
Hiihtovalmentaja  
innostui rakentamaan: 
ELÄKEPÄIVIKSI 
OMAKOTITALOON
Hiihtovalmentaja Jarmo Punkkinen rakentaa omakotitaloa Saimaan rannalle. 
 Asumisviihtyisyyden varmistaa tehokas ilmanvaihto, sillä terveellisestä sisäilmasta   
ei astmaatikkoperheessä tingitä piiruakaan.

TEKSTI: ULLA YLÖNEN
KUVAT: ARI NAKARI
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L iekit loimottavat uutuuttaan hohtavan 
kaakeliuunin tulipesässä.

– Päätimme kokeilla, miten riisipuu-
ro tuossa valmistuu, Riitta Hirvonen 
sanoo ja lisää puita. Vapaapäivät kulu-

vat puolison kanssa rakennuksella, ja kunhan puut 
ovat palaneet, saa puuro muhia pesässä itsekseen.

Mustakylkinen takkaleivinuuni jakaa asuinker-
roksen päästä toiseen ulottuvan oleskelu- ja keit-
tiötilan. Uudisrakennuksen sisäseinien rungot ovat 
jo paikoillaan. Lattiassa törröttävä rivi punaisia ja 
sinisiä putkenpäitä jää saunaosaston seinän taak-
se. Ilmanvaihtojärjestelmä on asennettu edellisellä 
viikolla.

Nautiskelija rakentaa 
pitkästä tavarasta
Jarmo Punkkisen ja Riitta Hirvosen uusi koti nou-
see Taipalsaarelle, parinkymmenen minuutin ajo-
matkan päähän Lappeenrannan keskustasta. Sini-
harmaaksi maalatussa puutalossa on yhteensä 260 
neliötä lämmintä tilaa kahdessa kerroksessa. 

Autotalli, tekniset tilat sekä harrastustila/kun-
tosali sijaitsevat katutasossa. 130 neliön asuintilat 
ovat talon toisessa kerroksessa ja rajoittuvat Sai-
maan puolella koko julkisivun mittaiseen terassiin. 
Oleskelu-keittiötilan lisäksi taloon tulee kolme ma-
kuuhuonetta ja saunaosasto. 

Rakennuksen pohjat valettiin kesällä 2014. 

01 Asuintilaa on 130 
neliön verran talon 
toisessa kerroksessa. 
Kaikkiaan talossa on 
260 neliötä ja koko 
talon levyinen terassi 
Saimaan suuntaan.

02 Punkkisen ja 
Hirvosen kotiin 
tulee koneellinen 
ilmanvaihto; tavoitteena 
on hyvä sisäilmanlaatu.

01 Vapaa-ajanasunnon rakennettuaan Jarmo 
Punkkinen totesi pitävänsä rakentamisesta ja päätti 

rakentaa omakotitalon pitkästä tavarasta.

02 Sisätyöt ovat alkamassa. Perustukset valettiin 
kesällä 2014. Valmista  pitäisi olla kesällä 2016.

01 0102

02

Ammattimiehen kaverina
rakentamisesta oppii paljon.
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vuotta

 

 
  

  

Asuinkerros rakennettiin kesällä 2015 ja sisätöiden pitäisi valmistua kevään 2016 
aikana. Kesällä olisi tarkoitus muuttaa.

Isäntäparin suunnittelema talo rakennetaan pitkästä tavarasta. Ikiliikkuja 
Punkkinen kertoo nauttivansa rakentamisesta.

– Rakensimme muutama vuosi sitten kesäasunnon Kolille, ja silloin huoma-
sin, että tämähän on mukavaa! Ammattimiehen kaverina opin rakentamisesta 
paljon, Punkkinen kertoo. 

Hän puurtaa kaiken vapaa-aikansa rakennuksella. Arkisin Punkkinen opettaa 
liikuntaa Lappeenrannan Lyseossa. 

Tähtivalmennettava Kaisa Mäkäräiselle puolestaan riittää, että valmentaja 
on kilpailukaudella puhelinyhteyden päässä.

– Keskustelemme Kaisan kanssa päivittäin. En enää osallistu kisamatkoille, 
Punkkinen sanoo. 

Kesällä yhteistyö on henkilökohtaisempaa. Punkkinen ja Mäkäräinen leireile-
vät kahdestaan ennen maajoukkueleirejä, joille maailmanmestari sitten osallis-
tuu ilman valmentajaa.

– Kaisa on vaativa valmennettava. Mukava hänen kanssaan on töitä tehdä, 

Mäkäräisen fyysisenä valmentajana vuodesta 2007 toiminut Punkkinen toteaa.

Allergiaoireet alkoivat entisessä työpaikassa
Keväällä 65 vuotta täyttävä Punkkinen tekee juuri päinvastoin kuin ikätoverinsa. 

– Muutamme eläkepäiviksi kerrostalosta keskeltä kaupunkia maaseudulle 
omakotitaloon, hän virnistää.

Muuton jälkeen Punkkinen jatkaa ainakin yhden lukuvuoden nykyisessä työ-
paikassaan. 

Punkkisen rakas Lauritsalan lukio lakkautettiin reilu vuosi sitten. Hän muis-
telee pitkäaikaista työpaikkaansa lämmöllä, vaikka hän monen työtoverinsa ja 
oppilaansa tavoin altistui koulussa huonolle sisäilmalle ja alkoi saada allergiaoi-
reita. Kun puolisolla lisäksi on astma, on kodin terveellinen huoneilma kultaakin 
kalliimpaa.

– Talostamme tulee nykymääräysten mukaan tiivis ja energiatehokas, joten 
kunnollinen ilmanvaihto on paras keino pitää sisäilma terveellisenä, Punkkinen 
sanoo.  

Eläkepäiviksi
kerrostalosta omakotitaloon.

Talosta tulee nykymääräysten mukaan tiivis ja 
energiatehokas, joten kunnollinen ilmanvaihto on paras 
keino pitää sisäilma terveellisenä, Punkkinen sanoo.
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Painovoimainen ilmanvaihto perustuu 
sisä- ja ulkoilman lämpötilojen sekä tuu-
len aiheuttamiin paine-eroihin. Järjes-

telmä johtaa poistoilman huoneistokohtaisten 
venttiilien ja pystysuorien hormien kautta katol-
le ja ulos sekä ottaa tilalle ilmaa korvausilmavent-
tiileistä. 

Varsinkin kesällä lämpötilaerojen ollessa pie-
niä järjestelmän teho on usein riittämätön. Esi-
merkiksi kosteushaittojen riskin vähentämiseksi 
voi ilmanvaihdon tehostaminen olla tarpeen.

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa 
poistetaan katolla sijaitsevan huippuimurin avul-
la yleensä keittiöstä ja märkätiloista. Järjestelmä 
on tehokas, mutta tuhlaa yleensä tarpeettomasti 
lämpöenergiaa.

Koneelliseen poistoon saa 
lämmöntalteenoton

Etenkin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestel-
mä on pientalossa mahdollista muuttaa nyky-
aikaiseksi, lämmön talteenotolla varustetuksi 

tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Tässä jär-
jestelmässä suodatettua ulkoilmaa puhalletaan 
tavallisesti olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin. 
Ilmaa poistetaan ainakin märkätiloista, wc-tilois-
ta ja vaatehuoneista. 

Keittiö varustetaan liesituulettimeen kytketyl-
lä erillispoistolla, joka perustuu joko liesituulet-
timen puhaltimeen tai katolla sijaitsevaan huip-
puimuriin. Poistoilma johdetaan ulos lämmön-
vaihtimen kautta, jossa se lämmittää huoneisiin 
sisäänpuhallettavan tuloilman. Tämä tekee jär-
jestelmästä poistoilmanvaihtoa huomattavasti 
energiatehokkaamman. Remontti on kuitenkin 
melko työläs, koska kanavareitistön uusiminen 
ulottuu koko asuntoon.

Koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto tiiviiseen taloon

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä 
mitoitetaan yleensä hieman alipaineiseksi. Toi-
miakseen järjestelmä vaatii tuloilman hallitun 
johtamisen sisätiloihin. Rakennuksen kaikki 

vuotokohdat häiritsevät suunnitelmien mukaista 
toimintaa, ja toisaalta rakenteen läpi vuotava ilma 
saattaa tuoda sisälle haitallisia aineita. 

Peruskorjattaessa on siis parannettava suun-
nitelmallisesti koko rakennusta, ei vain jotakin 
yksityiskohtaa. Rakennuksen vaipan, seinien, 
alapohjan ja yläpohjan sekä ikkunoiden ja ovien 
tiivistäminen kuuluu energiatehokkuuden paran-
tamiseen.

Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon keskus-
yksikkö sijoitetaan yleensä lämpimään tilaan; esi-
merkiksi kodinhoitohuoneeseen, tuulikaappiin 
tai pesuhuoneeseen. Yleensä tilavaraus  60 cm x 
60 cm x 60 cm on riittävä.

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestel-
mä vaatii monikerroksisissa taloissa tilavarauksen 
kerroksesta toiseen kulkevia pystykanavia varten. 
Yleensä yhden 60 x 60 cm komeron kokoinen 
tila riittää tähän mainiosti. Kanaviston sovitta-
mista rakennukseen helpottaa, jos pystykanavat 
voidaan sijoittaa useampaan paikkaan talossa, 
jolloin vaakasiirtojen vaatima tila pienenee.

Vanhan pientalon 
ilmanvaihdon 
VOI KUNNOSTAA
Peruskorjattavassa pientalossa 
ilmanvaihtojärjestelmä on yleensä joko 
painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto, 
jonka energiatehokkuutta on mahdollista 
parantaa lämmöntalteenotolla. Tulo- ja 
poistoilmanvaihdon asentaminen vanhaan 
taloon vaatii myös rakenteiden tiivistämistä.

TEKSTI: YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  KUVA: JAANA AHTI-VIRTANEN

Varsinkin kesällä lämpötilaerojen ollessa pieniä painovoimaisen 
ilmanvaihtojärjestelmän teho on usein riittämätön. Koneelliseen ilmanvaihtoon 
siirtyminen tarkoittaa myös talon rakenteiden tiivistämistä.

www.vallox.com

        -ilmanvaihtokoneiden ohjaus perustuu 
helppoon tilavalintaan: Kotona, Poissa, Tehostus 
tai Takkatoiminto. Voit säätää koneita myös etänä 
– vaikkapa läppärillä tai puhe limella. Koneet ovat 
kytkettävissä taloautomaation piiriin Modbus-väy-
lää pitkin.

Sisäänrakennetun kosteusanturin avulla sopiva 
teho säätyy automaattisesti. Valloxilta saat mark-
kinoiden ainoat ilmanvaihtokoneet, joilla on  A+ 
energiamerkintä.  
 
Valitse Vallox  
ja hengitä vapaasti!

LIIKUTA ILMAA MISTÄ VAIN.  
Säädä ilmanvaihtoa helposti kotona tai etänä.
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Tutustu tarkemminKaisa Mäkäräinen 
ampumahiihtäjä
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Ilmanvaihtojärjestelmä tutulta toimittajalta
Taloon on valittu Valloxin ilmanvaihtojärjestelmä. Saman toimittajan laitteisto 
on käytössä myös Punkkisten vapaa-ajanasunnossa.

Ilmanvaihtojärjestelmä levittää puhdasta, suodatettua ja lämmitettyä tuloil-
maa makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Poisto tapahtuu saunasta ja pesuhuo-
neesta, wc-tiloista, kodinhoitohuoneesta ja keittiöstä. 

Vaikka keittiöön asennetaan liesituuletin, on kattoon lisäksi tehty poistoilma-
venttiili tehostamaan ilmanvaihtoa.

Huoneiden siirtoilmareitit toteutetaan helpoimmalla mahdollisella tavalla eli 
kynnykset on jätetty pois, ja ilma pääsee virtaamaan suljettujenkin ovien alta. 

Lämmön talteenotto tapahtuu alakerran laitehuoneessa; lämmön talteen-
otto lämmittää sisään tulevaa ilmaa poistoilman lämmöllä.  Ratkaisu säästää 
energiaa ja pitää tuloilman lämpimänä myös talvipakkasilla.

Talon omistajat halusivat asuinkerroksen ylös maiseman vuoksi. 
– Portaikko ala- ja yläkerroksen välillä olisi vienyt tilaa yhden huoneen verran, 

joten siitä luovuttiin, kertoo Punkkinen.
Se, että talon ala- ja yläkerta ovat täysin erilliset, ei lvi-suunnittelija Arto Kiis-

kisen mukaan vaikuta ilmanvaihtoon.
Punkkisten talo lämpiää maalämmöllä. Lämpökaivo on porattu 170 metrin 

syvyyteen.

Tupakkamiesten tuntema maisema vaihtuu toiseen
Punkkiset asuvat Lappeenrannassa kerrostalon ylimmässä kerroksessa Sai-
maan rannalla. Parvekkeelta näkyy Saimaa-tupakka-askin kanteen ikuistettu 
kuuluisa maisema. 

– Ensi kesänä katselemme Saimaata sitten vastarannalta, sanoo Punkkinen. 
Pappilanniemen uudisalueen erikoisuuksiin kuuluvat asukkaiden yhteinen 

venelaituri ja uimaranta. Lenkkeilymaastot ovat vieressä ja kansanhiihtolatu 
kiertyy lähes talon nurkalle.  

Punkkisten talo lämpenee 
maalämmöllä. Lämpökaivo 
on 170 metriä syvä. Omasta 

ovesta pääsee  suoraan 
lenkkimetsään ja hiihtoladulle.

Rakenna Oikein, Korjaa Oikein 2016 117Rakenna Oikein, Korjaa Oikein 2016116

Vesi ja viemäri


