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jiisenetja muut kiinnostuneet! €
Huomio kaikki Saviyhdistyksen

Peeskletr on vielii vailla ooraalogoa. Julisamaraoelogokilpailu jatllru edelleenja odotamme
innolla lisiiii ehdotuksia.Asiallahanei ole mik?iiintulenpalavakiire. mieluurmin odotaEme
SITA OKEATA I,OGOEHbOTUSTA
Ehdotuksettulee ftiheftddosoitteellaShikka Siekkeli.Ratarinne5- 02610E$oo

ILOISTA WTTA SAWYUOTTA
!
Vuosion kulunutmukavadi
enemmanja vAhemmAn
savenme*eissai. On ollut
kusseja sekeNOL*okous,
jonka Suomijerjesti
Vehmaaa 1998.Kokousoli
loidava ja kiitenkin
EmpimA$i kaikkia
osanoftajia. M usta sihekin
onio paraftunLt...
Maksaneitajaiaeniaon 56 v.
1998,mikaion huippujuttu
kun ajafteleemiten uusi
yhdislyksenme on.
Summaksi
keftyi lehes7.000mk,joda
maksoimme5070NOL-

S.vlyhdlstyksen

hrll.us

Robert llolnt€rg

plJords.

l99E

-

organisaatiolle
jasenmaksua.NOLorganisaatioketAARaikki
tiedotpohjoismaisla
samoihinkansiinja painaa
omaalehtee,jonka vatmaan
moni teisldjo tunteekin.
saiyhdislyksenme on o ut
mukanaBillnasinja Oripeatn
Okra-messuilla informoiden
savirakefiamisesta.
Lehtemmealkaamyt)skin
saadapyswitn asun,ja
kirjoituksiatuleekin
aika mukava&L
Kustannukset

naihinmenoihinolin. 2.000
mk, muila menojaei
oikeastaan ole olh.fkaan.
Lehti tehdiiiin talkoowimin,
ja messuillaseisojatsaavat
vain iloisenkiitoksenia
kupinkahvia.Kirjoitelkaa
ihmeesseomista
sai projek eistanne, koska
sehenon Saviyhdistyksen
paahrkoitus.
Tetueisin,Sinikka
Tauataan
vuosikokouksesa
OIkigaIefiass€l

I,rbygg.rl'dreDlngen3 sty.else 1998

SISALLYS
vrr.j*mcrsupplanrd:

019{54 laoj l.l1l-491 441
rob.rrhohb€.g@ppl-iretf
T.uto R.nki, qmpj./vi.@
t
Ilumdilto {rr! 7 b.2o1oo Turku
05G3t2 4.101
An-M.rt. Frohh.r, liht/rda
Bodcirlie 44, 0a700 \titd.rl.
019-3.12407 (pun.+&L5i)i
040G429 50J
3phch.@CodDekrrFdi.fi

Lnr.ntodi*,tu
5, 65100 ve.s
06-3170(X5i 0t00-542335
.ndlai.Fllem.m@tepuv,
tr

SyYillhd$lie

15, 02400Kir*korwi

Ilru€nl|lliondc 2 B 42, 02170Etpoo
09-460391i 050 533 0530
Siril|o Sid{tdi, nh.storlotbl./ki$6r
RlbitNe 5, 02510Espoo
09-51273a4 Gull+lr}ri

Iari.

300019-70564751

Saviyhdists
Puheenjohtajalta
NOL-hallituksen
kokous
Sihteerilii
NOL-syyskokous
Suomessa
Kevytsaviomakotitalo
Berliinissa
Terveys
keskussavesb,Tansania
Rakentaisinkosavesta- lVlaaseudun
Tulevaisuus,
1950-luvulta
Kursseja
Savirakenbjan mjetteiEi
Savimiesseikkailee

P,\ASKYNEN - Saviyhdistysry.:njiisenlehti
Lehtitoimikunta:
Ann-MarieFrommer,JohannaJaakkola,TeroPelto-Uotila,
SinikkaSiekkeli
Pdaskyseen
tulevaaineistoldhetetddn
osoitteella:
SinikkaSiekkeli,Raiarinne5, 02610Espoo
Seuraavaanlehleentuleva aineistoviim. 15.5.1999.
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PUHEENJOHTAJALTA

FRANORDFORANDEN

Nol-kokous Vehmaalla
Yhteispohjoismainen
14.-15. marEtskuuta oli suomalaisten
savirakentajien
tulikaste. Noin 50 henkee
osallistuikokoukseenja tunnelmaoli hyva.
kiitteaemantdSinikka
Haluanaivanerikoisesti
joka
Riit dta,
hoiti kaiken muonituksen
viidestaeri maasta
kokouksen
ajkana.Edustajia
osallistuikokoukseen
ia siella oidettiinmonta
Oman
n]ielenkiintoista esitelmaa.
Saviyhdistyksemme
tuleekin nyt suunnata
katseensa tulevaisuuteenja suunnitella
yhdistyksen mahdollisimman tehokkaan
toimintamuodon. Resurssit ovat melko
- mutta
- vaGinkintaloudelliset
vaatimattomat
ja
tiedon
taidon
innostus savirakentamisen
kartuttamiseen
kyllaauttaakeinotkeksimaen.
Kuluneenvuoden aikana hallitus on ollut
toimintalqkyinen,
muttasaimmelqllakintodeta,
eta
kurssit 1998 eivat toteutuneet
mukaisesti.Hallituson talle
suunnitelmiemme
vuodelle
vuosikokouksessa
esitettavaksi
laatinut
jossa yhdistyKenrooli
toimintasuunnitelman,
on enemmEn TUKEA ANTAVA CTi
Tuemme lahinna
savirakennusprojeKeissa.
TIEDOTTAIVALLA
tulevista kursseistaseka
auttamaila
kurssien
vetajienldlamisessa.Joka
tapauksessaodotanaKiivistarakennuskautta
savenmerKelssa.

Detsamnordiska
NoL-moteti Vehmaaden 14.15. novembervar eldprovetfor de finldndska
lerbyggarna.Ungefar50 personerdeltog i
var god.Jagvill sarskift
motetochstamningen
SinikkaRiittio,somstodfdr all
tackavardinnan
undermotet.Medvar representanter
traktering
fdredrag
fdr fem landeroch flera intressanta
fdreningSaviyhdistysholls.Fdrvar finlandska
gallerdet nu att se framat
Lerbyggarforeningen
ooh planerahur foreningeneffeldivastskall
kunnafungera.Resursema
ar sma- i synnerhet
- men ivem till 6kad kunsl€p
de ekonomiska
gor att det nogskall
och pIaKikmedlerbyggeri
ge vagen.Underdet gAngnaAretharstyrelsen
varit funKionsduglig,men vi tick dock
att vAraplaneradekurserfdr 1998
konstatera,
harfor
inteheltutldllenligtplanerna.Styrelsen
en
ar
till
arsmotet
tagit
fram
detta
dar foreningens
roll ar mera
verksamhetsplan,
Vi
STODANDEfor olika lerbyggnadsprojeK.
genom
att
INFORMERA
om
stodernarmast
kommandekursersamt hjalpatill med att fa
kursdragare.
I alla fall se ser jag fram emot ett aktjd 6r j
lerbyggandets
tecken.

NOL.HALLITUKSEN
KOKOUKSEN
TIIVISTELMA

- Jokaisenmaanon itsevalmisteltava
ja toimitettava
j
haluaa
u
lkaistavaksi
se materiaali,
ko.
maa
ionka
- KaikkimateriaalilahebtdanEva-Rutille
disketillaja
paperikopiona;Eva-Rut tydstaa materiaaljn ja
on
lehettia sen Tanskaahpainettavaksi
Cfanskassa
halvimmathinnat).
5. Vuodesta 1999 tulee NoL-Nytt-lehdennimi
olemaan "Ler- och Halmbyggaren"lisakkeend"i
Norden".
6. Harkitaanuudenlogontekemistiilehdelle.
7. Ehdotus NOLin tuleville sadnn6ille jaettiin
ille.
osanottaj
yleis€stiNOLintulevastaroolistaja
L Keskusteltjin
todettiin,ettii NOLinjasenmaad on nyt noin 400 ja
eftajasenmaerakasvaakokoajan.
9. Pa,itettiin,ettd NOL tekee jasenmatrikkelinheti
Juriidinen
nakdkulma
kunsiihenon mahdollisuuksia.
on vieldselvitettdva.
RobedHolmberg

Jackarby,den 24.februari1999
RobertHolmberg

Jakarissa,helmikuun24. paivana
RobertHolmberg

NOLin syyskokouksen yhteydessi pidettiin
Vehmaalla 14.-15. marraskuuta myds NOLin
hallituksenkokous.
Lasna olivat lvlaik Jung ja Stein Moller, Tanska;
Robeft Holmbergja lvikael Westermarck,Suomi;
Arild Bergja Piet Jensen,Norja;MichaelBergman,
ja Eva-RutLindbe.g,Ruotsi.
ConnyJerer(osittain)
1. SeuraavaNOLanhallituksen kokous padetaan
Norjassa17.-18.huhtikuuta1999
2. SeuraavaNOLin syyskokouspidetaan 12.14.
paikkavielaavoin.
marraskuuta;
NOL-Nytt
ilmestyy jatkossa kolme kertaa
3.
vuodessa, poikkeustapauksissakaksi kertaa,
mahdollisesti
neljakeftaavuodessa.
4. Ruotsilla on my6s v. 1999 NoL-lehden
julkaisemisenpaavastuu,
muttarutiinittuleemuuttaa
seu|aavasti:

(Motsvarandeinformationpa svenska hitlar Du i
NoL-Nyttssista nunmef '1998)

Hei kaikki jesenet!
Vuosikokous27.3.99 Alastarollasaa toivottavasti
jdsenetliikkeellesankoinjoukoin.Tasse
yhdistyksen
lehdesa litydat vuosikokouskutsun; toista,
erilliste kutsua ei lehete€! ltse kokouksessa
rfieille
on mahdollisuusaktiivisestivaikuttaa yhdistyksen
toim'ntaan,parantaanykyistaja suunnitellauutta.
jdlkeenmejlldon tilaisuustutustua itse
Kokouksen
Olkigalleriaan,jossa viime vuonna valmistuneen
kevytsavitalonlisaksj on laaja luonnonmukaisten
rakennusaineidenndyttely. lltapaivalld Mtkae,
Westermarckkertoo "mite uutta saviseKorilla"ja
Sinikka Siekkeli kokemuk€islaansavimaalien
kanssaja toivomme,eta kaikki ne jotka jo ovat
rakenlaneettai nyt suunnittelevatsavi/olkitaloja,
kertoisivat meille kokemuksistaan ja uusaen
poektiensa suunnitelmista.lltapdivdlld olemme
mydskjn tervetulleita tutustumaan Humppilassa
Urpolan kartanon yhteydesseolevaan Pellavistapaalitaloon. Pdivd tulee siis olemaan taynna
mielenkiintoisia
asioita.Tdssdalla Alastaronaio-ohie
- tervetuloavuosikokoukseen
I
- Hallitukselta
julkaista
on tiedusteltumahdollisuutta
Pedskysessejasenluetteloa.Teknisesti tema on
helpostikin
toteutettavissa,
mutlalaki sanooete vain
asianomaisenluvalla. Nyt haluammekinmielellii
teiltakaikiltajdseniltatietda,suostutteko
siihen,ettd
jdsenlehdessAmme julkaistaan
ja
nimijiisenlomakkeen,
osoitelietonne.Ldydefie lehdeste
jonka pyyddmmeystdvdllisestipalauttamaan
meille
ao. kohta selvdsti merKttynd. Samalla saamme
osoiletiedotkin
larkistettua.Tottakainamdtiedotvoi
mydskin ldhettad sdhkipostitse, faksata tai
vastaaval tiedot Krjoittaa vaikkapa postikortille.
Jasenlomakkeestapoimitte kaitevasti osoitteen,
minnetiedoltulisildhetda.
Kdytdntdssd vield tilaisuuttaja muistutankaikkia
siita,etteseuraavanPaeskysenaineislo tulee olla
lehden tekiiiiilla viimeistaan 15.5. Lahettdkdapa
ja kuvia.nrinlehdenlekeminenon
paljonmateriaalia
vieldantoisempaa!
Ann-Maie FrommeL sihteed

Hej alla medlemmar!
Arsmdtetden 27.3.99i Alastarofer hoppeligener
kdra medlemmaratt komma i stora skaror! Hdr i
tidningen hittar ni arsmiiteskallelsen, nigon
annan kallelseskickas inte! Sj,ilva mdtet ger oss
en mdjlighet att aktiu peveri<a fdreningens
verksamhet,fdrbdttraoch planeranytt. Efter mdtet
fer vi tillfdlleatt bekantaoss med Olkigalleria,ddr
man,ifjolbyggdeett ldttlerahus
och dessutomhar en
ga byggnadsmatedat.
omfangsrjk
utstdllningNaturenli
Pd eftermiddagenbedllar Mikael Westermarck om
,senastenyll" p6 lerfrontenoch Sirikka Siekkeri om
sinaerfarenheter
medlerfdrceroch vi hoppasali alla
de som redanhar byggteller nu planerarett byggei
lera/halmkommeroch berdttarom sina erfafenheter
och sina projekt. Pi eftermtddagendr vi dven
velkomnaatl bekanlaoss med Pellavista-balhuset
i
Humppila.Dagentorde alllsd bli fullspdckadmed
intressantasaker En vegbeskrivningtill Alastaro
hittashar nedan- vdlkommentill Arsmdtetl
- Man har viint sig till styrelsenoch frAgatom det
vore mdjligt att i vdr tidning publrce€ en
medlemsfdrteckning.
Teknisktsett af det en smal
sak, men lagen sdger att vederb6randestillstend
miste inhemlas.Nu vill vi alltsegdma veta hur ni,
basta medlemma.,sldller er lill saken att i var
medlemstidning
ingar en medlemsfdrteckning
m€d
erzrnamn-och adressuppgifter.
Her i fidningenfinns
ett formuldr,som vi vdnligenber er retumeratili oss
medifylldauppgifler.Samtidigtkan vi kontrolleraatt
adressuppgiflema
slammer.Natudrglviskan ni even
faxa eller skicka uppgiftemaper e-post, eller fast
skicka in dem pa ett Dostkort.Fren formuldret
plockar ni behdndigtuppgiftemaom vart ni bdr
skickainformalionen.
Jag tar tillfdlleti aK och paminnerer alla om att
deadline fiir materialet till fiiljande nummer av
Paaskynenar den '15.5.Skicl..ain massor med
materialoch bilder,sa blirdet dnnumeragivandeatt
gdratidningen!
Ann-i/tarieFrommer,sekrctercre

Tuula
Launonen
MalFistentie4t4
32440Alaqt ro
puh/tax:
02-7645118
'

H[tsi[Kf l?0km
IAtlruRe
[|.lg 60km
Iu8lruUft
60kn

KUTSU
SAVIYHDISTYS
Savirakentamiser Edistiimiseksi ry:n

sAAN'TOMA,,iRrirsEEN
wosrKoKouKsEEN
LAUANTAINA
PAIKKA: OLKIGALLERIA,

27.3.1999 ALKAEN

MALdISTf,NTIE

KLO TO.OO

4T4,32440ALASTARO

Esityslistalla siiiintaimitiriiiset asiat kutetr:
- esiteteihdlitrpeatiis,vuosikertomus
ja tiiitrtarkastajietrlausunto
- valitaanhallituksenpuheenjohtaja
ja jiisenetsekevarajesflet
- valitaatrtilintarkastajatja varatilhtarkastajat
- peate$?intiliopaetdksenvahvistamisesta
ja vastuuvapaudetr
Eytint?ilniseste
hallitukselle
- vahvistetaantoimhtasuutrrdtelfla,nrlo- ja metroarviosekejesenflaksrunsruruus
- kesitell?iihmuut kokousohjelnaatrkidatut asiat,jotka tuleetiedottaasihteerilleviim" 19.3.mennesse
f.ksilla, kif eitsetai siihkiipostitse.
Piiiviiohjelma lauaatlill.

27,3,99:

10.00Vuosikokous
n. 11.00
TutustuminenOlkigalleriaa4kevltsavitaloon;luonnonmukaisten
rakermusaineiden
nayftellTn
12.30
Lounas
Mika WestermarckMte uuttasaviseklorilla
13.30
Sinikka Siekkeli:Savimaaleista
15.00
Tutush:minenPellavista-paalitaloonHumppilassa/Urpolankartano
Kokouspiivini ruokailumahdolliruus Olkigalleriassa,ilnoittautuminen ehdottoman viilttiimitiin!
I(erro viimeistiiin m atna[tai!,a 22.3. puh. 019-342407 (myaisfaksiyAnn-Marie Fronmerille, tai
Tuula Launoselle0(s.alla), jos haluat ruoksilla,kiitos!
Jor haluaatulla jo pe 26,3.Alastarolle,yiiplmismahdollisuuksista
suoraanOlkigalleljalTuula
Launonen 02-764 5118.Olkiga[eria liiyt]y internetistes ww\tr kolumbus.lVolkigalleria
Yiipymismahdollisuus myiis Humppilassa (130-200mk/henkil6), tiedustelut suoraan
03-4378323/Urpolan kartano.
Urpolan kartano laiytly internetistis rvww,agronellVurpola/pellavista.html
KAIKKI
MU KAAN
ALASTAROLLE
Y H T E I S VO I M I N KE E I T Ti M AA N
YED ISTYKS
EN TOIMINTAA!
TERVETULOA!
wostr<oKolxsDN p;-irdKsENTEKooNosAtELrstTn/DilNEDELLyrri,i $SENMAKSUN
suoRtrTAnusTA!

Viikonloppuna 14.-15. m-anaskuutapidettih NOLserninaariseki NOLin ballituksenkokousnoin 40 km
Turun luot€ispuolella sijaitsevalla maatilalla
Vehmaalla.SuomensavMdistys vastasijarjestelyisti
ja Sinikka tuittidn pefte j?irjesti kaikkille asiasta
kiinnostueille ulkonaisetpuitteet.
SiniLka ja hiinen miehensa ovar paitsi Inaatalousyriftajia my6s aktiivisia markailualall4 johon
liittyy hei&in tilansaja sen]Tlpfistii.Tiitii ta*oitusta
varten he halusivat rakentaa taloq jossa vierailijat
voisivat liimmitelliija syd&i evZiiinsaKoska tilalla oli
savea ja olke4 ratkaisuksi ta{outui ker}'tsavitalo.
Lauantainaaanup?iiviillii seminadi alkoikin Uimiin
vasta-valmishmeen talon esittelyllA rakennusarkkitehti Teuvo Rankinjohdolla"

Vehmaarsavitalo
Rakennussijaitseemehasszirinteessaja sen antarna
yleisvaikutelna on yllatttiv:in va aFaikainen rsorne
kattoineen ja pienine ikkunaruutuircen. Seinat on
rapattu luonnonvarisella savhappauksellaeri tekniikoita ja struLluurejakokeille& ja kilafiien dik,vie
puunrunkojakoristeenajulkisirussa. Pisneen rakennul(s€entullaan toista pitk?itsiua pilkiq josta astutaan sisziiintaloon. Sisatila on avoin ja huoneenkeskellA on iso muuattu uuni joka on sijoitettu jonkin
v€rrankororctfuaruokailutilaaoiin.

Kantavana mkente€na k?iJdettiin kaksinkertaista
tolpparakermettailman vinotukkejaja kA)4fiienpitkiii
rankoja raudotulsena sullotuissa savi-olkiseinissa
Ikkunt rakennettiin irallisina laatikkoina jotta ne
voisi myittiiille savi-olkiseiniin liikleit?i kurlumrsen
aikana- Seiruenprntakerrosoli luonnonv?irinensalrrappausja lattia oli tehty niist?isavilaatoist4jolka on
kehitetty yhteistyttssziTKK:n kanssa Teuvo kertoi
avoimesti sekaiprojekista efta sen ongelmist4 joka
myittiivaikutti innokkaidenja informatiivistenkeskustelujen+Tt$'n.
Lauantain seminaarijatlui eri pohjoismaidenajalkohtaisten projoktien esittelylla Suomesta ark.yo
Tero Pelto-Uotila kmor englanrilaisenaopiskelijaprojektista ja Mikael Westermarck kertoi
TKKlla tehdyst?itutkimuksesta luonnonmukaisten
rakennusaineden
)mp?irilla
Tiimdnjiilke€n RuotsinosanottajarEva-Rut Lindberg,
Michael Bergmaq Conny Jerer,Johannesfuestererja
Tua Pessala kenoival Lfmmenkunnasta eri
sal-[akemusprojo]distaRuotsissa kuluneen woden
aikana-TanskastaStenMitller antoi hauskanja vifikk?l?in selonteon molemmista energiaa siiiistivist!
tehokkaista olkipaalirakennuksistaan ja Agner
Thulesenkertoi yhdessaAme Birkdn kanssatanskalaisista projekeista enorgiaa sai?ist?ivistii
tulisijoista
talon mkenteenkeskeisenaos€na.
Illalla Georgios Papapostoloukertoi afiikkalaisten
opiskelijoittensa kokeiluista eri silikaatti- ja
savisekoitustetrka$sa Tulholmassa. lllan p?iAtteeksi
nautimme aidosta suomalaisesta saunast4 makkarangrillauksest4 sarmaolueestaja yhdessAolosta
uudessa savi-talossa.Onnistunut p?iiv:i tii''rmii eri
vaillrfteita uusiakontakejaja erinomaistaruokaa!

SavitaloViossa

Sis?ikuvasavitalosta.Lattiasqapuristettujasavilattialaattoja

Su-nnmtainaosanottajatsaivat tutustuaPiet Jensenin
kokoamaaneri olkipaaliprojekien materiaaliin.Viron
taholta professori T6nu Keskkiila kertoi virolaisesta
perintee$A savirakentamisenalalla fts- artihkeli

Savitaloja Virossa tiissA nuflerossa)- Seminaarin
l?ihestyessa
loppuaanmeilla kaikilla oli ollut tilaisuus
avartaa niikitpifizimme ja solmia useita kontakeja
anrnaftirajojenyli ja maittenvalilla

mahdollisuuksineen uusien kontalitien solmimiseen
ja mielenkiintoisine niik6l.ulfirineen. Erikoisesti
kiitimme Roberl Holmberyia- toka laslasi
suuremmalta osalta isihnyydestii ja tulkkauksesta
maiden v?ililla sekii Sinikka Siel*eli?j, joka piti
lar*oja k?isissiirin.L?irnmin kiitoksemme mydskin
Ann-MarieFromnerillq joka hoiti suurenosantiim:in
f,ipensA hyvin organisoidrm tapaanisen esivalmisteluista

Raisionasuntomessujen
savitalo
Lounaan jiilkesn liihdifine Raision asuntomessualueelle, jossa saimme tutustua t?itii nykyaiin
Suomessa yleisesti tunnettuun ke\a4savitaloon modemi veisio mkemettu kevltsaviharkoista
kafiavalla puuungolla ja pintak?isittelypednteisin
v?iritylpein.Koska rakennuttajaitse oli my6s paikalla
saimme tilaisuuden keslustella Fojekista l?iht6kohtana arnnattimainen rakennustuotanto,johon
rakemuttajatotesi, ettese on t?iysinmaldollista mutta
Iuultavastijonl-un r errankallimpaa['uin t imiin piii]an
tavanomaisetraketurusaine€t
ia -tavat-

H''viiii ruokaa- h)'ve mieli I
H).v?inruoanystiivineajattelerffneliimmitlle Sinikka
ja yslaviensaa\,ulla huol€hti
Riiftiatti joka perheensa
srit?i eni likimain 50 osanottajaasai aamiaisen.
lounaan, paiv2illisen ja iltaruoan! Kenenk?iiin ei
tarvinnut nAlissii?inkulkea niiden herl:ullisten ruokailujen j?ilkeen jotka meille tadoftiin! Sinikalta
sellaiserterveise! efla hanen tilalleen on aina
tervetullu! osoitetiissaalla:

Riittiiin tila, Vehmaa
Riittidntie35, 23200Vinkkila
Puh: 02433 2719; 049-322 625
Faksi:024372691
Illalviettoa savitalossa
Yhteenvetonavoitiin viikonlopun ikana todet4 eft?i
savimkennusrintamalla tapahtuu ja
ettii on
havaittavissa voimakasta kiirmosfi.*sen kaswa
kaikissa pohjoismaissa savi- ja olkirakentarnista
kohtaan.T?illainenyhteinentapaaninenluokin h).v?in
perustar savi- ja olkirakentajienkonokiverkkoa ja
yhteistydtaajatellen!
Lopuksi haluarnme kiittiiii Suomen saviyhdistysti
jiirjesterysra viikon-lopusra monine
hyvrn

Tua Pessala,Ruotsi
(suom. A nn-Mar i e Fron h er)

Sunnuntaina virolainen orofessori T6nu
Keskkirlakertoi maansa savitaloista.Naite on
rakennettusatojenvuosienaikana,ja tuhansia
rakennuksiaon vieldkaytdssa.Suurinosa niista
ldytyy Etele-Virosta, jossa on enemman
viljelysmaitakuin mebea, pohjoisosistaldytaa
vainyksiteisiataloja.

Savda/oItrossa
MarkoJarvelajoka on tutkinutViron savitaloja
oli itse estynyt saapumaan Vehmaan
kokoukseen. Prof. TOnu Keskk0la nawi
kuitenkinosan Jarvelankuvamateriaalista.
150 vuodenajanjaksonaikanavoi erottaanelja
en rakennuskautta. Neme ovat my6skin
yhteydesse maan historiaan,joka Bonnierin
suursanakirjassa Media maaritellean seuraavasli: "Pieni Viro on aikojen kuluessa ollut
vahvempiennaapuiensa jatkuvien hydkkeysten
kohteena. Site halitsi tanskalaisetja saksalaiset
keskiaja a, sen jdlkeen ruotsalaiset 150 vuofta
ja veneldiset200 vuotta. Viro sai ibeneisyytense
1920, mutta vain kahdenkymmenen vuoden
jelkeen se je een yhdisteftiin Venejeen, nyt
neuvo stotasavaItana."

Prof. Keskkijlaerottaa nelje aikakautta,joiden
aikana on rakennettu luhansia savitaloja.
Ensimmeinen kausi ajoittuu 1850-1860.
Talonpoikienmaaorjuuspaattyi 1819 ja noin
'1850 paikkeilla he saivat
ruveta ostamaan
rakennusmaata.
KoskaneilE uudisrakentajilla
ei
ollut varaa rakennusmateriaalin
hankiniaanhe
kdyttivattontillaolevaa savimaata.lronet sen
ajan rakennuksista
ovat vieletenaan kdytiisse.
Toinen kausi alkoi noin 1880. Silloin
ensimmeisen kauden lapset olivat aikeissa
perustaaperheitaja tarvitsivatitselleentaloja.
KolmaskausijaksottuuvuosiinI 9'10-1914.

Viimeisena/|eres kauslajoittuuVironvapauden
aikaan 1920-luvullaennen maan liittamista
Neuvostoliittoon.
Savirakentamisen perinne ei kuitenkaan
ja esimerkkinate$e
hevinnytNeuvostokaudella
prof. Keskkiila mainitsi joidenkin kolhoosien
rakennuksiin
kaytetynsavea l950juvulla. Edistavd seikka oli pddoman puultuminenlavanomaistenrakennusaineden
ostoon.Myds maan
itsenaisrymisenjdlkeen go-luvun alussa on
rakennettuyksittaisia
savirakennuksia.

lvlonet neuvostovaltionpakkolunastamattalot
jelkeenluovutettu
ovat nyt Vironitseneistymisen
takaisinalkuperaisille
omistajilleen.
Ndistasuuri
meere on savitaloja, jotka kaipaisivat
kunnostamista.Prof. Keskkrllakatsoi siksi aiheellaseksikirjoiftaa savitalojen rakentamisoppaan.

lt[!tud
si$l0rt
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Savitalojenrak.opas, TEnu Keskkta. Myynnisse
Saviyhdisty
kseai.KYSYI
TyypilliselEvirolaisellasavitalolla on KorKea
sokkeli, levee rdystasja puiset peaykolmiot.
Prof. Keskkiilapainottikinkorkealle.vdhintaan
60 c sokkelillerakentamista,
muttasuositteli80
cm Hdn katsoomydssokkelinkorkeudenolleen
suhteessarakennuttajanvarakkuuieen,korkea
sokkeli oli rikkaan talon merkki, matala oli
koyhyydenmerkki.
Virolaistensavitalojenrakennusaikajaksoittui
kesekuukausiin.Huhtikuussatehtiin luonnonivistd perusta ja silloin myos hankittiinsavj.
Kolmessa kuukaudessa rakennettiin seinat,
jotka aina tehtiin muotteihin.Prof. Keskkiilan
mukaanseinent6yteoli savea,johon sekoitettiin
pienehk6medre olkia ja joskus kuusenoksia.
Tiheys tai omapaino pysyy prof. Keskkiilan

mukaan n. 500-600 kg/m3 mikd vastaa
kevytsavea.Seinanvalun ollessatuore siihen
joskusnyrkinkokoisja
upotettiin
kiviekoristeeksi.

Asuinrakennuksetja karjasuojat rakennettiin
samaatekniikkakayftdenmuttasaattoivaterota
rakennusaineen koostumuksen suhteen.
Asuinrakennuksetsaivat Daremmineristavdn
jossa oli enemmanolkeaja oksia
sekoituksen,
kuinnavetoissa.
Toineneroavaisuusnekyisiina,
ette asuinrakennukset esteettisiste syiste
rapattiin kalkkirappauksella.Prof. Keskkula
painottikinsitd, etta koska navettojenseinieei
rapattu nijllaoli parempimahdollisuuskuivua,
mika on eduksikarjarakennuksien
ollessahyvin
kosteita.
Ulkosernien paksuus
vaihtelee
eri
rakennuskausilla.
Ensimmaisenkauden seindn
paksuusvaihtelee50-60 sm velillii mutta ajan
mittaan se vehenee. 1920luvulta on 30 sm
paksuisiaseinie.

Tutkimalla kulmien, ikkuna- ja oviaukkojen
vahvistuksenakdyteflye maleriaalja voidaan
mAaritelEtalojen rakennuskausi.1850-luvulla
kaytettiinuseinpuutaikkunoidenvahvistuksena,
jonka jailkeen siirryttiin tiilin jaltai betonin
kayttddn,jollointiiliholvioli halvempivaihtoehto.
Vehemmanhwdksi on osoittautunuttekniikka
tehdeikkuna-ja oviaukkojakivestdtai betonista
ja sitten keyftee valumuotteianiiden velisia
seinia vaden. Kivet muodostavat silloin
kylmasiftoja,jotka aiheuttavatvedontunnettaja
kondenssia.

JOHTOPMTOKSIA
prof.Keskkiilanesitelmiista
Omatjohtopaetdkseni
on
ettaisavi on Virossakoyhen miehenrakennusaine
aivan kulen muuallakinmaailmassa.Kdyhyysvoi
joissakintapauksissaolla syypealakennustekniikan
huonoon lietoon, joka saattaa antaa sellaisille
rakennuaineillekuten savelle ansaitsematloman
nuononmarneenProi KeskkUlapuhuuko*eiden sokkelienpuolesta
savirakentamisessa.
Sokkelinensistainentehtaveon
estedmaankosteudennousemisen
seindanja taten
parantaarakennuksen
elinaikaa.Korkeallasokkelilla
kesta,i kauemmin ennenkuin sokkelia koossa
pit6vednlaastiin jmeytyy maasta kosteutta.Suuri
merkitys
on srksrennemmin
silld,mtnkalainen
maa
on rakennuksenvieresse. Tiivis maakeros talon
ymparilleaiheuttaasen, etia sadevesivoi roiskua
maastaseinalle,ja silloinon ldrkeataeta sokkelion
korkea.Jos taloa ympar6iv,imaaja sen perustaon
sellainen ettei veden valuminen on hyv6, jos
ja seinankohiauspaikalla
perusmuurin
on karkeaei
kapille:irinen
sorakerros.sokkelinei tarvitseolla 30
sm koakeampi.
Viides kausi?
Neljakauttaon jo VirossakoettLt.
Onkoodotettavissa
viides kausi? Lansimaissaon tdne6n vallalla niin
paradoksaalinen
tilanne,ettd savi on sek,i kdyhdn
ettii rikkaan rakennusaine. Runsaasti aikaa
omaavallemuttavahemmanvarakkaallepaikallisten
rakennusainedenkuten saven keftd on yksi
vaihtoehto.Sillejolla on runsaastirahaamuttaaikaa
vdhan savirakentaminen
on terveellinenvaihtoehto
joihinkin
verrattuna
tavanomaisiin
ja menetelmiin.Toivonkin
rakennusmateriaaleihin
etta savesta tulisi kannattavavaihtoehtotdm:in
paiviin tavanomaisillerakennustekniikoillesekd
ja kun on kyse
Vircssa ettd muuallamaailmassa,
tiedon vaihdosia uskon etta meilla on paljon
opaltavaa
muilta!
Eva-RutLindberg, R uotsi
(suom.Ann-Maie Fromner)

Kun kafto tuhoutuu, rakennus raunioituuja
Virossa on paljon talhisia savitaloja.
Ensimmeisen
kaudensavitalojenkattomateriaali
on voinut vaihlua jopa neljakin kertaa.
Ensimmeinenkatto oli useimmitenolkikatto,
siine maerin kuin tiilikattoakaytettiinse oli
varakkaan rakennuttajan merkki. Vehibllen
olkikatotkorvattiinvahvoillapareilE, jotka sitten
neuvostoaikana korvatliin asbestisementilla.
Joissakintapauksissapareetolivatkestevampia
kuin asbestisementti,
mike on esimerkkisiitd
etteikorkeajalostusasteaina kuljekasikedessd
laadunkanssaParemman
Vasemmalta:R.Holmbe€, T Keskkilla,J. Riesterer,
Vehfiaa lla Nol:nsyyskokouksessa

Berliinin lrahlsdorf:ssaon puuseppd Tilman
l\rorgeneyeraloittanutsaviomakotitalon
rakentamisen keselld 1997. Rakennussijaitseeentisen ltd -Bediinin puolella esikaupungin
ja on erittein lShellekauomakolitaloalueella
pungin rajaa ja maaseutua.Kaksikerroksisena
ja risitkkorakenteisina
se muistuttaaperinteisla
saksalaistaridikkorakennustamuuteltunahieman modernimmaksi
versioksi,muttalisaksisiihen liittymyosvivahdettajapanilaisesla
lemppelirakennuksesta.
Katukuvassase on osa yhtja €lla hetkelldse erottuuvain
eneistdkatulinjaa
keskeneraisyytense
vuoksi. Tilman esittelirakennuksen viime tammikuussaC99) ja silloin
rakennus oli jo niin p kallai,ettd asuttavaan
kuntoonse saalaneentamen vuoden loppuun
mennessa_

ripauksestahevosenlantaa.
Tilman:ntotesi,ette
ainesosiensuhteeitulevatselviksivain kokeilemallaitse eri pitoisuuksia,
koskasaven koostumus on hyvinpaikallista.
Lattiaja vafipohjaolivat
savestavalettulaudoituksenpealleja siihenoli
keytetty vain savea ja hiekkaa. Ylaipohjaoli
myds savihakemassasta.mutta siina oli
suhteessa paljon enemmdn haketta kuin
seinisse.Yapohjan paksuusoli noin 400 mm
kauttaaltaan.Katossa oli bambuista tehtya
mattoa,joka oli savirappauksen
pohjana.

Perustuksiaj a alapohjarakennetta

jonka peelle600
Perustuksena
on betoniantura,
mm korkeatpydrdtbetonipilarit
tulevat kannattamaanrakennusta.Alapohjaon noin 500 mm
irti maasta, joten rakennuksessaon hwa
alaDohian
tuuletus.

Rakennus nehtyne koillisesta
Rakennuksenulkomitalovat 9.5 x 11.15mefie
ja asuinpinta-ala
on nojn 146 m, kds een kaksi
kerrosta.Runkoonon kaytettyetela-Saksassa
joka oli kaisiteltypelkasvavaadouglaskuusta,
lavaoljyvernissalla,
vaikkakin puun luontainen
seankestavyyson myos hyve. Runkotolpattai
mielumminrunkohirretovat hyvintukevat (160
mm x 160 mm)ja moduulimitta
tolppienkeskelta
ja ovet ovat
keskelleon 750 mm. lkkunakarmit
itse tehtyjaja aikaa niihin upposi noin 4 kuukautta ennen varsinaisentalon rakentamisen
aloittamista.
Ulkoseinatovat liukuvalutekniikalla
valettuDuuhakesavimassasta(kuusta) ja kuutiopajnoksi
lulee noin600k9/m3.
Hakesavimassa
sekoitettiin
pihallalojuvissakylpyammeissa.
Rappauslaasti
tehtiinvanhaa leipomonlaikinamyllyekayttaen,
.iokaoliollutkuulemmaerittainpabvd apuvaline.
Rappauslaastikoostuusavesta,olkisilpustaja

UIko seind - pohjarappaus
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Pohjarappaus oli harjattu horisoniaalisesti,
koska se antaa lopullisellerappauskenokselle
siten paremmantarttumapinnan.Rappauskerroksia oli harkittutehtavan vain kaksi; raaka
pohjarappausja hienompiviimeistelyrappaus,
jonka pinta oli sienelle hierretty sileeksi.
Ulkoseinieon rapattujo osaksi,muttalopullista
ja varie ei oie vieE peebty.
pintakasittelya

pintaan on hyva tehde ratr
Hakesavimassan
pauksia, sill6 se on jo erinomaisestivalmiiksi
"karvainen"pohja rappauslaastille.
Tekniikalla
on myosse hyve puoli,ettd se takaa tarpeeksi
tasaisen ja tiiviin seindrakenteenja se ei
laskeudu kuivuessaanlahelbkeenyhte paljon
kuinolki-savimassa.

Rakennuksenulkoseinissakulkeel6mmitysputket,jolka toimivatsamanlaisesli,
kuin esim. lattialdmmityssysteemi.Tamd ralkaisutakaa,etta
lammitys jakautuu tasaisesti huoneilmaan
samallatehostaensisailmankiertoa.

Rakennuksenkadunpuoleinenpeesiseenk1ynti
Kustannusarvio
on noin350 000 DEM eli noin
1.05 miljoonaamarkkaa ilman oman tyon
osuutta. Rakentajateeftaaikaikki muut paitsi
ja savityot.
Puusepan
Vasemmassaylekulmassasavifilill1teytew osa
Vdliseinienylaosiaoli vaikea viimeistellaliukuvalulla,koska muottienvalide oli mahdotonta
lisata massaaja saada homogeeninseinarakenne. Ongelmaoli ratkaistulekemiillepurisletjoita oli muurattu
tujaja polttamattomia
savitiilia,
valiseindnyleosaateyfleen.Saksassavalmistelaan teollisestipolttamattomia
savitiilie,mutta
Tilman:nmukaanne oli edullisemDaa
tehdaitse.

Kuvassaviele rappaamatontaullkoseindpintaa

Tehantaloonk.iytettyihin
savirakenlamisen
tekniikoihinon nyt mahdollistatutustuaSomerolla
pidettavalE
SAVIRAKENTAIVIISKURSILLA
'16.05.-22.05.1
999.Tervetuloakurssillel

TeroPelto-Uotila
rakennusarkkitehti,
arkkitehti-yo
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MeilE savirakerdamistaollaan jalben here!
Emassd henkiinsen oltua pnkaanlahestdysin
unohduksissa.
Kuitenkinsavi on maailmanyleisin rakennusmateriaali.Esimerkiksi Afrikan
monetkya ovatsataprosenttisesti
"savikylie".
joka jerjestef
OsallistuinvapaaehtoisprojeKjin,
tiin erdasse Tansanialaisessa kylassa
heinekuussa1997.ProjeKin tarkoituksenaoli
rakentaakyEdnterveyskeskus.
Rakennusmareriaalinaoli poltetut savitiilet,joita kyEilaisetolivat
valmistaneet
etukaeentalkoovoimin.
KyEsse ofi ennedeen vain yksi tiilinenrakennus. Muuttalol olivatpolttamattomasta
savesta
ja puupunosrungosta
tehuja.

Kylemaisemaa

Laastia sekoitetaan maassa- Taustallanekw
teNeyskeskustydmaa.

Rakennustyonolosuhteetolivat melko erilaiset
kuin meilE Suomessa;koneitaej kaytettylainkaan, koska sehk6eei ollut.Vesijohtojaei ole
vedetty,joten sementtiintarvittavavesi haettiin
joesta.
alhaallavirtaavasta
Toisinaantoitd viivyttiylleft6varankkasade- puhumattakaansen aiheuttamistatievaurioista,
jotka taas estivet materiaalienkuljettamisen
useaksipaivaksi.
Tiilikeroksetkuitenkinllisaantyivet
hyvaavauhtiaja rakennussaatiinharjakorkeuteen
leirin
loppuunmennessa.
Peivi Leinonen

Muund tydssddn

Kuvarakennuksesta
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Savitatojen tekijet kenoval kokemuksiaan
MaaseudunTulevaisuudellemaanvilj-Paavo
Kujala,Kauhava

Atlikkelianiukai slu Maaseudun luldvdsuudssa
19501uvua. fe*e julkaiseninq tapahluu
,ii.iftahn y*evefiselleluva a. Sawyhdisttsknnee

Nimenomaanmaaseudunrakennusmenetelmid
ajatellenon ehka paikallaansaadajonkinlainen
joihin meillii
yleiskuva savirakennuksisiakin,
lienee perin vdhdn kiinnitettyhuomiota.Niinpe
koetankinseuraavassaesittde tamdn rakennustavan ja materiaalin seke etuja etta
varjopuoliatodelliseenkaFadddn pohjautuen.
Heti aluksi voidaan todela, efle savesta
rakentaminentarjoaa mahdollisuudenkustannustenpienenldmiseen.
On kuitenkinsanottava,
eta savirakennus
on kestevavaintarkoitukseen
soveltuvastasavesta rakennettunaja oikeita
rakennusmenetelmid
kdyftaen.
Tutkimusteniperusteellaolen havainnut,etta
monesti on Ehdetty rakentamaan liiankin
rohkeasti €ysin
tuntematta rakennusmenetelmia.Tosin sekin menetelme,jota kdyn
selvittebmaen,
on verrattaintuntematonja vailla
pitkaaikaisia keytannatn kokemuksia, mutta
eraite tosiseikkojavoin jo mainita.Saven on
oltava ainakin karjarakennuksissa
tjivista ja
sitkeaa mdkisavea.(Koe: Matalaanlaatikkoon
juntataan savea, jonka annetaan auringossa
kuivua.Hyva savi kutiduu vehan eika halkeile,
kuivuneenase ei mydskednsuurene.Naulaaon
kuivaansaveenly6ldessdvaikeainoittaakesin.)
Parhaita sideaineitaoval kataja ja kanerva,
joiden sitkeys ja vetolujuus sailyvat kuivuneenakin.Mainittakoon,
etlei sideaineitaolisi
pilkottavaliian lyhyiksi,silE silloinniidensitova
ominaisuusluonnollisestivdhenee. Tydn helpottamiseksion katajasta ehke syytd karsia
vahvempiaoksia oois. Mite tube saven valamiseen rakennuspaikallekasaan lalvella, on
kokemusosoittanutsen kielteiseksi.
Telbin on
naet mahdollista,etl6 saveen pdasee pintamaata(ruokamuhaa)
lai paikallesadtaa pedste
jolloinsavihelposiiturmeltuL.
tulvavesia.

on tingittyjopa 20 sm:iinsaakka,mike ehkd on
kapeanlainen,
varsinkin,jos kattorakennetulee
lepaamednvdlisendn pddlle. Saviseinaajuntattaessa ei ole unohdettavariman palasia
piirujen valista, kuten joillekin rakentajilleon
keynyt, silE laudoitusteniroitus kay silloin
mahdottomaksi
ennen purkamisla.Karjarakennus nousee kolmannellakienoksellaEyteeen
korkeuteensa.
Tdlldinseine pdaseelaudoitusta
ahap6inpurettaessakuivumaan.Savikenosten
korkeusei sideaineiden
velissasaisi nousta810 cm suuremmaksi.
Sideaineitaei saa kiiyftee
liiantihednemattona,mikeeristaasavlkerrokset
liftymestakiintee$ibisiinsa. Liittymisenparantamiseksikayteteenkin
vettabrpeen mukaan,ei
kuilenkaan liikaa, jotta sein6 ei ala "eEa'.
Jokainensavikerrospieniteanhuolellisesli
lapion
karjelEja senj,ilkeenjuntataankevyesti.Ovien
ja ikkunain pea iset valetaan betonistailmakanavaakayftden.Yleensevoidaansavisenan
teosla sanoa, ette se on hyvin yksinkertaista
eikevaadaammattimiehia,
kunhantyomaallaon
yksikinasioistaperilleolevahenkil6.Seinanteko
on myos joutuisampaakuin muuraus. Kuivat
ilmatovat eduksisaviseinenkjn
teolle.Myaisolisi
pyrifleve siihen, efie seinatyd saataisiin kevaade mahdollisimman
aikaisinkeyntin. Sillojn
se ehtiikuivuahyvinkesenkuluessa.
Erikoisellahuolellaon teh€va ikkunanalustat.
Ne on ehdottomastieristetdva. niin ettei vesi
pdese niitS turmelemaan-Suurimmatvhheet
onkin savirakennuksissa,varsinkin karjarakennuksissaiehty juuri ikkunan kohdalla.
Ehka siihen on osaltaan vaikuttanut mvds
eristysaineiden
vaikeasaanti.

Mitetube savirakennusten
kustannuspuoleen,
on sekinmonistatekijoista
riippuvainen.
Raakapituus
ainesinansdhen
on ilmainen.
Ajomatkan
vaikuttaaluonnollisesti
kustannuksiin.
PeSosa
menoistamuodosluuty6kustannuksista.
Huomattavaon kuitenkin,
ettdtyd ei sinensevaadi
ammattimiehia.
Jos talossaon esim.useampia
poikia, voivat he tehde pelkastaanomalla
tyolladn kaiken ja nain seastetaenhuomattavastirahamenoja.
l\rainittakoonkin
tdsse
joissaveljessarja
yhteydessa,
efiaon tapauksia,
on savirakennusten
ansioistapaessythyvaan
jokaisellekartanon,mik6
alkuunrakentamalla

Perustuson halkeamisen
vahamiseksi
teht6v6
peese
huolellisesti,niin ettei routa
sitd
nostelemaanBetonivormaus
tehdddnsamoista
tarpeista,joita keyteteenmydhemminsaviseinanteossa.Nain seasteGenpuutavaraa.
piirustamisessa
Vormauksen
ybensa
keytetaan
joita
samojatarpeita,
varataanrakennuksen
puuosiin.Jalustanleveytenaulkoseinisse
on
yleensekeytetty
50sm.Vdliseinissd
sensiJaan
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ehka muutenolisi ollut saavuttamattomissa.
kuluulaasiiasuunnilleen
RaDDaukseen
saman
verran kuin samankokoisen
liilirakennuksen
muuraamiseen.
Savirakennuksen
voi ensrmmeisenavuonnajattea rappaamatta,
niin ettai
paremmin,
tapahtuu
kuivuminen
mik6 on
Erkeatarappauksen
onnistumiselle.
Neinjakauluvat my6s menol pitemmdlleajanjaksolle.
Rappaamattomaan
saviseineaneiva nay€i
vaikuttavan
suuretkaan
sateet.

tehnyt poikineenyli 50 savirakennusta,
minka
lisSksi hdnen neuvojaan on kafetty viele
lukuisammissa
tapauksissa.
ltse on mv. Littonen
asunut savirakennuksessa
ensin Karjalassajo
15 vuotta ja nyt Etela-Pohjanmaalla
toiset 15
vuotta.Omanlupansasaviseinatperhe rakensi
13 pv;sseja karjarakennuksen
6 pv:ssa.

Kauppias Reino Lakoniemiomistaa savitalon
KortesjervelE.Talo on liiketaloja rakennettu
1949,muttaon yhd kuinjuuri tehty.Tavalessani
kauppiasLakoniemenviimeksihen oli laroonsa
hyvin tyytyveinen.llman h6n kertoi olevan
kuuluvatsavitalotparhaimpiinTalven kovathuoneissa kuivan ja puhtaan, niin etta
pakkaset
kaan
eivet niihinn5ytevaikuttavan.
kaikenlainen kauppatavarakinsailyy hyvin.
pysyvat
Seinateivet huunuja asuinhuoneet
Taloa tehtiin aikanaan pari viikkoa. Saveen
kuivina ja viihtyisina. Karjarakennusten sekoitettiin% sahajauhoaja ikkunaymperykset
tuuletuslaitteisiin
on kiinniteteva brkkaa
valettiinsementide,muutamanyksityiskohdan
silEsejnatovaterittaintiiviit,ja l6mp6
huomiota,
mainitakseni.
Kysyessanikustannuksia
todettiin
nousee helposti liiankin suureksi eldimille.
niiden jaeneen kolmanteenosaan tiiliseindn
Muuten nayttavateleimet savirakennuksissa hinnasla.Tiedustellessani:'Oletteko
varma,ette
vijhtyven
hyvin.
talonne pysyy py$yssa?, kuuluivastaus,etta
kaikkisen ymperihahajoaaensin, sitten vasta
Vaikkasaviseine
ei tulekaan
tarjoamaan
mitaan
savitab.r'EipehantahtonutpalaseinAstdirrota,
ylei$e rakennusmenetelmaa
Suomenmaankun site ennen rappaustayritettiin.Piti oikein
kamaralla,
koskasoDivan
savensaantiasettaa
lekallaloysateja seinapiilulla
veistaa."

sille omal rajoituksensa,
ei kuitenkaanole
m ean syytejiittaa huomiottaniit.i etuja,joita
savi sinensatarjoaarakentajalle
siell6,missg
siihen on mahdollisuuudet.
Moni ennakko
luulotonrakentajaonkin teman jo suureksi
tyydytyksekseen
oivaltanutKeytdnnonkoulu
tassekinvieeteenpdin.
Nykyisin
on jo dittavdsti
lutkimusaineistoa
savirakennustavan
kehi-lamiseksikin,mutta lieneekiikukaanjohtavista
ammattimiehide
siihen ryhtynyt.Neytteekuitenkin silta, ettd apu talHkintyosarallaolisi
tarpeen lieleelhsemmen
tutkimustyonmerkeisse.

Maaltapaon
ongelmiinliftyvatvarmaanEheija
sesli myos maaseudLtn
rakennusvaikeudet
rakentamisenkustannustekijat.Jos savirakennuksei
tarjoaisivat
vaikkapamuutamillekin
maaseutua rakastaville eEmisen mahdollisuuden,
kutenon hwin todennakbjsta,
olsi
silE jo kansanlaloudellisestikin
kauaskantoinen
merkitys puuttumattakaansen yksi-tyistaloudelliseenarvoon, mika monissa tapauksissa
saattaaollaaivanratkaisevaa
laatua.

Kun tiedossanion eraite isantja,jotka ovat
savrtaloja tehneet, olen pyytanyt heitd
kertomaan
mydskokemuksislaan.
lsentd,joka
tunteenaitaasioitaehkepaenitenkokomaassa,
lieneemv. Juho LittonenYlistarosta.
HAn on
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Yistarossa on mv. J.K. Myllykoskellakoko
karjarakennussavesta, niinik66n mv. Oiva
H6ls6lE,jonka karjataloseisoo komeanakuin
linna.Navettaon pihattoja myosA|V-tornitovat
savesta,jonka sideaineenaon kaytettypitkie
katajja.Ylistarolainenmv. Jaakko Jarvi kertoi
henefie tekotapoja liedustellessani, ehe
muottirakennelma
on tuettavaniin ette sein6$a
lulee suora. Siina saadaa sek6 raooaug efta
oikomiskustannuksia.
Ohut raooaus on saviseinelbeduksi.Kysymykseeni,
mita tulpaloteki
- sellainensattuikarja-takennuksessa
savitalolle
- kertoi mv. JArvi, "ettei paljon miEen'.
Puuosathantietenkin olival palaneet, mutta
rappaamatonsaviseinanayfti vain lujittuneen
siinerytekessd.
Kauhavalaineneme a Aino Kiiski kertoi puoleslaan talossa keydessani olevansa asuinrakennukseeneritteinryytyveinen,mutta mestarjna olikin ollut Juho Litonen. - Polttopuuta
saas€a saviseinetalven mittaantuntuvasti,ja
jaivait paljon halvemkokonaiskustannukset
maksi kuin muista aineista rakentaen.vaikka
jouduttiinkaikkiteettemeenvieraallavaelE.

ALUSTAVA KURSSIOHJELMA
SUNNUNTAI.
16.5.
ja hatenaaEihinhnostuminen
kohteesEn
j. ominEisuudet
saEn monimuotoisuus
sawnla.duntestaaminen
saEn Etolujuuskokeen
tekeminon
satlietteen\dlmistaminsnai€mmln
luentopednteisestiitiilenvalmisluksesla
kovlevimassan lalmistaminenkasin
EMYoH \at€n
muottienrakentaminen
sa\€nominaisuudet,
hanKntaja
lis6aineetja niidsnldyttd
satlietteen
\almlstamista
luentosaviEkentamlsen
teloiikoista
TISTA|,18.5.
kevytsdlimassdn
\almistamisia
seinienElnyt'tri ki!,tt6ehaiemmin
ikon.- Jaolikehikoiden
Elmistaninen
( savlietteenElhistamista tadittaessa)
lueniosavBkentamisenhisloriasta
KESKIVIIKKO,
19.5.
kevytsavm.ssan€lmist.mista
( ildcna' ja ov €hikoidenasentaminen
)
luontoekol€isesi. rakontamisesta

kurssillaesitellaan
Seitseman
Diivaakestavalla
ja uusiamenetelmia,
perehdytaan
savirakentamisen
vanhoja
seka
tehdaan
rakennusmateriaalina
savenominaisuuksiin
erilaisilla
tekniikoilla.
Kurssinaikana
kelanndnharjoituksia
pienipajarakennus
valulekniikalla
keyftaen
rakennetaan
ja
valmistettua
materiaalina
hakkeesta savilietteesta
kevytsavimassaa.
jolloin
4. paivenapidetaan
talkoopeiva,
Heindkuun
ja rapataan
perehdytaan
kurssilla
tehdyn
savirappauksiin
pajarakennuksen
seinat.
ovallervetulleita
kiinnostuneel
Kaikkisavirakentamisesta
otetaan20 kurssilaista
kurssille.
Kurssille
ilmoittautumisjarjestyksessa.
jossaon mm.
on Someron
Kultelankylassa,
Kurssipaikka
pitkattiilentekoperinteet.
Alueellaon myds
missevoitutustuaperinteiseen
savenvalajamuseo,
saviruukkujen
valmislukseen.
Kurssinhintaon 600mk. Hintaansisaftyymajoitus
ja ruokailut.
(yhteismajoitus
mukavuuksin)
Saunalempied
joka ilta.

TORSTAI,
20.5.
velipohjahkentelden
\almldamisla
kegtsaEsta ed tela'likollla
ke\$savihai<kolen
larnlstusta
ja hydEulisella
poristim€lla
kdsimuoteilla
luentoEnhojensaliEkennusten

Kurssilleilmoittautumiset
ia lisatiedotkurssista:

PERJANTAI.
Z.5.
tdustumisEtkiaiemmintotedettulhin
satEkentamiskohteisiin

Rak.arkk.Teuvo Ranki (02) 2335402,050-322440'l
7 b 6, 20100TURKU
Humalistonkatu

LAUANTAI,22.5.
salila.sti. Elmistaminenja

kurssiohjelman.
Heiftevoi mydstilatayksityiskohtaisemman

erikoi*eloiikoidenkokeilua

KurssinjarjesteaKuftelansavi-ja matkailuhanke.

Rkm.Timo Kinnunen (02\ 7483373,040-58'14637
Rajakuusentie
54, 31400SOMERO

( sununtaina47. pidetainkutsilla
tehdyE pajarakennuks€Ua
t.lkoot,
jolloinperehdytaan
tark€mminsavlaastien
ja rapataanpaj.rakennuks€n
ka),ttd6n
pitaisiolla
seinft.Seini€n
siihenmenne$i
riftSvenhiEt

SALO

\(,\l[.R()' x|jl,sI\t(|

|00 li},

s o n r : R or r R l i ($ 0 x \ r
s(J\tEt()- 1 \\tPtit{t:D0ri\r
s ( , \i u ( ) . s \ t . o l a , \ \ r

Haluatkokay€nniin kokemuksiaomakotitalonkevytsavirakentamisesta
liukuvalumenetelmalla?
Kesakuun5, paivana 1999voit osallistua '.savivellin',valmistukseen,
olkien ja savivellinsekoittamiseenseka seinarakenteensullomiseerr.
KurssipaikkaHameenlinnassa,Lakkimaentie89
Pdivdn aherrus pddtetddn savusaunen leppeesse |6yrysse.
llmoittautumisetja lisatiedot 31.5.19gg mennessa
Leo Jervenpee,Lakkimaentie89, 13330Harvialatai puh. 03-6196367

wvw.hut.finlksikouLRT
- 6elt t l6y6e bivon mukaanpian savikurssin
www.snellman-korkeakoulu.fi
tietoa
wvw.kolumbus.filolkigalleriaOlkigaeia
- Pellavista
!ti\/rr,r.agronet.fi/urpola/pellavista.html
- kirjoja,kirjoja
wvw.bionee.de/lit_080.htm
www.deatech.corn/natwal ameikkalaisiayhteyksie:keskustelutorum
wvw.hkt.filkirjasto/cool2.hlm- uskomatonlinkkikokoelma- l66a mi6 vain!
- Tanskalaistietoa
vwvw.raadvad.dk
- CRATetre
www.grenoble.archi.ft
wwweconest.com UsAlaisiasairckentaiia
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Savi ja olki ovat materiaaleja,jotka ovat luonnontuotteita,kolmas materiaali on vesi, puuta
ja neita yhdistamalEsaammeaikaan
unohlamatta,
ja tuotteita.
mitAihmeellisrmpiaj
rakennuksi€
Olin Paraisi a Sattma.kissa v. '1997 kesdlE
viikon ja siita
luonnonmukaisella
rakennuskurssilla
sain sellaisen kimmokkeen,efta tdmd on minun
alanil Paiat6soli nopeamuttase on jo vuonna1999
koeteltu monta kertaa ja aina se tuntuu vain

tavalla,etta asuminensiina olisi terveellistdalman
imureitaja muoveja.Tdmd on mahdollistakun
mitkSeivatlaNitse
kaiytaimme
sellaisiamateriaaleja.
n6ite nykyrakentamisen tuotteita, vaan rakennusmateriaalitpystwait imem,ian kosleudenseka
my6s luovuttamaansite tarvittaessa.T,imA on
mahdollistakun haemmevanhempiatietoja miten
ja ihmiset
ennenon rakennettu
niista materiaaleista,
ovat olleetterveita,ei sellaisiavaivojamita nykyisin
sairastamme.
Jottasaisimmeluonnonmukaisen
rakentamisen
taas
alkuun, niin pitdd lahtea liikkeellesuunnittelusta.
Vanha sananlaskusanooettaihwin suunniteltuon
puoliksitehty,mikepitaepaikkansavielenykyisinkinSuomessa on jo koulutettu strunnittelijoitaja
rakentajia,joten saamme toteuteiuksi luonnonjossa on hyvdasuaja viihtya.
mukaisiarakennuksia
Toavotan
lehdenlukijoillevilkasta€kennuskesdiil

Kun katsoo mitai nykyrakentaminen
on ja mita
ongelmia se tuo mukanaan,en vaitaietta luonnonmukainenrakentiaminenolisi mikeen oikotie
onneen, mutla ndill6 leveysasteillaon asuttavaja
oltava sloja talvella seka kesalla. Kun alamme
rakentaa oiin miksemmetekisi kenalla sellaisen
asunnon,tuotantorakennuksen
tai johonkinmuuhun
tarpeeseenolevanrakennuksenmikaolisitehtysilE

ttkka Lempinen, Loimaa

kkaja kuEsikavereitasaflma.kissa.
Kuva: Gun Andercson
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- Savirakentamisen
SAVIYHDISTYS
EdisEmiseksiry.
jaseneksi!Liittyminenkey mutkaftomasti
TervetuloamukaanSaviyhdistyksen
maksamalla
jasenmaksu
ja
yhdisiyksen
yhdistyksensihteerille
lilille vuoden1999
150 mk lahettamalle
savirakentajien
kattoierjesldn
lehemmattiedot itsestasi.Samallaolet yhteispohjoismaisen
jasen,NordiskOrganisation
jarjestdn
julkaiseman
fdr Lerjordsbyggeri,
lehden
ia saattaman
(Savi-ja olkirakentaja)
Ler- och Halmbyggaren
suoraankotiin.Lehti ilmestyy3-4 kertaa
vuodessa.
kuuluumydskinSaviyhdistyksen
omalehti
Ja sehenon seMaa,eftajasenmaksuun
jokatoimiiyhdistyksen
paaasiallisena
(3 numeroa),
PiiASKYNEN
tiedonvelityksen
kanavana.!
jesenetvoivatmydstiedottaa
ym.hankkeistaan.
Siineyhdistyksen
omistarakennusNimi:
Lehiosoite:
Poslinr.ja postitoimipai
Puh./Faksi/Sehkdpostiosoite:

Suosfutkosiihen.ett:| nimi- ia osoitetietosiiulkaistaanPllskvsen iasenluetblossa? kvlll ei
(ympyr6i)

Lehelatielosiosoitteeseen:
Ann-Marie
Frommer
Bocksinlie
44,08700Virkkala

Pankkitili:Leonia800019- 70564754
Huoml ilimi sekest pankkisiirtoon,kiitosl

tai faksiin019-342407ltai sprache@goethe.kaapeli.fi

SAVIRAPPAUKSET

OLKIRAKENTAMINEN
JA IIIUU| ALANTYOT

OTA YHTEYTTA,
KUNSUUNNITTELET
SAVI-TAI OLKIRAKENTAIIIISTA
!
ILKKALEtfiPtNEN 02-762 8244 (i/1/,.)
MIKKOKYLAMARKULA
O4OO-I
2TI60
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