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● Vaasa:  Pentti Okkonen
Tupasvillanpolku 10, 65710 Singsby
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Jäsenmaksu: 
henkilöjäsen 20 € • 
opiskelijat 10 €• 
yhteisö/yhdistys 60 €• 
tukijäsenmaksu 100 €• 

Medlemsavgift: 
person 20 € • 
student  10 €• 
förening/institution  60 €• 
understödsmedlem 100 €• 

Yhdistyksen tili/ Föreningens konto:
IBAN: FI0440556320037131
BIC:  HELSFIHH

Yhdistyksen kotisivut www.saviry.fi
Sähköposti/e-mail: saviposti at saviry.fi

Saviyhdistys on myös Facebookissa.	Etsi	
Facebookista	nimellä	Saviyhdistys	tai	Googlesta:	
Saviyhdistys		Facebook.	Sivua	voi	katsoa	ilman	
omaa	Facebook-tiliä.

Kannen	kuva	Erika	Sillander
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PUHEENJOHTAJALTA

Arvoisat jäsenet!

Hyvää Uutta Vuotta kaikille saviyhdistysläisille!

Sinulla, hyvä lukija on nyt ihka ensimmäinen nettilehti 
edessäsi. Jyväskylässä pidetty vuoden 2011 syyskokous 
päätti kokeilla elektronisen lehden julkaisua. Onneksi tä-
män PDF-muotoisen lehden voi myös helposti tulostaa. 
Lisäksi se on nähtävissä yhdistyksen omilla kotisivuilla 
www.saviry.fi. Kussakin lehdessä tulee olemaan saviuu-
tisia ja yksittäinen artikkeli, mutta se tulee ilmestymään 
useammin. He, jotka eivät käytä Internetiä, saavat edel-
leen lehden paperimuodossa. 

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eli Pääskynen 
ilmestyy nyt vuoden 2012 alkumetreillä. Vaikka emme 
ehtineet lehteä tehdäkään, oli vuosi 2011 yhdistykselle 
suhteellisen vilkas.

Vuosi 2011 oli merkityksellinen monestakin syystä. Yh-
distys perustettiin Kiljavalla 20.11.1996 ja Saviyhdistys 
savirakentamisen edistämiseksi ry. hyväksyttiin yhdis-
tysrekisteriin 2.3.1998. 15 vuotta on kulunut siitä, kun 
pieni ja innostunut  joukko ihmisiä perusti yhdistyksem-
me. Tämän kunniaksi vuosikokouksessa ehdotettiin kol-
mea henkilöä nimitettäväksi kunniajäseniksi. He kaikki 
ovat olleet mukana perustamassa yhdistystä ja ovat 
aktiivisesti toimineet savirakentamisen hyväksi ja sen 
tunnettuuden lisäämiseksi. Yhdistyksemme kunniajäse-
niä ovat Ann-Marie Braxén-Frommer, Robert Holmberg 
sekä Teuvo Ranki. Jäljempänä on Robert Holmbergin ly-
hyt katsaus tähän perustamisajankohtaan. 

Saviyhdistyksen	 osasto	Terve	Talo-messuilla,	 Pälkäneellä,	 14-15.05.2011.	Kuvassa	Timo	Suominen	 ja	
Jarmo	Keskinen	Ilkka	Lempisen	ja	Markku	Hollon	tekemän	koirankopin	ympärillä.	Koppi	oli	osastomme	
ehdoton	vetonaula.	(kuva	Erika	Sillander)

Lerföreningens avdelning på Terve Talo-mässan i Pälkäne, 14-15.05.2011. På bilden Timo Suominen och 
Jarmo Keskinen brevid hundkojan, som gjordes av Ilkka Lempinen och Markku Hollo. Kojan var vår av-
delnings absoluta dragplåster.
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Saviyhdistys on vuonna 2011 osallistunut kolmeen ta-
pahtumaan ja kaikissa yhteisenä nimittäjänä saven li-
säksi olivat työnäytökset, jotka houkuttelivat runsaasti 
yleisöä osastollemme. Kiitämme kaikkia messuille osal-
listuneita työpanoksestaan ja erityisesti Ilkka Lempistä 
ja Markku Holloa upean savisen koirankopin rakentami-
sesta!

14-15.5.2011 Luomura ry. järjesti Aitoon Honkalassa, 
Pälkäneellä Terve Talo-messut, jossa Saviyhdistyksellä 
oli iso ulko-osasto. Osaston ehdoton vetonaula oli Ilk-
ka Lempisen ja Markku Hollon rakentama savinen koi-
rankoppi, joka ihastutti sekä aikuisia, lapsia että koiria. 
Lisäksi osastolla oli työnäytöksiä. Ilkka Lempinen näytti 
miten koirankopin seinät rakennetaan, Hartwig Reuter 
savirappasi seinänpätkää ja Timo Suominen tutustutti 
yleisön kevytsaviharkkojen teon saloihin. Tämän lehden 

Ilkka	 Lempisen	 työnäy-
tös	 Terve	 Talo-messuilla.	
Näin	 syntyy	 koiranko-
pin	 seinä	 puukehikosta,	
ruo’osta	 ja	 savivalumas-
sasta.	(kuva	Erika	Sillan-
der)

Ilkka Lempinens arbets-
demonstration. Hundko-
jans väggar tillverkas av 
en träram, vass och ler-
massa.

kansikuvassa näkyvä koirankoppi on nyt nähtävissä Luo-
mura ry:n näyttelytiloissa Luopioisissa ja Ilkan kirjoitta-
ma tarkempi tarina kopin synnystä löytyy tästä lehdes-
tä.

Vuosikokous pidettiin 14.05.2011 Terve Talo-messujen 
yhteydessä. Kokous myönsi eroavalle hallitukselle vas-
tuuvapauden ja valitsi sääntöjen mukaisen hallituksen 
vuodelle 2011. Hallituksen nyt jättäneitä kiitämme läm-
pimästi annetusta työpanoksesta yhdistyksen hyväksi. 
Erityiskiitos pitkäaikaiselle sihteerillemme Ann-Marie 
Braxén-Frommerille, joka jäi eläkkeelle sihteerinpestis-
tä. Onneksi hän jatkaa edelleen kassanhoitajana. Ami 
on ollut mukana alusta asti ja on edelleen yksi Saviyhdis-
tyksen peruspilareista. Uuden hallituksen kokoonpano 
yhteystietoineen löytyy sivulta 2.
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Lisäksi vuosikokous vahvisti uudet jäsenmaksut vuodel-
le 2011. Henkilöjäsen 20 €, opiskelija 10 €, yhteisö/yh-
distys 60 €, kannatusjäsen 100 €. 

27-28. elokuuta 2011 Loviisan Wanhat Talot-tapahtu-
massa Saviyhdistyksellä oli oma osasto Suolatorilla. 
Meillä oli savirappaustyönäytös sekä oheismateriaa-
lina tietoa savirakentamisesta ja materiaalinäytteitä. 
Kiitokset Ilkka Lempiselle toriteltan lainaamisesta. Sää 
oli suotuisa tuulenpuuskia lukuun ottamatta ja savirap-
paustyönäytös herätti suurta kiinnostusta vierailijoissa. 

Syyskuun lopulla Luomura järjesti yhdessä Saviyhdistyk-
sen kanssa Savi- ja olkipaalirakentamislauantain Terve 
Talo-keskuksessa Luopioisissa,  johon saviasiantuntijoita 
oli kutsuttu kertomaan savirakentamisesta ja pitämään 
työnäytöksiä. Koko päivä oli pyhitetty savirakentamisel-
le. Alustuksena Teuvo Ranki kertoi savirakennuskoke-
muksistaan kahdenkymmenen vuoden ajalta, Kati Juola 
the Natural Building Companysta kertoi olkipaaliraken-

tamisesta, Marja Salmenmäki Mecklenburgin olkipaali- 
ja savirakennuksista sekä Leila Lotti esitteli Decos Oy:n 
savirappaustuotteita. Lisäksi oli puhetta savesta ja sen 
soveltuvuudesta rakentamiseen sekä miten sitä testa-
taan. Tauolla sai tulla testaamaan omaa saveaan sekä 
saimme nähdä  työnäytöksiä. Teuvo Ranki esitteli veto-
lujuustestin tekoa sullontamuotilla, Teemu Kajaste sa-
virappasi, rakennusrestauroija Aki Sulonen esitteli polt-
tamattoman savitiilen muurausta sekä Jan Hedengren 
näytti ”savirullan” tekoa välipohjaelementiksi. Lopuksi 
saimme kuulla kohdekertomuksia, kun mm. Leo Järven-
pää kertoi oman kevytsavitalonsa tekovaiheista ja Mikko 
Tuononen Ekoateljeen rakentamisesta. Tilaisuus kokosi 
yhteen sekä uusia savi-ihmisiä että vanhoja savirakenta-
misen konkareita. Tunnelma oli innostunut ja tiedonja-
no suuri. Esitettiin myös toiveita uuden savitapahtuman 
järjestämisestä. Lisää kuvia ja tarinaa Savilauantaista 
löydät Luomuran kotisivulta www.luomura.fi.

Timo	Suomisen	kevytsavihark-
kotyönäytös	veti	myös	yleisöä	
Terve	 Talo-messuilla.	 (kuva	
Erika	Sillander)

Timo Suominens lättlerade-
monstration drog också folk 
på Terve Talo-mässan.
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Hartwig	Reuter	savirappasi	samoilla	messuilla.	Lisäksi	hän	oli	tuonut	mukanaan	ruo’osta	tehtyjä	rakennus-
tarvikkeita.	(kuva	Erika	Sillander)

Hartwig Reuter lerklinade på samma mässa. Dessutom hade han hämtat med sig en del byggnadsmate-
rial gjorda av vass.

Syyskokous pidettiin lauantaina 19.11.2011 Eeva-Liisa 
ja Hartwig Reuterin viihtyisässä Äijälän talossa. Kokouk-
sessa päätettiin pitää vuoden 2012 jäsenmaksut ennal-
laan. 

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma käytiin läpi ja tässä 
muutamia tärkeitä kohtia. Yhdistyksen vuosikokous pi-
detään toukokuun alussa Sysmässä, Virtaan Vanhassa 
Kartanossa. Kartanon navettarakennus on saviraken-
teinen. Pääskynen menee nettiin, kuten tuossa alussa 
jo mainitsinkin. Lisäksi yhdistys osallistuu ainakin Lovii-
san Vanhat Talot -tapahtumaan, mahdollisesti muihin-
kin kiinnostaviin tapahtumiin. Yhdistyksen kotisivuja ja 
Facebook-tiliä pyritään aktivoimaan, ja nettilehden jul-
kaisun ansiosta kotisivulla tuleekin tänä vuonna tapah-
tumaan enemmän.

Kokouksen lisäksi saimme tutustua Äijälän ja Rauhalan 
historiallisiin rakennuksiin. Rauhalassa useampi seinä on 
savirapattu. Näimme myös Rauhalassa pidetyn uunin-
muurausleirin hienoja tuloksia sekä tutustuimme mm. 
Hartwigin ruokoseinäelementteihin, ruokoisiin rappaus-
mattoihin sekä ruokopuimuriin. Saimme lisäksi nähdä 
valokuvia ja kuulla savitarinoita, joita vuoden mittaan 
on koettu ja nähty. Illan päätteeksi saunoimme Äijälän 
leppoisissa löylyissä. Sunnuntaina pääsimme vieraile-
maan Timo Suomisen kevytsavirakennustyömaalle Put-
kilahdelle. Timon talo on valmistumassa aivan ihanalle 
paikalle metsän reunalle ja järvinäköalalla.

Viime vuonna oli muutamia muitakin kiinnostavia sa-
vitapahtumia, joihin yhdistyksemme jäseniä osallistui. 
Tässä mainittakoon toukokuussa  Marseillessa, Ranskas-
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27-28.		elokuuta	järjestetyssä	Loviisan	Wanhat	Talot-tapahtumassa	Saviyhdistyksellä	oli	oma	osasto	Lo-
viisan	Suolatorilla.	Savirappaustyönäytöstä	tuli	katsomaan	moni		kiinnostunut	vierailija.	Kuvassa	vasem-
malta	Ann-Marie	Braxén,	Erika	Sillander	ja	Teemu	Kajaste.	(kuva	Mikko	Tuononen)

På Lovisa Historiska Hus-evenemanget den 27-28. augusti hade Lerföreningen en egen avdelning på 
Saltbodtorget. Många intresserade besökare kom för att se vår lerkliningsdemonstration. I bilden från 
vänster Ann-Marie Braxén, Erika Sillander och Teemu Kajaste.

sa Terra inCognita-projektin päätteeksi pidetty kaksipäi-
väinen eurooppalainen saviasiantuntijoiden seminaari, 
johon allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua. Tu-
run AMK:n koordinoimassa suomalais-virolaisessa 
ProNatMat -hankkeessa (www.pronatmat.eu) vuoden 
2011 yhtenä isona nosteena oli savi, ja hankkeessa to-
teutettiin mm. savirapattu ruokopaali-ympäristötaide-
teos ”Kohinapaviljonki” Turku2011-ohjelmassa, savileiri 
Virossa ja saviretki Kaarinan ja Länsi-Turunmaan savira-
kennuskohteisiin. Syyskuun alussa The Natural Building 
Company oli mukana organisoimassa Grundtvig-kurssia, 
jossa yhdysvaltalaisten Athena ja Bill Steenin johdolla 
paneuduttiin mm. savirappaamiseen ja pintojen viimeis-
telyyn sekä savilattian tekoon. Kurssi pidettiin Villa Sval-
vikin alueella Jollaksessa, Snellman Korkeakoulun yhtey-
dessä, johon hallituksemme jäsenellä Jan Hedengrenillä 
oli mahdollisuus osallistua. Lisäksi Curatio – Turunmaan 
korjausrakentamisyhdistys ry. järjesti lokakuun lopussa 

Nauvossa lankunpäätalon korjaustyöpajan, joihin Teuvo 
Ranki ja allekirjoittanut pääsivät tutustumaan. Näistä ja 
muista saviprojekteista lisää tulevissa numeroissa.

Hyvää vuodenalkua ja lähettäkää mielellänne savijuttuja 
ja -kuvia allekirjoittaneelle seuraavia numeroita varten. 
Ne voi lähettää alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Erika

erikasillander(at)gmail.com



8

24.	syyskuuta	Luomura	ja	Saviyhdistys	järjestivät	Savi-	ja	olkipaalirakentamislauantain	Terve	Talo-keskus-
kessa	Luopioisissa.	Tapahtuma	veti	talon	täyteen	savirakentamisesta	kiinnostunutta	yleisöä.	(kuva	Mikko	
Tuononen)

Den 24. september ordnade Luomura tillsammans med Lerföreningen en Ler- och halmbalsbyggelördag i 
Terve Talo-centret i Luopioinen. Evenemanget drog huset fullt av lerbyggeintresserad publik.

FRÅN ORDFÖRANDEN

Bästa medlemmar!

Ett Gott Nytt år till alla lerföreningsmedlemmar!

Bästa läsare, du har nu vår alldeles första nättidning 
framför dig. Höstmötet för 2011 som hölls i Jyväskylä 
bestämde att vi prövar på att publicera tidningen i elek-
troniskt format. Lyckligtvis kan den här tidningen i PDF-
format också lätt skrivas ut.  Dessutom finns tidningen 
på föreningens hemsida www.saviry.fi. 

Vår tidning kommer att innehålla lernyheter och nån en-
staka lerartikel, men den kommer att utges oftare. 
De som inte använder Internet, kommer också i fortsätt-
ningen att få tidningen i pappersformat. 

Bättre sent än aldrig, dvs. Pääskynen kommer ut allde-
les i början av januari 2012. Även om vi inte hann göra 

någon tidning förra året, så var 2011 ett relativt aktivt år 
för föreningen.

Året 2011 var betydelsefullt på många sätt. Föreningen 
grundades i Kiljava den 20. november 1996 och Saviyh-
distys savirakentamisen edistämiseksi ry - Lerföreningen 
rf. godkändes i föreningsregistret den 2. mars 1998. Det 
var för 15 år sen då en liten och entusiastisk grupp med 
människor grundade vår förening. 

För att uppmärksamma detta, föreslog årsmötet att utse 
tre hedersmedlemmar. De har alla varit med och grun-
dat föreningen och har aktivt arbetat för lerbyggandet 
och för att öka kunskapen om lerbyggandet. 
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Teemu	Kajaste	 tutustutti	myös	Luomuran	Savilauantaina	 ihmisiä	savirappauksen	saloihin.	 (kuva	Mikko	
Tuononen)

Teemu Kajaste visar hur man lerklinar under Lerlördagen.

Föreningens hedersmedlemmar är Ann-Marie Braxen-
Frommer, Robert Holmberg och Teuvo Ranki. I tidningen 
finns en kort översikt, skriven av Robert Holmberg.

Lerföreningen har under året 2011 deltagit i tre eve-
nemang och som gemensam nämnare, förutom leran, 
hade vi arbetsdemonstrationer som lockade mycket pu-
blik. Vi tackar alla som deltagit för den arbetsinsats de 
gjort och speciellt Ilkka Lempinen och Markku Hollo för 
den otroligt fina hundkojan de byggde!

Den 14-15. maj 2011 organiserade Luomura ry. i Aitoos 
Honkala i Pälkäne Terve Talo-mässan. Lerföreningen 
hade en stor utomhusavdelning, vars absoluta dragplås-
ter var hundkojan, byggd av Ilkka Lempinen och Markku 
Hollo. Den fascinerade både vuxna, barn och hundar. 
Dessutom hade vi ett antal arbetsdemonstrationer. Ilk-
ka Lempinen visade hur man bygger hundkojans väggar, 
Hartwig Reuter lerklinade en bit vägg och Timo Suomi-
nen invigde publiken i hemligheterna med att göra lätt-

lerablock. Hundkojan som man ser på pärmbilden finns 
nu i utställningslokalen vid Luomura ry. i Luopioinen och 
en noggrannare beskrivning av hur kojan kom till finns 
beskriven av Ilkka i denna tidning.
 
Årsmötet hölls den 14. maj 2011 i samband med Terve 
Talo-mässan. Mötet beviljade den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet och valde ny styrelse för år 2011. De avgå-
ende styrelsemedlemmarna avtackas det varmaste för 
sina insatser föreningen till fromma. Ett specialtack till 
vår långvarige sekreterare Ann-Marie Braxén-Frommer, 
som gick i pension. Lyckligtvis fortsätter hon som kassör. 
Ami har varit med från början och är fortfarande en av 
föreningens stöttepelare. 
På sida 2 finns den nya styrelsen med kontaktuppgifter. 

Dessutom fastställde årsmötet medlemsavgiften för år 
2011, personmedlem 20 €, studerande 10 €, förening/
institution 60 €, understödsmedlem 100 €.
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Hartwig	Reuterin	Ruokopuimuri,	 jonka	 saimme	 nähdä	Äijälässä,	 Jyväskylässä	 pidetyn	 syyskokouksen	
yhteydessä.		(kuva	Erika	Sillander)

Hartwig Reuters vasskördetröska, som vi fick se i samband med höstmötet som hölls i Äijälä, Jyväskylä.

Vid Lovisa Historiska Hus-dagar den 27-28. augusti 2011 
hade Lerföreningen en egen avdelning på Saltbodstor-
get. Vi gjorde lerkliningsdemonstrationer och hade in-
formation om lerbyggande, samt materialprover. Tack 
till Ilkka Lempinen för lånet av torgtältet. Vädret var 
gynnsamt, med undantag för vindbyarna.
Lerkliningsdemonstrationerna väckte stort intresse hos 
besökarna.

I slutet av september organiserade Luomura tillsam-
mans med Lerföreningen en Ler- och halmbalsbyggelör-
dag i Terve Talo-centret i Luopioinen. Lerbyggeexperter 
hade bjudits in för att berätta om lerbyggande och hålla 
arbetsdemonstrationer. Hela dagen var ägnad åt lerbyg-
ge. Som introduktion berättade Teuvo Ranki om sina 20 
års erfarenheter inom lerbyggandet. Kati Juola från the 
Natural Building Company höll en föreläsning om halm-
balsbygge, Marja Salmenmäki berättade om halmbals- 

och lerbyggnaderna i Mecklenburg och Leila Lotti pre-
senterade Decos Oy:s lerkliningsprodukter. Dessutom 
var det tal om leran, vilken sort lämpar sig till byggande 
och hur den testas. Under pausen fick man komma och 
testa sin egen lera och kunde se arbetsdemonstratio-
ner. Teuvo Ranki visade hur man gör bindekraftstestet 
med en stampform, Teemu Kajaste lerklinade, Aki Su-
lonen demonstrerade murning med obrända tegel och 
Jan Hedengren visade hur man gör vicklar för mellan-
takselement. Till slut fick vi höra om erfarenheter från 
lerhusbyggen när bl.a. Leo Järvenpää berättade om sitt 
lättlerahusbygge och Mikko Tuononen om byggandet 
av Ekoateljen. Evenemanget samlade både nya lermän-
niskor och erfarna lerbyggeveteraner. Stämningen var 
entusiastisk och vetgirigheten stor. Det framlades även 
önskemål om att organisera nya evenemang. 
Fler bilder och berättelser från Lerlördagen hittar du på 
Luomuras websida www.luomura.fi.
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Hartwig har en liten vassbyggeutställning i Rauha-
las utbyggnader. I denna bild lerklining på en gles 
vassmatta. Under elementvägg av vass.

Hartwig visar hur man väver vassmatta. Denna 
lämpar sig ypperligt som lerkliningsunderlag.

Hartwigilla	 on	 pienimuotoinen	 ruokorakentamis-
näyttely	Rauhalan	talon	ulkorakennuksessa.	Tässä	
kuvassa	harvan	ruokomaton	päällä	on	savirappaus.	
Alla	on	ruokoseinäelementti.	(kuva	Erika	Sillander)

Hartwig	esittelee	ruokomaton	kudontaa.	Kyseinen	
matto	soveltuu	hyvin	rappausalustaksi.	(kuva	Erika	
Sillander)

Höstmötet hölls lördagen den 19 november i Eeva-Liisa 
och Hartwig Reuters hemtrevliga Äijälä hus. Mötet be-
slöt att behålla 2012 års medlemsavgifter oförändrade. 
2012 års verksamhetsplan gicks igenom och här en del 
intressanta punkter. Föreningens årsmöte hålls i början 
av maj i Sysmä, på herrgården Virtaan Vanha Kartano. 
Herrgårdens fähus är av lera.

Pääskynen-tidningen flyttar till Internet, så som redan 
tidigare nämnts. Dessutom deltar föreningen åtminsto-
ne på Lovisa Historiska Hus-dagarna och eventuellt även 
i andra intressanta evenemang. 

Föreningens hemsida och Facebook-sida bör aktiveras 
mera, och tack vare den elektroniska tidningen kommer 
det att hända mera på hemsidan i år.

Efter mötet fick vi bekanta oss med Äijäläs och Rauhalas 
historiska byggnader. I Rauhala finns det flera lerklinade 

väggar. Vi fick också se resultaten av ett ugnsmurnings-
läger, som hölls tidigare i höst i Rauhala. Hartwigs ele-
mentväggar i vass, vassmattor för lerklining och vasskör-
detröskan. Dessutom fick vi se bilder och lyssna på ler-
historier, som vi varit med om under året. Vi avslutade 
kvällen med bastubadande i Äijäläs  gemytliga löyly. 

På söndagen besökte vi Timo Suominens lättlerabygge i 
Putkilahti. Timos blivande hus ligger vackert vid skogs-
brynet och med sjöutsikt.

Förra året innehöll även en hel del andra intressanta 
lerevenemang, som föreningens medlemmar deltog 
i. För att nämna några, så ordnades det ett två-dagars 
Europeiskt lerbyggeseminarium i samband med Terra 
inCognita-projektet i Marseille, Frankrike, där under-
tecknad hade möjlighet att delta. I det finsk-estniska 
ProNatMat-projektet (www.pronatmat.eu) kordinerat 
av Turun AMK (Yrkerhögskolan i Åbo), var leran i fokus 



12

Syyskokouksen	yhteydessä	pääsimme	Putkilahden	
kauniissa	maisemissa	tutustumaan	Timo	Suomisen	
kevytsavitaloprojektiin.	(kuva	Erika	Sillander)

I samband med höstmötet hade vi möjlighet att be-
kanta oss med Timo Suominens lättlerahusprojekt i 
Putkilahtis vackra miljö.

Timo	 on	 rakentanut	 helppokäyttöisen	 hiekkasiivi-
län.	(kuva	Erika	Sillander)

Timo har byggt ett lättanvändbart såll.
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Viime vuoden lopulla Saviyhdistys täytti 15 vuotta, mikä 
ei ole ollenkaan huonosti tehty. Tiedämme, että moni-
kaan yhdistys ei ole niinkään pitkäikäinen. 

Miten kaikki alkoi viisitoista vuotta sitten? Jo silloin eko-
loginen rakentaminen oli ajankohtaista. Ensimmäiset 
70-luvun kerrostalot purettiin suunnilleen samoihin ai-
koihin. Betonirakentaminen ei ollut kestänyt ajan ham-
masta. Mikael Westermarck oli opiskellut, luennoinut 
ja järjestänyt näyttelyitä Arkkitehtuurimuseossa savi-
rakentamisesta. Kävin yhdessä näyttelyssä ja nähtävillä 
olevat työt olivat erittäin mielenkiintoisia.

Itse olin jo jonkin aikaa pohtinut, miten ennen raken-
nettiin kestäviä rakennuksia luonnonmukaisesti. Kiiltä-
viä salinlattioita on ollut jo ennen kuin lakkaa käytettiin, 
savilaasti OLI AINOA laasti, jota käytettiin tulisijojen 
muurauksessa jne. 

Yleistä kiinnostusta savirakentamistaitojen tunnettuu-
den lisäämiseksi on ollut ja on edelleen. 
Maahamme on viime vuosina rakennettu useita taloja, 
joissa on käytetty savea yhtenä rakennusaineena. Nämä 
rakennukset ovat nyt käytännön esimerkkeinä, kun 
halutaan arvioidan materiaalin toimivuutta. Tässä olisi 
oiva tilaisuus tutkijalle seurata kyseisiä taloja ja doku-
mentoida kokemuksia niissä asumisesta. Tietoverkosta 
löytyy paljon hienoja esimerkkejä muualla maailmassa 
tehdyistä savirakennuksista. On edelleen ennakkoluulo-
ja saven käyttämisestä sideaineena, mutta toivottavasti 

tietotaidon lisääntyessä myös ennakkoluulot vähene-
vät. 

Olen omasta puolestani rakennustekniikan opettajan vi-
rassani opettanut oppilailleni, miten savilaastia voidaan 
käyttää rakentamisessa. Yksi savirapattu ulkoseinä koh-
taa jo seitsemännen talvensa ilman ongelmia. Seinä on 
vain 3 neliön kokoinen, mutta testinä se on mielenkiin-
toinen. 
Pieniä ja yksinkertaisia savisia koerakennuksia on help-
po tehdä ja meidän tulisikin harjoitusmielessä rakentaa 
kylmiä talousrakennuksia esim. pölkkysavitekniikalla.

Lisäksi haluan toivottaa yhdistykselle menestystä jatkos-
sa ja kiittää huomiosta, joka edellisessä vuosikokoukses-
sa kohdistui Ann-Marie Frommeriin, Teuvo Rankiin ja 
minuun kunniajäsenyyden muodossa.

SAVIYHDISTYS ON SAAVUTTANUT TEINI-IÄN

Jackarby	23.	tammikuuta	2012

				Robert	Holmberg
				Yhdistyksen	perustajajäsen

under år 2011. Inom projektet utfördes bl.a. ett miljö-
konstverk, en palviljong gjord av vassbalar med lerkli-
ning, ”Kohina-paviljongen”, som var en del av Åbo2011. 
Även ett lerläger i Estland och en utflykt till lerkonstruk-
tioner i S:t Karins och Västra Åboland ordnades. I början 
av september var the Natural Building Company med 
och ordnade en Grundtvig-kurs, där de amerikanska ler-
byggeexperterna Athena ja Bill Steen undervisade i bl.a. 
lerklining, finputs och tillverkanning av lergolv. Kursen 
hölls nära Villa Svalvik i Jollas, i samband med Snellman-
högskolan. Vår styrelsemedlem Jan Hedengren hade 
möjligheten att delta i kursen. 

Dessutom ordnade Curatio, Byggnadsvårdsförening i 
Åboland r.f, en workshop i reparation av klanthus, i slu-
tet på oktober i Nagu. Teuvo Ranki och undertecknad 
hade möjlighet att delta i workshopen. Om dessa och 
andra evenemang och projekt i kommande tidningar.

Jag önskar en god början på året. Skicka gärna lerbyg-
geberättelser och foton för de kommande tidningarna 
till undertecknade. De kan skickas till nedanstående e-
postadress.

Erika

erikasillander(at)gmail.com
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I slutet på förra året fyllde “Lerföreningen” 15 år. Inte 
så illa. Vi vet att många föreningar som grundas inte blir 
så värst gamla. Hur började allt för femton år sedan? Jo, 
redan då var det aktuellt med ekologiskt byggande.
De första höghusen från 70-talet revs ned vid ungefär 
den tiden. Betongbyggandets hållbarhet hade inte stått 
pall för tidens tand. Mikael Westermarck hade studerat, 
föreläst och hållit utställning angående lerbygge i Arki-
tektmuséet. Där var en utställning som jag besökte och 
arbetena som fanns till påseende var intressanta.
Själv hade jag gått och funderat på hur man förr byggde 
hållbara hus på naturligt sätt. Det har funnits blänkande 
salsgolv förrän lackerna kom. Lerbruk var DET ÄNDA 
bruket som användes vid eldstadsmurningar o.s.v.

Det fanns och finns ett allmänt intresse att öka kunska-
pen angående konsten att bygga med lera.
Idag har vi- i vårt land- fått många nya hus där man har 
använt sej av lerbyggnadsteknik av något slag. Dessa 
hus är nu i praktiken föremål för en viss utvärdering i 
hur de fungerar i praktiken. Här är säkert plats för nå-
gon forskare att följa med och dokumentera erfarenhe-
ten av dessa hus. Ute i informationsnätet finns fina hus 

som byggts på annat håll i världen. Fördomarna mot 
användningen av lera som bindemedel finns nog ännu 
kvar. Man kan dock anta att fördomarna minskar i takt 
med att erfarenheten och kunskapen om ämnet ökar.

För min egen del har jag på min arbetsplats som bygg-
lärare i Inveon i Borgå lärt ut till mina elever hur man 
kan använda lerbruk i byggnadskonstruktioner. En med 
lerbruk rappad utevägg går sin sjunde vinter till mötes 
utan att ha ställt till problem. Väggen är inte mer än 3 
m2 men som test är den intressant. Det är lätt att göra 
enkla övningsarbeten med lera och vi borde bygga eko-
nomibyggnader som inte behöver vara varma i t.ex. 
kubb-lerväggteknik.

 Till slut vill jag önska föreningen framgång i det vidare 
arbetet samt tacka för den uppmärksamhet som vid se-
naste årsmöte riktades till Ann-Mari Frommer ,Teuvo 
Ranki och mej i form av utnämningen till hedersmed-
lemmar i föreningen.

LERFÖRENINGEN HAR NÅTT TONÅREN

Jackarby	23	januari	2012

				Robert	Holmberg
				grundande	medlem	i	föreningen	

Perustamiskokouksen	 väkeä.	 Vasemmalta:	 Pekka	 Hippi,	 Ossi	 Launonen,	 Paul	 Boström,	 Tapani	 Kivinen,	 Robert	
Holmberg,	Pentti	Okkonen,	Tuula	Launonen,	Timo	Heinonen,	Johanna	Jaakkola,	Sinikka	Siekkeli	ja	Mikael	Wester-
marck.	Edessä:	Ann-Marie	Braxén-Frommer	ja	Teuvo	Ranki

Människorna från grundande mötet. Från vänster: Pekka Hippi, Ossi Launonen, Paul Boström, Tapani Kivinen, Ro-
bert Holmberg, Pentti Okkonen, Tuula Launonen, Timo Heinonen, Johanna Jaakkola, Sinikka Siekkeli och Mikael 
Westermarck. Fram från vänster: Ann-Marie Braxén-Frommer och Teuvo Ranki
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KOIRANKOPPI SAVESTA?
Minulla on ollut jo pitkän aikaa mielessä, että savesta + hiekasta ja kuidusta voidaan rakentaa erilaisia rakennuksia 
ja muuta käytännöllistä.

Keväällä 2011 olivat Luomuran järjestämät TerveTalo -messut, joilla oli Saviyhdistyksen osasto. Osastolla on ollut 
perinteenä, että messuilla ja tapahtumissa on ollut työnäytöksiä, tänä vuonna sitten muiden saveen liittyviin 
tapahtumien lisäksi oli myös koirankopin osien valmistusta työnäytöksenä.

Olen aikaisemmin tehnyt savirappauksia ja uunimuurauksia, joten savirakentaminen on tuttua. Kuitenkin 
tilanneeni on hankala, koska 2005 minulta leikattiin aivokasvain ja olen melkein sokea, näköä on hiven jäljellä. 
Piti siis hakea avustaja, että haaveesta tulisi totta, ja aikani mietittyä kysyin Markku Holloa yhteistyökumppaniksi. 
Jonkun kerran kieltäydyttyään hän lopulta suostui. Sitten kysyin Saviyhdistykseltä, että jos TerveTalo -messuille 
tehtäisiin koirankoppi savesta. Joidenkin ehkä empiessä sain luvan, että tehdään vaan koirankoppi savesta.

Markun kanssa pidettiin palaveri, ja Markku teki piirustukset. Puutavara oli Markulla jo valmiina. Seppälän 
Tiilitehtaalta kävin hakemassa savea, Kauniston Soralta hiekkaa ja rappausverkkoa sekä muut tarvikkeet 
rautakaupasta. Järviruoko on Turun Koroisista, Outi Tuomela lahjoitti järviruo’on, jota käytettiin sidemateriaalina. 
Ajatuksena oli, että järviruoko on myös eristeenä seinärakenteissa. Jatkossa eristeenä käyttäisin Berger-levyä, joka 
on kudottu järviruo’osta.

Kun materiaalit oli hankittu, aloitimme projektin. Markku alkoi valmistaa elementtejä varten ikejä, missä saimme 
koota elementin rungon. Olin tehnyt valua varten massan savesta ja hiekasta, sideaineena hampunkuitua. 
Kun elementti oli koottu, aloitimme ensimmäisen elementin valamisen.  Puurungon päälle ensin savimassa 
ohuelti ja sitten järviruoko, sitten savimassaa ja sitten järviruoko taas toisin päin ristiin, taas savimassaa sitten 
rappausverkko ja vielä viimeinen kerros savea. Tämä oli seinän ulkosivu ja tasasin elementin suoralla laudalla, 
ei ihan tasaiseksi vaan jättäen rosoisen pinnan mihin sitten valmiina voimme vielä pinnoittaa seinät erivärisellä 
laastilla. Elementeistä tuli noin 7 cm paksuisia. Kun elementti oli valettu, jäimme jännityksellä odottamaan, miten 
kuivuminen etenee, savilaasti kun ei kuivu kovin nopeasti. Ja sitten tuli päivä, kun saimme purkaa elementin ja 
tarkastella, miten olimme onnistuneet - ja elementti kesti koossa. Pienin muutoksin pääsimme alkamaan uuden 
elementin valua. Elementtejä on kaikkiaan viisi kappaletta, pohja ja neljä seinää. Kun elementit olivat kuivaneet, 
päästiin kasaamaan koppi.

Erika	Sillander
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Seinät kasattiin pohjan päälle ja kiinnitettiin toisiinsa puuruuveilla, seinien mitoitus oli millimetrityötä ja ne istuivat 
paikoilleen tarkasti. Elementit kiristettiin ruuvipuristimen avulla ja saumoihin laitettiin pellavaeristenauhaa. Nurkat 
viimeisteltiin nurkkalaudoin, jotka maalattiin savimaalilla.

Katto oli tehty valmiiksi ja nostettiin paikoilleen ja tulos oli hyvä. Katto on päällystetty huovalla, mikä ei ole äänekäs 
sateella.

Seinien viimeinen rappaus on marjapuuron värinen laasti, joka on läpi värjättyä. Laasti on Hollannista ja valmiiksi 
sekoitettu savi, hiekka ja väriaine; se on miellyttävä käyttää, eikä liian vahvaa. Kattoon on vielä tarkoitus tehdä 
välikatto savella kyllästetyllä oljella. Tämä estää sateen ropinaa ja on eristeenä auringon paisteelta sekä talven 
pakkasia vastaan. Savesta valmistettu rakennus on kuiva ja kesällä viileä, kostealla ilmalla sitoo kosteuden 
saviseiniin ja luovuttaa kosteutta taas kun on kuiva ilma, joten koirankopin ilma pysyy mahdollisen tasaisena.

Näillä mietteillä savella rakentamaan.

Terveisin

Ilkka Lempinen

       

Erika	Sillander


