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NOL:n SYYSKOKOUSSOLBORGISSA
A2-3.12.2000
NORJASS
Meita kokoontui parikyrnmente
pohjoismaista savi- ja olkirakentaj aa
NOLin jokavuotiseen syyskokoukseen
Solborgiin, Oslosta kymrnenkunta km
koilliseen. Mukana o1i myos vieras
Saksasta, savinakentaj a Michael von
Reith. Ilahduttavaa etta pohj oismalnen
yhteistyd laajeneel
Lyhyen esittelykierroksen jzilkeen
osanottajat tutustuivat Solborgin
antroposofiseentilaan.jossa toimij
myijs kehitysvamrnaisten hoitokoti
tnl. Camp Hill) seka Brobygger skolenin piiiipaikka, Lars Henrik
Nesheim. Solborgin primus motorin
jossa myijs
opastuksella.Pazirakennus.
asuimne, sij aitsee paikalla josta on

hziikaiiseva niikitala metsien yli. Kavimme kahdessa "oppilaskodissa/
perhetalossa", kodikkaita puurakennuksia. Tilaa viljella:in biodynaanisesti ja sen lehmiinkin tutustuirnme ennen kuin palasimme kauniiseen eIeisaulaan/kokoustiIaan. Pa?ira'
kennuksenalapuolella h?iemiiiftaa
hedelmapuiden lomassa altaat, jotka
toimivat vedenpuhdistajina.
Maittavan lounaan jiilkeen oli klassisen dia-ohjelman aika. Herrrik Jijrgensen Tanskasta aloitti n?iyttiima[a
olkirakentarrrisk-uvia alkaen Matts
Myhrmanista USAsta tanskalaisij n
polkupyitrasuojiin ja monBolialaisji n
olki -taloihin. Sitten Arild Berg (Nor-
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jan NJHn puheenjohtaja ja kokouksen
koollekutsuja) jatkoi esittiim: ]a norjalaisen olkitalo-hi sroriikin. Se alkoi
1956 rakennetusta autotallista j a paattyi viimeisimpiin olkirakennuksiin,
yhteensa par:ikymmenta hloa.
Saimrne mydskin kuulla et*i hiljattain Oslossa on j iirjestetty vaihtoehtomessut jossa ekologinen rakentaminen
ja NJH saivat tilaisuudenesifiayrya
kiinnostuneille messuvieraille. Seuraava esittaja oli Tanskan Lars I(eller,
joka esitteli erilaisia tanskalaisia
otkitalo-proj ektej a mutta loi myds
silmayksi:i Saksan, Latvian ja Espanjan rakentami seen. Michael Bergman
Ruo(sjstaon markuslellut Unkarissaja
sielta hzinnaytli dioja erilaisisla savitaloista. H?in paatti esityksensa vanhoilla ja udemrnilla ruotsalaisilla rakennuksilla.
Mikko Tuononen Suomesta kertol
tilanteesta Suomessaja tarinan siite,
miten yhteispohjoismaisessa projektissa Noija, Ruotsija Suomi tekivatjokainen oman tuotteensa kun taulsTanska (Mikon mukaan parhaimalla tuloksella) levitti infoa naapurimaiden
panoksista intemetissa. I[an aikana
Lars Henrik kertoi Brobyggerskolenin
vaiheista. On tehty mm. luokkamatkoja Veniij?ille ja Latviaan rakeftamaan ekologisesti ja saamaan kosketuksen Itaeurooppaan. iina vuonna
rchdaiin ehka matka Tsekkiin. Lillemor
Husbe{g ja Petra Orator kertoivat
eraastaprojektista Osterlenissa EtelaRuotsissa. He ovat piirtiineet kymlnenkunta savi/olkitaloa jotka aiotaan rakentaa vanhaan omenatarhaan. Ongelmana on se ettzi arkeologitkin ovat
kiinnostuneet omenatarhasta.
Toivokaarnrne etta tilanne saa onnellisen lopun.
Lauanrai-iltanapidettiin myiis varsinainen NOL-kokous. Sitii oli valmisteltu Arild Bergin johtaman szihkdpostikeskustelun muodossa, ja tunne

oli niin kuin olisimme jo kasitelleet
monia kysymyksiii etukAteen-mika
joudutti kokousta. Maiden delegaaut
oljvat: Arjld Berg (Norja). Mikko
Tuononen (Suomi), ja Lars Keller
(Tanska). Tassa kokouksessa kzisiteltyjA asioita:
- Ler- och Halmbyggaren-lehti ilmestyy jatkossa 2 x vuodessa. Lehdessii tiedotetaan maiden hallituksien
kokoonpanosta osoitteineen. Lars
Keller mainosti The Last Straw-lehtea
joka hzinenrnielestazinon nij n h)'ve
lehti ettei se saisi jaada Nol-jasenilta
lukematta. Hzin jzirjest?ietilauksia jos
kiinnostusta litytyy.
- Lars Keller hoitaa internetiin
matrikkelin.
- Nolin kotisivu? viela ressavaiheessarZiht:iimesslion eurooppalainen
okirakenta-rnisen kotisivu:
www.baubiolo gie.atleurope
- Eva-Rut Lindbergille myijnnettiin
korvaus j a h?inta kiitettiin j:ilkikateen
panoksestaan NOLin sihteerina ja
lehdentekij ana. Ler- och
Halmbyggaren-lehden toimittaja (nyt:
Fred Andersson) saa korvausta puhelinkustannuksista.
- Tanskan Marianne Munch-Hansen
on nyt vastuussa NOLin taloudenhoidosta (myds sihteeri ja lehden
layou t-\ astaava). Hiin toivoo jokaisesra maasta tietoja j?isenien lukum?iaiiista, lehlien jakelukustannuksista ja
delegaattien matkakustannuksista.
Ennen kotiinl,ihtda sunnuntaina
ehdimme katsomaan kahta rakenteella
olevaa olkitaloa- Ensin k?ivinme Siw
ja Grunde Avharstveitin luona
Eidsvollverkissa. He jatkavat hirsitaloa
olkipaaliseiniua ja savirappauksella
seka sise- etta ulkopuolella. Grunde on

taiteilija j a he ovat myijs r:akentaneet
pienen tornin jossa voi istua
mietiskelemassa. Axel Melbyen
olkitalo Veflingstadissa Stangessaoli
toinen kohde: suulii talo kahdessa
tasossa, kaksi asuntoa.
Ulkoinen savirappaus on hyvin kestanyt kovatkin sadesAat.

Sitten jaiikin vain kiittaminen kaikkia osallistuvia hienosta kokouksesta ja
jaAmme odottamaan seuraavaa tapaamista joka niii[a niikymin j:irjestetaiin
Suomessa.
Ulf Henningsson, Ruotsi
(Ler- och Halmbyggaren m .l-2/Ol.
Suome ksi Ann-Marie Br@cAn-Frommer )

SUUNNITTEILLA SAVIRAKENTAJIEN
KOKOUS SAKSASSA:GLUCKSBURG
LOKAKUU 2OO1
Saksan savirakentaiien kattoyhdistyksen
,,vlipddllikkci" prof: Horst Schrcidei tjedottaa, etti
G liilksbu rgissa-,tehel; Tanskan raiaa, pidetddn
Dachverba-ndLeh min vuosikokoui 5.-7.10., iohon
kutsutaan kaikki pohioismajset savirakentai'at. Kokous
on vasta su u nnittbl uasteella,mutta hyvi on jo nyt
varata timi aika ISOLLE SAVITAPAHTUMALLE!

POLKKY-SAVI-SAVUSAUNANKIUAS
Padskysennumerossa2000 oli kirjoitus
HumppipdLlkysavisaunammeralenramisesLa
suunnittetadnaakiukaal
lassa.Seuraavassa
kiuasmuseo
{tutustumisen
lustaja VAaksyssii
arvoinenpaikta!) ja kiuaskivitehdas.
"Savirnies"Ilkka LempinenLoimaaltainnostui projektistaja lupautuiolemaanmukana
ja muuaamisessa.
kiukaansuunniftelussa
Peiidyimme
sylinterinmalljseenkiukaaseen.
joka ty6n edetessaosoittautuitydliizimm?iksi
tehda,mitA olrtrme ajatelleet.

Yritimme saadakiukaantulipeszinmahdollisirunan ko*eaksi. Monesti tulipesatehdaein
liian rnatalaksi,jolloin puunpoltossaliekki ei
ehdi palamaanriittiivzin kuurnastiennenkuin
seosuukiviin. Saaftaapaliekki palaavasta
kivien yliipuoletla,jolloin liimpti ei varaudu
kiukaan kiviin vaanmeneehukkaan.
(TLrlipalovaara
!)
juuri arinan
alap:iast?i?in
Tulipesakapenee
jolla
plriteiin siihen,ettii kaikki
levyiseksi,
puutja hiilet valuisivat arinalleja myits palai-

sivatarinallaloppuunastieikahiilia tarvitsisi
kantaalapiollapois.
Tulipesanpaale hankimmekivien kamattajiksi TeppoHurmeeltakarborundum-palkit,
jotka kesdvtithyvinkuumuutta(1450C)ja
silti ne kestav:itkivienpainon.Tiissayleensa
kaylerezin
melxlIsiaosia.jorkapi]d(-uhiljaa
ja heikentyvat.
vii:intyvAt
Saunaspesialistit
viiittiivet, etta kuumanahehkuvatmetalliosat
ionejasaunaniknaan.
antavatepamiellyttiivia
KannatinpalkkienpaAllehankimrnepytireitii
keraamisiakiuaskivia, ahinmaisiinkeroksiin
isompiajaylempiinpienempiakivie,jolloin
kivien viiliin jiia sopivia solia,joista kuumat
kaasutpeesevatkulkemaanja luovuttamaan
energiaakiviin.
Kivitilan alaosaanasennettiinkeraamiset

joistavoidaantarvittaessa
antaa
lis:iilmaputket,
tehostamiseksi.
lisailmaapalamisen
Kiuas muurattiin savilaastilh tAysinilman
sementtiaja kalkkia. Myijs viimeistelyrappaus
alle
tehtiin savilaastilla.Savirappauksen
edstetiiliii,
muurasimmehuokoisia
ettei kiukaanpintalempdnousisikovin korkeaksija
liimpd sailyisi kiukaassapitkiiiin.
Saunakaipaavielahiemanviimeistelyaseka
lauteet.
piiasemme
kokeilemaan
tyiimme
Ensikeszina
tuloksia.
SaviterveisinMikko Kyliimarkula
Puh0400-121160

OLKIPAALISUOJA HEVOSILLE

Kes?illa1997liihdin savirakentamisesta
saatujen positiivistetrkokemusteninnoittamana
tutustumaantoiseenkinvaihtoehtoiseen
rakentamistekniikkaan- olkipaalikurssille.
Paraisilla,Sattmarkissamkennettiinkantavalla
puukehikollavarustettuolkipaalimaja. Olin
aikeissarakentaaislanninhevosillenisuojan
talventuiskuja vastaatr.Terkeekriteed oli ettii
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se ei paljon maksaja ettamahdollisimman
paljon kierratystiivoi siina toftuttaa-Teinkin
sitten nopeasdpAatokseni:paalisuojasiitii
tulemanpiti!
Samanasyksyn:isiita sittentuli totta: siihenon
kaytetty naapuristahankittujasuurpaaleja
tvehriir.kokon. 2.20x 80 x 70.joka ol

keytetyi$a autonrenkaistatehdynperustan
paallepinoftu piiallekl(ainsamanperiaatteen
mukaankuin jos muuraisitiiliseiniia. Autonrenkaattaytettiin kivilll, sorallaja savella.
Pitkia, piiistaiinteroitettujarankojalyijtiD
paalienlepi rakennelmantueksi.
KattoavartenylimmAnpaalikerroksenpiiiille on
ja
paalien
peiillelaskelru
poislettu
keyriista
sopiviin mittoihin paloiteltu sahliipylves, siihen
paele dmoista ristikko, jonka piiiille
purkutalostasaaduttervapahviamuistuttavat
kattolevyt. Katon kaltevuuttavafien paalit
viistottii! moottorisahallatoivotun mallisiksi.
Kun pienemmiinkokoisiapaalinpa&iatarvittiin, ne ,,ommeltiin" muotoonsapitkiillii metallisella,,silmiineulalla" paalinaruakaytteen.
Rakentaminensuuq)aaleillaon huomattavasti
mskaampaakuin pienilla paaleilla,vaikkakir
eriftain nopeata.Ilman esim.faLtoria nostoapunasiita ei selvia.Mutta tulos on uskomattoman tukevaseina!Joskaytiissaotsi esimerkiksi tukinnostolaite,sellainenjolla kuomataan
puunkuljetusautoja,voin hyvin kuvitella ette
suulpaaleistavoisi mainiosti rakentM suuriakin,
hallimaisiarakennuksiaiknan tuktakennelmia!
Tietojeni mukaansellaisiaonkin jo muualla
pystytetty.
maaiLmassa
Paalisuojamme
seka
on edelleensuunniteltua
vailla. Seei
sisa-ettii ulkoseiniensavirappausta
ole minuapaljoakaanhuolettanut,koskatied?io
eraiinolkipaalikanalanKarjaalla,joka
rappaamattomana
onjo kestiinytn. 14 wotta
(mahdollisestiSuomenvanhinpaalimkennus?).

Sateeltajalumeltapitk?illealasjasivuille
ja
riinzivzin.
reilustisuojaava
kanonaln?ja
paatt on puristettueriftziinkovaa.Sisepuolella
seinaton valiaikaisestisuojattavalelyilH
kunnesrappaussaadaantehrya,etteivethepat
pziaise
vehriinoljilla.islanninherkunelenlaan
hevosetkun vielApelkastAoljestakinlihovat.
Mutta kylle tastiiviela rappaanaanpaesuiiinpussaamiselta
ehtii...!
kunhanhevosten
Voinkinlopuksitodeta,eftajoshaluaaedullija on kziytetta\
sestjja nopeastiral(enraa
issa
koneellistanostoapuaniin suurpaalitovat
todellahyva ratkaisu.Mutta muutensuosittelen LfIa - varsinkinhennoillenaisen
toresin
kiitttsille:- pienpaaleja.
Jalkeenpziin
myiis, ette ofsi ollut hybryapuukehjkosta,
johon on mahdollistakiinnittiia vaikkapa
juottoastiat.
Jaettii miten hevosenisittentiiman suojan
ovat hyv:iksyneet?Suureksipettymyksekseni
sitZiei juuri talvisin ole kAytetty,niima
paksuturkkisethevosetseisovatyleensa
keskela lumimyrskyii vain Miintien takapuolensam',rskyn suuntaan.Mutta keszikuumalla
ja kun paarmatja m?ik?ir?iiset
hyitkkiievetsilloin sekelpaa!T?inatalvenasain kuitenkin
ihastukseksenihuomata,etta sekelpasivallan
mainiosti laumarnmekahdellevarsalle,jotka
useinpanivatpitkakseenmuhkeaan
olkikasaan,jonka niille sinnelevitin.

SAYITALLITALKOOT
lopussa
Turussa
rakennetaan
toukokuun
taikesakuun
alussa
yhdenhevosentallinseinetkevytsavesta
vanhan
Asiastakiinnostuneet
vajarakennuksen
sisalle.
ovat
jarjestyy.
y6pymiseen
tervetulleita
talkoisiin.
Mahdollisuus
ja tarkemman
p.
Lisatietoja
ajankohdan
saaTommiLavoselta,
(02)2337808taiTeuvoRankilta,p. 050-3224401.

I(attotiilien ja k5sinlyiityjen
valrnistusta Virossa
VirclaistenWiekor-kattotiilien suomalainen
DE-Consulting
Oy,j?Ajestt
maahantuoja,
19.-20.4.
koillis-Virossa
tutustumismatkan
Aserissatoimiville tiilitehtaille. Matka oli
suunnattusekaSaviyhdisrykselle,eftA
Ystaville.Matkalleosallis
Rakennusperinteen
Vaikka
tui yli kaksikymmentAasianhadastajaa.
matkammekesti vain vuorokauden,seoli
erittiiin onnistunut,josta paftaat kiitokset
ma&anjzi{estAj le ja isiiffLille.
Viron savilaadut ja esiintymisalueet
Virossaesiinty) kolmeaerityyppistiisa!j'
laatua.Niin sanottusininensavi (kambdlen)
ik?iisla.Mistaiin
on 500 miljoonanrruoden
muualtamaaiknastaei l6ydy yhtii vanhaa
savea,sill?imuuallaseon jo ehtinyt
kivettya. Sinisensavenesiintymatsijaitsevat
Pohjois-Vironrannikolla,muunmuassa
Kolgdkiilassa,
Koplissa,Kallaveresse,
ja Aserissa.
Savion kymmenien
Kundassa
paksuisissa
Saven
kerroksissa.
metdetr
si a
huomaajositapudstellessa,
erikoislaadun
jiimiikalta
ja
painavalta.
savituntuu hyvin
Mainittakoonvieh, ettetlillii Viron siniselh
savellaei ole paljoakaanyhteistii Suomessa
runsaanaesiintyv:inns. sinisavenkanssa,joka
on vaseliinimaistaj a vetist?i.
savea
esiirtWEtela-Vjrossa.
Devonisla
Tunnetuinnat esiintymatovatArumetsassa,
ja Joosussa.
Kvartefi stasavea
Kiillatovassa
muunmuassa
on Keski-ja L:insi-Virossa,
Tfissa, Tohvrissa,Vana-Vigalassaja
Saklassa.
V6run tehdasEtela-Vircssak?iyft:iedevonista
savea.Kvaftefiste savea(lusto-ja
kaytefizin muun muassatiilten
moreenisavea)
valdstukseen. Saveenjaaneila
ka$onaattiyhdistei[aja hiekalla on haittavaikutuksia edtyisestimoreenisavenk?iytiille.
Kva.rtiifi saveakayftAvatpiiiiasiassapienet
yhtiitt.
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tiilien

Saveaon litydettypaUon,lfies 40 miljoonaa
lisaksi tulevat mahdollikuutiometria.Taim?in
esiinrymAt.Kaksi suurinta
setja todenn?ikiiiset
ja tiilitehdasta)
(kattotiilitehdasta
keraamista
Aserissa.Ne kayfiasijaitseePohjois-Virossa,
vet sinist?isaveasamoinkuin Kundan
Tallinnassaon uunikaakeleita
sementtitehdas.
valrnistavatehdas.
Kattotiilien tuotanto
oli
Ensimmiiinenrutustumiskohteemme
Mekorin kattotiilitehdas,jonka omistaaEuroopansuurin keraamistenkattotiilien valmistaja, Koramic.Tehtaannykyaikaistetutr
tuotartolinjan kapasiteettion viisi miUoonaa
tiiltui vuodessa.Telta kapasiteettiaei ole viela
tarvinnutoftaakiiyttitdn. Tehtaantuota[toa oli
toimitusjohtajaAin Kerem s€ka
esittelemassa
tehtaanjohtaja Mati Alles.
Tiilien laatuon edtyisenhuomionkohteena.
Kuopastanostettusavi saaseisoavamstossa
muutamankuukaudenjasamallasiihensekoitetaansaveaei nostoerisci.Lisiiksi sekoitetaan
joukkoonn. 15 % hiekkaajahiemao
badunlarbonaattia,joka neutraloisavessa
olevansuolanja ehkiiiseevalkoistenl?iikkien
syntymisen.
massasta
tehd?iiin
rulevasta
Pursoftimesta
jotka revolverjprijssissa
riilenkokoisiaparkizi.
pudstetaantiilen muotoon.Kurvausprosessrn
j:illeen tiilet polietaan100metriijpilkisse
jossariilet kulke!alvaunuissa
tumeliuunissa,
on
hitaasritunnelinliipi. Polttoliimpiitila
maksimissaann. 1000astetta.Tiilia on mahdollisuussaadamyttsmustana,kupadrlvihrdha ja kidaruskeana,tummanruskeana,
vana,Viirjatyja dita rchtiiessetiilen pintaan
suiikutetaankesittelyaine,joka poltossasaa
lopullisenviainseja kiinnittyy lujasti tiileen.
Aserin tehtaallatehd:iankolmeatiilimallia:
lukittuvat tiilet, S-tiiletja munkki-nunna-tiilet.

Lisiiksi tehdziiin
e koistiila kasitydna.
PoltettuasavitiiltZion kaytetty katoissatuhansia vuosia.Savitiilen eli ruukkutiilel viehatys
liittyy sensavestasyntyv?ianeUivyyteenJa
aitouteen.Yksitt?iinpudstetunsavitiilen etuna
betonitiileenvefiattunaon
sensuuempilujuusjatiiveys,pakkanener
siihenvaikula.eik?isenziinollen myitskaain
sammaloiduherkAsti.
Savitiilien kayftit katteenaon Suomessaollut
meko vAhaistakodmaisentuotannonloputtua
muutama vuosikymmensitten.Ruotsalaista
Vittingen kattotiilta on Suomessaollut saatavana,mutta korkeahko hinta on ollut
rajoittamassasenkayttiia. Wiekodn tjilten
myiiti saadaantervetulluttalaajennusta
katemateriaalienvalikoimaan.
suomalaiseen

Kasin lytit?ivientiilien tekoon kaytettava
massaon valmistettunotkea$maksi,kum
puristettujentiiten valnistuksessa.Tiilen
lydjakastelee
ensinpuisenmuotin,kasittelee
sensittenhietrollahiekallaja iskee
sa! imai)k) n muoriin. Y limeiir:iinensa\i
leikataanmetallilangallapoisja tiili l':umotaan
pois muotista.Hiekka auttaatiilen irtoamista
muottsta.
Tiilenlyiijat tuntevatvastuunsatiilien laadusta,
silh tekijitilla on henkilitkohtaisetmuotit,
joistajaa tekijiinnimikidaimetjokaiseen
tiileen. Tiilien poltto tapahtuumuidentiilien
jolloin
tapaankaasu-uunissa,
tiilten laatuja vfi on tasaista.Samallatiilistii
jea kuitenkin puuttumaanpuulla polttamisessa
ja vfisyntyvelvivahteet.
kutenkovuuden
siivyjenvaihtelut.

Kesinlyiityjen seiniitiilien valmistusta
Pikku matkanpziassa
kattotiilitehtaaltasijaitjohon
AS:n tiilitehdas,
seeWienerberger
saiinmetutustua toimitusjohtajaAin Innon
opastuksella.Tavaromaisenseinatiilituotannon
lis?iksitehtaallavalmistetaantiiha vanhalla
joka oli erityisen
kasinlyaintimenetekn?illii,
mielenkiintommekohteena.
Kasinlytttyjatiita tarvitaanmuunmuassa
ja tietyissa
entisitintikohteissa
N:ttli tii[e on kaytetty
erikoisral(enteissavanlan
muunmuassaEnglantiin rakennelussa
ja
mallin mukaantehdyssAsillassa Taftossa
Jaaninja SuomessaI-emunkftkon
entisiiinnissii.K?isinlyittiivietiilia voidaan
lehdiitarpeenmulaanminkzikokoisena
tahansakohteestariippuen. SuudnosatiilistA
meneeEnglantJin
tehtaanomistajakonsemin
kayttititn.
Tiilien kzisinvalmistamisen osaaminenon
ollutjo katoamassa.Tiillekin tehtaalla oppi
asiaanon saatu Englannista. TliIe on tekemassapuolisen tusinaa riuskaa miesta,
joiden ryitvauhti oli hzimmiisttttAva.Niinpa
tavallisia pienehkiija tiifa syntyykin yhden
tyiivuoron aikana 700-800 kappalettatekijaa
kohti.

Kattoti ineyttelyTallinnassa
jzilkeenpalasimmeTallinTehdaskienosten
naan,jossaehdimrneviela tutustuavhon
museovirastonkattotiilinaftelyyn museovraston p:iajohtajaAnneli Randlansekaosastonjohtaja Ulo Puustakin opastuksella.Nayttely
oli mkennettumuseovirastonpiharakennuksen
seiniillepitkiinraysdiinsuojaan.Erilaisia
kattotiilimalleja oli esilE kymmenittiiin. Vanhirnmattiilet oli\ at satojenvuosienikziisizi.
Monet yksittiliset tiilet olivat kuin taideteoksia. Nayftelyssiioli esilla myiis muita vanhoja
kateaineita.
kuren puula.kiveAja peltie.
TerveisiaVi.rosta
TeuvoRanki
Niittelyn osoite: U stn 18,Tallinna
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SIHTEERILTA

FRAN SEKRETERARE

yhdisMaaliskuun
lT.peivdna
kokoonnuttiin
Billndsin
tyksenvuosikokoukseen
Ruukintiloihin.Kokouksessa
oli lasnd16jasenhallitukselle
mydnnettiin
vastuuta. Eroavalle
vapaus.Sittenseurasiuudenhallltuksen,
ennen
ja
puheenjohtajan,
pitemman
valinta,
kaikkea
ja lievenpainostuksen
suostuttelun
tuloksena
SinikkaSiekkeliEspoosta
suostui
vuodeksi("muttavainvuodeksiM")
yhdistyksen
ruoriin.Toivotamme
Sinikalle
ja iloisiasavivuottal
antoisaa

Den17.marshdllsfdreningens
arsmdtei
var
BillndsBrukslokalitetetNarvarande
bevilja16medlemmarDenavgaende
styrelsen
Dennya
desansvarsfrihet.
famst ordfdrandens
vd velhde
slyrelsens,
huvudbry
men
efter
en
langre
negot
ochuldvandeav milttryck
dvedalningsmandver
gickSinikkaSiekkelifrAn
Esbo
medpe at overtarodretfdr ettar C menbarafdr
ett ar!!!").Sjnikkadnskarvi ett
givandeochglattlerar!

Ennenkokousta
tutustuimme
Ruukinnaapurissa
Billnasin
sijaitsevaan
ja senuusiintiloihinupeasti
Rakennusapteekkiin
vanhassa
restauroidussa
rakennuksessa
AnetteRingbomin
opastuksella
ja voivaintodeta,ettapaikkaon ndkemisen
ja
kokemisen
arvoinenlKeykaasjsaan:

Fdremdtetbesdktevi BillnesByggnadsapotek,
grannemedBruket.Darharnya
tagitsi brukochmedAnette
Ringutrymmen
bomsomguidefickvi bekantaossmedde nya
gammalthusoch
utrynmenai etl underbart
renovefing
och konstateras
desspietetsfulla
vart
kanattdetminsann ett besdk!Stigpe:

www.rakennusapteekki.fi

wvw.rakennusapteekki.fi

jalkeensyntyivilkastakeskustelua Eftermotetblevdeten livligdiskussion
om
Kokouksen
ja
yhdistyksen
kommande
varsinkin
tulevastatoiminnasta,
lramstfdreningens
paallimmaisena
pysyvienneytelyiden
ochi synnerhet
aikaanverksamhet
omen permanent
paikkoihin.
pe
saamisesla
eri
Rakennusapteekin utstellning,
helst olikastalleni
yhteistydkysymyksia landet.MedByggnadsapotetket
kanssaonjo konkreettisia
harredan
ja Billnesvaikuttaakin
pohdittu
samarbetsfragor
hyveltaabituskonkretia
dryttatsoch
paikalta.
Billndsar sdkertett brautgengslage
t6r ett
dyliktprojekt.EnannanviktigfrAgaar
Toinentekedkysymyson saviraken-tamiseen arrangerandet
av lerbyggarkurser,
ochfdr denna
jerjestaminen,
ja
vi
liittyvien
kurssien
ianakesana sommarkan erbjudaen kursi lerrappning,
joka
Meradaromi denna
voimmekin
tarjotasavirappauskurssin,
somhallsi Humppila.
pidetaan
Humppi-lassa.
Liseasihatessalehtidning.
dessa.
Alldeles
specielltvilljaghtirgdra'teklam"
lor
Aivanerikoisesti
haluantassemainostaa'
entysk-nordisk
lerbyggartrtiff
s
saksalais-pohjoismaista
savirakentajakommeratt hallasi Nord-Tyskland
den5.-7.10.
jota
Fdreningen
kollar
mdjligheterna
att
ordnaen
iapaamista suunnilellaan
5.-7.10.Pohjoisgemensam
Yhdistyskartoittaa
mahdollista
resasomocksdskullefdratillandra
Saksassa.
jonkapuitteissa
yhteistamatkaa,
stallen
voisitutustua jntressanta
Allaintresserade
kan
matkanvarrellaoleviinrnielenkiintoisiin
kohteilengsmedferdrutten.
redannuta kontaktmedsekreteraren
och
siin.Kaikkikiinnostuneet
voivatnytjo ottaa
yhteyttasihteeriinl
Kokouspaikkaan
voitutustua anmalasittintresse!
Platsenhittarni under
www.artefact.de
www.artelact.de
Allatill nyttaochniijeannutlere
wlvw-adresser.
Endelredantidigarepublicerade
ja
Kaikkienhyodyksi huviksitassavielamujta
harendratsochn!4thartillkommil.
jotkutjo aikaisemwww-osoitteita;
minjulkaistut
ovatmuuttuneetja
uusiakin
on listalletullut.
Suvi-ja surtfiterveisin,
Ann-Marie

Medsommar-ochsurfarhebningar,
Ann-Marie

www.rakas.kaapeli.fi

www.uni-kassel.
de/fb12,{achg
ebiete/feb

i/tj.lehtonen
www.kolumbus.f

www.artefact.de

www.norskjordoghalm.com

www.eadhship.org

www.eco-net.dk/halmbyg

www.strawhomes.com

www.dr.dk/halmhuset

www.strawbalecentral.com

wwwearthbuilding.com

http://strwbale.archinet.com.au

www.baubiologie-ibn.de

www.creslorg

mtK|LLEIoTKAHAKEYAT
KESAKST
,,TEKEVjIA'
LOMAKOHDETTA
!
From:"ANNEASKENGREN'<ANNE.ASKENGREN
@SWIPNET.SE
Hej!
Jagvill baratippsaom att vi (Anneo Flemming)byggerminatelje/verkstadi somatt ta ett handtag,
mar pe norraGotland.Teknikilettlerai glidform.Ar du intresserad
prdvaellerbarakommafdrbiochtitta, h6r av dej!
staroch vantar.
... Men nu ar grundenklar,vatten;avloppoch el draget.Takstolarna
I var se snartdet blirdragligtstartarvi medstommen.Dubbeltbaranderegelverk.
dar det
Jag vill aterbruka,ta materialetnara,anlitalokalahantverkare
/ entreprenorer
behdvssamtlagganer en storegeninsats.Via annonserharjag koptin begagnade
f6nster,dOrr,taktegel,murtegel,kamin,merHr det bli,tex.diskbenk.
Halmenhar vuxitpa akernnedanfor,den har jag fat till skanks,en snellbekanthar
(kanskerackertill mer byggen-).Leran
fickjag mot
lagratde 8 storarundbalarna
fraktprisfran Cementai Slite.(Ringnu inie ner dom l). Egentligen
villjag bygga
solfengarepa taket,eftersomGotlandhar sa mengasoltimmar,menjust nu er det
daremotvill jag forberedagenomatt lagga
ekonomisktom6jligt( pluggarEtnologi),
gora
ett lergolvoch ev. ett flisgolv-kalkflis.Formenpa huset
slangi golven.Vi tanker
Verkstaden
ar rattordinar,menar tanktatt inteawika fdr mycketmotboningshuset.
skallkunnaanvandassom bostadda den inte langrefyllersin funKionsom verkstad
ochvi drommerredanom att byggatill den,de lib djarvare.
F6rrbyggdemansjalvi arbetslagmedhjalpav nagonklurigsnickare/timmerman.
byggandetskullega fort i
Senskullefolkhemmetbyggas,hemmenstandardiseras,
storskalamedfardigablock.Husenritadesoch byggdesav experter.Dennara
lite
kunskapen
och sjaMfortroendet
blevoverkdrt.Formej kinns lerhusbyggandet
somatt etererovrabyggandetat folket.
Detar svartatt ge en tidsplanfdr vart byggeeftersomvi baraar tva och enbarthar
helgertill forfogande,menvi hoppasvara igangmedlattlerani juni. Putsningframat
augusti,september.
Ring/skrivtill Anneoch FlemmingAskengren
Angelbos
Simunds
52034Laturo
Svedge
lel,0498-225044
tidpearetl
Tankpeat detkanvarasvertat le bAlbilietter
denna
Vises!
Vafialsrinoar
idnAnne

t5

Two storey loadbearingsprial strawbale house
houseis beingbuillintheWestof
iirsl2-storey,
Ioadbearing
Europe's
Joinusto buildlhisexciiing
andhistotchouse!
groundfloor
is
already
compleied
andworkslarlsatlhe
lreland,
nearCastlebar,
Co.l,4ayo
andYOUcouldhelp!The
plastering.
The
house
is
the
inspiralion
of NodtaCl€sharn,
walls,theroofand
endofAp l onthelirstfloorstrawbale
pemission
(Planning
pfinciples
geometry
drawings
by
lt4ichael
whohasdesigned
it usingthe
of sacred
in returnforlearning
Mosiof theworkhasbeenvolunleered
drawings
byEabaraJones).
Riceandconstruclion
people.
playwith
The
house
willbe
Norita's
homeonceit is
like-minded
building
anda chanceio
workand
strawbale
andwillbeopenlorviewing
al cerlain
times.
linished
ofAmazon
Nails,NodtaClesham
JonesandBeeRowan
onsilewillbeprovided
by Barbara
Tfaining
andsupervision
(bring
space
alenlifyoucan,and
slyleorcamping
women.
Accommodation
lslree:domitory
andotherexperienced
you
butweask to helpwithchores.
sleeping
bag).Foodwillbeprovided
tnorepeople
d,rring
springandsummer.
butasweexpect
Workwillbeon-going
you
il'simpodanl
that readalithese
to volunleerlhan
wecanaccommodale,
whocancommitlo
a minimum
canonlyofferplaceslopeople
notes.
You'llhave
a loloffunandbetrulyinspiredlWe
7thlt4ay.
ol oneweekstarting
onl\ronday
30thApdlorMonday
youcanclaimback€5.00perday!SO
2 weekscould
BUTifyoucansiaylonger,
Costperweekis !50.00sterling
parlicular,
throughoutlhe
summetIn
clayand
willbecontinuing
coslaslitlleas!25.00.Otherworkio thebuilding
plumbjng
limeplasleng,carpeniry,
rooiing,
and
when!Forthesesubjects,
a
sayexaclly
whaiwillbehappening
eleclcs.Wewouldloveyou1oioinin butcannot
bydoing2 more!
minimum
2 daycommiilmenl
is required.
Eachdaycosts€10buicanbereclaimed
ifyouwishto
It is VERYII4PORTANT
thatyoucontact
usassoonaspossible
joinus.Wemaynolbeablelo accommodate
everyone!
Write,phoneor
Nails,slating
whenyoucouldjoinus,what
e-mailBabaraJonesofAmazon
yourexporieoce
yourcontaci
is (notarequiremont)and
detailslo:
4582173
Farm,
Todmorden,
England
OLl48FJ.Telr0044(0)845
Hollinroyd
mailto:babara@strawbaletulures.org.uk
forward
to building
withyou...
Looking
I I
rr
I r:::
rl
I ll
ll
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rA KoRlAusKURsstI
! rnrrolEN MUURAUSI
I .. . .
nkennuksiakunnostetaanjalleen.
Vanhakananossa
OvreJuun-nimisentilanhistoriallisia

I
patuakennuksenja
tullaan
entisdimii?in
kauniiseen
aasuunsa.
siipirakennuksen
leivinuunit
I
I
tullaanmkentamaankaksikeroksinen liinmonliihde,jossaalinna on I
I Talousrakennukse€n
I
I vanaava takkaja setrpZiaii leivinuuni.
I
I Kartanonhistoriastavoidaankertoaseuraavaa:
I Juunon yksi Gammelgerdin(Vanhakartanon)kylan kymmenest:ikantatilasta.Seoli keski- I
I m?iiiriiist?ivalakkaampivuonna1571,kur talon omisti Jiins Matsotr. KruunutilaksiJuun I
I
I muuttui 1695.Jo wonna 1830Juunon jakautunutkahtia.
I
I Owe Juunon aivanVanhakartanontielaidallaja senentisettalousrakennukset
ovatI
I etupaassatien toisellapuolella.Pihapiiriss?iovat piiiirakennus,pienempisiipirakennusja
T
I talousmkennukset.Pziztakennuksen
runko on 1800-lluwn alkupuolelta.Rakennustaon
I
T
I viime vuosisadanpuolellaentisiiinyt vanlan mallin mukaiseksiHeikki Kittamaaja Riitta I
I
I Vainio, tilan nylvin€n omistaja.Siiptakennuksennykyasumutterikuisteineenon1800I lu!'uri lopulta. Ovre Juunon ttkea osaVanhakartanonI'flamaisemaa.Siksi onkin titke?i?i I
I
I saadaniiiden vanhojenrakennustentakatja
yhte)fia!
teita
Pyydemme
ottamaan
I
I

I
I
T
I
I
T
I

Helsingissii
2.4.2001
PaavoJ?irvinen
HKR-Rakennuttaja
pth. 09-1,662136fax 1,66244O
paavojarvinen@hkl.hel.fi
sahkitposti;
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- Savirakentamisen
SAVIYHDISryS
Edistamiseksi
ry.
Tervetuloamukaan Saviyhdistyksenjaseneksi!Liittyminenkay mutkattomastimaksamalla
yhdistyksen
tilille vuoden
iasenmaksu150 mk ja ldheftemallayhdistyksensihteerille
lehemmettiedol itsestesi. Samalla olet yhteispohjoismaisen
savirakentajienkattojarjest6n
jdsen, NordiskOrganisationfdr Lerjordsbyggeri,
ja saat tamanjerjestdnjulkaiseman lehden
Ler- och Halmbyggaren(Savi- ja olkirakentaja)suoraan kotiin. Lehti ilmestyy 3-4 kertaa
vuodessa.Ja sehanon setued,efia jasenmaksuun
kuuluumydskinSaviyhdistyksen
oma lehti
paaasiallisena
PAASKYNEN(3 numeroa),joka toimiiyhdistyksen
liedonvalityksen
kanavana.t
jesenetvoivatmydstiedottaaomistarakennus-ym. hankkeistaan.
Siinayhdistyksen
Nimi:
Lahiosoite:

Puh./Faksr/Sdhkdpostiosoile:

Suostutkosiihen,efta nimi- ia osoitelietosiiulkaistaanPeeskvseniesenluettelossa? kvlE ei
(ympyrdi)
siht"/seketerare
Ann-MarieBrax6n-Frcnune!
,|4,
Bocksintie 08700VIRKKAIA
019-34,407, 0400429s03
aftib|axen@jippii.fi

PankkitilirLeonia800019- 70564754
HuomlNimisetuasfipankkisiirtoon,kiitos!

- &eM jy6Alatuon duk Enpi.n e\iktssin
w.snelhan-kod.rkouluji
{w.kollmbq!,i/olkiO.lle . - O/*it6/itrie
- Pel/twld
w.€grcn€tjrulpob/p.ll.vl{..htnl
M.bionEE.de/lli_03o.htn . lddq&,l,,7orb
M,deaiecn.codnatuBl - tdedkkdakh yhtetklS; keskhr,€tutdak
M.hklti/kiri33to/cool2.hh - us*otulan lkkkkokFhra ;btt'e nfte ftk)
- t rs*a,.istittE
wB.dwd.dk
w.9Gnobl6.6Ehin - cF/4l. @
- Us,4bisiEsavn kentard
w..con$t.@m

K*""-l 5i

It

turo.

SAVIYHDISTYKSENSAVIPAIVAT
SAVIRAI'PAUKSENMERKEFSA
HUMPPILASSAURPOLANTILALLA pe 15.-la.16.6.2001
pe klo 9.00alkaen- la noinklo 16.00asti

OHJELMA:
Luento savestaja savfuakentanisesta
Kiiytenrdnosuus
- savenkaivaminen
- savilaastin
valmistustusta
- savirappausta
kesinja koneella
- savipintojenviimeistelyaja pinnoitusta
- ym.
Kurssinhinta250r ( sis.ruokailut,kahvitja savisaunan
ldylyt.
Mahdollisuusyiipyiiurpolan Kaflarossa(150-200mVyd/henkilii)
Tai esim.omassateltassailmaiseksipihamaalla.
(Lisiiksisunnuntaina
17.6.mahdollisuus
vieraillaSomeronKultelassa
tutustumassaperinteistenuunikaakelienvalmistukseen)
Savi on luonnonmukainenvaihtoehtorappauksiin,
tult opiskelemansavirappauksen
niksit!
Terveluloa!
Noin kaksikymmentaiffiokasta mahtuumukaan.

SAVIYHDISTYS SAVIR,AKENIAMISEN EDISTAMISEKSI RY.

,jl
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