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flow
ilma
Ilmastointi toteutetaan hybridi periaatteella. Tavoitteena on koneellisen 
ilmastoinnin tarpeen vähentäminen minimiin ja vain lämmityskaudelle. 
Koneellinen ilmastointi varustetaan tehokkaalla lämmön talteenotolla.

Talo varustetaan kauttaaltaan tuuletusikkunoin. Yläkerran isot aukot toi-
mivat poistumisteinä ja suurina ilmanpoistoaukkoina jotka voidaan avata 
alipaineen puolelta tuulensuunnan mukaan. 

Flow:n harjalle asennetaan ”wind scoop”, jolla tehostetaan painovoimais-
ta ilmastointia tuulella. Ilmastoinnin tehoa säädellään kuristusventtiilein. 
Tyynellä järjestelmä käynnistää aurinkokäyttöisen puhaltimen. 

Rakennuksen käytönaikainen energiatehokkuus perustuu erilaisten ener-
giavirtojen ymmärtämiseen. Näitä ovat lämpö, valo, ilma ja vesi. Flow 
pyrkii optimoimaan virtojen energiat keräämällä hukan talteen ja käyttä-
mällä tehokkaasti auringon, tuulen ja veden luomat mahdollisuudet. Tällä 
saavutetaan ratkaisu joka mahdollistaa rakennuksen muiden järjestelmien 
pitämisen keveinä ja edullisina. 

Rakennuksen käyttäjien elämä tulisi myös nähdä virtana joka soljuu päi-
västä ja askareesta toiseen ja muuttuu matkan aikana.

lämpö
Flow:n lämmitys koostuu useista osista ilman raskasta ja kallista lämmi-
tysjärjestelmää ja pannuhuonetta. 

Talon muotoilu ja aukotus mahdollistavat passiivisen aurinkoenergian 
tehokkaan käytön. Etelän puolella on suuri viherhuone jossa ilma esi-
lämpenee ja luo tehokkaan puskurin oleskelun suurille lasipinnoille. Lasi-
pinnoista sisään saatava aurinkoenergia lämmittää lankkulattiaa ja muita 
rakenteita tehokkaasti ja vaatii kesäisin varjostusta..

Varjostus tehdään selektiivisellä periaatteella. Viherhuoneen kattoon  
asennetaan säädettävät säleiköt joilla ala voidaan varjostaa myös koko-
naan. Kaikkiin talon ikkunoihin asennetaan sälekaihtimet. Viherhuoneen 
kasvit tuovat kesäksi luonnollisen varjostuksen lehvästöillään. Tontin is-
tutukset luovat etelän puolelle kesällä varjostavan lehtipuurivistön ja poh-
joisen puolelle suojaavan havupuualueen. 

Flow:n muotoilu on mahdollisimman kompakti ilman ylimääräisiä ulok-
keita. Kuutiotehokkuus, vaipan alan tehokkuus ja neliötehokkuus saadaan 
näin optimoitua. Etelän lappeen kulma mahdollistaa paneelien helpon 
asennuksen ja luo sisätilojen oleskeluun korkean tilan vaikutelman tinki-
mättä kuutiotehokkuudesta.

Rakennus varustetaan hyvin eristetyllä puurakenteisella passiivivaipalla 
ja nollaenergiatasoon vaadittavilla ikkunoilla ja ovilla.

Sauna sijaitsee talon avoimen tilan keskellä muodostaen lämmitettävän 
perusmuurin ja suoralämmitysjärjestelmän. Oleskelun puolelta lämmitet-
tävä läpiseinän kiuas on mitoitettu koko rakennuksen lämmittämiseen. 
Lämmitysvaiheessa saunan ollessa kuiva oleskelusta voidaan avata muu-
rin ylä- ja alaosan luukut jotka muodostavat tehokkaan lämmityskierron 
rakennuksen avoimeen tilaan. Sulkemalla luukut varataan saunan lämpöä 
massiiviseen tiilimuuriin. 

Savukaasujen hukkaenergiaa otetaan talteen Savumax savupiippuvaraa-
jaan. Varaaja mahdollistaa myös toisen tulisijan kytkennän ja tehokkaan 
tilankäytön. 

Kiuas varustetaan vesikierrolla joka kytketään varaajaan. Tämä mahdol-
listaa veden lämpötilan nostamisen nopeasti ennen suurinta käyttöveden 
tarvetta. Märkätilapaketti voidaan varustaa mukavuuslattialämmityksellä 
joka kytketään varaajaan. Varsinaiseksi lämmönjakojärjestelmäksi riittää 
kuitenkin ilmastoinnin sisääntuloilman vesikiertoinen lämmitys. Talon 
lattiamateriaalit ovat pääosin puuta ja tuntuvat näin lämpöisiltä.

Katolle asennetaan aurinkopaneelien lisäksi aurinkokeräimiä käyttöve-
den lämmitykseen. Aurinkopaneelien ylitehoa ohjataan myös mahdolli-
suuksien mukaan varaajaan.

Varalämmitysjärjestelmäksi Savumaxiin kytketään itsenäisesti toimiva 
vesikiertoinen pellettikamina sisäänrakennetulla siilolla.

valo
Flow:n vaaleat materiaalit heijastavat luonnonvalon avoimissa sisätiloissa  
kaikkialle. Kaikkiin huoneisiin ohjataan luonnonvaloa ikkunoista. Vessan 
seinien yläosaan aukotetaan ikkunat ja saunaan valoa ohjataan lasiovesta 
ja laseilla varustetuista lämmönkierto luukuista.

Keinotekoinen valaistus toteutetaan kokonaan led-valoilla ja itse tuote-
tulla sähköllä. Omasta sähköntuotannosta ohjataan akustojen kautta 12 
voltin jännite erilliseen sähköjärjestelmään. Tällä vältetään invertointiin 
ja muuntajiin menevä hukkaenergia. Muut sähkölaitteet kytketään myös 
mahdollisuuksien mukaan 12 voltin järjestelmään.
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flow
Mahdollisuuksien mukaan tutkitaan myös ilmastointikoneen poiston kyt-
kemistä tuulivoimaiseen järjestelmään. 

Viherhuoneen lasipinnoista suuri osa on avautuvia. Päädyn korkea osa 
varustetaan luukuin joilla saadaan painovoimainen poisto jäähdytykseen.

vesi
Käyttöveden paine alennetaan paineenalentajalla vettä säästävälle tasolle. 
Tarvittaessa jakotukin venttiilejä kuristetaan tai asennetaan paikkakohtai-
sia lisäpaineenalentajia. 

Suihkut varustetaan lämmön talteen ottavilla suihkualtailla. Pää viemäri-
linjaan asennetaan lämmön talteenotto.

Osa kodinhoitohuoneen ja vessan lavuaarien vedestä ohjataan erilliseen 
suodatussäiliöön vessan allaskaappiin ja käytetään vessojen huuhteluun.

Etelän ison lappeen vesi ohjataan multapenkillä ja allaskumilla toteutet-
tuun puutarha-altaaseen josta se on käytettävissä puutarhan ja viherhuo-
neen kasteluun. Osa sadevedestä ohjataan myös viherhuoneen istutuslaa-
tikoiden pohjan sepelikerroksen läpi kasteluvedeksi. Puutarha-allas myös 
viilentää etelän pihaa haihtumisella. 

elämä
Flow voidaan toteuttaa pienillä muutoksilla monenlaisille käyttäjille. Ra-
kennusvaiheessa avoimen oleskelutilan keittiö ja olohuone voidaan rat-
kaista myös toisinpäin. yläkerran huonejako on vapaasti käyttäjän pää-
tettävissä. Matalia neliöitä saadaan käyttöön lisää jatkamalla välipohjaa 
avoimeen tilaan.

Flow muuttuu asukkaiden elämäntilanteen mukaan pienillä toimenpiteillä 
tai vain tilojen käyttötarkoitusta muuttamalla. alakerran makuuhuone toi-
mii myös työhuoneena, vierashuoneena ja takkahuoneena. Pellettikamiina 
voidaan asentaa myös takkahuoneen puolelle tai korvata toisella tulisijal-
la. Yläkerran avoin työhuone voidaan sulkea erilliseksi makuuhuoneeksi. 
Avoin oleskelutila mahdollistaa useat erilaiset kalustusratkaisut.
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IV

tekniset tiedot

Rakenne:

Betoni ja harkko antura maanvaraisella laatalla
Puurunko peittomaalatulla puujulkisivulla 
Vaihtoehtoisesti eristeen päälle rapattu julkisivu
Muotoon tehdyt kattotuolit

Huoneistoala: 159 m2

Tilavuus: 471 m3

Julkisivujen eristetty ala aukoilla/aukkojen ala m2:

etelä 65/13,1

itä 56/12,5

pohjoinen 65/7,7

länsi 56/2,55

© Ari Känsäkoski


