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TIIVISTELMÄ

Diplomityössäni esitän ekologisen, kestävän ja terveellisen ratkai-
sun omakotitalorakentamiseen. Käyn myös läpi yleisesti nykyra- 
kentamisen ratkaisuja sekä käytännön problematiikkaa. Kerron, 
miksi kiinnostuin aiheesta, ja kuinka terveellisen rakentamisen 
pohtiminen on muuttanut käsitystäni ympäristöstämme ja raken-
nussuunnittelusta.

Diplomityöni pääpainon oli tarkoitus olla savi-ja olkirakentamises-
sa. Lopullinen lähestymistapa muotoutui diplomityön edetessä 
ja alkoi painottua myös muiden kuin savi-ja olkimateriaalien käyt-
töön. Erityisesti materiaalien vaikutus rakennuksen hiilidioksidi-
jalanjälkeen, kosteuskäyttäytymiseen ja sisäilman laatuun osoit-
tautuivat tärkeäksi. Case study -kohteesta tuli kokonaisuutena 
myös niin omanlaisensa kohde, ettei olisi tarkoituksenmukaista 
keskittyä vain olkipaalirakentamiseen.

Toivon työni haastavan niin rakennuttajia, rakentajia kuin suunnit-
telijoitakin pohtimaan käyttämiensä materiaalien vaikutusta laa-
jemmin elinympäristöömme.

Case study -kohteena esittelen suunnittelemani puurunkoisen 
luonnonmukaisesti toteutettavan omakotitalon Iso-orvokkiniityn. 
Kohde sijaitsee permakulttuuritilalla Karjalohjalla Länsi-Uudel-
lamaalla. Suunnittelun lähtökohtana oli toteuttaa hiilidioksidijalan-
jäljeltään negatiivinen, ekologinen, omavarainen ja ennen kaikkea 
terveellinen omakotitalo. 

Iso-orvokkiniitty saavutti harjakorkeuden syksyllä 2016.
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ABSTRACT

In my thesis, I present an ecological, sustainable and healthy 
solution for home building. I also go through general solutions 
used in current construction and the practical problems those 
present. I will explain why I was interested in the subject and how 
the healthy construction process has changed my thinking about 
our environment and building design.

The main focus of the thesis was supposed to be clay and straw 
construction. The fi nal approach was shaped by the process and 
the thesis started to emphasize also other materials than clay and 
straw. The impact of materials on carbon dioxide footprint, mois-
ture behavior and indoor air quality proved to be important. As a 
whole, the case study became a unique object of its own, so it 
would not be expedient to focus solely on straw bale construc-
tion.

I hope the work challenges customers, builders and designers to 
refl ect on the eff ects of materials they use in our living environ-
ment.

As a case study, I will introduce a wood-framed, ecologically built, 
self-sustaining home of Iso-orvokkiniitty. The site is located in per-
maculture farm in Karjalohja in Länsi-Uusimaa. Basis for planning 
was to implement a carbon dioxide negative, ecological, self-suffi  -
cient and above all a healthy home.

Iso-orvokkiniitty reached its full height in the fall of 2016.
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ALKUSANAT

Olen ollut kiinnostunut luonnonmateriaaleista ekologisuuden takia 
jo opiskelujeni alkuvaiheessa, Oulun arkkitehtiosaston puustu-
dio olikin minulle suurin yksittäinen opiskelupaikan valintakriteeri. 
Puurakentaminen on kaunista ja viihtyisää, mutta järkevästi toteu-
tettuna myös huomattavasti betonirakentamista ekologisempaa. 
Olkirakentamisesta kuulin ensi kertaa opiskelujen puolivälissä, 
enkä vielä ymmärtänyt sen ominaisuuksista kovinkaan paljon. Ajat-
telin, että hyvin poikkeuksellisen rakennustavan mahdollisuudet 
suuren mittakaavan rakentamisessa ovat rajatut ja hyötyjen jäävän 
marginaaliseksi. Opinnoissani päätin keskittyä puurakentamiseen, 
ja myös vanhojen rakennusten korjaussuunnittelu kiehtoi. 

Suunnittelin opiskelujeni aikana yhden betonisen rakennuk-
sen, jossa halusin tutkia sen plastisuutta ja rakenteen raskauden 
tuomaa ilmaisutapaa. Esimerkiksi Tadao Andōn hienostunut be-
tonimassojen käyttö tilassa on vaikuttavan näköistä. Toisaalta 
betonibrutalismin vaikutukset asuinympäristöjemme viihtyvyy-
teen ovat yleensä negatiiviset. Betonin tuhlaava käyttö on yksi 
vastenmielisimmistä asioista, joita tällä hetkellä suunnittelijana ja 
ihmisenä näen. Savirakentamisen ratkaisuilla päästään kuitenkin 

samaan tai jopa mielenkiintoisempaan tulokseen, ilman että ekol-
ogisuudesta täytyy tehdä kompromisseja.

Pariskunta, jolle rakennuksen suunnittelin, oli aluksi etsimässä van-
haa hirsitaloa, jota ei olisi vielä yliremontoimalla pilattu. Löydetyt 
kohteet Etelä-Suomessa olivat kuitenkin joko liian syrjässä tai liian 
huonossa kunnossa. He tutustuivat olkirakentamiseen ja kysyivät, 
olisinko kiinnostunut suunnittelemaan heille  luomukodin oljesta ja 
savesta. 

Erkki Pöytäniemen ja Marja Nuoran kodin suunnittelu alkoi kesällä 
2014 yhteistyössä Natural Building Company Oy:n kanssa. Erityis- 
kiitokset pääsuunnittelijan roolissa toimineelle Kati Juola-Alaselle, 
rakennesuunnittelija Anders Westerlundille ja toimitusjohtaja Paul 
Lynchille sekä muille suunnitteluun ja rakentamiseen osallistu-
neille.

Jaakko Pöytäniemi 
Oulussa 5.2017
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1. JOHDANTO

Suomessa rakentamista valvotaan hyvin tarkkaan. Kaikki ovat 
huolissaan rakentamiseen liittyvistä ongelmista, joita yritetään 
ratkaista samalla, kun maapallomme tulevaisuudesta pyritään 
pitämään huolta. On hyvä, että miellämme rakentamisen vaiku-
tukset ympäristöömme tärkeiksi, eikä kukaan uskottava ammat-
tilainen tahallaan tee mitään näitä tavoitteita vastaan. Joskus vain 
pahasti vaikuttaa siltä, että uskomme mieluummin tietokoneen 
laskuja kuin empiiristä tutkimustietoa. Näin voimme laittaa vas-
tuun koneille sen sijaan, että ottaisimme itse vastuun ja kunnian 
saavutuksistamme. Samalla vahvasti pelkästään energiatehokkuu-
teen tähtäävät tavoitteet ovat lisänneet rakennefysiikan haasteita 
saavuttaa terveesti toimiva rakennekokonaisuus.

Työni kautta huomasin, miten vaikeaa rakennusvalvonnan oli 
ottaa vastaan tavallisuudesta poikkeava suunnittelukokonaisuus. 
He ovat kuitenkin olemassa, jottei rakennettaisi ihan mitä sattuu. 
Viranomaiset toimivat heille annetujen ohjeiden ja sääntöjen puit-
teissa seuraten lakia parhaimpansa mukaan. He ovat auttamassa 
rakennuttajia ja varmistamassa rakentamisen laadun heille annet-
tuun tietoon perustuen. Rakennusvalvonnan kanssa tulisikin tehdä 
yhteistyötä sen sijaan, että heitä ajateltaisiin esteenä.

Useita luonnonmukaisia ratkaisuja ei ole tutkittu “tieteellisesti”, 
kuten teollisesti tuotettuja materiaaleja. Näitä tutkimuksia olisikin 
hyvä tehdä enemmän, mutta valitettavasti ne eivät vain ole ilmai-
sia. Kun viranomaiset vaativat testejä asioista, jotka on monesti 
todistettu toimivaksi, mennään naurettavuuksiin. Itsestäänselvyyk-
sien kyseenalaistamisesta kärsivät niin rakennusvalvonnan maine 

kuin suunnittelijat sekä asiakkaat.

Painovoimaista ilmanvaihtoa pidetään yleisesti mahdottomana 
vaihtoehtona uudisrakennukseen. Tämän kärjistyksen kylväminen 
tulisi lopettaa, koska painovoimaiset ratkaisut ovat mahdollisia ja 
toimivia vielä nykyäänkin. Suunnittelun asiantuntijoina meidän tulisi 
pitää huoli, että emme suosi vain yhtä ratkaisua, vaan huolehtia, 
että myös painovoimaisen ilmanvaihdon kehitys jatkuu.

Asuinrakentamisessa on suosittu pitkään materiaaleja, joita on 
luultu kestäviksi ja turvallisiksi. Suositumpia rakennusmateriaaleja 
käytettäessä on laiminlyöty yleisesti rakennusten terveellisyys ja 
ympäristö. Kysymys kuuluu, miten tähän on päädytty, tai miksi ih-
miset haluavat rakentaa näistä materiaaleista. Varmasti saatavuus 
ja edullisuus ovat suurimmat tekijät. 

Betonia on käytetty mielettömiä määriä 1950-luvulta lähtien. 
Suurimmat ongelmat rakentamiskulttuurissamme ovatkin tällä 
hetkellä betonin massiivinen käyttö, höyrysulkujen tiiveys ja min-
eraalivillojen sekä koneellisen ilmanvaihdon lobbaus. Pahimmil-
laan nämä ratkaisut yhdessä luovat hyvin vahinkoherkän, sairaan ja 
vaikeasti korjattavan, lyhytikäisen talon. Tätä tosiasiaa valitettavasti 
todistavat tällä hetkellä suurin osa Suomen kansasta.

Luonnonkuituiset materiaalit eivät tarvitse muoveja, koneita tai 
kikkailua toimiakseen. Niistä vapautuvat kaasut eivät ole ihmiselle 
myrkyllisiä, ja tuotteiden ekologinen jalanjälki on neutraali tai 
negatiivinen. Rakentaminen myrkyttömällä työmaalla on vaaraton-
ta ja mukavaa. Ammattilaisrakentajien työolot paranevat ja raken-
nustyömailla on huomattu olevan todella hyvä ilmapiiri. Tämä voi 
johtua siitä, että rakentajat tykkäävät työskennellä ilman hengitys-
suojia ja suojahanskoja. On selvää, että luonnonmukaisten ainei-
den kanssa on mukampi työskennellä. Se, että rakentajat tietävät 
rakentavansa poikkeuksellisen kestävästi, lisää ammattiylpeyttä ja 
motivaatiota. Epävarmuus- ja pelkoaspekti on poissa niin suunnit-
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telijoilta kuin rakentajiltakin.

Olkipaalirakentaminen kiinnosti minua osaksi sen saatavuuden ja 
edullisuuden vuoksi. Halusin suunnitella rakennuksia, joihin uusi 
talonrakentaja voi luottaa ja joka ei menetä arvoaan muutaman 
vuosikymmenen päästä. 

Terveellisen rakentamisen aihepiiri on itselleni hyvin luonnollinen, 
sillä perheeni on aina pyrkinyt elämässään  luonnollisiin ja terveel-
lisempiin ratkaisuihin, mikä näkyy myös omissa arvovalinnoissani. 
Isäni on pitkän linjan “luomumies”, ja äitiäni valtiovalta raahasi 
70-luvun lopulla Koijärven suolta pois – ei ole ihme että pyristelen 
itsekin “valtakoneistoa” vastaan.

Teen työn osittain itselleni oman alani tulevaisuutta miettien. 
Hankkeen käynnistäjät olivat kuitenkin Erkki ja Marja, jotka halu-
sivat muuttaa maalle perustaakseen permakulttuurikeskuksen 
Karjalohjalle. 

Aiheita rajaan materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Erityisesti 
ekologiset materiaalit, kuten savi, olki ja puu ovat isossa osassa 
suunnitelmissani. Käyn läpi case study -kohteen muitakin toimin- 
taperiaatteita ekologisen suunnittelun näkökulmasta.

Työstäni on kasvanut itselleni oman alani fokus; näin tulen jatkos-
sakin suunnittelemaan. Tiedon karttuessa toivon myös voivani 
edesauttaa terveellistä rakentamista Suomessa ja muualla maail-
massa. 

Yleisesti toivon työlläni olevan vaikutusta suunnittelijoiden teke- 
miin ratkaisuihin ja erityisesti tulevien talonrakentajien valintoihin. 
Toivon myös, että tulevat opiskelijat saisivat työstäni inspiraation.

Lähteinäni olen käyttänyt verkkojulkaisuja, painettua kirjallisuutta, 
luentoja sekä henkilöhaastatteluja. Olen myös käyttänyt raken-

nuslupaan liittyviä lausuntoja Vahanen Oy:ltä sekä Tork Tek Oy:ltä.
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2. TEORIATAUSTA

Avaan teoriaosuudessa hieman sitä, mitä rakentamissa ja suun-
nittelussa tällä hetkellä tapahtuu. Tuon esille terveellisen raken-
tamisen näkökulmia ja sitä, miten esimerkiksi luonnonmukaisten 
rakennusmateriaalien tietotaito on kehittynyt viime vuosina. 
Luonnonmukainen rakentamien on vielä vähäistä mutta herättää 
terveellisyytensä ja ekologisuudesta johtuen mielenkiintoa laajasti 
niin suunnittelijoiden, päättäjien ja ennen kaikkea loppukäyttäjien 
mielessä.

Yhä enemmän puhutaan rakentamisen ongelmista, ja ihmetellään 
jatkuvia sisäilmaongelmia. Jotain on siis pielessä siinä, miten 
nykyrakentamisessa ajatellaan materiaalien ja tekniikan käyttöä.

2.1 SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA

Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia ja ilmasto-
strategiasta vuoteen 2030 asetetaan Suomen tavoitteeksi olla 
hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Mitään tarkkaa 
polkua tälle ei annettu, vaan tutkittiin erilaisten vaihtoehtojen vai-
kutusta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2017, 15-16).

Rakentamisessa hiilineutraalius tarkoittaa lähes nollaenergiatalo-
ja sekä materiaalien tarkoituksenmukaista käyttöä. Rakennettu 
ympäristö käyttää 38% osuuden Suomen energiantuotannosta. 
Rakennusten lämmityksestä aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat 
noin 30% kokonaispäästöistä. 

Rakennuskanta muuttuu hitaasti, ja määräyksien vaikutukset ovat 
kauaskantoisia. Alueiden käytön, uusiutuvien energiamuotojen, 
materiaalitehokkuuden ja rakennusten ylläpidon kehittämisellä 
voidaan hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite on mahdollistaa ekologinen, 
taloudellinen, sosiaalisesti vastuullinen ja kulttuurisesti kestävän 
kehityksen mukainen elinympäristön suunnittelu.

Linjauksissa mainitaan mm. uusiutuvien energiamuotojen käyt-
töönotto, materiaalien hiilijalanjäljen pienentäminen, materiaalite-
hokkuuden parantaminen, puurakentamisen edistäminen sekä 
kiertotalouden kehittämien. (mts. 60-61).

Rakentamisen tulisi aina olla tarkoituksenmukaista ja materiaalien 
käyttö harkittua. Materiaalitehokkuus mainitaankin strategiassa. 
Rakennusjäte ei voi päätyä kaatopaikoille, vaan se tulisi sen sijaan 
käyttää uudelleen tai palauttaa luonnon kiertokulkuun. Tämän 
mukaista cradle to cradle -ajattelutapaa pitääkin alkaa noudattaa 
laajemmin.

“Hiilineutraali ja energiatehokas rakennus on mahdollista toteuttaa 
helposti moderneilla tavoilla ammattimiesten toteuttamana nyt 
myös Suomessa. Taito ja materiaalit ovat olemassa, nyt tarvitaan 
ainoastaan tahtotilaa toteuttaa rakentamiseen asetetut tavoitteet.” 
 (Kati Juola-Alanen, 2017)
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2.2 SISÄILMA

Suomi kuuluu puhtaimpiin ulkoilmanlaadun maihin, mutta kas-
vamme sisäilmaongelmien keskellä. Monet nykyaikana käytet-
tävät materiaalit tuottavat erilaisia päästöjä huoneilmaan joko 
yksin, kosteuden kanssa reagoidessaan tai erilaisten yhteisvaiku-
tusten seurauksena. 

Riskiryhmään kuuluvia rakennuksia arvioidaan olevan 40% kou-
luista, 20% asunnoista ja 5% toimistoista. Tällä on valtava vaikutus 
kansanterveyteen ja talouteen.
 (Ollila, M., 2014)

Hyvä sisäilma on tavoittelemisen arvoista, sillä vietämme lähes 
90% ajastamme sisätiloissa, hengittäen noin 15000 litraa il-
maa vuorokaudessa. Terveellisen sisäilman tulisi olla hajutonta, 
pölytöntä ja vedotonta. Huono ilma altistaa vakaville sairauksille ja 
laskee työtehoa. (Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry, 2011, 
3).

Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet aiheutuvat käyttäjän omasta 
toiminnasta taikka rakennuksesta. (Sisäilmayhdistys ry, 2008.)

Mikrobiologi ja Helsingin yliopiston emeritaprofessori Mirja 
Salkinoja-Salonen on tehnyt merkittävää työtä tutkiessaan ihmisen 
altistumista mikrobeille ja bakteereille. Hän onkin hyvin avannut, 
miksi altistumista tapahtuu, mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä 
voitaisiin ehkäistä.

Elämme keskellä erilaisia mikrobeja ja bakteereita, joille ihminen 
altistuu keuhkojen, ihon, silmien ja ruuansulatuskanavan kautta. 

Herkimmin ihminen altistuu sisäilmaongelmille keuhkojen kautta.

Sisäilmaa tutkitaan Suomessa paljon, ja tutkimukseen käytetään 
paljon resursseja. Tulokset jäävät kuitenkin usein huomioimat-
ta liian hankalien tai kalliiden ratkaisujen vuoksi. Joskus ratkaisut 
voivat kuitenkin olla esimerkiksi siivouksen vähentäminen ja bak-
teerikantojen elvyttäminen. Rakennuksessa viihtyvät ne eliöt, jotka 
pärjäävät niille luodussa ympäristössä. Emme voi poistaa kaikkea 
epäpuhtautta huonetiloista, mutta voimme tahtomattamme luoda 
itsellemme vaarallisia ympäristöjä, joissa bakteerikannat polari-
soituvat. 

Suoraan rakentamisesta aiheutuvat, eri lähteistä sisäilmaan johtu-
vat epäpuhtaudet aiheuttavat suuren osan ongelmista. Sisäilmaan 
syntyy päästöjä materiaalien ja pinnoitteiden kemiallisista aineista 
ja niiden johdannaisista, materiaalien kyvyistä käsitellä kosteutta 
sekä ilmanvaihtokoneista ja kanavistoista.

Kipsituotteiden (kipsilevy, betoni, ruiskukipsi) kostuessa alkavat 
sulfaattipelkistäjäbakteerit ja arkeonit hengittämään hapettomas-
sa tilassa anaerobisesti kalsiumsulfaatilla ja vapauttavat rikkivetyä, 
joka on terveydelle vaarallista väritöntä kaasua. Hapeton tila syn-
tyy, kun rakenteessa on höyrynsulku ja kun bakteerit käyttävät 
kaiken hapen rakenteesta. Suomessa on asetettu raja-arvot sisäil-
man sulfi idipitoisuuksille vain ammatillisissa laitoksissa, jossa se on 
työsuojeluongelma. Kuitenkaan asunnoissa tai julkisissa rakennuk-
sissa, jossa tapahtuu pitkäaikaisvaikutus, ei ole raja-arvoja.

Rakennuksen ylläpitoon, kuten siivoukseen käytetyt laitteet, aineet 
ja pinnoitteet, liittyvät myös sisäilmaongelmiin. 
(Salkinoja-Salonen, M. 2016).

Monikemikaaliherkkyydestä (MCS) kärsiville ihmisille tämän päivän 
rakennukset ovat suuri ongelma. Herkistyneiden määrä kasvaa 
jatkuvasti kehittyneissä maissa. MCS on vakava systeemisairaus, ja 
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sen yleensä Suomessa laukaisee altistus kosteusvaurioituneiden 
hometalojen päästöille. Ihminen altistustuu, joko äkillisesti suurille 
pitoisuuksille, taikka kumulatiivisesti pitkällä aikavälillä. Tästä voi 
seurata vakava sairastuminen tai TILT-tila, jossa kehoon kertynei-
den kemikaalien määrä johtaa sietokyvyn heikentymiseen. Lasten 
ja naisten oletetaan olevan suurimmassa riskiryhmässä sairastua.
(Tuuminen. T,, Ennari, J., Häggqvist . C. 2017. 2,4).

Erinomainen sisäilma on terveellisen rakentamisen pääasiallisena 
tavoitteena. Tähän päästään, kun ilmassa ei ole haitallisia yhdistei-
tä ja mikrobitasapaino on turvallinen. 

Sisäilmaongelmista johtuviin terveysongelmiin on herätty jo pitkän 
aikaa sitten, kuitenkin ratkaisut tuntuvat menevän vain monimut-
kaisemmiksi ja riskiherkemmiksi.

Alan asiantuntijat päätyvät laskemaan rakenteiden toimintaa 
tietokoneohjelmilla, rakennuksiin lisätään koneita, ja ne pyritään 
eristämään muoveilla ja puhdistamaan kemikaaleilla. 

Viranomaisten painottama koneellisen ilmanvaihdon tarve on jär-
jetön. Kustannus- tai energiasäästöt ovat minimaaliset verrattuna 
koneellisen ilmanvaihdon tämän hetken ongelmiin. Koneita joudu-
taan huoltamaan ja vaihtamaan tiheään tahtiin. Lisäksi voimakas 
ilmamassojen siirto esimerkiksi luokkahuoneessa pitää varmasti 
pölyt ja kemikaalit pyörimässä huonetilassa. 

Suomessa ulkoilma on niin raikasta, että sen tuominen huoneti-
laan fi lttereiden ja kanaviston läpi on järjetöntä. Ilmassa on myös 
haitattomia bakteereita ja mikrobeja, jotka ovat välttämättömiä 
terveen immuniteetin olemassaololle

Katupöly ja liikenne ovat suureksi osaksi vain kaupunkien ongel-
ma. Normit kuitenkin lähes pakottavat koneellisen ilmanvaihdon 
käyttöä kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelman osan D3 
rakennusten energiatehokkuutta koskevassa asetus luonnokses-
sa, joka tulee voimaan 1.1.2018, on painovoimainen ilmanvaihto 
mahdollinen. Aikaisempi D3 teki painovoimaisen ilmanvaihdon 
mahdottomaksi ja tähän oli syynä lämpöhäviöiden tasauslaskel-
malle asetetut vaatimukset. Painovoimaisen ilmanvaihdon kans-
sa toteutettuja kohteita voi toteuttaa vain, jos rakennusvalvonta 
myönsi poikkeuksen energiatehokkuusvaatimuksien täyttämis-
estä.

Nyt valmisteilla olevien rakentamismääräysten D2 ja D3 laadinnas-
sa on huomioitu painovoimaisen ilmanvaihdon käytön mahdollis-
taminen. Lisäksi valmisteilla on onneksi D2 tulkintaa varten ohjeet, 
jossa annetaan ohjeet painovoimaisen ilmanvaihdon soveltamis-
esta nyky- ja korjausrakentamisessa. Uuden ohjeen laatimiseen 
on perustettu työryhmä, jossa on mukana ryhmä rakennusalan 
suunnittelijoita ja asiantuntijoita, vantaan rakennusvalvonta sekä 
poliitikkoja ja edustajat ympäristöministeriöstä ja sisäasianminis-
teriöstä. (Työryhmäläisen haastattelu, 2017).
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2.3 RAKENNUSSUUNNITTELU

Rakennustapoja on monenlaisia, eikä kaikkien avaaminen yksit-
täisinä aihealueinaan olisi tarkoituksenmukaista, joten jaan ne kaik- 
ki ongelmalliseen ja terveelliseen koulukuntaan niiden selkeiden 
eroavaisuuksien takia.

Ongelmalliseen rakentamiseen jaan rakennustavat, joissa ratkaisut 
perustuvat höyrynsulkuihin, teollisiin eristeisiin ja energiaintensiivi- 
siin ratkaisuihin.

Terveellinen rakentaminen perustuu hygroskooppisiin luonnon-
materiaaleihin sekä rakentamisen ja käytön pieneen hiilijalanjäl-
keen.

Rakennussuunnittelun käsitteet ovat tällä hetkellä häilyviä. Rak-
ennusteollisuus voi ottaa käsitteet käyttöönsä jatkaen samalla 
toimintatapojaan entiseen malliin. Terveellistä rakenta-
mista taikka suunnittelua ei siis ole mitenkään määritelty laissa, 
vaan se on mielikuvilla ratsastava termi, jota kaikki voivat käyttää. 
Samalla tavalla kuin termi ekologinen, jonka mineraalivilla- ja be-
toniteollisuus ovat ottaneet käyttöönsä.



2.2.1 Ongelmallinen rakennussuunnittelu
Suuri osa julkisista sekä asuinkäyttöön suunnitelluista rakennuksis-
ta on pitkän aikaa rakennettu betonirakenteisena ja mineraalivilla-
 sekä polyuretaanieristeisenä. Tiivistämiseen käytetyt ratkaisut 
perustuvat synteettisiin muovi- ja liima-aineisiin.

Ongelmia syntyy, kun pystyyn liimattu, betonisandwich-element-
titalo, joka on vuorattu mineraalivillalla sekä muovilla, pääsee 
kosteuden kanssa tekemisiin. Miten kukaan uskoisi, että tällainen 
olisi kestävä, ympäristöystävällinen tai terveellinen ratkaisu? Ei siis 
ihme, että jatkuvasti luemme uutisista, kuinka vasta rakennetuissa 
rakennuksissa on ongelmia. 

Tämäntyyppisessä rakentamisessa rakennuksen pystyttäminen 
on energia intensiivistä – ainoa tavoite tämäntyyppisessä rak-
enteessa on pyrkiä käytön aikaisten päästöjen pienentämiseen. 
Taloon joudutaan myös todennäköisesti tekemään massiivinen 
peruskorjaus muutaman vuosikymmenen päästä. Miten paljon 
tämän hetken ratkaisuilla säästyy energiaa taikka maapallomme 
rajallisia resursseja? 

Suomalaiset ovat insinöörimäisellä tavalla realistisia, luontoystäväl-
lisiä ja luotamme suomalaiseen laatuun. Suomalainen “laatura-
kentaminen” ei takaa terveellisyyttä. Voimme helposti ratsastaa 
takavuosien hirsirakennusten kestävyydellä. mutta nykypäivänä 
vallalla oleva rakentaminen on kuitenkin kaukana tästä. 

Tuotteiden markkinointi on nykyään raakaa peliä. Minkä tahansa 
tuotteen voi merkitä ekologiseksi valinnaksi, mutta se ei merkitse 
nykypäivän rakennusteollisuudessa mitään muuta kuin pinnan 
kiillottamista vihreillä arvoilla. 

Esimerkkirakenne seuraavalla aukeamalla.

KUVA BETONITALOSTA

Betonielementtitalo, 19.5.2017
KUVA: Jaakko Pöytäniemi



2.2.2 Terveellinen rakennussuunnittelu
Terveellinen rakentaminen koostuu ratkaisuista, joissa materiaali-
valinnat sekä sisäilman merkitys korostuvat suunnittelussa. 
Materiaaleina käytetään tuotteita, jotka eivät päästä toksiineja 
ympäristöönsä, ovat helppohoitoisia ja kestäviä. 

Materiaalien ominaisuudet korostuvat vahinkotilanteissa – ongel-
man korjaamisen jälkeen poistuu myös yleensä siitä aiheutunut 
haitta itsestään. Dynaaminen luonnonkuituinen diff uusioavoin 
massiivirakenne ilman höyrynsulkuja sietää kosteuskuormia. 
Ilmankosteuden noustessa rakenteeseen ei muodostu kas-
tepistettä, vaan kosteus leviää hygroskooppisesti. 

Ylläpitokustannukset ovat hyvin ratkaistussa talossa minimaaliset.
Oikeilla ratkaisuilla rakentaminen sitoo enemmän hiilidioksidia kuin 
rakentamiseen on käytetty. Rakennamme samalla hiilinieluja, ja 
esimerkiksi ruokokasveilla rakentaessa voimme poistaa ravinteita 
vesistöistämme. 

Jotta Suomen hiilineutraaliuden tavoittelu ei olisi pelkkää toiveajat-
telua, on luonnonmukaisiin materiaaleihin panostettava.

Terveellinen rakennussuunnittelu tarkoittaa kokonaisuuden suun-
nittelua lähtien rakenteista ja siitä, että tiedostamme, mitä seinän 
sisällä on. Rakenteiden tulisi olla sellaisia, että me arkkitehteinä 
ja alamme asiantuntijoina ymmärrämme, miten rakenne ja ma-
teriaalit toimivat. Arkkitehtien tulisi edellyttää rakennuttajilta sekä 
muilta suunnittelijoilta terveellistä rakennustapaa – myös raken-
nuttajien ja muiden suunnittelijoiden on edellytettävä tätä ark-
kitehdeilta. 

Esimerkkirakenne seuraavalla aukeamalla.

KUVA OLKI-SAVITALOSTA

Savi- olkipaaliraenteinen talo, 16.12.2016
KUVA: Jaakko Pöytäniemi
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Ominaisuudet:

Materiaalien valmistus vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään.

Huono kosteuskapasiteetti. Rakenteet eivät pysty käsittelemään 
kosteutta eivätkä kuivu tarpeeksi nopeasti.

Rakenne ei sido kosteutta, ja vesi on rakenteessa vesihöyrynä, 
kunnes vaipparakenteen kylmentyessä höyry kondensoituu ve-
deksi rakenteen sisällä.

Höyrysulku on riskirakenne mutta tarpeellinen rakenteen teoreet-
tisen toimivuuden kannalta.

Kipsilevyssä voi olla samoja kiihdytinaineita kuin nykyajan beto-
nissa. Kipsilevy on herkiten homehtuva rakennustuote, betoni on 
seuraavaksi herkin.

Rakenne-esimerkki

22 mm  ulkoverhous
22 mm  tuuletusrako
70 mm  tuulensuojaeriste, mineraalivilla
400 mm  lämmöneriste, mineraalivilla
   höyrynsulku
50 mm  lämmöneriste, mineraalivilla
15 mm  rakennuslevy, kipsilevy
   pintamateriaali

- +

ONGELMALLISEN RAKENTEEN RAKENNE-ESIMERKKI

Mineraalivillainen seinärakenne (vuorivilla, kivivilla, lasivilla)
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Ominaisuudet:

Aurinkoenergialla valmistettu.

Sitoo hiilidioksidia.

Erinomainen kosteuskapasiteetti. Luonnonkuitu voi sitoa 
1000-kertaisesti itseensä kosteutta verrattuna 20-asteiseen il-
maan.  Luonnonkuidun kosteuskäyttäytyminen ei ole riippuvainen 
lämpötilasta. (Laaksonen, J. 2016)

Tästä rakenteesta tehty 2m² seinä voi imeä kaiken kosteuden 
1000m³:stä, 100% suhteellisessa kosteudessa olevasta, 20-asteis-
esta ilmasta. 

Sitoo ja luovuttaa kosteuden erinomaisesti.

Erinomainen palonkestävyys (katso liite 1) Olki on niin tiukkaan 
pakattu, ettei se saa tarpeeksi happea palamiseen. Paalin polt-
taminen on verrattavissa puhelinluettelon polttamiseen, irralliset 
sivut palavat, mutta paksu puhelinluettelo on vaikeampi saada 
palamaan.

30mm savikerros reagoi tulipalossa takertumalla tiukemmin kiinni 
rakenteisiin murtumatta. Savi suojaa alla olevia puu- tai olkiraken-
teita 30 minuuttia, jonka jälkeen ne alkavat vasta hiiltyä.
(Lynch, P. 2017)

Rakenne-esimerkki

28 mm  lautaverhous
25 mm  tuuletusrako
30 mm  tuulensuoja ja palonesto, savi
450 mm  lämmöneriste, olki
30 mm  palonesto, savi
   pintarappaus

- +

TERVEELLISEN RAKENTEEN RAKENNE-ESIMERKKI

Savirapattu olkipaaliseinärakenne (samat periaatteet toimivat 
myös muissa luonnonkuitueristeissä kuten selluvilla ja kutteripuru)
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2.4 MATERIAALIT

Uusiutuvat materiaalit jakautuva kasvi- ja eläinkunnan tuotteisiin.
Kasvikunnan tuotteet kasvavat aurinkoenergialla sitoen hiilidiok-
sidia kasvaessaan. Näillä materiaaleilla rakentaessa saamme rak-
ennettua hiilinieluja. Rakentaminen luonnonmukaisesti ei ole vain 
hiilineutraalia, mikä vastaa suomen tavoitteita, vaan rakennukset 
ovat parhaimmillaan hiilinegatiivisia sitoen enemmän hiilidioksidia 
kuin niiden rakentamiseen on käytetty.

2.4.1 Kiertotalous
Jotkin materiaalit ovat käytössä, koska niitä tuotetaan ylijäämänä 
jossakin teollisuuden tai maatalouden haarassa. Tämä on kier-
totaloutta, jossa jätteestä saadaan taas käyttökelpoinen tuote. 
Myös oljen käyttö rakentamisessa on tällaisen kierron ansiota. 
Oljen poltto kiellettiin sen runsaiden hiukkashaittojen vuoksi, joten 
sitä alettiin kyntää takaisin peltoon. Voimme myös käyttää olkea 
rakentamisessa, mikä on ekologista ja oikein rakennettuna turval-
lista. Tavanomaisen viljan kasvatuksessa käytetään aineita, joita ei 
sellaisenaan haluta rakenteisiin tai huonetilaan. Vilja on kuitenkin 
ruokatuote, ja pitoisuudet oljessa ovat lähes olemattomat. Jos 
haluaa olla täysin varma, että olki on täysin puhdas, voi olkituot-
teissakin valita luomuviljan.

Kiertotalous on hyvä asia, kunhan pysytään perillä siitä, mitä ma-
teriaaleja elinympäristössämme on, ja varomme tuomasta sinne 
myrkyllisiä tai toksiineja tuottavia aineita.

Katja Pulkkinen kirjoitti Kemia-lehdessä 7/2013 Betonin pi-

meä puoli -nimisen artikkelin, jossa puidaan betonin terveys- ja 
ympäristöriskejä. Hän selvitti, että betonin osalta on keskitytty vain 
sen rakenteellisiin ominaisuuksien valvontaan, mutta terveys- ja 
ympäristöasiat on laiminlyöty jo pitkään.

Luonnonmateriaaliksikin kutsuttu betoni on maailman toiseksi 
käytetyin materiaali. Betonimäärä, joka maailmassa kulutetaan 
vuodessa, yltäisi kuuhun saakka halkaisijaltaan yhdeksän ne-
liömetrin siltana. Sementti on betonin perusainesosa ja tehdään 
pääosin kalkista. Betonin runkoaineena olivat ennen vanhaan sora 
tai kalliomurske. 

Betoniin on lisätty lisäaineita aina 60-luvulta lähtien. Näitä lisäainei-
ta eivät kemikaaliasetukset rajoita mitenkään. Esimerkiksi ai-
noastaan arseeni, kun se on arseenihapon muodossa, löytyy 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelosta. Arseenia 
päätyy betoniin kivihiilen poltosta jäävän lentotuhkan lisäämisestä 
seosaineeksi.

Betonissa on nykyään aineita, joista on tietoinen vain reseptin 
haltija. Suomessa ei valvota, mitä betoniin sekoitetaan. Kemikaalien 
on ajateltu ilmeisesti pysyvän rakenteen sisällä, mutta kosteus- ja
hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirisen mukaan lisäai-
neet lähtevät liikkeelle betonin kuivuessa, ja ne liukenevat myös 
osaksi veteen. Ei ole tietoa, miten paljon näitä komponentteja 
siirtyy ilmaan vesihöyryn mukana. Haitta-aineita mitataan vasta, 
kun betonimurske on tarkoitus levittää maantäytöksi, mutta edes 
silloin ei tiedetä, mitä aineksia tai uusimpia kemikaaleja liukenee 
ympäristöömme. (mts. 12-14).

Rakennusmateriaalit päätyvät jossain kiertonsa vaiheessa jätteeksi 
tai heitteille luontoon. Luonnon kierrossa ne aiheuttavat ongel-
mia suurina kappaleina taikka pienemmäksi rapistuttuaan. Niistä 
saattaa myös vapautua päästöjä ja kemiallisia aineita, jos olemme 
alun perin tunkeneet lisäaineita materiaaleihin. Mitä jos meidän ei 
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alun perinkään tarvitsisi laittaa lisäaineita materiaaleihin? Voisimme 
käyttää materiaaleja, jotka ovat luonnostaan kestäviä ja ekologisia. 
Luonnonmateriaaleilla ei ole loppusijoituksen kanssa ongelmaa, 
vaan ne voidaan palauttaa luontoon maatumaan tai polttaa ener-
giaksi.

Muovia käytetään nykyään lähes kaikessa, rakenteissa, pinnot-
teissa ja eristeissä. Muovi ei välttämättä tee tuotteista myrkyllisiä, 
mutta se muuttaa niiden ominaisuuksia ja kosteuskäyttäytymistä 
ja voi näin aiheuttaa tuotteen käytön aikana ongelmia. Esimerkiksi, 
vaikka CLT-elementti onkin pääasiassa puutuote, on laudat liimat-
tu ristiin liima-aineella. Kuivuessaan puu kutistuu leveyteensä näh-
den enemmän kuin pituussuunnassa. Ristiinlaminoidussa puussa 
tämä luo jännitteitä elementin sisälle, minkä vuoksi käytettävien 
liima-aineiden tulee olla vahvoja. Liimat luovat myös kalvoja puun 
sisään, joista voi tulla ongelmia tulevaisuudessa. 

Markkinoilta löytyy myös Aalto Haitek Oy:ltä samantyyppinen 
tuote, jossa ei ole käytetty lainkaan liima-aineita, vaan aallon mu-
otoon höylätyt laudat kiinnitetään toisiinsa terästangolla ja pulteil-
la. Rakenteesta tulee näin moninkerroin kestävämpi, eikä siihen 
synny jännitteitä saatikka muovikalvoja.

Myös selluvillassa voi olla muovia. Siihen lisätään liima-aineita, 
jotta se saataisiin pysymään seinässä kiinni. Onko se enää tässä 
vaiheessa tarpeeksi hengittävä ja kosteutta vapauttava sekä sitova 
materiaali?

Routaeristyksessä käytetyt materiaalit voivat myös päätyä jos-
sain elinkaarensa vaiheessa meriin ja vesistöihin. Maansiirtojen 
myötä myös täytemaaksi siirrettävä maamassa voi sisältää suuren 
määrän rakennusjätettä. Suurimmat palaset voidaan kerätä 
pois, mutta muovien haurastuessa muuttuvat ne pienemmäksi 
mikromuoviksi.

Elinkaarensa päässä muovi hajoaa mikromuoviksi, joka päätyy 
joko pesu- tai hulevesien myötä sisävesistöihimme sekä meriin. 
Muoviin päädytään lähes aina, kun yritetään tehdä jostakin asi-
asta hieman kestävämpää, nopeampaa asentaa tai helpommin 
käsiteltävää. Mikromuovin ongelmiin onkin myös herätty viime 
aikoina. Esimerkiksi vaatteiden pesuvesien mukana mikromuovi-
kuituja päätyy vesistöihin, josta ne päätyvät luonnon kiertokulun 
myötä ruokapöydällemme ja elimistöömme. Elimistössämme se 
häiritsee kehon normaalia toimintaa ja oikeiden ravintoaineiden 
imeytymistä. Muovi hajoaa niin pieneksi, ettei sitä saada suodatet-
tua nykymenetelmillä vedenpuhdistuslaitoksissa. Myös liiken-
teestä syntyy suuret määrät mikromuovia – voin vain kuvitella 
kuinka paljon rakentamisessa käytetyistä nykyajan pinnoitteista ja 
jätteistä syntyy muovia ympäristöömme.

2.4.2 Mielikuvamainonta
Nykyisessä kierrätyshysteriassa materiaaleja saatetaan markkinoi-
da ekologisina tuotteina, vaikka ne olisivatkin energiaa tuhlaavia 
tai vaarallisia. Esimerkiksi lasivillaa markkinoidaan vahvasti ekolo-
gisena ja ympäristöarvoja kunnioittavana tuotteena. Betonia mark-
kinoidaan valmistettavan luonnonmateriaaleista, vaikka se onkin 
nykyään enemmän kemiaa kuin luonnontuote. 

Joitakin betonityyppejä myös väitetään homehtumattomiksi, mikä 
ei pidä paikkaansa. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan betoni on 
kipsin jälkeen helpoiten homehtuva materiaali. Onkin hämmästyt-
tävää, ettei alalla ole väitevalvontaa.  (Pulkkinen, K. Kemia, 2013, 15).

Mineraalivillaa olen lukenut mainostettavan ominaisuuksilla, kuten 
kosteutta sitomaton eli vesihöyryn läpäisevä.
Voisi kuitenkin arvella, että tämä johtaa suuriin ongelmiin seinära-
kenteissa – esimerkiksi kastepisteen muodostumiseen seinära-
kenteen sisään, joka johtuu materiaalin kykenemättömyydestä 
käsitellä syntyvää kosteutta.
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Ihmettelen myös, miten mineraalivilla, joka aiheuttaa ihoärsytystä, 
sallitaan huonetiloihin esimerkiksi akustiikkapaneeleiden muodos-
sa. Jopa huoneakustiikan RT-kortissa, (RT 07-10881, Huoneakus-
tiikka) esitetään esimerkkinä mineraalivillainen paneeli. Koneellisen 
ilmanvaihdon kanssa mineraalivillapölyä todennäköisesti leijailee 
huonetiloissa. Asbestilevytkin kiellettiin jo niiden vapauttamien 
kuitujen takia – eikö samalla ajatuksella voisi kieltää mineraalivillai-
set tuotteet, joista vapautuu kuituja?

RT-kortissa myös todetaan, että mineraalivillan reunat pitää 
käsitellä, jotta siitä ei irtoa kuituja huoneilmaan. 
(RT 07-10881, 4.).  Tämä kertoo siitä, että ongelma kyllä tie-
dostetaan.
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2.4.3 Kosteuskäyttäytyminen
Materiaaleilla on ominaisuuksia, jotka tulee ottaa tarkasti huo-
mioon, jotta ongelmilta säästytään. Materiaalien kosteuskäyttäy-
tyminen onkin näistä se ongelmallisin, ehkä myös kaikkein enit-
en mielikuvien hämärtämä aihe. Pitkään on pyritty välttelemään 
vesihöyryn pääsemistä seinärakenteisiin ja kuitenkin saamaan 
huoneilmaa kosteammaksi talvellakin. On päädytty käyttämään 
materiaaleja, jotka eivät sido kosteutta.

Uusien tutkimusten valossa kuitenkin kaikki näyttää paljon 
selkeämmältä kuin aiemmin. Se, että luonnonkuitumateriaalit 
voivat sitoa kosteutta, on hyvä asia. Näin ne tasapainoilevat 
ympäristönsä kanssa luonnollisesti eivätkä vahingoitu. Jos mate-
riaali ei osaa sitoa eikä vapauttaa kosteutta, päädytään ongelmiin.

Olemme materiaalivalinnoissamme hyvin pitkälle mielikuviemme 
vankeja, eikä näihin mielikuviin välttämättä ole minkäänlaista pe-
rusteltua pohjaa. 

Juho Laaksonen esitelmöi 2016 Terve talo -seminaarissa avaten 
luonnonkuitumateriaalien kosteuskäyttäytymistä.

Laaksosen isä oli perinteisen hirsirakennuksen ammattilainen, 
mistä Juho saikin innostuksen tutkia, miksi materiaalit, kuten hirsi, 
toimivat niin loistavasti. Luonnonkuituisten materiaalien toiminta 
perustuu fysiikkaan niin kuin kaikki muukin.

Rakennuksissa on ihmisiä, ruuanlaittoa, pyykinpesua, peseyty-
mistä ja saunomista, jotka hetkellisesti nostavat ilman suhteellista 
kosteutta. Tästä syntynyt suhteellisen kosteuden paine-ero pyrkii 
tasaantumaan ympäristönsä kanssa.

Materiaalien ominaisuuksien avulla voidaan laskea, miten lämpö-
tila rakenteessa käyttäytyy. Samaan tapaan, kun tiedämme ma-
teriaalin ominaisuudet, voimme laskea, miten kosteus käyttäytyy 

rakenteessa.

Lämpötila vaikuttaa siihen, miten paljon ilma voi sitoa kosteutta. 
Suhteellinen kosteus kasvaa, kun ilma viilenee.

Jos rakennuksen vaipparakenne on materiaaleista, jotka eivät 
pysty sitomaan kosteutta itseensä, syntyy ilman viiletessä raken-
teen sisään kastepiste, jossa höyry kondensoituu vedeksi. Yleinen 
käytäntö on estää vesihöyryn liike rakenteeseen höyrynsulku-
muovilla jo rakenteen sisäosassa.

Hygroskooppinen materiaali sitoo kosteuden suureen määrään 
massaa, jossa höyry ei kondensoidu vedeksi. Höyrysulkua ei tar-
vitse eikä pidä laittaa luonnonkuitueristeiseen rakenteeseen.
Luonnontuotteita ei ole ymmärretty oikein, vaan ne ovat mielletty 
herkästi homehtuviksi ja palaviksi. Myös niiden kosteudensito-
miskykyä on pidetty negatiivisena asiana.

Olemme siis mielikuviemme uhreja.

Diff uusiossa vesimolekyylien liike on sattumanvaraista, eli ne 
liikkuvat mielivaltaisesti rakenteessa, eivät vain yhteen suuntaan. 
Diff uusioksi mielletty vesihöyryn virtaus korkeammasta osapain-
eesta matalampaa kohti on tilastomaattinen ilmentymä.

Ilman kosteuskapasiteetti on riippuvainen vallitsevasta lämpöti-
lasta. Luonnonkuitueristys ei ole riippuvainen lämpötilasta vaan 
voi sitoa kosteutta itseensä 1000-kertaisesti 20-asteiseen ilmaan 
verrattuna.

Esimerkiksi puukuidulla on hyvä kosteuskapasiteetti. 50 kg puu-
kuitua pystyy sitomaan kaiken kosteuden 500 m³:sta 20 asteises-
ta, 100% suhteellisessa kosteudessa olevasta ilmasta.
(Laaksonen, J. 2016).
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2.5 OLKI

Oljen ominaisuudet ovat rakentamiseen oikein käsiteltynä oival-
liset. Olkirakentamisella saavutetaan nykyrantamisen energata-
voitteet, sillä voidaan rakentaa passiivitaloja sekä hiilinieluja. Olkea 
tuotetaan runsaasti maatalouden sivutuotteena. Olkien aines-
pitoisuudet riippuvat viljelyolosuhteista, mutta se koostuu pää-
asiassa samoista aineksista kun puu. Esimerkiksi vehnän olki si-
sältää 37% selluloosaa, 23-30% hemiselluloosaa, 20% ligniiniä, 7-9% 
tuhkaa, 1,5-2% silikaattia sekä pieniä määriä proteiinia ja tärkkelystä. 
(Järnefelt, K, 2010, 29). 

Oljella rakennettu seinä on paksu ja tiivis. Sen palo- ja äänen-
eristysominaisuudet ovat myös erinomaiset. Olkiseinä rapataan 
yleensää noin kolmen senttimetrin savi tai kalkkikerroksella, joka 
myös parantaa näitä ominaisuuksia.

Irlannissa vuonna 2014 testattiin kantavan olkipaaliseinän palonk-
estävyyttä erilaisilla metodeilla. 135 minuuttia kestäneissä erilaisis-
sa palorasitustesteissä seinässä ei havaittu ongelmia (katso liite 1).

Olkipaaleilla voi rakentaa eri metodeilla, käytetyimmät tavat ovat 
paalien käyttö kantavana rakenteena, niin sanottu Nebraskan tyyli, 
ja vaipparakenne jossa puurunko toimii kantavana ja paalit eris-
teenä. Kantavissa paalirakenteissa käytetään yleensä suurpaaleja, 
ja vaipparakenteisessa pienpaaleja niiden helpon käsiteltävyyden 
vuoksi. Viime vuosina on rakennettu myös valmiiksi kootuista olk-
ielementeistä, jotka ruuvataan toisiinsa tiiviisti kiinni. Näin saadaan 
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ammattimaisempi ja tiiviimpi rakenne. Noin 100 m² talon kantavien 
seinien pystytys käy nopeasti yhdessä päivässä. Elementtejä tuot-
taa mm. Liettualainen yritys nimeltä Ecococon. Elementit kootaan 
tehtaassa, josta ne toimitetaan rekan perässä maailmalle. 

2.5.1 Oljen riittoisuus
Olkea tuotetaan maatalouden sivuvirtana suomessa noin 2-3 
miljoonaa tonnia. (Korpinen, T. 2011 4.). Olkea käytetään Suomessa 
vain noin 20%, osa maatiloilla kuivikkeena, osa energia- ja kemi-
anteollisuudessa. Kuitenkin 75-90% kynnetään takaisin peltoon. 
(Mikkola, H. 2012. 19.) 

Vuonna 2016 Suomen vehnäsato oli 824 miljoonaa kiloa. Tämän 
tuottamisesta tulee olkea suunnilleen saman verran. Tästä kah-
deksan miljoonaa kiloa oli luomua. Ruissato oli 87 miljoonaa kiloa, 
josta myös luomua kahdeksan miljoonaa kiloa. Kauraa tuotettiin 
1035 miljoonaa kiloa ja ohraa 1580 miljoonaa kiloa.
(Luonnonvarakeskus. 2017).

Rakentamistarkoitukseen tarkoitettu olkipaali paalataan pellosta 
yleensä niin tiukkaan kuin paalain pystyy paalamaan. Tälläi-
sen olkipaalin kuutiopaino on optimaalisesti noin 100 kg. Vaippa-
rakenteessa käytetyt pienpaalit painavat noin 13.5kgcccc  ja niitä 
mahtuu kuutioon 7.4 kappaletta.

450 mm paksua olkirakenteista seinää voisimme rakentaa 
pelkästään rukiista noin 150 000 neliömetriä. Määrä vastaisi noin 11 
000 kappaletta noin 100 neliöistä omakotitaloa. Näistä noin 1000 
kappaletta voisimme rakentaa pelkästään luomurukiin oljesta. 

Jos laskemme kaikki tuotetut oljet, voimme rakentaa noin 60 
miljoonaa seinäneliötä eli noin 400 000 omakotitaloa. Tähän ei 
ole laskettu mukaan muita luonnonmateriaalilähteitä, kuten pel-
lavaolkea ja ruokoa, joista rakennuspaaleja voidaan myös tehdä.

Vuonna 2013 Suomen asuinrakennustuotanto oli 29566 kpl. Tästä 
määrästä erillisiä asuinrakennuksia oli 9971 kpl. Kaikkien raken-
nustyyppien vuoden 2013 yhteenlaskettu rakennettu kerrosala 
oli 7080928 m² (Tilastokeskus. 2017). Vertailun vuoksi voisimme 
rakentaa kaiken tämän kerrosalan yli kolminkertaisesti, jos jaamme 
sen pienen omakotitalon kokoisiin 100 m² rakennusaloihin, joissa 
on 3m ulkoseinäkorkeus.

Tuotetulla olkimäärällä voisimme siis helposti rakentaa kaikki 
Suomen asuinrakennukset, liikerakennukset sekä koulu-ja hoitola-
rakennukset. 
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2.5.2 Olkipaalirakentamisen historiaa
Olkipaalirakentaminen on suhteellisen nuori rakennustapa. Se 
alkoi kehittyä vasta teollistumisen myötä, kun paalaamiseen tarvit-
tavaa laitteistoa tuli maatalouteen. Ensimmäiset valkoiset asukkaat 
Amerikassa Nebraskan aroilla alkoivat rakentaa oljesta ra-
kennuksia 1800-luvulla sillä aikaa, kun he odottivat rakennuspuun 
saapumista junilla ja vaunuilla. He käyttivät paaleja rakennusten 
rungoksi sekä eristeeksi kokoamalla niitä toistensa päälle. Tätä 
kutsutaan nykyään Nebraskan tyyliksi tai kantavaksi paaliraken-
teeksi. He huomasivat, että rakennukset pysyivät lämpiminä kyl-
minä talvina ja viileinä kuumina kesäpäivinä. Tämä johti pysyvien 
rakennusten rakentamiseen, joista osa on vielä tänä päivänäkin 
asuttuna.

Rakennustapa oli voimissaan aina 1940-luvulle saakka. Silloin 
sodissa kuoli kokeneita perinteisiä rakentajia, ja betonin käyttö 
ja suosio kasvoi. Tämä johti rakennustavan häviämiseen. Sitten,  
1970- ja 80-luvulla, Judy Knox ja Matts Myhrman alkoivat elvyt-
tää olkipaalirakentamisen perinteitä ja kerätä sekä levittää tietoa 
ympäristötietoisille rakentajille. 

Ensimmäinen olkipaalirakennus Euroopassa on rakennettu vuon-
na 1921 Ranskaan. Toinen edelläkävijämaa oli Englanti, jossa 
alettiin rakentaa olkipaaleista vuonna 1994. Vuonna 1996 Walesiin 
rakennettiin Englannin ensimmäinen hyväksytyllä rakennusluvalla 
suunniteltu olkipaalirakennus. (Jones, B. 2015. 12-13). Amerikas-
sa ensimmäinen luvanvarainen rakennus valmistui vuonna 1991 
Tesugueen New Meksikoon. (Tuomi, V. 2001. 7.)

Muualla Euroopassa on rakennettu tuhansia rakennuksia oljes-
ta, esimerkiksi pelkästään Ranskassa oli vuonna 2014 rakennettu 
4000 rakennusta ja 1000 rakenteilla. (Jones, B. 2015. 13.)

Suomeen olkirakentaminen saapui sotien jälkeen Euroopasta. 
Rakennusmateriaalien paikallisuus ja edullisuus maatiloilla mah-

dollisti esimerkiksi navettojen rakentamisen. Uuden sysäyksen 
rakentaminen sai 1990-luvulla. (Tuomi, V. 2001. 8).

Vuoteen 2017 mennessä oljesta on rakennettu suomeen jo 25 
asuinrakennusta. Rakenteilla ja suunnitteilla on monta rakennusta.
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3.  ISO-ORVOKKINIITTY

Marja Nuora ja Erkki Pöytäniemi aloittavat Iso-orvokkiniityn bloginsa näin:

Tällä sivustolla pääsette seuraamaan, mitä tapahtuu, kun kaksi luomutuotannon ja elintarvikealan am-
mattilaista maatalouskoulutuksella hurahtaa permakulttuurin pauloihin. Päätimme tehdä elämästämme 
ja ehkä myös perheemme nuorison tulevaisuudesta ekologisemman ja kestävämmällä pohjalla toimi-
van. Samalla tavoitteenamme on kehittää permakulttuurin menetelmiä näihin pohjoisiin olosuhteisiin ja 

luoda esimerkkejä ja malleja myös muille toteutettaviksi.

Kiivaan etsinnän jälkeen löysimme projektillemme sopivan toteutuspaikan Karjalohjalta ja kaupat 3 ha 
vanhasta kuusimetsästä, n.1,3 ha pellosta ja n. 1 ha rakennuspaikasta nuoressa koivikkorinteessä syn-  

tyivät useiden mutkien jälkeen 4.6. 2014.

(Nuora, M., Pöytäniemi, E. 2014)

Tontti keväällä 11.05.2014
Kuva: Erkki Pöytäniemi
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Oljen ja saven käytöstä pariskunta olikin jo kuullut paljon hyvää. 
Maatalousalan ihmisinä normista poikkeava tapa ei myöskään 
ollut kovin outo ajatus. 

Rakennuksesta haluttiin mahdollisimman ekologinen. Lähtö-
kohtana oli helposti korjattava rakennus, eikä seinissä saisi olla 
muoveja tai maassa styrokseja. Talossa ei ylipäätään saisi olla 
turhia ympäristöä saastuttavia materiaaleja, joiden loppusijoitus 
olisi kaatopaikalla tai mikromuovina ympäristössä. Talo rakennet-
taisiin kehdosta kehtoon -periaatteella, jossa materiaalien tulisi olla 
käyttöikänsä päätteeksi hyödynnettävissä uudestaan tai palau-
tettavissa takaisin luontoon. Päärakennusaineiden puun, saven ja 
oljen osalta tämä toteutuukin loistavasti. 

Natural Building Company Oy:n arkkitehti Kati Juola-Alasen kans-
sa sovittiin, että hän toimisi kohteen pääsuunnittelijan roolissa ja 
avittaisi minua tarpeen tullen. Hoitaisin itse rakennussuunnittelun 
selvittäen samalla ekologisen rakentamisen periaatteita.

3.1 LÄHTÖTIEDOT

Kaikki alkoi siis siitä, että Erkki ja Marja tahtoivat maalle perus- 
taakseen permakulttuuritilan. He etsivät aluksi vanhoja tiloja 
Etelä-Suomesta: sellaisia, joissa olisi viljelyalaa sekä kunnostet-
tavissa oleva vanha päärakennus. Vanhoja hirsirakennuksia löy- 
tyikin muutamia, osa remontoituna ja osa pitkään laiminlyötynä. 

Remontoiduissa kohteissa olivat betonit, uretaanilevyt, muovit 
ja laminaatit asianmukaisesti asennettuina. Hyvin pidetyt vanhat 
rakennukset olivat tietenkin asuttuina. Huonommassa kunnossa, 
mutta kuitenkin kovalla työllä korjattavat kohteet, olisivat vaatineet 
mittavia toimenpiteitä ilman varmuutta siitä, mitä yllätyksiä raken-
teista löytyy. 

Tässä vaiheessa uuden rakennuksen rakentaminen alkoi tuntua 
järkevältä.

Erkillä oli kokemusta hirsitalon rakentamisesta 90-luvulla, ja hirsi-
rakenteisesta talosta lähdettiinkin liikkeelle. Erkki ja Marja ottivat 
yhteyttä The Natural Building Company Oy:n Paul Lynchiin ja Kati 
Juola-Alaseen, jotka rakennuttavat ja suunnittelevat ekologisia 
ja luonnonmukaisia kohteita Suomessa ja kansainvälisesti. Yritys 
sijaitsee Billnäsin vanhassa ruukinkylässä Raaseporissa.

Vanhoissa hirsirakennuksissa käytettävät ratkaisut, sekä luon-
nonmukaiset terveelliset rakennusmateriaalit olivat suunnittelun 
lähtökohdat alusta saakka. Normien mukainen rakennus näillä 
arvoilla ei nykypäivänä ole helppoa toteuttaa. Silloin nousikin vaih-
toehdoksi rakennuksen toteuttaminen savi- olkipaalirakenteisena. 
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Suunnitellaan siis koti, joka on mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 
terveellinen, kestävä, ekologinen, energiatehokas, hiilidioksidinegatiivi-
nen, kodikas, valoisa ja joka tiensä päässä ei ole ongelmajätettä.
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3.1.1 Rakennuspaikka
Rakennustontilla kasvaa kaunis koivikko, jonka metsäpohja oli jo suunnilleen eheytynyt 25 
vuotta sitten tapahtuneesta hakkuusta. Kauniin koivikon osittaista kaatamista harmittelimme 
monesti. Talon paikka tulisi kuitenkin valita niin, että sen ympärille kasvava luonto korvaisi 
nyt kaadettavat puut. Koivikko on vielä suhteellisen nuorta verrattuna länsipuolella olevaan 
kuusimetsään. Istutettu koivikko ei luontoarvoiltaan ole mitenkään merkittävä ja niitä löy-
tyy myös lähialueelta runsaasti. Tontilla kasvaa pähkinäpuita, leppiä ja raitoja, joita haluttiin 
säästää. Lähialueella pähkinäpuut ovat yksiä ensimmäisiä puita, joita ilmestyy hakkuiden jäl-
keen, ja niitä on tälläkin tontilla vielä tallella. Viereisen metsätontin siimeksessä löytyy suure-
mpi pähkinäpuumetsä, joka on vanhan kuusimetsän ympäröimä. Tontin koivikon kosteam-
malla puolella idässä viihtyvät hyvin myös sienet, esimerkiksi koivunkantosienet, kantarellit 
sekä vinokkaat. 

3.1.2 Permakulttuuri
Permakultuuri on tapa luoda ekologisesti harmonista ihmisympäristöjä ja kestävää kulttuuria 
luonnon malleja mukaillen. Permakulttuurissa pyritään eheyttämään maaperää, jonka vauri-
oiden takia esimerkiksi ruuantuotanto kärsii. Toiminnan ohella parannetaan maan elin-
voimaisuutta. (Suomenkielinen permakulttuuriblogi, 2017)

Tontti talvella 10.02.2014
Kuva: Erkki Pöytäniemi



Rakennustontti keväällä 05.10.2014
Kuva: Jaakko Pöytäniemi





38 Terveellinen rakennussuunnittelu - Case study, Iso-orvokkiniityn terve omakotitalo - Jaakko Pöytäniemi -05.2017

3.2 LUPAPROSESSI

Luvan saaminen tämäntyyppiselle rakennukselle ei ollut läpihuu-
tojuttu. Karjalohjan kunta liittyi 2013 alussa Lohjan kaupunkiin, jossa 
tämäntyyppistä rakennusta ei oltu aiemmin rakennettu. Raken-
nustapa ja ratkaisut tuntuivat olevan kaikenkattavasti erilaisia, mihin 
he olivat tottuneet. Vaikka projektimme luetaankin tilasuunnitte-
lultaan tavanomaiseksi rakennukseksi, tekee sen rakennustapa 
siitä erikoissuunnittelukohteen. 

 3.2.1 rakenne
Rakenteet oli hyväksyttävä kunnassa, ja siihen vaadittiin lausunto 
kolmannelta osapuolelta insinööritoimisto Vahaselta. The Natural 
Building Company Oy oli teettänyt Vahasella lausunnon olkipaali-
rakenteen toimivuudesta kohteeseen, jossa oli ilmanvaih-
tokoje (katso liite 2). Tätä lausuntoa rakennusvalvonta ei hyväksyn-
yt projektiin, jossa oli painovoimainen ilmastointi. Toisen lausunnon 
saaminen oli aikaavievä prosessi (katso liite 3).

Vahasen 2015 tehdyn lausunnon mukaan uusista olkirakenner-
atkaisuista Suomen oloissa ei voida olla varmoja ja rakenne on 
herkkä rakennekosteudelle sen päästessä lähelle krittistä tasoa. 
(Liite 2. 2). 

Olkirakenne toimii kuitenkin erinomaisesti. Tämän on tällä hetkellä 
todistanut myös Vahasen tutkimusyksikkö. (liite 4, 2). 

Tutkimuksessa on ristiriitaisuuksia johtuen tutkijoiden puutteelli-
sista tiedoista koskien luonnonmateriaalien kosteusteknisiä omi-
naisuuksia.

Luvanhakuaikana oljen rakenteellinen käyttö oli vielä uutta Vaha-
nen Oy:lle. He perustivat eristeiden toimivuuden periaatteet sille 
tiedolle, mitä he olivat keränneet nykyisin käytettävistä rakenteista. 
Luonnonkuituisia rakenteita ei oltu heidän tutkimuksissaan täysin 
ymmärretty. Viime aikojen tutkimusten valossa hekin ovat pää-
tyneet siihen, että olki on rakennusmateriaalina oikein käytettynä 
kestävä ja pitkäikäinen materiaali. (liite 4, 2).

3.2.2 jätevedet
Kun ehdotimme kunnassa mustien jätevesien puhdistamista ton-
tilla käyttäen pajukkopuhdistamoa, saimme vastaukseksi: 

“Sellaista ole tehty Suomessa vuosikymmeniin eikä se toimi 
Suomessa.” (vastaus perustuu muistivaraiseen tietoon tapaami-
sesta)

Aluksi uskoimmekin tämän ja suunnittelimme järjestelmäksi kui-
vakäymälän sekä harmaiden vesien suodattamon. Näin tärkeät 
ravinteet säilyisivät tontilla permakulttuurin periaatteiden mukaan. 
Tässäkin ratkaisussa olisi viemäriverkostoon ehdottomasti liityt-
tävä, vaikkei putkeen mitään laskettaisikaan. Myös vesimittari tulisi 
asentaa kaivoon ja jätevesimaksu perittäisiin vedenkäytön mu-
kaan. Asukkaat halusivat käyttää jätevesien ravinteet tontilla, joten 
kunnan viemäriputkeen ei olisi oikeasti mennyt mitään.

Tämä kuulosti niin järjettömältä, että halusimme mielipiteen myös 
vesi-ja viemärilaitokselta. Kaikeksi onneksi järki voitti, ja laitoksel-
la ihmeteltiin, miksi meitä oli näin ohjeistettu. Heidän mielestään 
kuivakäymälä ja suodattamo oli loistavia vaihtoehtoja, eivätkä he 
myöskään nähneet mitään syytä liittyä viemäriverkkoon, kun sinne 
ei mitään laskettaisi.

Tästä intoutuneena päätimme mennä vähän pidemmälle ja 
teimme jätevesisuunnitelman pajukkopuhdistamolle, joka hyväk-
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syttiin, kun viranomaiset ymmärsivät, ettei puhdistamosta tule 
mitään ulos. Toiminta perustuu siihen, että pajukko haihduttaa 
kaiken nesteen vetenä pois. Ravinteet kerätään pajupuuna ja 
poltetaan esimerkiksi takoissa, josta saatu tuhka taas käytetään 
pellossa.

3.2.3 ilmanvaihto
Keskustelu painovoimaisesta ilmanvaihdosta oli mielenkiintoi-
nen. Alustavasti kunnassa ei nähty ongelmaa, jos energialaskel-
mat toteutuisivat. Energialuku toteutuu hienosti, onhan rakennus 
suunniteltu toimivaksi omavaraisesti uusiutuvilla energialähteillä. 
Vaikeuksia tulee vain lämpöhäviöiden tasauslaskelman kanssa. 
Tasauslaskelmakin saatiin lähes oikeisiin arvoihin, vaikka paali-
rakenteisella seinällä ei ole CE-merkintää. Olkipaalirakenteesta 
ei myöskään ole Suomessa tarpeeksi kokemusta, jotta sen il-
mantiiveysluku olisi voitu laskea realistisesti, vaan tasauslaskelma 
laskettiin huonoimmalla mahdollisella tiiveysarvolla.

Mutta missä on vika, jos rakennus ei kuluta ostoenergiaa lain-
kaan ja on täysin omavarainen? Nopeasti uusiutuvaa puuta 
tarvitaan vain kylminä vuodenaikoina, ja myös siitä aiheutuvat 
hiukkaspäästöt ovat uusissa toisioilmatakoissa pienet. Onko ta-
sauslaskelmalla merkitystä tällaisessa tilanteessa? 

Selvisimme niin, että myös kunnan LVI-insinööri oli tilanteen tasal-
la ja teki puoltavan päätöksen.

Tilanne rakennusvalvonnassa on siis se, että uudistushaluiset ih-
miset ajatellaan alustavasti ongelmana. Puoltavat päätökset hae-
taan itse sen jälkeen, kun ne on ensin alustavasti väitetty mahdot-
tomiksi luvankäsittelijän toimesta.

3.2.4 Energialaskelmat
Energialaskelmat vaadittiin rakennuslupaan, E-luku täyttyikin 
hyvin, mutta rakennuksen toimintaan vaadittu energiamäärä oli 
noin 20 Mwh, joka on huikea määrä rakennusratkaisut huomioon 
ottaen. Energialaskijalla oli aluksi suuria ongelmia ymmärtää 
rakennuksen omavaraisuutta ja toimintaa. Lisäksi laskelman teki-
jä ehdotti joka käänteessä lämmönvaihtokojeen asentamista 
päälämmönlähteeksi, kunnes selvitin hänelle takan ja puukattilan 
vaihtoehdon. Oli hämmästyttävää, kuinka huonosti laskelman 
tekijä oli perillä laskelmaan vaikuttavista asioista ja mahdollisista 
vaihtoehtoratkaisuista. Tiesimme, ettei laskelma tulisi pitämään 
paikkaansa alun perinkään, mutta kun laskelmia tehdään näin ha-
taralta pohjalta, ei ihme, että energialaskujen mukaan pitää 
asentaa kone jos toinenkin.

Teetin myöhemmin mielenkiinnosta toisen laskelman, jossa ra-
kennuksen E-luku nousi parhaaseen luokkaan. Tässä laskelmassa 
on otettu huomioon rakennuksen todelliset energiantuotantota-
vat. Alkuperäisessä laskelmissa niitä ei siis oltu huomioitu oikein. 
Teemme vielä rakennuksen valmistuttua ilmantiiveyskokeen ja 
uuden todellisuuteen perustuvan laskelman.

Laskelma ei vastaa todellisuutta pätevänkään tekijän näpeissä. 
Esimerkiksi takkojen tai piippujen todellista lämmöntuottoa ei ote-
ta huomioon laskelmissa. 
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3.3  ARKKITEHTUURI

Rakennuksen arkkitehtuuri on saanut muotonsa ympäristöstään 
sekä toimintaperiaatteistaan. Olen jakanut toiminnalliset periaat-
teet osiin, joissa avaan niiden vaikutusta arkkitehtuuriin ja raken-
nuksen suunnitteluun.

3.3.1 Sijoittelu
Rakennuspaikaksi kunta oli kaavoittanut lounaaseen viettävän 
jyrkän rinteen. Rinne on osa Lohjanharjua eli Lohjanselkää, joka on 
ensimmäisen Salpausselän läntinen osa. (Saarnisto, M., Rainio, H., 
Kutvonen, H. 1994. 15.) Rinteessä maapohja sisältää savea, silttiä 
ja hiekkaa. Perustusten rakennustavaksi ehdotettiin maaperätut-
kimuksen mukaan maanvaraista anturaperustusta. (Keränen, J. 
2014. 3-4) Pohjoisen puolella on kaunis kallio, joka ylettyy ta-
lon harjan yläpuolelle. Suuri vanhempi metsä sijoittuu länteen. 
Tontilla ei ollut aikaisempia rakennuksia, ja lähin naapuri sijaitsee 
muutaman sadan metrin päässä. Rakennuspaikalta näkyy vain 
kauempana asuva naapuri pellon toisella puolen.

Rakennuksen sijoittelua mietittiin tontin alareunaan, ja toisena vaih-
toehtona oli rakennuksen pystytys kallion viereen mäen päälle. 
Alue oli tarkoitus kehittää permakulttuurikeskukseksi, ja pellon 
viljely sekä jokapäiväinen kulku sinne kuitenkin määrittelivät talon 

sijainnin alarinteeseen lähelle peltoa. Rakennus asetettiinkin niin 
alas rakennusoikeusrajan päälle kuin vain mahdollista.

Rinne ei laske suoraan etelään vaan poikkeaa siitä noin 45 astetta. 
Rakennus sijoitettiin niin, että etelän suuret ikkunat tulisivat osoit-
tamaan lähes etelään: rakennuksen suunta poikkeaa 20 astetta 
todellisesta etelästä. Tämä tehtiin myös siksi, että katolle tultaisiin 
asentamaan aurinkopaneelit ja -keräimet. Tontin edessä aukea-
va pelto tuottaisi myös paljon valoa talvella, mikäli vain lunta olisi 
maassa. Talo suunnattiin pelolle, jonne on myös hienot näkymät 
viljelymaiden yli.
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3.3.2 Tilaohjelma
Rakennus on kaksikerroksinen, kerrosalaltaan 153 m² ja rakennu-
soikeudelliselta alaltaan 127 m².  Huoneistoala asuinkerroksessa 
on 87 m². Tilaohjelmaltaan rakennuksen tuli soveltua kahden 
ihmisen asumiseen ja työskentelyyn. Silloin tällöin odotettavissa oli 
myös suurempi määrä perhe tai kurssivieraita, joten ruokailutila tu-
lisi olla laajennettavissa yli 12 hengelle. Tietenkin myös nukkuma-
paikkoja tulisi olla samalle määrälle. Tulevaisuudessa on tarkoitus 
rakentaa kurssivieraille oma tilansa, jossa olisi pieni keittiö sekä 
nukkumasoppeja. 

Toteutettu tilaohjelma;

Kellari:
Kaksi pientä koppia uunien alla

Asuinkerros:

Olohuone
Keittiö (Puuliesi, suuri leivinuuni, kylmävarasto pohjoisseinällä 
yhteydessä ulkoilmaan)
Ruokailutila, laajennettavissa 12 hengelle
Makuuhuone
Työhuone
WC/ kodinhoitotila
Tekninen tila 1, lämminvesivaraaja
Tekninen tila 2, geeliakut ja sähköpääkeskus
Nukkumaparvi
Työeteinen
Vieraseteinen
Kuisti (polttopuiden kuivaus ja tilaa kasveille)
Terassi

Tilasuunnittelussa käytettiin hyväksi ilmansuuntia ja auringon 
passiivista- ja aktiivista energaa. Etelään suunnattiin suuret ikkunat, 
joista saadaan energiaa ja valoa asuntoon. Pohjoisseinän 
eristevaippaan asennettiin vain pieni wc:n tuuletusikkuna ja ul-
ko-ovi, josta on käynti kuistille. Pohjoisen puolelle rakennusta 
suunniteltiin kaikki toissijaset tilat ja eteläpuolelle kaikki oleskeluti-
lat. Wc-tila, kodinhoitohuone, suihku ja lämminvesivaarajan tekni-
nen tila suunniteltiin samaan kokonaisuuteen. Myös muut matalat 
tilat, keittiö ja eteinen, sijoitettiin parven alle. Talon etelä-
puoli sekä itäpuolen työhuone on jätetty korkeaksi tilaksi, mikä tuo 
tilan tuntua rakennukseen.

Rakennusta halkoo pituussuunnassa puutapeilla kasattu hirsike-
hikko, kolme massiivipuupilaria sekä kattohirsi, mikä on näyttävä 
elementti tilassa. Pilareiden väliin suunniteltiin hyllykkö, jotta alak-
ertaan ei tarvitse tuoda kirjahyllyjä. Suuri Leivinuuni jakaa tilaa 
vierassisäänkäynnin ja ruokailutilan kohdalla. Toinen vesikiertoinen 
uuni jakaa olohuone- ja makuuhuoneen. Makuuhuone jätetään 
aluksi avoimeksi olohuoneeseen, mutta väliin voidaan rakentaa 
seinä tai hyllykkö. 

Talon takaa tullaan työeteiseen, jossa on kurasyöppö ja wc-tila 
vieressä. Takana olevalla kuistilla on puolilämmin tila kasvien säily-
tykseen varjossa ja polttopuiden kuivaukseen tarkoitettu koppi.

Parvea jakaa vain toinen savuhormi, sekä seinäke, jonka takana on 
nukkumatilaa. Seinäkkeen sisälle saatiin asennettua viemärin tuu-
letushormi. Parvea voidaan jakaa edelleen hyllyköillä ja kaapistoil-
la, joilla saataisiin lisää säilytystilaa asuntoon.
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3.4 RAKENTEET JA MATERIAALIT

Rakennuksen osat on suunniteltu mahdollisuuksien mukaan 
luonnonmateriaaleista. Päärakennusaineina ovat puu, olki ja savi. 
Materiaaleja haettiin läheltä ja vähän kauempaakin. Hiilijalanjäljen 
minimoimiseksi olisi hyvä, että materiaalit tuotettaisi mahdollisim-
man lähellä. Vuonna 2015 märästä loppukesästä johtuen paikal-
linen viljelijä kynsi oljet peltoon, ja jouduimme etsimään tarvittavat 
rakennuspaalit muualta. 

Savea tarvittaisiin 16 tonnia, ja se saataisiin omasta pellosta ra-
kennuksen edestä. Samalla siihen kaivettaisiin pieni allas, jossa voi 
saunan jälkeen käydä pulikoimassa. 

Rakennus on alarinteen puolelta, noin kolme metriä maanpinnan 
yläpuolella, joten tarvittiin pilarit. Löysimme taitavat rakentajat, ja 
sain suunnitella timber frame-rakenteen, eli massiivihirrestä raken-
netun kehikon, jonka päälle talo rakennettiin. Kehikko rakennettiin 
puutappiliitoksin, ja työ oli tarkkaa: rakenta-
misaikainen virhemarginaali kehikossa oli vain millimetrejä. Ke-
hikosta tulikin todella näyttävä.

Rakennuksen harjahirsi sekä sen kannattajapilarit ovat myös ra-
kennettu puutappiliitoksin samaan tapaan kuin rakennuksen ala-
puolinen kehikko. Nämä tyylikkäät massiivipuiset rangat ovat suuri 
osa talon arkkitehtuuria. Niitä valmistaa Ruukin rakennuspalvelu 
Oy Antskogissa.

Kehikon päälle voitiin alkaa rakentaa lattiakannattajat ja seinäjuok-
sut, joiden päälle puurunko rakennettiin. Rakennus on puurun-
koinen, ja olkipaali toimii eristeenä puurungon välissä. Tällaista 

Rakennusta halkovan 
massiivihirsirakenteen 
välisen hyllykön luonnos

rakennetta voidaan kutsua vaipparakenteiseksi olkipaaliseinäksi. 
(Tuomi, V. 2001. 20.) Ennen kuin olkipaaleja päästiin asettamaan 
paikalleen, oli tärkeää saada rakennus suojattua säältä. Puurunkoi-
nen olkipaalirakennus mahdollistaa katon rakentamisen helposti 
normaalilla tavalla käyttäen teollisia kattotuoleja. Näin pystyimme 
rakentamaan säältä suojassa valmiin kattorakenteen alla.
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Kuvat vas. -> oik. 

Massiivihirsirakenne 16.8.2016

Graniittiperustus

Hormin ensimmäinen tiili

Eristelasielementin tiivistys pellavariveellä

Trimmaamaton ruisolkiseinä

Savirappaus
Tasoitekerros, juuttikangas ja pintarappaus 

Masiivihirsirakenne ja kattopaneeli 

Kuvat: Jaakko Pöytäniemi
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Perustusten kaivuu 20.07.2016
Kuva: Erkki Pöytäniemi

3.4.1 Kaivuut
Kaivuut sekä perustusten valaminen ja muuraaminen oli raken-
tamisen stressaavinta aikaa. Toisaalta rakennustyömaa oli saatu 
käyntiin, mutta rakennustontti oli myllätty auki, ja alue näytti aika 
hirveältä.

Asiakkaan toive oli maapohjan mahdollisimman vähäinen tärve-
leminen, mikä on kuitenkin hyvin vaikeaa työmaan toiminnan 
kannalta. Paras ratkaisu olisikin siirtää pelastettava pintamaa syr-
jään tarpeeksi suurelta alueelta. Muuten luodaan vaikea tilanne 
maatyökoneiden sekä rakentajien toiminnalle. Tässä tapauksessa 
rakennupaikan pintamaa ajettiin pellolle.

Tontin rinne asetti haasteita niin perustuksille kuin rossipohjalle-
kin. Rinnettä ei haluttu kaivaa liiaksi, jotta säästyttäisiin massiivisilta 
maansiirroilta. Rakennuspaikan ympärille ei tulisi isoa nurmea, 
joten maamassojen levitys ympäristöön ei käynyt. Päätettiin, että 
maamassoilla porrastettaisiin talon alanurkan ja pellon välistä 
aluetta. Talon ja pellon välissä on tällä hetkellä oja, joka luo rajan 
rakennusalueen ja pellon väliin. Tämä oja peitettäisiin, jolloin talolta 
on luonnollinen kulku pellolle ja saarekkeessa sijaitsevaan ke-
säkeittiöön. Maapohjan eheyttämiseen päätettiin kokeilla olkea, 
jota jää rakentamisesta yli.
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3.4.2 Perustus
Heti suunnittelun aluksi perustustavasta tiedettiin, että se tulisi 
olemaan rossipohjainen ilman styrokseja tai polyuretaanieristeitä. 
Rakennus tulisi olemaan noin 100 neliötä yhdessä kerroksessa, 
joten rinnetontilla rakenne tulisi nousemaan maanpinnasta melko 
korkealle. Taloa voitaisiin porrastaa, mutta tämä olisi kalliimpi rat-
kaisu kuin tasapohjainen rakennus. Alkuperäisissä suunnitelmissa 
rakennus polveili rinteen myötäisesti, mutta kustannussyistä ra-
kennusta pienennettiin pohjapinta-alaltaan noin 20 neliötä. Raken-
nusmassasta tuli yksinkertainen suorakulmio.

Perustustapaa pohdittiin pitkään, ja siinä onkin vielä paljon paran-
nettavaa. Perustukset ovat ainoa talon osa, johon on tarpeen 
laittaa betonia. Betonin käyttöä halusimme minimoida, mikä olisi 
onnistunut helposti tasamaatontilla, mutta rinteessä tilanne oli 
haastavampi. Maaperätutkimuksessa oli terä osunut jokaisessa 
kaivannossa kiveen taikka kallioon. Arvelimme, että rinne on niin 
kivinen, ettei esimerkiksi ruuvipaaluperustus olisi onnistunut.

Perustus suunniteltiin betoniharkoista. Betoniharkot ovat hieman 
kalliimpia kun leca-harkot, mutta niille luvataan pidempi elinkaari. 
Kiviperustus olisi ollut mieluisin, mutta ne olisivat olleet ammat-
timiesten rakentamana varmasti vielä kalliimmat. Emme kuiten-
kaan selvittäneet kuinka kalliit. 

Perustuksen maanalaiset osat suunniteltiin betoniharkoista pi-
lareiden ja ylärinteen muurin osalta. Talon alle tuli myös kaksi 
harkoista muurattua koppia, joiden päälle muurataan uunit, liesi ja 
piiput. Suurin osa betoniharkoista meni tulisijojen perustuksiin sekä 
muuriin, joka pitäisi ylärinteen maamassat sekä valuvedet pois 
talon alta.

Tasamaalla perustusten riittävä kaivuusyvyys olisi ollut 70 cm 
maanpinnasta. Rinnetontilla anturoita valettiin kolmessa eri ta-
sossa. Anturoiden alle häiriintymättömään maaperään tampattiin 

Perustustukset 28.08.2016
Kuva: Erkki Pöytäniemi
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sorapeti, jonka päälle voitiin valaa betonista anturat. Anturoiden 
päälle ladottiin harkoista muurit. Betonin käytön tulisi aina olla 
tarkoituksenmukaista, ja minimoimme harkkojen määrän vain 
maan alle. Harmiksemme maata kaivettiin suunniteltua syvem-
mälle, ja harkkoja tarvittiin enemmän. Rakennuksen alla näkyvät 
muurit rapattaisiin myöhemmin kalkkirappauksella.

Perustusten rakentamisessa ilmenivät suurimmat rakentamisen 
aikaisista ongelmista. Perustuksia kaivettiin suunniteltua syvem-
mälle, mistä johtuen tontille myös kasautui suuret määrät silttistä 
maaperää, jota on vaikea hyödyntää. Toisen ongelman tajusimme 
vasta perustuksia muuratessa – polyuretaani, jota olimme yrit-
täneet välttää, löysi tiensä perustusharkkojen väliin. Huomasimme, 
että harkot kiinnitetään uretaaniliimalla, ennen kuin ne täytetään 
betonivalulla. Nämä ovat pieniä yksityiskohtia, joita kukaan ei ollut 
ottanut huomioon. Liimaamiseen löytyy myös jonkinlainen kivi-
liima, toinen kiinnitysaine, joka ei ole ekologisuudessaan yhtään 
sen parempi. Muuraus voitaisiin tehdä myös ilman kiinnitysaineita, 
mutta koska muurit alkoivat olla kaivuusyvyydestä johtuen niin 
korkeita, syntyy riski, että ne kaatuisivat valun aikana.

Tässä tuli taas ilmi, kuinka nykyrakentamisessa käytetään syn-
teettisiä aineita pienen asian helpottamiseksi niiden tarvetta ky-
seenalaistamatta. Liimauksen tarkoitus on pitää muuria kasassa 
vain valun aikana, jonka jälkeen se on tarpeeton. Pienellä vaivalla 
tähän voitaisiin varmasti kehittää ekologisempi ratkaisu, esimerkiksi 
savilaastin käyttö voisi toimia.

Anturoiden päälle asetettiin 42 graniittista muurikiveä, jotka löy-
tyivät naapurilta. Kivet pulttasimme betoniharkkoihin, jotta pää-
sisimme vaaditut 30cm ylös maanpinnasta. Graniittikivet jäivät 
näkyväksi perustukseksi, vaikka maan alle tulikin betoniharkot. 
Näin minimoimme harkkojen käytön ja saimme hienon kivipe-
rustuksen. Graniittikiviperustuksessa on myös se hyvä puoli, ettei 
se ole kapillaarinen samaan tapaan kuin betoni. DET1.2
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3.4.4 Ulkoseinärakenteet
Seinäeristeenä käytettävät olkipaalit ovat tietenkin luomurukiista, 
asukkaat kun ovat luomualan ihmisiä. Rukiin olki on kestävämpi 
kuin vehnän, joten se on yksi parhaista materiaaleista, josta raken-
nuksen voi rakentaa. Olkipaalien paikalleen asettamiseen järjestet-
tiin olkipaalikurssi, jossa opettajana toimi Charlie Jaspergaard The 
natural Buildin Companystä. 

Rakentaminen olkipaaleista ei ole vaikeaa, mutta ilman hyviä 
oppeja voidaan päätyä huonoihin ratkaisuihin. Tämä voi johtaa 
ongelmiin, jotka pahimmillaan pilaavat rakentamistavan mainet-
ta. Joten vaikka olki-savirakentamisen sanotaan olevan helppoa 
ja hauskaa, täytyy rakentamisessa käyttää kokeneiden ihmisten 
tietotaitoa, jottei päädytä virheellisiin työtapoihin. Omatoiminen 
rakentaminen on tavallista olkipaalirakentamisessa, mutta suo-
siteltavaa on käydä ensin vähintäänkin olkirakentamiskurssilla 
taikka kutsua pätevä opettaja työmaalle.

Kaikista Iso-orvokkiniityn rakentamiseen käytetyistä olkipaaleista 
mitattiin suhteellinen kosteus, ennen kuin ne valittiin rakentami-
seen. Ladossa maanneet paalit olivat kosteita vain, jos ne olivat 
betonilattiaa vasten tai jos niiden päälle oli valunut katolta vettä. 
Kaikki muut paalit olivat hyvässä kunnossa, ja niiden suhteellinen 
kosteus alle 18%. Rakentamisen jälkeen suhteellinen kosteus 
laskee noin 12%:iin. Olkipaalin kriittinen raja homehtumisen kaann-
alta on Vahanen Oy: tutkimusten mukaan on 20% painoprosenttia 
(katos liite 4, 1)

Olkipaaleista koottiin kurssilla seinärakenteet. Kurssilla opeteltiin 
mm. paalien muokkausta, seinien jäykistystä ja tiiviistystä sekä 
seinästä törröttävien ylimääräisten olkien trimmausta. Kursseil-
la on otettava huomioon, että ihmisten työjälki ei välttämättä ole 
ammattimiehen tasoista, joten jälkityönä voi joutua paikkailemaan 

Olkipaalikurssi 22.10.2016
Kuva: Erkki Pöytäniemi
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Ulkoseinärakenteita

Tervapaperi
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jonkin verran.

Paaleista rakentaessa jäävät seinät aluksi suhteellisen epätasaisik-
si. Seinistä saa suorat hakkaamalla niitä suurilla puumoukareilla. 
Ylimääräisen oljen tasoittamiseen käytetään esimerkiksi säh-
kökäyttöistä siimaleikkuria. Paalien väleihin jää suhteellisen paljon 
syvänteitä, jotka täytetään tiiviisti irto-oljella.

Seinien toinen päämateriaali on savi. Savea saamme pellolta talon 
vierestä, joten se on hyvin paikallinen materiaali. Savesta, hie-
kasta ja vedestä tehdään sekoitus, jolla seinä rapataan. Sisä-
puolelle tehdään rappaus kolmessa kerrokessa. Ensimmäinen 
kerros eli pohjakerros hierotaan käsin olkeen kiinni, ja rappauksella 
myös tiivistetään paalien väleihin jääneet saumat ja kolot. Toiseen 
kerrokseen sekoitetaan paljon olkea, ja sillä voidaan tehdä jo mo-
nen sentin paksuinen kerros. Tällä kerroksella myös tasoitetaan 
seinä mahdollisimman suoraksi käyttäen esimerkiksi pitkää lautaa. 
Seinän voi halutessaan myös jättää aaltoilevaksi. Viimeinen kerros 
rapataan käyttäen juuttikangasta liikuntasaumana. Pintakerrosta 
ei tarvitse rapata kovin paksulti: viimeisestä kerroksesta tehdään 
suunnitellun pintakäsittelyn mukainen. Pintakerrokseen voi käyttää 
valmiita värejä, esimerkiksi virolaiselta tuottajalta Saviukumajal-
ta, tai sävyttää oman peltonsa savea mahdollisuuksien mukaan. 
Saven sekaan voi halutessaan lisätä esimerkiksi erilaisia kuituja, 
ruiskukkaa, 
murskattuja simpukoita tai jotain muuta mielenkiintoista.

Kunnassa vaadittiin lautaverhous olki-savirakenteen ulkopinnak-
si. Savirappausta voidaan paalin ulkopinnassa käyttää, koska se 
jää sateelta suojaan verhouksen alle. Jos rakennukseen ei tule 
verhousta, ulkorappauksessa käytetään yleensä kalkkirappausta, 
koska savi valuisi sateen myötä pois. Verhouksen käyttö on turval-
lisempaa, ja näin voimme käyttää myös verhouksen alla oman 
pellon savea. 
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Savi toimii hienosti oljen kanssa, ja se myös imee kosteuden olki-
paaleista rakentamisen jälkeen. Rappaus tulee suorittaa kesällä, 
jotta se pääsee kuivumaan. Myös tuuletuksesta on huolehdittava, 
koska savi kuivuessaan luovuttaa kosteutta. Muuten käy niin, että 
koko talo muuttuu höyryhuoneeksi, ja homehtumisriski on suuri. 
Oikeilla opeilla ja ammattilaisten neuvoin paksukin savirappaus 
kuivuu ja toimii loistavasti. 

Myös palosuojauksessa saven ominaisuudet ovat erinomaiset. 
On tutkittu, että palotilanteessa savi takertuu rakenteisiin kiinni 
tiukemmin rapistumisen sijaan. Kolmen sentin savikerros riittää 
suojaamaan alapuolisia rakenteita 30 minuuttia, ennen kuin alla 
alkaa tapahtumaan edes hiiltymistä. (Lynch, P. 2017).

Savi on myös hygroskooppinen, ja muutaman sentin savikerros 
riittää käsittelemään huonetiloissa syntyneen kosteuden. Savea 
voi myös käyttää huoletta puun tai oljen kanssa.

Oljessa ei ole tuholaisille mitään ravinteita, eikä olki ole itsessään 
sen houkuttelevampi hiirille kuin mikään muukaan seinärakenne, 
mutta paalien väleissä voi olla hyviä pesäkoloja. (Jones, B. 2015. 
205.) Savirappauksella täytetään nämäkin kolot ja estetään myös 
tuholaisten pääsy rakenteisin. Taloon asennetaan normaaliin ta-
paan myös tuholaisverkot.

Seinien savirappauksen toteutukseen järjetetään kurssit keväällä ja 
kesällä 2017. 

Rappauskurssi 17.05.2014
Kuva: Erkki Pöytäniemi
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Viherkate + tukiristikot
Nystyrällinen juurensuojalevy esim Platon xTRA/ Kerabit
Vedeneristyshuopa luokka VE40 (TL2 + TL2)/ RIL 107-2012
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3.4.5 Ylä ja alapohja
Eristemateriaalia ylä- ja alapohjaan mietittiin pitkään. Selluvilla oli 
todennäköisin vaihtoehto, koska se on edullista verrattuna muihin 
markkinoilla oleviin luonnonkuitueristeisiin. Selluvillassa käyte-
tään Suomessa palonsuoja-aineena booraksia, jota asukkaat eivät 
halunneet rakenteisiinsa. Turve-eristeet kävivät mielessä, mutta 
turve on hitaasti uusiutuva luonnonvara,  ja se pitäisi jättää soil-
le. Turve-eristeisiin lisätään myös nykyaikana synteettisiä aineita 
tuomaan uusia nykyaikaisia ominaisuuksia, mikä voi joillekkin kuu-
lostaa hyvältä, mutta tähän taloon ei muoveja tule.

Päädyimme lopulta selluvillaan, johon on sekoitettu palonestoai-
neeksi hienoa savea 20% eristeen painosta. Tämä uusi ratkaisu 
kehitettiin tähän rakennukseen yhdessä erään eristevalmistajan 
kanssa. Valmistaja suorittaa parhaillaan testejä ratkaisun toimi-
vuudesta, ja tuotteen pitäisi tulla sen jälkeen markkinoille.

Alapohjan alapuolelle tehdään raakapontista laudoitus, joka ei 
ala roikkua ajan myötä, kuten tuulensuojalevyllä on tapana. Ros-
sipohjan korkean tilan voi myös ottaa kesäkäyttöön ja pitää siellä 
esimerkiksi seminaareja, joten katonkin pitäisi näyttää tyylikkäältä.

Osaan lattiasta tulee 28mm lauta. Kylpyhuoneeseen, eteiseen, 
keittiöön sekä suurten eteläikkunoiden eteen valetaan 78mm 
paksuinen savilattia. Wc-tiloissa saven sisään asennetaan ruostu-
mattomasta metallista kaukalo, joka toimii vedeneristeenä. Suihku 
rakennetaan koppina, joten roiskevesi pysyy hallittuna pienellä 
alueella. Myös wc-tilat ovat siis suunniteltu muovittomiksi. Savilat-
tiasta ei vesi mene läpi, jos sen käsittelee pellavaöljyvernissalla. 
Metallikaukalo onkin vain varalle, jos jotain suunnittelematonta 
tapahtuu.

Sisäkaton pintaan asennetaan kahta eri leveyksistä raakapontti-
laudoitusta. Laudat valikoidaan, jotta ne olisivat ehjiä ja kolottomia.  
Lautoihin maalataan yksi kerros Saviukumajan valkoista savimaalia, 

joka jää hieman läpikuultavaksi niin, että oksankohdat jäävät 
näkyviin. Raakaponttien asentamisen jälkeen laudat vielä kutistu-
vat pikkaisen, jolloin syntyy muutaman millin varjosauma.

Yläpohjan savimaalattujen kattopaneeleiden ja saviseinän liit-
tymään tehdään viereisen kuvan mukainen varjosauma. Saves-
ta voi suunnitella tyylikkäitä detaljeja myös itse rappaukseen. 
Alapohjan ja seinärakenteen liittymään upotetaan saven sisään 
puulista, jottei imurilla raavita savirappauksen pintaa.
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Ilmansulkupaperi

Tervapaperi

Tuuletettu alustila 800 mm 
(viemäriasennusten kohdalla1200 mm). 
Alustilan pohjalla kapillaarikatkosora #5-32 mm, 200 mm. 
Perusmaa kallistettu ulkoseiniin päin.

Pinnoite

Tervapaperi

Tuuletettu alustila 800 mm 
(viemäriasennusten kohdalla1200 mm). 
Alustilan pohjalla kapillaarikatkosora #5-32 mm, 200 mm. 

Perusmaa kallistettu ulkoseiniin päin.

1:50 lattiakaivon kohdalla

Tervapaperi

Tuuletettu alustila 800 mm (viemäriasennusten kohdalla1200 mm
Alustilan pohjalla kapillaarikatkosora #5-32 mm, 200 mm. 
Perusmaa kallistettu ulkoseiniin päin.
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3.5.6 Kattorakenteet
Rinteenpuoleinen lape suunniteltiin alun perin nousemaan rin-
teestä saakka, jolloin sen alle olisi jäänyt varastotiloja ja katettu 
sisäänkäynti. Tätä suunnitelmaa yksinkertaistettiin huomattavasti. 
Katto toteutettiin kuitenkin viherkattona, sillä sen hyöty on 
kesällä rakennuksen viilennys veden haihtumisen vuoksi, ja talvi-
sin katto toimii lämpömassana. Viherkatolle myös asettuu erilaisia 
hyönteisiä ja kasveja, jotka luovat oman häiriytymättömän eko-
systeeminsä. Katolle istutetaan monia erilaisia pienijuurisia kasve-
ja, kuten maksaruohoa. Näistä osa alkaa kukoistamaan katolla ja 
ne, jotka eivät selviä, kuihtuvat pois. Viherkaton alle asennettin 
pari kerrosta huopaa. Tälläinen ratkaisu on pitkäikäinen, jos ka-
tolta muistaa käydä tarkastamassa ja poistamassa puuntaimet 
muutaman vuoden välein. Huopa pysyy maan sisässä hyvässä 
kunnossa, koska se ei altistu UV-säteille. Jos olet ikinä löytänyt 
maasta vanhan huovanpalan, on maan alla oleva osa kuin uusi, 
mutta auringonvalossa oleva alue on rapistunut.

Eteläpuolen lape suunniteltiin aurinkopaneeleita ajatellen 45 as-
teeseen, joka on optimaalinen kulma aurinkopaneeleille Suomes-
sa. Näillä leveysasteilla nergian saanti kesällä ei ole ongelma. 
Asentamalla paneelit pystymmäksi saa energiaa myös muina 
vuodenaikoina. Myös rakennuksen edessä oleva pelto auttaa 
lumisena aikana, jolloin valon määrä moninkertaistuu. Paneelit 
asennettiin kiinteästi lappeen myötaisiksi.
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3.5.6 Ikkunat ja ovet
Etelänpuolen suuret ikkunat ovat rakennuksessa niin valon kuin 
lämmön lähde. Suuret ikkunat päästävät syksyllä paljon passiivista 
energiaa rakennukseen, joka varastoituu ikkunan edessä olevaan 
massiivisavilattiaan. Kesällä auringonsäteet eivät yllä katonlappeen 
vuoksi sisätiloihin lainkaan auringon ollessa zeniitissä. 

Avattavat ikkunat rakennuksessa ovat Smartwin-ikkunoita. 
Smartwin tuottaa Keski-Euroopassa erittäin laadukkaita ikkunoi-
ta, jotka ovat hyvin ilmatiiviitä. Suuret kiinteät ikkunat ovat eriste-
lasielementtejä, jotka asennettiin työmaalla valmiiksi rakennet-
tuihin karmeihin. Nämä tulivat monin kerroin halvemmaksi, ja niistä 
saa suunniteltua minimalistisen näköiset suoraan lattiapinnasta 
nousevat ikkunat.

Ikkunalistoitus tiivistettiin vanhanajan ikkunakitillä silikonin sijaan. 
Kittitiiviste ohjaa ikkunoista valuvan veden pois rakenteista. Linnut 
voivat olla kiinnostuneita kitistä siinä käytetyn kalkin vuoksi, mutta 
kittiin voi sekoittaa esimerkiksi pippuria, jolloin linnut eivät enää 
pidä siitä.

Ikkunat on teipattu ilmatiiviiksi ympäriinsä. Tässä pitää olla tark-
kana, ettei luoda rakenteille teippipusseja, joista kosteus ei pääse 
ulos. Ikkunoiden teippaus on yksi tärkeimmistä asioista rakennuk-
sen ilmatiiveyden kannalta.

Ikkunan karmien tiivistämisessä käytetään yleensä polyuretaania, 
jota pursotetaan karmin ja rungon väliin. Tämän päätimme korva-
ta pellavariveellä. Ainoastaan ikkunoiden omissa rakenteissa on 
silikoneja ja muovitiivisteitä, joille emme voineet mitään.

Ikkunatkin voisi ratkaista esimerkiksi perinteiseen tapaan yksit-
täisinä laseina puitteisiin asennettuna. Näitä tehtäisiin moneen 
kerrokseen, ja ikkkunatiivisteinä voitaisiin käyttää esimerkiksi mes-
sinkiä. 

Ulko-ovia tehdään nykyään hdf-levypintaisena ja polyuretaani-
eristeisenä. Tällainen ovi ei sovi taloon, joten ovet on tilattava 
puusepältä. Ovet tulevat olemaan puisia lasiaukollisia ovia. Myös 
ovien karmit tiivistetään pellavalla ja teipataan ilmantiiveyden 
parantamiseksi.
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3.5.7 Pintakäsittelyt
Materiaaleja yritetään käyttää mahdollisuuksien mukaan niin, ettei 
niitä tarvitsisi käsitellä mitenkään. Vallitsevat pintamateriaalit puu 
ja savi, ovat hyvin kestäviä materiaaleja. Puupinnat pinnoitetaan 
luonnontuotteilla jos niitä on tarvetta suojata UV-säteiltä, kulumi-
selta tai vedeltä. Myös pintamateriaalien tulee olla diff uusioavoim-
ia, jottei luoda kosteuden etenemisen pysäyttäviä kalvoja.

Seinäverhous toteutetaan 28 mm paksusta sydänpuusta, joka on 
kestävä ja pitkäikäinen. Sen annetaan harmaantua ajan kanssa 
itsestään. Harmaantumista voitaisiin nopeuttaa esimerkiksi rauta-
vihtrillillä, mutta siitä osa valuisi maaperään ja pikkuhiljaa pellolle. 
Seinäverhouksen sydänpuu kestävää säätä ilman homee-
nestoaineta tai muita käsittelyitä. Verhous on altis myös UV-
säteille. Yleensä suurin ongelma UV-säteilystä on eteläjulkisivulla. 
Talossa on eteläjulkisivulla lape, joka päästää keskikesällä aurin-
gonvalon vain seinän juurelle, joten UV-säteistä ei ole niin paljon 
haittaa. 

Terassitasot ja muut sadevedelle alttiit paikat käsitellään Roslagin 
mahongilla. Sekoitukseen tulee tervaa, pellavaöljyä, ja sekoitusta 
voidaan laimentaa pineenitärpätillä. Olemme maalanneet puuve-
nettämme sekoitussuhteella, jossa kaikkia edellä mainittuja 
ainesosia on 1/3. Käsittely pitää toistaa muutaman vuoden ajan 
joka kevät. Roslagin mahonki kestää hyvin rankkojakin sääolosu-
hteita.

Ikkunoiden ja ovien ulkopuoliset listat käsitellään myös Roslagin 
mahongilla. 

Kattopinnoille ei tarvitse tehdä mitään, sillä peltikatto on tehtaalla 
pinnoitettu, ja pohjoislappeella kasvava maksaruoho viihtyy var-
masti pitkään. Tämän onkin kiintoisa koe, jossa näkee kahden eri 
kattopinnan säänkestävyyden ajan saatossa. Puiset vesikourut ja 
katon reunalaudat maalataan tervalla.

Hirsikehikko, joka on rakennuksen alla, kestää myös ilman 
minkäänlaista käsittelyä. 

Talon sisällä massiivipuupalkisto ja pilarit jäävät käsittelemättä ain-
akin aluksi. Ne mahdollisesti hiotaan rakentamisen loppuvaihees-
sa, jos ne näyttävät kellastuvan liikaa.

Tilojen vallitseva materiaali on savi, joka on kenties terveellisin 
aine, jota voi huonetilaan laittaa. Sen kosteustekniset ominaisuudet 
ovat loistavat, ja se toimii olkiseinässä kosteuspuskurina. Värimaa-
ilma seinissä jää harmahtavaksi, ja aluksi voimme jopa kokeilla, 
miltä pelkkä maasaven väri vaikuttaisi. Epäilen vahvasti, että se on 
liian tumma, mutta tämän voimme todeta ennen viimeisiä rap-
pauskerroksia. 

Savirappausvärejä on monia. Muun muassa virolainen Saviukuma-
ja tuottaa suuren määrän savesta valmistettuja värejä. Niissä ei ole 
käytetty mitään väriaineita, vaan ne ovat puhdasta savea. Maail-
massa on monenväristä savea, kuten sinistä, keltaista ja punaista 
sekä tietenkin myös mustaa, harmaata ja valkoista. 

Saviukumaja valmistaa savimaaleja, joita halusimme kokeilla. 
Valitsimme kattopaneloinniksi höylätyn raakaponttilaudoituksen, 
joita on kahdella eri leveydellä. Laudat maalataan valkoisella 
savimaalilla ennen asentamista. Maalikerroksia tehtiin vain yksi 
– näin puun syyt jäävät himmeästi näkyviin. Maali olisi kolmella 
kerroksella täysin peittävää. Maali ei myöskään halkeile tai rapise, 
niin kuin voisi kuvitella, vaan pysyy kiinni paneeleissa loistavasti.
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3.4 TALOTEKNIIKKA

Rakennus hyödyntää tekniikan osalta vähän energiaa kuluttavia 
ratkausuja, ja sekin energia, joka rakennuksessa tarvitaan, tuo-
tetaan itse. Talo on täysin omavarainen toiminnoiltaan, eikä sitä 
ole liitetty mihinkään julkisiin verkkoihin. Ainoastaan internet tulee 
rakennukseen ilmateitse. Vesi, sähkö ja jätevedet hoidetaan tai 
tuotetaan tontilla itse. Mikään rakennuksen tärkeä toiminto, kuten 
lämmitys tai ilmanvaihto, ei ole riippuvainen sähköntuotannosta.

3.4.1 Lämmitys ja viilennys
Talon lämmitys ja viilennys hoidetaan montaa eri tapaa käyttäen. 
Viilennykseen käytetään pääasiassa passiivisia keinoja, kuten var-
jostamista sekä viherkaton kosteuden haihduttamisominaisuutta. 
Rakennuksen lämpötila pysyy sopivana rakennustavasta johtuen: 
massiivirakenteet säätelevät myös rakennuksen lämpötilaa, eikä 
suuria muutoksia tapahdu nopeasti.

Lämmityksen ytimenä on 1500 litran lämminvesivaraaja sekä 
kaksi takkaa. Rakennus ei tarvitsisi kahta tulisijaa pysyäkseen 
lämpimänä, mutta kahteen takkaan päädyttiin, koska haluttiin 
leivinuuni sekä vesikiertoinen takka. Leivinuunin pääasiallinen 
tarkoitus on leivän paistaminen. Leivinuuneihinkin voi asentaa 
vesikierron ja saada tästä lisäenergiaa lämminvesivaraajaan. Tämä 
lyhentää kuitenkin leivinuunin paistoaikaa, kun puolet energiasta 
menisi lämminvesivaraajaan. 

Kaikki tilat on sijoitettu takkojen ympärille. Lämpö ei kierrä niinkään 
ilmavirtausten mukana vaan säteilemällä ja johtumalla. Rakennuk-
sen savirapatut seinät ovatkin loistavia lämmönvaraajia, ja niistä 

lämpö säteilee taas muihin tiloihin. Ilman virtaus on takoilla läm-
mittäessä minimaalista, joten ilmassa ei leijaile myöskään pölyä.

Nykymääräykset eivät hyväksy takkaa päälämmönlähteeksi. Syy 
tähän on hieman hämärä ainakin itselleni. Pitkään luulimme, että 
meidän pitää asentaa kone hoitamaan päälämmönlähteen rooli. 

Takat tuottaisivat yhteensä noin 9 kwh. Leivinuuni tuottaisi 4 kwh, 
vesikiertoinen uuni 3 kwh ja kumpikin piippu noi 1 kwh. Tuotto on 
noin 1kwh jokaista painotonnia kohden. 

Energialaskelmissa takat huomioidaan kuitenkin näin:

Jos rakennuksessa on varaavaa tulisija, voidaan varaavasta tulisijasta tilaan 
saatavaksi lämmitysenergiaksi laskea enintään 2000 kWh vuodessa tulisi-
jaa kohden. Mikäli tulisija on yhdistetty lämmönsiirtimellä vesikiertoiseen 
tai ilmalämmitysjärjestelmään, muodostaen näin päälämmitysjärjestelmän, 
otetaan se laskennassa huomioon kattilaa vastaavalla tavalla

(Ympäristöministeriö. 2012. D3 24).

Järjestelmästä tehtiin puukattila, eli takka joka luetaan puukatti-
laksi. Tämän ohjeen mukaan saimme takasta päälämmönlähteen. 
Vesikiertoinen takka lämmittää 1500 litran lämminvesivaraajaa. 
Varaajan oli hyvä olla samassa kerroksessa kuin takka, jotta se 
toimii passiivisesti ilman erillistä pumppua.

Vesikiertoinen takka sijoitettiin lähelle kylpyhuonetta niin, että se 
lämmittää makuuhuonetta ja avautuu olohuoneeseen. Suihkun 
tuuletushormi saatiin samaan piippuun vesikiertotakan savuhormin 
kanssa, joten takkaa lämmittäessä se vetää hyvin ja kuivaa piipun.

Lämminvesivaraajaa lämmitetään myös aurinkokeräimillä sekä 
ylimääräisellä sähköllä tuulimyllystä sekä aurinkopaneeleista. 
Varaajasta kiertää vesikiertolämmitys rakennuksen savilattiassa 
sekä pohjoisseinän rappauksen sisällä.
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Leivinuuni sijoitettiin jakamaan lämpö keittiöön ja työhuoneeseen. 
Leivinpesä avautuu keittiöön ja tulipesä työhuoneeseen. Leivin-
uunista tuli suuri, koska sillä on tarkoitus leipoa leipää puoliammat-
timaisesti. 

Sähköliesi olisi energiasyöppö, joten leivinuunin viereen, samaan 
muurikokonaisuuteen, sijoitettiin myös puuliesi. Puulieden kave-
riksi suunniteltiin vielä kaasuliesi. Lieden ja leivinuunin savuhormit 
voitiin yhdistää peltien yläpuolella. Toinen pelti asennettiin katon-
rajaan, jolloin myös muuratusta piipusta saataisiin paljon energiaa 
talteen. Liesien päälle tulee huuva. 

3.4.5 Valaistus
Sähkövalaistus on suunniteltu toteutettavaksi LED-nauhoilla, jotka 
valaisevat täyden spektrin valoa epäsuorasti katon ja seinien 
kautta. Ainoastaan korkean tilan katosta roikkuvat valaisimet anta-
vat suoraa yleisvaloa tilassa.

Talon eteläseinustalle, suurten maisemaikkunoiden päälle, asen-
netaan listan päälle pitkä LED-nauha, joka tuottaa epäsuoraa 
valoa katon kautta olohuoneeseen sekä ruokailutilaan.

Kattohirren parvenpuoleiselle sivulle asennetaan myös LED-nau-
ha valaisemaan parvea katon kautta. Matalampien eteis-, keittiö- 
ja wc-tilojen epäsuora valaistus asennetaan katonrajaan listojen 
taakse sekä kaapistojen päälle.

3.4.2 Ilmanvaihto

Toisin kun ajatellaan, on painovoimainen ilmanvaihto mahdollista 
tämän päivän määräyksistä huolimatta. Asukkaat ehdottomasti 
vaativat painovoimaista ilmanvaihtoa, ja koneellinen ilmanvaihto 
onkin täysin järjetön suurimmassa osassa rakennuskohteita. Il-

manvaihdon ylläpito sähköä vaativilla ratkaisuilla ei olisi myöskään 
rakennuksen omavaraisuuden huomioon ottaen järkevää.

Korvausilmaventtiilit asennettin täyskorkeassa olohuone- ja 
työskentelytilassa katonrajaan, jotta ilma lämpenee laskeutues-
saan huoneeseen. Korvausilmaventtiilit suunniteltiin tietenkin kaik-
kiin muihinkin tiloihin. Poistoilma lähtee piippuja pitkin suihkusta ja 
keittiön huuvasta. Korvausilmaventtiilit toimivat lämpötilan mukaan, 
joten niitä ei tarvitse erikseen säätää talvi -tai kesäasentoon.

3.4.3 Vesihuolto
Vedet rakennukseen saadaan pellolle kaivetusta rengaskaivosta. 
Alueella on paljon lähteitä, ja esimerkiksi läheinen kirkasvetinen ja 
kylmä Puujärvi on lähdepohjainen. Kaivon pohjalle laitetaan up-
popumppu, joka pumppaa vedet ylös rakennukseen. 

Hulevedet katolta on tarkoitus kerätä talteen ja käyttää esi-
merkiksi vessan huuhteluun ja mahdollisesti suihkussa. Järjes-
telmä vaatii maan alle oman vesisäiliönsä, johon tulee myös up-
popumppu. Tankkia ei voida käyttää talviaikaan, vaan se joudutaan 
tyhjentämään pakkasvaurioiden vuoksi. 

3.4.4 Jätevedet
Asukkaat halusivat käyttää syntyvät ravintorikkaat jätevedet ton-
tillaan permakulttuurin periaatteiden mukaisesti, joten pellolle 
rakennetaan pajukkopuhdistamo. Puhdistamossa kasvaa kolmea 
eri hybridipajulajia, jotka käsittelevät kukin metalleja ja kemikaaleja 
omalla tavallaan. Pajulajit eivät lisäänny ympäristöön, joten niistä ei 
ole kilpailijaksi paikallisille lajeille. Pajukkopuhdistamon toiminnasta  
voi lukea lisää Iso-orvokkiniityn blogista tai systeemin toimittajan 
osoitteesta http://pilerensning.dk/suomi/.
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3.4.6 Sähkö
Rakennus ei ole kytketty yleiseen sähköverkkoon, vaan talo on 
omavarainen. Sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla ja tuulivoimal-
la, joten tuotanto ei ole vain yhden ratkaisun varassa. Tuulivoimala 
rakennettiin tontin pohjoisreunalle mäen päälle ja aurinkopaneelit 
talon katolle, Yhteensä nämä tuottavat tarpeeksi energiaa akustoi-
hin, jotta rakennuksen energiantarve on tyydytetty myös pimeinä 
vuodenaikoina. Lämmitys on suunniteltu toimivaksi osittain käyt-
täen samoja lähteitä, mutta se ei ole riippuvainen sähkön tuotan-
nosta. Sähköä ei vaadita myöskään muihin tärkeisiin toimintoihin, 
kuten ilmanvaihtoon tai ruuan valmistamiseen.

Lisää omavaraisuuteen liittyvistä energiaratkaisuista voi lukea 
Iso-orvokkiniityn blogista, http://iso-orvokkiniitty.fi /blog/omaa-en-
ergiaa-ja-sahkoa/

Rakennuksen valaistuksen ja pistorasioiden kaapeloinnit piilo-
tetaan rakenteisiin. Savirappauksen sisälle voi kätevästi asentaa 
kaapeloinnin, jos sähkö- ja valaistussuunnitelma on 
ratkaistu ennen rappausta. 
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Rakennuksen toimintaperiaate
(kuva alkuperäisestä suunnitelmas-
ta, jossa on pohjoisrinteen varastot 
ja viherkatto maahan saakka. Nämä 
karsittiin budjetin ylittymisen vuoksi 
lopullisesta suunnitelmasta.)
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4. POHDINNAT

Suomessa rakennetaan tällä hetkellä tuhansia asuntoja, koulu-
ja, virasto- ja julkisia rakennuksia, jotka on toteutettu vallitsevan 
hyvän tavan ja terveysohjeiden mukaisesti. Terveys ja turvallisuus 
koskettavat jokaista hyvin läheisesti, ja uskomme, että tuotteet, 
joita kulutamme, ovat terveellisiä. Onhan Suomessa byrokratiaa ja 
määräyksiä, jotka tätä ohjaavat. Eihän kaikkien näiden määräysten 
ja ohjeiden viidakossa voida enää rakentaa huonosti ja epäterveel-
lisesti.

Diplomityöni oli vain pintaraapaisu aiheista, joista olen onnekseni 
saanut huomata suuren aktiivisen ryhmän ihmisiä olevan kiinnos-
tunut. En onneksi ole ainoa, josta tuntuu, että tämän päivän vallit-
seva suunta ei ole järkevä. 

Toisaalta olen myös huomannut, miten monet suhtautuvat hyvin 
skeptisesti ekologisempaan ja terveellisempään rakennustapaan. 
Kaikki eivät näe, miksi meidän pitäisi rakentaa vaihtoehtoisella ta-
valla – joko he eivät tiedosta ongelmaa tai eivät ole kiinnostuneita 
omasta terveydestään taikka ilmastosta. Ympäristölle haitallisia tai 
käyttäjälle myrkyllisiä materiaaleja ei tulisi käyttää huonetiloissa, 
joissa oleskellaan. Materiaalien ominaisuuksien ymmärtämiseen 
pitäisi suunnata enemmän resursseja opiskelussa ja valvovissa 
virastoissa. Aiheiden ympärillä liikkuu paljon ristiriitaista tietoa, ja 
taloudelliset intressit tuntuvat ajavan niistä suurta osaa.

On hienoa ja tavoiteltavaa, että yritykset ja valtio tekevät 
yhteistyötä. Olemme kaikki osa tätä valtiota ja voimme kaikki sen 
suuntaan vaikuttaa. Yritykset ja valtio ovat kuitenkin erilaisia hal-
linnoltaan. Voi syntyä suuria eettisiä ristiriitoja, jos valtio ajattelee 

samaan tapaan kuin yritykset ja pyrkii rahallisen tuloksen tavoit-
telemiseen. Silloin on vallassa raha, eivätkä kansalaisten hyvin-
voinnista välittävät ihmiset.

Tutkiessani diplomityöni aiheita oli vaikea uskoa, kuinka luonnon-
mukaista ja terveellistä rakentamista on vuosikausia ajettu yhä 
ahtaammalle. Vaihtoehtoisesti on annettu vapaat kädet hyvin 
kyseenalaisille ratkaisuille. Teollisuudessa tuotetuilla synteetti-
sillä materiaaleilla ja koneilla on pyritty ratkaisemaan ympäristö- ja 
terveysongelmia. Kuinka järjettömältä tämä kuulostaa? Samalla 
ihmisille on syötetty elinkaariajattelu, jossa asiat menevät vanhaksi, 
ja ne on uusittava. On syntynyt mieletön kulutusjuhla, jossa teol-
liset tuotteet ovat saaneet niin suuren jalansijan, ettemme edes 
pysähdy kyseenalaistamaan tätä järjettömyyttä. 

Energia- ja ilmastostrategiassa on paljon hyvää, vaikka se jät-
tää vielä mahdolliseksi muovipussitalojen rakentamisen. Suuria 
määräyksiä ei pidäkään ajaa hetkessä läpi, koska se voisi kostau-
tua, mikäli päättäjät eivät ymmärrä, mistä he ovat päättämässä. Jos 
politiikka ei olisi pelkkää sanahelinää paperilla, muutosta voitaisiin 
valtiotasolla aloittaa ajamaan voimakkaasti eteenpäin. Muutosvas-
tarinta on voimasta, kun pyritään pois jostain, mihin ihmiset ovat 
tottuneet, vaikkakin se olisi heille vaarallista. 

Energiasääntelyn hysteriassa pitäisi varoa, ettemme tuhoa mah-
dollisuuksia rakentaa terveitä ja kestäviä taloja, joiden ener-
giantarve on olematon ja tavoiteltu elinikä sadoissa vuosissa – ei 
kymmenissä niin kuin hengittämättömissä “pussitaloissa”.

Energiapäästöjen tarkastelu on mennyt jo hysterian puolelle. Enää 
ei osata katsoa sitä, mikä on terveellistä ja toivottavaa lopputule-
man ja koko tarvittavan muutoksen kannalta, vaan keskitytään 
ratkaisemaan ongelma luomalla kenties vain suurempia ongelmia. 
Vaikka hysteria-sanan alkuperään ei tässä voidakaan suoraan ver-
rata, on nykyiselle rakentamiseen kohdistuvalle energiapolitiikalle 
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luonteenomaista lapsenomainen itsekeskeisyys, suggestioalttius, 
teatraalinen käytös, mielikuvituksen rikkaus ja taipumus dramaat-
tisuuteen. Ääri-ilmiönä esiintyvät ekstaattiset, hallusinoivat ra-
halliset arvokäsitteet, jotka tällä hetkellä peittoavat rakentamisen 
saralla täysin terveellisyyden ja turvallisuuden.

Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa saastuttava ener-
giantuotanto ja teollisuus ruokkivat ongelmallista rakentamista. 
Rakentamisessa käytetyt materiaalit taas ovat riippuvaisia likaises-
ta teollisuudesta, jonka sivuvirroista materiaaleja tuotetaan. Koko-
naisuus on umpikuja, jota ei voida ratkaista päättömillä määräyk-
sillä, jotka kieltävät terveellisen ja luonnonmukaisen rakentamisen.

Rahan ei tarvitse olla vallassa. Vallassa voi olla kansalaisten terveys 
ja hyvinvointi, johon kaikilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus. 
Emme voi jatkaa tiellä, jolla väistämättä tuhoamme ilmastomme 
ja sairastutamme itsemme – tämän ei luulisi olevan edes rahaa 
tavoittelevien kapitalistien intresseissä.

Voimme käyttää hyväksi luonnonmateriaaleja sekä teknologiaa ja 
päästä ennennäkemättömiin tuloksiin. Voimme luoda ympäristön, 
jossa nuoret näkevät itsellään tulevaisuuden ja tarkoituksen. 

Meillä on ratkaisut rakentaa hiilinegatiivisia, terveellisiä rakennuk-
sia, mutta koemme jatkuvasti vastarintaa. Ei edes välttämättä auta, 
että todisteena on lausunnot ja vuosia kestäneiden testien tulok-
set. Rakennusvalvonta voi silti tyrmätä suunnitelmat. Joidenkin 
viranomaisten haluttomuus edistää terveellistä rakentamista onkin 
täysi mysteeri. 

Luonnonmukaisesti järkevä rakentaminen tulisi nousta normira-
kentamiseksi niin suunnittelijoiden kuin päättäjienkin keskuudes-
sa. Sen edut ovat valtavat verrattuna energiaa tuhlaavaan ja 
ympäristöä saastuttavaan betoni-, muovi- ja mineraalivillaraken-
tamiseen.

En jätä tässä esiteltyä työtä vain kokeelliseksi esimerkkikohteeksi, 
vaan jatkan työtä luonnonmateriaalien parissa. Iso-orvokkiniitylle 
suunniteltu kohde on kokonaisuutena ainutlaatuinen, ja olisi ehkä 
toiveikasta ajatella, että kaikki voisivat asua täysin omavaraisesti. 
Voimme kuitenkin ajaa Suomeen sellaista rakentamis- ja tek-
nologiakulttuuria, että pääsemme kaikki nauttimaan terveellisistä 
rakennuksista ja puhtaasta energiasta.

Terveellisessä suunnittelussa käytetyt ratkaisut toimivat myös 
suuren mittakaavan rakentamisessa. Odotan toiveekkaana, että 
Suomi ottaa askeleen kohti parempaa rakentamista ja mah-
dollistaa myös kerrostalojen rakentamisen järkevästi ja realistisesti 
luonnonmateriaaleista. Määräykset on tehty turvallisen rakenta-
misen mahdollistamiseksi – ne pitäisikin pävittää niin, että 
määräykset oikeasti tukisivat terveellistä ja ekologista rakentamis-
ta.

Suunnittelijoiden ja rakentamisen asiantuntijoiden kanta tuntuu 
yleisesti olevan luonnonmateriaaleja ja esimerkiksi painovoimais-
ta ilmanvaihtoa puolustava. Sain työni ansiosta tutustua ihmisiin, 
jotka ovat tehneet luonnomukaisen rakentamisen pieneerityötä 
Suomessa ja maailmalla vuosikymmeniä. Sain ystäviä ja todellisen 
suunnan arkkitehdin uralleni, mistä olen itse mielettömän kiitol-
linen. 

Kiitos kaikille haastateltaville, tietoa jakaneille, työtäni ohjanneille ja 
kieliasua tarkastaneille.
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Olkieristeen käyttö rakentamisessa  

LLAUSUNTO 

1. Lähtötilanne 

Olkieristetyn rakennuksen rakennuslupaa varten on pyydetty lausuntoa olkieristeen 
kelpoisuudesta käytettäväksi rakentamisessa.  

2. Olki eristemateriaalina 

Olkea on käytetty rakentamisessa jo 1800 luvulla, mutta Suomessa oljen käyttö raken-
tamisessa on kuitenkin ollut vähäistä. Olkirakentajat ovat todenneet käytännössä oljen 
soveltuvan käytettäväksi eristeenä myös Suomessa. Yleisesti olkieristettyjen rakennus-
ten toiminnasta saavutetut kokemukset ovat kuitenkin rajalliset.  

Tavanomaisissa olkipaalitaloissa olkieristeen sisäpuolella on 50 mm savirappaus ja ul-
kopuolella kalkkirappaus (Suomessa kalkkisementtirappaus). Rakenteen toiminta pe-
rustuu olkirakenteen materiaalien hygroskooppisuuteen. Olki ja rappausmateriaalit 
pystyvät sitomaan kohtalaisen paljon kosteutta, jolloin rakenteeseen kohdistuva koh-
talainen kosteusrasitus ei aiheuta vaurioitumisen kannalta liian korkeita suhteellisia 
kosteuksia.  Rakenteeseen kohdistuva kosteusrasitus ei saa olla niin suuri, että raken-
teen  kosteus  pysyy  jatkuvasti  tai  niin  pitkiä  aikoja  korkealla  tasolla  (RH  >  80  %,   
> 5 °C), jolloin homeenkasvu mahdollistuu ja rakenteet ajan myötä vaurioituvat.  
Homehtumisen kannalta oljen kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään 20 painopro-
senttia (vettä ~ 20 kg/m3,  oljen tiheys 100 kg/  m3),  joka vastaa noin 80 % suhteellista  
kosteutta.  

Oljen soveltuvuutta rakentamiseen on tutkittu jonkin verran eri puolilla maailmaa. 
Kylmissä olosuhteissa olkirakenteita on tutkittu mm. Kanadassa. Tutkimusten perus-
teella olkirakenteet ovat toimineet hyvin, vaikka yleisesti tiedetään, että olki on herkäs-
ti homehtuva rakennusmateriaali. Tutkimuksissa havaitut vauriot ovat liittyneet pää-
asiassa julkisivun vesivuotoihin.  Tutkituissa rakenteissa on käytetty suoraan olkieris-
teen pintaan rapattuja ulkoseinärakenteita. Nykyisin Suomessa ei hyväksytä rapattuja 
julkisivuja tuulettumattomiin puurunkoisiin seinärakenteisiin vaan rappaus on tehtä-
vä taustaltaan tuuletetun levyrakenteen päälle /RIL107-2012, s. 75/. 

Oljen käyttöön eristemateriaalina liittyy riski materiaalin vaurioitumisesta kosteuden 
vaikutuksesta. Tarkastellun tutkimustiedon perusteella vaurioituminen johtuu 
useimmiten vikatilanteista tai rakentamisen aikaisen sääsuojauksen laiminlyönneistä.  
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33.  Olkieristeen käyttö rakentamisessa 

Suomen rakentamismääräysten C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet mukaan suunnitel-
missa esitettävien rakenteiden ja rakennusosien kosteusteknisestä toimivuudesta on 
varmistuttava luotettavaan selvitykseen perustuen. Ohjetekstin mukaan selvitys voi ol-
la laskennallinen, kokeellinen tai niiden yhdistelmä Toisaalta pitkäaikaiseen kokemuk-
seen perustuva tieto hyvästä kosteusteknisestä toiminnasta voi korvata selvityksen. 
/RakMK C2 1.4.11.1/ 

Tavanomaisen olkirakenteen toimivuus Suomen olosuhteissa voidaan perustella pit-
käaikaisen kokemuksen perusteella, joskin tarkastelu perustuu yksittäistapauksiin to-
teutettujen kohteiden pienen määrän takia. Esimerkiksi Helsingin Jollaksessa oleva ol-
kieristetty asuinrakennus on osoittanut toimivuutensa yli kymmenen vuoden käytös-
sä. Rakenteen eduksi on katsottu muun muassa se, että seinärakenteeseen kohdistuvat 
vesivuodot havaitaan välittömästi seinärakenteen sisäpinnan värjäytymisenä, eikä pii-
leviä vaurioita pääse syntymään.  

Uusien olkirakenneratkaisujen toimivuudesta ei ole kokemuksia Suomen olosuhteissa. 
EcoCocon rakenteen materiaalikerrokset ovat kosteutta sitovia ja kohtalaisen hyvin 
vesihöyryä läpäiseviä.  Rakenteen periaatteellisena ongelmana on kuitenkin rakenne-
kerrosten vesihöyrytiiveyden kasvaminen rakennekerroksissa sisältä ulospäin mennes-
sä. Avohuokoisen lämmöneristekerroksen sisäpuolisten rakenteiden vesihöyrynvas-
tuksen tulisi olla viisi kertaa suurempi kuin lämmöneristeen ulkopuolisten rakentei-
den. /RakMK C2 4.1.1.2/   

Laskennallisessa tarkastelussa rakenteen ulko-osan kosteuspitoisuus nousee talvijak-
son aikana, kun kosteusvirta sisältä ulospäin on suurimmillaan. Tarkastelussa onkin 
arvioitava, pysyykö kosteus niin korkealla tasolla niin pitkän aikaa, että rakenne vauri-
oituu korkean kosteuden seurauksena. Vaikka laskennallinen homehtumisriski on 
EcoCocon rakenteella pienempi kuin tavanomaisella olkirakenteella, joka on havaittu 
käytännössä toimivaksi, voi tavanomaisen rakenteen toimivuus käytännössä johtua 
rakennetta kuivattavista ilmavuodoista, joita ei voida mallintaa laskennassa. EcoCocon 
rakenteen ilmatiiveyttä on parannettu ulkopuolisella tuulensuojakalvolla, mikä muut-
taa rakenteen toiminnan tavanomaiseen olkirakenteeseen verrattuna.  

Laskennan perusteella ei voida täysin varmasti sano, että uudet olkirakenneratkaisut 
olisivat toimivia Suomen olosuhteissa. Laskennallisen tarkastelun perusteella kosteus 
on lähellä kriittistä tasoa ja rakenne on herkkä rakennuskosteudelle sekä mahdollisille 
vesivuodoille. On todennäköistä, että uudet olkirakenneratkaisut toimivat käytännös-
sä. Edellytyksenä on kuitenkin, että olkieristekerroksen rakennuskosteus on riittävän 
alhaisella tasolla ennen pintarakenteiden asennusta, ja että rakennuksen liittymät 
suunnitellaan siten, että julkisivun vesivuotoja ei pääse tapahtumaan. Ulkoseinät tulee 
olla tuuletusvälillisiä rakenteita. 
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44. Olkirakennuksen toteutus  

Koska laskennallisen tarkastelun perusteella olkirakenteen homehtumisriski on kohta-
lainen ja olki tiedetään eloperäisenä materiaalina herkästi homehtuvaksi, tulee olkira-
kentamisessa ja rakennusten suunnittelussa varmistaa, ettei olkieriste pääse kastumaan 
missään vaiheessa rakentamista tai rakennuksen valmistuttua. KKäytettäessä olkieris-
tettä kosteuden hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Suunnittelu:      

- Viistosateelle alttiit seinäpinnat tulee olla suojattuna  
o riittävän pitkät räystäät  
o käytetään tuuletusväliä ulkoverhouksen takana  
o vesitiiviit ikkuna- ym. liittymät siten, ettei vesi pääse valumaan rakentee-

seen 

- Märkätilat tulee toteuttaa huone huoneessa periaatteella, jottei märkätilan korkea 
kosteus aiheuta seinärakenteiden vaurioitumista  

- Rakennuksen vaipan yksityiskohtineen tulee olla niin ilmatiivis, että rakennus voi-
daan pitää pääsääntöisesti alipaineisena  

Kosteudenhallinta: 

- Rakentajan tulee tehdä kosteudenhallintasuunnitelma, jossa nimetään kosteuden-
hallinnasta vastaava henkilö.  

- Olkieristeet tulee pitää kuivana, eikä olkieristeen kosteuspitoisuus saa olla liian 
korkea missään vaiheessa  

o tulee varmistaa, että olki ei pääse kastumaan kuljetuksen ja varastoinnin  
aikana tai rakentamisen aikana  

o olkieristeen/rakenteiden kosteutta seurataan rakentamisen aikana sekä ra-
kennuksen valmistuttua  

o mittausohjelma määritetään kosteudenhallintasuunnitelmassa 

Ennen uusien olkirakenneratkaisujen laajempaa käyttöä suositellaan, että olkiraken-
teiden toimivuudesta varmistutaan toteutettujen kohteiden jälkiseurannalla tai muulla 
koerakentamisella.  

Natural Building Company, EcoCocon (olki-elementtitoimittaja), Hannu Viitanen ja 
Vahanen Oy jatkavat olkirakenteiden toimivuuden varmistamiseen liittyvää työtä. Ta-
voitteena on, että kohteen seurantamittausten sekä muiden jatkotutkimusten perus-
teella voidaan osoittaa olkieristeen soveltuminen Suomen olosuhteisiin. 

Espoossa 2.3.2015 
Vahanen Oy 

  
Pauli Sekki, DI 
AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija    
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Ecocon-olkirakenneratkaisu 

LAUSUNTO 
1. Lähtötilanne 

Olkieristetyn rakennuksen rakennuslupaa varten on pyydetty lausuntoa Ecocon- 
olkirakenneratkaisun ja olkieristeen kosteusriskitason arvioiminseen.   

2. Rakenne ja kosteustekniset riskit 

Tarkasteltavat ulkoseinärakennevaihtoehdot eri sisäpuolisilla rakenteilla on esitetty alla 
sisältä ulospäin lukien: 

Vaihtoehto 1 (VE1)   

 Savimaali 
 Kipsilevy, fermasel 15 mm 
 ilmasulkupaperi X5 

Vaihtoehto 2 (VE2) 

 Savimaali 
 savirappaus 30 mm 

Molemmissa tapauksissa ulkopuolisena rakenteena: 

 Kantava EcoCocon-olkielementti 270 mm 
 Ilmansulkukalvo, Sd ≤ 0,2 m  
 Puukuitulevy, Steico protect 40 mm 
 Tuuletusväli 44 mm (pysty+vaakarimat 22+22 mm) 
 Julkisivupaneeli 28 mm 

Perinteisissä olkipaalitaloissa olkieristeen sisäpuolella on 50 mm savirappaus ja 
ulkopuolella kalkkirappaus (Suomessa kalkkisementtirappaus) eikä rakenteessa ole 
käytetty erillistä ilmansulkua. Rakenteen toimivuus käytännössä on perinteisellä 
rakenteella perustunut todennäköisesti rakennetta kuivattavista ilmavuodoista sekä 
rakennusmateriaalien kykyyn sitoa kosteutta itseensä hygroskooppisesti, kunnes 
rakenne pääsee taas kuivumaan ympäristöönsä. Uudemmissa olkirakenteissa, kuten 
EcoCocon-olkielementtirakenteissa rakenteen ilmatiiveyttä on parannettu 
eristekerroksen ulkopuolisella ilmansulkukalvolla, mikä muuttaa rakenteen toiminnan 
perinteiseen olkirakenteeseen verrattuna.  

Nykyaikaisessa ilmatiiviissä rakenteessa rakenteen toimivuuden kannalta on oleellista, 
että rakennekerrosten vesihöyrynläpäisevyys kasvaa sisältä ulospäin. Tarkastelluissa 
vaihtoehdoissa eristeen sisäpuolisen rakenteen vesihöyrynvastus on VE1: Sd ~ 0,85 
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m ja VE2: Sd ~ 0,3 m, kun eristeen ulkopuolisen rakenteen vesihöyrynvastus on Sd ~ 
0,15 m. Kun tarkastellaan tuulensuojan ja höyrynsulkukerroksen suhdetta (HS/TS) 
VE1 täyttää ohjeistuksen (suhdeluku 5), mutta VE2 ei (suhdeluku 2).  

Rakenteissa ei ole tiivistä höyrynsulkukerrosta, koska ne on suunniteltu niin sanotusti 
vesihöyryavoimiksi (kansankielellä hengittäviksi), jolloin rakenne pystyy kuivumaan 
myös sisälle päin. Laskennallisen tarkastelun perusteella niihin ei kerry kosteutta 
sisäilmasta diffuusiolla. Laskennallisten tarkastelujen perusteella riskitekijöitä ovat 
vesivuodot olkieristekerrokseen sekä korkea rakennekosteus tarkastelun alussa.  

Vesihöyryavoimilla hygroskooppisilla eristeillä eristetyillä rakenteilla on todettu 
laskennallisten tarkastelujen perusteella yleisesti ensimmäisen 1-2 vuoden aikana 
kohtalaista homehtumisriskiä rakenteen ulko-osassa. Tarkastelluilla olkirakenteilla 
kohtalainen riski on ensimmäisen vuoden aikana. Vastaava riski on todettu 
laskennallisesti myös selluvillalla sekä sisäpuolisella lisäeristyksellä toteutetulla 
hirsirakenteella. Käytännössä vaurioita ei ole kuitenkaan todettu (TTY Julkaisu 78, 
Lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto, Rakennustekniikan osasto 1997).  

Tätä lausuntoa varten tehtiin rakenneavaus noin vuoden ikäiselle olkirakenteelle, eikä 
rakenteessa havaittu aistinvaraisesti viitteitä vaurioista eikä kosteusmittauksessa 
tavanomaisesta poikkeavia suhteellisen kosteuden lukemia. Suhteellinen kosteus oli 
tarkasteluhetkellä hieman alle ulkoilman kosteuden.  

3. Johtopäätökset 

Tarkasteltujen rakenteiden rakennekerrosten vesihöyrynläpäisevyys kasvaa 
rakenteessa ulospäin. Tästä syystä rakenteeseen ei kerry kosteutta sisäilman 
kosteudesta diffuusiolla. Kun rakenteen ilmanvaihto tasapainotetaan siten, että 
sisäilma on ulkoilmaan nähden lievästi alipaineinen, ei rakenne tule kastumaan 
myöskään kosteuskonvektiolla. Merkittävin riski rakenteen kosteusteknisen 
toimivuuden kannalta ovat julkisivun vesivuodot, sekä rakenteen kastuminen 
rakentamisen aikana.  Koska olki on herkästi homehtuva rakennusmateriaali, tulee 
EcoCocon-olkielementtirakenteen toteutuksessa ottaa erityisesti huomioon:  

 Julkisivujen ja tuulensuojakerroksen vesitiiveys. Ulkoseinärakenteen on 
liittymineen oltava vesitiivis, jotta sadevedet eivät pääse eristekerrokseen. Myös 
ilmansulku tulee toteuttaa siten, että se ohjaa mahdolliset vuotovedet pois 
rakenteesta.  

 Rakennuksen vaipan yksityiskohtineen tulee olla niin ilmatiivis, että rakennus 
voidaan pitää pääsääntöisesti alipaineisena  

 Toteutusvaiheessa olkielementit tulee pitää kuivana, eikä olkieristeen 
kosteuspitoisuus saa olla liian korkea missään vaiheessa  

Oljen käyttöön eristemateriaalina liittyy riski materiaalin vaurioitumisesta kosteuden 
vaikutuksesta. Tarkasteltujen rakennevaihtoehtojen 1 ja 2 kosteustekniset riskit ovat 
hyvin samaa tasoa. Aiemmin tarkastellun tutkimustiedon perusteella vaurioituminen 
johtuu useimmiten vikatilanteista tai rakentamisen aikaisen sääsuojauksen 
laiminlyönneistä. Kun edellä mainitut tekijät on otettu riittävän hyvin huomioon, on 
olkirakenteella saavutettavissa pitkäikäinen rakenne. 
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Pauli Sekki, DI 
V+ -vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija  
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