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Ilmakuva
Tampereen
Steinerkoulusta.

Moderni luonnonmukainen ilmanvaihto
Raitis tuloilma johdetaan jonkun
matkan päässä rakennuksesta sijaitsevan raitisilmatornin kautta
maanalaiseen tunneliin, josta se
siirtyy maalämmössä lämmeten
rakennuksen alla olevaan raitisilmakulverttiin.
Lämmetessään ilma nousee kulvertista lähtevien pystyhormien
kautta tiloihin, joissa raitista ilmaa
tarvitaan. Koska ilman virtaus on
hidasta, ulkoa mahdollisesti tulevat epäpuhtaudet, muun muassa
siitepöly, laskeutuvat jo lähelle
tuloilma-aukkoa, eivätkä nouse
huonetiloihin.
Kovimpina pakkaskausina tuloilmaa voidaan lämmittää radiaattorilla, ja erittäin lämpimiä säitä
varten voidaan taas käyttää virtauksen aikaansaamiseksi flektiä.
Ilman virtausta säädetään vuodenajan mukaan huoneen yläosassa olevalla poistoilma-aukolla:
mitä kylmempää sitä pienempi
kiertonopeus.
Valmistuskeittiön tiloissa on koneellinen ilmanvaihto.

Ilman laatu ja
terveysvaikutukset
Hyvän ilmanlaadun indikaattoreina käytetään yleensä lämpötilaa,
suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta.
Koneellisessa ilmanvaihdossa
tuloilman lämpötila on yleensä
sama kuin huoneen lämpötila, jolloin se oppitunnin lopulla nousee
liian korkeaksi.
Kun samalla yleensä ilman suhteellinen kosteus on liian alhainen, syntyy oireilua: väsymyksen
tunnetta, keskittymisvaikeuksia,
päänsärkyä, kuiva tai punoittava
kasvojen iho, köhää, kuivat limakalvot, kuivat silmät, päänahan
hilseilyä ja staattista sähköä.
Jossain tutkimuksessa todetaan,
että lämmitetyssä tuloilmassa on
enemmän bakteereita kuin ulkoilmassa.
Myös koneellisen ilmanvaihdon
ääniongelmat ovat tunnettuja.
Luonnonmukaisessa ilmanvaihdossa näitä ongelmia ei ole, vaan
lämpötila ja suhteellinen kosteus
saadaan pysymään työskentelyolosuhteille sopivina.
Hiilidioksidipitoisuus saattaa
nousta tunnin loppua kohden,
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mutta kun muut osatekijät ovat
kunnossa, se ei käyttäjätutkimusten mukaan haittaa käyttäjiä.
Ihmisen aistivarainen kokemus
on tässä korvaamaton mittari.
Myöskään meluongelmaa ei ole.
Luonnonmukaisen ilmanvaihdon hidas virtaus ei irrota rakennusmateriaaleista äärimmäisen
pieniä partikkeleita, jotka sitten
voivat joutua hengitysteihin.
Onhan jo olemassa joukko ihmisiä, joilla on erilaisia rakennusaineallergioita, muun muassa
vuorivillalle.
Rakennusmateriaalit ja pintakäsittelyaineet on valittu myös mahdollisimman luonnonmukaisiksi.
Sisäilman laadulla on tietysti
merkittävä vaikutus käyttäjien
viihtyvyyteen ja terveyteen.
Ruotsalainen Mölndalin kunta
on teettänyt aiheesta laajan poikkitieteellisen tutkimuksen, joka
löytyy osoitteesta www.deltate.se /
Inomhusklimat / Forskningsrapporter.
Tanskassa toimii instituutti, joka
tutkii sisäilman terveysvaikutuksia. www.ie.dtu.dk

Investointikustannukset
Koneellisen ilmanvaihdon rakentamiskustannukset koostuvat tänä
päivänä suurista ilmanvaihtokoneista sekä niille tarvittavista huomattavan suurista lämmitettävistä
tiloista, joista lähtee raitisilmakanavia ja joihin tulee poistoilmakanavia.
Kanavat risteilevät muiden lv- ja

Käyttökustannukset ovat luonnonmukaisessa järjestelmässä sen
sijaan huomattavasti pienemmät,
parhaassa tapauksessa jopa vain
noin puolet koneellisesta. Tällaisen
luvun on esittänyt Sigtunan koulun
isännöitsijä, jolla on vertailukohtia
koulun varhaisemmista rakennusvaiheista, joissa on koneellinen ilmanvaihto.
Luonnonmukaiseen ilmanvaihtoon investoiminen on siis hyvä
sijoitus!
Tampereen Rudolf Steiner -koulussa seuranta-aika on vielä lyhyt,
eikä keskimääräistä alhaisempien
lämmityskustannusten syitä ole
voitu eritellä. Tässä olisikin erinomainen kestävän kehityksen tutkimus- ja seurantakohde.
Lämmön talteenotto ei ole toistaiseksi luonnonmukaisessa järjestelmässä kovin yksinkertaista,
mutta ei se ole tarpeellistakaan,
koska kokonaisuutena käyttökustannukset ja energian kulutus ovat

Käyttökustannukset
ja energiansäästö

sähköasennusten kanssa yleensä
katoissa, jolloin kattoihin on tehtävä niitä varten alakatot, parhaassa
tapauksessa osastoivina. Lisäksi
tarvitaan monenlaista äänenvaimentajaa, tuloilman lämmitystä,
lämmön talteenottoa ja muuta
tekniikkaa manipuloimaan ilmaa
käyttäjille sopivaksi ja säästämään
energiaa.
Kärjistetysti sanoen: energiaa
pyritään säästämään lisäämällä
energiaa kuluttavaa tekniikka.
Luonnonmukainen ilmanvaihto tarvitsee vain rakennuksen alla
olevan, riittävän tilavan ja lämmittämättömän raitisilmaontelon eli
kulvertin, joka voi olla käytävämäinen tai muuten sen muotoinen, että
sieltä saadaan johdetuksi raitisilma
kaikkiin tarvittaviin tiloihin.
Lisäksi tarvitaan rakennuksen
ulkopuolella oleva raitisilmatorni,
huoneiden pystyhormit venttiileineen sekä säädettävät poistoilmaluukut. Ei tarvita juurikaan ilmanvaihtokanavia sen paremmin kuin
alakattojakaan.
Investointikustannukset ovat
tietysti tapauskohtaiset, mutta
karkeasti ottaen molemmissa järjestelmissä samaa luokkaa.

Huolto: imurointi
pari kertaa vuodessa

kuitenkin huomattavasti koneellista järjestelmää pienemmät.

Luonnonmukainen
tekniikka

Kulverttitilan lattia on pölynsidontakäsiteltyä betonia. Tila imuroidaan kerran, pari vuodessa, eikä
muita huoltotoimia tarvita.
Poistoilmaventtiilit katolla on
syytä sijoittaa siten, että ne aukeavat myös runsaslumisina talvina.

Käyttäjien kokemukset
ja seuranta
Käyttäjien kokemukset ovat Tampereella erittäin myönteiset.
On havaittu selvä ero ensimmäisen vaiheen koneellisen ja toisen
vaiheen luonnonmukaisen ilmanvaihdon välillä jälkimmäisen eduksi. Ruotsalaisissa kouluissa on toteutettu järjestelmällistä seurantaa
ja käyttäjäkyselyitä, joiden tuloksena on myös vastaava merkittävä
ero käyttäjien tyytyväisyydessä ja
viihtyvyydessä.
Tässä yhteydessä voi mainita,
että aihe kaipaa poikkitieteellistä
tutkimusta, jossa on ainakin monialaista rakennusteknistä, lvi-alan
ja terveystieteellistä osaamista.

Tutustumismatkoja Ruotsiin
Sekä ennen Espoon Steinerkoulun
että Tampereen Rudolf Steiner
-koulun ilmanvaihtosuunnittelua
suunnittelijat ja päättäjät tekivät
tutustumismatkan muutamaan
ruotsalaiseen kohteeseen oppaana
Torkel Andersson.
Monet ensin erittäin skeptisesti
asiaan suhtautuneet muuttuivat
matkalla asian innokkaiksi kannattajiksi.
Yleensähän alan asiantuntijat
puolustavat tiukimmin olemassa
olevia ratkaisuja. Kun he sitten
pääsevät keskusteluyhteyteen samoja käsitteitä käyttävien ammattilaisten kanssa, ennakkoluulot
hälvenevät.
Torkel Andersson on käynyt
Suomessa kertomassa luonnonmukaisesta ilmanvaihdosta muun
muassa Espoon Steinerkoulun kutsumana 2003 ja Helsingin kaupungin kutsumana 2004.

www.akvedukti.fi
Espoon Steinerkoulun
ilmanvaihtosuunnittelu

www.axcons.fi
Tampereen Rudolf Steiner –
koulun ilmanvaihtosuunnittelu

www.ilje.no
Norjalainen luonnonmukaisen
ilmanvaihdon suunnittelutoimisto

www.mariablock.se
Ekologisen rakentamisen sivusto

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

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

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

Luonto toimii äärimmäisen viisaasti. Miksi siis ihminen pakottaa luontoa koneiden avulla tekemään jotakin väkisin ja suurin kustannuksin,
kun voisi sen sijaan ottaa vakavasti
luonnon omat tavat toimia ja auttaa
niitä toteutumaan tehostetusti. Se
on luonnon ja kestävän kehityksen
mukaista, energiaa ja kustannuksia
säästävää sekä myös inhimilliseltä
kannalta hyvää ja terveellistä.
Maailmalla on runsaasti luonnonmukaisen tekniikan mukaisia
esimerkkejä muun muassa jäteveden puhdistuksesta, pintavesien
hallinnasta, kaikenlaisista rakenneratkaisuista, ilmanvaihdosta
myös viherkasvien yhteyttämisen
välityksellä.
Onko kehittämisen este siinä,
että rakennustarviketeollisuus ei
voi kehittää niin tehokkaasti uutta
myytävää?
Maarit Holttinen

– kestävää kehitystä, energiansäästöä, meluttomuutta ja hyvää sisäilmaa
Tampereen Rudolf Steiner -koulun
toinen rakennusvaihe on ensimmäinen suomalainen koulurakennus, johon on toteutettu termodynamiikkaan perustuva ilmanvaihtojärjestelmä. Koulu sai Tampereen
kaupungin hyvän rakentamisen
palkinnon vuonna 2007.
Ruotsissa on tällä hetkellä satoja
kouluja, asuin- ja toimistorakennuksia, pientaloja, Akzo Nobelin
pääkonttori, lukuisia korjauskohteita ja muita rakennuksia, joissa
on toteutettu eri tavoin toimivia
luonnonmukaisia ilmanvaihtojärjestelmiä.
Ensimmäinen ja uraauurtava
rakennus oli 1992 valmistunut
Kungälvin Steinerkoulu lähellä
Göteborgia. Sen jälkeen alkoi voittokulku, jota toteutetaan jo useissa
maissa. Tällä hetkellä järjestelmää
esitellään myös Kiinassa. Kohteista löytää tietoa artikkelin lopussa
olevista nettiosoitteista.
Tapauksesta riippuen järjestelmän tukena on voitu käyttää myös
monenlaista tekniikkaa, jolloin
näitä sekajärjestelmiä kutsutaan
hybridi-ilmanvaihdoksi.
VTT on tutkinut luonnonmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän
toimivuuden Suomessa Espoon
Steinerkoulun uudisrakennuksen
suunnittelun yhteydessä 2004 ja
todennut sen käyttökelpoiseksi.
Myös Espoon Rakennusvalvonta
hyväksyi tuolloin kyseisen järjestelmän. Sitä ei kuitenkaan toteutettu, koska rakennuttaja, Espoon
kaupunki, luopui siitä.
Ympäristöministeriön mukaan
ilmanvaihtojärjestelmän voi valita vapaasti, mutta muiden kuin
tavanomaisen koneellisen järjestelmän toimivuus on laskelmin osoitettava. Siinä on tarpeen asiansa
osaava lvi-suunnittelija.
Tampereen Rakennusvalvonta
hyväksyi järjestelmän kokeilukohteena.

Toimintaperiaate
Järjestelmän toiminta perustuu termodynamiikkaan eli yksinkertaisesti siihen, mitä luonto itse tekee:
lämmin ilma nousee ylös. Luontoa
auttamalla voidaan rakentaa nykyajan vaatimuksia vastaava ilmanvaihtojärjestelmä.

Joutuuko rakentaja
koekaniiniksi?
Viranomaisten vahva uskomus on,
että lämmöneristeen paksuuden
kasvattaminen ei sinänsä aiheuta
kosteusvaurioriskiä.
Talvien lauhtuminen ja lisääntynyt syksyinen kosteus on kuitenkin
jo aiheuttanut uudentyyppisiä ongelmia Etelä-Ruotsissa, jossa hyvin
eristettyjen omakotitalojen tuuletetuissa yläpohjissa on ilmennyt
sienituhoja.
On tärkeää, että rakennusten
toimintaa muuttuvissa oloissa tutkitaan ennen kuin yksityiset rakentajat joutuvat taas käytännön koekaniineiksi ja virheiden maksajiksi.
Myös asumisen tottumuksia joudutaan muuttamaan, kun talojen
lämmitys ei enää ole keskeinen ongelma, vaan kunnollisen sisäilman
järjestäminen ja jäähdytystarpeen
minimointi tulevat tärkeämmiksi
pulmiksi niin kesällä kuin talvellakin.

Tuhlaajia sakotetaan
kiinteistöverossa?
Tähän asti energiatehokkuus on
koskenut uudisrakennuksia.
Energiatodistuksia on jo laadittu
vanhoillekin rakennuksille ostajien
informoimiseksi, mutta vaatimuksia niiden energialuokalle ei ole
asetettu. EU:n komiteamietinnössä
vuodelta 2008 on kuitenkin esitetty,
että vaatimukset tulisivat koskemaan myös vanhoja rakennuksia,
kun niihin tehdään merkittäviä peruskorjauksia tai parannuksia. Merkittävyyden mittari olisi esimerkiksi rakennuksen arvon nouseminen
25 prosentilla korjauksen takia.
Toinen ehdotettu vanhaa rakennuskantaa koskeva uudistus olisi
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kiinteistöveron porrastaminen rakennuksen energiatehokkuuden
mukaan, jolloin energiantuhlaajat
maksaisivat kiinteistöverossaan
”sakkoa”.
Uusien normien ja vaatimusten
toteutumista on helpoin seurata
vaatimalla rakennustarviketeollisuudelta tyyppihyväksyntöjä ja
CE -merkintöjä. Myös tavallisen
asiakkaan näkökulmasta tällainen
menettely voi tuntua turvallisimmalta ratkaisulta. On kuitenkin vaarana, että rakentaminen muuttuu
yhä vieraammaksi ja etäisemmäksi, jolloin asukas ei enää ymmärrä
talonsa toimintaa ja rakenteita.
Väärä käyttö ja huollon laiminlyöminen nousevat tulevaisuudessa rakennusvaurioiden keskeisiksi syiksi. Pienten ja keskisuurten
rakennusliikkeiden toiminta voi
vaikeutua, jos yksinkertaisilla työmenetelmillä ja perinteisillä materiaaleilla ei enää pystytä tekemään
sertifioituja taloja. Hartiapankkirakentaminen voi muuttua kadonneeksi kansanperinteeksi.
Luomura ry on halunnut puolustaa luonnonmukaisia rakennusaineita ja perinteisiä rakennusmenetelmiä, ja siten pitää esimerkiksi
rakennuksiin tulevien kemiallisten
yhdisteitten määriä mahdollisimman pieninä.
Energian säästäminen ja päästöjen rajoittaminen eivät ole ristiriidassa luonnonmukaisen, ekologisen ja
terveellisen rakentamisen kanssa.
Tulevissa rakennusten energiamääräyksissä todennäköisesti tullaan painottamaan kokonaisenergiaa ja primäärienergiaa rakennusosien lämmönläpäisykertoimien ohella, mikä saattaa nostaa luonnonmukaisen rakentamisen kilpailukykyä.
Harri Metsälä
arkkitehti

Rakentaminen
keskeisessä osassa
energiatalkoissa
Suomi on sitoutunut mittaviin
päästövähennyksiin vuoteen 2050
mennessä. Monilla aloilla päästöjen vähentämisestä käydään
kauppaa ja todelliset vähennykset
saattavat Suomen sijaan toteutua
käytännössä aivan toisella puolella
maapalloa.
Rakennusalalla ilmastosopimusten päästötavoitteet ovat johtaneet
konkreettisiin suuriin muutoksiin
lämmöneristys- ja ilmastointimääräyksissä.
Tarkoituksena on vähentää merkittävästi rakennusten lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Helpoiten
tämä on toteutettavissa uudisrakentamisessa, jota nykyisin määräykset yksinomaan koskevat.
Uusimmat rakennuksen lämmöneristysvaatimukset astuivat
voimaan 1.1.2010, mutta seuraavia
tiukennuksia odotetaan jo vuodeksi 2012.
Tämän hetken määräykset edellyttävät uudisrakennuksille eristepaksuuksia, joita takavuosien
rakentajat olisivat taatusti pitäneet
yliampuvina: seiniin villaa 25 ja katolle 60 senttimetriä, lattian alle 20
senttimetriä styroxia.
Lisäksi rakennuksen tiiveydelle
asetetaan tuplasti tiukempi ilmanpitävyysvaatimus kuin vielä viime
vuonna ja poistoilman lämmön talteenoton hyötyprosentti on oltava
kaksi kertaa aiempaa parempi.
Tulevien vaatimusten uumoillaan nostavan rakentamisen lämmöneristysvaatimukset käytännössä matalaenergia- tai peräti
passiivitaloluokkaan.
Muutokset ovat tulleet hyvin nopeasti, eikä perusteellisia selvityksiä uusien määräysten mukaisten
rakenteiden toiminnasta ja kosteustekniikasta ole pystytty tässä
aikataulussa tekemään.

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