
Luomuran toimintaa: 
 
Terve Talo-  hankkeet 
 
Luomura on toteuttanut erilaisia hankkeita 
pääasiassa Pomoottori ry:n ja ELY -keskuksen sekä 
Maaseutupoliittisen yhteistyöryhmän (YTR) 
rahoittamana. Työsarka on hyvin monipuolinen – 
vaihtoehtojen kehittämistä ja esiintuomista, luentoja, 
asiakasneuvontaa, verkostoitumista, informaation ja 
mallien jakamista netissä jne. 
 
 
TerveTalo -lehti 
 
Terve Talo -lehti 
perustettiin vuonna 
2000 monipuoliseksi 
rakentajan, 
remontoijan ja 
ajattelevan asujan tietopaketiksi. Julkaisu 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. Lisätietoja kotisivuilla 
www.luomura.com 
 
 
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 
luonnonmukaisuutta ja ekologisuutta arvostavien 
perheiden, rakentajien, yrittäjien ja asiantuntijoiden 
kohtauspaikka. Näytteilleasettajia on suurista 
yrityksistä pieniin yhdistyksiin – värikkyyttä ja laatua! 
Seuraavat messut järjestetään keväällä 2014. 
 
Tietopankki netissä - www.luomura.com 
  

 
Artikkelipankista löytyy tietoa mm. vähäpääs-
töisestä puulämmityksestä, painovoimaisesta 
ilmanvaihdosta ja uusien energiatehokkuus-
vaatimusten yhteensovittamisesta ekoraken-tamisen 
kanssa. 
 
Talotarinat ja teemasivut puolestaan esittelevät 
erilaisilla luonnonmukaisen rakentamisen 
menetelmillä toteutettuja taloja ja muita teemoja. 
 
Linkkilistan avulla löytää kattavan verkoston mm. 
eko- ja perinnerakentamisen, asumisterveyden ja 
yhteisöasumisen eri toimijoita Suomessa. Luomuran 
sivut ovat oiva portti ekologista rakentamista 
käsittelevän tiedon äärelle.  
 

 
 
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 

 
 

Luonnonmukaisen rakentamisen keskus 

Luomura ry 
 
 

Kehitämme ja teemme tunnetuksi 
Luonnonmukaista, Ekologista ja 

Terveellistä (LET) rakentamista ja 
asumista. 

 

 

 

 
 

www.luomura.com 
www.facebook.com/LUOMURA 

 
 
 

 

 



 

 

UUSI LUOMURA -KESKUS KEHITTEILLÄ 
 

Luomuran suunnitelmissa siintää uudenlaisen luonnon-
mukaista, ekologista ja terveellistä (LET) rakentamista 
edistävän aktiviteetti-keskuksen perustaminen. 

Tavoitteenamme on keskus, jossa kehitetään LET-rakentamista ja 
järjestetään mm. kursseja ja erilaisia tapahtumia. Parhaillaan 
teemme suunnittelutyötä ja keräämme ideoita, kokemuksia ja 
tietopohjaa keskuksen perustamiseksi. Selvitämme keskuksen 
toimintamuotoja, arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja sekä 
taloudellisia, sosiaalisia ja juridisia mahdollisuuksia. Etsimme 
yhteistyökumppaneita ja -tapoja ja hahmottelemme mm. toiminnan 
sisältöä, laajuutta, kohderyhmiä ja tilantarvetta. Kerättyä malli- ja 
idea-aineistoa tulee näkymään kotisivuilla ja Luomuran Facebook 
-sivuilla. 

Tulevassa keskuksessa kehitetään hyväksi havaitun rakennus-
perinteen ja modernin luomurakentamisen tutkimuksen pohjalta 
huomisen luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä 
rakentamista. Keskuksessa kehitetään malleja viihtyisään ja 
innovatiiviseen perusrakentamiseen, jossa energiatehokkuus ja 
energian säästö toteutuvat järkevällä ja kestävällä tavalla. Koe- ja 
mallirakentamisen ja koulutuksen kautta tuotetaan ja jaetaan 
tietotaitoa esimerkiksi hengittävistä seinärakenteista, 
vähäpäästöisestä puulämmityksestä, säteilyhaittojen minimoin-
nista ja turvallisista ja kestävistä rakennusmateriaaleista. 
 
 Keskuksessa tutkitaan ja kehitetään luonnonmukaista tekniikkaa, 
jonka avulla luonnon omia toimintoja voidaan vahvistaa ja 
hyödyntää esimerkiksi rakennuksen ilmanvaihdossa ja 
energiataloudessa. Keskuksessa luodaan erilaisia tapoja lähestyä 
rakentamista ja kehitetään käytännöllisiä vaihtoehtoja homeelle 
altistavalle rakentamiselle. Yhtenä vahvana teemana tulee 
olemaan lähiympäristön laatu ja pihan ja puutarhan liittäminen 
kokonaisvaltaiseen asumiseen. Oman roolinsa keskuksessa 
saavat myös taide ja kädentaidot osana hyvää asuinympäristöä.     
 
Keskuksesta syntyy elämyksellinen kurssi- ja matkailukohde, jossa 
syntyy mielenkiintoisia kohtaamisia luonnonmukaisesta 
rakentamisesta ja kestävästä elämäntavasta kiinnostuneiden 
ihmisten kesken. Lähtökohtana keskuksen toiminnassa on 
kokonaisvaltaisesti kestävien toimintatapojen kehittäminen 
rakentamisessa ja asumisessa. 
 

Luomura Ry,   c/o Laiduntie 1,  36760 Luopioinen  
keskus@luomura.com, www.luomura.com  

 
Puheenjohtaja Mikko Tuononen  

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

Hankesihteeri Jenny Turunen   keskus@luomura.com 
 

 

TerveTalo- messut 
ja matkailutoimintaa 

Teemanäyttely  
ja -tapahtumia 

Luentoja, 
keskustelu-
tilaisuuksia 

Lähiluonto ja 
puutarha osana 
asuinympäristöä 

Tietotaitopankki ja 
koulutustoimintaa  


