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PUHEENJOHTAJALTA
pid€ttiin27.03 olkigalleriantiloissaAlastarolla.Kokousoli avoin kaikillejasenilleja tieto
vuosikokous
Saviyhdistyksen
voidaantodeta,etia mennl vuosi on ollut
oli mennythyvinperille.Vuoden1998toimintakeriomukesta
tapahtumasta
Yhdistyksemmeon tullut tunnetuksi
hyvin €rkeaa aikaa Savjyhdistysry:n vakaidenperustustenr€kentamiselle.
ja olemme saaneeterittainpaljon positiivista
Suonessa s€ka Pohjoismaissa
s;virakentamisenkarkiorganisaationa
julkisuuttaeri tapahtumietkautta.
joka on nyt Hydellatehollajatkanutvanhan hallituks€n
ltastarottavuosikokouspaatti myds uudestahallituksesta,
joka palveleetasa-arvoisesti
luodatoimivajasenyhdistys,
hallituksen
tavoite
toimintaa.Saviyhdistys
uranuurtavaa
ry:n
jatkaa.
ja turvallista
jostaon haastavaa
jokaistajasenta
on nyt pisteessa,
on pidetty SomeronKultelassaja kokemuksiaon taas saatu lisaii
kevaan ensimmainensavirakentamiskurssi
paikattiset
vaikuttavat
lopputulokseenratkaisevastija siksi uuden informaation
olosuhteet
Savirakentamasessa
kauttaon hyvintarked6.
kedaminenkokemusten
TaIa hetkeltasuurimpiatavoitteitaSaviyhdistsry:lleon kehittaatoimivaainfomaationkulkuakaikkienpohjoismaiden
yhdisqstenvalilla.NorjassapidetyssaNOLineli yht€ispohjoismaisen
eri ekologisten
vataa seka yhteistyontasddmista
ja yhdistystenmahdollisuuksista
liittyaNOLin
keskusteltiin
eri organisaatioiden
saviyhdistyk;en
koiouksessa17.-18-04.
yhdenjoukon etuoikeusja uusien kontaKienluomjneneri
jaseneksi;Ekologinenrakentaminenei ole pelk?istaan
ovat nyt jokaisen
muutosehdotukset
NOLansaantduudistusten
yhdistysten
vatitleon tarpeellistamyostulevaisuudessa.
julkaistaan
ja
Paaskysen
numerossa.
jrisenyhdistyksilla
s6ann0t
seuraavassa
kesiteltavina
uudet
maan vastaavitta
asiotaoli
jaettavastamatkakorvauksesta
halvimpaarcittiakayttaen.Tarkeimpia
padbttiinmyajsedustajille
Kokouksessa
jonka vuoksiemmevoi ottaavastaanNol-Nyhetsbreveli nykyisenLer_ochHalmbyggaren-lehden
myds kielikysymys,
alusta.
tekoavuosituhannen
Tatoudetlinentitanteemmeon vakaa, mutta uusien jasenten liittyminenyhdistykseenedesauttaisitoimintamme
ja olemmekiinnostuneita
ja informaation
jakeluajaseniltemme.
Yhdistyksemme
toimiitaysintalkoovoimalla
taajentumista
jasenille.
ihmisiit,jotka olisivat
jakaa
etta
e
aluejlta
ldytyisi
muille
Tojvomme,
vastuuta
myds
kaii<jsta
mahdottisuuksista
pain. Nainsaisimmeluontevanyhteydenpitotavan
eri PUolille
Saviyhdistykseen
hoitamaanyhieydenpitoa
kijnnostuneita
asiastataitiedatehkii
I\rjkalioletkiinnostunut
muistahankkeista
helpottuisi.
suomeajakokemusten
vaihtorakentamis-ja
jonkunmuunsopivanhenkii6n,otayhteyttaTeroon.
jokaiselleSuomensavirakentajalle.
syyssaita
aikaajatoivonmita miellyttiivimpia
Kesa1999oli savirakentamisen
TeroPelto-Uotila
puheenjohtaja

FRANORDFORANDEN
Alastaro.Till mdtetvar alla medlemmarvalkomnaoch
Lebyggarfdr€ningens
ersmoteh6lls den 27.3. i Olkigalleria,
1998kanmankonstatera,
att det forgangnaarei
informationen
om mdtethadegaftval fram-Om verksamhetsberiittelsen
ve*samhet.Var foreninghar i Finland
viktigtid for skapadetav en stabilgrudfor foreningens
harvait en synnerligen
inom lerbyggandet
och vi har fatt synnerligenpositiv
och i Nordengjort sig ett namn som en ledandeorganisation
publicitetgenomolikaevenemang.
banbMandeverksamh€t.
Maletar
ArsmotetiAlastaroutsagavenen ny styrelse,som nu fortsatterdentidigarestyrelsens
principerer till f6r alla medlemmar,
ochvi har nu kommittill en
ait skapaer medlemsfdrening,
som enligtjemlikhetens
punkt,varifrandet ar b6deen utmaningochtryggtatt fortsatta.
har ig€n6tts. N6rmanbyggermedlerahar de
Verensforstakurshar hellitsi Somero,i bynKultela,ochnyaerfarenheter
en avgorandebetdelsefor slutresultatet
och darfdrar all ny information
som fes genompraktiska
lokalaforhellandena
edarenheter
av mycketstorviK.
av en smidiginformation
mellanalla nordiskahnder och en
Lebyggarfdreningens
storstautmaningar nu utvecklandet
Vid den samnordiska
lerbyggarftrreningen
NOLSmdte i
okningav saharbetetmellanolika ekologiskaorganisationer.
mdjligheten
att olikai6reningaroch organisationer
kundeanslutasig till NOL;ekologisK
Norge17.-'18.04.
diskuterades
och skapadetav kontaKermellanolikaorganisationer
er avenmed
byggandear intebaraen speciellgruppsprivilegium
hos respeKivelanders
tanke pa framtidenav viK. Fdrslagettill and ng av stadgarfttr NOL ar nu p6 utlatanderunda
i Svalansnastanummer. Mdtetbeslotavenatt delegater
soln deltaraNOLfdreningaroch d€ nya stadgarnapubliceras
h6rdeavenspraKragan,
som
mdtenfer reseercattning
enligttormanligaste
rutt.Till de viKigafregornasom behandlades
ellersom den nu heterLeF och halmbyggarens
redaKionefter
ar en orsaktill att vi inte kan ta overNoL-nyhetsbrevs
millenniumskiftei.
Ver ekonomiskasituationar slabil, men nya medlemmarskulle bidra till att var verksamhetkunde utvidgasoch
ochviiir irfresserade
av att
effeKiveras.
Var toreningarbetarjuheltenligttalkoprincjpen
informationen
tillmedlemmarna
Vi hoppasatt maniolika regionerkundestalb uppoch ageraforbindelselank
f{trdelaansvaravenp6 andramedlemmar.
om
till Lerbyggarfdreningen.
Sa kundevi fd ett naturligtnatverkmellanolika d€larav F nlandoch informationsutbytet
byggenoch andraprojektskulleunderlattas.
Om Du ar intresserad
av sakenellerkannertillnegonannanlampligperson,
kontaktaTero.
iFinlandfina h6stdagar.
Sommaren1999varf6r lerbyggeen fin tid och nutilldnskarjagvarjelerbyggare
TeroP€lto-Uotila
ordfdrande
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jerjestettykurssi liitw savialanjatkokoulutus-ja kehittdmiskeskusSomerolla,Varsinais-Suomessa
joka
savi
liikkeelle
SomeronKultelanMasse vuonna1998.Alueelbl,SydeftevA
on
lehenyt
hankkeeseen,
ja
paikalla
pifldt
pednteet
kayt6ssa.
saven
tuobnnollisesss
onkin
laadustaan
erinomaisesta
tunnetaan
tiilitehtaita. Perinteistd
toiminut mm. savenvalajan vershita ja
Kylessa on
l6yw kyHstiiedelleen.
ammattitaitoa
tiilenvalmistuksen

Ku6si antoi iailleenfsaa f€ba ja valmiuksia
saven rakentamiskeyttdon. Kurssialueena oli
Timo Kinnusen isanndimenKe€tikievariSepenmaienpihapiiri,ionka toimintaatehtava rakennls
tulee mydhemmin tukemaan. Leaderhankkeeseenkuuluvankurssinjeriestajanabimi
Kultelansavi-ja matkailuhanke.
Kurssin harjoitustyitkohteenaoli pajarakennus,
ionka seindt valettiin muottia keytElen paikalla.
Ensimmaisg kerba Suomessa valumassana
kaybttiin sakean savilietteenja kuivan puuhakkeen sekoitusta, joka osoifrautui oivalliseksi
valumateriaaliksi.Aineidenkasftely on

yksinkertaistaja ongelmatonta,koska hake
saatiin helposti sekoitettua savilietteeseen
kaftden isoa, beionin valmistukseentarkoitettuavaakatasosekoitinta.
keyiettiin kaksoisrunkoa,
Pajarakennuksessa
jolla syntyi 250 mm paksu seinarakenne.
Runkoratl.aisua
on kaytetty aiemmin Sinikka
Riitti6n rakennuksessaVehmaalla. Runkorakenteesta
on tarkatpiinoksetsaviyhdistyksen
tiedotus-lehdessii.P/AlsKysEssA. ro t
(1998).

-{-

Kurssilleosallistuikaikkiaan15 kurssilaista.
Muutama kurssilainenoli mukana osan
kurssiaiasta.Kurssinilmapiii oli innostunutja
Monenlaisia
aihepiiriakosketinnovatiivinen.
ja
keskusteluissa
tiukoissa
taviaideoitapulppusi
Suurin osa kurssilaisistahan
illanistujaisissa.
myatsy6pyi paikan paalE, joten kurssipaivet
venahtuetvSlilHhwinkinpitkiksi.KuFsilaisten
saatiinvaldpeydenansiostakoerakennuskin
miiksikuFsinaikana.

$
it

Pedvasluu kuFsin
opetusDuolesta oli
kirjoittajalla, mutta keraamikko Catharina
Kajanderin tiedot ja aktiivinen panos tiiydensi
varmasli kurssin anlia me*ittAvasti. Kurssilaiset
saivat Mustua myds perinteiseen tiilenvalmisfukseen iiilimestari Arvo Kankareen
opastuksella. Kurssilla esitelmdivat my6s
teknillise$e korkeakoulusta a*kitehti Mika
Westermark, joka kertoi luonnonmukaisen
rakentamisen mahdollisuuksista, sekA saviyhdistyksenpuheenjohiaja,arkk-yo Tero PeltoUotila, ioka oli kgynyt Saksassa tutustumassa
kurssilh keytety a bkniikalla rakennettavaan
omakotitaloon. Timo Kinnunen huolehti
kokeneesli
rakentamistydn paivftaisisti
jerjestelyiste.

i:'i
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Perjantaina tehtiin bussilla tutustumisrelki
rakennettuihin
bi tekeilH
Varsinais€uomessa
ja
Hieman
saviolkipaalirakennuksiin.
oleviin
kevyempi matkapaive huipentui rentoihin
pdefrejaisiin
Kievarissa.
Sepenmaen
Timo KinnusenvankGnkokemuksenansiosta
rakentamisenvalmistelutytttoli tehty mallikelpoisesti.Taman vuoksi kurssitydskenlely
paasijouhevastija ripedstialkuun.Timo oli
mytts iuuri saanut kunnostettuakurssilaisten
kdytt66nmitd oivallisimmatkurssirlal suudne
ja saunoineen
vanhaantiiliseen
takkatupineen
navettarakennukseen.

PitopalveluKareva Ky:n Eeva SyieE hoiti
peMttgin kurssilaisilletakkatupaanherkulliset
ja
lounaat,kahw .ia iftapalatTunnelmalliset
toimivattilat ovat mydsjatkossakaybttevisse
ja kurssienpitoon.NaitZt
erilaistentilaisuuksien
puitteih uskaltaa kyiH kokemustemme
perusteella mitA lampimimminsuositella.

Runsaasti vierailiioita kevi viikon aikana
tutugtumassakiinndstavaanmateiaaliin ja
huomioivat
rakentamisDrosessiin.
Sanomalehdet
kurssin nakwasti j6 uutisoivat savirakenja my6nteisesti.
tamisestaasiallisesti

KuFsin ohessa pys@ttiin kunnostettuun
naveltarakennukseen
kurssisia ja savirakentramisestakertova nayftely. Nayttevynvoivat
kiinnostuneelkeyda vapaasli fufusfumassa,
savipajaan.
klten my6skurssillarakennettuun

Kultolaee. pidefievana avoimien ovien
pdivana,lauantai 10.07,klo 10.00aloitet an
savipalarakennuksen
kursgllla
bhdyn
kalkkilaaslilla,
appaua
seinapintojen
Rappauetyii i.tkuu aunnuntaina, Opofrem.an
iulee kalkkirappaust n asi.ntuntija, maalarimestari l(alovi Jervinen. filaalarimesi.ri
Jgrvinon opettaa peivi€n alksna myfb maalion omatoimlsla valmiatambta. Reppaustalkoieiin ja kelkkir.ppaukaenaalaiauukriin
perehryme€n ovat kalkki kiinno€tuneot
brvetulleib.
Viikonlopun aikana Kulielassa tapahhru
monenlabta muutakin mielonkiintobia, ioten
kannattaa trlla kalsomaan.
Savip.iah oaoite on: Sepenmeen Xievari,
HameenHaftdtie '192,31iO0 SOIIERO.Puh.
Tlmo
Kinnunen
0,11168l,1537 (
)
KUVATEKSTIT:
1- Tasta lahdettiintiikk€€lle.Pajarakennuksen
runko
ennenvalutoiEi
2. Catharina Kajander tek€€ koerappausalueita
pohjoispaEtyyn.
rakennuksen
3. EevaSydabnheftut taiEivatolla kuFsin parasta
ama.
,l.Messansekoihlsjadestelyt
Vaaketasos€koittimessa
tehtiin ensin saviliete,johon s€koitettin oikealla
olevaanperek5nyyntehtye
haketta.
5. Kwaustauolla kurssilaiset Ddeshrat vahan
hengahtamaen
tyonseaeressa.
junttaamassaaliukkaan.Tikkailla
6. Mati Eerikginen
hankk€€nDuuhamies.Timo Kinnunen,asettelee
piiatyF.
muottirakenteita
7. MassatuoliinkotikSny'Etyomaallekasaan,josta
siuloli heloDo
siiftla muotteihin.
seinat saaliin kurssiviikonaikana
8. Rakennuks€n
valethavalmiikdhwiensaidenvallil€ssa.Lauantaina
jouduttiin ssteen vuoksl vel.iimaen suojap€it€
paa e, muttatyooliklnjo silloinvalmis.
rakennuk6en

Kurssinkokemuksisbvoi karba, eftd:
- hakkoen ja saven sekoitus on kateva
savirakentamismaledaali
- kurssienvalmisteluihinkannattaaoaneufua
kunnolla
- kurssipaivienpituuden tulee mahdollistaa
toidenjuoheva
eteneminen
- kurssilaisten
panosja ideatsavirakentamisen
kehittdmisessa
ovatmerktevie
- en'laistaasiantuntemusta
omaavienihmisien
kannattaayhdisefi tietojaania kokemuksiaan
kehittalmisesse
savirakentamisen
- laitbidenja tyttmenetelmien
kehittiminenon
jatkos€aErkeea
- kursseiltaja muistasavirakenhmishankkeisla
ja
saatavakokemuson savirakentamistietouden
--osaamben kannalb erfttain Hfkeea,
osaamisenkarttuessakasvaarryds savirakentamisenuskottavuusvarteenoiettavana
fakenhmismenetehane
-erilaisten savirakentamistekniikoiden
kokeilu
kuBaeillakannattaa

.F'l.:t

tilffi*i
j*H,*

TeuvoRanki

1999
VIROON
11.-13-6.
MATKA
SAVIRAKENTAJIEN
ja Ruolsista
peivan
Viroonkesekuun
tekikolmen
matkan
Suomesta
Pieniryhmesavirakentajia

3.
oli 11 ja ruotsalaisia
alkupuolella.
Ryhmankoko oli '14 henkilita,joista suomalaisia
Tarton
professori
toimii
vieraana.
T6nu
Keskkiila
T6nu
Keskkiilan
Matkalaisetolivat
ja on tutkinutmm. Viron vanhoja
professbrina,
yliopjstossamaatalouden
rakentamisen
Keskkiilaon julkaissutmyos uudestaan2o-luvullaaiemminilmestyneen
savirakennuksia.
jotahanon teydentiinyt
koiausohjeilla.
tekemillddn
savirakentamisoppaan,
siaitsevatetela-Virossa,
viron savirakennukset
sovelluvaasavea l6ytyy
koska rekentamiseen
vain tiisie osada maata. Matkallapgasimme
tutustumaan useisiin savirakennuksiinja
6aimme konkeettisen luntuman paikalliseen
savimateriaaliinja kdytettyihin tekniikoihin.
joihintutustuimme,
oli
Suudnosa rakennuksista,
erilaisia kotieliinrakennuksia,multa myiis
yksi meijeri oli
asuinrakennuksia ja
kohteinamme.( Paeskysessino 'l / 1999 on
seikkaperainen
kirjoitusVironsavirakennuksis{a,
jolentesseei rnennaaihepiirilnkovinsyvelle).
Saven laatu saattoi vaihdella eri kohteissa,
koskarakentamiseen
kiiytettysavi otettiinaina
vieresta.
aakennuspaikan

osasivatottaa saven
ssvirakentamismestadt
laadunhuomioon.Laihoihinsaviin saatettiin
laittaa runsaamminolkisilDDuatai oksia
joukkoon,jolloin seinasla saaliin lujempi.
oli. eta kohteissamme
MerkilleDantavaa
kaytettysavioli yleensavarsinlaihaa,joissakin
melkein hiesua. saven laatu nayff uten
poikkeavan
esimerklksi
Suomen
massiivisavirakennuLsissakeytelyde savesta.
Kohdal,joissavett! oli pedssytsavirakerieisiin
pitemmen aikaa, olivat tietysti vaurioiluneet.
Vesi turmelee laihaa savea jonkun veraan
heloommin kuin lihavaa. silti
Mron
savirakennustenkestevyyte voidaan pitde
varsin hyvene, kun otelaan huomioonniiden
jopa 150vuodenika.

lulevaisuusnayttad
Viron savirakennusten
Rakennusten
kunnos,tamiseen
huolestuttavalta.
keyteftevissa rahaa ia
ei
ole
tuntemuson aikojen
savirakentamistekniikan
paljoltiunotdunut.
T6nuKeskkiilaon
kuluessa
neuvomalla
tehnyt aNokasta tyijfe
ja monissa
kunnostamisessa
savirakennuslen
rakennuksissa
on tehtykinkoiauksia.Ndyftee
tulee
kuitenkin
siltd.ettauseitasavirakennuksia
seuraavien
10-15vuodenaikana.
tuhoutumaan
Olisikohan mahdollisla saada vaikka
pohjoismaisella
yhteistytille
aikaankurssiatai
Mroon?
ty6leirie
kansainvrlistd

Savlrakenlamisesla
kiinnostunutjoukko voisi
ottaa jonhn koiaustarpeessaolevan kohteen
ohjelmaansa.
Neinsaataisiinudelleentuntumaa
vanhoihin tekniikoihin ja kynnys lehtee
savirakennuksia
ehkdmadaltuisi.
kunnostamaan
Kiinnostuneetvoivat ottaa yhteytte vaikka
ternen kirjoittajaantai muihin saviyhdis,tyksen
hallituksenjdseniin.
Vironmatkaoli moninlavoin anloisa.Saimme
T6nultasaviasioiden
ohessamydsmonipuolisen
lietoannoksenViron historiastaia kulttuurjsta.
Tietystisavirakentajalpuhuivatmyds saveslaja
yhtoistyttsie.Ehkepa tessekin tapaamisessa
jotkut ideal saivat uutta innostustaja potkua.
Matka oli mytjs tunnustelumahdollisiauusia
Vircn matkoja va.ten. Mikali matkoja
jarjestetden,niida tullaantietysti ilmoittamaan
Peeskvsessa.

Aluq jossd\4ronmau€lldlulusrL{r'iskohtejnd
olleetsavinkennukset
siaitsevdr

TeuvoRanki,rak.a*k.
I
VARSINAIS.SUOIIIESSA
SAVILATNALAATTAPALKITTIINVUODENYTIIPARISTOTEKONA
ymparist6tieloisuudenryhmajarjesti iane vuonnaloisen
Varsinais-SuomenAgenda2'l:n (kuntienyhteistyatverkosto)
kenan kilpailtrn,jossa haluttiin tehde pienten ja keskisuurtenyritysten ympdristdtekojatunnetuksi. Tana vuonna
aiheenaoli kotitaloudossakiiytetteveekotuote,ionka koko elinkaaressaon ymperistdasiatotettu huomioon.
PolttamattomiasavilattialaattojavalmistavavehmaalainenmaaseutuyrfttajaSinikka Riittid osallistuimyds kilpailuun.
Sinikka Riitttionsavilattialaattanousi kilpailun ylivoimaiseksivoittajaksi.Polttamatonsavilaattatattian paellysteend
on uusi, innovatiivinenkeksintdjonka valmistaminensaestda runsaastienergiaapoltettuunsavilaattraanverattuna.
Riittiiintilalla hatat tehdadnpifdlti ka6 ydna kayttdenitse rakennettuiakoneitaapuna.
Savilattian kehitystyd Hhti liikkeelle Fama MaaseutukeskuksenprojeKista, "rakennejarjestelmienkehittaminen
Tyohdnsaatiinmukaanfil.tri Erkki LokkaEspoosta.Lokanvankka,vuosien
luonnonmukaisille
rakennusaineille'.
aikana hankkima materiaalitutkimuksenosaaminen,seka pi&ajennitteinen,sid(ee ty6 savilafian kehftemisesse
antava
uusi,kiehtova,ja monenlaisia
kaytttimahdollisuuksisa
mahdollistisen, etta meillaon nyt kaytetavissiimme
lattiamateriaali.
Savipohjainenlattialaattaluo oivallis€nfisan nyt k6ytiisse obvien luonnonmukaistenlattiamateriaalienvalikoimaan,
joit€ ovatpuu, kivi,ko*kija linoleumi.Savilattian
variointimahdollisuudet
voivatinnostaajannittaviinkin
monenlaiael
kokeiluihin.Hienoinenkimmoisuu6ja tarvittaessaaikaansaatavatpehmeatvdrisavyttekevat savilattiaslavaamasti
hwin varteenotettavanvaihtoehdon esimerkiksi keitti6iden ja muiden asuintilojen lattioissa. Savilattilaattojen
keyftokohteetvoivattulevaisuudessal6ytyi pienimpienmajojenlattioistaq/yiikkaimpienasuntojensisustuksiinastr.
Kiinnostuneetvoivat tieduslellaasiastalarkemminSinikka Riitti6ll5, puh (02) 433 271I tai 0400 - 322 625

SinikkaRiittiit (edesse)istuskeleetl/ytyvaisena
-rakentamansasavitalonEsk{affi
un€en
savil6ttian
aeresse.Kuvaon vuodelta1998.

Kelttilaisten
rautakaudenaikaisiaasumuksiaon
pyrittyrekonstruKioimaan
niistatehtyjenldytitjen
jeenyt
maaperankeravulla.Asumuksistaon
rostumiin seinatolppienja tulisijojenjeftemia
jotka ovat niidenpejelkiaviitteeksiarkelogeille,
pyrkineet
analysoimaanrakenteitaja
rusteella
muotoa.Edtyiseninnokkaitaarkelogejaja tutkijoita ldytyy Wales:sta, Lounais-Englannista,
jossa kelttildinenkulttuurioli erittainkukoistava
rautakauden aikana. Wales:n pedkaupungin
Cardrff-?Hhistolle nousi vuonna 1992 kopio
keftilaisesta kyEstEi. Kelttikyla sijaitsee
museoalueefla,Museum of WelshLife, ionne on
arvokkaitasavimyos siirrettyEhiymperistost?i
rakennuksia,jotka ovat alunperin rakennettu
alkaen 1500 luvulta. Tutustuminen koko
museoalueeseenvoi helposti viede yhden
pgivan,joten on syytavaratariftavastiaikaa.
Osoi e: Museum ol Welsh Lite, St Fagans,
Cardifr CFs 6XB, puh. (01222) 569/U1

Rakennus
ilmankatefta

Rakennusvalmiina

Arkeologinja muulaman arkkitehtiopiskelijan
tavoiterakentaakelttilainen"roundhouse"lehti
liikkeelle savi.akentamiskurssista
Plymouth:n
yliopistossa-Rakentajatolival kaytaneet rungontekoonaikaa noin 5 kuukauttaja runkooli
pyritty konstruoimaanmahdollisimman
larkasti
vanhoja metodeja noudatlaen.Rakennuksen
pohjatydtolivat pienimuotoiset,
si a ainoastaan
jaavd
humuskerrosoli poistettuja maalattiaksi
osa oli tampattu tiiviiksi kenokseksi.Tamtr
paaminenoli tehty "rituaalinomaisesti",
koska
maalattiaoli toiminuttanssilattianapaikalliselle
kansantanssiDorukalle.

Englanninkartta.KelftitaloCowbidge:ssa

Savirakentamisenopiskelu Plymouth:ssaon
yhteydessatoimii
helppoasilld arkkitehtikoulun
Englannin savirakentamisenkeskus (CEA),
jossa arkkitehtioppilaat
voivat osallistuasavikesifteleviin
kursseihin.Keytenndn
rakenlamista
ja luennoitsijat
puolion loteutettuerinomaisesti
vaihtuvalmelkeinviikoittain.Kurssiantaahwan
kokonaiskuvan savirakentamisesla ympari
maailmaa ja myiis perinteiside bkniikoista
Englannissa,
kutenAdobeja RammedEafth.
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Kelftitalonpohjatydt.Tolpatja maalattia.

ja upotettiinmaape hiillosteftiin
Seinetolppien
puunvesoista
punottiin
seind
veliin
han.Tolppien
jaykistamaanrakennettaja sitomaan savea,
Kaikkiliitoksetlovettiin,tapitettiintai nidottiinyhjoka kuivuessaan
teen tuoreellalehmennahalla,
kiristisolmuntiukasti.

Vesikatteensaasumus sai pitkista saniaisista
nidotuistavyyhdeista,jotka ladottiinpaelbkkdin
asti.Saniainenvalitiinkoemielesse
katonharjalle
katemateriaaliksi, vaikka kelftien uskolaan
kewaneenolkikattoja.

Kaftotuolinja seinetolpantapitus

ja
Reystaidenpaet tasattiin pensasleikkurilla
tuli noin 60cm.
katon kokonaisDaksuudeksi
Harjalb jabttiin aukko savujen poistumistaja
tuuletusta varten. Ennen saviseinan rakentamista Daikattiin seinaDunoksessaolleet
suurimmal aukol kuusenhavuilla.Savimassa
sekoitettiinpaljainjaloin rakennuksenvieressa
olleessamaakuoDassa.
Savi oli kaivettu Ehipellolta ja oli luonteeltaanmelko lihavaa ja
punertavaa.Saveensekoilettiinhevosenlantaa
ja kuivattuasaniaisistatehtyd silppua. Seinet
slammattiinkesin sise- seke ulkopuoleltakertaalleen.Savea oli vaikea saada jeamaan punosten sisaanja parasja tiivein kerrostulikin
heittiimalle savimassaa jerjestelmalfisestialhaalta ylospein.Rakennukseentuli kaksi oviaukkoa ja ensimmeinenasukas astui ovesta
sisdllehiemanennenjouluaattoa1997. Sisalla
vallitsihyvinprimitiivinen
tunnelmaja rautakausi
tuntui olevan lahemDenekuin koskaan aikaisemmin.

LehmAnnahalla solmiftu Iiitos

TeroPelto-Uotila
rakennusarkkitehti,
arkkitehti-yo
Linda Watson, Dip.Arc.Conservation
SeniorLecturerand Co-ordinator
Cenlerfor Earthen
Architectu.e
PlymouthSchoolof Architecture
Hoe Center,NotteStreet
PlymouthDevonPL12AR,UK
Tel.(01752)
233630
(01752)233608
aih Balrahhal+a
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tunnelmaavoi kohentaasaviSyysyd,n
lyhdylH,Veteenpeilautuvalyhtyon varma
kesamdkilla
katseenvangitsija
ia lapsillese
kun vantarjoaamukavaapuuhastelua,
hemmatovatmuissatiiissa.
SavipallotpyttnletHankasilleja ryhdyn
rakenneon aivansama,kuinlumilyhdylla.
voi kdyftaahieman
Pallojenkiinnittamiseen
veftatai pieniatikkuja.Savilyhdynkoko
savenlaadustaja paikasta,
maaraytyy
jonnese halutaanrakenneftavan.
Luontoon tallahetkelEkuivaja on syytaolla
Kyntvuoksivarovainen.
metsapalovaaran
sopiisavestarullattu
tildidenpohjalevyksi
levy,joka on syyH tehdasavilyhdyn
pohjapinta-alan
kokoiseksi.

