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Hei Sarirakentajat!
Meilld on fai ri hetkellti 54 naksanu ajBe ttjjoten JIPPI !
Moni tietysti ihmettelee, ,nihin ne rahat neneela se a kin ihatl oituin
Ensi ntikin maksanme 5A%t.isamaks ista NoL'lehdele TtilLi ha@aa NoL-leht'i teh.l.ian ja pai etaan
Ruotsissa; lehti siirtry autonoattisesti siihen naahan,jossa pohjoisnainen sihteeristd toi ni i
Toiseksi otenne olleet eri tapahtlmissa kesan aikana teken.lssa S@ilhdistvsttt tuhnet ksiia tietvsti
sairukentamisla, esin. Ili ndsin R xkkipaivild sekd OK?-1-maatala tlldvttelvss.j Oripd.issd I a Somerolla
sakuluja
Savisenillaarissa. Osattoilahrne Oaskenneile olenme koruanneetjo knwtanbe
Kolmanneki: OmansNi PiidslEse tekeniheb maksaa - painok stannukeetja Pastitur.
yhti ede een peftj(jnLaulutan in okkaita vapaaehtoisia sdaerta kii tlostuneita l kroitanne. Mcill.i olisi tdtue
henktois!.ijotkA voisivat esin. kaiiintdaimielenkiitttoisia aftkkeleita NOL leh.le\ta suomeksi fteidan
Paastqseenme, sekri he kldstd ioka olisi vahan niink in se ai en info'henkild, joka olisi vhtevdess'i eri
savlyojekteihin, ker.tisi tietoja autonaa isesti praiekhen ete enisest.ijne ja ktoittaisi siitti Pdhlqseen
LAnpi mAt swste rvei set I
Rahakirstw haltija
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FRANOR)F6RA\DEN

Saviyhdistys ja sen teht?ivet

Lerbyggarliirenitrgetr och dess firnktiooer

Sateinenkes:i otr ohi ja on aikaa hieman rentouhra.
Kesiin *jji oli kzikille savirakentajille todellinen
haastenkenteiden hitaan kuilumisen johdosta.
Yhdistyksernme hallitukselle kese ofi myiiski
haaqeell'nen.Suuniuueillaoli useampikrussi.
jorsta ykri roteurui jokseenkjnsuunnilelrnien
rnukaisesti ja toinen, Jwaskyliin kurssi, vietiill
pienimuotoisempanaliipi. Opnnme ainakin sen,
en ei ole kovinlaan helppoa saada ihmisui
liiH{eele savirakentamisen ke*ikursseille.Trima
on hlvin I'rnrn:Arettiv:D kun ottaa huomioon sen,
etti kohderyhm:irnme koostuu p:iiiasiallisesd
aikuisista ihmisisti! joilla on perheetja ansiotyd.
Ei ole kovin helppoa irottautua jokapiiiviiisist?i
hunsla
ruhrnersraja
kaikenhs:iksimaksaaion
Saviyhdistyksen tehtjivie sopiikin t?isse pohtia.
Yhdistltcen teht?iv:heon edistiiii savirakentamista
ja levifie;i tietoa tiistii aiheesta.Mk?i sitten olisi
xehoklain keino tiiyttii:i tim:i tehtZive?Kesa osoitti,
etli kussien j:id€stininen ei ole kovrn helppoa.
Tul€ekin mieleen, et i ehkii oleellisinta onkin
infornuationkulkr ja liedon leviaminenJ:Eeruen
keskuudessa - tihzin uskon alnakin itse
henkildkohtaisesti.
Mahdollisen pikarsesti meid:in tulisi j?kjesti*i
SAVIKIRJELAATIKKOI
INTERNETIIN
Sinne voisi 1iilrcfi:iii tiivistetryii tietoa siiti mit?i
savirakentamisenpuitteissa tapahtuu. Samalla se
olisi j;isenten viilinen linkki. T:issetulee mydslon
huomiorda sallkbpostr sis:iisetr;i liedolkmis'
Koska Saviyhdistyksen tyd tapaituu kokonrrn
paaehtoisin voimin, talkootitni, meidiin tulee
plrkia siihen, ena kaitki ryij iheet or?t
maldollisimman helpot, muuten l(uka2n ei kauan
jaksa veti.ii toimintaa. HallituksesEa toiromme
vilkasta woropuhelua neid?in ja j:isenien v:ilila
Varmasti tat''By monta hienoa mkennusprojektia
josta ei olla vieh kuultu. Ofiakaa yhte)'ttii Ja
kertokaa
niistii.
lijytMen
Suomesta
saumkennusten k rtoitus on pai:isst'tmukawsti
alkuunja tissiikin toivommekenc[te ddiivisuutta.
Muka\,?aKUIVAA loppusyksy;itoilottaen ja
NOI. KOKO UKSEEN VEEMAAL L E KAI KTI
SWA]I ELL ISESTI TERW TULOAI
RobertHolmbere

En regnie somnar ,ir fdrbi och det :ir dags att
var!? ner lite gand.
Sornmarensvider var en utmaning fttr alla
lerbyggarei och med den Ungsaftna torkdngen I
konst ktionema. Fitr vrr Iifenings styrelse var
sonmaren ocks5en utmaning. Vi planeradeflela
kurser rarav endast en blev av rAgorluda som
plan€ratoch en, den i JW?isM4 blev i nedbantad
form genomfiird- Vi tirde oss etminstone att alet
inre :ir se latt an 6 folk till sommarkurseri
l€rbyeeradstelsdk. Det iir f6rstieli$ de mall
tinker an d€t :ir i hwu&ak dr luxna personermed
familjer och arbete som vi dltar oss till Det iir
inte sa Htt att ldsgitm sej frin de dagliga rutinerna
och dessutombetalafdr nijjer.
\4an kan h5r tundera tjver lerbyggarfttreningens
tunkroner.Fdreningen
har trll uppgfi an beEemja
byggandetrnedlera son byggnadsrnatenalsamt att
informera och spdda kuNkap i iin:rnet.Vad :ir da
det efiektilaste s:ittetatt gdra detta pe? Sommaren
visadeatt det d?i.rmed kuser inte :ir se lett. N{an
konmer de a$ dnta pe att :ir det kanske direkt
inforrnationsbyte mellan
alla
ltireningens
medlernlrlar som :ir det nasentliga - det tlor
etninstonejag personligenpe.
Vi borde snarast maijlig ordna med en
LERBREVLADA I INTERNET TiII ViIKENln N
kunde skicka koncentrerad iolormation om vad
son rn pe galg inom lerbyggnadsteknikSamtidrgt
sl<l le den utg6n ftfeningens Lint
till
medlenmarna Ha-rkonmer fdrslis E-posrenpe
€n sta.kareplats somintem informationskanal.
Eftersom arbetet med L€rb'ggafdre ngen sker
helt pa ftivillig bas som obetalt talkoarbetenuste
vi fe alla arbebskedensa enHa som mojlrgl.
annarsorkar ingen i tingden med detta system.Vi
i st'rclsen vill g:ima ha en livlig dialog mellan oss
och fdreni4ens m€dlenmar. Det finni siike( trna
byggnadsprojeldson inte :innu har presenterals
vidar€. Hdr av Er och b€dtta om dem. Kanoteket
dvff lerhus i Fida.nd har en liten bitrjan och h:ir
g:iller'det att ockxevisa akMtet fi"anfiltet.
Med hopp om en skijn TORR h6st och ett
HJARTLIGT V/|LKoMMEN TILL
NOLTRAFFEN I VEIIMAAI
RobertHolmbers

KATSU
SAVIYHDIS TYKSEN JA NOL :IN
,STY,SKOKOUKSEEN
vBHMAALLA

14. - 15.11.1998

Paikka:Riittiii tila, Riittib tie 35
OHTELMA
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Ho 10.00
Ho l1.OO
Ho 13.00
Ho 14.00
ldo 16.00

S u .1 5 . 1 1 .

Ho 9.00
Ho10.00
ldo 13.00
Ho 14.00
klo 16.00

KokoontuminenSinikkaRiittidn savitalossaVehmaalla
Tervetuliaiskahui
maidm edustajatkertovat
SavirakdltaminenPohjoismaissa:
kudunisia savirintamalta
Lounas
Nol--asioitakesiteltirn
- eri proJekienesittely:i
Vapaastiyhdess?i
Paivzillinel
Saulaja piefte purtavaa
Aamukahvi/aamrarnar
Kokemuksiasavirakentarnrsesta
Maldolliset NoLasiat
Lounas
Savesta-taloon
L:ihtd Raisiolle.Tutusturime1997Asrmtomessujen
Slyskokousparitt$"Mahd llrteinenruokailu Turussa

jasenille ilrnatnen.Ilnainen viipvminenvaatimattonissapuitteissajZirjestty
Kokouson Saviyhdisryksen
Ruokailut maksaajokainenitse - Sinikka Riitli" on
makuupussi+makuualustal
mukaan
tuittittsse vrraa
jos haluataterioida
lw€rmut hoitaa ruokapuolenedulliseenhintaan Keno ilmoitlautumisenvhtevdessa
Riittiitssel
Ilmoittiutumin€n viim, maanantaina 02.11.98 )4teen allaolevista osoittelsta:
Ann-Mane x'romm€r

pull- 019-342 407 (koti: iltaisin' vaikka klo 23 saal*a!)
pub" 09 - 6803 5520 (tl'ii: arkisitl 1G17 viilisenii aikana)

€-mail: sprache@go€the.kaapeli.fi
osoite:Bocksintie44, 08700\nrkkala
Robcrt Eotmberg

pub. 019-654180 (koti)
GSM 040{t491 441
e-mail: byggnads@ony.fi
osoite:07320Jakari
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Riittion tilalla Vehmaallaon
p€rinteisenmaatalouden
rinnalla harjoitettu
maaseutumatkailutoimintaa
runsa€nparin woden alan.
Matkailupalvelujen
monipuolistamiseki slntyi ja
kFsyi ajatussavitalon
Pohjapinta-alaltaan55 neliirn
suuruisen,hengeltA:in
alkukantaisenrakennuksen
suunritelmat valmistuivat
kes: la -97 ja rakentaminen
aloitettiin samantien.
Kes:in helteenkourissa
uurastettiinjykevit
perustutret, tietefin
Vehnaan punarsesta
graniitista. Kivet oliwr
aikoinaantoiftineet
lokkelikivin:i, mutta uuteen
kohte€seenistuttaminen
vaatikin jo monenlarsta
tekniik}aa ja apuv:ilineitir
kaivinkoneestatukkinosturiin.
Runkotolppienpyst)'lyks€nla
haapalautaisenvesikatonteon
jek€€n p:i:istiin itse asiaan,eli
savimassansekoitukseen,
Elettiinjo elokuunaikua. Kesa
oli ede ryt huolestu$avan
pitkiille savirakentamista
ajatellen.Varsinaiset
rakennusaineet,savija olki, oli
hankittu edellisenesykst i.
Savi oli nostettukasaanmaan
pinnalle ja velnarnolj€t
parlattu kovapaaleiksi.
Saviolkimassansekoitussujui
yli odotusten.Maatalouden
muissatoissakiltettiiv:it
koneetvaljastetiiin n]t uuteen
kiyttddn. Savivelli sekoitettiin
lietevaunussava[nur omaa
sekoitussysteemiii
apuna
kaytt:ien.
Valmista savili€t€ttii siirrettiin
p'enemp:i:ln
''annostelijas?iiliddn",
josta
tarvittavam;iairasavea
ruiskutettiin olken joukkoon
laakeassaaltaassa

+

+
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Varsinainensekoitust/o
tapahtui tukkinosturiin
kiinniteryla
sokerijuunkastalikolla,Joka
osoittautuierinomaiseksi
ty6v:ilineeksi.Tarvrttaessa
annost€ltiin sadlietettii lis,ie.
Valnis massanostettrm
traktorin per:ikiirrylle
tekeyb'rnii:inParikri P:iiv:iii.
Eloluun lopussaalkor
sarlseinaienoustavauhdilla
Siinett:ivien muottien aurlla
tehdyn savivalunsisaan
asetettiinvaakasuuntaisia
iukuja valvistamaan Pitk?iii
runl(otolppaveli?i(k'( 2100
nm). Myits ikl$nakehikot
lartettiin t?issevarheessa
paikoilleen.
Talkoov:ikenaoli naaplreita,
tuttavi4 sttL:ulaisia,joilla
kaikilla yhteisenaPiineenaoli
ylt?ipa: t:i savinenolemusJa
innokasmieli: loistavaluttul
Seini€nvalmistuminenkesti
pitkille sykslTn maatalouden
slystdidenk€skeltLiesseviilillli
valutyot. Marki sauseinaJ:ii
talven siiiden arnloille
Tilanteeseenoltiin varaudutttr
savimassanvalmistusvaiheessa
lis:i?imalajoukkoon
booflhappoaeliminoimaal
hitaaslakuivumisesta
maldollisesti aiheutuvia

ongelmia Mink iiinlaisn
nlerkkejeesimerkiksl
ei scinissaole
homehtumisesta
koko aikanailmennlt.
Kev,ttalvella -98 aloitettrm
sa\,ttalonslsatyot
Keskellelattlaa muurattiin
luonnonkvinen takk4 Jossa
avotulellavoialaanvalrnlstaa
naukastatalottavaa.
Sis:ik tto teltiin
Erj:i im:itt6m:isti laudasta
Lattia on osiltain laikkua,
osalGitilalla valNstettua
Juharnuksentieiallussa
ulkos€inatrapattnn
s:i:inkestaviksi.Myijhemnun
kesi le tehtitn myos
sis5puolell€ohut rappaus.
Puustatehty ykrinkertamen
k lustuskoostuuPitkiisth
Ja
Fyd?iste.penketst?i
Rakennuksenulkoasuja koko
sisustuson pyritry Pitiim:i?in
mMnleheisen?i
Jarakennuksen
alklwoimaistaolenusta
henkv:in?i
Sinikka Riittiit
Rrrtti6ntie35
23200VINKKILA
prl1 02-4332719, 049-322625
fax 02-4372691

PERIAATEPIIRROS
RIITIION RAKENNUKSESSATOTEI]IETUSTA
SEINARAKENIEESTA,JOKA SALLII KEvYTsAVIVALUNPAINUMIsEN

seLnJntunkolopal,loox 1o0 2 kpt,
vrLr50 mm,lorppatako2100
nmal50 x 50, tuk€voitlamass.k€v'1sav valua va ak asuunna$a

ikkunakehys
50x250 rankuna,
kahys
sitoutoomojeikanssas€inaEkenleese€n
r l a p u u , 5 0r 1 0 0s y ' j l l r r n , u n r o i o l p op , v d s s I

petuslus
lohkot!srakivlsrJ
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S A V T Y H D I S T Y K S E N KU R S S I - I N F O
kursseistaja projekteista!Mc
I(ertokaa tulevistaraeknnushankkeista,
lehteenmateriaaliviim' 15'1' mennesse:
ticdotamm€eteenpiin.Seuraavaan

Touko|:uussa-99 tultaneenj:i4estim:ittn
SAVIRAKI]NNUSKIJRSSI SOMtrROLLA
.1999
Alka 12-22.5
Paikka: Kultela-Sep:iffniilo
H:imeenlfirkitie 192
31400Somero
Hinta: tarkennetaanja ilmoitetazl myiillemmin
R"kennustlylit olisivat: Savihirsitekniikka 06.
lowa) sek;
perinteinen k€v)'tsavivahrekniikka.

suunnitelhan
Kes?ikuussa
SAVILATTIAN TEKOA
Aika: hetijuhannukxenj:ilkeen
Paikka: SiuntiossaFrornmenenluona
Talkoot; rnajoittuminen(malarusiikki+alusta)ja
ruokailuj:idestetiijin. Ennakkoilmoittautumiset:
Ann-Marie Frommer
puh.019-342047(iltasin)
Bocksintie44, 08700Virkkala

Paikalla on majoitus-s€kii ruokailumaldollisuudet
EnnakkoilmoitukEet Sinikka Siekkeli,Ratarinne
5. 02610Espoo
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Suoaitamme
savirappauksia,
mydsperinleiselrappaukset.
ja perekattoja.
Teemmeolkipaali€kenteita
ILKKALEIV]PINEN
02 - 7624252
- 12,1160
IUIKKOKYLAMARKULA
O4OO

S AV IRA K E N T A M IS E N K O K E IL UA
KASILOUNAIS-SUOMEN
JA TAIDET EO LLISU USO P PILAITO KS ESSA
MYNAMAELLA
artenomirakennuslinjan
kesi- ja taideteollisuusoppilaitoksen
Lounais-Suomen
jossa
koke!llaan
koerakennuksen,
mielenkiintoisen
opiskelijatovat suunnitelleet
erilaisia ekologisia rakennustapoja,mm. turvekattoa seka hirresta ja
Koulunliihettyvi!letehtavdnrakennuksen
tehtyjeseindrakenteita.
kevytsaviharkoista
osallistuvatmyds koulun
perustustenteko on io aloitettu.Rakentamistydhdn
artesaaniopiskelijat.
Adenomiopiskelijoillepidettiin tend
syksynzi kurssi savirakenlamisen
perusleisla. Opiskelijat valmistaval
yksinkertaisella
koelaatikkomuotilla
harkkojaerilaisistamassoista,joissa
kaiytetliinmm. silputtuarukjin olkea,
hakettasekziklrorikeita.ftIydhemmin
alettiin valmislaa koerakennukseen
larvittavaa isompaa harkkomeerdd
k:iyttAen apuna jo joitakin vuosia
kaidssa ollultahydraulistapuristinta.
Harkot kuivataan huolellisesti ja
seinainmuurauslydtehdeen loppuvuodenaikana.
opiskelijat ovat harjoitelleetmyds
savirappauslen tekoa aiemmin
savivalmisiuneessa Riitti6n
rakennuksessa Vehmaalla. N!1
valmisiuva koerakennus antaa
opiskelijoillelisdd mahdollisuuksia
swentaa savirakentamisenosaamrsta.
on ensi vuonna
Artenomiopiskeliioilla
irsean kuukaudentyOharjoittelujakso,
jolen apua tarvitsevat rakentajat
voivai kysya avukseen ndilai
ja perinteisedarakentaekologisesta
osaajia.
misestainnostuneita
TeuvoRanki/rakennusarkkitehti

muotista
Harkkopoistetaan
nostamallamuottiyl6s

Rakennuksessaon yhdisletty perinleinenhirsirakenneja liukuvalutekniikalla
tehty saviseina.
Kaltorakenteissa
rakennuksen
iteosassaon kzi!,tetty
olkikattoasekaipienessdkatoksessa
turvekattoa
joka on kannateltumaastanousevillariu'uilla-Ldnsiosan
kattoon pdreillekatettuja kattotuoleina
on
kZiytettykuorjmatontatukkjpuuta.Rakennusseisoo tukevastialoillaan luonnonkivijalanpaZilla.
Rakennuksen
loimintoihinkuuluvatmetallinsulatus.maalinkeittosekakudontatv6t.
EppuRajalahti

SAVIStrMINAARI
JYVASKYLASSA
urhoollnen
uhmaten
saieita
Hein,ilaun
prenimuolorsen
semrnadin
saviporukla ver lapi
Jlvaskyla\s,
luona
Reurerin
llanwg
P*iasiallisesti sielliikokeiltiin
Ja
erilarsrasavirakenltnisenperuslekniikoila
ja
Ta'(n
satimaalauskokeila
rrppauqrehn,n
'
Tyra Thermanin "saviprotokolla naiiltap:iiviltn.
.Iatkossa kuulemme toivon mukaan kokeiden
$rlokristaja niiden kzitttdkelpoisuudesta

SAVIIIARKKOJA
l Savi-heinn-harkko
n. 10 kg hein:ti (1 Paalt
n. 50 kg savea
Sauliete on sopiva! liisiD
silloin larn sitii kaataaI dl
tasaisellepinnalleja
lwinne€n savenhalkaisla
on n. 15cm

2. Savi-o1ki-harkko
n. 10kg oloa
n. 50 kg savilietetli

LATTIALAATTOJA

n . 6 savi-paperihiekkalaasti I : 1:2
n . 5 puuhaketta
n . 3 pellaiakuitua
hirsihtj/ajntetti

,,.>/--)V. '-ta : ::::LMr,rk;ipaino:2,650 kg taatta
1600kg'
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SA\,IRAPPAUSLAASTI

)ur.le-t:s

{, S

n. 5 . savilietetti
n. 5 I paperimassaa(selluj,itettjy
saaomalehti)
n. l0l hiekkaa
vettaitart€en mukaan
siankanoja maun mulean
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Suhteutusl:l:2
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SAVIMAALIT/Ma1aIa ta!.a
1. Rautasulhaftia
2. Kuiva savi, maito
1:l
3. Pellavaitljy, sinkki
l:l
4. Savi,sinkki
l:l
5. Savi, sinli}i, pelldadljy tjt:l
6. Terv4 6inkki, savi, pella\zrbljy 2:2:2,1
7. Kuiva 6avi, sinlki, punamulta hieklG
pella!?ituy (ei vetri)
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SAVIMAALIT,/Korkea lava
1- Saviliete(paljon), vihiin pellavailjya
2- Paljon save4 v,iriaineita
3. Teru, savi
1:2
4 TeI}a. savi. papenrnassa(se ujare,
5. Terta, savi, paperinassa+v:iriajnetta
6. Terva, savi, paperimass4enemm:in
vii4ainetta
7. Terv4 savi, paperimassavfiainett4
hiekkaa
8. Savi, maito, v?ih:inpe ava6Uyavjriaine
9. Maito, savi
l:2 (vede)
lo.Kuivasavi,rnaito t:l

ll

tdhrynpoistoon
Betonipintojen
RAPPAUS,
SAVI-KUITU
savi-kuitlrrappausonkehitettybetonipintojenymparistt'ysdva|Iiseksipinnoitteeksi,jol|avoidaanpeiftaa
toimii ns'
vanhatgraffititja muut ttthryt,ja jolta uusientdhryienpoislo on helppoa Savi-kuiturappaus
pois
brasharjata
voidaan
helposti
pinnalla
olevat
t6hryt
sen
pehmednlr-miteriaalina
,trit",.it"""r,
Tella
menetelmalla
jalkeen
ymparistddean
erotu
"iffa
niin, ettii alta esiin tulevarappauspintaei vesisivelyn
a||ao|evabetonipintasaestyypuhdistuskemikaalientaihiekkapuha||uksenrakennettavahingoittavilta
ei houkuttelegrafiittientekoon,sille varit
jaiettevaja huokoinenmppauspinta
Epetasaiseksi
vaikutuksitta.
pinnassa.
ja muodolloistuvathuonostitallaisessa
larttuu luiasli
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