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TIIVISTELMÄ

Ikikuori on rakennusten päästötön lämpö lähes nollaenergiatason lämmöneristämisellä, ei
lämmityskuluja, eikä lämmityksen hiilidioksidin päästöjä; EU:n ”lähes nollaenergiatason”
lämmöneristyksen ansioista. Näin säästyy EU:n mukaan 70 % lämmitysenergiasta. Lähes
nollaenergiatason lämmöneristys mahdollistuu rakennuskuivaimen avulla,

Kaavio 1
Vasemmalla Ikikuoritalon periaatteellinen leikkaus kuivausilman onkalolla; Keskellä on rakennuskuivain ja
oikealla Ikivessat (3 kpl) ja niiden kompostori. Se tuottaa hajottajabakteerien lämpöä, joka hyötykäytetään
kuuman veden valmistuksessa ja raittiin ilman esilämmityksessä.
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IKIKUORITALON SUUNNITELMIA, 6 kpl osa

Kuva 1.
Asemakaava Paimion Ekopuutarhakylä, kortteli Aurinkorinne; kuvassa 272 hm2 talon suunnitelma, jossa on
päästötön huonelämpö (ja talokohtainen kompostoiva viemäri). Talon elinkaari koneellisen kuivauksen
johdosta on ikuinen, kun sen pintakerrokset pidetään kosteutta läpäisemättöminä. Muita käyttäjän etuja
on useita, mm. sivulla 12 on lueteltu 10 etua.
Ikikuori esitellään Euroopassa energiamessuilla. Ikikuoren tekniikan esittely on televisioitu. Saksaan on
tehty myös luonnos 500 hm2 liikerakennuksen Ikisaneerauksesta.
Vuoden 2021 alusta tuli voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan lähes
nollaenergiataloja (nZEB). Tässä Ikikuorella on isompi rooli, koska se astuu kehityksessä aikaansa edelle.
Mukaan tulee mm. ikiaikaisuus, huoneilma ylipaine ym. Alapohjan vesieriste on vaihdettavissa noin 100
vuoden välein.

Kuva 2, Aurinkorinteen talon leikkaus Paimiossa
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Kuva 3, Länsipirtin havainne, Paimio

Kuva 4, Länsipirtin leikkaus
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Kuva 5. Oleva omakotitalo Santala 93 hm, Ikisaneerattuna olevan kantavan julkisivun ulkopuolle,
suunnitelma. Talo on rakennettu 1800-luvulla, saneerattu 1950-luvulla ja laajennettu 1970-luvulla
pesutiloin. Taloon on suunnitteilla talokohtainen jätevesien käsittely. Talon elinkaari nousee vuosisadoiksi.
Kuvan savuhormit voi tarpeettomina purkaa. Tässä ne ovat vielä ilmanvaihtoa.

Kuva 6. Kotikuusi, Paimion Ekopuutarhakylän asemakaavan AO tontti 1-2 h, suunnitelma. Päästötön
huonelämpö (ja talokohtainen jätevesien käsittely).
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Kuva 7. Kömmeli; Päästötön lämpö lähes nollaenergiatason lämmöneristyksen johdosta, ei lämmityskuluja
(ja talokohtainen jätevesien käsittely). Talo on rekalla siirrettävissä kahdessa osassa. Valmistetaan kestävän
kehityksen toimintayksikössä, Paimion Ekopuurahakylän kasvihuoneessa tai paikalla. Alapohja on erikseen
paikalla rakennettava.

Kuva 8. Oleva talousrakennus Fridhem, Parainen; muutettu asunnoksi 62 hm2 terveen rakennuksen
sisäpuolelle, saneeraten 660 mm paksuin ulkoseinin. Saunan savupiippu vasemmalta on kuvassa purettu
tarpeettomana. Taloon on suunniteltu puhtaan energian saniteettitilat; Lisätty ikkunat, terassi ja puukatos
pihalla olevaa 1700-luvulta taloa varten; korjattu usein.
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Kaavio 2, Ikikuori-talossa on asuinhuoneessa tasainen säädettävissä oleva huonelämpö ilman hiilipäästöistä
lämmitystä. Viileä sisäilma ilmaonkalon avulla lämmöneristeessä älytekniikkaa käyttäen.
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Kaavio 3, Ikikuoren vertailu normirakentamiseen. U-arvo säädettävissä, riippuu talon muista puhtaista
energianlähteistä. Esim. museoissa ja asunnoissa on taloussähkölle eri tarve.
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Kaavio 4, Ikikuoren rakenne
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Kaavio 5, Ikikuoren tasainen säädettävissä oleva huonelämpö läpi vuoden ilmaonkalon johdosta.
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Kaavio 6, kuivausilman onkalon merkitys.
Myös alapohja voidaan toteuttaa kuivatulla onkalolla ja paksummin lämmöneristein, kuten sivuilla 3 ja 4 on
esitetty.
Normirakenteisen maanvaraisen alapohjan kautta kuluu noin 5-7 % rakennuksen energiasta. Tämä
korvautuu talokohtaisessa viemärissä osin kompostorin biobakteereiden tuottamalla lämmöllä. Normaalisti
viemäröitynä kuuma vesi ja raitisilma lämmitetään.
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IKIKUOREN EDUT OLEVAAN RAKENTAMISEEN VERRATTUNA

IKIKUORI

VRT

NORMIRAKENTAMINEN

(1) Rakennuskuoren elinkaari aina kuivana ikuinen. Ajallinen; Suomessa tilastollisesti 56 vuotta.
(2) Säästyy tulevia rakennuskuluja ja sen
materiaaleja; merkittävä säästö.
Rakennettava aina uudelleen tai peruskorjattava
(3) Ratkaisu ilmastonmuutokseen; kiire.
On lämmityspäästöineen osasyyllinen
ilmastonmuutokseen.
(4) Ei lämmityskuluja eikä sen laitteita; säästöä.
Lämmitys ja sen laiteet maksavat.
(5) Huoneessa on puhdas ylipaine.
Huoneen alipaine imee julkisivun mikrobeja.
(6) Käyttäjän elämä pitenee, astmaatikoille hyvä. Käyttäjän elämä lyhenee.
(7) Kustannukset ovat lähes samat normirakentamiseen verrattuna puhallusekovillaa tai
puhallusvillaa käyttäen.
(8) Ekologinen puun jaloste.
Myös kivestä tehty, mutta vaatii aina . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . hiilipäästöistä lisäenergiaa.
Muuttaa metsätalouden, kun polttopuusta
tehdään sellun kautta lämmöneriste.
(9) Passiivitason seuraava turvallisempi ja sen ikiajoiksi kestävä kehitysloikka.
(10) Edellisten vuoksi muodostuu yleiseksi.
Päästöjen vuoksi tulee päättymään.
Lisäetuja rinteessä: Ei betonia sokkeliin ja sen valmistuksen hiilipäästöjä, koska puuristikko kestää
maanpaineen.
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