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TIIVISTELMÄT 1 ja 2 

1. ikikuori on rakennusten päästötön (ei lämmityskuluja) ”lähes nollaenergiatason” 

lämmöneristyksensä ansioista. Se on nykyisiä rakennusvaippoja paksumpi, mm. 

Suomessa päästötavoitteen mukainen, EU:n nolla hiilidioksidia ilmastoon, koska 

rakennuslämmitystä ei tarvita. Säästyy 70 % hiilidioksidi- päästöisestä energiasta. 

Tämä mahdollistuu rakennuskuivaimen avulla, jossa koneellisesti kuivattu ilma (RH 30) 

kiertää rakennuskuoreen tehdyssä ilmaonkalossa, pitäen se koneellisesti aina kuivana. 

Rakennuksen kuoren sisä- ja ulkopinta pidetään lähes höyrytiiviinä, ilman tuuletusväliä ja 

tuulensuojaa. Eristeen paksuudella ei ole näin enää ylärajaa. Ainoastaan konvektio (vapaa 

ilmavirta lämpötilan eroista lämmöneristeen eri puolilla) ehkäistään höyryä läpäisevällä 

tuulensuojapaperilla, esim. 300 mm välein. 

Etuja rakennuksen omistajalle on kymmeniä, mm. ikuinen rakennuskuori, kun sen ulko- ja 

sisäpinta pinta pidetään höyryä läpäisemättöminä. Ja käytetään vain puusta valmistettuja 

materiaaleja.  

Päästöttömyydellä on kiire, vain 14 vuotta, koko maailmassa. Tällöin säästymme ilmaston 

muuttumiselta ihmiselle vaikeaksi. Ja teollisuus tulee priorisoida. 

 

2. Talokohtainen Iki-vessa. Rakennuspaikka vapautuu kunnan viemäristä ja sen kuluista. 

Jätevesi jaetaan kolmeen osaan: Wc-vedet, harmaat jätevedet ja hulevesi. 

1) Wc-vedet alipainevessasta kompostoidaan nopeasti japanilaisella menetelmällä, 

lämpöä ja happea käyttäen teknisessä tilassa.  

2) Harmaat vedet käsitellään talon vieressä esim. Vestellin harmaan veden kaivossa ja 

lasketaan puhdistettuna tontille. 

3) Hulevesi lasketaan Paimion Ekopuutarhakylässä viereiseen Santalampeen, muualla 

maastoon. 

 

Molemmissa käytetään rakennuskuivainta; sen uusi hyötykäyttötapa. (A, Ikikuori) Talo 

pidetään koneellisesti  kuivana, alla kaavion keskellä, ja (B, Ikivessan) eli alipainevessan 

vähäiset huuhteluvedet ja virtsan neste kuivataan kuivaimessa, sen viemäriin. Alla 

periaatekaavio tästä. 

Kuuivaimella on 50 vuotta aikaa, sillä maanviljelijöiltä loppuu fosfori kaivoksista.  Virtsan 

fosfori tulee saada kiertoon. Toinen on rakennuspaikat etäällä kunnan viemäristä. Niillä on 

hyvä aloittaa, kuten Paimion Ekopuutarhakylässä. 
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Kaavio 1 

Tiivistelmän kaavio; vasemmalla Ikikuoritalon periaatteellinen leikkaus; Keskellä rakennuskuivain ja oikealla 

Ikivessat (3 kpl) ja niiden kompostori. 
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OSA  1 

Taustalla olleet suunnittelukohteet havainnekuvin. 
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IKIKUOREN REFERENSSEJÄ, pientaloja yms 
 

 

Kuva 1. 

Asemakaava Paimion Ekopuutarhakylä, kortteli Aurinkorinne, maksimi yht. 420 km2, kuvassa noin 320 km2, 

jossa on päästötön huonelämpö ja talokohtainen kompostoiva viemäri. 

1. Layout, Sonnenschein, maximal tot. 420 km2, emissionsfreie Raumwärme und hausspezifischer 

Kompostablauf. 

-  

Kuva 2. Sama noin 100 hm2, oikea siipipuoli. päästötön huonelämpö ja talokohtainen kompostoiva viemäri.  

2. Gleiches unter ca. 100 hm2, rechte Flügelseite. emissionsfreie Raumwärme und hausspezifischer 

Kompostablauf. 

 

 

Kuva 3. Liikerakennus ”seiska” alla; nykyisen kasvihuone seiskan kohdalla, Paimion Ekopuutarhakylän 

”kestävän kehityksen toimintayksikkö”. Täällä valmistetaan mm. siirtotaloja. 

3. Geschäftshaus „seiska“; Gewächshaus um sieben. Paimion Eco-Garden Village „Abteilung für nachhaltige 

Entwicklung“. Hier kann z.B. Transferhäuser. 
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Kuva 4. Ja Kotikuusi AO tontti ns. 1-2 h. Päästötön huonelämpö ja talokohtainen kompostoiva viemäri, 

rekalla siirrettävissä. Alapohja myös kuivausilman kierrolla. 

4. Und die Fichte, die sogenannte. 1-2 h. Emissionsfreie Raumwärme und hausspezifischer 

Kompostierungskanal, tragbar. 

 

Kuva 5. Usa Halkosaaren liikerakennuksen luonnos (Paimio, Oinila). Oikealla kerroskasvihuone 40-

kertaisella tehokkuudella oleviin kasvihuoneisiin verrattuna, koska ei tuuletus- eikä lämmitystarvetta; 2 

asuntoa, leipomo ja kahvio länsipäädyssä. Julkisivut Ikikuorta, päästötön.   

5. Skizze des Geschäftsgebäudes von Usa Halkosaari (Paimio, Oinila). Rechts ein Gewächshaus mit dem 40-

fachen Wirkungsgrad eines Gewächshauses, da keine Belüftung oder Heizung erforderlich ist. 2 Apartments, 

Bäckerei und Cafe am Westende. Fassaden Perpetual Shell, emissionsfrei. 

 

Kuva 6. Omakotitalo Santala, noin 90 hm2, Ikisaneeraus alkuaan 1800-luvun talosta. Ikikuoren johdosta 

talon elinkaari nousee rajattomaksi, kun sen pintakerrokset pidetään erittäin vähän kosteutta läpäisevinä. 

Päästötön lämpö ja talokohtainen kompostoiva viemäri.    

6. Einfamilienhaus Santala, ca. 90 m2, dauerhafte Renovierung eines Hauses aus dem frühen 19. Jahrhundert. 

Aufgrund der fortwährenden Hülle wird der Lebenszyklus eines Hauses unbestimmt, wenn seine 

Oberflächenschichten als sehr feuchtigkeitsdurchlässig angesehen werden. Emissionsfreie Wärme und ein 

hausspezifischer Kompostierungsablauf. 
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Kuva 7. Tuleva srk-talo Santalampi; alinna maan alla rinteessä on vainajien kuivaustila, yllä seremoniatila 

(mm. hautajaiset). Talossa on parvi kuorolle ja terassi länteen, lammelle. Päästötön (ei lämmityskuluja) ja 

talokohtainen kompostoiva viemäri.    

7. Zukünftiges Haus Santalampi; unterer unterirdischer Trockenraum für die Toten über dem Zeremonienraum 

(einschließlich Beerdigungen). Das Haus hat einen Dachboden für Chor und eine Terrasse im Westen, zum 

Teich. Emissionsfreier (keine Heizkosten) und hausspezifischer Kompostierungskanal. 

 
 

Kuva 8. Vapaa-ajanasunto, laajennus Rymättylässä 40 hm2 (punainen kaksitasoinen osa + vasemmalla 

vapaa-ajan oleva talo, saneeraus). Kaivettu rinteeseen. Päästötön lämpö ja talokohtainen kompostoiva 

viemäri.    

8. Erweiterung in Rymättylä 40 hm2 (roter zweistöckiger Teil + Freizeithaus links, Renovierung). Emissionsfreie 

Wärme und ein hausspezifischer Kompostierungsablauf. 

 

 

Kuva 9. Omakotitalo ”Kasi” kesähuoneella läpi vuoden keskellä; tuleva asemakaava-alue Paimiossa. 

Päästötön (ei lämmityskuluja) ja talokohtainen kompostoiva viemäri.     

9. Einfamilienhaus „Kasi“ mit Sommerzimmer, zukünftiger Stadtplanungsbereich in Paimio. Emissionsfreier (keine 

Heizkosten) und hausspezifischer Kompostierungskanal. 

 

Kuva 10. Kömmeli; Päästötön (ei lämmityskuluja) ja talokohtainen kompostorin päällä istuttava wc-astia, ja 

suihkun viemärin käsittely pihalla. Talo on rekalla siirrettävissä, kahdessa osassa, kun niin suunitellaan. 

Alapohja on myös kuivausilman kierrolla. 

10. Kömmeli unten. Emissionsfreie (keine Heizkosten) und hausspezifische Toilettenschüssel auf dem Komposter 

und Behandlung des Duschabflusses im Hof. Das Haus ist mobil. 
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Kuva 11. Liikerakennuksen saneeraus Bryhl, Saksa.  Olevan peltihallin päälle on saneerattu puurakenteinen 

Ikikuori uusin ikkunoin, 505 hm2. Ikikuori on passiivirakentamisesta seuraava kehitysaskel, jolla ei ole 

päättyvää elinkaarta ja jossa on puhdas huoneilma.    

11. Renovierung eines Geschäftshauses in Bryhl, Deutschland, unten. Über der bestehenden Blechhalle wurde 

das hölzerne Ikikuori mit neuen Fenstern renoviert. Perpetual Shell ist ein Entwicklungsschritt nach einer 

passiven Konstruktion ohne Ende des Lebenszyklus und ohne Reinraumluft. 

 

 

Kuva 12. Entinen talousrakennus Fridhem, Parainen; Muutosehdotus asuinrakennukseksi 55 hm2, sisäinen 

muutos.  

Talo oli talousrakennus, jossa oli viereisen asuinrakennuksen sauna ja puuliiteri. Tämä talousrakennus on 

rakennettu 1900-luvun alkupuolella; hyvin säilynyt. 3d-Havainne on toteutettu Ikikuoritekniikalla terveen 

talousrakennuksen (liiterin) sisäpuolella. Lisätty ikkunat, terassi ja puukatos, joka on puilla lämmitettävää 

vanhaa asuinrakennusta varten (1700-luvulta). Saunan savupiippu vasemmalta on purettu tarpeettomana. 

Talossa on puhtaan energian saniteettitilat. 

 

Abbildung 12. Ehemaliges Nebengebäude Fridhem, Pargas, unten; Vorgeschlagene Änderung eines 

Wohngebäudes von 55 m2, interne Änderung. Das Haus war ein Nebengebäude mit einer Sauna und einem 

Holzschuppen im angrenzenden Wohngebäude. Dieses Nebengebäude wurde im frühen 20. Jahrhundert 

erbaut; gut erhalten. Die 3D-Beobachtung wurde mit Perikarp-Technologie in einem gesunden Gebäude (Liter) 

implementiert. Fenster, Terrasse und Holzdach für ein altes, mit Holz beheiztes Wohngebäude (18. 

Jahrhundert) wurden hinzugefügt. Der Saunakamin links wurde unnötig abgebaut. Das Haus verfügt über 

sanitäre Einrichtungen für saubere Energie.  
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Kuva 13, eteläsivu 

Villa Ullava, nykytilanne, Paimion Ekopuutarhakylän vieressä. Olevan asuinrakennuksen muutos 

Ikikuoritaloksi. Talossa on nyt 86 tahokasta; erittäin haasteellinen. Projekti suunnitellaan ensin huolellisesti, 

taho taholta. Seinäpaksuus kasvaa vain noin 40 cm nykyisestä 20 cm, joten projekti johtaa talon säilymiseen 

Ikikuoren kuivaimen johdosta ja pienempään energiakuluun sekä rakennustekniikan kehittymiseen 

haasteellisissa kohteissa. 

 

Abbildung 13 unten Villa Ullava, aktuelle Situation, neben Paimio Eco-Garden Village. Umbau eines bestehenden 

Wohngebäudes in ein Eierschalenhaus. Das Haus hat jetzt 86 Facetten; sehr herausfordernd. Das Projekt wird 

zunächst nacheinander sorgfältig geplant. Die Wandstärke wird von derzeit 20 cm nur um etwa 40 cm 

zunehmen, so dass das Projekt aufgrund des Ikikuoren-Trockners und des geringeren Energieverbrauchs zur 

Erhaltung des Hauses sowie zur Entwicklung der Bautechnologie in anspruchsvollen Projekten führen wird. 

 

ILMASTON MUUTOS JA SEN RATKAISU 

 

Päästöt aiheuttivat teollisuuden yleistyttyä 1800-luvun vaihteesta nykyiseen ilmaston muutokseen, joka 

vähitellen kehittyy yhä pahemmaksi. Nyt elävien ihmisten on vaikea hahmottaa ilmaston muutosta, koska 

se tapahtuu alussa erittäin hitaasti, mutta kiihtyvästi voimistuen: Säät tulevat muuttumaan ihmiselle 

epäedullisiksi ja merenpinta tulee myöhemmin nousemaan, peruuttamattomasti! Se on jo alkanut nousta. 

Olemme tässä kehityksessä viimeinen ikäpolvi, joka voi muuttaa tämän väärän kehityksen, elämälle 

myönteiseksi.  

Uhkana on, että kulttuurimme jäisi tulevaisuudessa meren alle. Syy hiilidioksidin runsaat päästöt, jotka ovat 

yli luonnon kyvyn (maapallon kyvyn) sitoa hiilidioksidi lehtivihreään. Pääkaupunkimme tulisi tuolloin siirtää 

Jyväskylän korkeudelle. Toki säät silloin olisivat erittäin epäedulliset ja muutokset olisivat taloudellisti liian 

haastavia. Tämä on tosiasia, jonka tulee jokaisen henkilön tiedostaa! Valitettavasti ministeriömme ei ole 

vielä reagoinut tilanteeseen. Rakennusten U-arvon vaatimus on pysähtynyt nykyiselleen, joka oli sama 

vuonna 2010. Syy: Kosteusriski kylmässä ilmastossamme. U-arvo on pysähtynyt arvoon, jota parantamalla 

kosteus tiivistyy rakennuksissa vaarallisesti. Jo ennen kiristymistä yleistyivät HOMEVAURIOT. Näiden 

välttämiseksi ystäväni käytti ideoissaan (Vuonna 2010) rakennuskuivainta. Mutta sen kuivattu ilma kiersi 

nykyisessä tuuletusvälissä, eli kylmässä rakennusosassa. Kun ”lähes nollaenergiatason” 

lämmöneristyspaksuus tuli Suomelle EU:lta toivomuksena, välttää hiilidioksidia tuottava  

rakennuslämmitys, asetin kuivausilman ilmakierron rakennuskuoren lämpimälle puolelle. Se on noin yli 

lämmöneristeen puolenvälin lämpimällä puolella. Tällöin voitiin käyttää halvempaa ja perinteisempää 

rekennuskuivainta, joka laskee kuivattavan veden viemärin. 
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12. Ehemaliges Nebengebäude Fridhem, Pargas, unten; Vorgeschlagene Änderung eines Wohngebäudes von 55 

m2, interne Änderung. Das Haus war ein Nebengebäude mit einer Sauna und einem Holzschuppen im 

angrenzenden Wohngebäude. Das Wirtschaftsgebäude wurde im frühen 20. Jahrhundert erbaut; gut erhalten. 

Die 3D-Beobachtung wurde mit Perikarp-Technologie in einem gesunden Gebäude (Liter) implementiert. 

Fenster, Terrasse und Holzdach für ein altes, mit Holz beheiztes Wohngebäude (18. Jahrhundert) wurden 

hinzugefügt. Der Saunakamin wurde unnötig abgebaut. Emissionen verursachten den aktuellen Klimawandel, 

als sich die Branche weiter verbreitete, was sich allmählich verschlechterte. Für die Menschen, die jetzt leben, 

ist es schwierig, den Klimawandel zu bemerken, da er sehr langsam, aber immer schneller abläuft: Das Wetter 

wird für den Menschen ungünstig und der Meeresspiegel wird irreversibel ansteigen. Wir sind die letzte 

Generation, die diese falsche Entwicklung in eine lebenspositive verwandelt. Die Gefahr besteht darin, dass 

unsere Kultur in Zukunft unter Wasser bleibt. Die Ursache für kohlendioxidreiche Emissionen, die außerhalb 

der Fähigkeit der Natur liegen, Kohlendioxid in Blattgemüse zu binden. Die Hauptstadt sollte dann auf die Höhe 

von Jyväskylä verlegt werden. Natürlich wäre das Wetter dann sehr ungünstig und die Änderung wäre 

finanziell herausfordernd. 

 

AURINKOLÄMPÖ IKKUNOISTA 

 

Lähes nollaenergiatasoinen lämmöneristys on niin hyvin lämmöneristetty, että ikkunoiden kautta tuleva 

aurinkosäteily huoneeseen tulee estää. Keinona on mm. aurinkosuojakalvo ikkunavälissä, jossa 

esilämmennyt ilma käytetään hyödyksi tai puhalletaan heti ulos. 

Ikikuori on lämmöneristämisen uusi tulevaisuuden rakennustapa, mutta myös huoneilma on siinä viihtyisän 

lämpötilan omaava, koska paksussa rakennusvaipassa kiertää kuivausilman ilmaonkalo, jonka avulla 

huonelämpö säädetään automatiikalla läpi vuoden viihtyisäksi.  

Ikikuori on yleensä umpinainen ulkoseinä. Ikikuoressa lämpö eristetään niin hyvin, että hiilipäästöistä 

lämmitystä ei enää tarvita. Säästyy EU:n mukaan 70 % energiasta. 

Aurinkosäteitä tulee ikkunoiden kautta huoneeseen estää: 

 Enin lämpö torjutaan aurinkosuojakalvolla ikkunavälissä. Kalvo on Ikikuoressa lasivälin sisemmässä 

lasissa, tai asennetaan lasivälin rullasermi. Kalvo estää 86% aurinkolämmön säteistä sisään. 

 ikkunavälissä lämmennyt ilma johdetaan talvella molemmilta puolilla lämmöneristettyyn ulkoseinän 

ilmaonkaloon, joka kiertää koko talon, sitä lämmittäen ja kesällä maaviileyttä käyttäen huonelämpö 

pysyy viihtyisänä; Esilämmitetty ilma käytetään tuolloin kuuman veden valmistukseen tai raitisilman 

esilämmitykseen tai ohjataan lämpö ikkunan vierestä heti ulos. Päätökset tekee talon älytekniikka. 

Ilmaonkaloon johdettu aurinkolämpö nostaa puolilämpimän välitilan lämpimäksi. Korvausilma otetaan 

toiselta puolelta ikkunaa, automaattisesti. Ilman kierto tapahtuu hyvin pienellä puhaltimella kussakin 

ikkunaryhmässä. Tämä ilma kiertää myös kuivaimen kautta. 

Tällöin talvella auringon aikana sisätilan lämpöä ei johdu ulos juuri lainkaan, koska ilmavälin lämpötila on 

korkeahko. Ilmavälissä kierrätetään tarvittaessa maaviileää ilmaa. 

 

 

Referenzen, hauptsächlich aus den 2020er Jahren Die Wärmeisolation nahe Null ist so gut isoliert, dass 

Sonneneinstrahlung durch die Fenster verhindert werden muss. Das Mittel ist z.B. Ein Sonnenschutzfilm 

zwischen den Fenstern, in dem die vorgewärmte Luft genutzt oder ausgeblasen wird. Perpetual Shell ist eine 

neue Art der Wärmedämmung für die Zukunft, aber die Raumluft hat auch eine angenehme Temperatur, da in 
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einer dicken Gebäudehülle ein Luftraum zirkuliert, der die Raumtemperatur das ganze Jahr über automatisch 

reguliert. Die ewige Hülle ist normalerweise eine geschlossene Außenwand, im Gegensatz zum vorherigen 

Bild, auf dem Wärme gesammelt wird. In der Perpetual Shell ist die Wärme so gut isoliert, dass keine 

kohlenstofffreie Heizung mehr benötigt wird. Die Sonnenstrahlen treten durch die Fenster in den Raum ein und 

blockieren so auch seine Wärme: • Die meiste Wärme wird durch einen Sonnenschutz zwischen den Fenstern 

abgestoßen. Der Film befindet sich in der ewigen Hülle im inneren Glas des Glasspalts oder im Rollschirm des 

Glasspalts. Die Membran blockiert 86% der Sonnenwärmestrahlen. • Die erwärmte Luft zwischen den Fenstern 

wird auf beiden Seiten zu einem wärmeisolierten Luftraum in der Außenwand geführt, der das ganze Haus 

zirkuliert und es heizt. Vorgewärmte Luft wird verwendet, um heißes Wasser zu erzeugen oder frische Luft 

vorzuwärmen oder um Wärme sofort von einem Fenster wegzuleiten. Entscheidungen werden vom internen 

Geheimdienst getroffen. Die Sonnenwärme, die zum Luftraum geleitet wird, erhöht den halbwarmen 

Zwischenraum zum Erwärmen. Ersatzluft wird automatisch von der anderen Seite des Fensters abgezogen. 

Die Luftzirkulation erfolgt mit einem sehr kleinen Ventilator in jeder Fenstergruppe. In diesem Fall wird während 

der Wintersonne die Innenraumwärme kaum abgeführt, da die Luftspalttemperatur relativ hoch ist. Bei Bedarf 

wird jedoch Grundluft im Luftspalt umgewälzt.  

 
 
Pieni osa ikkunan läpi päässeestä aurinkolämmöstä tulee huoneeseen (ks. kaavio 5 sivulla 23). Se 

jäähdytään koneellisesti, tai maaviileyttä kierrättäen. Tuloksena on helteiden pitäminen sisäkuoren 

ulkopuolella, tai kuuman veden esilämmitys auringolla. Kiertoilman lämpöä säädetään huoneessa 

viihtyisimmäksi. 

Em. vaipan lämmöneristämisellä poistamme hiilipäästöisen lämmitystarpeen, käyttämällä tunnettua 

tekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. 

Tästä syntyy rakennuksen käyttäjälle lukuisia etuja (tässä 16 kpl). Ne muuttavat tulevan rakentamisen, 

poistaen nykyiset lukuisat haitat, mm: 

1. Ei lämmityskuluja eikä sen laitteita. Säästö EU:n mukaan 70 % hiilipäästöisessä energiassa. 

2. Rakennuksen elinkaari on aina kuivana vuosisatoja tai ikuinen, kun kosteutta läpäisevät pinnat 

huolletaan elinkaarensa lopussa. Säästö on huikea. 

3. Säästyy tilastollisesti joka 56. vuosi uudisrakentaminen. Säästö on huikea. 

4. Huoneilma säädetään ylipaineiseksi, eli puhtaaksi. Ei imetä enää julkisivun mikrobeja hengitykseen. 

Astmaatikolle se on hyvä ja asukas pysyy puhtaassa huoneilmassa pitempään terveenä. 

5. Radonin torjunta huoneilman ylipaineessa halpenee. 

6. Palonsuoja-aineita on lisättävissä rakennuskuoren orgaanisiin rakennusaineisiin. 

7. Orgaaninen lämmöneriste. Se on kivelle ja betonille ajankohtainen haastaja ja se pystyy näitä 

korjaamaan. 

8. Ratkaisu vuosisadan loppua kohti voimistuvia vaakasateisiin, jossa sadevesi virtaa myös ylöspäin ja 

kastaa normirakenteen tuuletusaukkojen kautta. Ikikuori on julkisivultaan täysin vesitiivis. 

9. Muuttaa metsätalouden viisaaksi. Polttopuu jalostetaan tulevaisuudessa sellun kautta 

puhallusvillaksi. Myös muu puhallusvilla hyötyy Ikikuoresta. 

10. Puhallusvilla ei kutistu, kun puhalluksen yhteydessä lisätään suihkuttaen lämmöneristeeseen liimaa. 

11. Huokoisen aineen konvektio estetään, esim 300 mm välein tuulensuojapaperilla, joka läpäisee hyvin 

kosteuden, puurimoihin niitaten. 

12. Rinnerakentamisessa toimitaan tasamaan tavoin, koska puuristikkorunko kestää maanpaineen. 

Betonia ja harkkoja ei tarvita rinteessä enää. Ulkoseinä kuivuu sisältä käsin koneellisesti. 

13. Soveltuu uudis- ja saneerausrakentamiseen. 
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14. Luo uuden päästöttömän hautaustavan yleistyneen polttohautauksen sijaan. Näin säästyy 13 litraa 

päästöjä per vainaja; Ja arkku on kierrätettävissä; ja hautausmaiden tilaa säästyy, sirottamalla 

maalliset jäänteet mekaanisesti jauhettuna maastoon. Vainajan keho kuivuu rakennuskuivaimen 

ansiosta kellarissa 10 %:iin alkuperäisestä painostaan. Hautajaiset ovat totutut. 

15. Ikikuorirakennuksen arvo aina kuivana pysyy. Eikä muodostu tulevia päästösakkoja. Nykyisen 

normirakennuksen arvo laskee ajassa kosteuden ja lämmityksen vuoksi nollaan, noin 50 vuodessa, 

vaikka tontinarvo nousee muuttovoittokunnissa voimakkaastikin. Tätä asiaa ei hahmoteta yleisesti 

oikein. 

16. Ikikuori on puhtaan tulevaisuuden rakennustapa. 

 

 
Ein kleiner Teil der Sonnenwärme, die durch das Fenster fließt, gelangt in den Raum. Es wird mechanisch oder 

durch Recycling der Bodenkühlung gekühlt. Das Ergebnis ist, die Wärme von der Innenschale fernzuhalten oder das 

heiße Wasser in der Sonne vorzuwärmen. Die Wärme der Umluft wird so eingestellt, dass der Raum am 

angenehmsten ist. Em. Durch die Isolierung des Mantels entfällt die Notwendigkeit einer kohlenstoffintensiven 

Erwärmung unter Verwendung bekannter Technologien. Dies bietet dem Gebäudenutzer zahlreiche Vorteile. Sie 

werden die zukünftige Konstruktion ändern und ihre zahlreichen Nachteile beseitigen, darunter: 1. Keine Heizkosten 

oder deren Ausrüstung. Einsparungen von 70% bei der CO2-Energie nach Angaben der EU. 2. Der Lebenszyklus 

eines Gebäudes ist immer jahrhundertelang trocken oder ewig, wenn feuchtigkeitsdurchlässige Oberflächen am 

Ende ihres Lebenszyklus gewartet werden. Die Einsparungen sind atemberaubend. 3. Speichert statistisch alle 56 

Jahre Neubau. Die Einsparungen sind atemberaubend. 4. Die Raumluft ist auf Überdruck eingestellt, dh sauber. 

Kein Saugen mehr an den Fassadenmikroben zum Atmen. Für einen Asthmatiker ist es gut und der Bewohner bleibt 

länger gesund in der Reinraumluft. 5. Die Kontrolle des Radons bei Raumluftüberdruck wird billiger. 6. Den 

organischen Baustoffen der Gebäudehülle können Flammschutzmittel zugesetzt werden. 7. Organische 

Wärmedämmung. Es ist ein aktueller Herausforderer für Stein und Beton und kann diese beheben. 8. Eine Lösung 

für die zunehmenden horizontalen Regenfälle gegen Ende des Jahrhunderts, bei denen auch Regenwasser nach 

oben fließt und durch die Lüftungsöffnungen der Standardstruktur eintaucht. Die Fassade ist an der Fassade 

vollständig wasserdicht. 9. Forstwirtschaft klug machen. Brennholz wird künftig durch Zellstoff zu Zellstoffwolle 

verarbeitet. Andere geblasene Wolle profitiert ebenfalls von Ikikuor. 10. Geblasene Wolle schrumpft nicht, wenn 

während des Sprühens Klebstoff auf die Wärmedämmung aufgetragen wird. 11. Die Konvektion des porösen 

Materials wird beispielsweise alle 300 mm durch winddichtes Papier verhindert, das für Feuchtigkeit sehr 

durchlässig ist und mit den Holzspänen vernietet wird. 12. Beim Hangbau wird der Prozess eingeebnet, da der 

Holzfachwerkrahmen dem Bodendruck standhält. Beton und Blöcke werden am Hang nicht mehr benötigt. Die 

Außenwand trocknet von innen mechanisch von Hand. 13. Geeignet für Neubau und Renovierung. 14. Erstellen Sie 

eine neue emissionsfreie Bestattungsmethode. Dies spart 13 l Kraftstoff pro Verstorbenem anstelle einer 

Einäscherung. Und der Sarg ist recycelbar und der Platz auf dem Friedhof wird gespart, indem irdische Überreste 

mechanisch in das Gelände gestreut werden. Der Körper des Verstorbenen trocknet dank des Gebäudetrockners im 

Keller auf 10% seines ursprünglichen Gewichts. Beerdigungen sind es gewohnt. 15. Der Wert eines ewigen 

Rohbaugebäudes bleibt immer trocken. Und es wird keine zukünftigen Bußgelder für Emissionen geben. Der Wert 

des aktuellen Standardgebäudes wird im Laufe der Zeit aufgrund von Feuchtigkeit und Erwärmung in etwa 50 

Jahren auf Null fallen, obwohl der Grundstückswert bei den Umzügen stark ansteigen wird. Dieses Problem wird im 

Allgemeinen nicht korrekt beschrieben. 16. Ewig ist ein Weg, eine saubere Zukunft aufzubauen. 

 

Olennainen tärkeä etu on pysäyttää ilmaston muutos, kun Ikikuoren rakentamisesta tulee yleinen ja se 

ymmärretään ympäristömme vuoksi vakavasti. 

Olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää hiilidioksidin päästöistä aiheutuvan muutoksen, ja 

maapallon kulttuuria tulevaisuudessa hukkumasta meren alle, valtamerien lämpölaajeneminen 

johdosta. Tämä väärä kehitys pysäytetään päästöttömyydellä, kuten EU on asiaa pohtinut, ja asettanut 

päästöttömyydelle aikarajan vuoden 2035. 
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Rakennusten päästöttömyydellä on helpointa aloittaa. En puhu nyt teollisuuden päästöistä. Palkkioksi 

toimenpiteistä rakentaja saa kymmeniä etuja olevaan rakennuskulttuuriin nähden, mm. 

rakennukselleen ikuisen elinkaaren; Sama rakennus toimii Ikikuorella vuosisatoja, ehkä ikuisesti. 

Ein wesentlicher wichtiger Vorteil ist die Eindämmung des Klimawandels, da der Bau der Ewigen Hülle alltäglich 

wird und im Interesse unserer Umwelt ernst genommen wird. Wir sind die letzte Generation, die verhindern kann, 

dass die durch Kohlenstoffemissionen verursachten Veränderungen und die Zukunft der Erdkultur aufgrund der 

Wärmeausdehnung der Ozeane unter dem Meer ertrinken. Diese falsche Entwicklung wird durch Null Emissionen 

gestoppt, wie die EU in Betracht gezogen hat. Emissionsfreie Gebäude sind am einfachsten zu beginnen. Ich 

spreche jetzt nicht über Industrieemissionen. Als Belohnung erhält der Bauherr Dutzende von Vorteilen gegenüber 

der bestehenden Baukultur, z. der ewige Lebenszyklus seines Gebäudes; Das gleiche Gebäude ist seit 

Jahrhunderten in Ikikuori in Betrieb. 

 

 

IKIKUORI, UUDISRAKENNUKSEN HAVAINNE 

Seuraavassa joitakin edellisestä listasta esitetty suuremmin havainnekuvin 

 

Kuva 14. 

OMK, AURINKORINNE, PAIMION EKOPUURAHAKYLÄ, LUONNOS UUDISRAKENNUKSESTA 

Asemakaavatontti  Aurinkorinteen korttelissa.  

Erityisyydet: 

1) Viemäröinti on talokohtainen: Musta wc-vesi kompostoidaan talon teknisessä tilassa sijaitsevassa 

kompostorissa keittiön biojätteiden kanssa, siististi. Wc-huuhteluvesi päättyy kuivaimen viemäriin. 

Harmaa jätevesi (altaista, suihkuista yms.) lasketaan puhdistettuna tontille esim. Vestellin 

harmaavesikaivojen kautta. Hulevesi (perustusten kuivatus ja sadevesi) johdetaan läheiseen 
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Santalampeen, jossa se imeytyy maastoon. Parhaat rakennuspaikat ovat näin käytettävissä. Sama 

kuivauskone toimii rakennuskuoren kuivana pitämiseen, vrt kaavio 1 sivulla 4. 

2) Talo on rakennettu EU:n ”lähes nollaenergiatason” lämmöneristeellä, kuivauskoneella paksussa 

lämmöneristeessä kosteusriski poistaen. Ulkoseinän paksuus on vajaa 1 m, ikkunan alla 0,5 m. 

Siipiosassa oikealla ulkoseinänpaksuus on 0,6 m, ”lähes nollaenergiataso”. Lämmöneristämisessä 

käytetään edullista puhallusekovillaa, tms. liimaa puhalluksen yhteydessä lisäten. Liima estää 

eristeen kokoonpuristumisen. 

 

 

Abbildung 13. OMK, AURINKORINNE, PAIMIO ECO-TIMBER VILLAGE, ENTWURF EINES NEUEN GEBÄUDES 

Stadtplan im Aurinkorinte-Block. Besondere Merkmale: 1) Die Entwässerung ist hausspezifisch: Schwarzes 

Toilettenwasser wird in einem Komposter im Technikraum des Hauses mit Bioabfall in der Küche ordentlich kompostiert. 

Das Toilettenspülwasser gelangt in den Trocknerablauf. Graues Abwasser (aus Pools, Duschen usw.) wird gereinigt auf 

das Grundstück eingeleitet, beispielsweise durch die Grauwasserbrunnen von Vestelli. Regenwasser (Entwässerung von 

Fundamenten und Regenwasser) wird in die nahe gelegene Santalampe geleitet, wo es vom Gelände aufgenommen 

wird. Damit stehen die besten Baustellen zur Verfügung. Der gleiche Trockner hält die Gebäudehülle trocken. 2) Das 

Haus ist mit einer EU-Wärmedämmung „fast ohne Energie“ gebaut, mit einem Trockner in dicker Wärmedämmung, um 

das Risiko von Feuchtigkeit auszuschließen. Die Dicke der Außenwand beträgt weniger als 1 m, unter dem Fenster 0,5 

m. Im Flügelabschnitt rechts beträgt die Dicke der Außenwand 0,6 m, „fast null Energieniveau“. Bei der Wärmedämmung 

wird bevorzugt geblasene Wolle usw. verwendet, wobei im Zusammenhang mit dem Blasen Klebstoff hinzugefügt wird. 

 

Kuva 15. 

Santalan Iki-saneeraus, luonnos, omakotitalo, Paimion Ekopuutarhakylän vieressä 

Talo on rakennettu 1980-luvulla, kaksi ensiosaa hirrestä, peruskorjaus 1950-luvulla: betonisokkeli ja 

jatkettu oikealle itään huoneella puruseinin; pesutilalaajennus 1970-luku takapuolella mineraalivilloin. 

Oheinen Ikikuori-saneeraus on 3d-suunnitelma 2020.  
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Erikoisuudet, kuten edellä, mutta saneerauksessa on toteutettu kevyemmin puuristikoin. Vesikattoa on 

jatkettu räystäillä ja yläpohjan lämmöneriste on puhallettu kiinni vesikatoon, koska tuuletusväliä ei tarvita. 

Oleva asuinrakennus on nyt rappeutumassa. Talo saa Ikikuorirakenteella ikuisen elinkaaren. Lahoaminen 

päättyy. 

 

Santalas zukünftig renoviertes Einfamilienhaus neben dem Paimio Eco-Garden Village Das Haus wurde in den 1980er 
Jahren gebaut, zwei erste Teile eines Baumstamms, die in den 1950er Jahren renoviert wurden: ein Betonsockel, der 
durch eine zerbrochene Wand rechts östlich des Raumes verlängert wurde; Waschraumerweiterung 1970er Jahre 
zurück mit Mineralwolle. Die beigefügte Ikikuori-Renovierung ist ein 3D-Plan für 2020. Die Spezialitäten, wie oben, aber 
bei der Renovierung wurden mit leichteren Holzbindern umgesetzt. Das Wasserdach wurde mit Traufen erweitert und die 
Wärmedämmung des Obergeschosses wurde auf das Wasserdach geblasen, da kein Lüftungsspalt erforderlich ist. Das 
bestehende Wohngebäude verschlechtert sich jetzt. Das Haus hat einen ewigen Lebenszyklus mit der ewigen 
Muschelstruktur. Der Verfall endet.  

 

 

 

Liikerakennus Berboth, Bruehl, Saksa, alla 

Ikisaneeraus 

Ikikuorisovellus sopii myös Keski-Euroopan sääolosuhteisiin. Lämmöneristeen paksuus on alle puolet 

Suomen ”lähes nollaenergia”–tason tarpeesta. Iki-lämmöneristys on sijoitettu olevan peltirakenteisen 

työhuonerakennuksen päälle. Samalla on sen nauhaikkunat poistettu ja uudet Ikkunat toteutettu U-0,65 

W/m2K mukaan, jossa auringon lämmittämä ilma ikkunavälistä puhalletaan talvella ulkoseinässä olevaan 

kuivausilman onkaloon, jossa kiertää kuivattu ilma RH 30 %; Muina aikoina ikkunoissa esilämmennyt ilma 

lämmittää kuumaa vettä tai esilämmittää nykyistä vähäisemmän raitisilman, tarpeenmukainen ilmanvaihto, 

koska ulkokuorta ei enää kuivata. Se tapahtuu nyt koneellisesti. 

Ikikuoresta tulee passiivirakentamisen seuraava kehitysaskel, vaikka passiivirakentaminen on saanut 

Saksassa laajan hyväksynnän. Ikikuoressa ei ole enää rakennuksen elinkaarta, ja sen huoneilma säädetään 

puhtaaksi, ylipaineiseksi. 

 

Geschäftshaus in Berboth, Brühl, Deutschland, unten Umbau Die mehrjährige Anwendung ist auch für die 

Wetterbedingungen in Mitteleuropa geeignet. Die Dicke der Wärmedämmung beträgt weniger als die Hälfte des 

finnischen Bedarfs an nahezu null Energie. Die Iki-Wärmedämmung befindet sich auf einem Blechbürogebäude. 

Gleichzeitig wurden die Streifenfenster entfernt und die neuen Fenster gemäß U-0,65 W / m2K hergestellt, wobei im 

Winter solarbeheizte Luft aus dem Fenster in den Trocknungsluftraum in der Außenwand geblasen wird, wo sie 

getrocknet wird Luftfeuchtigkeit 30% zirkuliert; Zu anderen Zeiten erwärmt vorgewärmte Luft in den Fenstern heißes 

Wasser oder erwärmt weniger frische Luft bei ausreichender Belüftung, da die Außenhülle nicht mehr getrocknet ist. Es 

ist jetzt mechanisch gemacht. Die Perpetual Shell wird der nächste Schritt in der Entwicklung des Passivbaus sein, 

obwohl der Passivbau in Deutschland breite Akzeptanz gefunden hat. Die ewige Hülle hat nicht mehr den Lebenszyklus 

des Gebäudes und ihre Raumluft ist auf sauberen Überdruck eingestellt. 
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Kuva 16. 

Oleva rakennus, Bruehl, Saksa (Kölnin vieressä) 

 

 

Kuva 17. Edellisen liikerakennuksen Iki-saneerausluonnos, 505 hm2 
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Kaavio 2, Ikikuori-talossa on asuinhuoneessa tasainen säädettävissä oleva huonelämpö. 
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Kaavio 3, Ikikuoren vertailu normirakentamiseen 

 

Paimiossa 6.3.2021 Martti Kallinen, Arkkitehtuuri MJK 
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OSA  2 

Ikikuoren tekniikkaa 
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Kaavio 4, Ikikuoren rakennustapa 
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Kaavio 5, Ikikuoren tasainen säädettävissä oleva huonelämpö läpi vuoden 
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Kaavio 6, kuivausilman onkalon merkitys. 

Myös alapohja voidaan toteuttaa mm. pienissä rakennuksissa kuivatulla onkalolla ja paksummin 

lämmöneristein. 

Normirakenteisen maanvaraisen alapohjan kautta kuluu noin 5-7 % rakennuksen energiasta. Tämä 

korvataan osin kompostorin biobakteereiden tuottamalla lämmöllä, talokohtaisessa alipainevessassa. 
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OSA  3 A 

Talokohtainen viemäri 

Pienet rakennuskohteet 
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Kaavio 7, Greentoilet 330 päältä leikaten, ja kompostorit lisättynä 

Iki-vessa nimitys tulee käsityksestä, että nykyisestä viemäröinnistä tullaan pyrkimään eroon, ja siirrytään 

rakennuspaikan huomioimiseen. Kompostissa säästynyt virtsan fosforista tulee fosforin loputtua ”kullan 

arvoista”, koska fosfori on kaivettu loppuun 50 vuodessa. Maanviljelyllä on siten aikaa sopeutua tulevaan 

muutokseen. 

 

In Iki-vève kommt der Name von der Vorstellung, dass die derzeitige Entwässerung beseitigt und die Baustelle 

berücksichtigt wird. Und dass der im Kompost gespeicherte Urinphosphor „Gold wert“ wird, wenn der Phosphor ausgeht, 

weil der Phosphor in 50 Jahren ausgegraben wurde. Die Landwirtschaft hat also Zeit, sich an zukünftige Veränderungen 

anzupassen. 
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Kaavio 8, Greentoilet 330 sivulta leikaten, ja mustan jätteen keräys  lisätty, sekä suotonesteen poisto 

kuivaimella. Astian sisällä on kostea ilma, joka kiertää rakennuskuivaimen kautta, joutuen neste sen 

viemäriin. Neste kiertää pohjasta käsijohteessa olevaan putkeen, jossa on pieniä reikiä, joista se suihkuaa 

kompostin päälle, pitäen se kosteana. Suotoneste kiertää niin kauan kuin sitä on, pienen pumpun avulla. 

Komposti pidetään märkänä. Tätä seuraa älytekniikka. 

Kuvassa on päällä istuttava malli pieniin siirtotaloihin, mutta laite on sama alipainevessoilla. Niiden ”musta 

jäte” tulee nuolen osoittamassa kohdassa. 

 

Fig. 7, Greentoilet 330 von der Seite geschnitten und schwarze Abfallsammlung und Sickerwasserentfernung. Im 

Behälter befindet sich feuchte Luft, die durch den Gebäudetrockner zirkuliert und in den Abwasserkanal gelangt. Die 

Flüssigkeit selbst zirkuliert vom Boden zu einem Rohr im Handlauf mit kleinen Löchern. Das Sickerwasser zirkuliert so 

lange es ist mittels einer kleinen Pumpe. Kompost wird nass gehalten. Es folgt intelligente Technologie. Das Bild zeigt 

ein Sitzmodell für kleine Transferhäuser, aber das Gerät ist das gleiche wie bei Vakuumtoiletten. Ihr "schwarzer Müll" 

wird durch eine Pfeilspitze angezeigt. 
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Kuva 18 

Kehittelyn lähtökohta, Kuivakäymälöiden aateli Greentoilet 330-astia , josta on edelleen kehitetty 

talokohtainen viemäri. 

Lisäsin sen sisälle verkkokorin, johon kerääntyy alipainevessan ”musta jäte”. Sen sisältämä vähäinen neste 

alipainevessoista kuivataan kuivaimessa. Komposti jää astiaan. 

Harmaat vedet hallitaan olevalla harmaanveden käsittelyjärjestelmillä. Olen valinnut niistä Vestellin. 

Aikaisemmin musta jäte kerättiin umpitantankkiin, ja vietiin puhdistuslaitokkselle. Nyt tässä astiassa 

vähäinen neste kuivataan, ja musta jäte muuttuu nopeasti kompostiksi, lämpöä ja happea käyttäen. 

Hulevesi, eli perustusten kuivatus ja sadevedet kerätään esim. Paimion Ekopuutarhakylässä viereiseen 

lampeen, josta se imeytyy maastoon. 

 

Voimme näillä esimerkeillä unohtaa kunnallinen viemäröinti, ja ottaa parhaat rakennuspaikat käyttöön. 

Voimme myös unohtaa rakennuslämmityksen, tekemällä talosta Ikikuoren. Tontin omistaja pääsee tuolloin 

nauttimaan kymmenistä eduista. Oleva ja vanha rakennuskanta aiheuttaa nyt vakavan ilmastomuutoksen. 

Siirtymällä puhtaiden rakennusten käyttöön, ovat uhkaavat ongelmat sivuutettavissa. 

 

Greentoilet 330-Schiff, aus dem ein hausspezifischer Abwasserkanal weiterentwickelt wurde. Ich fügte einen Netzkorb 

hinzu, der „schwarzen Abfall“ aus der Vakuumtoilette sammelt. Die geringe Menge an Flüssigkeit, die es aus 

Vakuumtoiletten enthält, wird in einem Trockner getrocknet. Der Kompost bleibt im Behälter. Grauwasser wird von 

bestehenden Grauwasseraufbereitungssystemen verwaltet. Ich habe sie Vestel ausgewählt. Zuvor wurde schwarzer 

Abfall in einem geschlossenen Tank gesammelt und zu einer Kläranlage gebracht. In diesem Gefäß wird nun eine kleine 

Menge Flüssigkeit getrocknet, und der schwarze Abfall wird unter Verwendung von Wärme und Sauerstoff schnell zu 

Kompost. Regenwasser, dh das Trocknen von Fundamenten und Regenwasser, wird beispielsweise im angrenzenden 

Teich im Öko-Garten-Dorf Paimio gesammelt und von dort in das Gelände aufgenommen. Mit diesen Beispielen können 

wir die kommunale Entwässerung vergessen und die besten Baustellen einrichten. Wir können auch die Heizung des 

Gebäudes vergessen, was das Haus zu einer ewigen Hülle macht. Der Eigentümer des Grundstücks kann dann 

Dutzende von Vorteilen genießen. Sie verursachen jetzt ernsthaften Klimawandel. Durch den Umzug in saubere 

Gebäude werden die drohenden Probleme ignoriert. 
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OSA  3 B 

Talokohtainen viemäri 

Kerrostalot 
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Kuivauskoneena rakennuskuoressa toimii sama kuivain mustissa jätteissä kuin alipainevessan 

huuhteluveden kuivaamisessa, eri aikoina. Ks kaavio 1, sivu 3. 

Kerrostalojen rakennuskuorena on Ikikuori (paksu lähes nollaenergiatasonlämmöneriste) tai sen aikaisempi 

lasinen kehittely (aurinkoenergiaan sieppaava pinta, kuva 17 alla). 

1968 Vuoden asuinkerrostalon tai -ryhmän viemäröinti on kerrostalokohtainen tai 

kerrostaloryhmäkohtainen. Kuvassa alla vasemmalla umpiosan sisällä on laitteet alipainevessojen mustien 

jätevesien hävittämiseen kuivauskoneen viemäriin (vedeksi muuttunut vesihöyry) ja syntyneen kompostin 

kerääminen säiliöautoon. Sen kulkuaukko on kuvattu harmaalla. Ja julkisivun on sovitettu 

ilmastotavoitteeseen, aurinkolämpöä keräten; 3d-havainne; tulevaisuuden saneerausluonnos. Tulevaisuus 

on jo täällä. 

 

Die Trocknungsmaschine in der Gebäudehülle ist der gleiche Trockner für schwarzen Abfall wie zum Trocknen des 

Spülwassers in einer Vakuumtoilette zu unterschiedlichen Zeiten. Siehe Abbildung 1, Seite 3. Die Gebäudehülle der 

Wohnhäuser ist Ikikuori (eine dicke, nahezu energiearme Wärmedämmung) oder die vorherige Glasentwicklung (eine 

Oberfläche, die Sonnenenergie einfängt, Abbildung 17 unten). 1968 Die Entwässerung eines Wohnhauses oder einer 

Gruppe des Jahres erfolgt wohnungsspezifisch oder wohnungsspezifisch. In der Abbildung unten links im geschlossenen 

Bereich befinden sich Geräte zur Entsorgung von schwarzem Abwasser aus Vakuumtoiletten im Abwasserkanal eines 

Trockners (Wasserdampf wird zu Wasser) und zum Sammeln des entstehenden Komposts in einem Tankwagen. Die 

Zugangsöffnung ist grau dargestellt. Und die Fassade wurde an das Klimaziel angepasst und sammelt Sonnenwärme. 

3D-Beobachtung; zukünftiger Restrukturierungsplan. Die Zukunft ist schon da.  

 

Kuva 19 

Arkkitehtuuri MJK modernisoima vuoden 1968 kerrostalo Kivitalot kirjasta 1880-2000; kuva nyt tunematon. 

Lisätty ullakkokerros kaarikattoineen ja lasikuoret, ja lähimpään päätyyn lisätty kerrostalokohtaisen tai 

kerrostaloryhmän wc-vesien käsittelyjärjestelmä; Ei enää viemäröintiä jätevesien puhdistuslaitokselle, esim. 

Paimiosta Turun Kakolan jätevedenpuhdistuslaitokselle. Suunnitelma on alustava. 

Architektur MJK modernisierte 1968 das Wohnhaus Steinhäuser aus dem Buch. Hinzugefügt Dachboden mit gewölbten 

Dächern und Glasschalen, und hinzugefügt, um das nächste Ende Toilette-spezifische oder Gruppe von Wohnung 

Toilette Wasseraufbereitungssystem; Kein Abwasser mehr zu einer Kläranlage, z. B. von Paimio zur Kakola-Kläranlage 

von Turku. Der Plan ist vorläufig. 
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IKIKUOREN EDUT OLEVAAN RAKENTAMISEEN VERRATTUNA 

 

IKIKUORI  VRT  NORMIRAKENTAMINEN 

 

(1) Rakennuskuoren elinkaari aina kuivana ikuinen. Ajallinen; Suomessa 56 vuotta. 

(2) Säästyy rakennuskuluja ja ympäristöä. Rakennettava aina uudelleen tai peruskorjattava 

Ympäristöstä tehdään materiaalit. 

(3) Ratkaisu ilmastonmuutokseen.  On lämmityspäästöineen osasyyllinen  

    ilmastonmuutokseen.        

(4) Ei lämmityskuluja eikä sen laitteita.  Lämmitys ja sen laiteet maksavat 

(5) Huoneessa puhdas ylipaine.  Huoneen alipaine imee julkisivun mikrobeja 

 

(6) Käyttäjän elämä pitenee, astmaatikoille hyvä. Käyttäjän elämä lyhenee 

(7) Kustannukset ovat lähes sama normirakentamiseen verrattuna puhallusekovillaa tai puhallusvillaa 

käyttäen 

(8) Ekologinen, puun jaloste.  Kivestä tehty 

(9) Passiivitason seuraava turvallisempi kehitysvaihe. 

(10) Yleistyy   Päästöjen vuoksi käyttö päättyy.  

Lisäetuja rinteessä: Ei betonia, koska puuristikko kestää maanpaineen; eikä synny betonin hiilipäästöjä eikä 

sen kustannuksia. 

 

Bryhlissä, liikerakennuksen luonnoksessa (Berboth) on luonnoksiin halvennettavaa: 

- Ikkunoita on pienettävissä; Isoista ikkunoista voidaan poistaa yksi tai kaventaa niistä neljää. 

- Maaputkistoja voidaan harventaa yli puolella, (tai korvata sähköllä). 
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