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yhi kymmenii
s0tien tydhdn
seke
suosta
asutaan
Pohjanmaalla
yette
peille
astiaan,
lairetaan
joiden k0k0nairvakaista
omatontti hhdet
ideaa
ni.5opiva
ia'taijiilkeenrakennettuja
ravitaloja,
Perinteipaperimassaksi.
vispataan
rannal- kina"
aivanKeuru5selan
Nyyssanniemesse
on pitiinytsavirakenteen
lautaverhoilu
ollutlehmenlanta.
onennen
nensitkoaines
Pihlaja- laolijoolemasla.
|(euruulta,
l,1ybs
salairuutenaan.
ldytyy
5avinavetta.
Yeddtii
saYF
H!mppilasta
Saatuaniselvityksen
SeuraavaksiselvitinrakennullupaselYisi
minulle
koostumuksesta
, ette
ja rakennu5materiaalin
hankki- laastin
menettelyn
Luonnonmukaisiarrkennusaineita
n5.
tarvitaan
mybs
sekoittamiseen
ldy- laastin
(raakapuu,
sahanpuru,miseen
liittiaiitariat.Pi'lkkymateriaali
ovat puuaines
p€rinteisessA
betoPyijrivessa,
(0ljet, tyi omastametsista:
35 cm phuisia ta5osekoitin.
kaarna),
koniaine5
hdylalastu,tu0hi,
pienikri,
erisavihakeutuu
saven nimyllyssii
pellava, halkaistuja
Sopivan
havupdlkkyjii.
ruo'ot), kuituainer(puukuitu,
savipalloiksi
eikihienonnu
I(y- kokoiriksi
yhti helpp0a.
kiviaineshankkiminen
eiollutkaan
turve),
tupasvilla,
lampaanvilla,
jauheeksi,
peiv:ikausia.
pyilrisi
mylly
vaikka
lihavaatiins.sitkeeii,
!einen
rakennustapa
(kiyi,sora,hiekka,
savi)ja humusaines)
yhdistelemi
le saa- vaasavea.
|1aite
rakennusaineita
liiytyiKuonaneelta.
Sopivatasosekoitin
rakennusmateriaadaanluonnonmukaisia
saYimestaarennettiin
jasavi- Keuruun moreenikankaat
ei- Tas0sekoittimeen
puupdlkyista
r€uraavasti:
l€jaesim.
ia hiekka
auton
ideiomajauhaturpyore;
ja vit kuulumaaperelteiin
seu- reiden
savirikkaisiin
0lkipaaleista
savipdlkkyseinii,
aineksesta
pekija
2 mm:n
hinattiin
ja,riu'uista tuihin.Tielait0kselta
apuasavi- etuvantees€en
ei ld),tynyt
olkipaaliseini
savirappauksesta
yhteensekoittimen
jaturhan
yritlk- vannekiinnitettiin
ja tu0hesta
mutkan
f4onen
malkakatto
ine.Itseinnostuin ongelmaan.

jatyijtiirnille.
jauhaa Jokainenpiilkky
heiniikuulle
htpydrii
yksitellen aurinkoiselle
Tamii
onasetettaya
aisaan
ikeenj0u!ella.
keskipilarin
varaan,
alim'
l0-15minuutissa.
paikoilleen.
14uurauksen
edetessi
kokemus to rakennettiin
saven
hien0jakoiseksi
ja aluskatteeksi
raakapontti
huopa.
pdlkky
aineoiatlisataen neuvoo,
millainen
mihinkin
ropii rnaksi
l'luut savilaastin
jelkeer
kattosaalopullisen
asunsa;
pblkky Insikesani
nriiritysse
suhtees!a. ,"tyittekijiiiinsa
hien0nnan
neuvoo".
Jokainen
yatupas
kat05itietysti
turye.
i " iihdattava"
silla,muuten turvehoivan
onli5iiks
varlirainen
savi- pyiiree
vahitelhn
Turvehoiva
5iniiukan
seine
alkaakaatua
kohti
Taman syksyn
tyoaskareet
oyatvielekiupdlkkysavusaunan
rakeirtaminen
alkoihei. muuraria.
ja
kaanteko "laudevirkkien"
hankinta.
2001.
oli suuri,enniikLiun
alussa
Jiinnitys
tuleeperinteinen
savieisie- Ammattimuurari
kessiidenvuoksi,
koska
holvasi
kauniisti
tii- Lauderakennelmaksi
nenkaikkea
jossa
ja kahden
laude, oleellinen
osaon
Paras
savirakentamisaika
0n lilliioven
d:ikosteuttaa.
ikkuna-aukon
lisiiksi kiuomalainen
ja
ja
josta
koska
ilmansuhteel- klLrasaukon,sauna
lammitetren
u ko- keskiorui siihennojaavatlauteitten
keviiiillii alkukesiiliii,
Saunan apdin.
linenkosteur
on alimmillaan.
Sidollankana
keytettiin
n.50cm:n kannatusjuurakot.
yalaminen
tyii. vileingalvanoitua
piikkilankaa,
perintei0i ensimmeinen
anturan
0len maallikkona
rakentamisesta
piilk
kakii
kerrorta
oppinut
Anturan muurattiin
rekjr.Tiill?itavalla
tydskenfe
5een
tapaan
ja la5tin paljon.
Tarniluonnonmukainen
rakentamiTitenperustan
k0rkeus
on len muurarin,
lekaharkkoja.
apumuurarin
jakokonaisvaln.50cmkosteuden
vuoksi.
voimin
metrin- nenonosauonnonmukaista
maarta
sekoittajan
nourimuuri3,5
lJusien
arioiden
relvilhotnoinkolmessa
viik0ssa.
lluLrrin taistayritystiini.
korkeuteen
0nhaaite.0len
saanut
tukea
alkoipilatyij,savipijlkky- korkeus
perinhisen
Teman jalkeen
meareytyy
savusauran taminen
ia
pyyteetdntii
apua
monelta
taholta.
Pyrin
muuraus. Tasorekoitinpyitrimiian mukaan:
kylpijbiden
ovat
lauialkapohjat
"ilassikka"vuodeka teillaisturtaessa
yla- omalta
0saltani
tekernian
tiitiiterveellisd,
voimalahteeniin
hieman
kiukaan
tason
ja
ymparistiiyltiiyiilliste
luovaa
rakentamiss0pivuustesti
on puolella.
I957.
Valmiin
savilaastin
n. I cm:n
tatunnetuksr.
seuraava:
kimmenelle
sivelty
pysyy
paksuinen
kanmef
es5i Muuri n0usitalakorkeuteen
laastikerros
ilmanja
kiiinnetteess;
kemmen
ala5piilr.
kiinni
haltijoiden
suosiossa,
kiitokset
kuivalle

VUOSIKOKOUSKUTSU
ry,
Edistemi5ekji
5avirakentamisen
SAVIYHDMYS,

prTiiii
vll0sl|(0K0ul(5ENsA
sriiiNT0ilA[RAlsEN

I7.OO
AI(AEN
|(LO
23.3.2007
LAUANTAINA
800,
l|UI'lPPlLA.
P0RINTIE
MRTAN0,
PAlKl0:
URPOLAN
aslat:
Es
ityslista
llasAanti'miiirar5et
. esiteden
jatilintarkastajien
lausunt0
tilinpaiitii!,Yu05ikertomus
. valitaan
jajasenet
sekiiYarajlisenet
puheenj0htaja
hallituksen
. raliraajavatat'..ntarkastajat
t'ri-tarlasnjat
yahvislamisesta
. peetetiiiin
jaYastuuvaPaude
n
tilinpe;itdksen
hallitukselh
nyitnteml5eltii
. va\viiretaan
o
rulojameroaru
ntasu-rnitelma.
toim
. kisitelleiin
sihteerille
tiedottaa
kirjatut
aiiat,jotkatulee
muut
kok0us0hjelmaan
Braxdn-Fr0mme(
Ann-l'1arie
taisihkijpostitse:
kirjeitse
11.3.
mennessi
viim.
044-2857661;
402(ihaisin);
019'342
Virkkala,
44,08700
Bocksintie
jippii.fi
amibraxen@
IDELLYTTAI
OIALLISTUIlINEI'
PAATo('ENTE|(OON
VUOSIKOI(OUKSEN
l{UlITll
ESITA
SU0RITTAHISTA:
v.2002
lA5ENl4A|(!UN
SAVIYHDISTYSTA!
ITTAM,ViI{
KEH
MUKAAN
TERVETUTOA

HwAsAvuAsEN!
onlJrpolan
Kokoontumispaikka
2J.3.klo17.00.
pidetaen
lauantaina
vu05ik0kous
siiantdjenmeiirieme
sa\/iyhdistyksen
takaikeir
litek5ikooltaankin
jotsasamanaikaise5ti
saviviikonloppua,
reilunmittaista
vietiimme
11umppilassa,
kartan0
ja
- jasekiineiviele
mukaan
myijsYir0n
o]emme
kutsuneet
riiti, Yaan
yalllstasuurempaa,
p0hjo
Imaista
Yhteis
nimittein
mar5ta ja
jatkona.
ia' kaiki5ta
Luvassa
onmielenkiint0i5ia
,,tuliais
ohjelma
runk0lEtyytiinenkirjeen
Piiivien
5aksan.
(N0Lin
vuosikokous
kunkokoukiet
Lauantai-iltana
muihin
savirakentajiin.
luoda
hyviiisuhteita
mahdollisuus
loistava
renmahdollisuus
tarjoutuu
0nsaatupoispiivdjerjeltyksehe
kanssa)
kokouksen
saviyhdiltyksen
pidetiiiin
rinnakkain
- ja ikaajatketaan
ovat
merkeissi.
Savipiiiville
- savusavipolkkysaunasa
illanistujai5ien
mukaYasti
t0utuasaunoen
!anakiertiii!
antakaahan
tervetulleita,
muutkin
kuinjesenet
!
TERVETUTOA

(A|(TIA)
405563-237131
PAN|(I(ITILI:
26EURoA.
V2002:
sAvtYHDtsTYl(sEN
llisENl4Al(5U

I 'ii

MOTESKALLELSE
TIRBYGGARI
0RININGEN
RF
l|iLLER
SIN
STADGEENLIGA
iRSI'1oIE
|(L.t7.00
|JRpotA
t0RDA6H,
DEN
23.i.2002
| HUt4pptLA,
GiRD,
BI0RNtB0RGSVAGEN
s00
Pifiiredragningslistan
stadgeenliga
iirenden:
. bokslut,
anberlittelse
och
revisorernas
uditande
. valav
-medlemmar
styrelseordfiirande
och
samt
suppleanter
. valav
revisorer
och
suppleanter
. bokdutets
godkannande
samt
beviljande
avansvarsfrihet
fiirstyrehen
. bekreftande
verksa
mhetsplan
och
budget
fiir
2002
ay
ir
. bvriga
pi liiredragningslistan.
erenden
somupptecknats
Dessa
arenden
bijrsenast
den11.3.
rneddelas
tillsekrete
raren
brevledes
ellermed
e-polt
skriftligen
under
adress
Ann,l,larie
Braxdnjippii.fi
Irommer,
Bocksviigen
44,08700
Virkby;
amibraxen@

vid irsmaitetfiirutsatteratt medlemsavgiften
Deltagande
i beslutsfattandet
fiir ir 2002har erlagts!Tagmedkvitto!

MEDATTUTVECKtA
TERBYGGARTORENINGEI{I
vAtKOMMEN

BASTA
MEDLEMMAR!
den23.3.kl. 17.Vitriiffasi Hunppila
pi lJrpola
gird,diir
lerfdreningens
stadgeenliga
arsmbte
hilh ldrdagen
yeckoslut
giravstapeln,
ramtidigt
etthelt
i lerbyggadets
tecken
med
ettextra
digert
innehill,
pi ddtagare
arrangeras
JA14N0RDlSM.Och
intenogrned
det-vihoppas
ivenfrinEstland
eftersom
dagarna
som
och
programmet
givande
Hirmedliiljer
fiirvecko5lutet.
Detblirintresranta
anfdranden
0ch
Tyskland.
pi li'rdagen
mi'1en
hrbyggare
emellan.Och
niirbideNOls
irsmdte
ochlerbyggarfilreningens
irsmOt€
dravklarade
bartubad
i l'1ikko
l(yl?irrarkulas
ri'kbastu,
byggd
avlerkubb.
Kviillen
f0rtsetter
igemytliga
kopplar
viavmed
former.
garna
Aven
andra
intresserade
erviilkomna
till lerdagarna,
informera
0mdenna
mijjlighet
attkomma
i kontakt
med
hr-och
halm
balsbygge!
VALI(01'1NA!

(A|(TIA)
l'1EDl-tl"lSAVG
IFTEN
AR2002:
26EU
R0/ (0NT0
405563"23711|

9

?ai.ltlu t/2a02

23.-24.3.2002
HUMPPILASSA
SAVIRAKENNUSPAIVAT
YHTEISPOHJOISMAISET
IERVETUTOA!
ONKAIKITLE
KIINNOSTUNEILLE
AVOIN.
TILAISUUS

23.03.
TAUANTAI
09.00
Tervetuliairkahvi
Avaus
10.00
uidIUtrajd,Idat (),t'dI'lrdt.

Edistiimiseksi
ry.ja
5avirakentamisen
JiirjestiiA:Saviyhdistys
Nordisk
0rganisation
f0rLerjordibyggeri
ja ruokailuUrpolan
kartanossa:
Majoittuminen
joissa
jokaisessa
(wc,
6 hirs;mdkkie,
4vuod*ta
suihku)
pssa
Villa
Pellavista,
3kpl2-hengen
huonetta.
per
14ajoitus
henkild/yd:
3leuroa
Ruokailu
lauantaina:
29euroa
(aamukahvi,
piiiviillinen,
lounas,
kahvi)
(aamiainen,
Ruokailu
sunn!ntaina:
l7euroa
lounas,
kahvi)
(sis.
Yiipyminen
la+u
tiiysihoidolla:7i
euroa
sauna)

ja0lkipaaiinkentaminen
erimaissa
Savi- l0l . l 5 N o r j a
10.3
1 1 . 3102 . l 5T a n s k a
- I3.30Lounas
12.30
1 3 . 3104' . l 5V i r o
- 15.l5Ruotsi
14.30
15.15.15.45
lltapiiiikahvi
p.03-4378323
Varaukset
suoraan
lJrpolan
kananoon
1 5 . 4 5 - 1 65.a3k0s a
taiwww.agronet.filurpola
viimeistiien
10.3.0?.
kokou
s/ 5aviyhd
istyksen
vuosikokous Kaiviiruoka
l?.00- 18.10N0Lin
taimuu
ruokavalio
ilmoittaa
varauksia
tulee
18.10
Piiviillinen
tehdesi.
Huom!
Urpolasa
luomua!
iiimmin:
lllalla
on5AUNA
- jailtaairtutaan
yhdessi!
savusavipiilkkysauna
14ikon

SUNNUNTAI
24.03.
Aamiainen
07.30-09.00
09.00-09.45
Suomi
luentoja,
keskustelua
Lounas
12.00-13.00
Luentoja,
keskustelua
15.00-16.00
Piiitdskahvi

MuitamaioitusYaihtoehtoia:
Loimaan
ev.|(ansanopi5t0:
majoitus
2-hengen
hu0neisra
) 100mk
yiim.
(Lilnavaatteet
henkilii.
30
ink)
Varauket
15.3.02
/
5aviyhdistyken
rihteerilh
lnn-l4arieBraxdn'frommer
p.044-2857661;
019J42407;
amibraxen@jippii.fi
14ajoitu
stavoimyds
tiedustella
suoraan
0tsolanhovi:03-4240800.

peritdin
l/ain
|okoulwnota//ittuvaha
wallitnnisnaksu:
joka
paikan
pdilli.
/0euroa, naksenu

ytiTs
HuMPPlr"AssA
!sp0rJJ0tsplAt$EI
$AvtRAKt${N{.}sPAtvAT
YilIEiSPOFIJOISMAISEi
SAVI
RAKEN
NUSPAiVAT
|.lUMPPiLASSA

t0

TERDAOAR
I HU
MPPI
tA 23.-24.3.2002
SAM
NORDISKA
INTRESSERADE
ATTA
ARVATKOMNA
ATIDELIA!

rfoch
Arrangiir:Lerbyggarfiireningen
fdrLetbyggeri
Nordisk
0rganiiation

ochmiltider pi Urpolagird.
Inkvartering
perstuga
med4 baddar
6timmerstugor
(toalett,
dusch,
litetpentry)
perrum.
runmed
2personer
Villa
Pdlaviita:3
perpenon/natt
Logi
3leuro
29euto
l'liltider
ldrdag:
(morgonkafle,
eltetmiddagskafle)
lunch,
middag,
(lrukost,
lunch,
kaffe)
l7euro
f4iltider
sdndag:
(inkl.
ld+6:77
euro
baitu)
dvernattning
med
heipension
gerd,
tel.03-4178323
eller
Bestiillningar
direkt
till llrp0la
denI0.3.02.
senast
www.agronet.fi/urpola

TORDAGEN
DEN23.03.
09.00
Viilkomstkaffe
iippnas
10.00
Dagarna
prerentation
Diirefter
avdeltagarl,inderna:
peler-ochhalmbyggarfronten:
vadhiinder
10.30
ll.l5 Norge
'
Danmark
ll.l0 12.15
- t3.30t|JNcl]
t2.10
13.1014.15
E5tland
- 15.15
14.30
SYerige
15.15.'
15.45
Eftermiddagrkaffe
16.30
Tyskland
15.45
ingen5
ersmdte
17.0018.10
N0L-irs
miite
/ Lerbyggarforen
18.10
lliddag

vegetarisk
matelkl 0mdetfinns
l4eddela
omnigonbnskar
lir proffs
allergier
atttahens),n
till.Gerden
andra
faktorert.ex.
pi matoch
den
i1rekologirk!

ta.200chutan
tidsgrins:
BASTIJ
i 14jkkos
rdkbastu
avkrkubb
jagkanlova
gemytlig
(och
iirTOPPEN!!l)med
attden
ramvaro.

Andraiivernattningsalternativ:
rumi I00
inkvarteling
i2-persoJrers
Loimaan
evKansanopisto:
(l-akan
senast
den15.3.02
till
mk/person.
30mk)Bestiillningar
Ann-14arie
Braxdn-f
rommer,
sekf
eterare
Lerbyggarfdreningens
amibraxen@jippii.fi.
044'2857661;
tel.019-142407;
direk
tel.03-4240800
0ts0lanh0vi
friga

SONDAGEN
DEN24.03.
07.30-09.00
trukost
Finland
09.00-09.45
fiireliisningar,
diskussion
r2.00-r3,00
tIJNcl1
Fdreliisningar,
diskusion
15.00-16.00
Avrlutandekaffe

betalven
Denson enda$ljn*at delk i lerdagarna
it'tpi | 0euro.
deltaganvg

RDASAR
LA23.-24.3.2002
TE
I HUIt/I
PPI
SAM
NORDISKA
LERDAOAR
LA23.-24.3.2002
I HUM
PPI
SAM
NORDISKA

Teuvo
Ranki:

TUIKKU
SAISAVITALTIN
Turusa
,4urajoen
panaalla
muutaman
naa, Jonkuf
matkan
paestii
yalmistettiin
haettu
saviolihyvin Ensin
massaa
tutulla
perui,
purinyhdessii
hankkima
suomenhevonen,
jakooltumuk5eltaan
lihayaa,
5inertivee
hy,
menetelmillii:
aluksi
tehtiin
sakea
sayiliete
Tuikutar,
lempininrelt:ien
Tuikku,
tarvitsi vinjeykiin
vaseliinif
kaltairta.
Savi
eiollut [5iimelJe
tekoittimes5a
jaseveftiisaveen
asunnon.
Tuikku
diii vanhasia
pihapiiri55e,parasta
mahdoi/ista,
mutta
liihenp:iddf- koittamalla
jalkeen
sen
saatuun
savi,
maatilan
rakennuksja.
losraon erilaisia
tiin,koska
paremman
saven
hankkiminenlietteeseen
kutterinlastu.
l(oska
kutterinEreishyajarakenrukesta
lijytyi
talliile
s0- oliiituonut
liikaa
mutkia
matkaan.
last! oli kuivatusyrityks'stii
hu0limatta
pivatila.0sarakennuksesta
olihirtli,05a
melk0
mirkie,eimassasta
saatu
riirtivin
lautaa.
Ialljpdetettiin
siioittaa
rakennukrenSavirakennuk!et
pitii!irakentaa
ja
keyililia
kiinteei
!itke*i.
Lopuha
alettiin
sekoit;a
lautarakenteiseen
osaan.
jottakuivumiielle
alkukeselie,
jei5iriitta- tamaanmiirkiiikutterinlaitua
suoraan
vistiaikaa.
flonien
syiden
takia
seeikuiten- saven
jokaolimahdollirta
kanisa,
nimenTuulipuhalteli
vajan
seinalautojen
rako- kaan
tiils,hankkeessa
ollutmahdollista
yaakatarosek0ittimen
omaan
ia
ansiosta.
Vetjotenseiniin
srsta,
oli saatava
parempitydpeestiin
aloittamaan
vairasyklylli.
T;,
tii ei siittesse
menetelmAssi
lisiitt/lain,
eristys.
Tilalle
olijo aiemmin
tehry
savella tenjo!duttiinhyvaksymaiin
mas5an
hitaa5ti kaan.
Niinteht),
jo melko
massa
tuntuikin
pinn0itettu
jotenlaven tapahtuva
olkipaalilampola,
jasiit,i
kuivuminen
mafdollisestikelttijkelp0iselta,
muttaolisi5aanut
0lla
jossain
keftiiminen
mLrod0ssa
tallinkinsei- aiheutuvat
ongelmat.
kuitenkin
vielikuivempaa.
nisrituntui
lu0nnolliselta
ratkai5uha.

Massan
valnisius

trikseen
tehtiin
pienimuotoinen
jossa
koe,
yalmistuita
llarsan
miirk:ia
varren
kufterinlattua
hankittiin
600
sekoitettiin
kuivan
Savirakentami5en
tayoitteiden
mukaista
oli, l:nvaakatasosekoitin,
jonka
sayijauhon
voimanlehteekan5sa.
Niintehtymasla
osoit5ikayttiiilehek,i
ja neoliiihkdm0ottori.
saatayia
mareriaahja
(irtterinlaltu
olituotu tautuiylletteenerittiijn
hyviksj.Vastasaviottaale huomto0n
tldtapoja
valittaelsa.aremmin
ja levitetty
paikalle
j0ttakurterintulevan
kuivaa
tallin jauh0oli rjittiiyen
Naapurissa
oliisokalahevoien
kuivikkeeksilattialhyrittae
nkuivattaa
la(unsisiiltirne
sitii.Traktorin
vesiei enae
laaiheltranut
yarattua
jokailman
kutterinlastua,
5uojaa yallasekoittirnen
yieresliodotti5avi ongdmla
massa5sa.
l(okeilusta
saatiin
siis
varast0ituna
0li valit*tavasti
melkoisenerikok0irina
j0ista
ki'ntteine, t0iset0liyat tieto,ette merastikutterinlastusta
on
miirkiiii.l'1onien
jiilkeen
pohdiskeluJen
paii- pehmeempji,
j0
toiset0livat kuiyuneetmahdollista
tehdiikiiyttdkelpoista
masdyttiinkuitenkin
k:iytrama:in
sjtii,yaikka koviksi
kokkareiksi.
raa,loskiiytetteyisse
oleya
iaviontayjin
kutterinla!tun
tietysri
olisipitanytollahina
kurvaa.

Kuilerinlastua
ja savea
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PERIAATEPIIRROS
TUIKUNTALLIN
SEINARAKENTEESTA
VANHAULKOLAUDOITUS
I\,4UOVIKALVO
i\,4UOTT]LElY
TILAVALULLE
N 150Mt\,l

VAAKAJUOKSUT
TUKIRIIMAT
VALUNSISALLA

50x 100tv1l\,1
VALI'IISTAVALUA

SEINAN
ALAJUOKSU
PERUSTUS

yerran
periksi
pain0n
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ve(anraJ0nkin
kenteen
alk!painumaa
saattaa
eriinty:i.
llikili rakenteen
arrnodynaaminen
ajateltaisiin
toinivuus
ilmanlisiilemmijneristyst:i,
rakenteesta
tulisik0htuuttomanpak!u.
f4?iiriiysten
saamukai!en
lAmrnaneriJt),sarvon
yuttamiJeksi
suunnitellun
rakente€n
limmdneri5tA\.yyfiii
onparannettu
seliuyjlla-eritteellij.

I/a
Iniitan uuraanatnnizharkkoja

IE

llk&aLempinen:

SAVI
JAl|IEKKA
RAKENTAMISESSA
llitti tabi tietaararcnal llinkilaioelnppaukwnnplra hiekkaon/ fun nvirakentanituta
onkJteusein
kuultuia
k/rln/krii - lkk lenpinen
ettijakeriritietlja.

SAVEN
JAHIEKAN
ERO
Saven
koostumus:
Hiutaleet
haihtuessa
nemepooliser
kiinnitryvat
toi- en.Veden
on alle2 painoia denhumuspitoi5uu5
puolihaan
siinsa
litteihii
ionittain
kuin om;naiipinta-ala
taansuuret
hiutaleet
kiiJr- pr0senttia,
saviJajitepit0huuden
perusteella
johtuu
hajoitettu
t0isin!a
litteiltiipuolihaan
korttipakka.
Tisti
saven nittyvAt
lomit- seuraava5ti:
ja
j0h- - lihaYat
tain
kuin
muoyautuyuui,
koyettuminen
hajoiretru
k0rtripakka.
vetolujuu5
Teste
sayet,
yli50%
save5ta
- laihat
ja
mu0vautuvuus,
kuivana.
Hiekalla
neitii0minairuuksia
eioIe, tuusaven
kovettuminen
sayet,
savesta
30-50
%
vetolujuu5
koska
kuiyana.
Hiekalla
5enp),tireit
rakeet
koskettavat
t0iri
neitii0m;nai- - saviset
sihit,5avesta
allel0-30
%
pienehii
eiole,koska
aanvainhyvin
alaka.
senpydrditrakeet
Tekstiin
on suuksia
kosyainhyvin
otettuiayenjalriekan
t0isiaar
pieneki
ko0stumusta
kiritte- kettavat
alalta. 5avi,
hienorakeinen
minerogeeninen
maa"
y0imme
leviiartikkeleita
etti
vertailla
naiti
laji,jonkaterkeimm:in
aineksen
saveksen
toiiiaantijydentiivie
mukana
kulkeutuvat
tietoja.flakennus-Veden
maalajitsaos- rakeitten
k0k00nalle0,002
mm.(oostujasavi
materiaaleista
hiekka
ontirkein
hidastuttua
perusteeila
on tuyatvirtauksen
raekokonsamuksen
erotetaan
(ahietasavi
joka
jiirjeltyksessii;
ja
yehintiiin
sideaine, ritoohiekan
muurauksiin mukai5essa
kivet,sora,
hiek, vesta
30-60%, hietaa
20 %),
ja
rappauksiin
soveltrvaksi
materiaaliksi. ka,liltti viimeiseni
savimineraalit
yleensi
yasta
jerven
taifl eren
pohjalh.
14aanpinnan
noustessa
sayialueet
paljaltuvat
homo, Taulukko
SAVI
I
geenisina
joskus
jopa
yhteniisini
alueina,
5uomalaisen
sayen
ja kooslumus
keskimiiriiinen
Saven
synlyminen
ke!seiden
kymmenien
paksuisina
metrien
(emiallisen
jafylikaalisen
miallinen
koost!mul
rapa!tumisen
tukerr0ksina.
Nein
oyat
muodostuneet
esimerjarrtuo,
5i0r
58,67
loksena
kivilajitmurenevat,
uutuyat
ja
kiksi
Etelii-luomen
Pohjanmaan
sayikot.
At20r
t6,60
ympiristiilleen
do5tavat
tyypillisiisavij0tka
Fe20,
5,47
rn;neraaleja, seko
ittuvattoiriinsa
niitij
Saveksi
geotekniselsi
kutsutaan
luokija
feO
2,95
huuht0vien
kuljettavien
vesien
sek0if
josraon!avesta
maalajia,
l1a0
0,ll
(taulukko
tuessa
l).Savimineraalei5ta
),li30
muo- tuksessa
5aveksen
lisiksi
sayista
0n
l4g0
jon- painoprosenttia.
2,81
doitunut
5ayilajite
elisaves
onaine!ta,
mukana
karkeampaa
hiesua CaO
karakeiden
lepimitta
onalle0.002
mmeli2 riiennbllkesti
Ln
ja
(ffT-luokitls)
hietaa
tai sihtie Na,O
7,65
rm (mikrom*riii).
5aveshiukkaset
onmuo'
(geoluokitu$.
(l0
Savet
v0ivat sisiltiiii
3,17
pitkiija ohuita
dohaan
hiutaieita.
lisiitrapautumisjeinteine
kyartiia,
maasilpii H,0
3,31
taessii
kiinteien
inaak0steaan
saveen
vette
yms.
kiviiajeja.
Saven
luorteenomaiset
piirTi0,
0,69
muod0stuu
hiutaleiden
valiin
ohut vesija
teet
kuten
vedenpidittemiskyky
mu0vailjolloin
P,0,
0,36
kalvo,
nekykenevdt
liukumaan
eril,
tavuus
koiteata
riippuyat
oleelli5esti
sayen
0
0,01
leen.
Iiti vesipitoisuuden
k0htaa,
iossa
ja
hienoimpien
ainesten
k005ta
rn:ii1r;iit,i.
50,
0,t9
sayen
0J0mu0to
muuttuu
muoyailtavaksi
eli
ja
Karkearakeisimmilta
hieruha
hienoha
5
0,t4
plastiseksi
sanotaan
plastisuusrajaksi.
puutt!u
hiedalta
sayelh
lu0nteeno
mai!et
fyjuokseyaksi
0rgaaninen
aines
0,8i
Lilittiierse
vettisayimuuttuu
yaikka
sikaalis*
oninaisuudet,
esiintymisjuoksusenvesipitoisuuden
saayutettua
ns.
maalajit
muistuttavarbhde:A.hveri(l9Ji)
ja
rajan.
plastisuusrajan
viliin ja syntytavoiltaan
Juokiurajan
toisjaan.
Geologinen
maalaji- fhenne/al1[i(anpotiion of aryillacrc\ut
jdeveplartisuusaJue
on yksil6llinen
eri 5uuresti
teditientJ
alfithnd
j0ikuvaa
hienorakeiiia
maalajeia,
sayilaaduilla
niiden
koostumuksesta
riippu- luokitus
Anr.Aad.Jdferu.ae,
JetAl// llo //

HIEKKA
ajankuluesra
erilaisten lekiisideainetta
(avesta
hiesusavi
30-60
%,hiesuatar
40- lliekka0nslntynyt
ettavett:i,iaaltista
tulee
ja jauhautue!sa,
rapautuesa
ja
50%,hietaaalle
20%)jajeykkii
eliaitoravi kivilajien
lihavampaa;
se kutistuu
enemmen
pyijreiih- halkeilee
0yatvahiteller
hi0utuneet
(avesta
yli60%).Liejusayi
sisiltiirun- rakeet
helpommin.
lJseimmiten
side
jiienkulutuk!essa
ja kulkeutuesiaan
jahiekan
ainesta.
5avionkosteanakijiksi
saastl
eloperiiista
aineen
ruhde
kuitenkin
0nmiaraf
(ivilajien
japuroissa.
y0ida
ja murenevaa
ja joissa
yedef
k0yuudesta
riip- tyeik:isideainetta
plartista,
kuivana
kovaa
lisetii.Pelkiin
jauhautLnut
hienoksihiekka
on
pohettaessa
muuttuu
kivimiiiseksi.
5eon puu,kuinka
lisAeminen
hu0nontaisi
laa5tia
m0nessa
Heikot
kivilajitovat0sittain suhteersa,
rapautu- tairapautunut.
kallio-tai maaperiin
fys.-kem.
sillilaasti
kuti!tuu
silloin
enem,
jotaerigeol.
hyvinhienoiksi
hiukkasiksi,
jatuulija sade
kausina
onmuo- muuttuneet
misen
tuote,
min,seniujuus
heikkenee
llannerjein
mukanaan
kuljetta- lipiiisevit
dostunut
taiker' saveksi.
!enhelpommin.
i0k0rapautumiskohdalle
ja
masta
hiekasta
sorasta
5yntyimoreenia,
rostunut
veteen.
5uomen
saviltaovat
jeiikauden
jiii paik0ilhen.Jottayaltyniisiin
k!n
5e
loputtua
piiaasiallise5ti
kerralista
savea
nyijh;iskuvatuiha
virheiltii,hiejiiiikaudenl'loreeniisa
onkaikenkokoisia
rakeita.
Veden ka55a
gasiaaliret,
kerratonta
savea
raa0llatyhjaiitilaa
mahdoiiisimman
jijlkeiiet
joissa
kuljettaman
hiekan
rakeet
sita vihin.5uurimpien
!avet,
erohtaan
meriin
ryr- mukanaan
rakeiden
onoltava
tii"
ja postlitorina'lavet
ja yast0in
piirtein
yhden
yalissa
olivatsuurin
kokoisia, viistivierekkiiin.
tyneet
lit0rinaNdiden
tyhjissa
tija tiillainen
yhte ioissa
hiekka
eisovilaheihan
!uoattomaan
veteen
syntyneet
ancyu5-ja
onpienempii
pienempii
rakeita,
aina
jirvisavet.
kuinmoreeni.
janiiinjatkuu
Vesi- rakeita
nykyiset
Suomen
sayet
sisaltAvAt hyvinlaastihiekaksi
pienimpiin
saakka.
ja hydrokiilkryhmiin
virtojen
mukana
hiekkakulkeutui
peiiaiialltesti
mereen,
kiillepai- Tame0n
kuluessa
maaonmonin
mineraaleja
seki lisaki kl0riitti-ia muttaaikojen
ihanne,
mutta
keltannitse
eivoida
yaar
vermikuliittiryhmin
mlneraaleja,
kyartsia, koin kohonutni;n paljon,etta saavuttaa
neinhyveii
tiiyiyttii,
pieniii
j0
ja
yiiliin,
sijaitseyatkaukana rakeita
maasiilpiiiamfiboliitteja.
Tallai5et
savet heikkakerrostumat
ili:iainakarkeiden niinetu
ja
rannalta.
maalajeja
fluita
on kenynyt nem,i
soveltuvat
keraamisen
tijliteollisu0den
poistoirittaan.
t),ijntyviit
14ahdolli(aoliiniravi
ja
hiekkakerr0stumien
moreenimaan
peelle,
raaka-aineeksi. sisiltiiii
ka0pienihiekan
simman
0minaispinta-ala
olisi
ja sitenhiekkaan
ja or- myijstoiyottaya
ja iit:i kiiyteteiin
yehentiiii
ontullutsuoloja
liitteja,
hienokeraamisten
silliise
kokopinja tulenkestiivien
aineita.
tuotteiden
valmi5tukseengaanbia
peittiimiirn
taa
tarvittayan
sideainetahtaan
pinnoittamiseen.
!ekipaperin
mearii.
Pienten
rake;den
pinta-ala
onsuutri kivilajeista
0Jrsyntynyt
hiekkalaatuja,fempikuinkarkeiden,
yhtii
kunvefrataan
joiden
ja
lujuui pintaovatkeskenien
er;lai- Ju!ria
Savilaastia k:iytetilan etupiiissA
tiiavu
usmairi:i
tohiinsa.
esimerkiksi
onrasvaiita
uuninmuuraukessa.
5etehd:iiin
laiha5tasia.Vuolukivihiekka
ja
niinetti sideaine
tarttu!5iihen liipimitaltaan
hiekansekaisesta
savesta
tahisekoitetaan sileilii,
alle0,075
mmraettanimiteyatkataan
ja
Palj0n
kiilhttiisisiiltiiviiii
hiekkaa tean
saveen
hiekkaa
5eo!hyvin. huonosti.
filleriksi.
Fikrirakeet
iasideain*ahdas
pidii
ei
kdyttaii,
k05ka
pali;0ir
kiilhrapautuu tiyttiiviitprenimmatkin
Savilaastisitoo
huonosti,
mutta
kesda
tyhjiitt;latIaasja
helposti.
Liuske
hiekkakivi
ovat
remminkuumuutta
kuin kalkkilaasti.
tissa.
Sekii
teoria
ett,ikeytintd
o5oitrayat,
ja hdyrykatt;l0iden
jatuli- iujuudeltaan
heikkoja
eivatki
senvuoksi ettehyyesse
lJunien
arinoissa
hiekassa
0noltava
t;etty,vaikjoisraon kaytettav;
yhdhyvin
laastihiekaksi
kuirgneiisi, kakinsuhteel;sen
kanavisra,
tulen- soyi
pienimeerii
filleriii,koska
ja kvansi.
kalkkikivi
Pohjoismais-!ill0irtarvitaan
kertiiviii
tiiliii,!ekekaikkialla,
mis!,tulitu- granihti,
vihemmin
!ideainetahon riittiiviiniujaa. dasia.
pintoja,
leekoskettamaan
muurattuja
on sa hiekkayleensii
14utta
fillerii
ei!aa
ollaliikaa,
koska
raekoostumus
tosin
eioleparas karkeat
kiiytettAya
laaiia,iota Hiekkojen
ja
myiiitulenkeftAyre
rakeet
muuten
tyiintyyat
erilhen
\alnistetan tulenkelfivittiJavertasa- mahdollinen.
tyhjitilakasvaa.
fiJhrirakeiden
kokonaisja vedenmallatavoinkuintavallirta
savilaastia.
Tapinta-ala
onlisiiksi
hyvin
suuri
jo
manittu,
ettlilaait;n tarve kasvaaerityiseltisilloin,kun
vallitta
savilaastia
kdlteti;nmlij!tehtees- 0n aikaisemmin
mii:iriin
on0ltava
5uhteelli, filhrirakeet
sa lankunpetkerakennuksia.
Tuknkestev,sideainetahtaan
ovathyvinpieniii,
elinekoostuja
yat
pieni,
sen
mutta
kuitenkin
riittivi
savituodaan
meille
tavalisesti
kuivana
p iasiall;se5ti
5ayihiukkasista.
jauhettuna
ym.
tiiltteiik5een
hi€kkajyviisren
vtJiset
ryhjiit
Ruotsista,
Englannista Sitii
Rakeiden
muodolla
onmoys
suurimerkitys.
ja
tilat
muodostaakseen
Iiukukerroksen
vahAisessii
mi,irdssii
ja
on
myds
kotimaassaParha;ta
oyatpfijreet silelirakeet,
ne
kunkinrakeen
ymp,jrille.
Sideainetahdasta
Ktn,
ja
taytt:iviit
tyhj:ittilat hryin liukuvat
hdvoidaan
liriti kahdella
tavalla,
muttakum- po$itoistensa
ohi.Tereyikulmai5et
rakeet
pikintapahuonontaa
laastia.
lisiitiier
ovat
my6!
hyyie,
l0s
iosneoyatsuunnilleen

kuutiomaisia,
mutta
neeivitliu'uyhtehelposti
Pitkulaiset,
litteet
kuinpyiireetrakeet.
koska
niiden
viiliin
rakret
ovathuonoimpia,
syntyy
helpo(i
suuria
tyhiie
tiloja.

ylimpiiiin
pannaan
kaadetaan
seu
laan,
kansi
(ullekin
peiilleja seulasarjaa
lerytetaiin.
jeiive
seulalle hiekka
onsilloinliipiiissyt
yliipuolella
punkaikki
olleet
seulat.
Hiekka
ja
nitaan pain0t
nerkitiiiin
taulukkoon,
esirakeiden
onoltava merkiksi
seuraavaan
tapaan:
Hyviisiilaastihiekassa
lopiya!muotois;aja
erik0koisia
rakeita
tu"
josta
kka,
Aukko Seulalkjiien)t
heolla
oikeasa
suhteessa.
Hi€
Liipiiislyt
,0tpuuttuvat
saattaa m m g % g %
kutraekooot
kokonaan
myijs
ollah}a:iii,
mutta
s€llaista
hiekkaa
ei
juuri0le.
onusein 4 , 0 0 0 9 9 8 t 0 0
luonnossa
Site
vastoin
889 89
josajotakinraekokoa
onliikaa, 2,0 t09 ||
hiekkaa,
1l
yarsinkin
0,1-0,5
rnrnlipimittailia
rakeita. 1,0 287 29 i
0,5
67t 6t
'1
ll
Vaikutus
0n samakuin liiallisella
0,25 8t9 82 t79 t8
tarvi- t , t 2 5
filhrimaerellii;
sideainetta
ia vetta
t0
91 i8
8
Pohjoirmaissa0,075 95? 95 46
taanliianpaljon.
lJseimrnat
5
'muuraus
nimdhiekan'tailappaushiekan'
lii myytevet
hiekat
0vattatehuonoa
laatua.

l5 mm:nkerroksia.
Poikkeuatapauksissa,
joudutaan
kun koristetarkoituksella
jaljitterappaamaan
vaikka
kivilohkareita
leviiipaksuja
kasetteja,
kiilteden
8 mm:n
raettakrn.

Laastissa
eisaisiollatyhjiiiitilaa.Suurten
jiie 0nkal0,
jo55a
rakeiden
keskelle
pittisi
ollatilanmahdollisimman
hyvintAyttilyii
yeliin
ja
murunen,tamen
rekesuuren
jeeverse
japienempi.
tilassa
ainapienempi
Ki),tantij
oroittaa
ettiihyv:i
laastihiekka
0n
ja siiniion5-10%
kookaan
vaihhleyaa
filleriiikin.
filhriiieisaa
ollaliikaa,
niinettii
se tyiintiasuurempia
rakeita
erilleen.
fillerirakeiden
pinta-ala
onhyvinsuurieli
janiiden
sideainetta
kuluttava,
tasainen
sekoittaminen
kalkkiin
0nyaikeaa.
Jorkiytetaiinmerkasammutetusta
kalkista
tehry:i
laa$ia,
kalkissa
0leyi€n
murusten
vaikutur
Itliti suurempia
hiekan
suurimmat
rakeet TAASTIHIEKKA
0notettaya
huomioon,
ts.lillerin
meirae
on
jeeyet
ovat,siti pienemmiksi
ryhiattilat. Iavallisin
runkoaine
erilaasteissa
0nhiekka. huomattaYani
Yehen
nettaYii.
kasyaa
sitiimukaan
kuin l|iekka
Hiekan
tilavuus
onsyntynyt
kivilajien
rapautuessa;
poistetaan.
pai- Suomessa
suurikokoisia
rakeita
l(oska
graniitin,
gteitsin, lokatapauksesa
seonlehinnii
tasarakeinen
hiekka
on
r0 kokoajan0nrama,
tyhjintilanmiiere kvartsiitin
ja muiden
kovien
kivien
mun- huonoin
vaihtoehto.
|(0keissa
0ntodettu
ra- ketta.
kasvaa.
0nsiiredullista
kilttiiiisuuria
yoiyan
jaiida
Hiekka
miieritelleiinteknisesti
nykyi- tasarakeisen
laastin
lujuuden
keitasisiltiviie
hiekkaa,
koska
hiekan sinraekoon
perurteella.
Hienoin
rapautunutvainpu0le€n
hyvAste
hiekasta
valmi5tettuun
pienenee. kiviaine
kokonaispinta-alakin
silloin
onsavi,(jokaonmyijs
muuttunut Yerrattuna.
kemiallisesti),
kookaan
alle0,00?
mm.5it"
Rakeet
eivitkuitenkaan
voiolla
mitenluu- tenseuraa
hiesu,0,002-0,06
mm,hiekka Hiekan
rakeiden
muodollakin
onmerkitysti.
ja 0,06-2
ria hyvensi.
muutausTavallilisa
(ivikko
ja
mm, sora,
2-60mm.
on |(ulmikkaan
pallon
kaltaiset
rakeet
ovat
rappaustiiisse
niiden
eituleollayli4-5mm, 60-?00
ja
nm louhikko
siti suurempia
parhaita
koska
neeiyAtliu'uk€skenean
rappaus-l0hkareita,
muttaesimerkiksi
ohuisiin
jyrsime
[aaitihiekarsa
onsiisoikeastaanj,iiikauden
harjujen
moreenisora
on
kerroksiin
on kiiytett:ive
huomattavasti
kaikenlaisia
rakeita
s0rasta
alkaen.
Kayten- tem:in
kaltaista.
Toiseksi
parasta
onveden
peukal0- ndssii
hienompaa
hiekkaa.
Hyve
edellisti
yainhiekasta
puhutaan
kuit€nkir
sekii pydreiksipalloiki tli'ltiirnii sora.
jonkaraekoko i iinii0hvasta
saintij0nkayttaii
hiekkaa,
j0k- Littearakeinen
filhrirtiielitiyteaineesta,
hiekka
onhuonoa,
kolkasiieikui- si lask*aan
onsuurin
mahdollinen
tyiinsallima,
jeAhelpostityhiae
pienemmat
0,075
rakeet
eli hen
tilaa.
yli5 mmeikiiliioin
yli lR-12 hiesu
tenkaan
jasavi.
paksuudesta.
rappauksen
taisauman
Tamii
Hiekan
tulisiollapuhdasta
mullasta
eli
kuten Ihanteellinen
eitietenkiin
koske
erikoistapauksia,
(aesarin
josa humuklesta.
laarti
olisisellainen,
Vitruvius,
arkkitehti,
jossa
roiskerappauslaa$ia,
ulk0nekit
ni- kalkkia
kuluis;vahan
mutta
5epeitteisi
kui- neuvoi
2000vuonasittentarkastamaan
menomaan
vaatii
suuria
rakeita.
pinnan hiekan
teokinkaikkien
hiekkarakeiden
puhtauden
heiftemellii
shiivalkoiselyaatteelle.
yhteen.
sit0en
n?im:i Rakeiden
tulisisiisolla le
Likainen
hiekkasotkee
Hiekan raekoostumus
miiiiritedanluuria,
yAhemmiin
sillisuurella
rakeella
0n
vaatteen,
puhdas
mutta
0nhelppo
varistella
jorsaon neli- pintaa
seulomalla
verkkoseulalla,
pienillii.
kuinmonila
l(iiyt?inniir5ii
pois.
ei
Nykyisin
puhtauden
voitutkia3 %
kulmaiset
rei:it.leulottaersa
asetetaankuitenkaan
y0ida
juurikiiytta:i
jot- lipeiiliuoksella.
rakeha,
Hiekkaa
ravistellaan
lipeiin
joukko
piiiillekkiiin
erilaisia
seuloja
siten, kaovatyli l/3 rappauskerroksen
yoimakkaasti
paksuu- kansa
ja
kirkkaassa
pullosa
pienisilmretti suurisilmiiisin
onylinnii
ia
desta.
Niiirsuurimmaksi
raekooksion
peiyine
muo- seuraavana
tutkitaan
0nkon€ste
isinalinna.
Punnittu
miiiriikuivaa
hiekkaa dostunut
jollalyiidaiin
5mm,
yhdellii
kertaa mu0ttunut
hunuksen
vaikutuksesta
ruske21

liitlnri

l/2oo?

vaikutulon mititiin.
sementtimiarien
parantaa
huomattavasti
varsinAktivointi
sisiiltiivien
laastien
kin palj0nsementtiii
T;mA
0n
mielenkiintoinen
wikka,
tiiyiytta.
tavankorkaaktivoidut
laastitovatpaljon
Iaihempia.
omaisesti
sekoitettuja
laasteja

E

E.'
3
t
z1
;4

4

;
F

a
e
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Vesitiiyiys
0n muut0in
hyvinriippuvainen
hiekan
rakeisuudesta.
5eparanee
sideainetietmraren
kasvaessa,
muttaainoastaan
saakka.
tyynrajaan
Jorlaastionniinlihaohuin
liete
d:iiinm),its
fillerinma,ire,5illii
vaa,ettesehalkeilee
kuti5tue5saan,
tiiviy!
paallimmeiseksi.
saostuu
Liiannopeasta
huononee
romahdusmaisesti.
vederpoiitumisesta
seurauksena
oleva
yaikuttaa
suuntaan.
hu0koisuu5
5amaan
Lisdhuokoistusaineilla
eiolet0dettuhaittavEstTilvtYs
ylit:il8'20
joko
k0e
suoritetaan
vaikutuksia,
ellei
ilmapitoiruus
tapaukser5a
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