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Johdanto

Työskentelen Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n 
palveluksessa. Toimisto on erikoistunut peruskorjauskohtei-
den suunnitteluun ja kulttuuriympäristön suojelukysymyksiin. 
Toimistomme suunnittelema Käärmetalon peruskorjauksen 
ensimmäinen vaihe valmistui hiljattain ja se palkittiin vuonna 
2019 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnolla. Käärmetalo on 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä koh-
de. Rakennus on suojeltu asemakaavassa korkeimmalla suoje-
luluokitusmerkinnällä. Käärmetalon peruskorjaus oli modernin 
asuinrakennuksen säilyttävän korjauksen pilottikohde.

Muiden ansioiden ohella, Finlandia-palkinnon ehdokkuuden 
perusteluissa mainittiin erityisesti painovoimaisen ilmanvaih-
don säilyttäminen. Käärmetalon asuntojen ilmanvaihto havait-
tiin ennen peruskorjausta puutteelliseksi, joten sitä parannettiin 
muun muassa uusien korvausilmaventtiilien asentamisella. 
Asuinrakennuskohteeseen, jossa asukkaiden ei itse haluta 
säätävän korvausilmaventtiiliä, täytyi asentaa termostaatilla 
automaattisesti säätyvät venttiilit. Sellaisia on tarjolla markki-
noilla ainoastaan yhtä mallia: Suomen Terveysilma Oy:n Velco 
VLR. Käärmetalon peruskorjauksen pääsuunnittelijan, arkki-
tehti Mona Schalinin mielestä Velco-korvausilmaventtiili ei ole 
esteettisesti Käärmetaloon soveltuva. Venttiili on muotoilultaan 
kömpelö, se on valmistettu halvan oloisesta valkoisesta muo-
vista, eikä sitä voi maalata. Venttiilit asennettiin olo- ja makuu-
huoneisiin näkyvälle paikalle. Ne istuvat huonosti ympäristöön, 
jossa muutoin yksityiskohdat, kuten alkuperäiset kunnostetut 
tai osittain vanhaa vastaaviksi uusitut keittiökalusteet, ikkunat, 
ikkunahelat, ovet ja ovenpainikkeet ovat olennaisessa osassa 
luomassa historiallista henkeä huokuvaa kokonaisuutta.

Opinnäytetyössäni muotoilen uudelleen Velco VLR -korvau-
silmaventtiilin sopimaan tyyliltään, muotokieleltään ja mate-
riaaleiltaan paremmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
1950-luvun modernin arkkitehtuurin kohteeseen. Olin yhtey-
dessä opinnäytetyöni aiheesta Velco-korvausilmaventtiilien 
valmistajaan Suomen Terveysilma Oy:n toimitusjohtajaan Peter 
Schlaufiin ja he lähtivät innokkaina mukaan projektiin.
Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, sillä painovoimaisen 
ilmanvaihdon hyödyistä käydään tällä hetkellä kiivasta kes-
kustelua: painovoimaista ilmanvaihtoa esitetään ratkaisuksi 
sisäilmaongelmiin (Andersson 2018; Helsingin Sanomat 2016; 
Helsingin Sanomat 2019). Aikamme rakentamisen arvoihin 
kuuluu olennaisena osana terveellisyys, energiatehokkuus ja 
ympäristöystävällisyys. Myös rakennussuojelu ja korjausra-

kentaminen rakennuksen alkuperäisen asun säilyttävällä sekä 
historiallisia arvoja vaalivalla tavalla on suosiossa. Ajan hengen 
mukaan ja Käärmetalon peruskorjauksen palkitsemisen saaman 
huomion myötä on oletettavaa, että vastaavanlaisia painovoi-
maisen ilmanvaihdon säilyttäviä peruskorjauksia toteutetaan 
jatkossa enemmänkin. Toimistollamme on työn alla toinenkin 
vastaava mittava peruskorjaushanke. Heka Oy:n omistamassa 
kuuden asuinkerrostalon kokonaisuudessa Käpylässä, osoittees-
sa Pohjolankatu 47/Käpyläntie 12, aiotaan niin ikään säilyttää 
painovoimainen ilmanvaihto ja ilmanvaihtoa parantaa uusilla 
korvausilmakanavilla Velco VLR -venttiileineen.

Kiinnostus painovoimaista ilmanvaihtoa kohtaan on herän-
nyt myös uudisrakentamisen puolella. Esimerkiksi Avarrus 
Arkkitehdit Oy suunnittelevat Oulunkylään asuinkerrostaloa, 
joka rakennetaan vanhanajan tyyliin: tiilestä muuraamalla ja 
painovoimaisella ilmanvaihdolla (Helsingin Sanomat 2019b). 
Korvausilmaventtiilien kysyntä kasvaa tulevaisuudessa ja uu-
delleenmuotoilulle on todella tarvetta, etenkin jos kohteena on 
arvokas suojeltu rakennus, jossa yksityiskohdilla on suuri merki-
tys kokonaisuuden kannalta, tai uudisrakennus, jossa halutaan, 
että pienetkin yksityiskohdat istuvat hyvin muuhun tarkoin 
harkittuun ympäristöön. Uskon, että Käärmetalo ja 1950-luvun 
muotoilu suunnittelutyöni lähtökohtina mahdollistaa tuotteen 
soveltuvuuden myös muihinkin kohteisiin, kuten esimerkiksi 
moderneihin uudisrakennuskohteisiin.

Aluksi esittelen opinnäytetyössäni painovoimaisen ilmanvaih-
don toimintaperiaatteen. Käyn läpi ilmanvaihtojärjestelmän 
hyödyt sekä haasteet verrattuna koneelliseen ilmanvaihtoon. 
Sen jälkeen kerron lyhyesti Käärmetalon erityispiirteistä ja 
peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa tehdyistä suunnitte-
lun ratkaisuista. Näiden pohjatietojen avulla lukijan on helpom-
pi ymmärtää muotoiluprosessini kuvausta ja sitä, miten olen 
eri ratkaisuihin suunnittelutyössäni päätynyt. Opinnäytetyön 
pääosiossa, muotoiluprosessin kuvauksessa, käyn läpi yksityis-
kohtaisesti vaiheet, joiden kautta Suomen Terveysilma Oy:n 
korvausilmaventtiili Velco VLR sai uuden ulkoasunsa. Esittelen 
ideoitani ja luonnoksiani, joita syntyi prosessin varrella ja 
selitän, miten ja miksi päädyin valitsemiini muoto- ja materi-
aaliratkaisuihin. Lopussa esittelen suunnittelemani venttiilin 
3D-mallin pohjalta tehdyt esityskuvat ja mittapiirustukset. 
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Painovoimainen ilmanvaihto tarkoittaa lämpötilan ja tuulen 
aiheuttamiin ulko- ja sisätilojen välisiin paine-eroihin perustu-
vaa ilmanvaihtoa. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma kulkee 
talviaikaan tehokkaammin kylmän ulkoilman vuoksi ja kesällä 
paine-ero on pienimmillään.

Painovoimaista ilmanvaihtoa voi tehostaa rakennuksen ka-
tolla sijaitsevien poistoilmahormien päälle asennettavilla 
vedonparantajilla, jotka lisäävät virtausta tuulen kasvaessa. 
Painovoimaiseen ilmanvaihtoon voidaan asentaa erillisen 
ohjauksen mukaan päälle kytkeytyvä puhallin vaadittavan 
ilmavirran aikaansaamiseksi tai järjestelmään liittää osittain 
koneellinen ilmanvaihto, usein poistoilman ulosvirtauksen 
tehostamiseksi. Hallittua kahden järjestelmän ilmanvaihtoa 
kutsutaan hybridi-ilmanvaihdoksi. Määräysteknisesti hybri-
di-ilmanvaihtoa käsitellään painovoimaisena ilmanvaihtona. 
(Kerrostalot 1880-2000; Painovoimainen ilmanvaihto opas.)

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa korvausilmakanavat asen-
netaan puhtaisiin tiloihin, kuten makuu- ja olohuoneisiin 
sekä poistoilmakanavat likaisempiin, kuten keittiöihin, kyl-
pyhuoneisiin ja vaatekomeroihin. Näin ilma kiertää huo-
neistossa likaamatta puhtaampien tilojen ilmaa likaisempien 
ilmalla. Kanavat sijaitsevat yleensä seinässä lähellä katon rajaa. 
Korvausilmakanavat on sijoitettu lämpöpatterin yläpuolelle tai 
läheisyyteen, jolloin viileämpi korvausilma sekoittuu patterin 
lämmittämään ilmaan. Korvausilma voidaan tuoda huoneeseen 
myös ikkunaan asennettavan rakoventtiilin kautta. Osa korvau-
silmasta voi virrata huoneistoon kanavien lisäksi myös ikkunoi-
den ja rakenteiden epätiiveistä väleistä, mutta suotavaa on, että 
korvausilma kulkee ainoastaan sille tarkoitettujen kanavien ja 
suodattimien kautta, sillä suodattamaton korvausilma tuo epä-
puhtauksia sisäilmaan. (Painovoimainen ilmanvaihto opas.)

Painovoimainen ilmanvaihto

Kuva 1. Painovoimainen ilmanvaihto + keskuslämmitys.
1 ulkoilmakanava + ulkoilmaventtiili (”räppänä”)
2 poistoilmaventtiili
3 poistoilmakanava
Kerrostalot 1880-2000.

Kuva 2. Ulkoilmakanava kippiventtiilillä ja säleiköllä.
Kerrostalot 1880-2000.

Kuva 3. Tuulella toimiva vedonparantaja lisää poistoilmavir-
tausta tuulen nopeuden kasvaessa.
Painovoimainen ilmanvaihdon opas.
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Painovoimainen ilmanvaihto oli pääasiallinen ilmanvaihto-
järjestelmä kaikissa rakennustyypeissä aina 1950-luvulle asti. 
Niitä rakennettiin asuinkerrostaloihin vielä seuraavalle vuosi-
kymmenelle saakka, jonka jälkeen koneellinen ilmanvaihto on 
korvannut painovoimaisen ilmanvaihdon lähes täysin 2000-lu-
vulle tultaessa. (Kerrostalot 1880-2000.) Suomessa oli vuonna 
2018 n. 2,9 miljoonaa asuntoa, joista n. 600 000:ssa on täysin 
koneellinen ilmanvaihto, kun taas lopuissa on painovoimainen 
tai hybridi-ilmanvaihto (Schlauf 2019). Nykyään painovoi-
maista ilmanvaihtoa käytetään uudisrakennuskohteissa usein 
ainoastaan pientaloissa sekä vapaa-ajan rakennuksissa. Myös 
rakennusten peruskorjausten yhteydessä päädytään yleensä 
vaihtamaan rakennuksen alkuperäinen painovoimainen ilman-
vaihto koneelliseksi tavoiteltaessa tehokkaampaa ilmanvaihtoa. 
Useimmissa vanhoissa asuinyhtiöissä Helsingin keskustassa 
on kuitenkin säilytetty painovoimainen ilmanvaihto. (Schalin 
2019).

Painovoimainen ilmanvaihto eroaa koneellisesta ilmanvaihdosta 
siten, että se perustuu fysiikan lakeihin ja on täysin riippumaton 
sähköenergiasta. Ammattitaidolla ja huolellisesti toteutettu 
painovoimainen ilmanvaihto on koneellista ilmanvaihtoa ener-
giatehokkaampi, ekologisempi sekä taloudellisempi vaihtoehto. 
Täysin painovoimainen ilmanvaihto ei vaadi lainkaan sähköä ja 
sen huolto on edullisempaa, jolloin etenkin pidemmällä tähtäi-
mellä se säästää energiaa sekä kustannuksia ja on myös ympä-
ristöystävällisempi vaihtoehto. (Painovoimainen ilmanvaihto 
opas; Schalin 2019.)

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ja etenkin peruskorjauksessa, 
jossa päädytään säilyttämään alkuperäinen painovoimainen 
ilmanvaihto, säästytään koneellisen ilmanvaihdon vaatimalta 
näkyvältä tekniikalta, kuten uusilta ilmakanavilta, niiden usein 
jopa massiivisiltakin koteloinneilta sekä ylimääräisiltä alakatoil-
ta, tilaa vieviltä ilmastoinnin laitteilta sekä koneiden äänihai-
toilta.

Painovoimainen ilmanvaihto yhdistetään usein myös ter-
veellisempään sisäilmaan. Vanhemmissa asuinrakennuksissa, 
joissa on säilytetty hyvin toimiva painovoimainen ilmanvaihto, 
asukkaat harvemmin raportoivat sisäilmaongelmista. Sen sijaan 
uudemmissa, erityisesti 1970-1980 -luvuilla rakennetuissa 
asuinrakennuksissa, joissa usein on koneellinen ilmanvaihto, si-
säilma koetaan huonoksi tai ilmanvaihto puutteelliseksi. Tämän 
voidaan olettaa johtuvan myös puuttuvista korvausilmakana-
vista sekä koneellisen ilmanvaihdon huollon sekä puhdistuksen 
puutteesta. (Helsingin Sanomat 2019c.)

Lisäksi sisäilmasta johtuvaan oireiluun uudemmissa rakennuk-
sissa voi vaikuttaa se, että rakennuksissa on usein käytetty pal-
jon muita kuin luonnon materiaaleja, kuten muoveja. Arkkitehti 
Lars-Erik Mattila toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa, 
että jos aine on haitallinen ympäristölle, se on suoraan tai välil-
lisesti haitallinen ihmisellekin (Helsingin Sanomat 2017).

On myös esitetty, että koneellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa 
sisäilmaongelmia muun muassa sen vuoksi, että sen imuteho on 
niin tehokas, että se voi imeä sisäilmaan epäpuhtauksia ulkoa tai 
seinän rakenteista. (Andersson 2018; Helsingin Sanomat 2017.)

Rakennuksia korjattaessa on usein käynyt niin, että rakennuk-
sissa alkuperäisenä ollut painovoimainen ilmanvaihto on vaih-
dettu koneelliseksi turhaan, sillä painovoimainen ilmanvaihto 
olisi ollut täysin toimiva ja riittävä sellaisenaan, tai sitä olisi voi-
nut parantaa pienillä korjauksilla, kuten asentamalla lisää kor-
vausilmaventtiileitä. Painovoimainen ilmanvaihto ei kuitenkaan 
sovellu kaikkiin korjausrakentamisen kohteisiin, kuten julkisiin 
rakennuksiin, joissa saattaa olla suuriakin ihmismääriä kerralla 
ja riittävän tehokas ilmanvaihto on pystyttävä turvaamaan.

Hyvien puolien lisäksi painovoimaisessa ilmanvaihdossa on  
myös ongelmia, joista vaikeimmin korjattavissa on paine-eron 
puuttuminen, kun sisä- ja ulkoilman välillä ei ole lämpötila-
eroa tai ulkona ei tuule. Tämä aiheuttaa ilman seisomisen ja 
ilmanvaihtoa täytyy tehostaa avaamalla ikkuna. Toinen pai-
novoimaisen ilmanvaihdon ongelma on poistoilmahormien 
takaisinvirtaus. Sitä esiintyy, jos poistoilmahormin päähän 
ylhäältä suuntautuva tuuli ja sisälämpötilaa korkeampi ulko-
lämpötila aiheuttavat takaisinvirtausta. Tästä aiheutuvia haittoja 
on tyypillisesti ilmavirtauksen kääntyminen niin, että se virtaa 
epäpuhtaammasta tilasta puhtaampaan sekä se, että sisätilaan 
virtaa ulkoa suodattamatonta ilmaa. Poistoilmahormin päähän 
asennettava tuulenohjain vähentää takaisinvirtausta. Kaiken 
tämän huomioon ottaen on selvää, että painovoimaisen ilman-
vaihdon säilyttäminen ja parantaminen peruskorjauskohteissa 
vaatii suunnittelijalta ja toteuttajalta erityistä ammattitaitoa 
sekä perehtymistä painovoimaisen ilmanvaihdon menetelmiin. 
(Painovoimainen ilmanvaihto opas.)
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Kuva 4. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa käytettäviä korvausilmaventtiileitä ja -säleikköjä sekä poistoilmaventtiileitä.
1. Kippiventtiili
2. Suodattimella varustettu lautasventtiili ja läpivientikappaleella varustettu ulkoilmasäleikkö
3. Ulkolämpötilan mukaan säätyvä lautasventtiili ja ulkoilmaventtiili, joka ohjaa ilmavirran sivuille vedon välttämiseksi
4. Ulkoilmasäleikköjä
5. Poistoilmaventiileitä
Painovoimainen ilmanvaihto opas.

1. 2. 3.

4. 5.
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Käärmetalo on Helsingin Käpylässä osoitteessa Mäkelänkatu 
86-96 sijaitseva Yrjö Lindegrenin vuonna 1949 suunnitte-
lema ja 1951-52 valmistunut kahdesta asuinrakennuksesta 
sekä huoltorakennuksesta koostuva rakennuskokonaisuus. 
Asuinrakennukset ovat nelikerroksisia ja niissä on asuntoja 189. 
Rakennukset ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Heka 
Oy:n omistamia ja ne ovat edelleen alkuperäisessä käytössään 
kaupungin vuokra-asuntoina. Käärmetalo edustaa tyyliltään 
sodanjälkeisen modernismin aikakauden asuntorakentamista 
ja on poikkeuksellisen ulkomuotonsa vuoksi yksi Helsingin 
tunnetuimpia ja arvokkaimpia aikakautensa edustajia. Pitkin 
Mäkelänkatua mutkittelevat asuinrakennukset koostuvat kah-
desta erilaisesta lamellityypistä, jotka epäsäännöllisesti toistu-
vina ja vapaasti sijoiteltuina antavat asuinrakennuksille niiden 
erikoisen – nimensä mukaisesti käärmemäisen – ulkomuo-
tonsa. Käärmetalo on valittu muun muassa DOCOMOMOn 
modernin arkkitehtuurin merkkiteosten luetteloon ja se on osa 
laajempaa Olympiakylän, Kisakylän, ja Käpylän muodostamaa 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Rakennus on suojeltu asemakaavassa korkeimmalla suojeluluo-
kitusmerkinnällä. (Koskinen 2011.)

Käärmetalo

Kuva 5. Käärmetalo n. vuonna 1952. Helsingin kaupunginmuseo.

Kuva 6. Käärmetalo peruskorjauksen valmistuttua 2019. Kuvatoimisto 
Kuvio Oy.
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Käärmetalon peruskorjauksen pääsuunnittelijan arkkitehti 
Mona Schalinin mukaan rakennukset olivat päässeet todella 
huonoon kuntoon ennen peruskorjauksen alkamista. Sokkeli, 
julkisivurappaus, parvekkeet, vesikattorakenteet ja ikkunat 
vaativat perusteellisen korjauksen. Asuntojen ilmanvaihto oli 
heikko ja asunnot olivat kylmiä. Peruskorjauksessa kunnos-
tettiin muun muassa yläpohjarakenteet, ulkorappaus, räystäät, 
parvekkeet, ovet, ikkunat, yhteistilat, LVI-järjestelmät, kylpy-
huoneet, keittiöt ja sisäpinnat.

Käärmetalossa on poikkeuksellisen yksityiskohtaiset suojelu-
määräykset. Ne koskevat tonttialueen ja rakennusten lisäksi 
myös rakennusosia, sisätiloja ja asuntojen kiinteää sisustusta. 
Peruskorjauksessa säilytettiin paljon alkuperäisiä osia, kuten 
esimerkiksi keittiökaapit, tiskialtaat, keittiön mausteastiat, ovet, 
ovenpainikkeet, ikkunat sekä ikkunahelat. Korjauskelpoiset 
kunnostettiin ja huonokuntoiset vaihdettiin uutta vastaaviin. 
Uusiotuotantoon otettiin keittiökaappien vedin, joka on myyn-
nissä esimerkiksi Helakaupassa nimellä ”Käärmetalovedin”. 
Huoneistojen lattiat päällystettiin linoleumimatoilla ja 
porrashuoneiden seinät maalattiin perinteisellä Uula-
pellavaöljymaalilla. Kylpyhuoneet uusittiin täysin: 50-luvun 
henkeä kunnioitettiin muun muassa perinteisillä kermanval-
koisilla neliskulmaisilla seinälaatoilla, ja 6-kulmaisilla harmaan 
ja beigen sävyisillä lattialaatoilla. Yhteisissä tiloissa porrashuo-
neiden seinät palautettiin väritutkimuksen pohjalta alkuperäi-
siin kirkkaisiin väreihin ja pesulat sekä saunat peruskorjattiin. 
(Schalin 2019.)

Kuva 7. Keittiö peruskorjauksen jälkeen. 2019. Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Kuva 8. Olohuone peruskorjauksen jälkeen. 2019. Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Kuva 9. Makuuhuone peruskorjauksen jälkeen. 2019. Kuvatoimisto Kuvio 
Oy.
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Kuva 13. Keittiön alkuperäiset lasiset mausteastiat. Pistorasia ja tiskipöy-
dän yläpuolella oleva led-valonauha edustavat puolestaan 2000-luvun 
tekniikkaa ja muotoilua. Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Kuva 12. Alkuperäinen ovenpainike. Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Kuva 11. Keittiökaappien vetimiä. Uusiotuotantoon otettiin vasemman-
puoleinen vedin, joka on myynnissä esimerkiksi Helakaupassa nimellä 
”Käärmetalovedin”.   Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Kuva 10. Eteisen kunnostettu alkuperäinen naulakko. Kuvatoimisto Kuvio 
Oy.
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Käärmetalon ilmanvaihto ja venttiilit

Kuva 15. Velco VLR-100 -venttiilin kuluittajille suunnattu tuotepakkaus 
sisältöineen. Kuvassa ulkoilmasäleikkö, teleskooppiputki, venttiili, suodatin 
sekä äänenvaimennin. Suomen Terveysilma Oy

Kuva 16. Läpileikkaus venttiilistä. Venttiilin keskellä näkyy termostaatti. 
Suomen Terveysilma Oy

Käärmetalon peruskorjauksessa säilytettiin painovoimainen 
ilmanvaihto. Ilmanvaihdon havaittiin asunnoissa olevan puut-
teellista: poistoilmaventtiilit sijaitsivat keittiöissä ja kylpyhuo-
neissa, mutta riittävää tuloilmaa ei ollut turvattu.

Alun perin Käärmetalossa korvausilma virtasi asuntoihin keit-
tiön kylmäkomeroiden seiniin asennetuista tuloilmarei’istä ja 
poistoilma kulki ulos keittiöön ja kylpyhuoneisiin asennettujen 
valurautaisten poistoilmaritilöiden kautta. Alkuperäiset kylmä-
komeroiden tuloilmareiät oltiin aikoinaan tukittu, eikä uusia 
korvausilmaventtiileitä oltu asennettu tilalle. Ennen peruskorja-
usta ilma tuli pääosin ikkunoiden väleistä, jotka useat asukkaat 
olivat vielä omatoimisesti tukkineet vedon ehkäisemiseksi.  
Ilman siirtymistä huoneesta toiseen kohti poistoilmaventtiiliä, 
huoneiden ovien ollessa suljettuina, ei oltu myöskään mahdol-
listettu. Peruskorjauksen yhteydessä ilmanvaihtoa parannettiin 
sukittamalla hormit sekä asentamalla korvausilmaventtiilit. 
Asuinhuoneiden ulkoseiniin porattiin reiät, joihin huoneis-
ton puolelle asennettiin Suomen Terveysilma Oy:n Velco 
VLR -lautasventtiilit. Julkisivun puolelle asennettiin Lammi 
Säletuote Oy:n peltiset tuuletussäleiköt. Ilman siirtymistä 
huoneesta toiseen, kohti keittiöiden ja kylpyhuoneiden poistoil-
maventtiileitä, parannettiin jättämällä ovien ylä- ja alapuolelle 
raot. (Schalin 2019.)

Suomen Terveysilma Oy:n Velco VLR-venttiilissä on termos-
taatti, joka säätää lautasen avausta ulkolämpötilan mukaan.
Venttiili on täysin auki ulkolämpötilan ollessa yli +10°C ja kiin-
ni lämpötilan laskiessa alle -5°C. Venttiili koostuu säätyvästä 
lautasesta, vahatermostaatista, renkaasta, asennuslevystä, teles-
kooppiputkesta, suodattimesta ja ulkoritilästä. Lisäksi venttiiliin 
on saatavilla äänenvaimennuskiekko. Näkyviin huoneistoon 
jää lautanen, rengas sekä asennuslevy, jota käytetään saneeraus-
kohteissa peittämään liian suurta tai epätasaista porausaukkoa. 
(Schlauf 2019.)

Termostaatilla toimivia korvausilmaventtiileitä ei ole markki-
noilla tarjolla muita kuin tämä Suomen Terveysilma Oy:n Velco 
VLR -venttiili. Asuinkerrostalokohde vaatii venttiilin, joka ei 
ole itse säädettävissä, sillä asukkailla on tapana sulkea venttiilit 
vedon ehkäisemiseksi, jos se vain on mahdollista. Velco VLR 
-venttiileitä käytetään lähes kaikissa vastaavanlaisissa asuinra-
kennusten peruskorjauskohteissa, joissa painovoimaista ilman-
vaihtoa parannetaan uusilla korvausilmakanavilla. (Schalin 
2019.)

Kuva 14. Alun perin Käärmetalon poistoilma kulki valurautaisten poistoil-
maritilöiden kautta. Kerrostalot 1940-1960.
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Kuva 17. Velco VLR -venttiili peruskorjatun Käärmetalon asunnon makuuhuoneessa. Liisi Wartiainen.
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1940- ja 1950-lukujen arkkitehtuuri ja muotoilu

Käärmetalon suunnittelu ja rakentaminen ajoittui jälleenra-
kennuskaudelle 1940- ja 1950-lukujen vaihteeseen, jolloin 
rakentamiseen vaikutti vahvasti toinen maailmansota ja sen 
päättyminen. Sodalla oli suuri merkitys arkkitehtuuriin sekä 
konkreettisesti, että ideologisesti.

Sotien jälkeen vanhat tuhoutuneet rakennukset tuli korjata ja 
arkkitehtien tehtävänä oli ratkoa satojen tuhansien evakoiden 
asuttaminen. Tehtaita ja voimalaitoksia oli rakennettava, jotta 
sotakorvauksista selvittiin. Samaan aikaan materiaaleista ja työ-
voimasta oli huutava pula. Sarjatuotettavuudesta tuli rakennus-
ten tärkeä ominaisuus. Materiaaleja pyrittiin löytämään lähiym-
päristöstä ja puuttuvien tilalle kehitettiin uusia materiaaleja.
1940-luvulle tultaessa arkkitehtuurin ja muotoilun ihanteissa oli 
tapahtunut muutos. Sodat herättivät ihmisissä voimakasta isän-
maallisuutta ja kotiseuturakkautta. Romantiikka sai jalansijaa 
järkiperäiseltä, tieteeseen perustuvalta ja tekniikkaa hyödyntä-
vältä funktionalismilta.

Maailmansotien jälkeen ihmiset kaipasivat elämäänsä jatku-
vuutta ja turvaa. Romantiikka ilmeni muotojen vapautumisena 
ja luonnonläheisyytenä. Se edusti yksilön ja ilmaisun vapautta. 
1940-luvulla muodot olivat vapaampia ja leikkisempiä kuin 
aiemmalla vuosikymmenellä. Luonnonmateriaalien käyttö 
lisääntyi. Romantiikan keinoin luotiin ihmisten ympärille läm-
pöä ja kodikkuutta.

1950-luvulle tultaessa romantiikka ja modernismi yhdistyivät. 
Yksinkertaisuutta, kauneutta ja mukavuutta arvostettiin. Selkeä 
järkiperäinen ajattelutapa oli itsestään selvää. Paikallisia piirteitä 
yhdisteltiin kansainväliseen modernismiin. Hienostuneen ma-
teriaalitajun, yksilöllisyyden ja yksinkertaisuuden yhdistelmästä 
tuli suomalaisen arkkitehtuurin tavaramerkki, joka nosti sen 
maailman tietoisuuteen. Hienostuneen yksinkertaisuuden rin-
nalla muodot olivat vapaita ja veistoksellisia. Materiaalirikkaus 
oli 1950-luvun arkkitehtuurille ominaista. 
(Standertskjöld 2008.)



2. SUUNNITTELUPROSESSI
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Aloitin suunnittelutyöni tutkimalla millaisia korvausilma-
venttiileitä ennen, erityisesti 1950-luvulla, on ollut käytössä. 
Ennen elementtirakentamista rakennusten ulkoseinärakenne 
oli tyypillisesti täystiilimuuri, joka määritteli korvausilmaka-
navan ja venttiilin muodon neliskulmaiseksi. Kanava suojattiin 
ulkoseinässä valurautaisella tai peltisellä säleiköllä tai ritilällä ja 
sisäseinään asennettiin räppänäksi kutsuttu säädettävä venttiili. 
Yleisin korvausilmaventtiili oli niin kutsuttu kippiventtiili (kts. 
kuva 19). (Kerrostalot 1880-2000.) 1950-luvulla säädettävää 
lautasventtiiliä käytettiin valurautaisten tai posliinisten suora-
kaiteen muotoisten venttiilien ohella ainoastaan poistoilmaka-
navissa (Kerrostalot 1940-1960). Etsin erilaisia 50-luvun lau-
tasventtiileitä ja tutkin niiden muotoja. Tein huomion, että tänä 
päivänä tarjolla olevat venttiilit eivät ole muuttuneet paljoakaan 
1950-luvun venttiilien malleista. 

Tiedonkeräys, ideointi ja luonnostelu

Kuva 19. Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmaventtiili, korvausil-
makanavan säleikkö ja korvausilmaventtiili ’kippiventtiili’ 1920-luvulta. 
Kerrostalot 1880-2000.

Kuva 18. Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilejä (lautasventiili, 
läppäventtiili, säleikköventiili) ja julkisivuun kiinnitettävä avosäleikkö 
1950-luvulta. Kerrostalot 1940-1960.
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Kuva 20. Velco VLR -venttiili. Suomen Terveysilma Oy.

Suomen Terveysilma Oy:n Velco VLR -venttiili on nykymark-
kinoiden ainoa itsestään lämpötilan mukaan säätyvä malli, 
mutta muunlaisten venttiilien valikoima on laaja. Kovin suurta 
variaatiota mallien välillä ei kuitenkaan ole, vaan tekniset omi-
naisuudet, kuten ilmavirtojen suunnat, vaikuttaisivat määrittele-
vän venttiilin muodon.

Inspiraatiota venttiilin ulkoasulle hain erityisesti 1950-luvun 
muotoilusta, jolloin sodan jälkeisessä Suomessa muotoiluun 
vaikuttivat modernismin ihanteet: yksinkertaisuus, selkeys, käy-
tännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus. Nämä ovat muotoilun 
tärkeitä arvoja myös nykyään. Tästä syystä 1950-luku on mieles-
täni hyvä ja samalla sekä ajaton että ajankohtainen lähtökohta 
muotoilulle, vaikka suunniteltava tuote asennettaisiin 2000-lu-
vulla rakennettuun taloon.

Tutkin erilaisia perinteisiä asuntojen pieniä teknisiä yksityis-
kohtia, kuten sähkökatkaisijoita ja pistorasioita. Etsin myös 
erilaisia 50-luvun valaisimia, etenkin kiinteitä valaisimia, joista 
voisin saada inspiraatiota muodoille. Pyrin alussa tekemään 
mahdollisimman paljon luonnoksia erilaisista muodoista, välit-
tämättä juurikaan kuinka ne todellisuudessa voisivat toimia.

Kuva 21. Fläkt Woodsin painovoimaisen 
ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiili. 
FläktGroup Finand Oy.

Kuva 23. Fläkt Woodsin painovoimai-
sen ilmanvaihdon poistoilmaventtiili. 
FläktGroup Finand Oy.

Kuva 22. Starkin RK painovoimaisen 
ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtiili.
Stark Suomi Oy.
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Kuva 30. Ifö Electric AB:n perinteisiä kiinteitä 
valaisimia. Ifö Electric AB.

Kuva 29. Porthanian kiinteä kattovalaisin 1950-luvulta. Liisi 
Wartiainen.

Kuva 27. Italialainen Stilnovon 
kattovalaisin 1950-luvulta. 
Two Enlighten.

Kuva 28. Italialainen Stilnovon kattovalai-
sin 1950-luvulta. Incollect.

Kuva 24. Pistorasia ja valokatkaisin. 
Rakennusapteekki.

Kuva 25. Pistorasioita ja valokatkaisimia. 
Rakennusapteekki.

Kuva 26. Valokatkaisin ja pistorasia. 
Rakennusapteekki.
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Seuraavaksi oli tärkeää tutkia, miten venttiili käytännössä 
toimisi. Jouduin hylkäämään osan aiemmista luonnoksistani. 
Venttiili on pienehkö ja yksinkertainen esine, jonka lopullisen 
ulkoasun määrittävät sen mittasuhteet ja yksityiskohdat.
Käsin luonnostelun rinnalla aloin mallintaa venttiiliä 
Rhinoceros 3D -ohjelmalla, jonka avulla on helpompi muotoilla 
yksityiskohtia. Keskityin 3D-mallinnuksissa lähinnä nykyisen 
venttiilin yksinkertaistamiseen ja mittojen pienentämiseen. Sain 
lopputulokseksi varsin pelkistettyjä venttiilivaihtoehtoja.

Kuva 31. Kuvia käsin piirretyistä varhaisista luonnoksista, joissa keskityin lähinnä vennttiilin ulkonäköön.
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Kuva 32. Kuvia käsin piirretyistä luonnoksista, joissa olin alkanut kiinnittämään enemmän huomiota, kuinka venttiili toimisi käytännössä.
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Yksi luonnoksistani oli muita minimalistisempi: täysin litteä ja 
reunoiltaan terävä. Pidin enemmän toisesta luonnoksestani, jos-
sa lautanen on hieman kupera. Muodoiltaan pehmeämpi malli 
noudatti enemmän 50-luvun muotokieltä.

Totesin, että venttiilin sisäosat, putki sekä osa, johon termos-
taatti kiinnittyy, olisi hyvä säilyttää samanlaisina kuin ne ovat 
nykyisessä venttiilissä. Niitä ei ole syytä muuttaa, sillä ainoa on-
gelma venttiilissä on sen ulkonäkö. Osat, jotka jäävät huoneis-
toon näkyviin, ovat putken kaulus ja pyörivä lautanen. Nämä 
voisi muotoilla uudestaan sellaisilla mitoilla, että ne sopivat 
venttiilin vanhoihin osiin.

Esittelin näitä aikaisia luonnoksiani ohjaajalleni Simo 
Puintilalle. Olin alussa hämmentynyt siitä, voiko venttiilistä 
todella tehdä näin yksinkertaisen? Puintila katsoi luonnoksiani 
ja totesi, että kyllä voi; juuri tällaiselta sen tulisi näyttää.

Seuraavaksi pohdin venttiilin materiaalivaihtoehtoja. Se voisi 
olla muovin sijaan metallia, kuten alumiinia, rautaa, kuparia 
tai messinkiä. Samoin kierrätysmuovi ja komposiitit voisivat 
myös olla vaihtoehtoja. Lisäksi puu ja keramiikka saattaisivat 
olla mahdollisia, mutta epäröin kuitenkin niiden soveltuvuutta 
Suomen Terveysilma Oy:lle, sillä niiden valmistus on muovia, 
metallia ja komposiitteja monimutkaisempaa. Ne voisivat sovel-
tua paremmin materiaaleiksi jonkin toisen yrityksen valmista-
mille venttiileille, tai jos venttiileitä valmistettaisiin esimerkiksi 
pienempi erä johonkin tiettyyn kohteeseen.

Haastattelin arkkitehteja Mona Schalinia ja Sari Niemistä ja 
kysyin mitä toiveita heillä olisi, jos markkinoille saataisiin uusi 
korvausilmaventtiili. Heidän mukaansa olisi tärkeää, että vent-
tiilin voisi maalata työmaalla ennen asennusta. Huonetiloissa 
näkyviin jäävien teknisten asennusten rakennusosien vakiovärit 
ovat valikoimaltaan suppeat. Esimerkiksi venttiilin valkoinen 
pinta on lähes poikkeuksetta eri valkoinen kuin seinän sävy. 
Tehtaalta tilattava erikoistuote haluttuun värisävyyn nostaa 
kustannuksia. Korvausilmaventtiilin halutaan olevan mahdolli-
simman huomaamaton. (Nieminen 2019; Schalin 2019.)

Kuva 33. Ensimmäiset Rhinoceros 3D-mallinnusohjelmalla 
tekemäni luonnokset.
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Lähestyin Suomen Terveysilma Oy:n toimitusjohtajaa Peter 
Schlaufia sähköpostitse. Kerroin hänelle, että Käärmetalon 
peruskorjauksen pääsuunnittelija piti Velco VLR- korvausil-
maventtiiliä kömpelösti muotoiltuna ja olin uudelleen muotoi-
lemassa sen kandidaatin opinnäytetyökseni. Koska kiinnostus 
ilmanvaihdon järjestämiseen painovoimasesti on viime aikoina 
lisääntynyt, venttiillin uudelleen suunnittelulle olisi suuri tarve. 
Schlauf vastasi yhteydenottooni ja kertoi, että he olivatkin kuul-
leet paljon kommentteja venttiilin ulkoasusta ja olivat myös itse 
ajatelleet venttiilin vaativan päivitystä. Schlauf ilmaisi heidän 
olevan kiinnostuneita tapaamaan minua ja kuulemaan ideoitani.

Tapasimme Suomen Terveysilma Oy:n edustajien kanssa pian 
yhteydenottoni jälkeen. Tapaamisessa oli paikalla toimitus-
johtaja Peter Schlauf, toimitusjohtajan assistentti Nea Schlauf 
sekä markkinointi- ja viestintävastaava Laura Hamppula. 
Tapaaminen oli antoisa ja sain paljon tärkeää tietoa nykyisestä 
venttiilistä, sen ominaisuuksista, valmistusmenetelmistä sekä 
-kustannuksista: venttiili on insinöörin 1980-luvun lopulla 
suunnittelema ja se on pysynyt samanlaisena tähän päivään 
saakka. Lautanen ja muoviosat ovat polypropeenia ja ne val-
mistetaan ruiskuvalamalla tehtaalla Göteborgissa, Ruotsissa. 
Äänenvaimennin on suomalaisen yrityksen valmistama ja 
suodatin 3M:n. Venttiiliä on saatavilla valkoisena, ruskeana ja 
mustana.

Ensimmäinen yhteydenotto ja tapaaminen Suomen 
Terveysilma Oy:n kanssa

Kuva 35. Venttiilin huoneistoon näkyviin jäävä osa ja neliskulmainen 
asennuslevy, jolla peitetään liian suurta tai epätasaista porausaukkoa. 
Onninen Oy.

36. Venttiilin äänenvaimennin. Suomen Terveysilma Oy

Kuva 34. Suomen Terveysilma Oy:n Velco VLR -venttiili. Toisessa vent-
tiilissä on uusi suodatin, toinen on käytetty ja likaantunut ilman saasteista. 
Suomen Terveysilma Oy.
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Esittelin heille muutamia käsin ja Rhinoceros -mallinnusohjel-
malla tekemiäni luonnoksia. Tapaamisessa suosikiksi osoittautui 
minimalistinen, litteä ja teräväreunainen luonnokseni. 

Keskustellessamme materiaalivaihtoehdoista kerroin, että olin 
ajatellut selvittää metallien, komposiittien, kierrätysmuovin, 
puun ja keramiikan mahdollisuuksia venttiilin materiaalina. 
He kertoivat, että ainakin metallit ovat todennäköisesti huono 
vaihtoehto venttiilin materiaaliksi kondensaation eli kosteu-
den tiivistymisen mahdollisuuden vuoksi. Yrityksen suosikit 
ehdottamistani materiaaleista olivat kierrätysmuovi sekä 
komposiitti, tosin komposiitin hintaa epäiltiin liian kalliiksi. 
Yritys piti venttiilin nykyistä materiaalia hyvänä ja oli epävarma 
sen vaihtamisesta, sillä se on kaikilta ominaisuuksiltaan, kuten 
kestävyydeltään, paloturvallisuudeltaan ja uv-sietokyvyltään 
käyttötarkoitukseensa hyvin soveltuvaa.

Kävi ilmi, että yritys pitää tärkeänä , ettei työni lopputukoksena 
synny kirjavaa valikoimaa eri näköisiä venttiileitä, mutta joitain 
eri värivaihtoehtoja voitaisiin harkita. Samoin valmistuskustan-
nukset eivät voisi nousta merkittävästi.

Yrityksen edustajat vaikuttivat erittäin halukkailta yhteistyö-
hön kanssani. He olivat kiinnostuneita tuotekehittelystä ja 
avarakatseisia eri vaihtoehdoille. Toimitusjohtaja Peter Schlauf 
kertoi tekevänsä yhteistyötä 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen 
erikoistuneen yrityksen Viikinkikone Oy:n kanssa.  Hän kertoi, 
että saisin yritykseltä apua mallinnukseen ja he voisivat tulostaa 
venttiilin prototyypin. Lopullinen prototyyppi oikeasta materi-
aalista olisi myös mahdollista valmistaa heidän toisella yhteis-
työkumppanillaan Levymuovi Oy:llä.

Tapaamisen lopuksi paikalle saapui sattumalta VTT:llä työs-
kennellyt diplomi-insinööri Keijo Kovanen. Istuimme ennen 
lähtöäni hetken ajan yhdessä neuvotteluhuoneessa ja sain hä-
neltä arvokasta tietoa ja neuvoja suunnittelutyötäni varten. Hän 
varmisti, että metallit eivät ole sopivia materiaaleja venttiilille 
kondensaation mahdollisuuden vuoksi. Lisäksi hän kertoi, että 
kupera muoto nykyisen lautasen takapuolella on otollinen ilma-
virran ohjautumisen kannalta, joten muoto olisi hyvä säilyttää 
sellaisenaan.

Kuva 37. Suomen Terveysilma Oy:n edustajien suosikki oli 
minimalistinen, litteä ja teräväreunainen luonnokseni.
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Kuten mainitsin, Suomen Terveysilma Oy:n suosikki esittele-
mistäni luonnoksista oli minimalistinen, litteä ja teräväreunai-
nen versio. Aloin miettiä materiaaleja ja muotoja. Jos venttiilin 
todella täytyisi olla muovia, tulisiko tästä mallista mieleen 
pyöreä litteä muovikansi, jolla peitetään sähköjohtojen liitos-
kohtia seinissä? Olisiko lautasen pinnan hyvä olla kuitenkin 
hieman kupera, että mielleyhtymältä vältyttäisiin? Vai pitäisikö 
muotoon kehitellä jotain vielä erikoisempaa, niin että se ei olisi 
liian tylsä tai halvan oloinen.

Matkustin helmikuussa 2020 lomalle Materaan, Italiaan. 
Materan vanhakaupunki Sassi di Materera, eli Materan kivet, 
on tunnettu kivistään ja luolistaan. Kaupungin asumukset ja 
kirkot on kaiverrettu kalliosta ja ihmiset ovat asuneet tuhan-
sia vuosia näissä luolissa. Nykyään luoliin rakennetaan paljon 
majoitustiloja turisteille. Luolien ilman vaihtuvuus on huonoa 
ja ilma niissä on tunkkaista ja kosteaa. Kallioiden seinämiin 
on porattu tuloilmakanavia, joiden päissä on koristeelliset 
kivestä kaiverretut venttiilit. Venttiilit ovat kiinteitä, eikä niitä 
voi säätää. Niiden reiät annostelevat ilman virtausta luolaan ja 
ne toimivat samalla koristeina, sillä pelkät reiät luolien seinä-
missä olisivat keskeneräisen näköisiä. Paikallinen kalkkikivi 
on pehmeää, joten sitä on helppo työstää. Kiviventtiileitä oli 
lukuisia eri malleja, erilaiset spiraalit ja ruusukkeet toistuivat eri 
kokoisina ja muotoisina. Monet turistikaupat myivät niitä myös 
matkamuistoiksi, ja ne olivatkin kaupungin yksi erikoinen tun-
nusmerkki, joita ei voinut olla huomaamatta kaduilla kulkies-
saan. Koristeelliset venttiilit olivat hauskoja yksityiskohtia luo-
la-asunnoissa ja kallioiden ulkoseinissä. Mietin miksi Suomessa 
kaikki tekniset yksityiskohdat tulee aina kätkeä piiloon?

Toinen koristeellinen yksityiskohta luola-asunnoissa oli va-
laisimien johdot, joita ei ollut yritetty piilottaa. Suomessa on 
nykyään tapana peittää ohuinkin sähköjohto johtoa huomat-
tavasti kookkaammalla muovilistalla. Johtoja ei ollut upotettu 
luolien kattoihin, vaan ne oli jätetty näkyviin kauniilla tavalla. 
Johdot oli kieritetty kierteelle ja luolien kattoihin oli porattu 
kiinni keraamiset tapit, joita pitkin johdot oli pujotettu kulke-
maan kivikattoa pitkin. Ne olivat tyylikäs ja hauska yksityiskoh-
ta asunnoissa. Kun korvausilmaventtiili on pakollinen varuste 
asunnossa, miksi se ei voisi samalla toimia myös koristeena? 
Tosin muovista valmistetulle venttiilille kovin radikaali tai 
koristeellinen ornamentiikka ei sovi, mutta pienet urat reunois-
sa tai teksturoitu pinta voisi olla tehokas keino erottaa venttiili 
sähköjohtojen suojakuvuista. Jätin idean hautumaan.

Ideoiden kehittelyä

Kuva 38. Kalkkikivestä kaiverrettuja koristeellisia ilmanvaihtokanavan 
venttiileitä Materassa, Italiassa. Liisi Wartiainen.

Kuva 39. Erilaisia kalkkikivi-’venttiileitä’. Liisi Wartiainen, Sari 
Nieminen.
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Kuva 40. Vas: Valaisimien johdot kiinnitettynä Materan 
luola-asunnon kattoon keraamisin tapein. Sari Nieminen.

Kuva 41. Oik:  Keraamisia tappeja ja kankaisia 
sähköjohtoja löytyy myös Rakennusapteekin valikoimasta. 
Rakennusapteekki.

Kuva 42. Materan koristeellisista ’venttiileistä’ inspiroituneita luonnoksia.
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Tässä vaiheessa työtäni en kokenut muovia kovinkaan inspiroi-
vaksi materiaaliksi. Muovi tekee muodoista, niin yksinkertaisis-
ta kuin koristeellisemmistakin, halvan oloisen. Minulle selvisi, 
että muut materiaalit kuin muovi ja metalli, eivät sovellu hyvin 
massatuotettavan venttiilin materiaaliksi. Aloin kehitellä ideaa 
venttiilistä, jossa olisi muovista valmistetut sisäosat ja niiden 
päälle kiinnitettävät metalliset kuoret. Muovi voisi toimia 
riittävänä lämmöneristeenä, eikä kosteutta välttämättä pääsisi 
kertymään metalliosien pinnoille, samalla tavalla kuin jos koko 
venttiili olisi valmistettu metallista. Mietin erilaisia kiinnitys-
vaihtoehtoja metallikuorille. Kierteet putken kauluksen ja lau-
tasen reunoilla tuntuivat parhaimmalta ratkaisulta. Heräsi myös 
ajatus ideasta, jossa yritys voisi tarjota asiakkailleen valikoiman 
erilaisia päällyskuoria venttiilille. Kuoret voisivat olla eri mate-
riaaleista valmistettuja ja niitä voisi saada erilaisilla pintakäsitte-
lyillä. Materiaalivaihtoehtoina voisi olla muovi, komposiitti sekä 
metallit, kuten alumiini, kupari ja messinki. Puiset ja keraamiset 
kuoret voisivat myös olla vaihtoehto. Pintakäsittelyinä voisi 
tarjota kiiltäviä, mattapintaisia ja teksturoituja kuoria. Tämä 
olisi mielestäni hyvä liikeidea; yritys pystyisi tarjoamaan kaikille 
jotakin. Edullinen perusversio, esimerkiksi mökkirakentajalle, 
voisi olla polypropeenia ja arvokkaampiin kohteisiin, kuten 
suojeltuihin rakennuksiin, arkkitehdit voisivat valita messinki-
pintaisen vaihtoehdon. Aluksi tarjonta voisi olla suppeampaa ja 
sitä voisi laajentaa tulevaisuudessa kysynnän mukaan. Tämä idea 
oli oma ehdoton suosikkini ja näin siinä paljon potentiaalia.

Olin hionut ja jatkokehitellyt ideoitani. Hylkäsin lopulta aja-
tukseni venttiilin koristeellisuudesta. Koristeellisempi venttiili 
sopisi valmistettavaksi paremmin johonkin tiettyyn kohteeseen 
pienerässä. Silloin suunnittelua ei rajoittaisi ne materiaali- ja 
valmistustekniset ehdot, joita on Suomen Terveysilma Oy:n 
perustuotetta suunniteltaessa.

Muutkin aikaisemmat erikoisemman muotoiset, muun muassa 
1950-luvun muotoilusta inspiroituneet ideani, oli hylättävä, sillä 
venttiilin toiminnalliset ominaisuudet, kuten lautasen pyörimi-
nen, ilmavirtojen optimaalisen suuntauksen tärkeys ja se, että 
venttiili oli ajoittain saatava täysin ilmatiiviisti kiinni, rajoittivat 
muotoa.

Lisäksi koin erittäin tärkeäksi arvoksi venttiilin ajattomuuden. 
Edellinen malli on suunniteltu 1980-luvun lopulla ja tavoittee-
ni on, että venttiiliä ei tarvitse enää toiseen kertaan muotoilla. 
Vaikka ajatukset ornamentiikasta ja erottuvasta muodosta ovat 
jaloja, on tärkeämpää keskittyä siihen, että venttiili soveltuu 
mahdollisimman hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin ja siihen, 
että sen muotoilu kestää aikaa.

Kuva 43. Luonnos venttiilistä, jossa päälle pyöritettävät kuoret. 
Venttiilin sisäosat voisivat olla muovia ja kuoret esimerkiksi 
alumiinia.
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Tapasin Aalto-yliopiston opettajan, teollisen muotoilijan, 
Teppo Vienamon saadakseni vastauksia venttiilin materiaalei-
hin ja valmistukseen liittyviin kysymyksiini. Keskustelimme eri 
muovien ominaisuuksista ja valmistusmenetelmistä. Esittelin 
Teppo Vienamolle Suomen Terveysilma Oy:n nykyisen Velco 
VLR -venttiilin. Hän totesi, että venttiili on aikanaan suun-
niteltu tarkasti ja hyvin. Polypropeenin ruiskuvalamisessa on 
haasteensa. Valettaessa polypropeenia muottiin, on huomioitava, 
että aine jäähtyy muotin reunoilla nopeammin kuin keskellä ja 
tämä aiheuttaa kappaleeseen kutistumia, jotka näkyvät reunojen 
epätasaisuutena. Venttiilin lautasessa on takapuolella keskellä 
lieriön muotoinen kierreosa, johon termostaatti kiinnitetään. 
Kierreosasta puolestaan jää lautasen toiselle puolelle imujäljet, 
jotka ovat nykyisessä mallissa piilotettu keskellä sijaitsevan 
pyöreän koholla olevan muodon alle. Nämä ovat selityksiä 
nykyisen venttiilin muotoilullisille ratkaisuille. Kaikki lautasessa 
olevat koverat ja kuperat pinnan muodon vaihtelut peittävät 
polypropeenin ruiskuvalussa syntyviä jälkiä, Vienamo selvensi. 
(Vienamo 2019.)

Esittelin tekemiäni luonnoksiani Teppo Vienamolle. Hän ker-
toi, että litteä  ja päältä tasainen luonnokseni on polypropeenin 
ruiskuvalamista ajatellen kaikista vaikein muoto. Luonnokset, 
joissa venttiilin lautanen on kupera, ovat parempia, sillä kupera 
muoto on tuotannossa paremmin hallittavissa, eivätkä kutis-
tumat tai imujäljet tule esiin samalla tavalla kuin tasaisessa 
pinnassa.

Kerroin, että minua kiinnosti erityisesti kierrätysmuovi ja kom-
posiittimateriaalit venttiilin materiaaleina, mutta olin huolissani 
niiden ominaisuuksista. Jos kierrätysmuoveissa on monia muo-
veja sekaisin, esimerkiksi niiden paloturvallisuudesta ei voi olla 
varma. Vienamo kuitenkin kertoi, että kierrätettyjä muoveja on 
mahdollista erotella toisistaan tarkasti niin, että voi saada tiettyä 
haluttua muovia 99% tarkkuudella. Paloturvallisuus, kestävyys 
ja muut vaadittavat ominaisuudet eivät siis olleet ongelma, vaan 
kierrätysmuovia voisi hyvin käyttää venttiilin valmistuksessa. 
Myöskään hinta ei ole uutta muovia korkeampi.

Siirryimme keskustelemaan puumuovista ja biokomposiiteista 
venttiilin mahdollisina materiaaleina. Teppo Vienamo mainitsi 
suomalaisen yrityksen kehittämän biokomposiitin Sulapacin ja 
kehotti minua ottamaan selvää, voisiko se soveltua materiaaliksi. 
Materiaali on kehitetty muovin, erityisesti muovipakkauksien, 
korvikkeeksi. Se on ympäristöystävällinen ja mikromuoviton 
100 %:sesti biohajoava komposiitti. Sulapacia voidaan valmis-
taa ruiskuvalamalla ja se täyttää paloturvallisuuden määräyk-
set. (Sulapac Oy.) Sulapac ja puumuovikomposiitit olisivat 
Vienamon mukaan myös polypropeenia helpompia hallita 
ruiskuvalamisessa, sillä niiden kutistuma on pienempi, jolloin 
kappaleen pinnasta saadaan tasaisempi. Näin ollen komposii-
tit yhdistettynä lautasen kuperaan muotoon voisi olla toimiva 
ratkaisu. (Vienamo 2019.)

Materiaalit ja valmistus

Kuva 44. Läpileikkaus Velco VLR -venttiilistä. Venttiilin lautasen 
kaarevat muodot piilottavat polypropeenin ruiskuvalamisessa synty-
viä kutistumia ja imujälkiä. Suomen Terveysilma Oy
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Olin yhteydessä Sulapac Oy:hyn ja kysyäkseni, voisiko 
Sulapacista olla venttiilin materiaaliksi. Yrityksen edustaja 
vastasi, että he tähtäävät tällä hetkellä lähinnä kertakäyttöisten 
tuotteiden ja lyhytikäisten kuluttajatuotteiden valmistukseen. 
Sulapac-materiaalit eivät kestä kosteutta ja kuumuutta kovin 
hyvin, sillä ne käynnistävät materiaalien biohajoamisprosessin. 
Sulapac ei siis valitettavasti sovellu venttiilin materiaaliksi.

Toinen Teppo Vienamon mainitsema materiaali oli suomalaisen 
yrityksen Plasthill Oy:n valmistama Kareline, luonnonkuituluji-
tettu kestomuovikomposiitti. Otin selvää, soveltuisiko Kareline 
venttiilin materiaaliksi. Karelinessa käytetään neitseellistä, 
ympäristöystävällisesti tuotettua ja valmistettua havusellua, joka 
on helposti kierrätettävissä. Kareline soveltuu hyvin ruiskuvalul-
le, sen kutistuma on komposiittimateriaalien tapaan pieni eikä 
imujälkiä synny. Materiaali on kestävää ja sillä on hyvä lujuus–
paino -suhde. Se täyttää myös paloturvallisuuden määräykset. 
Karelinea on mahdollista saada UV-suojalla. (Plasthill Oy.) 
Selvitykseni perusteella Kareline sopisi hyvin ominaisuuksien-
sa puolesta venttiilin materiaaliksi. Lisäksi materiaalilla on 
mielestäni kaunis pintatekstuuri, joka antaisi venttiilille muovia 
arvokkaamman ilmeen.

Komposiitti tai kierrätysmuovi venttiilin materiaalina 
polypropeenin sijaan on mielestäni tärkeää. Siitä Suomen 
Terveysilma Oy hyötyisi taloudellisesti ja imagollisesti, sillä 
muovin arvostus on laskenut roimasti. Niin kuluttajat kuin 
suurempien rakennuskohteiden arkkitehditkin haluavat 
mahdollisuuden suosia ympäristöystävällisempää tuotetta.

Esittelin Vienamolle myös ideani venttiilistä, jonka sisäosat 
olisivat muovia ja ulkokuori metallia. Hänen arvionsa mukaan 
muovi voisi riittää eristämään lämpöä niin, että kondensaatiota 
ei välttämättä pääsisi syntymään. Etenkin jos uudessa venttii-
lissä tulisi olemaan styroksista valmistettu osa, kuten nykyisessä 
venttiilissä, tulisi näiden olla riittävä eriste. Vienamo otti esiin 
yrityksen todennäköisen taloudellisen hyödyn tavoittelun. 
Muottien valmistus sekä metalli- että muoviosille voisi tulla 
liian kalliiksi. Kohonneet materiaalikustannukset ja tuotteiden 
valmistus monessa vaiheessa lisäisivät kustannuksia. (Vienamo 
2019.)

Kuva 45. Sulapac on 100% biohajoava komposiitti ja se on kehitetty erityi-
sesti muovipakkauksien korvikkeeksi. Make Helsinki Oy.

Kuva 46. Kareline on luonnonkuitulujitettu kestomuovikomposiitti, josta 
voidaan valmistaa esimerkiksi huonekaluja. Archello.com
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Jaottelin kolme parasta luonnosideaani käytettävän materiaalin 
perusteella. Esittelin ne Suomen Terveysilma Oy:n toimitus-
johtajalle Peter Schlaufille.

Materiaalina polypropeeni

Kolmesta vaihtoehdosta tämä on paras, jos päädytään pysymään 
vanhassa materiaalissa, polypropeenissa. Konseptista on kaksi 
versiota: toinen, jossa lautanen on saman kokoinen kuin kaulus 
ja toinen, jossa lautanen on kaulusta suurempi. Konseptissa 
on otettu huomioon polypropeenin ruiskuvalussa syntyvät 
kutistumat ja imujäljet. Lautanen on kartion mallinen ilmavir-
tojen suunnan optimoimiseksi. Keskellä lautasen etupuolta on 
kierreosan kokoinen, tasainen pyöreä pinta. Näin kierreosasta 
syntyvä rinkula jää piiloon samalla periaatteella kuin nykyisessä 
mallissa. Putken kauluksen kokoa on pienennetty mahdollisim-
man pieneksi niin, että se on nykyistä sirompi. Venttiilillä olisi 
mattapinta, jolloin sen voi tarvittaessa maalata. Tämä konsepti 
on mielestäni kuitenkin vain pieni parannus nykyiseen venttii-
liin.
 

Kolmen konseptin esittely yritykselle

Materiaalina Kareline-komposiitti

Tämä konsepti on tarkoitettu valmistettavaksi Kareline-
komposiitista tai muusta komposiittimateriaalista, jota on 
valmistuksessa käytettävässä ruiskuvalussa helpompi hallita. 
Kareline-komposiitin kutistuma on polypropeenia pienempi, 
jolloin yhdessä lautasen kuperan pinnan kanssa ruiskuvalusta ei 
synny samanlaisia kutistuma- ja imujälkiä kuin polypropeenia 
käytettäessä. Myös tässä konseptissa putken kauluksen kokoa 
on pienennetty mahdollisimman siroksi ja venttiilillä tulisi 
olemaan mattapinta, jonka voisi maalata työmaalla.
 

Kuva 47. Rhinoceros-mallinnusohjelmalla ja käsin tehtyjä luonnoksia.

Kuva 48. Rhinoceros-mallinnusohjelmalla tehty luonnos.
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Kahdesta materiaalista valmistettu 
venttiili

Tässä konseptissa on kahden osan sijaan neljä osaa ja se on 
valmistettu kahdesta eri materiaalista. Sisäosat voisivat olla po-
lypropeenia tai kierrätysmuovia ja ulko-osat metallia tai mah-
dollisuuksien mukaan muutakin materiaalia. Muoviset sisäosat 
kiinnitetään seinään samaan tapaan kuin nykyinenkin venttiili, 
mutta putken kauluksen ja venttiilin lautasen päälle kiinnite-
tään kiertein muuta materiaalia olevat kuoret. Polypropeeni on 
hyväksi todettu materiaali venttiilille. Tässä versiossa venttiilillä 
olisi parhaat mahdolliset ominaisuudet: muovi optimaalisim-
pana materiaalina sisäosissa ja metalli tai muu esteettisesti 
miellyttävämpi materiaali ulko-osissa. Venttiili toimisi parhaalla 
mahdollisella tavalla ja ulkonäöltään se olisi mielestäni tyylik-
käin vaihtoehto. Venttiilin muunneltava ulkonäkö toisi mahdol-
lisuuden valmistaa tuotetta, jolla olisi eri hintaryhmät vaativiin 
kohteisiin ja tavanomaisiin kohteisiin.

Toimitusjohtaja Peter Schlaufin mielestä ensimmäinen esitte-
lemistäni konsepteista muistutti liikaa nykyistä venttiiliä, josta 
olin hänen kanssaan samaa mieltä. Kolmatta konseptia hän piti 
liian monimutkaisena ja kalliina valmistaa, eikä metalli venttii-
lin materiaalina saanut hänen luottamustaan. Hänen mielestään 
toinen vaihtoehto oli paras, joten se oli valittava jatkokehitte-
lyyn.

Kuva 49. Rhinoceros-mallinnusohjelmalla ja käsin tehtyjä luonnoksia.
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Jatkoin Rhinocerosilla luonnostelua. Testailin, mikä kupe-
ruuskulma oli tyylikkäin ja laskin mikä olisi pienin mahdol-
linen koko sekä lautasen että putken kauluksen paksuudelle. 
Luonnosvaiheessa en ollut ottanut tässä versiossa huomioon, 
miten lautasen takapuolelle saisi kartiomuodon ilmavirtojen 
suuntausta varten. Ratkaisin ongelman niin, että styroksiosasta 
tulee nykyistä kookkaampi ja se täyttää koko lautasen taakse 
jäävän tilan.

Yrityksen yhteistyökumppani Viikinkikone Oy:n Jonne 
Väisänen mallinsi Suomen Terveysilma Oy:n nykyisen Velco 
VLR -venttiilin ja sain häneltä 3D-tiedoston käyttööni. Käytin 
mallinnuksessani hänen mallintamaansa putkea ja putken sisä-
osaa, johon termostaatti kiinnitetään. Kauluksen ja lautasosan 
mallinsin itse. Mallinnuksestani 3D-tulostettiin 1:1 prototyyp-
pi, joka toimii kuin oikea venttiili toimisi. Sen voi kiinnittää 
venttiilin muihin osiin.

Yksityiskohtien viimeistely ja lopullinen mallinnus

Kuva 50. Lopullinen Rhinoceros-mallinnusohjelmalla tehty 3D-malli venttiilistä.
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3. VALMIS TUOTE
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Venttiili valmistetaan Kareline-luonnonkuitulujitetusta kesto-
muovikomposiitista. Värivaihtoehdot ovat valkoinen, vaalean-
ruskea ja musta. Venttiilin mattapinta tulee mahdollistamaan 
maalauksen tarvittaessa.

Venttiili valmistetaan alihankintana ruiskuvalamalla muottiin 
tehtaalla Ruotsissa Göteborgissa. 

Venttiiliin ei tarvitse laittaa asennuslevyä, sillä työmaalla oikean 
kokoisen reiän poraaminen seinään tulisi arkkitehti Mona 
Schalinin mukaan olla mahdollista. Jos kuitenkin reikä jää liian 
isoksi, voi venttiiliin asentaa mahdollisimman pienen pyöreän 
muotoisen asennuslevyn.

Esittelin valmiin venttiilin toimitusjohtaja Peter Schlaufille ja 
hän oli tyytyväinen lopputulokseen. Opinnäytetyötä tehdessäni 
Suomen Terveysilma Oy on ilmaissut kiinnostuksensa ottaa 
suunnittelemani uusi venttiili tuotantoonsa. Seuraava vaihe on 
tehdä prototyyppi Suomen Levymuovi Oy:llä, jossa varmiste-
taan sen soveltuvuus ruiskuvaluun. Venttiiliin tehdään vielä tar-
peen mukaan muutoksia, jonka jälkeen se on valmis tuotantoon.

Materiaali ja valmistus

Kuva 51. Valkoiseksi maalattu venttiili.

Kuva 52. Venttiilin päämitat.
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Kuva 52. Venttiilin päämitat. Kuva 53. Venttiilin värivaihtoehdot.
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Osat

Kuva 54. Kareline-komposiitti antaa pinnalle kirjavan tekstuurin.
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Kuva 55. Kaulus. Osa kiinnitetään seinän sisään asennettavaan teleskooppiputken päähän. Osan keskelle kiinnitetään termostaatti. 

Kuva 56. Styroksista valmistettu eriste. Osan toisella puolella oleva kartiomuoto ohjaa ilmavirran otollisesti huoneistoon.

Kuva 57. Lautanen kiinnitetään termostaattiin. Lautanen pyörii avaten ja sulkien venttiilin termostaatin mukaan.
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