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Bastaldsarc.

lvlinulla
on sellainen
olo,etttitalvisaisijoloppua,
tuntuu
kuinseolisikesEn'.tjoainakin
vuoden.
Ioivonrunsajta
ja pitkdan,
sateita
minunkaivonionolluttyhjesitten
maraskuun.
I\ruttamuuteneEmdon mallillaan.

Jag haren kanslaatt vjnterndntligenkundeta slut,
dei kdnnssomom den fecklatminstoneeft er
redan.Jag hoppaspArikligaregn- och tengvariga,
min btunnhar varitsin sedannovembea.
Men
saviasioissaon olluthiljaiseioa,
niinkuintalvellatapana annarsgaf livetsin gillagang.- pa lerfrontenhar det
on, vaikkakylldpuhutaanmonestakin
saviprojektista. varitstilla,somdet bruk;r va€ om vintem,fastdn
Niistavafmasiikulllaanlisaakevat-tai syyskokouksessa.
olikalerpoekt har diskuterats.
vi h6r sekertme|a
om dempi var-ellefhcjstm6tet.
Leppuuttelin
hermojaparivijkkoajoutunjdtkeen
ja jostainkummansyyst5sitekatselee
Marokossa
Fickvilauppminanervernagraveckofstraxefterj!l
rakennuksia
ihaneri perspektiivista,
mitaaikaisemmin I lvlafokko
ochav nagonunderliganledningtittar
tu stimatkoilla.
Edane aamunakatukahvilassa
manpa byggnader
ur ett heltannatperspekfvan
istuskeltaessa
minuah6mmesMtioutonaky.
undertidigarctu stresor.En morgonnar vi satt pa
Vastapuolella
katuauusittiinkauppakojun
seiniri
ett gatukaf6fickjag syn pA negotfdrbtuffande.
Mitt
useammanmiehenvoimin.Kaksimiestdotti luudatja
emothdllmanp5 att fctrnyavdggarnapa en bod,
lakaisivatosankatuapuhtaaksijasillealueellehe
medmangamansarbetsinsats.
Tva kadartog
karesivdthiekkaa.Sittentuli kolmasmiesja pirskotteti kvastaroch sopaderen en del av gatanochdit
vettecocacola-pullosta
hiekanjoukkoon,jonkajajkeen
karade de sedansand.Sedankomen trcdjegubbe
poltteliparitupakkaa.Neljasmiesker.isi hiekanpiie e
och hansprutadevattenpa
ja viidesmiessekoittivefkalleentaasfin.Vdli a sandenmeden cocacola-flaska,
saviliejua
ochsen r6ktehan
hdn heittelilaastiailmaantodetakseen
sen oikeaa
negfacigarettef.En fjardekdrradelervdllingpA
(kirjoittajan
koostumusta
olettamus).KokoUm:in
sandenoch en femteblandadelangsamtbruket.
toimiiuksenajanitse rappausmestari
seisoivierelle,
lblandslangdehan upp bruketi luftenfdr att
puhuapapattity6miehille,
aivankuinohjejtaantaen.
konkolleraom konsistensen
var den ratta
Aikaakuluitunninverranja tfteirenihatusijotahba
(skribentens
teo ). Underheladennaprocessstod
muualle,muttaenhdnvoinutj,ifteekeskennain
sjelva€pparmastarnbredvid,pratadehelaloen
mielenkiintoista
savirappausoppituniia.
medjobbarna,som om han gav instruktioner
et dem
Sittenaloitettiintydt.Savilaastikulkjnetjdnmiehenkautta . Da hadedet gatt en timmeoch mindotterville
ennenkuinviidesmiessen ldi seinaenja sittenvasta
rcdange nagonannanstans,
menjag kunde
mestariiuli kuvaanmukaan.Hansilotteliseinain
naturiigtvis
inteslitamig frendennaintressanta
- Se oli parastaperformanssja
antaumuksella.
mitaolen Jerrappningslektionsedan
sattemanigangmed
nehnyt;siinaseineaisilotettiin,
hangattiin,
puunattiin
ja
arbetet.Lerbruketgickvia fyragubbarinnanden
taassilotettiin.
I\resta aivantanssisementtikauhan
femieslogdet pa vaggenochfdrstda kom mastam
kanssa,uuttasavilaastia
seineanja samatanssijatkui. medi bilden.Hanstrdkvaggengtattmed
Palasinmuutamanpeivanjdlkeenkatsomaan
- Dethdf var den bestaperformanceJag
tydntulosta hengivelse.
ja hammestyin
tydnnopeataedistymiski.Olihansentaen nagonsinsett;viiggen
Epatiujo pedti kaksineli6metrie.
Savilaastiotj siististi strdkssldt,gnuggadesoch bonadesoch shdksigen.
kaduilaodottamassa
seuraavannelidnrapDaLJsta.
fulastaren
riktigtdansademedsin cementslev,
nvtt
- NainMarokossa,
hitaastihyvaafulee.
brukpa veggenoch sammadansfortsatte.
Hyvdekevadnjatkoa!
SinikkaSiekkeli
puheenjohtaja
Saviyhdistyksen

Efternegradagarebrvandejag dit fdr att tittapa
resultatetoch blevhepen6verhur arbetetfortskridiij
helatua kvadratmeter
haderappatstLerbruketlag
snyggrocn
prydligtp; gatanoch vrintadepa aft fciljande
kvadratmeter
skulle|aDoas.
- Sahari Ml€rckko,
Engsamtmensakert.
pa vArenl
Godfortsettning
Sinikka
Siekkeli
Lerf6reningens
odfdf ande

KATE KAISLASTAKUTOMALLA
ulkosaariston
kasvatti.Varsinaisen
ammattini
OlenjuuriltaniUudenkaupungin
jouduinjSftdmaanEU:nmukanatulleidendirektiivien
my6ta.
kalastajana
kulissitkuitenkinkaipasivat
olevanvanhempieni
kalastustilan
Hallinnassani
ja
mm.
entinen
navettarakennus
kaipasiuutlakattoa.
entisdintia klnnostusta;
paikanidylliineike
eiv,itmielestani
soveltuneet
Peltiym. muutnykyajanmateriaalit
kLrkkarollenikaan.
ldeani
keyfted
kaislaa'
tilanteessa
vallitsevassa
neinvanhanvalokuvanko.
heEisi,kunsattumalta
rakentamistafkoitukseen
ndyttiolleenolkikatto.
Alun perin€kennuksessa
rakennuksesta.
Tltkimustenmukaankaislaoikeintehryneon vehjntd6nyhtakestevekuinolki.
Vironrannikolta.
Suomestaen
kaislarakentamisesta
kavinh€kemassa
Perustiedot
eliivetperinteetkaislan
tarvittavaatietoasaanut.Virossaon pitkat vieleikin
saaristonherkkaenluontoontai
keyt6sse.Kaislasopiierinomaisesti
Kaislaavoidaankdyftaamydssavenyms.aineosien
maalaismaisemaan.
seinarakenteissa.
sideaineena
"kangaspuilla"
voidaankutoanopeastikatekotaan,laavuuntai
PrimitiivisillS
nekdsuoja
tai vaikkapahelpostimukanakuljetettava
majaan;makuualusta
lintuhaffastajalle.
kerevs€ kaislasta.Tuoretta
saa vainkuivasta,kevdttalvella
Kestavdnkaislakaton
ajateltuunkohteeseenhyvin
lyhytaikaiseen
keytkidn
voitaneen
keytt2iii
kaislaa
(* Tassabrkoitetaankaislaa,josta kaytetdanmydsnimeiijarviruoko)
TaimoMattsson
Puh.:050- 3787169
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SIHTEERILTA
VuosisittentapasimmeisollajoukollaHumppilan
yhteaspohjoismaisessa
savikokouksessa.
Sen
FRANSEKRETERAREN
puitieissaluotiinja vahvistettiin
hyvidyhteyksia
pohjoismaiden
ulkopuolellekin,
ennenkaikkea
Forett er sedansamladesen storskarai i Humppila
ja
porukalla
kiivimme
Vircon.
Kesalla
Saksaan
oe det samnordiska
lermdtet.Darskaoadesoch
ennenkaikkeaTartun
Virossatutustumassa
godakontakterin€ baratillde 6vriga
fcirctdrktes
jostatesselehdesse
ympdristcin
savifakeniamiseen,
nordiskalendemautanframfdralltocksetllTyskland
- kiitosTaial lise laihdin
kunnonmatkakertomus
och Estland.lJndersommarenrestesedaneit glatt
tycimatkalle
Saksaan.
syksylle
Jossaonnrstuin
gangtill Esilandochfick bekantasig medframfdrallt
Dacl'vefu
andLehmrn
vie€ilemaan
Weimarissa
lerbyggeriet
i Tartu-trakten,
och om den rcsanfinns
puheenjohtajan
HorstSchroderin
luona- tackTarjafdr detl
en
reseskildring
hef
ingaende
Kontalonivaaohetuijuu viikkoaaikaisemmin
l0WeimarissavieiettiinSaksansaviyhdistyksen
sai sielta
vuotisjuhlaa.ToinsieltaSaviyhdisiys
ja aikomuson jossain
lahjaksi j uhlajulkaisun,
vaiheessajulkaistasuomenkielelleainakinjoitakin
esitelmiai.
sen mielenkiintoisia

Sj6lvaktejag pe en jobb,esatill Tysklandoch kunde
kombineradet medett besdki Weimarhostyska
ordfdrandeHorstSchrdder.Detvaf
lerf6reningens
ddetsironiattjag komditjust efterDachverband
fick
Lehms1o-arsjubileumsfest,
men Lerforeningen
planerar
och
nu
vi
att
dversatb
emottafestskfiften,
atminstonenegraav fdredragenoch ldggaut dempd
neieti sinomtid. Prof.Schrdderbor i ett heriiqt
lerhus- precissom mankan vank sig.

on Esse lehdessd
Viimekes6nrakennushankkeista
kerottujonkinverranja lisadon tulossayhdistyksen Her i tidningenpfesente€snag€ av byggprojekien
- kunhanehditiiin-Siuntiossai\raritaon
nettisivuille
ffdn senastesommaroch merablirdet pa
ja|\sanutvapaaehtoisesti.
puhtaastirakkaudesta
fdreningensnatsida.- vad tidenlider.[Iaritai
saveen,puuhaillanettisivujameille-Sinne
Sjundeahaf heltfrivilligt,av ren och skerkadektill
savijuttuja.
Tuulta
my6saikaisempia
tallennetaan
le€n, jobbatmedsidorna.Dit Hggsaventidigare
purjeisiinon mycissaanutyhteistenpohjoismaisten artiklaf.Detsamnordiska
haf ockse
natsidesprojektet
nettisivujen
teko karsoraarmiter jatkossaas:ai
fatt meravjnd i seglen- vi ser vart det ber han.- SenljsaksiMariiasuostuijelben
kanavoituvat.
Dadillhaf Ma ta varitse snallatthon igenaxlat
yhdistyksen
rahastonhoitajan
iehtavain
otlamaan
n6f vi blevncidgade
att hitta
skattmdsiarmanieln
vastaan,kun Eirantyopaineeteivatanlaneethenelle ersdttafefdf Eira,som inte hannmeduppgiftenl;ikkumavaraa.
Sa smaningomblirvadretallt mildareochdet betyder
ja se tietddetta oma
vehitellen
Ilmatldmpenevat
att det egnabyggetigenkallar- nu skalldet rappas!
- rappaamaan.
Sopivastit,issa Sa lampligt
ty6maakohtakutsLru
i tidningen!
medalidennarappningsinfo
lehdesseonkinpaljontietoasavirappauksestal
en bra stanpa
Onskarallarvnga,erbyggare
valn]istautumistal
Innokastasavisesonkiin
sasongenl
Ann-Marie

Ann-Marie

Saviyhdistyksen
kotisivusta
Teinensimmaisen
versionSaviyhdistyksen
parivuotta
kotisivusta
sittenollessani
rahastonhoitajana.
Laitoin
yhteyteen
senomienkotisivujeni
palvelirnelle.
ilmaiselle
ja niidon
Surfoun
SivutolivattehtyWordilla
lokninen
tasoolitodella
alokasmainen.
Jotenkuntulimahdollisuus
teettildsivut'ammaflilaisilla,
Lapinlahden
ku$sikeskuksessa
ja muustasivuihintiittyvesta.
niinilomielin
y apidosta
luovuin
sivujen
Mutta
'ammattilaisten'
ja muidenkin
tekemdtsivutolivatomasta
mielestit
vieHhuonommat
kuinminuntekomat
sivutjotenalkupereiset
sivulpalasivat
paikoilleen.
peivittaminen
Sivujen
ei ollutkovintiuhatahtista,
mutta
pdivityksen
muutam€n
sentaen
saintehtya.
Saatuaninopeanyhteydenkotjinen sitteneneepaassytGdnpdivittdmdan
Surfeunsorverilldo eitasivuja
jotenteinsivuttaasuusiksi.
Jatalevalifldolinjopahiemanoppinut
lisddkotisivujen
teostaeikdminunenda
tarvinnut
tehdgsivujaWordinohjatulla
jopakdyttemeen
toiminnoa vaanpystyn
ihankotisivujen
tekoon
joillasaaaikaanhiemanparemman
tarkoitettuja
ohjelmia
ja paremmin
ndkdisid
toimivia
sivuja(ainakin
parinkuukauden
toivonniin)Sivujapaivilettiinkin
vdlein.
olisikohan
namauudetsivutsittenYhdbtyksen
sivuistajo
kolmas
vaineljdsversio.sivutovatvieldkesken
ergisetkuntrimePedskysen
tekoja kokoviimevuodenkirjanpidon
tekeminen
onvienytnytaikeani...
jesenien
ja kuviasivullejos
Ottaisin
mielelEni
muiden
teksteje
vainjokuhaluaatekstejedn
taikuvisan
julkaista
yhdistyksen
kotisuvulla
Ja sittentdrkeineli osoitemistdsivutl6ytyvat:

http://koti.
mbnet.fi
/saviry/

Josteilletuleemieleenparannusehdotuksia
tai muutaniinsivulta
loytyyrisuja ruusut
palautefta
linkkijollavoilahettee
jos
kayftakiie
sitamyos teilleon niiterisujaniinvoin
kehittea
sivuistaparemmat.
Terveisin
MaritaK-Laliastumbeliina
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jdtiemadnkoulumuseon
ja
T6nuKeskkula,Tartonyliopistonprofessori,
oll
vuoksijoudLrimme
ja
jaikamaan
joten
hienonmatkaohjelman
valrniiksi,
veliin
laatinui
muutakin
matkaaKaiavereen.
meiddnmatkaajien
ei tarvinnut
muutakuinasettua
ja kokemaan
piti.ProfessoriSaav!imme
perheen
mitetuleman
KeskkUlan
n6kema,1n
illansuussa
lornanja
joka
oli vastassameitdTallinnan300vuottavanhassa
vapaa-ajanviettopaikkaan, sijaiisee
ja kuJjettajan
satamassapikkubussin
kanssaja njin maaseudun
rauhassTartonliepeilld.Keskeistasielld
oointomatka
velift6masti
alkamaan.
on
300
v.
vanha
valtavansuurikivistamuurattu
oeasi
jokaaikoinaan
tuulimylly,
onjauhanut
kokokylan
ympaftjjvaiiakk,iatsuuretpuutja kaunis
Ohjelma5.7.
viljat.[.4yllya
l.ljlkoilmamuseoRocca-aFMare
hedelmepuutarha.Vanhatuulimyllynsuojaan
juoda
talossasaimmelevatd,rLrokailla,
2. Tuhatvuottavanhanlrun maalinnan
historiaja
rakennetussa
katseiu
maittavaateetaja vaihtaaajatuksia.Lopuksisajmme
ja vaipuaEuhaisaan
3. Eestinsuuflnvesiputous,
Jegalassa
k6mpiai
makllpusseihimme
4 LounasJenedalla/\rusianoriintallissa.viefailu
uneen.
ja Linnassa.
JdnedanKartanossa
5. Keskiaikaisen
linnanrauniotLaiusella
sek:iEesiinToisenmatkapdivdn
6.7.ohjelma:
museo,Palamuse
koulunhistofian
1. Vanhatsavirakennukset,
niiden
6. KunnanelaintafiaElistveralla
erikolsominaisuudet
Eteldia rakennustavat
7. lllallinenjay6pymjnenKaiaveressa
Eestisse.
2. N4atka
Tado-verska
L Rocca-al-l\,4aren
ulkoilmamuseo:
sen laajasia
3. Y6pyminenKaiaverassa
alueesta
tutustuimme
1700-luvun
looo!a
joka on siirrettymuseoile Aamullayhdistyksemrne
es ttavdanaiueeseen
sihtee Ami oli keitellytison
ja sen voimalla
Lansi-Eestista;
isot rakennukset
muodostavat kattilallisen
kaurapuuroa
Kaikkirakennukset
alkupefaisi.
tutkjmusmaikalle
umpipihan.
KIJVA suunnistimme
Eteld-Eestiin.
r kaiot45o,koskaL:insi-Eestissa
sataaniin Ensinsavitaloiakatsastamaan.
paljon,ruokokattojen
harjairtonainen
ettei I aloitimmekiefroksenv. 1905rakennetusta
iuulivie - aittojaolj monenlaisia,
viljanaveiasta,jota on korjailtumonessajaksossa,
aikka,vaaieaitta,jossapalvelustytcjt
koskarakennuksen
nurkatolivatpeftaneet.Siihen
kesaisinnukkuivat,riihessaasuivatsiat,
on laitettuasbestisementtikatto,
navettaei enae
kanat,lampaat,lehmai,ihmiset
ole kaiytdssajota isann6inuoriisdnta
r kaikkitarpeellinen
pyst!4tiin
valmistamaanI Sittenkomeasavitalotila,
tilailaitse,u{kopuolelta
osiettaviinkuulli
AarnePeteja.Hdnenisoisansesai
suojajaikkunalasi;
alkuaan
12 ha toniinilmaiseksi.
1920
ikkunattehtiin vapautussodasta
sian rakosia.siiiaiikkunaruudun
,.i
koko
tontilleoli €kennettatalo.Rakennusiatuikkeita
4"x4".
ollut.savioli ainoamahdollisuus.
1931tdrndsavijossa
I kesakeittid
kotamailinen
rakennus,
olki-oksa-ialo
tuli valmiiksi,saviseineton
ja ihmisten muotoiltu
tulisua.
ilmanmuottia(seolivanhempi
Siellakeiietiiin
eldinten
lap'olla
ruoka.Vanhinsuomalais-ugfilainen
tapatehdailmanmlotteja),
seinienpaksuus
80rakennus.
90 cm. Vesija aurinkoovai rasittaneet
talon
piikeai
puupinot
rinnefta
lrunmaalinnaan,
laitettu
2. Nousimme
1200- kulmia,
suojaksion
seinustalle.
luvulta.Eestissdoli kaikkiaan150maalinnaa.lrun
Tibn navettaon isoIa pitka,siinamaito-osasto,
vehmaassamaasiossapesiimm.
rnaalinnan
navetlakeskelleEkennustaja hein:iosasto
- Neimme
pdasse.
7000v. vanhanRebalan ioisessa
kuhankeitejA.
r Sittenvierailimrne
hautausmaan
Tallinna-Pietari-ajotien
varrella.
isonmaatilanpjhassa,jossaoli
ympyrenmuotoisiksi
jdljilt
i vain isonnavetanrauniot.Navetta
Haudatovai isojakrvista
tulipalon
rakennettuja
muistomerkkejd.
Vainalatoii
oli rakennettuv. 19'19.Vuonna1995paloi
haudattupaaipohjoisensuuniaan.
navettakarjoineensekesalna.
3. KavimmeEestinsuurimmaila
vesipuiouksella r Pysehdyimme
vapaussodassa
kaatuneitten
Vesisoljuusiell:irunsaanaja vapaana muistome.kin
luona sellajnenonjokaisessa
Jegalassa.
ja vuolaana8 m korkeudelta
ja 60 m leveydelte
ja kihlakuntia
kihlakunnassa
on '130.Jokainen
paisason erihinen.Vapaussodassa
kohiiJagalajokea.
kaatui20
Ndimme
linnanrauniotLaiusella
missaKaarleXll oli
000eestildistd.
ja sitten
r Lounasnautittjin
asunutv. 1701-02.
Seuraava
kohteemme
oli
V6runkaupungissa,
jatkui
[,4aataiouskou]umuseo,
rakennuksilla
on
matka
bussillamme.
Pysahdyimme
myds
Jonka
jossa
(1686)
mielenkiintoinen
historia.
Entinen
kartano,
kylakoulun
muistomerkillzi
eestinkielisen
iraagisestiv1922.
I Seuraavaksi
vrimeinen
kreivjsuamattirn
Piusa-Koopad,
lasihrekkakaivos.
Kaftanotoimimaatalouskouluna
80 vuotta Nytkoulu
Siell,ihiekkaalapioitiinkaivoksenkaiostapitkilla
KartanorakennLrksen
on lakkautettu.
tornissa
lapioilla,hevosetkuljeitivathiekanpois.Kaivoson
sjaitseesavetdja.astrolonomi
Urmakseniy6huone,
nyi museona.Jdljelldon pitkat,korkeat,pimedt
jossasa mme ihaillapienoistahtita
vasta.
hiekanta!fi:imatkayi€iv:itkuingooiiilaisenkirkon
Aianouutteen
holvit Pehmeeevaaleatahiekkaaon

I kaikkialla.Nykydankaivostoiminta
Iatkuu
avolouhoksena.
hiekkameneekil)ttdlasin
valmistukseen.

rakennuksen.
Kaunis,hyvinhoidettupihaja puutarha
loivairauhallisen
kokonaisuuden,
missasilmalepdsi
la nautti.Pihaoli idyllinenmy6ssiitesyysia,etta
sielleoli vahtikoi€,kissaja sen pennut
! PiusankihistdlEtapasimmeEkologisen
paistattelemassa
paivda_
Tamasavitaloon 70 vuotta
teknologian
ja
keskuksenTdnuI\laur.ngin
ollutulkoaja sisdltealkuperdisene.
Nytsie d asuu
tutustuimmeSavikota-ke|amiikkapajaan.
ETKon rakentajankolmassukupolvi.
Talonrouvaavasi
yksityisyritys.
ystavallisesti
lollajdlevesienpundistuserdena
meillekotinsaovetja kertoivitkkaasti
toimialanaan,
tycillistden
10 henkilde.
eestinkielelEtalostajasen histo asta.Kieljkuulosti
"Sivutuotteena
suunamee a osmankaemra tutulta,muttajuuri sanaakaan
siiE eivoinut
(susinuta,huitnuij),joka on todettutojmivanhyvin ymmartad,sukulaisuudesta
huolimatta.
kuitunasavilaastissa.
Piusassavalmistetaan
sekiteftyevalmistasavilaastijauhetta
ja harkkoja Osoitteessa
Lembitu5 ialossanuoriisantd.Tdnun
(savi,kuo ttu puuhake+osmankddmi).
Savion
oppilas,joka suunnittelee
rakennusinsindbnhyvinkaunista,erikoisenp!naista.
opintojensa
lopputy6ksi
tdm2insavitalonsa
KUnnoslamtsen.
Tdnuvei mejddtkulttuudtapahtumaan,
Varska kylan
joka tanssittiin
kansanperinnekonserttiin,
jalaulettiin Osoitteessa
Veikekaar52 nuoripariasustaateta
nurmikolla
vnahassapihapiirissa,
Setu-museon
rsoa,vanhaasavitaloaja entis6isita samalla.He
suojissa-LaL.tlajanaiset
olivatpukeutuneet
ottivatmeidaiivastaanaivanextempore
ja esittelivet
kansallispukuihin.
kaulassa
sukuhopeakoruja.
jopa rcmonttiaan,
ja
savirappausta
sisetiloissa pystyuunin
600 v. vanhoja.Lauloivatjatanssivatmm. Lautun KOrlausrappausta.
kyldstajokajai Venajalle.
Vanskankylatss;n_SOO
asukasta,konserttiinolitullutkuulemma
yli 1OO
llainittavaon eftayksityiskoteja
savestaEestissaei
henked,miehid,naisia,lapsia.
oleteht vuosikymmeniin_
lllansuussa
suuntasimme
taasmajapaikkaamme,
jossaSirje-rouvameitejo odotiiteepdydenkanssa.
Pihallelaitettiinnuotiomakkaranpaistoon
ia
jaruessd
savimarkaajat
pesulla
kdvivdt
la uimassa.
jdlkeentaasmakuupusseihin
lllanvieton
ikeenkuin
ansaittuunlepoonja valmistauiumaan
seulaavaan
pajvaAn.
Sqnnuntai7.7.
PejvaTariossaja sittenpaluumatkalle
Tallinnan
kauttaSuomeen.
Nrimme MaarvakoolinTartossa,
ioka on steinerkoulu,ionkaTdnu Keskkrila
suunnitteli
v. 1998,ia
joka valmistuiv. 2000.Pdasimmevaritettavasti
katsomaan
site vain ulkoapaiin,
€kennuksen
sisaseinet
on |apattusavella.

Sittenhistorianja kulttuurinkieffosTartossa,T6nun
johdolla:
kuljimmevanhanyliopistokaupungin
kaiuja,pujsioja,
kukkuloita,
neimmeupeita,a*kitehtoonisesti
mefkittevid€kennuksia,patsaita,suihkuldhteita,
ruutikelladn,
valtai6ankifton |auniol kavimme
yliopistonpuutarhassa
ja t!tkimmekeskiaikaista
- se on aikoinaanollutkahden
kivimuuripdtkee
kibmetdnmittainenvahvamuuri,jossaoli 20 tomja.
Kaikestanekemestemme
sajmmeseikkaperdista
prof.T6nuKeskkiilaltir.
tietoaoppaaltamme,
KulttuLrrikiefros
Tartossapeettyiruokairuun
€vintoran
tefassilla.Tdmdnravintolaned'ustalla
on oatsas.
jossaoscar wirdeja Edwardwilde istuvatsaman
pdyddnaiaressa.

*'
seurasi
savirarokier.os
rarton
kaLrpunsin
arueea. ::',ffi:""5#,i"::li,lflfi'J:";'#nii"l"'

osoitteessavambula6 siiaitseetaro,joka on
savimatkaajat
saimmekanssanneEestissekokea,
Elennettu 1920-30-luvulla
savestaja otjista,
T6nuja SirjeKeskkijla,kaikestasiitaparhaat
vdiipohjaon puusta,sokkelikjvesta,kattoja viemdrit kiitoksemme
Tei e motemmille!
kunnossa.
Arkkiiehtion suunnitellut
tamen

S avirappaus

InMarita
K-L
hirsiseinii An k*ati aIek:

hirsiseiniiiin.
kun tehtiin savirappausta
Syksylliikiivin katsomassa
taxvitaar:1/3osaahienoahiekkaa,1/3osaasaveaja 113osaa
Savirappaukseenhar
(lehmZin,4revosen
tydkaluja
lantaa)ja mm. seuraavanlaisia
sanomalehtee

RapattavatseinAtpiiiillystetii?inensinkanaverkolla

Savirappaus
levitetii?in

ja sittentasoitetaan

ja tehenAynaA
\.almisrapattuseina

LERGOLV
I eii foredettadjurslallom knappt30 m' (plaisfdr en hast lre kor sexgrisarplusett suggbesochen setdonskam.nare)
har
jag veiatlnredaetl slorl k6k ochelt nrndreduschrum
ochtoaelt.Stalet aifbyggtstraxefter611900 Byggnadstekniken
ar
intressanida denkombinerar
alderdom
igaafbeislradtioner
med(viddennatid) hypermoderna
ma€aat:

.+ltn n\l ;Vrirn/paS$RJN9
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u{e^ helir,q-.a# Y
r vil torlad'{o(v/sPtd9

gi.".fe*t*t"ng

Golveidnskadejagbe aggamedkalkstensskivor
medunderliggande
eiburengolwarmeslinga.
Denmurarelagiejtlill hjalp
fdf dettaskullekoslaca 8-10.000SEK(900-1100
raknadeut alt fl',tspackel
E)+ arbete,sarnlatt dettam6steharda3
menaderjnnanp atlsaitlningDessatvefaktafannjagoaccepiabla
ochvaidei stalleterbruk.
I en cenrentblandare
blandadeserpulvefochiin puissandca 1:4 medvattenochkordespe i en skoltkarramellanawagda
i bf:;dornas
niva(elsllngan
bradoroch'rtj?inrnades
haderedaniagtsut pa beiongs!lan).
Redanefterfdrslaskoftaffanfannjag melodena liforarbststidskravande
(muraren
fanndendocknonna) lblandar del en
fordelail lnievaraiargadav de dogmerochfdrdomarsomkunskaper
i eti hantverkoftamedior;jagsadeti I murafen'v skirer
I dei hairoch kdr dettofrl slalletochtillfdrvallnelnar det a. avvagtpAplats'. Leranochsandenbtandades
toft i
pulvretkdrdesul ochavvagdes
cementblandaren
(arbetetmedhea golvet
medhjailpav lengtvatlenpass
ochnivdbrado.na
(15liiefs
log ca 1,5Um- iika langiid somde forsia2 m2medvat bruk).Hareflertilicjrdesvalienmediin duschspruta
tryckspruta
fdr vaixibesprutning).
Underarbeteiprotesterade
muraren:"lvlen
sa hArkanmanju inieg6ra.. eller,tja,det kan
manfdrslas del skule ju ga medvanliglcementbruk
ocksa.. - ochhairharjag i al a af kampEtmedarbetsUdskfavande
vati
bruk..l'
Eftefn6goidygnsiorkningtogsawaigningsbradorna
borlochuppkornna
he rumfylidesmedio||i lerbruksomharefler
ytanbeladesmedeit afk kansparentplastochklappadesmeden
fukladesTill slsteflerkornpfimefades
ailt i lvd moment:
bradafdrseddmedhandtagochstampades
dareftermedjungfrLr,
ochfick lorka.P aslarketflyttadesefierarbeletsgengoch
avlagsnades
eiierfullgjorduppgift.
Narkalksienen
skullelaggasiuktadesunderiiggande
lerbrukoch n!4tlorrbrukladesjamntmedvatienpass
ca 5 nrmtjock.
Bruketvar sammasomiidigarernenmedtllsatsav ca 20 o/ogipspuverfofattmoive*a krympnlng;delta
brukfuktadessom
tidigareochkalKlisornalades Lase.valtenpass
visade sig mycketafbelsbesparande
i dettamoment.Arbetetgav utan
komplkaUoner
dnskatresultat.[4aieria]kosinaden
underskred
100E.
.q+er/F--
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PontusTunander,konservator
NKF,Sverige

SAVILATTIA
Entiseenn. 30 m'zkarjasuojaan
(tiJaahevosele,koimee lehmee,kuudelre
siallesekdemakkokarsina
ja
valjashuone)
olinsuunnitellut
tilavankejttidnsekepienehkon
ja wc:n.Tallioli rakennettu
suihkuhuoneen
heti
v.1900jalkeen.Rakennustekniikka
on mierenkiintoinen,
koskasiineyhdistyvdt
vanhanajantydperinteet
(senaikaiseen)
moderniinmaieriaaliin:
KUVANTEKSTI
+ PERUSTA
ULKOSEINA
ilmarakon. 60 mm
"sementtitiili"
per,nteinen
kalkkilaastj
valettubetonin. 80 mm
hyvinkuivunutiurve/sphagnum;
sullottunan. 70 cm
valettubetoni

Aikomukseni
oli tehdalattiakalkkikivilevyistd
joidenallalattialempda
pestaamani
vartensahkcikaapeli.
muurarin
laskujen
mukaantasoitetdhiintarkoitukseentulisimaksamaann.B-i0.0oosEK(9oo-11ooE)+
iyd ja etta tamentulisikovettua3 kuukauttaennenlevyjenasettamista
paikoilleen.
Tassdkaksifakto a joita
ja niinpdvalitsinsittenmieluummin
en voinuthyvdksya
savilaastin_
Betonimyllysse
ja hienorappaushiekka
sekoitettiin
savijauhe
n. 1:4,sekavesi,ajettiinkottikerrylla
mittalautojen
variinja tasoitettiinrauiojenpinnanmukaan(sahkdkaaperi
orijo as;bttu betonib;ta[e)
jelkeentydtapaoli minustaliianaikaavieva(muurarjnmietestese kuitenkin
Jo ensimmdisen
kottik2iryllisen
oli normaali).Joskuson eduksiolla ippumatonniis€ saann6ista
ja ennakkoruuloista,
iotkauseinriittyvet
madrdttyyn
a.nmattiin.Ehdotinkin
muuradlle,
ette "annetaantallepiutpautja tydstet€ien
€ma kuivana,
lisatednvesivasiasittenk!n se on tasoitettuna
paika[a".Ja niinsavija hi;kk; sekoitettiinkuivana
pulverikerrattiinpaikalleja tasoitettiinpitk€i€i
belonimyllyssd,
ja tasotauiojakdyitiien(kokolattian
vatupassia
iydsteminenkestin. 1,5t - yhtakauankuinensimmaiset
2 m, meriillalaastila).Td;an jelkeeniisattiinvesi
hienolla
suihkupullolla
(l5lkasvienruiskutukseen
paineruisku).
kdyiettdvalla
Tydnaikanamuuranprotesror:
"l\/uttaeihannainvoitehdal...
tai,nojaa,kaisr€ voi...- voisrhan
sentehddi,av;llisen
sementtrraastinkin
kanssa...- ja t,iss,iminaolenkaikkinavuosinataistellutniinpaljonaikaaviev6nmaranlaastrnkanssa...l"
jalkeentasolaudatpoistettiin
Jonkunvuorokauden
kuivumisen
ja niisu jeaneeityhjdtpaikattaytettiin
joka sittenkostutettiin.
kuiva,lasavilaastilla
viimeiseksitiivistettiinkaikkikahdesla'vaiheessa:
pintaan
asetettiinarkkii€ipinakyv,ia
muoviaja se taputettiinlautaakEirtaen,iohonoli laitetturipa;senjalkeense
tampattiin"hevosella",
ionkajeikeense sai kuivaa.Muoviarkkia
siirrettiinty6nedetess:ja tehtavansa
tdytettyai
se poistettiin.
Kunkalkkikivilevyt
laitettiinpaikoilleen
allaolevasavilaastikostutettiin
ja n. s cm kerroskurvaaiaastia
levitettiintasaisestivatupassiakdyiiaien.
Laastiolisamaatavaraakui; ajkaisemmin
muttasijhenolilisliity
n 20 % kipsijauhetta
kutistumisen
estamiseksi;
tamekinraasiikostutettiin
ja laatat
kutenaikaisemmin
aseiettiinpaikoilleen.
Laservatupassi
osoittautuihyvintehokkaaksi
tEissavaiheessa.Tycintulosolijuuri
torvomusten
mukainen,eikemitdankomplikaatioita
ilmennyt.[Iateriaalikulut
alittivat100 E.
KUVATEKSTI
SAVILAASTI
n. 5-30mm
KALKKIKIVI
KIPS'SAVILAASTI
LAMPOKMPEL]
BETONILMTTA
PontusT.tnanderkonservattori
N.(l-,Ruotsi

Tallin seinientiivistiiminenkevytsavella
kun Am-Marie tiivisti vanhaantallirakennustaan
Olin viime kesiiniikuvaamassa
kevl'tsavella.Kuvistakokosinohjeetjoistaon toivoaksenimonellehydtyii
miten savellajaoljilla seiniatiivistetZiiin.
mietittaessA
varataanolkia,
Ensimmiiiseksi

ja tietysti tarvitaansavea.

SavealiotetaanmuutamiapAiviajottasaadaan
hlvin 'Juoksevaa"
savivelliii.
SavivellinsaaparhaitenolkienpZiiilletasaisesti
tavallisellakastelukannulla.

Kun savi on levitetfy olkien pallle, niin savi taytyy saadatasaisestileviftymaiin
olkiinja sekay helpoitenihansekoittamalla
olkiaheiniihangolla

Kun on saatusavitasaisesti
levi?imii?in
muhia
olkiin. niin seniiilkeenkasanannetaan
seuraavaan
oiiivadnmuovinalla

paiviin?isaviolkion pehmeaAjasitkeaAjolloinseon sopivaa
Seuraavana
k5ltettiiviiksi.

Sillii vtilin kun savimuhii muovinalla on aikaaetsiiilautojaja nauloja.Lautda
kii)'tetiiiin"muotin" rakentamiseksi
seiniitin.Laudat,,maalataan"
savivellill?iensin
samoinseinemaalataansavivellill?i
jotta seinatjalaudateiviit imisi liikaa kosteutta
pois itsesaviolkiseoksesta.

Ja sittenmaalatutlaudatnaulataan
seiniinpyshtukiin

tunkemisen
vuoro
Sittenon saviolkiseoksen

Nuijiminenon hyvii suorittaa"helliillif' k?idellii,koskaliian tiukkaannuijittu saviei
piddsisZillii?in
ilmaaniin hryin kuin ldyhempisaviolki.

Laudatvoi ottaapoiskunharsavion hiemankuivunut,ja sitenlaudatvoi taaskA),ttAa
seuraavaan
kerrokseen.

Tiilta naltae valmisseiniija sittenlopuksihuokaistaan

kuvatja teksti Malita K,L

ELAMASAVITALLISSAJATKUU
-1l2AO2)kenoin
(212OO1
Paaskysessa
Edellisesse
Tuikkunimiselle
savitallinrakentamispuuhista
vanhaan
Tallihanrakennetiiin
suomenhevoselle.
saatiintassavaiheessamy6s
Veheisethalkeamat
valaanniin,etta vanhanulkosein6laudoituksen umpeen.KunEppausoli kunnollakuivunutse
tehtiinn. 150mm:nvalll kutterinlastu- maalattiin
sisepuolelle
kalkkimaalilla.
Valutyotehtiinkaikkienhyvien
savimassalla.
periaatteiden
vastaisestisyksylH,jotensavifakenne Hyvenladunnanvamislaniseksisavilaastitydsleleen netallilastala
juurikaan
vainakkaaslipainaenkiinnivaletuneviseinenPrtaan.
Siitd
kuivuaennentalvea.
ei ehtinyt
jaaiyminen
ja
kuuran
kefaytyminen
seuEsikinseinan
seinensisapintaan.
Armeliaskevdtsaapuikuitenkinlopultaja tallinovet
kuivumista.
voitiinbvehdyttadauki nopeuttamaan
kevebhavatekitydtddnja saattoiiopulta
Aurinkoinen
lujiksieike
tallinseinatkuiviksi.Seindtosoittauiuivat
pakkanenollutaiheu{anuiniihinmerkiftavia
vaurioita.
jouduttii4
siltijossainmddrir
Parnumishalkea'nra
paikkailemaan.

Sisepuolinensavirappaus
Kesallasaviseinatrapattiin.Rappauslaasiissa
kaviettiinviereise[epelloltasaatuajaykkee,lihavaa
sekahevosenlantaa.
savea,hiekkaa,selluvillaa
joiteivetisot
4
mm:n
seulalla,
seulottiin
Hiekka
Hevosenlaniaa
haittaisi|appausty6td.
kivennokarcet
ei pantupaljoa,vainsellainenmdara,jollalaasti
sitk*iksija naiinhelpommin
saatiinmuuttumaan
onnistui
Laastinsekoittaminen
tydstettaveksi.
tavallisella
beionimyllylE.
ja annettiinsen
Seinatkasteltiinennenrappausta
j;lkeen kuivahtaa.Ensimmainen
kerroslaasiia
Toinentalvi tallissa
voimakkaasti
hierettiinseineianmeiallilastalla
laastikerrcs
oli ohut,
painaen.Tdmaensimmainen
aikanaon vastasaatu
jotta se saatiinmahdollisimman
hyvintunkeutumaanKuluneenkunnonpakkastalven
savitallista,
kunseinetolivat
kokem!ksei
todelliset
ja nainkiinnittymadn
kunnolla
savivalun
huokosiin,
on
tallin
ilmanvaihto
Vaikka
tdysin
kuivuneet.
Samantien lis:ittiinpadibuuttalaastia,
seinapintaan.
pysynyt
puutteellinen,
on
talli
silti
ollut
toistaiseksi
jollatehiiinsopivapintakerros
rappaukseen.
tuntuvaltyytyvdisiltd.
kurvana.Hevoselhoitaiatkin
paksuudeksituli
n. 5 - 15mm.
Rappauksen
laimp6e
steendkovin
saviseind
eiole
150
mm:n
jonka
jdlkeen
pinta
annettiinkuivahtaa,
Rappauksen
.lyva,muttehevosel,eriiftave.Savipitoinen
seine
kosteallasienellahiertemell:i.
viimeisteltiin
pystyysitomaanitseensdkosteutiaja esteatallin
liiallisen
kostumisensisailman
on aiemminIakennettupaljon
Savestahan
mydstalleja.Lahes
kotielain€kennuksia,
poikke!rksetta
kokemukset
eEintenpitajien
Uusiakin
ovatolleetmycjnteisie.
savirakennuksista
ja kantapaen
on noussutrunsaasti
savirakennuksia
kauttaon tullutsiinamaiirinoppia,etta rakentamisen
osataanvelttad.Ennakkoluuloton
ongelmakohtia
voikinturvallisinmielinEhtea
hevosenhoitaja
savistaasumustahevoilleen,
suunnittelemaar
ja
telniikasta
kunh6nharkk:.rrtavritperustiedot
omaavaropaslajan
sko(emusla
savi|akentam
ty6hdn.
halkeahal nenivAt sanalla unPeen ja valhiista pinnasta saaliin

TeuvoRanki,rakennusarkkitehti,

Tee ndin:ota vanhahirsiseind.selainen,iota ei mil6dnendasaa suoraksi,eikearuoK^aan
nakciiseksi.
Ruuvaavane kaistojaheftilleen
seinean30 cm vebjn. pakkaavanerint""i"" ja_iuotou
tasaisesti,seindpintaa
mydtdifien.
Ki ste ruuvitjaoikaisesitenseinanmltkatja';ot. vedd ruokopakan
yli 2
mm rautarankaaAmmu |autaranka
hakasila.5cm vebjn ruokonrdpipuuhunasti kiinnr.(65 cm hakanenon
jo hatuinainen)Poistavanerikaistat
ja viimeistele
ruokopinnat.
Tetavoi nimiflaieKasinlehdyksi
puoli-bergertevyksi
Eefge. evy on se regendaarinen
lampderistyslevy,
joka suomessajo vuodesta1935lahtientunnettiin,
tulkittiinja kaytettiinja sittentyysiinunohdettiin,
muttanyttaastarvitaan,koskase on niintuonnoinen.
Tamdpintaon ehdottomanhyvasavirappausalusta.
JyvaskyEnRauhaniemessa
rappauson vietaihantuore(10.2.2003)
Miten savirappaustatehdeenkeftoo ttkkaLempinen94O_SB25436)
lvlitenruo'osta€kenneleankertooHaftwigReutet(UO,S324215)iai haft ig@jippii.fi
joka ei ole tehtyruokostaon yai, ruokotonjuttu...
Lampderiste,

Veillo Lehmol4RAKTNNUSTAJTO-|ChIi
nr 17/ lq47

PUUSEINIEN
RAPPAUS
lyddaanrimat45 asteen
Vaikka puuseiniiei sinansaolekaanmikeensopiva Ristitikutuksessa
kaltevuuteen
noin
4...6cm valein.Tamevelitehdaan
rappauksen
alusta,eika rappaussiihentadu,
suureksi,
muttase ei saisiolla
usein
kovin
voidaanse kuitenkinerikoistoimenpitein
saattaa
y
paljon
emainittuja
mittoja
suurempi,korkeintaan
HWintehtynamuodostaa
rappauskuntoiseksi.
jos
cm,
on
hyvin
ehke
7...8
karkearakeista
laastia.
ja
puuseinassdkin
€ppaus
kauniin suojaavan
jalustaavastaan,
l,ilissaseinapeattyyulkokulmiin,
pinnan.
aukkojenpieliinym, ei rimojenpaidenasentoihin
Seu.aavassa
kdsiteean erdiidkiviseinain
poikkeaviaseikkoja,jotkaratkaisevasti kiinniteteybenseriiftdvasfihuomiota.Rimatlyddden
rappausesta
tavalla,koska se nayttiEi
rappauksen
onnistumiseen. kuvan1 osoittamalla
vaikuttavatpuuseinEiin
ja
kirvesmiehen
silmaian
sopivalta.l\4uttarappauksen
Vaikkaselraavassapuhutaankin
vainseinis€,
sen kiinnipysymisen
kannaltase ei ole hWZi,
koskevatsamatseikatmy6skinkattoja.
jos tikutls on harvaa.RimojenpiGisiolla
varsinkaan,
kuvan2 osoittamalla
tavalla,koskasilloinsyntyy
raDattavaksi
AlustansoDivuus
johonlaastihyvintarttuu,eike
sopivahammastus,
ja iskuistapeaseirtautumaan
tarehdyksistd
suuria
Jottarappaussailyisieheandpi€d rakenteen
kappaleita,
kuvan
1
mukaan
tehtiiessii
helposti
kuten
ja rapattavan
perustuksen
pinnan
ollaliikkumaton
key.
Nk.
katiskaverkon
kiinnityksesse
on
jdykkeja muodonmuutoksisia
vapaa.Esim.
etteisitesaa naulatakiinnimiten
on mahdollista
hirsiseinan
€ppaL.rs
vasta,kunse on huomattava,
saftuu..
kuten
useintehdden.vaanse on
Tamdtarkeeseikkakoskee
tarDeeksilaskeutunut.
pingoitettava.
pddseese
Elleiverkkoole pingodettu,
tietystimuitakinkuinpuualustaisia
rappauspohjia.
jotenverkonja
rappausta
tehEessaliikkumaan.
johtuva
laastinyhteystuleeheikko.Pingoituksesta
Rappauksen
kiinnitys
alustaansa
verkonja
alkujannitys
vaikuttaamuutenkinedullisesti
yhteistoimintaan.
pingoitus
laastiosan
Verkon
tartupuupintaan
Koskarappauslaastiei
niinkuin
tapahtuu
niin,
etta
se
naulataan
ensinyhdella
on puupintaan
esim.tiili-ja betonipintoihin,
tehtava
jonka
jalkeen
jatketaan
kiinni,
naulausta
jonkaavllla rappauspysyyalustassaan.reunallaan
lisarakenne,
pannaan
vastakkaista
reunaa
kohti
siten,
ettii
naula
Tdmii taDahtuuuseallaed tavalla.kutenesim.
ve*on
silmdn
taakse
niin,
ete
naulan
kerkitulee
ym. kdltamalla,muttayleisin
erilaisiaeristyslevyja
vastaavanverkonlangan
edelle.Tessaviistossa
tapaon ly6daseineanohuasta
ns. aappausrimoista
asennossa
lyodaan
naula
niin
(6 x 25 mm.-.5x 20 mm) ristiin"tikutus".
peasEjea noin 1...2cm esille,jonka
swalle,
eta
sen
Paa immeinenrimavoidaankorvatakana-l.
jalkeense lyddadnnurinpingoitussuuntaan
pain.
joka onkinparastapa,jos verkkoa
katiskaverkolla,
Talkiinverkonlankaseuraamukanaja kiristda
vainon saatavissa.
Varsinkinulkopuolisiin
verkkoa.Naulaon lydtevdainaalusrimankohdalle,
on hyvelaittaatikutuksenalle
rakenteisiin
jolloin
sekinsamallakiinnittyyalustaansa.
Senon
vuoraushuopa,
tai jokin muu kosteudenkestava
tukevasti
kiinni,
mat
oltava
mydskin
koska
huopa,joka estddkosteldenpeesynpuupintaan,
vaFinaisestikannattavat
kokoraooalskerrosta.
ja veantelejavaurioitasiten
niinetteise pullistele
Alusrimojen
sopiva
etaisyys
toisistaanon 7--.10cm.
rappausta.
Vaikkatikutuksenja verkonkiinnitys
verkon
silman
suuruus
on 2,5...5cm.
Sopiva
onkinvarsinyksinkertainen
tyd,on siinausein
parempi
lietysti
Pienempi
silmd
on
kuinsuuri.
paljonkintoivomisen
varaa.

HEMS]DE-TIPSSAVIYM SIVUJAMMILMALLA
Har kommer ett a-\plockav hemsidor med anknytningtill jord- och halmhusbygge.pe
de oliha sidorna finns det ju aven ofta lankar vidare tlll andra sidor. Surfa lugntl
www.lerbvqge.com
www cla\,Iec.c0m
Lerbyggefdmingen
i Svedges
hemsida
Tillverkarochsaljerbyggmaterial
av lerai
Ruotsinsaviyhdistyksen
kotisi\.r
TyskiandSakalaisia
savirakennusmateriaaleia
www.iordhus.com
www.tierrafino.nl
pisehusi Halland
Svenska
Ftugade
lerputseri torvarE Hoilaad
pisdialoHallandissa
Ruotsalinen
www.home.
swionet.se,&onstsidan/karina./lerhus.ht
www.baubioloeie.atleurope
Europeisk
4
halmbyggarsida
Bilder fran ett svensll lerhalmshusbygge
Eurooppalainen
olkirakennussi!,u
jenkuvia
Ruotsalaisen
savitaio
www w1.545.telia.com/-u54507204/iordhus
htrn www.craterre.archi.fr
Lite info omjordhuspa svenska
Franskaorganisationens
hemsida
Ruotsiksitietoamaatalosta
Ra$kalaisen organisaationkotisi\,u
www.lob.dk
www.Iammedearthlvorks.com
Danskalandsorganisationen
f6r okologiskbyggeri, Alli mcjjligl om stampadjord(pisd)
LOB (faggruppenftjr halmbyggeingar)
Tasnkanekologisen
yhd.siw
rakentamisen
www.dr.dk/halmhuset
wwwdeatechcom/cobcottaee/
SteenMoller'sTv-dokumenterade
halmhusbygg€ Cob-infolmation
Tanskalaisen
S.Molierinolkitalonsivu
1vlr-rv.folkecenter.dk/strawbale/inspirations
manua www.adobebuilder.com
,1
Adobe-byggande
Danskahalmhus,av LarsKellerochJaneKruse
Tanskalainen
olkitaio
www.eco-net.dk/halmbvs
www cat.orq.uk
Danskekobyggsida
centrefor Allernau\e
Technolo!,]
in \ aJe.
Tanskalainen
ekoraken.tussivu
wwwclavbuild.dk
www.ecobuildnetwork.ore
Maik Jungshemsida
Amerikansk ekobyggamatverk
Amerikkalainen
ekotalotverkosto
www.halmhus.no
www.strawhomes.com
Norskafdreningens
The Last Straw UsAlidskift fdr halmbyggeri
o,UH)hemsida
www.luomura.com
Finskforeningfdr ekologiskbyggande
w1\..rv.
dachverbandlehm.
de
Tyskafdrenrngens
hemsida
www.modemerlehmbau.de
Hemsidafdr Kirchbauhof
Kirchbauhofin
kotisilu
w\r1v.uni-kassel
de/fb12lfachsebiete/feb/
Professor
Minkesforskning
Prf. Minken tutkimus
www arteiact.de
Tysktmiljdcenter
ympa.istdkeskus
Saksalalnen
www.casadobe.de
Byggstenar
av lera

wwwskillful-means.com/froeweb.htm
Ett halmhusi SanFrancrsco
Olkitalo Sanlranciskossa
www mha-net.ore/htrnl/ieor.htm
Lanksamling
om haimbygge
Linkkikokoelma
olkitaloista
www.moxvox.com/straw.html
Lankartill halmbygge
wr,r'wsolstice.
crest.orglelfi
ciencv/strawbale-listarchive/index.
html
Dialogerpenatetom halmbygge
www.ebuild.com
Ekologis|tbyggande
l\ \\ !\ .azstarnet.com/-clcat
DCAT (Development
Centrefor Appropriate
Technology),
DavidEisenberg

2-3-'l1.2o02Antrooosof
isessa Sofiakoulussa
NOL-kokous
SkanenROrumissa

jonnematkasivat
lhomas ja TarjaCommondt
edustamaanSuomensaviyhdistystd.

tutuettaulkopuolelle.
Rakennusluvan
saaminenoli
tosihankala.
jottatiivis.
tdristimelld
Seinantekohydraulisella
ulkopuolelle
savilaastirappaus.
Lemmitys
Heikkiuunilla.
'Koululletakaisin,ihanaaruokailuataas.

perjsntai
Seawindlaivavei meidatmiellyftevasti
jostamatka
1.11-vastaisenayonaTukholmaan,
jatkuiautollapdiiteitiipitkinldpieteliiisenRuotsin.
'Eri maidenrakennusprojektien
esittelykuvineen.
SkanenSimrishamntervehtimeitemerellisella
ja siellaoli tapaaminen
ndk6alallaan
Johanneksen
*Paraisten
kanssa,jotta ldydetaanperille.
SkyttalanSavitalo+hdyrykoneprojekti
heriittikovastikiinnostusta.
Kokous,majoitusja ruokailuolijarjestettyvanhaan
jossatoimiiSofiakoulu.
ihmistenkanssa.
koulurakennukseen,
Samalle 'Hilpeaifta"saveenhurahtaneitten"
tontille,koulunpuistoonoli nytvalmistumassa
omasavi/kutterilastuko{rlu. Sunnuntaivalkcniia ohielmaankuului:
kolmasluokkalaisille
'NOL:rnvarsinainen
Koulutalo
on €kennettuluonnonkiviperusialle
kokous.jostaallatarkemmin
ja jiiahyvaisel
savilaastilla.
Taloldmmitetaan
ns."Heikkiuunilla" osanottajineen."Laht6lounas
(suomalaisen
arkkitehtiHeikkiHyyti!iisen
'Kiinnostltneille
suunnittelema
va|€|avatakka/leivinuuni).Huoneessa
olijerjestettymahdollisuus
vierailla
jossakokokoulunleivet
melkeinainutlaatuisessa
leipomossa
Ystadista40 km
mydskoulunleivinuuni,
paistetaan.Puuveistohuone
savilattioineen
nayfti
Enteen.
yksikolmesta,
tosi kulsuvaltajaherattiajatuksiasiitdmiE olemme Leipomossa
Heikkileipomouuni,
ja kolmas
nykyaikana.
toinenon Tukholmassa
kadoftaneet
ja 70 kg puutapoltetaan
Rakennuson heraftanytpaljonhuomiota.
Arkkitehti 2 uuniapdallekkEiin
paivenduunientakaa,jossaoma
on FilipHenley.Pedrakentaja
on SvenskaJordhus edellisena
firma).
lammityshuone.
Ab, (JohannesRiestererin
Uskomattomat
tuotteet'K?hvileipe
olijotainaivan
suussasulavaa.
lvlatkaeveaksi
ostimmeihan
kurpitsannekdisenja vd sen ruokaleiven
Oli se niin
toisiinkokouslaisiin,mehevasetteileivanpealletarvinnutlaittaamitiiiin
Ensimmeisena
i[ana tutustuttiin
sytjtiinSofiakoLllun
ruokasalissa
heidanvalmistamia sita sy6dessa.
paahdettujaj uureksiajugurttimeheviii,uunissa
kera.
Nol-kokouksen pfiyteki4a,Rtirum,Skine,
valkosipulikastikkeen
Sofiaskolan,2-3.11,2002.
ja
kokous/tapaaminen
Lauantaina
alkoivarsinainen
osanottajia
olj tosi paljon.
Osaanottajien
lista:
nein:
Ohjelmaoli suunniteltu
*Koulu-!udisrakennuksen
-JohannesRiesterer,Sverige
esittelyja tarkastus.
Ensimmdisiksi
tulleinavalittiinekaluokankiva
uonejonnemajoituttiin.
luokkah

*Tutustuminen
joka sUaitsee
ekokyEjan
Baskemdllassa
'ArkkitehtiLillemorHusberginolkipaalisavitalo
Appellunden".
"Brantevik
'Tampattumultaseinatalo,
(pise)
savea,loput
SimrishamnissaSeos10 15olo
maata.Painonoin2000- 2500kg/m3.Katossa300
tammihircid.
lllahtavan
v. vanhojapurkutalon
nSkdista.
Rauhallinen
rakentaja,
muttaperheasuLl
tosiahtaasti,syystaette isdnnen
kerrostaloyksi6ssd
mukaanne liseenwetmelkeinsamassatahdissa
kunhanehtiikaydekotona.

-AnnaEssling,Sve ge
-Anne& HannesStange,Sverige.
Jotkaovatmuuttaneetsaksastaruotsiin4 vuotta
siftenja niidenvanhataloolkikattoineen
oli palanut
kokonaanmuutamiaviikkojasitten.Nytaloittavat
uudestaankokonaanalusta.
-Tadaja ThomasCommondt,Finland
-Ruotsjnvanhin"nestori"teti
joka aikoinaankaynnisti
ja piti Almagerden:Maija[4almgren,
Sverige
-FernandoAndersson,Danmark

TalonseinetvaEstoivatldmpdrija lisaeristyksend -Steenl\roller,Danmark

-TorctenBilling,Sverige
-JohanSvensson,
Sverige
-HenrikJ6rgensen,
, Danmark.
EdustiHollantilaisia
maatiilentekokoneita.
-LarsKeller(TanskanNOL)Danmark
On yksi Fridlandinuudisrakentajista.
Katsonetissa
Fantastisia
taioja
rnielikuvjtusta
kaytden.Www'dr.dUfriland
-ErikToft Chrisiensen,Danmark
-OlofNystfdm,, Sverige
-AlaLrg
(NorjanNOL)Norge
Rosseland,
-GoslaLtmdqvist,Sverigedsta
Nydr6n,Svenge
-MjchaelBergman(leikkipuiston
muuriarkitehti,
mukanamycisHumppiiassa).
Sverige
-ThomasFrizell,Sverige
- KdsterAndersson,Sverige
-SofieHebrand,Sverige
-LillemorHusberc,Sve ge
-FredAndersson(RuotsinNOL)Svefige
-Eva Croner| Sverige
-LovisaNilsson,Sverige
Oli mukana totsalaisten
kanssaH!mppilassa
-Ulf Henningsson,
(NOLRuotsjkassanhoitaja)
Sverige

NOL-kokouksessa
keviilmiettEisekdTanskaettd
Norjaejvatnee syytdmaksaanjinpallonlehden
tekem;sesld
eikAerillisenkassarpycifittdmrnen
Ruotsissa.

jaisenpiidseekaisomaan.AIy6stietenkinmutden
maidensivuja.
'Padtetttin
ettdpaineiaal1 lehrivuodessa.
lossa
kerotaanvuodentapahtumat
ja seuraavanvuoden
suunnitellut
tapahtumat
vd ukuvineen.Lehdessavoi
ollavaikkapa40-70sivuaiafpeenmukaan.
Ruotsiksisana;rskrdnika=vuosikertomus,
jonka
myyntihinta
olisimerkitevd.
Puhuttiinjopa '100-'150
kr /kpl eti =tuloajaisenmaiden
kassoihin.
*Pedbttiinetta Thomas
Commondtselvitta:i
painatushinnat
Eestissasekdmy6s
postituskusiannukset.
*Peatettijn
eftajokaisellamaallaon oma
pddtoimittaja
joka antaaaineistotRuotsinNOL
toimitlajalle
ennen1/11joka vuosi.pdebimittaja
toimittaalasenosoitelistat
Eestiinja sieltatapahtuu
postitussuoraanjdsenille.'
"Pdatetiiinettd Paino&postitustalo
Eestissdlaskuttaa
jokaistajdsenmaataerikseenpostitettujen
numeroiden
mdefanmukaan.Painaiustiedot
toirnitetaan
Eestiinelektrcnisessa
muodossa.
"Paetettiinettd NOLin keskuskassa
lopetetaan
koskatarvettasiihenkohtaei eneiiole
Norjalupasimaksaaloput50OOkrja Tanskamaksaa
puuttlvat10_000
kr NOLiiin
jalkeenjddnytsummajaetaan4 ddn
Tilinpaaidksen
ja ioimitetaan
jokaisenjasenmaanyhdistyksen
kontolle
*Pddtettiinettdjos onnistutaan
saamaanNordiska
Radetinapu|ahojaniinnejaettaisiinnelaenosaanja
toimitaankuienylla.
Messurahoja
on Fred+ Thomas(ruotsalaiset)
hakemassamycisPohjoismaiseita
Neuvostolta.
'Peeteftiinetld
seuraavaNOL:in(okouspidetaan
TanskassaFrilandilla
(40km
Afhusistapohjoiseen)
ensimmainen
vijkonloppu
lokakuussa
2003.

*Padtettiinettd toivotaanpohjoismaiden
naapurimaat
TanskanRadioon antanutTanskalaisille
oma
tervetuulleeksi
hakemaan
ja senki)4tomaksaisia'noasraan
webbisivu,
no:n jesenyltdNOL:iin.
500Dkr/ vuosi.JosmLtut
maatovatkiinnosrunela
siitdpalvelusta,
kaikillamaillaolisiomamaan
Tessepdnkinakuorcssa
kokoustapantumar
johonjasenmaksuaan
"laatikko"
maksanut jokainen Terv.Thomas

KevytsavirakentamistaPutkilahdessa
ja netii-sivujen
Tervehdyskaikillekylalehden
luktoilletKifjojtanmeneillaen
olevasta
ja
jojoitakin
jaksoja
esiitelen
rakennushankkeestani
tdssdaluksiitseni.Suomisen
Timoolennimeftanija
Puikilahdessa
asunut,vaikkatydym.asiaiovatkin
vieneetminuamuualle
viimevuosina.
Vuonna1996tein
ja viimein1999syksyll:iminustat!li onnellinen
ensimmdisen
lied!sieluntonttikaupasta
tontinomistaja
l\loisionmaen
alle Riihilahden
tilastalohkaistulleas!makentdlle
Kouhinsalontien
vadeen.Perhettaminullaei
jotenkulkukayuseinsiihenkinsu!ntaan.
ole;aitinipuoleltasukuon Leivonmaelta,
Viimeaikoinayhd monimutkaisemmaksi
kdyneenialorakentamjsen
vastapainoksi
on noussut
joistatdssakdsiiielenkev!.tsavirakeniamista.
ekorakentamisen
sarallae laisiavajhtoehtoja,
Se on kehitetty
ja ns."parcmmista"
nykymuotoonsa
sodanjailkeenSaksassa,kuntarvittiinasuntojaihmisille
puupdlkkyja
rakennusmaterjaaleista
oli huutavapula.Suomessakin
tehtiinsodanjelkeensaviialojalatornalla
jotenmis6dnvarsinaisesti
savenkanssa.Tokisavirakentaminen
kerroksittain
siniinseonikivanhaa,
uudestaasjastaei ole kysymys.Vanhaavainsovelletaan.
puurunko
ja
Koerakennus
on jo noussutionii,b.Paljonhan
siinaon tuttuaja turval{ista,
kutenpdrekatto,
f\rahdollisuuksien
luonnonkiviperustus.
mukaan|akentamiseen
on kziytetty
myciskierreiysmateriaaleja.

Miksi rakentaasavesta?
- taisenainakin
puurakeniamisen
pitaisi
S!omihanon metsaisend
maanaluontevasti
valtakuntaa
olla.
Savitalolla
on kunnolla
tehtna moniahyvieominais{ruksia.
Se on tiivisvaipaltaan
(vedontunne
vehenee);seinetsiiovatitseensakosteuttaja luovuttavat
sit:i kuivanaaikana,mikai
sisdilmankosteusvaihieiuita;
ominaisuus
tasapainotiaa
savitaloon ainakjnseinerakenteiltaan
paloturvallinen,
johdostahyva;rakenneon yksinkertatnen
ja
ddneneristys
on massiivisen
seinerakenieen
ja turvallisia
toimivaeikavaadirakennusvajheessa
lekijdltdenerikoistajtoja;
matefiaalit
ovatterveellisia
(savi,olki,jerviruoko,puupdlkyt,
kanerva,metsdhakeyms.)ja palautuvat
rakennuksen
elinkaaren
bppupaassdosaksimaata.Lisaksiseinaneristiivyytte
tai
lammcinpidattavyyttd
voidaansaadelHmassankoostumusta
vaihtelemalla.
Savitalossa
kayneetihmiset
mainitsevatusejnhyvensisailmanlaadun;terveydelliset
syytovatierkeapuoliavaiekije.
ja kuivumisen
Haittapuolia
ovat menetelmien
osittainentydvaltaisuus
vaatimaaika,mikameidan
joskus
ilmasio-oloissamme
on
ongelmallista.
Sinensasavitalokesteahyvinmydspohjolan

pakkasissa,
joka on noin5 paino-%.Mydssokkelinon oltava
kuivuttuaan
ensinns.tasapainokosteuieen,
kunnollinen:
mielellean
0,5m
saa altapdinjohtuavette.Tosineihenmikdenrakennusmassiivikivea
maastaeikerakenteeseen
Iukuunoitamatta
vettekestd.Seinanlaatuvaikeuttaamydsspontaaniasisustamista:
kaapeilleym. painaville
seinjjn pustettaville
rakenteille
on lehievapaikatetukdteen,eikaiaulukoukkuja
vol ainakaan
pinnoittamatiomaanseinaan
lycidd.
jossaolenkd),ttanyt
Kuluneenkesenajanja liianpitkellesyksyynkin
olennyttehnytkoerakennusia,
savi
- olki- jdrviruoko-sekoit!sta.Jdrviruokoon
piiadyinihmeteftyeni
monestirannoillakasvavanruo'onkovaa
koidaja pitkadvartta.Olettaisinruokosekoituksesta
tehdynseinanerist6vyydelta:n
rjittavaksi
ohuempanakin,
kuintavalliselle
savi-olkisein6lle
ilmoiteiulla
seindpaksuudella
40 cm.Savearakenn!kseeni
sainsuoraanpellostatonttinivieresteja oli aivanpriimatavaraa
tahdnkdyttddn- tokiviljelymaanakin
Oljet
olivatpyci16paalipahnaa,
maatalo!dentakuuvarmaa
sivutuotetta.
paksua(1
Tyctprosessi
on lyhyestiseuraavanlainen:
valmistetaan
savijauhosialiete,joka on kohialaisen
dl muodostaa
noin13- 15cm kiekonlasille
kaadettuna).
Tehdednkuituaineista
(rukilndki,
ruoko)aurna,
johonkeroksittainkaadetaan
jne. Auma
tasaisestipdallesavilietetta,
sittentaaskerroskuituaineita
sekoitetaan
heinehangolla
massaksr
hyvinravistaen(massanlaaturiippuupaljon sen sekoitukseen
ja anneiaanmassan
jalki
kdyteiynotsahienmearasta)
levataillastaaamuun.Hyvaanmassaannoklalaisen
painuuselvand,
ndkyyrneJkein
kengdnnumerokin.
joistavoi savilaastrlla
Massasiavojdaanpu staaharkkoja.
muurataseineetai valaamassasuoraan
seineen
liukuvaluna
muoitia
apunakayteen,niinkuinitsetein.

Kevytsaviei sindnsaole kantavarakenne,vaansiihentuleemielestdni
suhtautuakuteneristeeseen,
ja tuulensuojaan
hdyrynEpaisykerrokseen
samassaaineessa.Kantavatrakenteettehdadnsavirakennuksiin
yleensapuusta.Niihinvoidaankayfteapydreaapuutavaraa,
jolloinsavimassalle
tarvitaanerillisetohjurit,tai
voidaanvalaasuoraansahattujakantavlarakenteitamuotinohjaamisessa
kayft.ien.Viimemainittu
tapaon
jdrkevdmpi- tehtydniitseensinmainitulla.
mielestdni
Valmisvalettuseiniislammataan
tai raDataan
sen
kuivuttua,mielellaan
seuraavana
pintavoiolla esim.raDoaustai
kesandmeidanoloissamme.
Lopullinen
puuverhoilu.
ja salliaseindnkosteuttatasoittavatoiminta.
Kerostenkuuluuhengiftad
Kuvassanekyyiiukuvaietun
savi-olki-ruoko-seinan
1,5vaNiavaillevalmisylEireuna.
Seinansisellaon
pydreastdpuutavaEstatehtykantava|akenne.Valuohjurjt
nakyvdtpinnassa.Ne ohjaavatvalumuoftia
siten,ette seinestefube suo€a ja 30 cm paksua.Lopuksiseinavoidaanpinnoittaaesimerkiksi
laudoituksella
tai €pDauksella.
Kevytsavitalolla
on kuitenkinvieE erasterkeeominaisuus:
se vapauttaarakentajanmuodolleja antaa
keyftddntilojarajaavatplastiset,muotoiltavat
seindt.Suorakutmaei ob vememdttdmyys,
kuten
afrikkalaisista
majoistaopimme.lkkuna-aukosta
saa halutessaan
varsinlinnamaisen:
valotaittuukaunijsti
ikkunasyvennyksen
viistottuihin
reunoihinsirotensamallasisemmasrakennukseen.
Japanissamuuteneras
arvostetuimpia
rakennusalan
t6itdon savirakenteisten
teehuoneiden
seinienrappaamjnen
kuitulaastilla,
jolloinvalmiitseindtheijastelevat
ja eldvoiftevat
silkinpehme.isti
paivenvaloa
€kennustapaivankierron
mukaan.
Lis5tietoa janoavat ja muutkin tervetuloa kaymeen! Kiitoksiapaavo e erinomarsen
ja rohkaisevista
tarpeellisista,
lukuisistamy6nteisista
kommenteistal
Suuretkiitoksetmvos
Veksilleja HakasenErkille!Lisaapuavieldtarvitaan.
TimoSuominen
puh.015-4155
217tyd
tai 0503011 493
(JulkaistuPutkilahden
kylelehdesse
11 /2001)
Yllaiolevajuttu ldytyykuvienkeranetistaosoitteestahttp:/rww putkilah$.neuko11
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SAVIYHDISTYKSET-Paidat
paitojaon viele
omialogollavarustettuja
Saviyhdistyksen
muutiama
saatavilla.
190g/m"puuvillaa,
Paidaton paksuakorkealaatuista
merkiltean
Fruitof Loom,paitojaon saatavilla
ja luonnonvalkoisina
painatuksella.
painatuksella
ruskealla
mustinavalkoisella

postikulut.
helpoiten
tilaatpaidan
P.itoicnhintaon vain15€ ja se pitiiasisallean
nimdsi,paidanvariiakokoseka
sahkopostilla
SAyiry(m!rejuilaitasehkopostiin;
ja ne maksetaan
postitse
mukanaolevalla
tilisiinolla
yhteystietosi.
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tilille.
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44,08700VIRKKALA
Bocksintie
Frommer,
paldanhaluatsekdyhteystietosi.
minkevarisen/kokoisen
P.itoj€ntuotollt krtetaan!nm.t$m6nlehdenPainokusttnnuktia.
Lis$ksisihteeriny.r.sto3tt lliytyyvi.lii muutarn lippisjahaaladjossllukee:
LUO I{OLLISESTISAVESTA
Kysyniit{kinl
Ruokorakentamiskurssi Pihtiputa alla 22'4.-3'5.2003

jarviruobsraAihe:ruokokatto
260m'zja ldspderisteet
Jlvdskylastd
Mkiel Linh ruokorakentajat
Yhteistydssaxuokokattomestari
Oppimiskeskus.
s€kaPohjoisen-Keskisuomen
Majoirusja muonitusj drjesty.
0500-286105;paa@saunalahti.fi
UskoPaananen,
Yhteystietoar
HartwigReutef040-5324215;

ii.fi

