
Kaksi uutta rakennustapaa
Rakennusten lämmityksestä tulee luon-
nollista kuin hengitys. Se tapahtuu kahdel-
la uudistavalla rakennustavalla ja niiden 
yhdistämisellä. Puhdas energia edellyttää 
kuitenkin uudenlaista lisärakennuskuor-
ta, aktiivivaippaa, ja tähän liittyvää ilma-
tekniikkaa. Aktiivivaippa tekee kohteesta: 
• energiaomavaraisen lämmityksen suh-
teen 
• terveen, koneellisen kuivausvahdin avul-
la 
• palamattoman uudella tavalla, rakenteen 
sisään jaettavan sammutuskaasun avulla

Rakennustyypit:
1. Aurinkoaktiivisessa aktiivivaipassa ra-
kennuksen kuori toimii itsessään keräi-
menä ja pystyy käyttämään nimenomaan 
puolilämmön (+5…+18 C) lämmitystar-
koitukseen, esim. varastoituna kesästä tal-
veen; sekä hukkalämmön, alle + 20 C, läm-
pöopin lakien mukaan.

2. Lähes nollaenergian eristysmenetelmä, 
ilmaa pääsääntöisesti eristeenä käyttäen, 
kuivatussa  ontelotilassa, fysiikan lakeja ja 
modernia tekniikkaa hyväksi käyttäen.

Ensimmäisessä tyypissä on aurinkoläm-
mön keräys, varastointi lämpövarastoon 
lämmityskaudelle. Toinesessa on yksinker-
tainen uusi tapa lämmöneristämiseen lä-
hes nollatasoisesti. Lämmön jako tapahtuu 
molemmissa suoraan täsmänä rakentees-
sa matalin lämpötasoin, jotka ovat raken-
nuskuoressa aina luonnostaan olemas-
sa. Lisäksi luodaan vaipan onteloon kesän 
lämpötilat, esim. + 12 C. Päälämmitystä ei 
tuoda enää huonetilaan. Sitä ei tarvita, niin 
kuin ei kesäisinkään. Vaihtoehtoisesti pe-
rinteinen lämmitystapa huonetilan kaut-
ta mahdollinen, siinäkin kulutus on lähes 
nolla.

 
Tyypit 1 ja 2 yhdistettyinä tuottavat plus- 

energiatalon, joka lämmittää naapuruston. 
Energiaylimäärää jää myös käytettäväksi 
hyvinvointiin, kuten kylpyihin, lumen su-
latukseen, kasvihuoneeseen yms. Erikoi-
suutena on esim. aurinkosauna. 

Kaukolämmön putket pystyvät jaka-
maan uusiutuvan energian ylilämmön 
vanhoihin  kaupunkikiinteistöihin. Sii-
nä maalämpöpumput ovat avuksi nostaen 
matalan lämmön vaadittavalle nykyiselle 
korkealle lämpötasolle. 

Aktiivivaippa on tekninen ratkaisu fos-

siilisen energiantuotannon tilalle. Energi-
aa tarvitaan olennaisesti vähemmän nyt 
tehokkaammasta lämmöneristyksestä joh-
tuen. Aurinko ja hukkalämpö pystyvät tyy-
dyttämään puuttuvan osan. Tähän aurinko 
on ylivertainen. Tarvittava sähkö muuttuu 
käyttötilassa lämmöksi. 

Auringon säteilylämpö siepataan aktii-
vivaipan ikkunoissa ja julkisivussa lämpö-
varastoon. Helle ei tule huoneeseen. Pak-
kanen pysyy ulkona, koska seinässä on 
keinotekoinen kesä, edellisen kesän varas-

toidulla matalalla lämmöllä ylläpidettynä. 
Kerättäessä lämpöä yli oman tarpeen 

lämpövarasto saveen on innovoitu edul-
liseksi. Kierrätyskonteista voi tehdä edul-
lisia vesilämpövarastoja. Kiinteistön 
kaikkia hukkalämpöjä uusiokäytetään ak-
tiivivaipassa patentoitavan lämmönvaihti-
men avulla. 

Aktiivivaipalla voi vuorata minkä ta-
hansa olemassa olevan rakennuksen uu-
sin julkisivuin. Loma-asunnosta tulee ym-
pärivuotisia. Esimerkiksi kesämökit ovat 
vuokrattavissa turisteille, jotka tulevat kat-
somaan Suomen talvea. Lähiöt voidaan pe-
lastaa uusilla julkisivuilla, mikä tekee niis-
tä energiaomavaraisia lämmön osalta. Talo 
muuttuu aikaa kestäväksi. Arvo kaksinker-
taistuu ja pysyy, koska rakenteet pysyvät 
terveinä. 

Takaisinmaksuaika on uudisrakennuk-
sessa muutama vuosi ja saneerauksessa 
alle 10 vuotta. Halpamalleina tehdään krii-
siasuntoja sekä lämpimiä suojia eri tarkoi-
tuksiin. Kasvihuoneissa kerrosviljelynä le-
dillä valaisten saadaan ympärivuotinen 
lähiviljely. Mahdollisuudet ovat rajattomat. 
Alkaa uusi aikakausi, joka korjaa ilmaston. 
Energiamurros voidaan toteuttaa suunni-
tellulla tavalla. Tekninen ratkaisu on nyt 
olemassa. 

Pilotti on saanut Paimioon rakennuslu-
van. Rakentuessaan siitä mitataan todelli-
set kulutusarvot. Koneellinen kuivaus te-
kee hankkeesta turvallisen. 

Idean isä, Martti Kallinen, on perustanut 
aktiivivaippaa kehittävän ja käyttöoikeuk-
sia myöntävän kasvuyrityksen AHOOD 
Finland Oy:n. Viimeisin patenttihakemus 
jätettiin huhtikuussa 2016. Se on keväällä 
2017 lohkottavissa useaan osaan. Innovaa-
tiot ovat mahdollisuus Suomelle. Hanke 
tarvitsee viisaita sijoittajia ja joukkorahoi-
tusta. 

Pilotointiin liittyy kaavoitettava Paimion 
Ekopuutarhakylä, josta tulee 40 asunnon 
energiaomavarainen mallikylä. Siellä sa-
neerataan ympärivuotisesti kerrosviljeltä-
viä kasvihuoneita lähiruuan tuotantoon. 
Sinne tulee mallipaja siirrettäviä aktiivivai-
pan pienmökkejä varten. Alueen keskel-
lä on kylätalo, joka toimii juhlatalona sekä 
arkena alueen yhteisenä olohuoneena.

Lähellä sijaitsee Alvar Aallon suunnit-
telema Paimion Parantola, maailman pe-
rintökohde. Ekopuutarhakylä vahvistaa 
alueen kulttuuritarjontaa, sillä aktiivivaip-
painen kylä on ensimmäinen maailmassa. 

Kylään rakennetaan ympärivuotisesti läm-
pimät mökit kansainvälisille vieraille. In-
tohimona innovaattorilla on talojen arkki-
tehtuuri. Aktiivivaippa antaa vapaat kädet 
hyvän arkkitehtuurin toteuttamiselle.

Vuonna 2017 alkaa uusi aikakausi, joka korjaa ilmaston

Energian käyttäjästä tulee
energian tuottaja

Vihreä: Lähes nollaeristeen osuus on huomattavan suuri lämmöneristeen tehon vaiku-
tuksesta, taloudellisuudesta ja ekoloogisuudesta johtuen. Säästyy uudelleen rakentami-
sen kustannuksia 50 vuoden välein. Näin ympäristön rasitus myös pienenee. Huoltoa tar-
vitaan aikaisempaa vähemmän. Esim. kosteudesta ja jäätymisestä johtuvaa rappauksen 
ja maalien irtoamista ei tapahdu.
Keltainen: Aurinkolämmön käyttö suoraan lämmitykseen ja lämpimään veteen; sisältää 
myös markkinoilla olevat keräimet.
Oranssi: kesän lämmön käyttö lämmityskaudella.
Violetti: Aurinkopaneelit voivat toimia aktiivivaipan suojassa, jossa niiden teho nousee, 
maaviileän ilmahuuhtelusta johtuen.

Kerrostalo vuodelta 1968, saneerattu aktiivivaipalla. Lisätty ullakkokerros ja kellaritason 
terassit, joihin on sijoitettu vesiallaslämpövarastot. Talotyyppi on aurinkoaktiivinen ak-
tiivivaippa. Aktiivieristys tekee mahdolliseksi tavanomaisen, ei-aurinkoaktiivisen julkisi-
vun (esim. päädyt ja pohjoissivu).

Aktiivivaipalla voi vuorata minkä tahansa olevan mökin 
uusin julkisivuin. Loma-asunnosta tulee ympärivuotinen.

Tai lähiöt voidaan pelastaa uudella julkisivulla, joka tekee 
niistä energiaomavaraisia lämmön osalta ja talo muuttuu 

aikaa kestäväksi; arvo kaksinkertaistuu ja pysyy, 
koska rakenteet pysyvät terveinä.

Tietoa aktiivivaipasta saa lisää sivuilla 
www.ahood.fi helmikuusta 2017 alkaen ja 
rakennusarkkitehti Martti Kalliselta, puh. 
050 533 4001, martti@kallinen.fi. ❒


