyttää yksityiskohtien huolellista suun-
nittelua ja toteutusta. 

Perinteisen kaltaisen hirsiseinän 
haasteeksi on muodostunut se, että sekä 
ilmanpitävyys että lämmöneristävyys 
ovat pääsääntöisesti vaatimustasoa 
huonommat. Molempia ominaisuuksia 
joudutaan siis nykyisessäkin tilantees-
sa kompensoimaan muilla suunnitte-
luratkaisuilla. Jos tähän liitetään vielä 
painovoimainen ilmanvaihto, on muilla 
suunnitteluratkaisuilla kompensoitavia 
asioita jo paljon.

Luonnonmukaisen pientalon on 
täytettävä samat vaatimukset kuin 
muidenkin uudisrakennusten. Käykö 
painovoimaisen ilmanvaihdon ja höy-
rynsuluttoman rakenteen valitseminen 
omakotirakentajalle mahdottomaksi, 
kun rakennuksilta vaaditaan yhä pa-
rempaa energiatehokkuutta? Testasin 
uusien määräysten vaatimuksia neljällä 
pientalon luonnossuunnitelmalla. Kol-
messa rakennuksessa oli painovoimai-
nen ilmanvaihto, neljännessä hybridi-
ilmanvaihto. Hybridi-ilmanvaihdolla 
tarkoitetaan ratkaisua, jossa märkätilat 
on keskitetty yhdeksi tilakokonaisuu-
deksi, jolla on valokatkaisimella tai 
hiilidioksidianturilla ohjattava pois-
toilmapuhallin. Muissa asuintiloissa 
on painovoimainen ilmanvaihto.

Vuoden 2012 määräykset 
ja ”luomuratkaisut”
Vuoden 2012 määräysten energiatehok-
kuusvaatimuksista haastavimmaksi 
luonnonmukaiselle talolle osoittautui 
lämpöhäviön tasauslaskelma. Tämä on 
siinä mielessä yllättävää, että tasaus-
laskin on täysin vastaavassa muodossa 
käytössä jo tänäkin vuonna. Näiltä osin 
luonnonmukainen talo saa siis raken-
nusluvan myös vuonna 2012, jos se kel-
paa tänä vuonna.

Jos lähtökohtana on painovoimainen 
ilmanvaihto, rakennuksessa ei oleteta 
olevan ilmanvaihdon lämmöntalteenot-
toa. Lämpöhäviö kasvaa, mutta se voi-
daan pienentää vaatimuksen mukaisek-
si esimerkiksi parantamalla rakenteiden 
tai rakennusosien lämmöneristävyyttä. 
Jos lähtökohdaksi otetaan lisäksi yksi-
aineinen seinärakenne, haasteet kas-
vavat. Laskelma sallii hirsirakenteelle 
suuremman lämpöhäviön, mutta jos 
tähän lisätään vielä korkea ilmavuoto-
luku, yhdistelmää on mahdotonta saada 
laskelmasta läpi järkevillä ikkunapinta-
aloilla ja toteutettavissa olevilla raken-
teilla. Sen sijaan selluvillaeristeinen, 
painovoimaisella ilmanvaihdolla va-
rustettu rakennus täyttää vaatimukset, 
kunhan ilmanpitävyys on säädyllisellä 
tasolla.

Uuden E-lukuvaatimuksen täyttä-
miseen löytyy monia erilaisia keinoja. 
Luonnonmukaisessa talossa tilojen 
lämmitystarve muodostuu verrattain 
korkeaksi, jos lämpöä ei lainkaan oteta 
talteen poistoilmasta. Lämmitystapava-
linnalla on tämän vuoksi suuri merkitys. 

E-lukuvaatimus saavutetaan hyvin, 
mikäli tilat ja käyttövesi lämmitetään 
energiamuodolla, jolla on edullinen ker-
roin. Luonnonmukaiseen taloon sopii 
luontevasti esimerkiksi puupellettiläm-
mitys (kerroin 0.5) tai lämpöpumppu. 

Ekotaloissa käytetään usein myös au-
rinkolämpöä tai aurinkosähköä, vaikka 
tämä lisääkin teknisten laitteiden mää-
rää. Esimerkiksi kiinteistön auringosta 
itselleen tuottama lämpö pienentää läm-
mitykseen tarvittavaa ostoenergiaa, jota 
määräyksissä lasketaan. 

Suoralla sähkölämmityksellä tai öljy-
lämmityksellä tavanomainenkaan pien-
talo ei helposti pääse E-lukutavoittee-
seen. Tätä on monissa puheenvuoroissa 
ehditty taivastella ”tutkimustuloksena”, 
vaikka kysymyksessä on nimenomaan 
sen kaltainen ohjausvaikutus, jota uu-
sissa määräyksissä tarvitaankin.

E-lukua laskettaessa huomioidaan 
myös se, että painovoimaisessa ilman-
vaihdossa ilmanvaihtolaitteen puhal-
timen energiankulutus jää kokonaan 
pois. Tämän osuus on omakotitalossa n. 
yhden megawattitunnin luokkaa vuo-
dessa. Lisäksi puhaltimen energianku-
lutus kerrotaan E-lukua varten sähkön 
kertoimella 1.7. Lämmön talteenoton 
puuttuminen lisää tilojen lämmitysener-

giankulutusta, mutta lämmitysenergian 
kerroin voi parhaassa tapauksessa olla 
vain 0.5. Lähes vastaavanlainen vuo-
tuinen säästö voi syntyä sähkökiukaan 
vaihtamisesta puukiukaaseen. 

Uusissa määräyksissä rakentaja hyö-
tyy myös passiivisen aurinkoenergian 
taitavasta hyödyntämisestä. Sopivasti 
varjostetut eteläikkunat pienentävät ti-
lojen lämmitystarvetta etenkin lämmi-
tyskauden alussa ja lopussa, ja tämän 
ilmaisenergian osuus on suoraan pois 
rakennuksen E-luvusta. 

Määräysuudistus  
mahdollistaa
Tarkasteluni osoittivat, että kaikki neljä 
painovoimaisella tai hybridi-ilmanvaih-
dolla varustettua luonnossuunnitelmaa 
saatiin täyttämään uusien määräysten 
vaatimukset sopivilla lämmitystapava-
linnoilla. 

Painovoimaisella ilmanvaihdolla ja li-
sälämmöneristämättömällä hirsiseinäl-
lä vaatimukset eivät täyttyneet, mutta 
tämä ei johdu vuoden 2012 määräyk-
sistä, vaan jo vuonna 2010 käyttööno-
tetusta lämpöhäviön tasauslaskelman 
vaatimuksesta. Uusi E-lukuvaatimus ei 
osaltaan vaikeuta asiaa, vaan mahdol-
listaa erilaiset vaihtoehdot.

Vuoden 2012 määräyksissä otetaan 
käyttöön kokonaisenergiatarkaste-
luun perustuva ohjaus, ja siksi siinä 
on päällekkäisiä vaatimuksia. Jatkossa 
lämpöhäviön tasauslaskelman ei tuli-
si mielestäni olla mitoittava vaatimus, 
vaan E-lukuna asetettava energiatehok-
kuusvaatimus riittää. Silloin myös luon-
nonmukaisen talon toteutus onnistuu 
helpommin, vaikka E-lukuvaatimuksia 
varmasti onkin kiristettävä myöhem-
min. Lämmitystapavalintojen ja ko-
konaisuuden hallinnan merkitys tulee 
entistä tärkeämmäksi.

Kestävään rakentamiseen on monta 
tietä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta oleellisten toimenpiteiden 
aikaikkuna on pieni, ja siksi tarvitaan 
nopeita toimenpiteitä myös määräysuu-
distuksissa. Uusien määräysten raken-
ne sallii päästövähennysten tavoittelun 
erilaisilla ratkaisuilla – sekä passiivira-
kentamisella että luonnonmukaisilla 
ratkaisuilla. Moniarvoisuuden säilyt-
täminen suomalaisessa rakentamisessa 
on tärkeää.

Kimmo Lylykangas
arkkitehti

luonnonmukaisen 
rakentamisen keskus, 
luomura ry
luomura kehittää ja tekee tunnetuksi luonnonmukais-
ta, ekologista ja terveellistä rakentamista ja asumista.
Luomuran edeltäjän ESR- koulutushankkeen työhar-
joittelukohtee-
na on syntynyt 
mm. olkipaali-
savi rakenteinen 
Eko ateljee 
Helsingissä 
ja Terve Talo 
-hankkeiden 
yhteydessä 
mallitalo Villa 
Marjala Luopi-
oisissa.

Terve Talo -lehti perustettiin vuonna 2000 moni-
puoliseksi rakentajan, remontoijan ja ajattelevan 
asujan tietopaketiksi. Julkaisua jaetaan messuilla ja 
tapahtumissa sekä mm. kaikkiin suomen kuntiin ja 
rakennusalan 
oppilaitoksiin, 
jotta ekologi-
sen ja luon-
nonmukaisen 
rakentamisen 
viimeisin tieto 
olisi mahdolli-
simman monen 
avainhenkilön 
saatavilla.

Terve Talo -hankkeet: Luomura on toteuttanut eri-
laisia kehityshankkeita mm. Sydän-Hämeen kuntien 
kanssa pääasiassa Pomoottori ry:n ja ELY-keskuksen 
rahoittamana. Työsarka on ol lut hyvin mo ni  puolinen 
– vaihto ehtojen 
kehit tämistä 
ja esiintuo-
mista, luen-
toja, asiakas-
neuvontaa, 
verkos toitu-
mista, infor maa-
tion jakamista 
netissä, jne.

Terve Talo -messut: Luomura järjestää tänä keväänä 
seitsemännet valtakunnalliset teemamessut, jotka on 
viime aikoina pidetty Aitoon Honkalassa Pälkäneellä. 
Messut ovat kaikkien ekologisuutta arvostavien toimi-
joiden kohtauspaikka.

Terve Talo -keskus on Luomuran toimipiste Mikkolan 
Navetalla, Keskitie 5,  Luopioinen. Keskuksessa on 
pysyvä ekologisen rakentamisen teemanäyttely. Näyt-
tely on avoinna Navetan aukioloaikoina 
(www.mikkolannavetta.fi). Kesäkaudella toimisto 
palvelee torstai-iltapäivisin, muulloin sopimuksen 
mukaan.

luonnonmukaisen rakentamisen 
keskus, luomura ry
Keskitie 5, 36760 Luopioinen
keskus@luomura.com, www.luomura.com, 044 312 0099
 puheenjohtaja Harri Metsälä,  

harri.metsala@luukku.com, 044 967 8283
 toiminnanjohtaja Mikko Tuononen  

m.tuononen@kolumbus.fi, 040 53 59 417

Luonnonmukainen talo ja uudet 
energiatehokkuusvaatimukset

Painovoimaisella 
ilmanvaihdolla 
toimiva pientalo, jonka 
lämmitysjärjestelmänä 
on maalämpöpumppu. 
Poistoilmahormit ovat 
sydänmuurissa. Lämmitetty 
nettoala on 155 m² ja 
rakennustilavuus 719 m³. 

Suunnitelma täyttää lämpöhäviöiden tasaus-
laskelman vaatimukset seuraavilla arvoilla:
ikkunapinta-ala on 25 m² (13 % kerrostasoalasta)
U-arvot:
Ulkoseinä 0.11 W/m²K (eristepaksuus n. 40 cm)
Yläpohja 0.08 W/m²K (eristepaksuus n. 60 cm)
Alapohja 0.09 W/m²K (eristepaksuus n. 55 cm)
ikkunat 0.75 W/m²K
ovet 0.72 W/m²K
ilmanvuotoluku q50  1.00 m³/h m²

Ikkunapinta-alaa voidaan kasvattaa yli kaksinkertaisek-
si, ja tasauslaskimen vaatimus voidaan yhä toteuttaa 
rakenteiden ja rakennusosien lämmöneristävyyttä 
parantamalla. 
Luonnossuunnitelma: Arkkitehtuuritoimisto  
Kimmo Lylykangas 2010.

Perinteisin menetelmin 
toteutettu uudisrakennus. 
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