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Saviyhdistyksenensimmiiinentoimintavuosiedessiimme
Saviyhdistys- savirakentamisenedistdmisefsit/. perustettiinKiljavalla 20 11.1996ja
joter voidaantodeta,ettiiqlosi 1998tulee
2.3.1998,
yhdistyshlvekstttiinyhdistysrekisteriitr
tulee
varsinainentoiminta\,losi. VuodetrpAiitapahhrmat
olemaanyhdistykseaensimmiiinen
Ensimnihetrdistd "Savilattiakurssi"onjo
olemaankolne kurssiajotkayhdistysjaidestta.
ovat "savirakentamisenperuskurssi",missemketrnetaatr
pidettyVebraallaja seuraavat
esittelyseidesavitekniikallaSuitiankoetilalla Si{i]o.tiossa2z-26kes?ikrutasekd"Savisaunan
rakentaminen" Ilalssila! eriipuistossaJlviiskyl?inseudulla13 -17. heiaiikuuta.Syksylle
yhdistyksemmetoimii is?iatiiniiPohjoismaidensavtakentajieneli NOL:in slYskokouksessa
Turussa.
muutrsiihenliittlv?h ekologisen
Yhdistyksetrtarkoituksenaoa toimia savirakeotamisenja
rakentamis€nedistiimiseksijatiime t"yitotr oielestiini sek?iEielertiitrtoi4€n ett?ihaastava'
Savetryledrille tapahtuukoko ajanerilaisiaasiofua:' sitii tutkitaan, sit?isovelletaanedlaisissa
heti
rakenteissa,saveakokeillaanihaa "omin p:iin" erilaisiir kohteisii4 savestakeskustellaatr
liiytly
oaassa
kun viihii!.kh aihettao4 savion tuthl asiay!q):iri maailflaa,melkeinjokaisessa
jne. oletr joskus salolrut ettii saviyllittiii usein
kokgmuksiasavetrkeytdsterakentamisgssa
positiivisella tavalla, p?iinvastoinkuin monetmuut rc' modemitEateriaalit Olen aivacvama
hrlwaisuudessaja tarkoitan
;iite, ette savenkaftdiakentamisprosessissatulee lis?i?infymii?io
tiilesseja
savionjo raaka-aineena
t?itetrei-poltetussamuodossa,sillii poltetussamuodossahan
etta savi otettaisiitrsehzistiesiinkaikissarakemusalaakoskevissa
ker.'tsorassa.Olisi t?irke?ie,
sill?iesimerkilsisavilaastin kiyttii muuraustyiissiijea useir kokooaar pois
kou.lutusasteissa,
koulutuksestaja alanoppikirjoista.
kanrlaltahlvee rakeda4isaikaa,jotel n]t vaid
N).t on toukokuu ja savirakeotamisetr
lziierya:in ojanpohjaansaveahakemaanjasittentydtrtekoon.Olkoon tyttn tulos pieni gilli tai
iso talo niin saviteloiikalla sekeyl
Hy/aii kes?ie!
Toivottaa

F,e*zr44'-

Rob€rtHolmberg

|..---------..
i Stviyhdistyksenhauilus 1998
iRobert Holmberg.pj..07320Jackarb).puh 0400-491441
Humal'stonl€tu7 b 20100Turku
Teuvo Ranki, va;apj . FarmaMaaseurul€shrs
puh.
ranki@farmafi
I
050-66472.fax 02-233 7570,e-rnait teuvo
4a
+faxoro-1dr
puh+f,Y
019-342
407
siht.,Bo.kintie44,08700Virkt 14 -,,r.

inn-Marie Fromner,

puh. tyd 09-68035520, e-mail sprache@goethe.kaaF1i.fi
Sinikka Siet<treli,ranastonhoit., Ratarillne 5, 02610 Espoo'puh 05G565 879a' fax 09'594 452
Muut jiisenet:
JohannaJaakkola. Albeninkatu46 C a3, 00180Helsinki'puh 09-6933919,fa-{09-6803 0011' e-matl
net
JohannaJaakkola@equator
5, 65100Vaasa,puh 0400-542335,€-marl
i Loar"r" Wutter-ono, Lastenkodintatu
: andreas.n"ltermann@tec.puv.fi
iVrrajiisenet:
'Bostrdm,
15,02400Kirkkonummi'p\h 0422'322194
iPlul
Slv?ilaaklontie
yll?i
:Sinikka Siekk€li,ks.
pankkiiili: Leonia800019-70s647s4
Saviyhdistyksen
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Kev.iltenehdys kaikil le savitaswille !
Kev.it on mennyt ja valkovuokot kul:kineet jd kes.j on owlla Pd.islEsineen. Ldm'nin tervehd/s
hallitulcte lta kaikille jtuenille!
olemme efittdin iloisia ett.i maksdneitu jaseni.i on nyt io 45 J.r totuomme ett.i lehtilildukset
' ttissti vasta
orat tulleet perille. Oma lehtemme, jonka nifteksi tulee Pci^lEnen
" Prttxl<ysenp;lkasen" muodossa ' on ry)t ty<in dlla. Kannesta huomasitte io lehden
logolcilpdi lun. Lehtemme taroitteitd ovat:
- iahdollisinman runsas informadtio sqvirakenlafiisestd ia muusta sawen liitt)"vdstti
toimiwmstd j.isenilt i i.Beni lle
- infomdatio Suomessaselai muualla maailmalla olevista k rsseista,ioka Lliyfim'Esd
tarkoiltaa ettd NoL-julkaisun infortuaatio tuIldan k idntatmd.in suo,neksi.
- savirul@ntamiseen liittyv.in kiUdllisen tiedon levitt.iminen
- toiniminen droimenl pdiislEnpesArttj, iome kail:kiefl "pesdntdkzntajien" ideat ia rnielipileet
otdt tefletulleitd.
Nyt olisi toiveena lEt.i(i vapadehtoisid tytmtekiititd Saviyhdistykseen Suurin tarve kill'i
hltkella on selvitelki paperisotaa. EIi NOL-leMen l(.idntdminen suomen kielelle sekri thuitd
oieni.i Dosntus- yt tehrcivid. (. - 7'
'Bittnarsm
yhdistlksellti on oma infoPisle, iohon kaivdttaisiin
mess;itta Jr'dkzs.itautd
qv
qp
qaehto
v
isid s esta kefi oi i a.
Tirussa marraslcuussa pidettttvtt yhteispohjoismainen sdvikokous koipaa mdioitusta
osanottdjille seki paikallista apua kakolll8en idti.stdmiseksi. Teuvo Ranki ottaa rtdstadn
tiedot Jst irtillisist.i mdjoittqiista (lat nryd ei sit tiiet i Turust mittA'i!)
'
set:raava Pritislcynen - siihen ,netmess.i toiyott.rrdsti jo tdstd poil@syaiheesta varttuleempi
ilnestty stys-l;kakwssa. L(ihettdk id matefidalid viim l59 nemessti; keltokad kts'in
tdi ios olette lEtcineet mielenbiintoistd savitietoa kirjoista tai
rakenriaiikenutaista,
vaikkapa intemetistd, jneine- Kuvat ja piirlokset ovat efitt.iin tervetulleita!
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SUOMENSAVIRAKENTAJATPITWAT WOSIKOKOI]KSENSA

Lauantarnamaaliskuud 7. pdivnna kokoontui 17 SaviyhdistyksenjzisentaVaasaanwosikokouksen merkeissa.
Yhdistys on maaliskuusta 1998 lziltien rekster6ity yhdistys ja tista liihteekin yhdistyksen j:idestiltyryt
toiminta liikkeelle.
1998yhdistysjiidesti.ii savirakennuskufseja€ri puolilla Suomea Yhdistys p?utti myijs omar P:i?iskFen_lehden
toimittamisest4 josta t issii lukijan k;dessaensimm:iinen numero,vasta "P:iiiskysenpoikaren".P:iatettiin myjs
anoa pohjoismarsenNol--jdtestiin (Nordisk Orgarisation fdr Ledordsbyggeri) jzisenrytti ja vhdistvksen
edustajaksi NOL:in kokoutsiin nimitettiir Mikael Westermarch tai ta.peen vaatiessa toiDei, hallituksen
nimdim?i henkilit.
Yhdistyksensyyskokous,johon toivotaanosanottajiamyds muista pohjoismaist4 Fideti:in 14.-15. marraslaruta
Turussa,
Yhdistyksenjaisenmaksu1998 on l5Omtqjosta osasuo.itetaa.nNOL:ille Nyhetsbrev_juikaisuntoimittamiseksi.
Yhdisfyken halitus v. 1998:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteed
Rahastonhoitaja
Muut j?isenet
VarajAsenet

Rob€rtHolmberg,Powoo
Tewo Ranki, Twku
Ajn-Mane Frommer, Siuntio
SiniH<aSiek&eli,Espoo
JohannaJaakkol4 Helsinki
AnalrcasWaltermatuLVaasa
Paul Bosko'm,Kirkkonummi
SiniH<aSiekjkeli,ftpoo

Yhdisfys on aloittarut Suomessald)tjvien savirakennustenkartoittzmisen, joka jatkuu edelleeD.4'Tirmne
luomran kokonaisku!'da iJlili\ huhc nissa ia ntilrin on Ekentaiut mitd la iten savitek iil&aa kiytuien
maassamme.TiimZin lehtisen sivuilta iij,ty Uihiin tarkoihrkseenlaadittu lofilake, jota voi kopioida tai pyltiii
sihteeriltii lisii:i Toivonune kaikkienj:isenten aktiivista osallistumistatietojenl€ruuseen!Yhdislys plTkii myds
lromaan yhle''i(sie naapudnualrune Viron savirakentajiin Suunitelmiin kuuluu myijs mahdollisimman piac
olla edustettunaomallakotisiwlla Intemetis$i
Suurkiitos Andrcas Waltermannille ja rydryhmdll€eiinomarsistakokous?uitteisial

Robert
Holmbers*-t-"

u'"T:

_r:"': :":t:
Vuosikokouksenjzilkeen Teuvo R2J*i kgnoi Raision ja Vehmaan savirakennuskohteistaja n:iytti uu$Dta
ku!€satoans4,jonka j:ilkeel niiytettiin Mkaet westerma.rckinja tutkimusryhm:in video luonnonmukaisista
ra1.ennusaineisia.pe;fii Okkonen ja pekl. Hippi alustir€t kiiyntiZimmeheid?in ralennuksillarn kertomalla
kokemulcistaan saviEkertajin4 ja sen jekeen siirryimfie kitperi:in pakaasilmaan suuntana Mustasaaren
Singsbyn kyla muutaman tltonretrin pa:in:i" Vaasasta Toisessatalossaon kiyetty valutekniikkaa toisessa
harkkoja jj loppusuoraalkaajo hii:imottii?i.Suurkiitos is:innille usta rilaisuudesta;toivottavasti saalrunepaljon
tietoa heid:in kokemukqstaanmuillelon laettava-kril
Ann-Marie Frommer

f,Q sAlKnJALLrsLUr-rA
RAL
vo[l{d, Froz, west.rorcl! Mik,elr savn*oleilo,
lr,g.i&lb€gISBN3-?88G751I-2
Volhard,Frdz tridd.bbhe,c.F.M
Mi*., G@d.: Ldotrau-Il&dbud, Okobud, ISBN 3-922964-56-7
wTud,,
Rabq: Bda ud Spiclo Eit Ll$q Lu&tdhb4 ISBN 3 172-02510-7
Ekbl@, Adila: Od hB avjdd o.h rqnald
Taft palttaa haluanm jdk v6ti tdtdentdn!
Au alaa n Mriinat nona aodistaldtdai$.inn !
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SAVIYHDISTYSTARJEST,UKES.NAIKANA
Savirakentamisenperuskurssi
22.-26.6.98
Paikka: Suitiankoetila, Siuntio
eri kw}tsavi- ja olkipaalitelriikoita k?i]'ttiietr
Kurssi: Neyttelyseidenrake,ntaminen
Kurssimaksu:200,-/hetrkilit/piiive.
Ilmoittautuminenviimoirteiin 12.6.
Ilmoittautuminenja lfieryi?i tietoja: An4-Maie Froomer, pul ia fax 019-342 4o1
tai kussia vetej?ilt?iRobert Holmberg,puh. 0400-491441

Savisaunanrakentaminen
13.-17.7.98
Pai.kla: Halssila! erepuisto,rywask/e
valutekniiklaa keltteen. Senlisiiksi opetetaal
Kurssi: Kurssin aikanaratennetaansavisarma
savtakenta$is€nperusteet.
Jiifeste,i: Halssilaner?ipuistor.y.
Kurssimaksu:200,-/henkjlit/Peive
ilmoittautuminenviimeistiiiin 29.6.
Ilmoittautuminenja liihempietietojar Vexi Virtanen,pul. 050-5923696tai
kulssh vetej?iheRobert Holmberg,?uh. 0400-491441

@ Oletkoliikkuva,utelias,kokeilunhaluinen,
tekevansorttinen" ? €
Jos et valita liihiilomasta voit vaikka menna savirakennustalkoisiinl
KisY rakentajiltalisaa !
,
PekkaHippija Pen$iOkkonen,06-3128263(Vaasa)
Siskoja Kyiisti Kangas,08445 4664 (Nivala)
2719(Vehmaa;viikkoennenja jalkeenjuhannuksen)
SinikkaRiittiti,02-433
elo/syyskuu)
TeuvoRanki,02-2731533 (Mynamaki;
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HUT

LRT
TUTKIMUSYKSIKKO
RAKENTAi]IISEN
LUoNNoNMUKAISEN
ARKKITEHTI
WESTERMARCK,
MIKAEL
VASTAAVA:
ToIfuIINNASTA

KoRKEAKOULU
TEKNILLINEN
/ PUURAKENTAMINEN
ARKKITEhTIOSASTO

5/3 1998

TUTKIMUS
RAKENTAMISEN
LUONNONMUKAISEN
kiivaampi
Luonnon resurssien yha
ja varsinkinenergiankaytdn
hyodyntaminen
on johtamassa
talle
vuosisadalla
huimakasvu
tilanteeseen.
ymparistdmme
kestdmAttomedn
seurauksetnakyToimintammekonkreettiset
kaupunkienymparilla
vdt mm.ilmansaasteina
saastuneina
sekajuoma-ja uimakelvottomiksi
vesistoina. Ymperistoongelmia koskettavimpinakoetaankuitenkinniidenterveysvaF
kutukset,jotka ilmenevatmm.iho-ja hengitystiesairauksinaja jopa miesten hedelmattdmyytene.Naidenl6hinnatuotantoonliittyvien
ja terveyskysymysten
lisaksiraken-.
ymparistosiseilmaston
myds
nusalaa koskevat
terveysvaatimukset.Uusissa rakennuksissamme yleiset home- ja paastdongelmat
varaiheuitavatnykyaensuurenterveysriskin
sinkin meiden ilmastossa,jossa vietetaan
suurinosa ajastasisatiloissa.
Vuonna 1994 perustettuLuonnonmukaisen
rakentamisen tutkimusyksikki LRf pyrkii
toiminnallaan ldytamaan ratkaisuja
Iiitwiin ymperistd-ja ter
nykyrakentamiseen
veysongelmiin.Hyddyntdmelleperinnerakentamisenmateriaalejaja pitkaaikaiskokemusta seka nykyiste tuotanto-ja mittausteknologiaavoidaantuottaaja rakentaanyseke kestaven
kyisten rakennusstandardien
Tavoitperiaatteiden
mukaisesti.
kehityksen
ja
teenaon tuodaesille kehittaa:
- Rakennusaineita,jotka ovat pitkaikeisia
seke luontoonhajoaviaja joita voidaan
ymperistoA
rasittamatta
tuottaa
yleisiskli
luonnonraaka-aluusiutuvista
ia
neista(ks.taulukko)
joilla em. aineistavoi- Rakenneratkaisuja,
ja terveellisia
daanrakentaayksinkertaisia
rakenteita
- Kaytt6jarjestelmie,joilla voidaan tehokvehentaauusiukaastija yksinkertaisesti
ja
tumattomanenergian puhtaanveden
kayttoa rakennuksissasekd kasitella
jefteetpaikallisesti.

Kevaalla1995 LRT keynnistiMUOTTI-tu*imushankkeen,jossaselviteteenluonnonmuvalmistusmahdollikaistenrakennusaineiden
maatilojenraaka-ainesuuksiahy6dyntdmalla
ja
seke tuotantoonja
, tila- kone resursseja,
liseansiomahdollirakentamiseen liiwie
ja kekartoitetaan
Hankkeessa
suuksia.
ja
hitetaanko. rakennusaineita niihin liittyvie
tuotantorakennusjarjestelmia seke
menetelmia. Tutkimuksessaon kehitetty
kutentArkkelys-ja
moniatuoteprototyyppeje,
korsipuristelevy,savi-olkikartonkipintainen
valmistettaharkko,seka savi-kuitumassasta
melattialaatta,
rakennuslew
vat
luseinarakenne,maali ja palonsuojatasoite
HankettarahoiftavatMaa- ja metsatalousmF
Suomen Akatemia. Lisaksi
nisterid ja
hankettaedistdvatesim. Olkigalleiaan Alaslaneyttely,jossa
rolle rakennettuainutlaatuinen
voi tutustuakdfenndsko. rakennusaineisiin
sa (puh. 02 764 5118)ja monet muut
joitaLRTkonsultoi
yksityisetprojektit,
tulokset
Rakennusainekartoiluksen
jossaesitellAennoin 50
julkaistaanraportissa,
eri tavoin ko. raaka-aineistakoostuvaa
joilla voivanhaa ja uutta rakennusainetta,
daan kattaa lehes koko talonrakennuksen
kustankenta ks. kaavio). Rakennustiedon
huhtikuussa
tamajuakaisutuleemarkkinoille
jo
videoon tilattavissa
98 ja samansisaltdinen
LRT:ste.

jarjestettdville
SeAnndllisesti
Luonnonm ukaisten rakennusain eiden tuo'
tantokurssillaLRT kouluttaamaanviljelijoite,
pienyrittajiaja tydttomiaaloittanfeanrakennusaineidentuotantoa,jonka tavoitteenaon
saada tuotteita markkinoilleseke uusia
Vuosina1997- 98 yrityskurssit
tvdoaikkoia.
-Loit"an
pidetaen
seudullaja ne rahoittaa
sosiaalirahasto
Euroooan
ia tyovoimahallinto.

PoSTIoSoITE:LRT/ A -os, Box6500,02015HUT'FINLAND
ESPOO
6 A, OTANIEMI,
TEKNIIKANTIE
KAYNTIoSoITE:

+358-(0)9-4514459
TELEFoNE:
+358-(0)9-455-4508
TELEFAX:
LRT@HUT.Fl
E-MA|L:

Luonnonmukaisetrakennusaineet
Taulukkorakennqsaineiden
Mmitblys€ niidenkoostumuksenperusteelta

Runko-ja
teybaineet

Keytii ilman
sideainetta

Klyttii sideaineidenkanssa
HIENOKIVIAINES
Savi

Puuaines
Raakapuu

ja
Sahanpuru
hdyliilastu
Lastuvilla
Hiontajauho
Tuohijakaama
Korsiaines
Oljet
Ruo'ot
Oljypellava

KASVIENSIDE. MUUTSIDEAINEET
AINEET
Pellavairljy,hartsi,
Ligniini,silika, eHinliimagbrva, ka.
pektiini
seiini, tiirkkelys

Kenflasahattu,-hoyliitty, Polkkyseina Lampdkeselty
jereaja pienipydreapuu- Riukuseind
puuavaEl
tavara,paanu-ja parekatpdlkkyhttia
to, Iautakatto,
Teyb
Kevyisaviha*ko
, -valumassa

l-attiamatto"Linoleum"

Tuohilew

Tuohikate

olkipaali,
Olkikatto,
silpputayte
Rappausmatto
"Berge/'

Kevytsaviha*ko KorsipuristelevyKorsarkkelyslew
Olkihirsi
"Ol-ha",
, -elementti,
-levy

Kuituain€s
Puukuitu
Savimaali,kui-huopa,-rive tusavilevy
Kuiiupellava
Eristenauha,
Nokkonen
Lampaanvilla
Tasoite"Bore"
Lehmdnkarva
eristelew'Voilokki"
Rive,
RappausSiankarva
laasti
Tupasvilla,
hamppu,ruokohelpi
Kiviaines(karkea)
l/assiivikivi
LuonnonkMjulkisivu,
sei-

na,

Sora
Hiesuja hiekka
Kr'viauheet

Humusaines
TuNe
Lietelanta

kivialka, laattalattia
Perustusja kate
Teyte

Savitiili
Savilaastit

Turvelevy,-tiilija -harkko,
Pahvitettu
lurvesilppu'Silenda",Turvekatto,
Silpputiiyte
Savilaastit

lGlkki-ja itlimaalit
Lattiamatto
"Linoleum"

SAVIYHDISTYS
edistiimisekir.y.
savi.ak€ntamilen

SAVIRAKENNUSTf, N DOKUMf, NTOINTIKAAVAKE
1.Rakermuksen
aykyinenkiittd:
alkupriiine[ @tit:
2. Rak€nnuksetr
3. Ral€ntarnisvuoti:
4. Itakentajat:
5. Tietojaral@ntamista\'asta:

ktrmosla:
6, ArvioitarakennulGen

7. Rakenrukensijainti
8. Paitkakunta:

kykiikaupuDgino6a

talonnimi ontinn:o

9. Rakeruuktenosoito: .._ - \
10.Omistajanyhteysti€dot:
I l Tiedotilmoittr/keriisi:
12.Mahd.muitatietojakohteest4esim. lokuvi4 mittqj4 piirustukia ulko€sust4ylGityiskohdirtaja
pohj4iinoksia ym.ym.:
rak€nteista,

:i

Ystiiviillis€sti palauta o€oitteella:
Ann-Marie Frommer, Bocksintie44, 08700 Virkkala
tai faxilh 0rq342 407
(Jostiedot lihetetii:in.disketilld pyydeuirinkeytcidien RTF-talennu6ta!)

