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SIHTEERILTÄ

FRÅN SEKRETERAREN

Hyvät jäsenet ja kaikki
savirakentamisen ystävät!

Bästa medlemmar och alla
lerbyggeriets vänner!

Saviyhdistys piti sääntöjen määräämän vuosikokokouksen Paraisilla 31.03.2007. Puitteet
olivat mukavat Curation kunnostamassa vanhassa hirsirakennuksessa vanhan kirkon kupeessa, ja paikalle oli saapunut toistakymmentä jäsentä ja savesta kiinostuneita. Lämmin
kiitos Curatiolle tästä kodikkaasta kokouspaikasta!
Kokous käsitteli säännöissä määräämät asiat
ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ja ne ovat
sivulta 2.
Hallituksen kokoonpanossa tapahtui vain
muutama muutos. Monivuotinen rahakirstunhoitaja Robert Holmberg luopui tehtävästä ja
hänen tilalleen valittiin Akim Frommer Tammisaaresta. Robertille suurkiitos kaikesta
työstä, jota hän myös tällä saralla yhdistyksen
eteen on tehnyt. Luotamme siihen että Robert
on jatkossakin aktiivisesti mukana savea
käsittelemässä.
V. 2007 hallituksen yhteystiedot ovat sivulla
2, ja myös nettisivuilla. Tilintarkastajana jatkaa
Paavo Järvinen ja varatilintarkastajana Kalevi
Järvinen.

Lerföreningen höll sitt stadgeenliga årsömöte
i Pargas den 31.03.2007. Den yttre ramen bjöd
Curatio på i sitt restaurerade stämningsfulla
gamla hus inte långt från kyrkan. Ett varmt tack
till Curatio för den gemytliga mötesplatsen och
till det tjugotal medlemmar som mött upp!
Mötet behandlade i stadgarna föreskrivna
ärenden och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Medlemsavgifterna beslöt mötet att förblir
oförändrade, de finns i slutet på meddelandet.
Styrelsens sammansättning erfor bara smärre
förändringar. Robert Holmberg som i flere år
skött föreningens skattkista, avgick från posten
och i hans ställe valdes Akim Frommer från
Ekenäs. Ett stort tack till Robert för hans insats
även på detta område för föreningen och vi litar
på att vi i fortsättningen får ha honom med när
det gäller att handgripligen ta tag i lera.
Styrelsen för år 2007 med kontaktuppgifter på
sidan 2, se även föreningens websidor.
I årets verksamhetsplan finns inskrivet:

Yllä: Mikko Kylämarkula, Thomas Commondt ja
Jan Hedengren.
Oikealla: Teuvo Ranki, Ann-Marie BráxenFrommer ja Paavo Järvinen.

Kuvat Eila Heikkilä
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Sinikka Siekkeli

Villa HöyryLinna - Villa ÅngSlottet

Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on:
● Vironmatka: virolaisten savirakentajien
kanssa on suunnitteilla yhteispohjoismainen
tapaaminen Tartun seudulla. Nettisivuille tulee
tietoja – alustava aika on elokuu.
● Purjehdus Mary-Ann - laivalla: ajankohta on
mahdollisesti heinäkuu, rentouttavaa
yhdessäoloa ja tutustumista muihin saviihmisiin. Nettisivuille tulee tietoa.
● Saksassa Rostockin ja Berliinin puolessa
välissä Ganzlinissa sijaitsevassa
savirakentamisen keskuksessa avataan pe 13.7.
(kuten jo usein on tiedotettu) Suomen
savirakentamista koskeva valokuvanäyttely.
Yhdistyksestä lähtee paikalle referenttejä
sunnuntaihin kestävään seminaariin. Linkitys
savikeskukseen nettisivuilla, ks. takasivu.
● Jatkuvan suunnittelun alla projekti nimeltä
Pysyvä näyttely. Erilaisia paikan ehdotuksia
tarkastellaan, mm. Loimaalla sijaitseva Sarka.

● en Estlandsresa: i samarbete med estniska
lerbyggare planeras ett samnordiskt lermöte i
Tartu. Närmare information på webben - den
planerade tiden är augusti.
● en seglats med Mary-Ann: tidpunkten
möjligen i juli, avkoppling tillsammans och en
möjlighet att lära känna trevliga människor med
lera som intresse. Även härom närmare på
webben.
● en fotoutställning i Tyskland i lermuseet i
Gnevsdorf i trakten av Ganzlin mellan Rostock
och Berlin. Utställningen med temat Lerbyggeri
i Finland invigs fredagen den 13. juli (som ju
redan ofta har meddelats). Föreningen deltar
med referenter till olika lerteman i det
seminarium, som pågår till söndagen. Link på
webben.
● projektet Permanent utställning som redan en
längre tid varit under planering.Olika förslag
för platsen diskuteras, bl.a. Sarka i Loimaa.

Ainut tällä hetkellä tiedossa oleva savitalon
rakennusprojekti sijaitsee lähellä Jyväskylää
Putkilahdella, Timo Suominen ottaa kernasti
vastaan talkooapua. Timoon suoraan yhteyttä
puh. 050-3011493. (Putkilahdella järjestetään la
9.6. jazztapahtuma ks. www.putkilahti.net )
Yhdistykselle voi ilmoittaa rakennushankkeista, talkoista ja kernaasti laittaa tietoa myös
nettisivujen forumiin! Toivottavasti tämän mainion keskustelumahdollisuuden suosio vielä
kasvaa!

För tillfället finns information om endast ett
lerhusbygge - i Putkilahti nära Jyväskylä - där
Timo Suominen gärna tar emot talkohjälp.
Kontkata Timo direkt tel. 050-3011493.
Föreningen förmedlar gärna information om
byggen och talkomöjligheter och webbsidorna
kan gärna nyttjas för detta. Vill här speciellt
göra uppmärksam på diskussionsforumet där
information kan läggas in. Vi hoppas att detta
ypperliga tillfälle att diskutera olika frågor om
ler-och balbygge finner en aktiv deltagarskara!
Efter mötet fortsatte deltagarna till Thomas
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Thomas Commondt kertoo Villa HöyryLinnan
rakennusvaiheista.

Ilkka Joutsen ja Marita Klén-Launonen

Kokouksen jälkeen siirryttiin Thomas Commondtin rakennustyömaalle, jossa tutustuttiin
Villa HöyryLinnan rakennusvaiheisiin ja
nautittiin kevyt kenttälounas. Kiitos isäntäväelle ja kiitos kaikille osallistujille!

Commondts husbygge,och fick bekanta sig med
Villa ÅngSlottets byggnadsskeden och inta en
lätt lunch. Tack till husfolket och tack till alla
deltagare.
En god början på sommaren!
Sekreteraren

Hyvää kesän alkua!
Sihteeri

Kokouspaikkamme oli noin kaksisataa vuotta vanha Björkfeldtin talo; paritupa, jonka restaurointi oli osa Curation Elävä
rakennusperinne hanketta. Curario on kaksikielinen aatteellinen yhdistys, jonka rakennusperinteen vaalijat perustivat
vuonna 1999 Paraisilla. Yhdistyksen tavoitteena on turunmaalaisen rakennusperinnön vaaliminen. Yhdistys kerää tietoja
vanhoihin rakennusmiljöihin soveltuvista perinteisistä ja uusista korjausrakentamismenetelmistä ja –materiaaleista sekä
perinteiset korjausrakentamismenetelmät hallitsevista käsityöläisistä ja suunnittelijoista. Suunnittelu- ja neuvonta-apua
on saatavilla. Reseptejä ja opaslehtisiä saa toimistosta. Myös kursseja, teemailtoja ja talkoita järjestetään. Curatiolla on
kaksi isoa varaosapankkia, toinen Paraisilla ja toinen Sauvossa, sekä pienempi paikallisvarasto Korppoossa. Curatio
auttaa rahoituslähteiden etsimisessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen säilyttämiseksi ja
löytämään käyttöä tyhjillään seisoville vanhoille rakennuksille.
Curario, Byggnadsvårdsföreningen i Åboland r.f., Turunmaan Korjausrakentamisyhdistys r.y., sivusto:
http://www.curatio.parnet.fi/
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Hirsirakennuksen savirappaus
- ja vähän kalkkirappauksestakin
Lasse Villanen
rakennusrestaurointiartesaani

Porin keskustan tuntumassa, Vähälinnankadun alkupäässä sijaitsee yksi Porin iäkkäimmistä puurakennuksista. Tämän Keski-Porin
kirkon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
Kivi-Porin tuntumassa sijaitsevan hirsitalon
vanhin osa on 1840-luvulta, ajalta ennen vuoden 1852 tuhoisaa kaupunkipaloa. Nykyiseen
kokoonsa talo laajennettiin 1860-luvulla, jolloin se sai pintaansa savi- ja sen päälle
kalkkirappauksen.
1950-luvulla rakennus ”modernisoitiin” ajan
tavan mukaan. Rakennuksen harmoninen empireulkoasu hävitettiin. Ikkuna-aukkojen sijaintia, kokoa ja määrää muutettiin, vanhat kuistit
korvattiin ajanmukaisilla ja seinien roiskerappausta muistuttava, vanha, rosoinen rappauspinta peitettiin sileällä, sementtipitoisella laastikerroksella.

Kaupungin omistukseen siirtynyt vuokratalo
jäi autioksi 1990-luvulla. Rakennuksen hoito
laiminlyötiin ja sitä uhkasi purkaminen. Porin
Seudun Rakennuskulttuuriseura sai kuitenkin
kaupungilta luvan tehdä rakennukselle hätäapukorjauksia ja niiden avulla saatiin rakennuksen vaurioituminen pysäytettyä. Rakennuksen täysimittainen kunnostus käynnistyi osana
Satakunnan Museo/Rakennuskulttuuritalo Toivon Kehittyvä puukaupunki – osaamista perinteiseen rakentamiseen –hanketta huhtikuussa
2005. Tämän työmaan kirvesmiehenä pääsin
tutustumaan hirsirakennuksen savirappaukseen.

Laastin kiinnitys
Rakennuksen alkuperäisestä pinnoituksesta
oli tarkoitus säilyttää mahdollisimman paljon.
Pyrkimyksenä oli poistaa 1950-luvun sementtipitoinen rappaus varovasti pois alkuperäisen

Vähälinnankadun rakennus vuonna 1 938. Kuva: Satakunnan Museon arkisto.
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Tilanne kesäkuussa 2005. Hirsienvaihto ja ikkuna-aukkojen muutostyöt meneillään. Kuva: Lasse
Villanen, Satakunnan Museo.

savi-kalkkirappauksen päältä, mutta se ei onnistunut, vaan koko rappaus löystyi alustastaan tai
irtosi kokonaan. Koska hirsiseinistä löytyi paljon odotettua enemmän lahovaurioita, päätettiin lopulta poistaa koko rakennuksen rappauspinta. Vanhaa rappausta olisi parhaimmillaan
jäänyt jäljelle satunnaisia laikkuja. Ainoastaan
Vähälinnankadun puoleiseen päätyyn jätettiin
hyvin alustassaan pysyneet laastifragmentit.
Vanhan rappauksen tartuntana oli ollut seiniin lyödyt puutapit. Hirsien vaihdon ja laastin
pudotuksen yhteydessä syntyi tapittamattomia
alueita. Uuden tapituksen tekeminen osoittautui
niin työlääksi, että ne suunniteltiin ainakin osittain korvattavaksi sälerimoituksella.
Alkuperäistä rappausta tutkittiin työmaalla.
Savilaasti koostui keskivahvasta savesta (savi ja
siltti 1:1) ja pieneksi pilkkoutuneesta
kasvikuidusta. Kuituja oli nelinkertainen määrä
saveen verrattuna. Laastin joukossa ei ollut
hiekkaa.

Urakoitsija löytyy
Ruotsissa
asuva,
saksalaissyntyinen
savimestari Johannes Riesterer kävi Teuvo
Rankin ehdotuksesta tutustumassa työmaahan
kesäkuun alussa 2006. Hän ehdotti, että voisi
apulaisineen tulla urakoimaan rakennuksen
ulkorappauksen (n. 90 m2) valmiiksi. Työhön
osallistuisi myös projektin oma henkilökunta.
7

Riestererin tekemien koerappausten ja käytyjen keskustelujen jälkeen luovuttiin ulkoseinien suuritöisestä sälerimoittamisesta ja
päätettiin luottaa hänen tapaansa rapata suoraan
pohjustamattomalle hirsipinnalle - hän kertoi
rapanneensa onnistuneesti jopa pystysuoralle
lasipinnalle!
Savilaastiin sopivaa savea löytyi neljän
kilometrin päästä uudisrakennustyömaan kaivuupaikalta. Savi oli tarkoitus käyttää rappaukseen tuoreeltaan. Kuituaineeksi hankittiin
kuusihaketta ja kauranolkea. Rappausta varten
tilattiin pihamaalle hiekkaa ja ratsastustalleilta
käytiin keräämässä hevosenlantaa.

Sälerimoitettua seinää. Kuva: Lasse Villanen,
Satakunnan Museo.

Savilaastin valmistaminen
Johannes Riesterer ja kaksi apumiestä saapui
Ruotsista 20.6. Ryhmällä oli mukanaan oma
250 litran sähkökäyttöinen taso- eli pakkosekoitin (ruots. tvångsblandare). Sekoitin
soveltuu erityisesti jäykkien savilaastien
valmistukseen.
Alkuperäisellä savilaastilla tehtyjen rappauskokeilujen ja Riestererin kesäkuun alussa
tekemien koerappausten perusteella päädyttiin
savirappauksessa käyttämään Johannes Riestererin tätä työmaata varten kehittämää, alkuperäistä savilaastia muistuttavaa seosta, johon
kuitenkin lisättiin pieni osa hiekkaa. Normaalisti Riesterer käyttää seosta, jossa on
enemmän hiekkaa kuin savea.
Nyt käytetty, hyvin runsassavinen ja
kuitupitoinen laasti, on raskasta sekä valmistaa
että rapata. Savilaastin tekemisessä käytettiin
perusmittoina ämpäreitä. Myllyyn kaadettiin
ensin savi, jota oli lapioitu ämpäreihin helpommin hajoavina, ohuehkoina siivuina. Sen
jälkeen lisättiin hiekkaa, joka auttaa rikkomaan
savea ja pienentää sen kutistumista. Silppuamatonta olkea lisättiin pariin otteeseen. Olki
lyhentyi sopivaksi myllyssä pyöriessään.
Hevosenlanta kaadettiin myllyyn kerralla.
Lannassa olevat mineraalit parantavat säänkestävyyttä ja siinä oleva lima sitoo seosta.
Lannan kuidut tasoittavat muiden kuituaineiden tapaan saven liiallista halkeilua. Vasta lopuksi lisättiin hake, koska kuitupitoisen massan liikuttelu on koneelle raskaampaa. Kuidut
muodostavat valmiin rappauksen tukiverkon.
Valmistuksen aikana vettä kaadettiin tarpeen
mukaan. Rappauslaastia tuli kerralla kaksi
täyttä kottikärryllistä.
Vanhaa savirappausta ei sen pudottamisen

Johannes Riesterer oikealla ja apumies Darius
Andrulevicius sekoittimella. Kuva: Lasse
Villanen, Satakunnan Museo

Johannes Riesterer loiventamassa
savirappauksen reunoja.

Ainesosat

Käytetyt materiaalit

4 osaa savea
1 osa hiekkaa
4 osaa haketta

lihavaa harmaata savea
raekoko keskimäärin 0-4 mm, myös karkeampaa
kuusten tyvien kaventamisessa syntynyttä ja kuoripitoista haketta,
joka ajettu oksasilppurilla 2-5 kertaa
kauranolkea pienpaaleissa
tuoretta ja kuivunutta hevosenlantaa (ei palanutta, joissakin ituja)

1 osaa olkea
1 osaa lantaa
vettä tarpeen mukaan
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jälkeen aikanaan oltu kerätty talteen. Muuten se
olisi voitu liottaa ja käyttää uusintarap-pauksen
osana.

Saavista seinälle
Valmis laasti kaadettiin kottikärryihin ja
kuljetettiin rappauspaikalle, jossa se lapioitiin
ämpäreihin. Hirsiseiniä ei esikasteltu. Riesterer
otti aloituskohtaa varten kosteampaa
rappausmassaa toisella kädellä suurehkona
möykkynä lähelle seinää. Tasoituslastaa
käyttäen hän työnsi sen yläviistoon seinälle.
Rappausmassan kuidut tarttuvat näin
yläosastaan ja kannattavat muuta laastia.
Lopuksi hän levitti laastin yhdellä liikkeellä
sivusuuntaan liiallista hiertämistä välttäen.
Rappausta ei saa työstää liikaa, koska muuten
seoksessa oleva vesi painuu rappauksen pinnalle
ja pohjaan ja hirren ja rappauksen väliin jäävä
vesikalvo voi irrottaa koko rap-pauksen
alustastaan. Tapitusten kohdalla Riesterer
hieraisi rystysellään laastia tapin ympärille.
Aloituskohta toimii tavallaan tartuntarappauksena, jonka ympäriltä rappausta sen jäl9

Ramunas Jackunas sälerimoitettua seinää
rappaamassa. Kuva: Lasse Villanen
Satakunnan Museo.

Ramunas Jackunas tekee täyttörappausta
ikkunan alapuolelle. Kuva: Lasse Villanen,
Satakunnan Museo.

Valmis savirappaus 22.6.2006. Kuvassa
näkyvät länsipäädyn fragmentit. Kuva: Lasse
Villanen, Satakunnan Museo.

keen jatkettiin. Aloitusrappauksen, kuten myös
kesken jääneen rappauksen, rajakohdan tartuntaa helpotettiin loiventamalla savirappausta
reunoiltaan lastalla tai kädellä.
Kalkkirappauksen tartuntaa varten savirappaukseen lyötiin tikulla yläviistosta reikiä.
Rappauksen olisi hyvä antaa asettua parikymmentä minuuttia ennen reí´ittämistä.
Savilaastin kuivuttua kokonaan se kostutettiin kertaalleen hienolla vesisuihkulla.
Savipinnasta huuhtoutui näin osa pois ja sen
kuidut tulivat enemmän esille (kalkkirappausta
varten).
Riestererin työryhmä poistui 22.6.
urakoituaan kaikki seinät kolmessa päivässä.

Rappari Heikki Ramberg tasoittaa ensimmäistä
kalkkirappauskerrosta. Kuva: Lasse Villanen,
Satakunnan Museo.

Myöhäinen kalkkirappaus
Kalkkirappaukseen päästiin vasta syyskuun
alussa. Lämmin syksy suosi onneksi rappausajankohtaa. Pääsääntöisesti kalkkirappausta ei
pitäisi kuitenkaan enää aloittaa näin myöhään
mahdollisten yöpakkasten takia, sillä jäätynyt
laasti putoaa seinältä.
Työ päätettiin tehdä kaksikerrosrappauksena. Laasti valmistettiin sekoittamalla yksi osa
Uulan hautakalkkia kolmeen osaan
muuraushiekkaa. Savirappauksen päälle lyötiin
tartuntalaasti. Sitä hierrettiin sitten kevyesti
10

tasaisemmaksi.
Vähälinnankatu 2:n alkuperäisen kalkkirappauksen eloisa pinta johtui sen vaihtelevankokoisesta kiviaineksesta. Taloon haluttiin
alkuperäisen oloinen rosoinen pintalaasti, mutta oli vaikeaa löytää hiekkaa, jossa oli
oikeanlainen kiviaines (ei murskattu) ja raekoko. Lopulta Kokemäeltä tilattu kuorma
luonnonsoraa kelpasi tarkoitukseen. Siitä
seulottiin 4-8 mm:n kokoiset rakeet, joita
sekoitettiin muuraushiekkaan. Rappaustyöt saatiin valmiiksi lokakuun alussa ja ensimmäiset
pakkaset tulivat vasta kuukauden kuluttua.
Pinnassa päästiin lähelle vanhan laastin
ilmettä. Kesällä 2007 seiniin vedettävä kalkkimaali vielä silottaa rappauksen terävimpiä
särmiä.
Savirappauksen sanotaan joustavan jonkin
verran hirsirakenteen liikkuessa. Vilkkaasti liikennöidyn Vähälinnankadun tärinä asettaakin
haasteen uuden ulkopinnan kestävyydelle.
Artikkeli on julkaistu myös Tuuman Vuosi
julkaisussa 2006. Tuuma on Rakennus
perinteen Ystävät ry:n lehti.
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Lähikuva kalkkirappauksesta. Kuva: Lasse
Villanen, Satakunnan museo.
Rakennus kalkkirapattuna lokakuussa 2006.
Maalaustyöt jäivät kesään 2007. Kuva: Lasse
Villanen, Satakunnan Museo.

OLKIPAALIMAJAT, Sattmark, Parainen
Jenni Reuter, arkkitehti, SAFA

SATTMARKIN YMPÄRISTÖ
Sattmarkin kohdalla risteää kaksi merkittävää
liikenneväylää : Saaristotie ja Paraisilta
Airistoon johtavan veneilyväylä. Sattmarkin
torppa rakennettiin 1700-luvun lopulla ja sitä
laajennettiin kahdessa yhteydessä. Se on
toiminut kahvitupana lähes tauotta vuodesta
1962 lähtien. Torpan vaivaton saavutettavuus
houkuttelee varsinkin kesäaikaan sekä
veneileviä, autoilevia että pyöräileviä
matkailijoita kahvitauolle. Kahvila ja
yöpymismajat toimivat sivuelinkeinona
Lofsdalin tilalle, joka sijaitsee kilometrin päässä
Sattmarkista. Vuokramajoista ensimmäistä
alettiin rakentaa olkipaalirakentamisen leirillä
kesällä 1997. Kaksi seuraavaa majaa
rakennettiin kesän 1998 olkipaali- ja
saviolkirakentamisen kursseilla.

Majan keskiosaan tulvii valoa molemmilta
puolilta suurista ikkunaseinistä.1 4 neliön
majassa on vuoteet neljälle ja ruokailutilat.

Seinien rappauksen ainesosat ovat savi, hiekka, olkisilppu ja lehmänlanta. Pintaa ei ole maalattu.
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ENSIMMÄINEN OLKIPAALIMAJA 14 m2
Suunnittelun lähtökohtana olivat olkipaalit (noin
75 x 45 x 35 cm) ja uusiokäyttöiset ikkunat (68
x 98 cm), yöpymistilat neljälle, mahdollisuus
yksinkertaiseen ruuanlaittoon ja oleskeluun.
Olkipaalirakentamiselle on luontevaa
minimoida seinässä olevat aukot. Majassa
ikkunat ja ovet onkin sijoitettu omiksi
seinikseen täysin aukottomien olkipaaliseinien
väliin. Sisäänkäyntejä on kaksi, molemmat
majan valoisaan keskiosaan, jossa sijaitsevat
keittotaso, kamiina ja ruokapöytä. Keskiosan
molemmin puolin sijoittuvat 4 vuodetta,
kerrossänky ja parivuoteeksi yhdistettävät
sängyt. Lounaaseen avautuvalle terassille
mahtuu myös ruokapöytä.
PAIKALLISET MATERIAALIT
Yllä pohjapiirros ja alla rakennekuva. Kevyet
ikkunaseinät katkaisevat umpinaiset ja
massiiviset majat kahteen osaan.
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Eräs suunnittelutyön tärkeimmistä
lähtökohdista oli käyttää mahdollisimman
paljon paikallisia rakennusaineita kuljetusten
vähentämiseksi. Olkipaalit on paalattu
Lofsdalin tilan pelloilla ja kuivattu talven yli
läheisessä ladossa, suurin osa puumateriaalista
on ympäröivistä metsistä, perustuksissa on
käytetty luonnonkiveä, uusiokäyttöön
ajautuneet ikkunat ovat kotoisin Littoisten
vanhasta verkatehtaasta, terva on valmistettu
pienessä tervahaudassa kilometrin päässä
rakennuspaikalta, ja rappauksen ainesosat ovat
paikallista savea, hiekkaa, lehmänlantaa ja
olkea. Rakennusmateriaalit ovat
luonnonkierrossa hajoavia.

Kuvat Jenni Reuter ja Juha Ilonen
Uusiokäyttöön otetut ikkunaruudut ovat
Littoisten vanhasta verkatehtaasta.

Majat on rakennettu amatöörivoimin olkipaalija saviolkirakentamisen kursseilla.
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Rakennuksista saviruukki-seinillä
Maamieslehdessä julkaistiin savirakennusohjeita vuonna 1878 numeroissa 20 (2.
elokuuta) ja 21 (16. elokuuta). Savirakennusten hyvät ominaisuudet olivat kirjoittaja Johan
A. Freij’n tiedossa ja työohjeet ovat varsin tarkkoja. Alkuperäistä lehdistä tehty
näköispainos on nähtävissä Saviyhdistyksen netissä osoitteessa
http://www.saviry.fi/artikkelit/maamies1878.PDF.
Maamieslehti kertoi itsestään: "Tietosanomia Suomen maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja
varten. Annetaan Hämeenlinnasta joka toinen arkiperjantai."

Noin 15 vuotta sitten ulosantoi painosta Villnääsin kartanon omistaja, tätä nykyä kuollut
öwerstluutnantti C. Melart, osoituksen saviruukki-huoneitten rakentamiseen. Koska tämä osoitus,
ensiksi otettu Jaakko Alfthan'in Suomen maanviljelystä ja metsänhoitoa varten toimittaman
aikakauskirjan 3:teen N:oon sekä sittemmin vuonna 1865 erittäin painettu, ei nyt enää liene
saatavana kirjakaupasta, tahtoo allekirjoittanut tämän osoituksen johdosta sekä omasta
kokemuksesta, minkä on saanut rakentaessansa karjahuoneen saviruukkiseinillä ”Bredskall”
nimisellä tilallansa Vehkalahden pitäjässä Viipurin lääniä, täyttää tämän puutteen.
Niiden monien etujen toteen näyttäminen, joita semmoiset rakennukset tarjoavat, lienee tätä nykyä
tarpeetonta, koska savirakennuksia on jo useammin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa on
rakennettu; pääasiana on, että kysymyksen-alaiset rakennukset ovat: helppohintaisia, kestäviä,
lämpimiä (joka nähtiin vakuuttavammalla tavalla edellisenä kylmänä talvena),
metsääsäästäväisiä, vähemmin tulenarkoja, siistejä (sillä asuinhuoneissa saviseinillä eivät
menesty luteet) ja somia.
Kaikesta siitä hyödystä, jota Maamme jo on nauttinut ja vieläkin tulee nauttimaan saviruukkihuoneitten rakentamisen kautta, on se suuressa kiitollisuuden velassa tätä nykyä kuolleelle
todelliselle valtioneuvokselle G. v. Döring'ille, joka kehotuksesta hänen naapurinsa, mainittu C.
Melart, rakensi ensimmäisen karjahuoneen saviruukki-seinillä, jota pian seurasi kaksi
loistorakennusta: karjahuoneen ja asuinhuone G. v. Döring'in ”Brakila” nimisellä tilalla, 8 virstaa
Haminan kaupungista valtamaantien varrella Viipuriin päin. Olkoon tällä, vaikka vain pienikin osa
sitä kiitollisuuden osoitusta annettu, josta nämä molemmat jalot älylliset miehet ovat tehneet itsensä
ansainneiksi!
Saviruukki-huoneita rakennettaessa on seuraavaa järjestystä noudattaminen:
A) Edellisellä vuodella.
a) kuivennetaan paikka, jolla savirakennus tulee seisomaan.
b) lasketaan kivijalka ja
c) tempaistaan ylös kanerva, talvella kotiin vedettäväksi, jos se kasvaa pitkän matkan
päässä pois rakennuspaikasta.
B) Talvella:
a) nostetaan savi ja vedetään kotiin.
b) vedetään santa paikalle ja
c) valmistetaan: 1) savivormut.
2) ovien ja ikkunain karmit.
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3) ovet ja ikkunat.
4) palkit, joidenka päällä vuolihirret tulevat lepäämään.
5) vuolihirret.
6) tolpat ja pilarit välikattoa varten.
7) riuvut, laudat ym. telineitä varten.
8) paaret laastin kantamista varten.
9) savimylly.
C) Varhain kesällä:
Rakennetaan saviseinät.
D) Myöhemmin kesällä:
Rapataan seinät.
Paikan kuiventaminen tapahtuu täydellisimmästi sala-ojituksella.
Kivijalka lasketaan, kuten kivirakennusta varten, syvälle, siksi kuin tullaan lujaan
pohjaan, s. t. s. vähintäänkin 2 à 3 jalan syvyyteen; yhtä korkealle on kivijalka maan päällekin
laskettava; sen leveys tulee olemaan 1 kyynärä 4 tuumaa. Kivijalkaan karjahuoneita ja tallia varten
jätetään aukkoja virtsan pois johdattamista varten.
Savi: tavallinen on sovelias aine. Kaksikolmannesta seinäin kuutiosisällystä (ikkunain ja
ovien reijät siihen luettuina) saattaa mennä rakennukseen. – Jos seinäin yhteen laskettu pituus tekee
esim. 150 kyynärää, korkeus 5 kyynärää sekä seinäin paksuus 1 kyynärän, tarvitaan 18 kuutiosyltä
savea. Jos kuormassa voi kuljettaa 7 kuutiojalkaa savea, menee sitä noin 31 kuormaa kuutiosyleen.
Savi vedetään tulevan rakennuksen jommankumman pitemmän sivun lähelle.
Sannan pitää oleman karkeahkoa, ja menee sitä kaksi vertaa enempi, kuin savea.
Savivormussa on:
1) 2 levyä,
2) 6 likistyspuuta,
3) 6 pystypuuta,
4) 12 kiilaa.
Levyt (Kuva 51, D.) tehdään 3:sta 2’’ x 8’’ laudasta (a. a. a.), yhdistetyt poikkipuilla (b), ett’eivät
levyt heittäytyisi ja kävisi kieroon; levyn toiseen päähän asetetaan 2 rautahakaa (d. d.) ja toiseen
päähän 2 rautamäärlyä (d. d.), että sitä käy yhdistää nurkaksi toisen levyn kanssa; alireuna
varustetaan kolmella kohtaa 4’’ leveällä ja 2’’ korkealla korolla (c. c. c.)
Likistyspuut (Kuva 51, E.) 1 ¾ kyynärän pitkät, 3 ½ tuuman nelikanttiset, kapenevat toista päätä
kohden (että savivormujen täytettyä helpommin saataisiin ulos lyödyiksi laastin läpitse);
kumpaankin päähän tehdään yhdenlaisia koroja (h.), kuin levyihin, niin että koroin sisäpuolisten
sivuin väli tulee 1 kyynäräksi (seinäin paksuus); 1 ½ tuuman leveitä läpiä (h’) asetetaan näihin
koroihin.
Pystypuita varten (Kuva 51, F.), jotka ovat 1 ¾ kyynärän pitkiä, 2 ½ tuuman nelikanttisia, kuitenkin
kummastakin päästä (k—l) niin kapeita, että mahtuvat läpiin likistyspuiden koroista; kapeitten
päitten väli on 1 kyynärä (vormuin korkeus).
Kiilain kautta (kuva 51, F. m.) tulevat pystypuut seisomaan tukevasti likistyspuista.
Mitä useampia savivormuja löytyy, sitä pikemmin valmistuu työ.
Kuva 51, G. osoittaa läpileikkauksesta molemmat vormulevyt (A, A.), likistyspuineen (g’, g’),
pystypuineen (i, i) ja kiiloineen (m.) sekä muodostettavan seinän (w, x, y, z.).
Ovien ja ikkunain karmit tehdään joko 4 tuuman lankuista taikka 5 à 6 tuuman hirsistä; niiden
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ulkopuolisiin sivuihin tehdään syvänne (a a), vahvuuden saamiseksi siihen tunkeutuvan laastin
kautta, kuten kuva 52, C. osoittaa*). Ylempien ja alempien karmipuitten päät pitää ulottuman 2 à 3
tuumaa sivupuitten ulkopuolisten sivujen ohitse, että karmi lujemmin kiintyisi seinään.
Jokaiseen ikkunakarmiin tarvitaan yksi leveä jalkalankku.
Savirakennuksissa pidetään soukat ikkunat parempina, kuin leveät, ett’eivät ikkunankarmit tulisi
kannattamaan aivan suurta ylempänä olevan seinän painoa.
Ovi- ja ikkunakarmien luku riippuu myöskin siitä, jos on päätetty tehdä yhden- tai kahdenkertaisia
ikkunoita ja ovia.
Ovet karjahuoneessa tehtänee soveliaammin kahdenkertaisiksi, päälistyksin.
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Ikkunat: niiden lasit tehdään mieluisimmin kahta vertaa paksummasta lasista, kuin tavalliset
ikkunalasit.*)
*) Semmoisia lasiruutuja tehdään Nuutajärven lasiruukissa kasvuhuoneen lasin nimellä. Toim.
Mitä vuolihirsiin ja muihin puuaineisiin tulee, on niiden laita sama, kuin tavallisiin rakennuksiin;
tahdon vain huomauttaa pääasiasta kaikissa rakennuksissa, siitä muka, että kattoparrut, jotka
juoksevat vapaasti 14:ta, korkeintaan 15:ta jalkaa pitemmän matkan, tarvitsevat tukea.
Seinäin rakentaminen
Siihen tarvitaan:
1 rakennusmestari,
1 mies tahi vaimoihminen, joka käyttää savimyllyä,
1 hevonen pojan kanssa savimyllyä varten,
4 vaimoihmistä laastin kantamista varten savimyllystä vormuun.
Työ aloitetaan aina nurkasta.
Vormu asetetaan ylös (Kuva 53, H.) niin tavoin, että litistyspuut (g) lasketaan pokittain kivijalan
päälle; niiden päälle pannaan levyt (A) syrjällensä, yksi pitkin kivijalan kumpaakin sivua; sen
jälkeen pistetään pystypuut (i) likistyspuiden läpiin, ja pystypuiden yliset päät pujotetaan ylimäisiin
likistyspuihin (g’), sitten kiilat; sen perästä asetetaan nurkan toiselle sivulle myöskin vormu, joka
lopullisesti ha’oilla (d) yhdistetään ensimmäisen vormun kanssa; viimeksi tarkastetaan vormut
vatupassilla ja luodilla.
Saviruukki valmistetaan niin, että savimyllyyn vuorotellen pannaan 1 lapiollinen savea ja 2
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lapiollista santaa; vettä lisätään, niin kuin tavalliseen saviruukkiin; valmistetun savilaastin kantaa
kaksilla paareilla 4 ämmää, jotka vormun luoksi tulleina kaatavat laastin siihen niin tavoin, että
vormujen koko pituus aluksi täytetään noin 2 à 3 tuuman korkuteen, jonka laastikerrosten päälle
levitetään pitkin kivijalkaa noin 1 tuuman paksu kanervakerros, joka taas painetaan laastin sisälle
alipäästä läpimitaten 1 jalan leveällä nuijalla; jonka jälkeen kanerva peitetään 2 à 3 tuuman paksulla
laastikerroksella, joka taas peitetään kanervakerroksella, joka tällä kertaa lasketaan poikkisuuntaan
kivijalan kanssa; näin menetellään siksi, että, molemmat vormut ovat täytetyt, muistaen, että
kanerva on laskettava kivijalkaa pitkinpäin ja poikkipäin. – Jos saviruukki on ollut säännöllisen
kiinteää ja ilma kuivaa ja lämmintä, taidetaan vormut jo 3 à 4 tunnin kuluttua hajoittaa; muussa
tapauksessa täytyy vormujen seisoa liikkumattomina yön ylitse; rankkasateen sattuessa, niin kuin
öisinkin, peitetään vormut laudoilla, niinimatoilla j.n.e.
Vormu hajotetaan näin tavoin: Kiilat irrotetaan, ylimmäiset likistyspuut poistetaan, levyt
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nostetaan ylöspäin pitkin seinää ja otetaan pois ynnä pystypuiden tausta; jos tässä niin tapahtuu, että
seinä rupeaisi laskeutumaan, niin pannaan vormu taas kokoon ja hajoittminen jätetään siksi, että
seinä on säällisesti koventunut.
Alimmaiset likistyspuut lyödään varovasti ulos sinnepäin, mistä ovat paksummat; likistyspuiden
lävet jätetään toistaiseksi täyttämättä, että seinät kesän kuluessa paremmin ja täydellisemmin
kuivuisivat.
Hajotetut vormut siirretään eteenpäin ja pannaan taas kokoon, jossa on vaari pidettävä, että tyhjä
vormu muutamalla tuumalla ympäröitsee valmista seinää. Jos useampia vormuja löytyy, taidetaan
ne kaikki yhdestä jaksosta panna ylös, siksi että tullaan väliseinään tahi rakennuksen kahteen
sivunurkkaan, jossa tapauksessa nurkan molemmat sivut ovat yhtä haavaa rakennettavat.
Kun ovikarmeja tarvitsee asentaa, pidetään vaaria, että ne tulevat seisomaan ohuen
saviruukkikerroksen päällä sekä, ett’eivät raskaat karmit painaisi laastia ulos, että karmin alipuoli
tuetaan kiiloilla, jotka perästäpäin taidetaan ottaa pois; karmit tuetaan riu’uilla sekä oikaistaan
vatupassilla ja luodilla.
Pystysuorain karmiosain sisäpuolisten sivujen kohdalle asennetaan savivormun poikitse
laudankappaleita (Kuva 54, A’ y.), jotka väliaikaisesti kiinni naulataan, savilaastin estämiseksi
ovireiästä.
Kun ensimmäinen kerros on valmis, aljetaan toista samasta nurkasta, kuin ensimmäistäkin.
Jokaisella kerroksella nousee seinä 1 kyynärän ja telineitä tarvitaan pian. Niitä asentaessa voidaan
täyttää likistyspuiden jälkeen jääneitä läpiä.
Kun työ on edistynyt niin paljon, että tarvitsee ikkunankarmeja sisään panna, menetellään näin: Jos
on päätetty tehdä yksinkertaisia ikkunoita, asetetaan karmi (x) seinän paksuuden keskikohtaan ja
yhdistetään karmin pystysuorat sivukappaleet laudanpätkillä (y. y.) vormuun (a) sisäpuolisten
sivujen kanssa, niin kuin kuva 54, B’ osoittaa.
Jos taas on päätetty tehdä kahdenkertaisia ikkunoita (Kuva 54, C’), asetetaan karmit (x x) vähän
sisäpuolelle seinäin ulko- ja sisäpuolisia sivuja; karmien sivukappalten väliin asetetaan
laudankappaleita (y. y.), jotka sittemmin pois otetaan.
Kun seinä on noussut tasakorkoon sekä ovi- että ikkunakarmien kanssa, täytetään karmin eli
karmien ylipuolinen välipaikka vaakasuorasti lasketuilla lankuilla (joidenka pituus muutamalla
tuumalla pitää ulottuman karmien leveyden ohitse), ylipuolisen savilaastin kannattamiseksi.
Kun on ennätetty 5 tuumaa kattoparrujen paikan alipuolelle, pannaan kerros 6 tuuman tukeista
ylt’ympäri seiniä niin, että se tulee lepäämään seinäin paksuuden keskipaikalla. Tukkikerroksen
molemmat puolet täytetään savilaastilla, parrut, varustettuina alipuoleltansa lävillä pilarien ja
tolppien tappeja varten, lasketaan tämän tukkikerroksen päälle noin 1 tuuman verran alas, ja niin,
että ne 1 jalan pituudella lepäävät tukkikerroksen päällä. Sitten pitkitetään seinäin valmistamista
siksi, että ovat saaneet määrätyn korkeuden.*)
*) Hirsistä saadaan parhaimpia kannatusparruja, jos hirren latvapään (Kuva 52, A) läpimitta
jaetaan kolmeen yhtä isoon ja leikkauspisteistä osaan ja leikkauspisteistä (b. b.) vedetään
vastakkaiseen suuntaan pystyviivoja (bc. bc.). Kun näiden ylipäät (c. c.) yhdistetään läpimitan
päitten (d. d.) kanssa, niin osoittaa suorakulmio (c d c d) tulevan parrun halkioiskuvan. Parrun
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korkeus tulee siis olemaan se leveyden suhteen, kuin 7: 5:den suhteen).
Tolpat ja pilarit tehdään 6’’ nelikanttisiksi. Tiilistä tehtyinä tulevat ne kestäväisemmiksi, mutta
kalliimmiksi. Ne tehdään silloin onteloiksi neljästä tiilestä joka kerroksessa (Kuva 52, B), jonka
kautta paikka X jää tyhjäksi.
(C. Melard).

Sitten pystytetään katonkannatustelineet ja kaikki muut, niin kuin muissakin rakennuksissa.

Katosta pitää oleman jatkona 1 ½ à 2 kyynärän riima, seinäin suojelemista varten; samaan
tarpeeseen asetetaan myöskin, mieluisimmin rautapellistä, muutaman tuuman leveä vesilauta
ikkunakarmien aliosaan, pitkin ikkunoita alas juoksevan sadeveden pois johdattamista varten.
Henkitorvia laudoista, 15 à 18 tuuman, nelisnurkkaisia, laitetaan edes muutamin paikoin
karjahuoneen keskikohdalle, joita varten vesikattoon ja välikattoon läpiä valmistetaan. Nämät
henkitorvet asetetaan niin, että ne alkavat muutamaa tuumaa välikattoa alempana sekä ulottuvat 2 à
3 jalkaa vesikattoa ylemmäksi. Ylöspäin tehdään henkitorven seinät soukemmiksi, ja varustetaan
henkitorvi, vahvemman vedon saamiseksi, sisäpuolelta niin kutsutulla lautaristillä (Kuva 53,
I.oooo). Tämä risti yhdistää p:n kohdalla pitkin koko torven mittaa kulmittain se vastaiset nurkat.
Myöhemmin kesällä ryhdytään seinäin lopulliseen valmistamiseen, johonka kuuluu:
1) litistyspuiden jälkeen jääneiden läpien tukkiminen laastilla;
2) seinäin siivoaminen, joka tapahtuu niin tavoin, että teräväksi hiotulla yrttitarhankihvelillä
seinäin sekä ulko- että sisäpuolilta sivuilta uloneva kanerva poikki hakataan.
Jos nyt havaittaisiin, että vähempiä halkeamia löytyy seinistä, ei siitä tarvitse huolestua; sillä
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nämät halkeamat kyllä täytetään savirappauksella, joka niiden kautta vielä paremmin tarttuu seiniin
kiinni.
3) Rappaaminen. Tähän käytetään melkein yhtä suurta hyvän saven, karkean sannan ja oljista
puhtaan hevosensonnan määrää, joka savimyllystä valmistetaan, kaatamalla siihen ei puhdasta, vaan
sontavettä. Sontavesi valmistetaan korvossa sillä tapaa, että se puolellensa täytetään tuoreella
hevosensonnalla, jonka päälle vettä kaadetaan ja hetken aikaa liikutetaan. Jos sitte sakeampain osain
annetaan laskeutua korvon pohjaan – on sontavesi valmista kaadettavaksi savimyllyyn. Suurempaa
tahi vähempää joko hevosen- tahi lehmänsonnan määrää käyttämällä saa saviseko tummemman
taikka vaaleamman värin. Savimyllyn puutteessa valmistetaan rappauseko tavallisessa ammeessa
niin tavoin, että savi ensiksi rikkimurretaan ja sontavedellä sekoitetaan sekä kaikki liikutetaan niin
kauan, että savi on liuennut, jonka perästä santa ja hevosensonta yhteen sekoitetaan. Jos niin
tarvitaan, lisätään vieläkin sontavettä hyvin sekoitetun joukon sekaan.
Näin valmistetulla laastilla rapataan seinät sekä sisä- että ulkopuolelta tavallansa, sekä, sittekuin
rappaus on jotenkin kuivunut, kastellaan se uudestaan sontavedellä, ja tasoitetaan, niin kuin tapana
on.
Tähän liitettäköön vielä kustannusilmoitus saviseinistä siinä karjahuoneessa, jonka minä vuonna
1873 rakensin ”Bredkall” nimisellä tilallani.
Savenmäärä teki 18 kuutiosyltä; sen nostamiseen ja rakennuspaikalle vetämiseen meni:
S. mrk. pen.
21 jalkapäivätyötä à 1:25 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26: 25
36 hevospäivätyötä à 3: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108: Jokapäiväiset työntekijät seinäin rakentamisessa olivat:
1 muurari talon ruo’assa ja 2: 50 p. päiväpalkkaa.; niinmuodoin . . . . . . . . 3: 50
1 poika hevosella savimyllyä varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 5 ämmää à 1: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 50
1/3 päivätyötä sannan ja kanervain paikalle vetämistä varten . . . . . . . . . . 1: 17
Summa päivältä

13: 17

Jokainen kerros valmistettiin 7 p:ssä, niin muodoin 5 kerrosta
(seinäin koko korkeus) 35:ssä päivässä; siis kustannus 13: 17 x 35 . . . . . . . 460: 95
Paitsi sitä kului:
a) Kanervan ylösrepimiseen 10 vaimop:vää à 1: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: b) Likistyspuitten läpien täyttämiseen 4 muurarin työpäivää à 3: 50 . . . . 14: c) Seinäin siivoamiseen 4 muurarin työpäivää à 3: 50 . . . . . . . . . . . . . . . 12: d) seinäin rappaukseen 12 muurarin työpäivää à 3: 50 . . . . . . . . . . . . . . . 42: Hevonen ja poika savimyllyä varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: e) Erityisiä kustannuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 80
Summa kustannus seinäin rakentamisesta Smrk 700: Koska tähän karjahuoneeseen voidaan asettaa 70 kytkettyä raavaseläintä, niin tekee seinäin
kustannus jokaista lehmää päälle 10 markkaa.
Johan A. Freij.
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Vanhat mitat rakentamisessa
Suomessa on historian vaiheiden mukaan noudatettu ruotsalaisia tai venäläisiä mittoja. Autonomian aikana 1800-luvulla
näitä molempia käytettiin pitkään rinnakkain. Nykyiseen metrijärjestelmään siirryttiin Suomessa vuosien 1886 – 1892
välillä.
Pituusmitat
Vanhat pituusmitat perustuivat ihmisvartalon osien pituuksiin: jalka, kyynärä, syli, sormen leveys jne. Perinteisen
käsityksen mukaan ihmisen pituus vastasi yhtä syliä, etäisyys keskisormen kärjestä toiseen kädet suoriksi levitettynä.
1 syli vastaa 3 kyynärää tai 6 jalkaa tai 18 kämmenen leveyttä tai 72 peukalon mittaa tai 90 sormen leveyttä.
Ruotsissa pituusmitaksi vahvistettiin 1600-luvun alussa Rydholmin eli Tukholman kyynärä (=59,34 cm.).
1 syli
1 kyynärä
1 jalka
1 tuuma

= 3 kyynärää
= 2 jalkaa
= 2 korttelia
= 12 linjaa

=1781,35 mm
=593,78 mm
=296,89 mm
=24,741 mm

Maamiehen savirakentamisohjeissa on tn. käytetty edellä olevaa ruotsalaista kyynäräjärjestelmää, mutta varmuuden
vuoksi vielä sen rinnalle autonomian aikana tulleita venäläiseen kyynärään eli arsinaan (=71,12 cm) perustuvia mittoja.
1 syli
1 arsina
1 tuuma

= 3 arsinaa
= 4 setverttiä
= 10 linjaa

=2133,60 mm
=711,20 mm
=25,40 mm

Vanhat mitat rakennushistoriallisessa tutkimuksessa
Vanhoihin mittoihin törmää usein rakennushistoriallisten tutkimusten yhteydessä. Vanhojen piirustusten vertaaminen
nykypäivän tilanteeseen onnistuu vain, kun tietää piirustuksen mittakaavan. Kirjallisissa dokumenteissa saattaa olla
tietoja menneen rakennus- tai korjausvaiheen materiaalihankinnoista mitä erikoisimmin mittayksiköin varustettuna.
1800-luvun dokumenteista on vaikea päätellä, onko käytetty ruotsalaisia vai venäläisiä yksiköitä. Naula voi siis olla
425 g (ruots.) tai 410 g (ven.). Samoin tuuma voi vaihdella 2,47 cm (ruots.) tai 2,54 cm (ven.) tai jopa 2,97 (ns.
kymmenystuuma). Onneksi tulkintoihin riittää yleensä vähäisempikin tarkkuus.
Työpalkat laskettiin taksvärkkeinä eli päiväsuorituksena (dagsverk). Taksvärkkipäivän pituus 1800-luvulla oli 12
tuntia. Yhden taksvärkin hinta vaihteli ammattitaidon mukaan, esimerkiksi hanslankarin (apumiehen) taksvärkki oli 80
p. päivässä, kun taas timpurin 1,75 markkaa päivässä. SLS XXIII.II.5 (Utgifter för reparationer å Professor J. L.
Runebergs gård verkställda sommaren)
Selja Flinkin artikkelin mukaan. Tarkemmat tiedot ovat Museoviraston nettisivulla: http://www.nba.fi/fi/vanhatmitat

Kursseja maailmalla:
FAL e.V. - Europäische Bildungsstätte für Lehmbau - järjestää kesällä 2007 kursseja:
06.07. - 08.07.2007 Marokkolainen Tadelakt
09.07. - 20.07.2007 Savirappauksen peruskurssi (ammattikoulutus)
Lisätietoja ks. www.fal-ev.de ja www.clay-plaster.com
Yhteyttä kursseja koskevissa kysymyksissä:
Uta Herz
FAL e.V.
Europäische Bildungsstätte für Lehmbau
Am Bahnhof 2
19395 Ganzlin
Tel: +49 30 41 71 6601
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautetaan:

Saviyhdistys ry.
c/o Frommer
Bocksintie 44
08700 Lohja

SUOMALAISET SAVIPÄIVÄT 2007
Järjestää FAL e.V. ja Saviyhdistys savirakentamisen edistämiseksi ry
Perjantai, 1 3. heinäkuuta 2007

Paikka: Lehmmuseum Gnevsdorf , 19395 Gnevsdorf
19.30 Savipäivien ja valokuvanäyttelyn ”Suomen savirakentaminen – savitaloja ja savisaunoja” avajaiset,
Klaus Hirrich, FAL e.V.
Valokuvanäyttelyyn liittyvä esitelmä "Vanhaa ja uutta savirakentamista Suomessa", Teuvo Ranki, arkkitehti,
Turku
Lauantai, 1 4. heinäkuuta 2007

10.00 – 12.30 Ekskursio "Savi+tiilitietä" pitkin: Savimuseo, savityöpaja FAL e.V., Üle-Püle, infokeskus
Wangeliner Garten. Lähtö: Wangeliner Garten
13.00 Lounas Wangeliner Garten
14.00 – 14.15 "Suomalainen savirakennus"- seminaarin avaus
Wangeliner Garten, Thomas Commondt Saviyhdistys ry ja Uta Herz, Europäische
Bildungsstätte für Lehmbau, FAL e.V.
14.15 – 14.30 ”Saviyhdistys ry" ja sen toiminta, Thomas Commondt, Parainen
14.30 – 15.15 Uudet savi- ja olkipaalirakennukset Suomessa, Paavo Järvinen, Espoo
15.15 – 15.45 Olkipaalirakennusten savirappaukset, Gernot Minke, Kassel
15.45 Kahvitauko
16.15 – 16.45 Savitalo v. 1997 Raision asuntomessuilla, rakennus ja asukkaiden kokemuksia, Teuvo Ranki,
arkkitehti, Turku
16.45 – 17.15 Historiallisten savirappauksien restaurointi Suomessa, Teemu
Kuivalainen, restauroija, Joensuu
17.15 – 18.00 Ruoko rakennusaineena – suomalais-virolainen yhteishanke,
Outi Tuomela, Turku
18.00 – 18.15 Filmi "Reed Calendar" (Ruokokalenteri) ruoko ja sen ympärivuotinen työstäminen
18.15 – 18.45 Suomalaiset savisaunat, Teuvo Ranki ym.
19.00 Tutustuminen Wangeliner Garten
alkaen 19.30 Puutarhajuhlat tarjolla suomalaisia ja paikkakuntalaisia erikoisuuksia
Tanssimusiikkia ja suomalaista tangoa: Mikael Merenmies ja Gerd Meyerhoff
Haitarimusiikkia Siv-Sofie Engdal
Sunnuntai, 1 5. heinäkuuta 2007

10.00 – 12.00 Työryhmä Saksalais-suomalainen saviverkosto
12.00 – 12.30 Työryhmän tulokset ja tulevaisuuden näkymät
13.00 Lounas
14.00 Savipäivät päättyvät
Perjantain ja lauantain esitelmät joko saksaksi tai suomeksi, tulkkaus. Sunnuntai-aamupäivänä työskentelevän
työryhmän työkieli on englanti.
Ilmoittautumiset viimeistään 05.07.2007 Saksaan! Tämä helpottaa järjestelyjä.
Lähemmin ilmoittautumisesta, majoituksista ja kustannuksista:
Uta Herz
Tel: +49 30 41 71 6601
FAL e.V.
www.fal-ev.de
Europäische Bildungsstätte für Lehmbau
Am Bahnhof 2
19395 Ganzlin

