
Luomuran toimintaa: 
 

 
TerveTalo –messut 
Luomura on järjestänyt seitsemät valtakunnal-
liset teemamessut. Messuilla on viime vuosina 
ollut noin 80 - 100 näytteilleasettajaa, 1000 - 
2000 vierasta, luentoja, neuvontapisteitä. Messut 
ovat ekologisuutta arvostavien perheiden, 
rakentajien, yrittäjien ja asiantuntijoiden 
kohtauspaikka. Näytteilleasettajien skaala on 
suuri: suurista yrityksistä pieniin yhdistyksiin – 
värikkyyttä ja laatua! 
 
 

 
Mallien kehittämistä 
 
Luomuran edeltäjän; EU- koulutushankkeen 
työharjoittelukohteena on syntynyt mm. olkipaali-
savirakenteinen Ekoateljee Helsingissä ja Terve 
Talo -hankkeiden yhteydessä täyspuinen 
mallitalo Villa Marjala Luopioisissa. 
 

 
Terve Talo -hankkeet:  
 
Luomura on 
toteuttanut erilaisia 
kehityshankkeita 
mm. Sydän-
Hämeen kuntien 
kanssa, pääasiassa 
Pomoottori ry:n ja 
ELY -keskuksen 
rahoittamana. 
Työsarka on hyvin monipuolinen – vaihtoehtojen 
kehittämistä ja esiintuomista, luentoja, 
asiakasneuvontaa, verkostoitumista, 
informaation jakamista netissä jne. 
 
LET-hanke 
Maaseudun LET–pientalo 

Terve Talo-hankkeiden mallitalosta Villa 
Marjalasta suunnitellaan pienempi versio: 
Lämmin, hengittävä, rossipohjainen, 
vähäsynteettinen nykyaikaisella sydänmuurilla/ 
puulla lämpiävä maaseudun pientalo.  YTR:ltä 
haettu ja Maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittama hanke kestää 2011 loppuun. 

RAM –hanke 
TerveTalo - Rakentamisen ja asumisen mallit  
 
Tavoitteena on koota, tutkia ja tuoda esiin 
olemassa olevaa luonnonmukaista, ekologista ja 
terveellistä (LET) tietotaitoa sitä tarvitsevien 
saataville ja mahdollistaa alan monipuolinen 
kehittyminen mm. kiristyvien energiavaatimusten 
ja kaupallistumisen puristuksessa. Projektin 
avulla pyritään myös pitämään yllä perinteeseen 
pohjaavan ja luonnonmukaisemman 
rakentamisen kilpailukykyä ja osoittamaan sen 
sopeutumispotentiaali. 

 

 
TERVE TALO-lehti 
 
Terve Talo -lehti perustettiin vuonna  2000 
monipuoliseksi rakentajan, remontoijan ja 
ajattelevan asujan tietopaketiksi. Tabloid -
julkaisun normaalipainos on 30 000 ja se jaetaan 
mm. kaikkiin Suomen kuntiin, sadoille teemaan 
liittyville yrityksille ja alan median edustajille sekä 
rakennusalan oppilaitoksiin, jotta ekologisen ja 
luonnonmukaisen rakentamisen viimeisin tieto 
olisi mahdollisimman monen avainhenkilön 
saatavilla. Lehti ilmestyy vuosittain kevättalvella. 
Lisätietoja kotisivuilla        www.luomura.com 
 
 

 
Etelän yhteistyötä: 
 
LUOMURAN kummikohde tropiikissa on "Centro 
Verde"- Dominikaanisessa Tasavallassa. Rio 
Limpion laaksoon Haitin rajalle rakennetaan 
pientä koulutuskeskusta ja ekoturismipaikkaa.  
Siitä tarkemmin osoitteessa www.riolimpio.info 

messupaikkana: www.aitoo.fi 

una vacación diferente? 



 
 
www.luomura.com - tietopankki netissä  
  
Artikkelipankista löytyy tietoa mm. vähäpäästöisestä 
puulämmityksestä, painovoimaisesta ilmanvaihdosta 
ja uusien energia-tehokkuusvaatimusten 
yhteensovittamisesta ekorakentamisen kanssa. 
 
Talotarinat ja teemasivut puolestaan esittelevät 
erilaisilla luonnonmukaisen rakentamisen menetelmillä 
toteutettuja taloja ja muita teemoja. 
 
Linkkilistan avulla löytää kattavan verkoston eko- ja 
perinnerakentamisen, asumisterveyden ja 
yhteisöasumisen eri toimijoita Suomessa. Luomuran 
sivut ovat oiva portti ekologista rakentamista 
käsittelevän tiedon äärelle. Sivuilla on runsaasti kuvia 
erilaista rakennuskohteista ja Luomuran toiminnasta. 
 
Kotisivuiltamme ja Facebookista löydät 
ajankohtaiset tapahtumamme. 
 
LUOMURA Ry:n HALLITUS: 
 
Arkkitehti Harri Metsälä, puheenjohtaja 
(harri.metsala@luukku.com) 
Rakennusarkkitehti Maarit Holttinen, vpj 
Ympäristöteknologian insinööri Juha Lähde 
Rakennusmestari Asko Valkama 
Tiedottaja Marja Salmenmäki 
Arkkitehti Pertti Toivari 
Rakennusarkkitehti Teuvo Ranki 
Toiminnanjohtaja Mikko Tuononen 
 

 
 
 
TERVETALO-keskus  - tietotaitoa jaossa: 
 
Keskuksessa on luonnonmukaisen ja ekologisen 
rakentamisen näyttely ja lukunurkka. Avoinna 
Navetan aukioloaikojen mukaan. Luomuran 
toimistossa olemme itse paikalla varmimmin torstai- 
iltapäivisin, muulloin sopimuksen mukaan.   
 
 
 
Terve Talo –keskus, Mikkolan Navetta, 
Keskitie 5, 36760 Luopioinen 
keskus@luomura.com, www.luomura.com  
 
Toimisto / Hankesihteeri Pia Rämö   
044 312 0099, keskus@luomura.com  
 
Toiminnanjohtaja Mikko Tuononen 
m.tuononen@kolumbus.fi, 040 - 53 59 417 
 
 

 
 

Luomura yhdistys on perustettu 2001 ja muuttanut 
Luopioisiin perustaen TerveTalo-keskuksen kunnan 
varastona olleeseen Mikkolan Navetan vintille 2004. 

 
 

Luonnonmukaisen rakentamisen keskus, 

Luomura ry 

 

Luomura yhdistys kehittää ja tekee 
tunnetuksi Luonnonmukaista, Ekologista 

ja Terveellistä (LET) rakentamista ja 
asumista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVE TALO –keskus 
www.luomura.com 


