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SIHTEERILTÄ FRÅN SEKRETERAREN

Arvoisat jäsenet! Ärade medlemmar!

Pälkäneellä Aitoon Terve talo -messujen yhteydessä
pidettiin yhdistyksen vuosikokous lauantaina 3.5.
Kokouksen valintojen mukaisesti hallituksen
kokoonpano on seuraavanlainen:
puheenjohtajaMikko Kylämarkula,
varapuheenjohtaja Leena Lommi,
rahastonhoitajaAkim Frommer,
sihteeri Ann-Marie Braxén-Frommer,
jäsenet: Lauri Helanen, Leo Järvenpää jaMarja
Salmenmäki.
Tilintarkastajaksi valittiin Robert Holmberg,
varatilintarkastajaksiMarita Klén-Launonen.
Hallituksen nyt jättäneille Thomas Commondtille,
Ilkka Joutsenelle, Jan Hedengrenille ja Sinikka
Siekkelille suurkiitos annetusta panoksesta
yhdistyksen työn hyväksi. Samoin lämmin kiitos
Paavo Järviselle, viimeisen kahden vuoden
tilintarkastajallemme.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 3.11 .07 Tollin-

mäen kartanossa Hartolassa, siellä olevassa vanhassa
savipytingissä. Tollinmäen verkkosivuilla voi ihailla
tätä kaunista vanhaa miljöötä www.tollinmaki.fi.
Kokous päätti jäsenmaksujen korotuksesta v. 2008,

henkilöjäsen 30 e; opiskelija 1 5 e; yhteisö 60 e;
kannatusjäsen 100 e. Vuosikokous on hyväksynyt
uudet jäsenmaksut. Jäsenmaksut hyväksyttiin
vuosikokouksessa.
Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen tulevaa

toimintaa, ja vuosikokous on hyväksynyt toiminta-
suunnitelman lisäyksineen. Jatkossa toimintasuunnitel-
maa täydennetään sitä mukaan kun uusia projekteja
ilmaantuu.

Jo pitempään suunnitelmissa ollut Virossa järjestet-
tävä yhteispohjoismainen/baltialainen tapaaminen on
alustavasti päätetty pitää 19.-20.-21 .9. Tartossa.
Seuratkaa yhdistyksen verkkosivuja, siellä pyrimme
ilmoittamaan lähemmin tapahtumasta www.saviry.fi
Tässä on hyvä muistuttaa että forumia voi myös
käyttää omien projektien ym. tiedottamiseen.
Yhdistyksen puoleen on käännytty – koukkaus Malin

ja Ruotsin kautta - pyynnöllä antaa maamme
savirakentamiseen liittyviä valokuvia ranskalaiselle
Jean Dethierille kirjaa varten; hän on julkaissut kirjoja
ja 80-luvulla koonnut laajamittaisen saviraken-tamisen
näyttelyn. Uutta kirjaa varten hän toivoo saavansa

Föreningens årsmöte hölls i Pälkäne i samband med
Terve talo -mässan i Aitoo lördagen den 3.5. Årsmötet
valde medlemmarna till ny styrelse:
ordförande Mikko Kylämarkula,
viceordförande Leena Lommi,
skattmästare Akim Frommer,
sekreterare Ann-Marie Braxén-Frommer,
jmedlemmar: Lauri Helanen, Leo Järvenpää och
Marja Salmenmäki.
Till revisor valdes Robert Holmberg, suppleant
Marita Klén-Launonen.
Styrelsens avgående medlemmar Thomas Commondt,
Ilkka Joutsen, Jan Hedengren och Sinikka Siekkeli
får ett stort tack för sina insatser för föreningens arbete.
Likaså ett varmt tack till Paavo Järvinen, som under 2
år skött revisors uppdrag.
Föreningens höstmöte hölls den 3.11 .07 i Hartola, i

en gammal lerbyggnad på Tollinmäki gård. Närmare
om den sköna miljön på Tollinmäkis webbplats
www.tollinmaki.fi
Mötet beslöt att föreningens medlemsavgifter höjs år

2008 till Personmedlem 30 e; Studerande 15 e;
Institution 60 e; Understödande medlem 100 e.
Årsmötet har godkänt de nya medlemsavgifterna.
Den kommande verksamheten skisserades även upp vid
mötet och årsmötet godkände verksamhetsplanen i
något utökad form. Som sig brukar kompletterar vi
verksamhetsplanen vartefter nya objekt dyker upp.

Det redan länge planerade samnordiska/baltiska
lermötet i Estland konkretiseras, tidpunkten är 19.-20.-
21 .9, och orten Tartu. Information kommer upp på
föreningens webbsidor, www.saviry.fi Här också en
påminnelse om att diskussionsforumet kan användas
för informatin om t.ex. egna projekt.
Föreningen har fått en förfrågan om bildmaterial

berörande lerbyggeri in Finland för en ny bok av
Jean Dethier; fransk författare som gett ut böcker
och gjort en stor internationell utställning om lera
på 80-talet. Han vill gärna ha bilder från
Skandinavien, både gammalt, traditionellt,
modernt och innovativt lerbyggeri. Har någon
bilder kontakta honom gärna direkt, eller skicka
vidare till de ni tror kan ha bilder.
jean.dethier@wanadoo.fr Engelska går också som
kommunikationspråk.
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IN MEMORIAM

JP Riuttamäki
Muistoa kunnioittaen

Saviyhdistys ry

kuvia sekä vanhasta, perinteisestä että uudenaikaisesta
ja innovatiivisestä rakentamisesta Skandinaviasta.
jean.dethier@wanadoo.fr Englanti on käypä
kommunikaatiokieli.
Saksassa Dachverband Lehm e.V. järjestää viidennen

kerran savitapahtuman LEHM 2008 yhteistyössä
Landesmuseum Koblenzin kanssa - konferenssi ja mes-
sut. Tällä kertaa kokouspaikka on Ehrenbreitsteinin
linna Koblenzissa Reinin ja Moselin yhtymäkohdassa.
Linna kuuluu Unescon World Heritage-kohteisiin.
Tapahtuma jaksottuu seuraavasti: Messut 9-11 .1 0.
2008; - Konferenssi 1 0-11 .1 0. 2008; Ekskursio
12.1 0.2008. Lähemmin www.dachverband-lehm.de
(myös engl.).

Kaikkia jäseniä ja muitakin savi- ja olkipaali-
rakentamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään
sihteerille sähköpostiosoitteensa sekä mahdollisen
postiosoitemuutoksen. Jotta kustannukset pysyisivät
kurissa olisi hienoa jos voisimme tiedottaa
mahdollisimman paljon sähköpostia käyttäen!

Hyvää jatkoa niin lupaavasti alkaneelle saviraken-
tamiskesälle! Kertokaa rakennusprojekteista, kiitos!

Ami

I Tyskland arrangerar Dachverband Lehm e.V.
för femte gången LEHM 2008 nu i samarbete med
Landesmuseum Koblenz – konferens och mässa.
Platsen är slottet Ehrenbreitstein i Koblenz, där
floderna Rhen och Mosel flyter samman. Slottet
hör till Unescos World Heritage-program. Lehm
2008 är indelat i: Mässa 9-11 .1 0. 2008; -
Konferens 10-11 .1 0. 2008; - Exkursion
12.1 0.2008. Närmare www.dachverband-lehm.de
(även på engelska).

Alla medlemmar och andra intresserade av ler – och
halmbalsbyggeri ombeds att skicka sin e-postadress
och evtl. postadressförändringar till sekreteraren. För
att hålla kostnaderna i styr vore det fint att kunna sköta
så mycket som möjligt via e-post.

En fin fortsättning på en lerbyggarsommar som börjat
mycket lovande! Berätta om alla projekt ni stöter på,
tack!

Ami

Kuvassa Saviyhdistyksen info-piste Terve talo
-messuil la.
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Rappausmatto savirappaukselle
teksti ja kuvat Hartwig Reuter

Raaka-aineeksi käytetään talvel la leikattua ruokoa ja pajua, loimena ja sidontalankana käy mikä
vain: paperi-, pel lava-, hamppu- tai rautalanka.

1 . Mattoa voi käyttää mihin vain, esimerkiksi
rappausalustana tai vaikka vesitynnyrin piilona.
Kuvassa vesitynnyrin ruokopeitto.

3. Sidottu ruokomatto, ei kudottu. Kuvassa
huurteisena.
Maton paksuus riippuu siitä, miten paksu nippu
sidotaan kerrallaan.
Paksu matto on hyvä lämpöeriste ja rappausalusta.
Harva matto, eli ”Rapits”-matto on paras
rappausmatto.
Savirappaus pursuaa maton läpi ja takertuu
takakautta mattoon kiinni, se ratkaisee saumojen
ongelmat.

2. Sidontaraami. Raamin voi tehdä tarvittavan
levyisenä.
Korkeudeksi riittää n. 50 cm + 100 cm
työkorkeus.
Yläpuuhun tehdään n. 1 5 cm välein reikiä, joiden
läpi viedään loimilanka, kiristetään ja solmitaan,
ja lasketaan vain sen verran, minkä aikoo kutoa.
Alapuuhun ruuvataan vinosti piikkikoukkuja,
joihin kiinnitetään aina se, mitä on juuri sidottu.

Kuvat:
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Kokeilemalla oppii parhaiten!
Terveisin Hartwig
040 532421 5
Rauhaniementie 3, 40520 Jyväskylä

7. Kaksinkertainen kierre. Jos halutaan harvaa eli
”Rapits”-mattoa, voidaan rautalanka kiertää
vaikka muutaman kerran.

6. Pajumatto. Saman voi tehdä pajulla.

5. Kaksinkertainen solmu. Jos ei luota
yksinkertaisiin, voi varmistaa toisella solmulla.

4. Yksinkertainen solmu.
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SAVIRAKENTAMINEN ON IKUISTA
Timo Suominen

Tämän rakennustyön paikkana on Putkilahden kylä Korpilahden kunnassa, Keski-Suomessa.
Kartalta löydät kylämme noin 50 km suoraan Jyväskylän alapuolelta. Meillä on verkkosivutkin
osoitteessa putkilahti.net, siellä taitaa kuvagalleriassa olla jokin kuva tästä koerakennuksestani,
jossa asustelen – nyt jo kolme vuotta. Sen lisäksi täällä on saunarakennus (viimeistelyä vailla,
olen kylpenyt jo vuoden verran) sekä päärakennuksen runko katon alla, johon siis olisi tarkoitus
tehdä saviseinää tänä kesänä. Ei juoksevaa vettä, vesivessaa tai suihkua, aika primitiivistä siis;
sähkö ja jääkaappi + kaasuhella. Ja runsaasti linnunlaulua.

Pitkään projektiin mahtuu monenlaisia muistoja ja
elämää se on rakennusaikainenkin elämä. Kesällä 2003
olin eräänä maanantaina palailemassa kyläkaupalta,
kun löysin ison tien risteyksestä keltaisen, sydämen-
muotoisen viitan. Mutta hetken löi tyhjää, kun löysin
toisen samanlaisen viitan kotitieni tienhaarasta: olin
ilmeisesti menossa naimisiin, mutten tuntenut morsian-
ta! Viitan oikea merkitys muistui tosin pian mieleen.
”Kylä Kelpaa” –maalla-asumismessut olivat alkamassa
ja savitaloni työmaa oli yhtenä messukohteena.
Vieraita oli välillä ruuhkaksi asti. Teuvo ja Leokin
kävi-vät helteisessä Keski-Suomessa työmaata
katsomassa ja esittelemässä savirakentamista.
Ensimmäinen varastorakennus kevytsavesta (4,5 x 10

m) oli jo silloin pystyssä, suurimmaksi osaksi vielä
rappaamattomana. Muurasimme ison talon sokkelia
luonnonkivistä: sitä piti täydentää sisäpuolen betoni-
valulla ennen runkotöihin ryhtymistä. Perustus koostui
leveistä, perusanturaksi asetelluista 16 cm paksuista

graniittilaatoista sekä niiden päälle kahteen varviin
muuratusta punagraniittisesta, noin 60 cm korkeasta
kiviperustuksesta. Varsinainen syväperustus routivalla
maapohjalla oli 60 cm tärytetty kerros trompolia. Nyt
neljän vuoden jälkeen voidaan todeta, että perustus on
kestänyt riittävästi. Talo on mitoiltaan 8,5 x 15,5m
mikä suunnilleen vastaa Pietari Suuren ensimmäistä
poikamiesboxia Nevan kaupungissa. Ai, miten niin
suuruudenhullu?
Rakennusaineet minulla oli melkeinpä paikan päällä:

pellon vuokrannut isäntä kylvi rukiin ja sain kärrätä
pellolta valmiita pahnapaaleja varastoon – valitettavas-
ti osa mätäni pressujen alla. Hyvää rakennussavea sain
myös suoraan työmaan vierestä ja järvenrannasta olen
kerännyt jo monena keväänä järviruokoa kevättalvella.
Käytän sitä massan sekaan pätkittynä eristystä paranta-
massa ja kevytsavea tukevoittavana aineena; aion
käyttää sitä silputtuna myös alapohjan eristeeksi,
purulla täydennettynä. Kun nyt näkee.

Suomisen Timo olen nimeltäni ja jo joitakin
jaksoja Putki lahdessa asunut, vaikka työ ym.
asiat ovatkin vieneet minua muualle vi ime
vuosina. Vuonna 1 996 tein ensimmäisen
tiedustelun tonttikaupasta ja viimein 1 999
syksyllä minusta tul i onnell inen
tontinomistaja Moisionmäen alle, Riihi lahden
ti lasta lohkaistul le asumakentäl le. Perhettä
ei ole; äitini puolelta suku on naapuripitäjästä
Leivonmäeltä, joten kulku käy usein
si ihenkin suuntaan.
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Varsinaiseen savityöhön päästiin muutamaa vuotta
myöhemmin, rungon ja katon valmistuttua riittävään
kuntoon. Runko on 35 cm paksu, koostuen kahdesta
tolpasta 100x50 ja 125x50. Katto on harmaa peltikatto.
Liete tehtiin kesällä -06 traktorivetoisella laakamyllyl-
lä ja auma kasattiin käsin, sekoituksessa käytin ensin
apuna tukkinosturia mutta puutteellisen sekoittumisen
vuoksi päädyin treenaamaan käsin sekoitusta pienem-
missä annoksissa. Massa sekoittuu parhaiten tuoreel-
taan, ennen kuin savi pääsee imeytymään olkiin ja
massa tahmaantuu. Sitten vaan massa pressun alle
yöksi ja aamulla työhön!
Erinomainen työtapa normaalivartaloiselle ihmiselle

on massan survominen muottiin jaloin. Massa on silti
syytä asetella tasaisesti muottiin ennen survomista,
jotta seinärakenne tiivistyy hyvin eikä turhia löysiä
paikkoja jää. Muotin survomispaineesta johtuvan sivu-
suuntaisen leviämisen voi estää puristimilla. Muotit
ovat tukevaa 18mm vesivaneria, tuettuna kahdella
50x50mm soirolla. Jos käytössä on esim. kaksi paria
muotteja ne kannattaa rakentaa niin, että niitä voi
esteettä kiinnittää peräkkäin tai kulmaan. Kiinnittämi-
sen runkoon tein ruuvinvääntimellä, 70 mm ruuvein.
Vuoden 2007 alkupuolen olin palkallisessa rakennus-

työssä ja oma työmaa jäi vähemmälle huomiolle alku-
kesästä. Rakentelin sitten vähitellen välipohjan palkis-
toa, jonka päältä voisi tehdä toisen kerroksen valu-

hommia. Loppukesä meni nopeasti massoja käsin
sekoitellessa, viimeiset taisin laittaa muottiin lokakuun
puolella saavuttaen välipohjatason – uskalsin näin teh-
dä, koska ensimmäisessä rakennuksessa ei myöhäinen
rakennusaika tuntunut vaikuttavan lopputulokseen.
Käyttämäni massa on hyvin kevyttä, arv. alle 300 kg/
m³. Tästä aiheutuu helposti sää-eroosiota, mikäli seinä
on suojaamattomana kuivumistalven yli. Eroosiota voi
helpohkosti paikata roiskimalla seinään normaalipak-
suista savivelliä ja painelemalla lastalla pinnan uudel-
leen kiinni tai kiinnittämällä pienen muotin runkotolp-
piin. Viimemainitussa tavassa muotti pois otettaessa
tosin helposti repii korjattua kohtaa.
Sitten joskus, kun pääsen sisätöihin… Sisäseiniä

olen ajatellut tehdä polttamattomista hiekka-savi-
ruokosilppu –tiilistä, tarkoituksena saada aikaan
lämpöä varaavat, lämpötilaeroja tasoittavat sisäseinät.
Painoa tullee melkoisesti joten alapohjavasoitusta on
tuettava. Lattiat tulevat pääosin puusta, lähinnä pesu-
tiloihin, saunaan ja keittiöön tulee laatoituksia. Taloon
on tarkoitus tulla kaksi piippua, toinen saunalle ja pan-
nuhuoneelle, toinen keittiölle.
Paikka kerrallaan, sanoi suutari. Aiheesta kiinnos-

tuneet sekä myötätuntoisen humanistisesti suuntautu-
neet elämäntapatyöläiset voivat ottaa yhteyttä:
timo.suominen at putki lahti .net tai 050 3011 493.

Sometimes I feel so small and powerless. . .
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TIMON MIETTEITÄ SAVIRAKENTAMISESTA

Viime aikoina yhä monimutkaisemmaksi käyneen
talorakentamisen vastapainoksi on noussut ekorakenta-
misen saralla erilaisia vaihtoehtoja, joista tässä
käsittelen kevytsavirakentamista. Se on kehitetty
(ymmärtääkseni) sodan jälkeen Saksassa, kun tarvittiin
asuntoja ihmisille ja ns. ”paremmista” rakennusmate-
riaaleista oli huutava pula. Toki savirakentaminen
sinänsä on ikivanhaa, joten mistään varsinaisesti
uudes-ta asiasta ei ole kysymys. Vanhaa vain
sovelletaan. Suomessa on lukuisia sodanjälkeisiä ns.
pölkkysavi-tekniikalla tehtyjä asuintaloja, joista ei
rakennusainetta päällepäin erota. Vielä vanhempia ovat
1800- luvulla massiivisavitekniikalla tehdyt navetat
sekä ruukkien paja/leipomorakennukset, jotka ovat
edelleen käytössä.
Miksi rakentaa savesta? Suomihan on metsäisenä

maana luontevasti puurakentamisen valtakuntaa – tai
sen ainakin pitäisi olla. Savitalolla on kunnolla tehtynä
monia hyviä ominaisuuksia:
● Se on tiivis vaipaltaan (vedontunne vähenee);

seinät sitovat itseensä kosteutta ja luovuttavat sitä
kuivana aikana, mikä ominaisuus tasapainottaa
sisäilman kosteusvaihteluita.
● Savitalo on ainakin seinärakenteiltaan

paloturvallinen, ääneneristys on massiivisen
seinärakenteen johdosta huolellisesti rakennettuna
hyvä.
● Rakenne on yksinkertainen ja toimiva eikä vaadi

rakennusvaiheessa tekijältään erikoistaitoja.
● Materiaalit ovat terveellisiä ja turvallisia (savi,

olki, järviruoko, puupölkyt, pellavapäistäre, kanerva,
metsähake yms.) ja palautuvat rakennuksen elinkaaren
loppupäässä osaksi maata.

Lisäksi seinän eristävyyttä tai lämmönpidättävyyttä
voidaan säädellä massan koostumusta vaihtelemalla.
Savitalossa käyneet ihmiset mainitsevat usein hyvän
sisäilman laadun; terveydelliset syyt ovat eräs puol-
tava tekijä.
Haittapuolia ovat menetelmien osittainen työval-

taisuus ja kuivumisen vaatima aika, mikä meidän
ilmasto-oloissamme on joskus ongelmallista. Sinänsä
savitalo kestää hyvin myös pohjolan pakkasissa, kui-
vuttuaan ensin ns. tasapainokosteuteen, joka on noin 5
paino-%. Myös sokkelin on oltava kunnollinen: mie-
lellään 0,5 m maasta eikä rakenteeseen saa altapäin
johtua vettä. Tosin eihän mikään rakennus massiivi-
kiveä lukuunottamatta vettä kestä. Seinän laatu
vaikeuttaa myös spontaania sisustamista: kaapeille ym.
painaville seiniin ripustettaville rakenteille on
määrättävä paikat etukäteen (runkotolppien paikkojen
merkitseminen rappaukseen), eikä taulukoukkuja voi
ainakaan pinnoittamattomaan seinään lyödä. Lienee
parasta käyttää hieman pidempää vaarnaa; sen
ulkopinnassa on pieni vanerilaatta tms. jossa on pari
lisäpiikkiä.
Kesän 2001 ajan ja liian pitkälle syksyynkin tein

koerakennusta, jossa käytin saviliete – olki – järvi-

Jaloin survominen vähentää tel l ingin tarvetta koko
muotin matkalla, mutta varovainen on oltava!
Yhdellä muoti l l isel la tulee noin 60 cm uutta seinää.

ruoko –sekoitusta. (jk. v. 2006 Pitkittyneestä työsuori-
tuksesta ei ollut mitään havaittavaa haittaa rakenteille)
Järviruokoon päädyin ihmeteltyäni monesti rannoilla
kasvavan ruo’on kovaa kortta ja pitkää vartta. Olettai-
sin ruokosekoituksesta tehdyn seinän eristävyydeltään
riittäväksi ohuempanakin, kuin tavalliselle savi-olki-
seinälle ilmoitetulla seinäpaksuudella 40 cm. (jk. v.
2006: oma kokemus ei tue tätä oletusta) Savea
rakennukseeni sain suoraan pellosta tonttini vierestä ja
oli aivan priimatavaraa tähän käyttöön – toki viljely-
maanakin. Oljet olivat pyöröpaalipahnaa, maatalouden
takuuvarmaa sivutuotetta.
Työprosessi on lyhyesti seuraavanlainen: valmistetaan
savijauhosta tai peltosavesta liete, joka on kohtalaisen
paksua (1 dl muodostaa noin 13 – 15 cm kiekon lasille
kaadettuna). Tehdään kuituaineista (rukiin olki, ruoko)
auma, johon kerroksittain kaadetaan tasaisesti päälle
savilietettä, sitten taas kerros kuituaineita jne. Auma
sekoitetaan massaksi hyvin ravistaen (massan laatu
riippuu paljon sen sekoitukseen käytetyn otsahien
määrästä) ja annetaan massan levätä illasta aamuun.
Hyvään massaan nokialaisen jälki painuu selvänä, nä-
kyy melkein kengännumerokin. Massasta voidaan pu-
ristaa harkkoja, joista voi tehdä savilaastilla muuraten
seinää. Massa voidaan myös survoa suoraan muottiin
liukuvaluna, niin kuin itse tein.

9



Kevytsavi ei sinänsä ole kantava rakenne, vaan siihen
tulee mielestäni suhtautua kuten eristeeseen ja
tuulensuojaan samassa aineessa. Kantavat rakenteet
tehdään savirakennuksiin tavallisesti puusta. Ne
suojataan savivellillä ennen valutyötä. Niihin voidaan
käyttää pyöreää puutavaraa, jolloin savimassalle
tarvitaan erilliset ohjurit, tai voidaan valaa suoraan
sahattuja kantavia rakenteita muotin ohjaamisessa
käyttäen. Viimemainittu tapa on mielestäni järkevämpi
– tehtyäni itse ensin mainitulla. Valmis valettu seinä
slammataan tai rapataan sen kuivuttua, mielellään
seuraavana kesänä meidän oloissamme. Rappaus toimii
rakenteen tuulensuojana myös verhoilun alla.
Lopullinen pinta voi olla esim. rappaus tai puuverhoilu.
Kerrosten kuuluu hengittää ja sallia seinän kosteutta
tasoittava toiminta.
Kevytsavitalolla – kuten savirakenteilla yleisesti – on

kuitenkin vielä eräs tärkeä ominaisuus: se vapauttaa

rakentajan muodolle ja antaa käyttöön tiloja rajaavat
plastiset, muotoiltavat seinät. Suora kulma ei ole välttä-
mättömyys, kuten afrikkalaisista majoista opimme.
Ikkuna-aukosta saa halutessaan varsin linnamaisen:
valo taittuu kauniisti ikkunasyvennyksen viistottuihin
reunoihin siroten samalla sisemmäs rakennukseen.
Japanissa muuten eräs arvostetuimpia rakennusalan
töitä on savirakenteisten teehuoneiden seinien rappaa-
minen kuitulaastilla, jolloin valmiit seinät heijastelevat
silkinpehmeästi päivänvaloa ja elävöittävät rakennusta
päivänkierron mukaan.
Päärakennuksen valutekniikka noudattaa pääpiirteis-

sään yllä olevaa. Työn tulisi alkaa heti, kun saan sopi-
van traktorin vuokralle tukkikuormaajan käyttöä var-
ten. Kuormaajaa on tarkoitus käyttää massan sekoitta-
misessa ja muottiin nostamisessa, tämä säästäisi raskas-
ta käsityötä.

Syksyllä 2001 Timo kysyi Teuvo Rankilta
kuivumisesta ja savirappauksesta. Tässä Teuvon
neuvoja:

Jos voit jättää sisäpinnan rappaamatta, on se seinän kui-

vumisen kannalta parempi vaihtoehto. Savilaasti tosin sallii

myös kosteuden haihtumisen, mutta kuivuminen ei ehkä ole

yhtä nopeaa, kuin ilman rappaamista. Jos pidät huoneessa

hyvää lämmitystä ja ilmanvaihtoa, parantaa se varmasti

asiaa.

Ennen muinoin savirakennuksia tehtäessä oli tapana, kun

rakennettu talo ei vielä ollut täysin kuiva, että taloon asu-

tettiin orj ia tai köyhiä vuokralaisia, jotka "asuivat talon kui-

vaksi". Tämä sen takia, etteivät talonomistajat halunneet jou-

tua alttiiksi kostean rakennuksen mahdollisesti aiheuttamille

terveysongelmille.

Eli jos on mahdollista lykätä vaillinaisesti kuivuneen talon

asumiskäyttöön ottoa, olisi se mielestäni paras ratkaisu. Täl-

löin voisi myös rappaamisen siirtää tulevaan alkukevääseen.

Laastiksi sisäpuolelle suosittelisin Raision savitalossa

käytettyä reseptiä, joka on osoittautunut toimivaksi:

- n. 1 osa savilietettä lihavasta savesta

- n. 3 osaa hienoa hiekkaa, jonka raekoon jakautuma

on laaja ( max. raekoko 2 mm korkeintaan 6 mm:n

rappauskerroksessa, ja 4 mm korkeintaan 12 mm:n

rappauskerroksessa

- n. 1 osa selluvillaa tai paperista liuotettua sellukuitua

- n. 1 /2 osaa pellavanpäistärettä

Laastin kannattaa antaa tekeytyä ainakin päivän verran en-

nen käyttöä. Muistutan vielä aineosien annostelumittojen

epämääräisyydestä. Laastin tekoon on opeteltava henkilö-

kohtainen sormituntuma. Yleisin ongelma savilaasteissa on

liian iso saven määrä, joka voi syntyä mm. savilietteen liial-

lisesta sakeudesta (lihava savi sallii runsaamman ohen-

tamisen sidontakyvyn pysyessä hyvänä). Vastaavasti toinen

perusongelma on liian pieni hiekan ja kuidun määrä.

Kuvassa näkyy liukuvaletun savi-olki-ruoko-seinän 1 ,5
varvia vail le valmis yläreuna. Seinän sisäl lä on
pyöreästä puutavarasta tehty kantava rakenne.
Valuohjurit näkyvät pinnassa. Ne ohjaavat valumuottia
siten, että seinästä tulee suoraa ja 30 cm paksua.
Lopuksi seinä voidaan pinnoittaa esimerkiksi
laudoituksella tai rappauksella.

Koerakennus on jo noussut tonti l le. Paljonhan siinä on
tuttua ja turval l ista, kuten pärekatto, puurunko ja
luonnonkiviperustus. Mahdoll isuuksien mukaan
rakentamiseen on käytetty myös kierrätysmateriaaleja.
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SUOMALAISET SAVIPÄIVÄT SAKSASSA
Teksti Outi Tuomela, kuvat ja kuvatekstit Teuvo Ranki

Organisaatio F.A.L:n kutsusta kymmenen suomalais-
ta savirakentamisen asiantuntijaa osallistui saksalais-
suomalaisille savipäiville eripuolilla Mecklenburg-Etu-
pommerin osavaltiota Pohjois-Saksassa. Varsinais-
suomalaisille tämä osavaltio on EU:n alueellinen
yhteistyökumppani. Varsinais-Suomen liitto on
solminut monialaisia yhteistyösopimuksia saksalaisen
Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion kanssa. Tule-
vaisuudessa tämä luo mahdollisuudet erilaisille EU:n
kulttuuriohjelmille, jopa savirakentamisen alalla.
Kolmipäiväisen tapahtuman aikana Fal e.V. (Verein

zu Förderung angemessener Lebenverhältnisse aus
Mecklenburg Vorpommern) esitteli omaa, useilla
paikkakunnilla tapahtuvaa toimintaansa. Suomalaisille
esiteltiin mm. tiilitehdasmuseo Ziegelei Benzin, viher-
keskus Wangeliner Garten, 1 600 –luvun historiallisia
savirakennuksia ja paikallinen savimuseo. Omaa
ohjelmaamme olivat Saviyhdistys ry:n suomalaista
savirakentamista esittelevän valokuvanäyttelyn avajai-
set, suomalaiseen savirakentamiseen liittyvät luennot,

sekä illanvietto suomalaisittain, mikä käsitti mm.
elävää suomalaista musiikkia ja kesäistä ruokaa.
Fal e.V. on vuonna 1990 perustettu entisen DDR:n

alueen Mecklenburg-Etupommerin maaseudun elinolo-
suhteiden kehittämisyhdistys, jonka pääasiallinen toi-
minta on ekologisten ja sosiaalisten projektien kehittä-
minen. Kaikki nämä projektit lisäävät koko osavaltion
ja alueen ihmisten hyvinvointia, ja ovat elävä osa
paikallista kulttuuria.
Suomalaiset vieraat pääsivät tutustumaan F.A.L:n

monipuoliseen konseptiin. Suuren koulurakennuksen
pihapiirissä sijaitsivat savirappaustyöpajojen opetussa-
lit ja kurssikeskus. Ympärivuotisilla kansainvälisillä
kursseilla koulutetaan savirakentamisen kouluttaj ia,
paneudutaan maa-ainestuntemukseen syvällisesti ja
laajasti. Opetuksessa keskitytään savirappaustekniikoi-
hin ja pintakäsittelyyn, sekä käytännössä että teoreetti-
sesti. Opetus on monikielistä ja -kulttuurista.
Savimuseo Gnevsdorfissa, eli Lehmmuseum

Tii l i tehdasmuseo Ziegeli Benzin esittelee laajasti
poltettuja savituotteita ja ni iden valmistusta. Tällä
hetkel lä tehtaan tuotannoll inen toiminta on
suuntautunut polttamattomiin savituotteisi in, kuten
seinien pinnoittamiseen käytettäviin savilaattoihin ja
savilaasteihin.

Seinälaattoja: 30 mm:n paksuiset savilaatat
ki innitetään ruuveil la seinään ja pinta rapataan
savilaasti l la. Savipinnoitteel la on myönteinen vaikutus
huoneilman laatuun.

Suomalaiset savipäivät 13.-15.7.2007 Saksassa/Mecklenburg-Etupommeri

Suomalaisen savirakentamisen näyttely 14.7.-30.9.2007 Lehmmuseum Gnevsdorf
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Viherkeskus Wangeliner Garten, jossa pidetti in
”suomalainen ilta” sekä seminaaripäivä ryhmätöineen.
Wangeliner Garten on lähivirkistysalue, kunnan
monitoimitalo ja valtava puutarha-alue.
Seminaaripaikkana oli tämä massiivisavirakennus ja
ravintolan luonnonmateriaalei l la sisustetut sisäti lat.

Wangeliner Gartenin viherhuoneen ja kokoontumisti lan
välistä seinää. Vaaleat koristeraidat on saatu aikaan
sekoittamalla kalkkia seinämassan joukkoon. Kaunis
juntattu massiivinen seinä varastoi tehokkaasti
auringonlämpöä.

Seinän lähikuva: Wangeliner Gartenin
junttasaviseinää. Seinämassa sisältää savea,
ti i l imurskaa ja soraa. Seinän elävää pintaa ei ole
haluttu peittää rappauksella.

Gnevsdorf oli yksi F.A.L:n toiminnan vaikuttavimpia
kokemuksia. Vuodelta 1876 peräisin oleva, ruoko-
kattoinen navetta Gnevsdorfissa restauroitiin ja siinä
avattiin v. 1 999 ensimmäinen Savimuseo. Museon
pihalla vierailijat pääsevät tutustumaan suureen
puiseen savimyllyyn, sisätiloissa saksalaisen savi-
rakentamisen historiaan, savimytologiaan, maaperä-
tutkimukseen ja eri vuosikymmenten rakenteisiin.
Oppaan mukaan saksalaisilla on tuhat tapaa tehdä savi-
rakennus. Nykyään Saksassa on yli miljoona savi-
rakennusta, joten tämä oli helppo uskoa.
Savimuseon näyttelykertomuksessa keskitytään

saven alkuperään. Mitä savi oikeastaan on? Mitä
tekemistä pääskysellä on saven kanssa? Mitä yhteistä
on savella ja kivellä? Miten terveys liittyy saveen?
Miten jääkausi ja savi liittyvät toisiinsa?
Näyttelyssä mallien ja näytteiden avulla on havaitta-

vissa ja koettavissa, mitä kaikkea maa materiaalina on.
Vierailijoilla on myös mahdollisuus kokeilla itse erilai-
sia savirakennustekniikoita.

FAL:n sivusto on osoitteessa www.fal-ev.de
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Ylhäällä oikealla rappauskoulun sisäkuva:
FAL:n puitteissa on kehitetty muun muassa
savirappauksiin ja pintakäsittelyihin l i i ttyvää koulutusta.
Kansainväliseen koulutukseen on mahdoll isuus
hakeutua ulkomailtakin.

Ulkouuni:
Savihankkeissa oli rakennettu myös useita, vanhaan
saksalaiseen perinteeseen pohjautuvia
savirakenteisia ulkouuneja.

Yllä: Reipas ajo mutkaisi l la ja paikoin kuoppaisi l lakin
kylätei l lä nosti väl i l lä tunnelman (auton) kattoon. Kuvassa
edessä vasemmalta Outi Tuomela, Brita Rantanen,
Paavo Järvinen
takana vas. Lauri Helanen, Thomas Commondt, Siv-Sofie
Engdal , Marja Salmenmäki

Oikealla: Perehdyttäessä saven ominaisuuksiin ja
käyttöön saadaan joskus myös vähemmän mukavaa
oppia. Muutaman vuoden ikäinen junttasavimuuri ei
näytä kestäneen kovin hyvin sään rasitusta, vaan on
rapautunut. Laiha savilaatu on todennäköisesti ol lut
yksi syy vaurioihin.

Oikealla Teemut ja uuni:
Teemut Kuivalainen ja Kajaste perehtyivät
huolel l isesti erikoisen lämmitysuunin salaisuuksiin.
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Jo vuosituhansia on savi ollut ihmisten tärkein rakennusmateriaali ja yli 2/3 maapallon asukkaista asuu
savesta rakennetuista asunnoissa. Myös meidän leveysasteilla rakennuksia on tehty savesta. Nykyään
saven hienot luonnonmukaiset ja herkät ominaisuudet on löydetty uudestaan.
Suomalaisen savirakentamisen historiaa ja nykytilaa seminaarissa esitelleen arkkitehti Teuvo Rankin

mukaan hyviä perusteluja saven käytölle rakennusmateriaalina ovat mm. alhainen tasapainokosteus ja
hyvä kosteudenkäsittelykyky. Savi on hienointa kivennäismaa-ainesta, näin ollen täysin palamatonta.
Savirakenne ”hengittää”. Höyrytiiviin kerroksen puuttuminen savirakenteesta sallii kosteuden ja
kaasuseosten kulkea vapaasti rakenteen läpi. Savi on myös akustisesti hyvä materiaali ja massiivinen
savirakenne eristää hyvin ääntä. Puhdas savi on hajutonta eikä siitä erity terveydelle haitallisia aineita.
F.A.L:n tulevaisuuteen kuuluvat mm. kansainvälisen savirakennuskeskuksen rakentaminen Wangeliniin

ja kansainvälisen savirakentamisen sanakirjan kokoaminen. F.A.L:n projektikoordinaattori Uta Herzin
ajatuksena on perustaa ns. Eurooppalainen Savirakennustie. Se tulee olemaan osaajakartta netissä, jossa
saviasiantuntijat omissa verkostoissaan kertovat savirakentamisesta ja sen tunnetuksi tekemisestä.
Viimeisenä seminaaripäivänä ympäri Suomea ja Saksaa kokoontuneet saviasiantuntijat päättivät jatkaa

orastavaa yhteistyötä. Mahdollisia yhteistyöprojekteja voisivat olla nykyistä laajemmat kansainväliset
työpajat ja savirakentamisen koulutus myös Suomessa. Saksalaiset olivat erityisen kiinnostuneita eri
tyyppisistä savisauna ja saviuuni–työpajoista sekä Suomessa että Saksassa toteutettuina.

Kestävää Eurosauruskultturia

Ylhäällä vasemmalla: Gnevsdorfin savimuseossa
esitelti in eri laisia savirakentamistapoja. Vanhasta
junttasaviseinästä oli leikattu iso pala ja luj itteena
käytettyjä oksia kaivettu näkyvil le.

Yl lä: Suomalaisi l le savipäivi l le saapui
savirakentamisväkeä eri puoli l ta Saksaa.
Ensimmäisiä vieraita on jo saapunut Gnevsdorfin
savimuseon pihal le.

Oikealla huokolevy: Eräässä tutustumiskohteessa
tehti in vanhan savirakennuksen korjaustyötä. Ul lakon
ti i l ipäätyjä l isäeristetti in asentamalla 50 mm:n
huokoinen puukuitulevy savilaasti l la ki inni
ti i l iseinään.
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Uta Herz oli FAL e.V:n puolesta järjestämässä valo-
kuvanäyttelyä ja seminaaria. Klaus Hirrich avasi savi-
päivät perjantaina 13.7.07 ja Teuvo Ranki esitteli
valo-kuvanäyttelyn. Näyttelyn kuvat olivatkin Teuvon
otta-mia ja esittelivät Leo Järvenpään savitaloa,
Mikko Kylämarkulan savipölkkysaunaa, Raision
asuntomes-sutaloa, Someron savipajaa sekä vanhoja
savirakennuk-sia.
Lauantaina 14.7.07 Thomas Commondt kertoi

Saviyhdistys ry:stä ja sen toiminnasta. Paavo Järvisen
esitelmän aiheina olivat uudet savi- ja olki-
paalirakennukset Suomessa. Gernot Minke puhui
olkipaalirakennusten savirappauksesta. Teuvo Rankin
aiheita olivat Raision asuntomessurakennus ja asuk-

kaiden kokemukset siitä sekä suomalaiset savisaunat.
Joensuulainen restauroija Teemu Kuivalainen kertoi
historiallisten savirakennusten restauroinnista Suomes-
sa. Outi Tuomela esitteli suomalais-virolaista ruoko-
projektia. Ohjelmaan kuului myös lyhytelokuva ”Reed
Calendar” eli ruokokalenteri, joka käsitteli ruokoa ja
sen ympärivuotista työstämistä.
Illan puutarhajuhlilla oli myös suomalasta ohjelmaa.

Tanssimusiikkia ja suomalaista tangoa esittivätMikael
Merenmies ja Gerd Meyerhoff. Lisäksi HöyryLinnan
emäntä Siv-Sofie Engdal soitti haitaria.
Sunnuntaina 15.7. Työryhmä keskusteli saksalais-

suomalaisesta yhteistyöstä savirakentamisen alalla ja
sen tulevaisuudesta.

Tapahtuman ohjelma

Paikal l isessa lehdessä kerrotti in suomalaisista
savipäivistä. Helasen Lassen sauna on päässyt
kuvaan.

Ryhmätyössä: Asiantunti jat pohtivat savirakentamisen
kysymyksiä syväll isesti Wangeliner Gartenissa
mielenkiintoisel la ryhmätyökonsepti l la.
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Saatavilla:

Yhdistyksen 1 0-vuotisjuhlan kunniaksi aikaisemmista yhdistyksen lehdistä
Pääskysistä on tehty Kokooma-Pääskynen 1 5,00 €
(Pääskysten sisäl lysluettelot ovat nähtävil lä osoitteessa:
www.saviry.fi/paaskynen/kokooma.html)

Savirakentamisaiheinen kangaskassi 8,00 €
(kassin kuva vieressä)

Kokooma-Pääskynen ja kangaskassi yhteensä tarjoushintaan 20,00 €

Tiedustelut ja ti laukset:
Ann-Marie Braxén-Frommer,
Bocksintie 44, 08700 Lohja,
040-9608939,
amibraxen@gmail .com



KaakkoisViron punainen savi
Eila Heikkilä

Ryhmä Saviyhdistyksen väkeä kävi Virossa 24.8.–26.8.07. Suurin osa ajasta vietettiin Kaakkois-

Virossa Põlvamaalla ja siihen osin kuuluvalla Setumaalla. Matkalla nähtiin savirapattuja

olkipaalirakennuksia kevytsavitalo ja vanhaa massiivisavirakentamista. Punaväri oli vallitseva,

koska paikallinen savi on polttamatta kauniin terrakottan väristä. Paikallisissa tapahtumissa

vierailtiin myös: sipulimarkkinat, ekomessut ja muinaistulien yö tulivat tutuiksi.

Tallinna
Tallinnan satamassa tapasimme Eestin Maaülikoolin

professori Jaan Miljanin. Jaan toimi oppaanamme
koko matkan ajan ja hän oli myös paljolti suunnitellut
matkareittimme ja -kohteemme.
Ensin suuntasimme Piritaan, siellä kauniilla paikalla

rannan lähellä ovat taiteilija Janika Veskin ja toimitta-
ja Scott Dielin savirapatut olkipaalirakennukset. En-
simmäinen talo on tavallaan ”koekappale” ja se oli alun
perin ajateltu ateljeeksi, mutta nyt pariskunta asuu
talon yläkerrassa. Toinen aluksi asumiseen ajateltu on
vielä viimeistelemättä. Rakentaminen alkoi vuonna
2005. Rakennuksissa on puurunko, jossa on tolpat 60
cm:n välein. Talojen yläkerrat on yhdistetty puusillalla,
joka jatkuu kakkostalon terassina. Kätevä ja
persoonallinen yksityiskohta. Pihapuun runkoa ei oltu
katkaistu sillan kohdalla, vaan sille oli tehty aukko.
Olkipaalien kuljetus Tartosta maksoi enemmän kuin

materiaali itse. Kun paalit olivat perillä, naapurit tulivat
utelemaan, milloin lehmät tulevat. Janika ja Scott
olivat tyytymättömiä olkipaalien laatuun. Käytetty
paalain taisi olla peräisin neuvostoajalta. Rakenteesta
saatiin joka tapauksessa hyvä ja stabiili. Paaliseinät
tehtiin omin voimin, aikaa kului noin 2 kuukautta.

Paalit on kiinnitetty toisiinsa puuvaarnoilla.
Olkipinnalle on kiinnitetty metalliverkkoa.
Kanaverkkoa oli vaikea saada, mutta sitäkin on
käytetty paikoitellen. Erilaisen verkkojen käyttö
samalla seinällä ei välttämättä ole hyvä juttu, koska ne
verkot joustavat eritavoin.
Kylmän johtumisen estämiseksi ykköstalon perustan

päälle, olkipaalin alareunaan on pantu styroksia.
Talot on rapattu savella. Punainen savimassa oli

sekoitettu valmiiksi, harmaa on sekoitettu itse. Itse
sekoitettuun on lisätty lehmän lantaa, hajua oli vain
noin viikon verran rappauksen jälkeen. Itse sekoitettu
osoittautui paremmaksi ja sitkeämmäksi, siinä saven ja
hiekan suhde on 1 : 5. Janika ja Scott ovat tehneet
rappaukset kahdestaan.
Ensin tehdyn talon ulkoseinässä on kolme kerrosta

savirappusta ja kaksi kerrosta valkoista kalkkimaalia,
muuta väriä ei ollut saatavilla. Harvinaisen paha
myrsky-yö on vaurioittanut onkin verran ykköstalon
rappausta, vettä runsaasti tuli lähes vaakasuoraan
kovan tuulen mukana.
Kylpyhuonetta koristaa upea isoäidin peili, mutta

eniten huomiota herätti tadelakt-pintainen kylpyamme.
Tadelakt on vedenpitävä, kiiltävä, kalkkipohjainen

Janikan ja Scottin "kakkostalo" vi imeistelyä vail le
valmiina.

Talojen välinen puusilta.

Eila Heikkilä Eila Heikkilä
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laasti, jota on perinteisesti käytetty seinien ja kylpytilo-
jen pinnoitteena Marokossa. Amme- ja seinäpinnan vii-
meistely hiertämällä vei kolme viikkoa. Pintaan hie-
rottiin oliiviöljysaippuaa, joka muodostaa kalkin
kanssa kauniin ja kestävän pinnan. Ammeeseen ei lika
tartu ja sen voi puhdistaa huuhtelemalla. Ammeen
runko on tehty air rock -harkoista, jotka vastaavat
siporex-harkkoja. Ammeessa vesi pysyy kauan
lämpimänä.
Scott kertoi olevansa tontilla työmies. Janika on hoi-

tanut suunnittelua näkemyksiensä mukaan. New
Mexicon, Nebraskan ja Coloradon Nebraska-tyyliset
olkipaalitalot ovat olleet esikuvina. Rapatun olkipaali-
rakenteen palonkestävyys on ollut tärkeää. Scott
kertoman mukaan talojen rakentamisen syynä on se,
että ”vaimo on hippi”, joten vihreät aatteet ovat
taustalla. Rakennusluvan saannin kanssa ei ollut
ongel-mia, mutta jossain vaiheessa viranomaiset
heräsivät ihmettelemään, että tuollainenko siitä tulee.
Ykkös-rakennus on alueen ensimmäinen uusi talo,
sittemmin lähistölle on kohonnut isomman rahan
”eurotaloja” ja Scott pelkäsi hiukan että heidän
ekotalonsa voivat alkaa herättää vääränlaista huomiota.
Myönteinen kiin-nostus taloihin on ollut kyllä suurta ja
tuonut talkooapuakin. Toisaalta innostuksesta on ollut
harmia-kin. Janika Veski joutui lopettamaan
näyttökierrosten antamisen, koska työmiehet alkoivat
kompastua katselijoihin. ”Luulin vain harvojen
haluavan nähdä sen”, sanoi Veski, ”mutta sain satoja
puheluita”. Janika lupaa näyttää taloa vain
konsultoiville asiakkailleen, lehdistölle ja niille, jotka
pystyvät vakuuttamaan olevansa aivan tosissaan
olkipaalutalojen suhteen.

Tartto
Tallinnasta ajoimme Tarttoon Viron maatalousyli-

opiston Metsätalous- ja maanrakennusinstituuttiin
(Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut),

Olkipaalitalojen pihal la vasemmalta Ami Braxén, Erkki
Helimo, Janika Veski, Scott Diel, Matti Moilanen, Teuvo
Ranki ja Mikko Kylämarkula.

Kauniin turkoosi tadelact-amme ei pääse oikeuksiinsa
mustavalkokuvassa.

Eila Heikkilä

Eila Heikkilä
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jonka professori Jaan Miljan on. Instituutin rakennus
on ”dolomiittitalo”, joka on pinnoitettu dolomiitti-
laatoilla ulkoa ja osin sisältäkin. Jaan esitteli kuinka
luonnonmateriaalien (mm. saven, ruo'on, pellava-
päistäreen, hakkeen, sahanpurun ja turpeen lämmön-
eristyskykyä tutkitaan. Myös savimateriaalin lujuutta
tutkitaan puristuskokeilla.

Põlva, Lastentarhan olkipaalimaja
Saavuttuamme Põlvan maakunnan keskukseen

Põlvan kaupunkiin tapasimme Knut Klaisin, joka
opasti meidät juuri savirapatulle olkipaalimajalle
Mammasten lastentarhan leikkipihalle. Ensin näimme
keon rappauksesta ylijäänyttä punaista savea. Olisi
ollut mukavaa saada sitä kunnon kuorma mukaan
kotimaahan. Savi oli ilmastunut hyvin, koska se oli
peräisin Neuvostoliiton kaa-tuessa lopettaneen
tiilitehtaan varastosta. Savessa oli mukana hiekka ja
silttiä, silti se oli lihavaa ja siihen saattoi sekoittaa
paljon hiekkaa.
Lasten hienolla leikkimajalla on puurunko, joka kan-

nattelee kattoa. Olkipaaliseinien perusta on tehty hie-
kalla täytetyistä vanhoista autonrenkaista. Niiden pääl-
lä on kattohuopaa estämässä kosteuden nousemista
seiniin. Paalien alustaa tasoittavat laudoista tehdyt
kehikot, jonka päälle laitettiin kaksi paalikerrosta.
Paalit kiinnitettiin toisiinsa muovivanteilla. Sitten
paalien päälle laitettiin laudat, jotka kiinnitettiin
puurunkoon metallisilla asennusvanteilla. Seinää
korotettiin vielä kahdella olkipaalikerroksella. Katon
päreet ovat haapaa. Vesikatto ja rappaus olivat työn alla
yhtaikaa.
Savirappauksen ensimmäinen kerros tehtiin mas-

sasta, jossa oli savea ja hiekkaa 1 :1 . Toisessa kerrok-
sessa suhde oli 1 :3 . Kummatkin rappauskerrokset
tehtiin painamalla kämmenellä.
Lapset ovat saaneet todella hienon leikkimajan, jonka

rakentamisen vaiheista voi ladata kuvasarjan
osoitteesta: www.savikodu.pri.ee/galerii.html eli
Savikodu yhdistyksen galleriassa otsikolla: ”Põlva
Ökofestivali 2007 raames põhumajakese püstitamise
fotod”.
Knut ja Riina Klaisin oman savirapatun

olkipaalitalon vaiheita esitellään osoitteessa:
www.savikodu.pri.ee/index2.html. Sivuilla on mm.
runsaasti kuvia, päiväkirja rakentamisesta ja tietoja
kustannuksista.

Värska
Illalla saavuimme Värskaan hostelliimme (Värska

külalistemaja). Siellä Värskan kunnanjohtaja Raul
Kudra kertoi meille yleensä Setumaan kulttuurista ja
elinkeinoista, sekä erityisesti Värskasta itsestään.
Illalla aterian jälkeen saimme seuraksemme maja-

paikkamme isännän, joka viihdytti meitä haitarin soi-
tolla.

Jaan Mil jan esittel i tutkimusjärjestelyjä.

Yläkuvassa Knut Klais ja punaista rappaussavea.
Alakuvassa Saviyhdistyksen matkalaiset tarkastelevat
majan yksityiskohtia.
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Lastentarhan majan rakennusvaiheita. Kuvista näkyy
rengasperusta ja puurunko; olkipaaleja ja ni iden
kiinnittämistä; rappausta käsin; rappaussaven
sotkemista jaloin sekä pärekaton tekoa. Lisää kuvia
osoitteessa osoitteesta:
www.savikodu.pri.ee/galeri i .html otsikol la: ”Põlva
Ökofestival i 2007 raames põhumajakese püstitamise
fotod”.
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Lüüpnitsan sipuli-, kala- ja käsityömarkkinat
Lähdimme aamupäivällä Lüübnitsan kylään, jossa oli

runsaasti sipulia kaupan jo kylän raitin varrella.
Varsinainen markkinapaikka oli niityllä Pihkovan-
järven rannalla. Tarjoilla sipulien lisäksi hunajaolutta,
avotulella grillattua villisikaa, kalaa, makkaraa, kan-
kaita ja käsitöitä ja muuta markkinatavaraa. Jokunen
kansallispukuinen setukainenkin nähtiin. Ohjelmassa
oli myös Etelä-Viron parhaan keiton valinta. Tunnelma
oli mukava ja leppoisa. Tapahtuman yleisömenestys oli
varmaankin yllätys järjestäj ille. Parkkialueeksi varattu
pellonpala oli riittämätön suurelle automäärälle ja
tapahtumaan oli todella pitkä jono. Retkueemme oli
todella tyytyväinen, että tapahtumassa tuli käytyä
hyvissä ajoin ennen suurinta ryntäystä. Moni vannoi
palaavansa vielä tulevina vuosina.

Põlvan ekofestivaalit
Seuraava kohde oli Põlvan kaupungin keskustassa

vanhan Maarjan kirkon lähellä. Ekofestivaalien
”Vihreämpi elämä 2007” teemana oli ”terveyttä
luonnosta”. Esillä oli niin ekorakentamista kuin villaa,

pellavaa, terveellistä syötävää ym. Lapsillekin oli
järjestetty tekemistä, paikalla saattoi askarella, maalata
tai tehdä käsitöitä.
Festivaaleilla Ukusavimaja esitteli savirappauksen

tekemistä sekä savesta, hiekasta ja pellavasta tehtyjä
harkkoja. Tämä Savituba-koju tuntui kiinnostavan
ihmisiä.
Nähtävillä oli myös hamppukuidusta tehtyä

eristelevyä sekä ekologisia pigmenttejä ja maaleja.
Säästävän renoveerauksen kojulla mm. Kunnostettiin
vanhaa peiliovea ja Majatohter, ”restaureerimis-
kauplus” mainosti toimintaansa. Mielenkiintoiselta
näytti myös massan teko selluvanusta, liitujauhosta ja
liotetusta jätepaperista. Hirsirakentamistakin oli näy-
tillä.

Põlva Talurahvamuuseum
Põlvan kotiseutumuseossa Karilatsin kylässä oli

retkuettamme vastassa museonjohtaja. Heti ensimmäi-
seksi tutustuimme vanhaan viljamakasiiniin, laina-
jyvästöön. Se on rakennettu 1879. Perunan viljelyn
yleistyessä viljan varastoinnin merkitys väheni ja

Lüüpnitsan markkinoil la ol i saatavil la mm. hunajaolutta
ja rinki löitä.

Ekofestivaalei l la savirappaamisen työnäytös sekä
kehystetyt mall irappaukset ki innostivat yleisöä niin,
että kojusta oli vaikeaa saada valokuvaa.

Eila Heikkilä Eila Heikkilä

Vanhan makasiinin restaurointi on käynnissä. Mikko, Jaan ja Teuvo tutkivat rappausta ja miettivät
korjausmenetelmiä.

Eila Heikkilä Eila Heikkilä
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pitäj ien jyvästörakennuksia myytiin, tämäkin myytiin
1920-luvulla vesivoimalan omistajalle Jacob Vallille.
Makasiini oli monessa käytössä: mm. Kylätalona,
turbiinien valmistuspaikkana ja viljan kuivaamona.
Makasiinin ensimmäinen kerros on muurattu luon-

nonkivestä ja rakennusta on 1920-luvulla korotettu
toisella massiivisavesta rakennetulla kerroksella. Savea
on tuettu puurimoilla. Katon huonon kunnon takia
seinä oli vaurioitunut ja museonjohtaja kaipaili matkan
asiantuntijoilta neuvoja käynnissä olevaan restau-
rointiin, mm miten uusi savimassa saadaan pysymään
kiinni vanhassa. Jaan Miljan, Teuvo Ranki ja Mikko
Kylämarkula tutkivatkin tarkkaan seinien rakennetta,
koostumusta ja kuntoa.
Museoon on tuotu komea tuulimylly, mutta muuten

miljöö on vanha pitäjän keskus Tarton ja Võrun välisen
vanhan postitien varrella. Alueella on hirrestä raken-
nettu kunnantalo karsserikoppeineen, kyläkoulu, joka
on rakennettu 1889, opettaj ien asuintalo ja muita
kouluun liittyviä rakennuksia. Koulu on 1900-luvun
alkupuoliskon asussa ja se on ollut käytössä vuoteen
1972 asti. Sitten koulukkaita alkoi olla turhan vähän ja
museo perustettiin.

Kevytsavitalo Ihamarussa
Vanhan massiivisaven jälkeen näimme ihka uutta

kevytsavea. Alan Altement tekee Ihamarun kylään
kevytsavitaloa. Alan on ollut rakentamassa hirsitaloja
Norjaan, Ruotsiin ja Eestiin, mutta eniten hän pitää
savirakennuksista. Uudet rakennustekniikatkaan eivät
viehätä Alania ollenkaan.
Talolla on puurunko ja seinissä noin 30 cm kevyt-

savea, joka on tehty paikallisesta punaisesta savesta,
hiekasta ja hakkeesta. Sisärappauksen vahvuus on noin
2 cm ja koostuu savesta hiekasta ja osmankäämin
”villasta” eli siemenhahtuvista. Ulkopuolella on 5 cm
paksu ruokolevy (Bergerlevy), jonka päälle on tehty
kolmikerrosrappaus kalkkilaastilla. Rappauskerroksen

kokonaispaksuus on noin 3 cm.

Keramiikkapaja Piusassa
Piusa koopad eli Piusan hiekkakaivosten luolat jäivät

tällä kertaa näkemättä. Kuopat ovat syntyneet lasin
valmistukseen tarvitun hiekkakiven kaivamisesta 1922
ja 1970 luvun lopun välillä. Niiden pituus on 20 km ja
korkeus 10 m.
Setumaa ei ole yhtä viljavaa kuin monet muut Viron

osat, mutta onhan siellä savea. Setukaiset ovatkin
perinteisesti saviastioiden ja muun keramiikan tekijöitä
ja kulkukauppiaita. Tutustuimme keramiikan tekoon
Piusan käsityötuvassa nimeltään Savikoda.
Matkalla Värskaan ajoimme Venäjän rajan tun-

tumassa ja näimme, ettei Vaalimaa ole ainoa paikka,
jolle kertyy pitkiä usean kilometrin rekkajonoja.

Lobotkan muinaisnuotioiden yö
Tulille päästiin illalla Värskan lähelle Värskan

kapean lahden rannalle. Rannalla sytytettiin liekkeihin
vanha vene ja ylempänä rinteessä järeänsorttisesta puu-
tavarasta koottu kokko. Pienempiä soihtuja paloi eri
puolilla juhlapaikkaa ja nuorten kantamina. Ohjel-
massa oli niin nuorison esittämää diskotanssia kuin
tanssimusiikkiakin. Rohkeimmat savimatkalaisetkin
pyörähtelivät sannikolla esiintymislavan edessä.

Seto Talumuuseum
Museon pedagogi Evi Rohtla kertoi puhuvansa vain

viroa tai setua, joten tällä kertaa meitä ei hemmoteltu
suomen, englannin tai edes saksan kielisellä esittelyllä
kuten monesti tällä matkalla, silti ymmärsimme
yllättävän paljon, niin hyvä kertoja Evi on.
Museo on avattu 1998 ja se esittelee 1800-luvun

lopun ja 1900-luvun alun Setumaan rakennuksia,
vanhoja työtapoja ja käsitöitä sekä muita perinteitä.
Rakennukset eivät ole alkuperäisillä paikoillaan, mutta
museoon on kerätty edustava pihapiiri esineistöineen.

Alan Altement (vasemmalla) kertoi kevytsavitalostaan (oikealla).

Eila Heikkilä Eila Heikkilä
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Teuvo Rankin ottamassa kuvassa Dolomiittitalon portai l la ovat vasemmalta alkaen Matti Moilanen, Jaan Mil jan,
Leena Kylämarkula, Li isa Moilanen, Mikko Kylämarkula, Eila Heikkilä, Ami Braxén, Erkki Helimo, Mikko
Rouhiainen, Lauri Helanen, Seppo Mannermaa ja Tero Haapanen.
Seppo Mannermaa ja Lauri Helanen li ittyivät tässä vaiheessa retkueeseen, he tul ivat Tarttoon Sepon lentämällä
pienkoneella.

Useimmat rakennukset on tehty hirsistä ja niillä on
korkea ruokokatto, mutta olkikattoakin oli sen verran
että vertaamaan päästiin. Saviseinääkin nähtiin,
museon pajassa oli korkean kiviperustan päällä massii-
visavea. Massassa näytti olevan savea ja soraa sekä
kanervaa.
Museon vieressä on Setu talomuseon Tsäimaja eli

Teemaja, komea uusi hirsirakennus, jossa saa syödäk-
seen setukaisten perinneruokia. Niitä edellisehtoona
pistelimme kulhokaupalla hyvällä ruokahalulla.

Alkumatkasta kotiinpäin ehdimme vielä poiketa
katsomassa Moosten kartanoa, joka on Nolckenien
suvun perustama. Päärakennus on valmistunut vuonna
1909 ja sen on suunnitellut riikalainen arkkitehti
August Reinber. Se on yksi parhaiten säilyneitä
kartanorakennuksia Virossa. Kartano on ollut tunnettu
viinatehtaastaan. Vuonna 1920 kartano kansallistettiin
ja siitä lähtien siinä on toiminut koulu. Kauniisti
luonnonkivistä ja tiilistä muuratut talousrakennukset
tekivät vaikutuksen. Savirakennuksia ei näkynyt.

Saviseinäinen paja Setu talomuseolla. Talomuseon opas Evi kertoi miten eri sivi i l isäädyt
tunnistetaan pukeutumisesta.

Eila Heikkilä Eila Heikkilä
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Suurkiitokset Jaan Miljanille ja kaikille virolaisille tuttavillemme, sekä Amille järjestelytöistä.

Samoin kiitokset Mikko Kylämarkulalle sekä Matti ja Liisa Moilaselle, jotka kuskasivat meitä

reissulla.

Lisää netistä:

www.srik.ee Säästva Renoveerimise Infokeskus

www.ukusavimaja.eu Ukusavimaja

www.emu.ee Eesti Maaülikool, Estonian University ofLife Sciences

setomuuseum.ee Värskan setumuseon sivusto.

www.setomaa.ee Setumaan kuntien liiton sivusto, myös suomeksi.

www.viro.org/setokaiset.htm Pro Estonia, setokaisista suomeksi.

www.setu.info Setukaisten ystävät

www.verska.ee Värskan sivusto myös suomen kielellä

www.polvamaa.ee Põlvan alueen sivusto

www.moosteguesthouse.com/Fin/Kartano.html ja www.mooste.edu.ee Moosten kartano

Setumaa

Setumaa sijaitsee molemmilla puolilla Pihkovan ja Peipsin järviä Kaakkois- Virossa ja Pihkovan Oblastissa, mutta
setokaisia kyliä on myös Siperiassa. Setumaan rajana lännessä on Võhandu-joki.

Setun kieli on luokiteltu viron kielen vöron murteen osamurteeksi, mutta vuonna 2002 kokoontunut Seto
Kongressi julisti setukaiset itsenäiseksi kansaksi, jolla on oma kieli, kulttuuri ja elämäntavat.

Setukaiset ovat tunnettuja ordotoksisesta uskostaan, naisten kaunista kansallispuvuista, joissa on runsaat
hopeakorut ja leeloista, kansanlauluista, joissa on paljon improvisaatiota. Ortodoksisen kirkon vaikutus ja vanhat
tavat ovat säilyneet rinnakkain. Setojen eepos ”Peko” kertoo peltojumalasta Pekosta. Peko-patsaan näimmekin
Setukaisten maatilamuseossa.

Elokuun ensimmäisenä lauantaina järjestetään Setomaalla kuningaskuntapäivä eri vuosina eri paikkakunnilla. Se
on kansanjuhla, jossa valitaan setojen kuningas Pekon sijainen sootska. Sootskan valinta on tehdään niin, että
jokaisen ehdokkaan tukijat asettuvat jonoon ja pisimmän jonon saanut tulee valituksi.

Setumaa ei ole ollut yhtä viljavaa kuin Viron parhaat maatalousalueet. Savea on kuitenkin ollut ja setukaiset ovat
tehneet keramiikkaa, jota ovat kulkeneet kauppaamassa. Noin 200 vuotta sitten tuli paikallisesta savesta tehdyistä
saviesineistä paikallisille merkittävä lisätulonlähde. Setukaiset olivat tunnettuja ns. poti-seto -matkoista hevosilla
Pihkovasta Tartoon asti. Perinnettä on taas yritetty elvyttää. Matkoilla on mukana haitarin soittaj ia, laulaj ia ja
tanssijoita jotka esiintyvät ja myyvät saviesineitä.

Värskaa pidetään Setumaan keskuksena. Kunnan luonnonvaroja ovat syvältä sedimenttikivikerroksista saatava
mineraalivesi ja Värskan lahden muta, jolla on terveysvaikutuksia. Värskan mineraalivesi on laajalti tunnettua ja
sitä saa ostaa pullotettuna. AS Värska Sanatoorium eli Värskan terveyskylpylä käyttää mutaa hoidoissaan.
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VIRON GEOLOGIAA

Viron geologia poikkeaa hyvin suuresti suomalaisista kallio- ja maaperämuodostumista. Suomalainen kallioperä on
pääosin Virolaiseen verrattuna hyvin vanhaa (yli 1 500 miljoonaa vuotta) ja koostuu kiteisistä kivilajeista, kuten
erilaisista gneisseistä ja graniiteista. Virossakin samat gneissit ja graniitit ovat olemassa, mutta ne makaavat paikoin
jopa kahdeksansataa metriä paksun hiekka-, kalkki- ja savikivistä koostuvan kerroksen alla. Nämä sedimentti-, eli
kerrostumalla muodostuneet, kivilaj it ovat huomattavasti suomalaisia kiviä nuorempia, vanhimpien näistä ollessa
”vain” noin 600 miljoonaa vuotta vanhoja.

Viron sedimenttikivet ovat alun perin kerrostuneet vaaka-asentoisina, mutta myöhemmin ne ovat kallistuneet siten,
että Pohjois-Virossa maan pinnalla nähdään vanhempia kiviä, kuin mitä maan eteläosissa. Tästä johtuen eri-ikäisiä
kerrostumia voidaan helposti seurata kuljettaessa maan halki pohjoisesta etelään. Sedimenttikivet ovat lisäksi niin
löyhärakenteisia, että joet ja meri ovat monin paikoin kuluttaneet niihin näyttäviä jyrkänteitä ja vesiputouksia.
Kostiveren alueella, Tallinnan lähellä ovat kalkkikivet lisäksi syöpyneet muodostaen nk. karstivajoamia, jotka ovat
paikallinen nähtävyys.

Teksti ja kartta: Aku Heinonen
Valokuvat: Mari Tuusjärvi

Virossa maanpinnalla näkyvissä oleva, eli paljastunut kallioperä koostuu siis pääasiassa 600-350 miljoonaa vuotta
vanhoista erilaisista sedimenttikivistä. Aivan vanhimpia n. 600-550 miljoonaa vuotta vanhoja Vendikautisia
hiekka- ja savikiviä ei tavata kuin aivan pohjoisrannikolla. Näiden päälle ovat kerrostuneet Kambrikautiset (n. 550-
500 Ma:n ikäiset) hiekka- ja savikivet, sekä Ordoviki- ja Siluurikautiset (n. 500-400 Ma:n ikäiset) kalkkikivet.
Nuorimmat Virossa tavattavat sedimenttikivet ovat maan eteläosien Devonikautiset (n. 400-350 Ma:n ikäiset)
hiekka- ja savikivet, joita on perinteisesti louhittu lasihiekaksi mm. Piusan louhosalueella Etelä-Virossa.
Kambrikautisia savikiviä on puolestaan louhittu tiili- ja keramiikkateollisuuden sekä käsityöläisten tarpeisiin.

Kivettyneiden, satoja miljoonia vuosia vanhojen sedimenttikivien päälle on viimeisin jääkausi kerrostanut paikoin
miltei sata metriä paksun, kivettymättömän sedimenttikerroksen. Tämä on Viron pinnanmuotoja pääasiassa
määräävä, harjuja ja selänteitä muodostava maaperä, johon kuuluvat jääkauden aikana ja sen jälkeen kerrostuneet
maalaj it kuten sorat, hiekat, moreenit ja tietenkin savikerrostumat. Maaperä myötäilee kallistunutta

Viron yksinkertaistettu kall ioperäkartta ja poikkileikkaus kall ioperän kivi lajeista (mukail len Systraa 2006).
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sedimenttikivipakkaa siten, että paksuin maaperäkerrostuma on maan eteläosassa (10-80 m) ja ohuimmillaan
pohjoisrannikolla (0-5 m). Jäätikön määräämistä kerrostumisolosuhteista johtuen paksuhkoja savikerrostumia on
päässyt muodostumaan vain Viron eteläosissa.

Vasemmalla: Karstivajoamien muodostama ”kalkkikivisieni” Kostiveren karstialueella. Oikealla: Keilajoen
vesiputous, jonka joki on kuluttanut n. 450 miljoonan vuoden ikäiseen kalkkikiveen.

Vasemmalla: Piusan lasihiekkalouhoksen kaivoskäytäviä. Oikealla: Kirjoittaja ihmettelee Ordovikikalkkikiviä
Suomenlahden etelärannalla, Paldiskin niemimaalla.
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I lmari Kosonen

Paloturvalinen materiaali:

Reijo Kettunen rakensi savisaunan

Saunoja on rakennettu ja rakennetaan kaiken aikaa sekä hirrestä, puusta että kivestä. Ja jopa jääpaloista

kootaan tilapäisiä saunoja. Harva on rakentanut savusaunaa savesta, mutta Reijo Kettunen Korpilahdelta

todella pystytti itse savisaunan omien piirustustensa mukaan ja vielä isomman rakennuksen sisään.

Ikivanha materiaal i

Perimmältään savi on ensimmäisiä materiaaleja, josta
ihminen yleensä on rakentanut. Tiilirakenteet joko
polttamattomina savipaakkuina tai poltettuina ovat
olleet suosittuja ja poltettuna kestäviä. Suomes-takin
on osoitettu rakennuspaikkoja, joihin on kivi-kautena
pystytetty ohuista puisista riu´uista ristikkäisiä
seinärakenteita, jotka sitten jälkeenpäin on tiivistetty
savella lämpimämmiksi talvimajoiksi.
Muutamia saven ja olkisilpun seoksesta pystytettyjä

vanhoja rakennuksia on siellä täällä Suomessakin pys-
tyssä ja niitä löytää mm. Viron Tarton seuduilta
alkuperäisinä rakennuksista aukeilta seuduilta, missä
puusta on ollut pulaa.
Eräissä ekologisissa rakennushankkeissa on nyt

ryhdytty käyttämään savea rakennusmateriaalina ja
näitä retrosavitaloja on eri puolilla maata. Niiden etuja
rakentajat kyllä esittelevät, mutta puuhun ja tiiliin
perehtynyt kansa ei oikein vain innostu savitaloihin,
sillä savimajalla on kuitenkin alkeellisen majan imago.
On jopa perustettu Saviyhdistys savirakentamisen
edistämiseksi r.y. tuomaan esille saven erinomaisuutta.

Reijo Kettunen – savisaunan rakentaja

Reijo ja Erja Kettunen asuvat Korpilahden Tikka-
lassa Muuratjärven saaressa sillan takana, minne he
muutaman hehtaarin palstalleen ovat rakentaneet
maalaispaikan, johon kuuluvat sekä asuinrakennus,
kotieläinsuojia että myös Korpiketun maatilamajoitus
savisaunoineen ja kokoontumistiloineen. Vaikka nime-
nä on Korpikettu, ei seutu ole mitään korpea, vaan
tiheästi asuttua Tikkalan kylää, joka kohta on Jyväs-
kylän kaupungin keskipisteen seutua, kun Korpilahti
kuntana liitetään Jyväskylän kaupunkiin vuoden 2009
alusta.
Pihassa tulee vastaa Tumma-tamma. Talon rannalla

pidetään joka talvi Korpiketun raviajot, joissa sarjoina
ovat sekä tavalliset raviajot, mutta myös kirkkoreki-

ajot, pienten ponien rekiajot että myös ratsastusajot
Muuratjärven jäällä.
Isäntä on itsekin aikoinaan ajanut puuta amma-

tikseen hevospelillä ja ansainnut elantonsa metsuri-
töissä. Mutta järjestötyöt veivät miehen aikanaan
muihin töihin, mutta nyt hän on halunnut palata takai-
sin maalaiselämään ja tarjota alan elämyksiä talossa
vieraileville ryhmille.
Metsätorpanmaa ry seudun pienviljelijäperinteen

vaalijana pitää talossa tilaisuuksiaan. Niihin on kuu-
lunut mm. luokkien tekokurssi. Nyt kartoitetaan maas-
tossa seudun talvisia rekiteitä eli jäädytettyjä ruukin-
raiteita. Ja ohjelmassa ovat myös länkien teko puun
kaadosta hevosen selkään käyttölängiksi. Ja jos vain
osallistuj ia ilmaantuu, voidaan vaikka opettaa
savisaunan rakentaminen.
’ Idea saven käytöstä savusaunan rakentamiseen ei ole

omani, sillä näin aikoinaan savisaunan Vääksyn
keramiikkatyöläisen pihapiirissä. Mutta tämän savisau-
nan olen suunnitellut omin piirustuksin ja pystyttänyt
kokeilu ja erehdysperiaatteella’ , kertoo mies. Raken-
tamistyötä varten on pihapiirissä mm. sirkkelisaha,
jolla voi sahata tukkipölkyistä suoraan 11 metrin
lautatavaraa ja tarvittaessa myös 12,5 metrin pituista
tavaraakin. Näin pitkää puuta suursahat eivät pysty-
kään sahaamaan.

Osaksi suurempaa rakennusta

'Ajatus savisaunan rakentamiseen tuli tarpeesta saada
savusauna osaksi suurempaa rakennusta, kokous-,
tarjoilu- ja yöpymistilojen yhteyteen. Yleensähän
savusauna kunnallisten rakentamisohjeiden mukaan on
paloturvallisuussyistä rakennettava kauas muista raken-
nuksista. Näin jotta savusauna palaessaan ei sytytä
muita rakennuksia. Mutta jos savusauna viedään kauas
muista tiloista, sitä on hankalampi käyttää talvisaikaan'.

’Mutta tekemällä savusaunan savesta sain sen palo-
turvalliseksi ja muiden tilojen yhteyteen saman katon
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alle. Vaikka rakennustarkastaja väitti, että en pysty
rakentamaan palamatonta savusaunaa, rakennusvalvon-
ta hyväksyi piirustukset, joissa tämä 10 hengen ryh-
mälle suunniteltu savusaunatila oli osana suurempaa
hirsirakennusta, jossa kyllä on myös pienempi ulos-
lämpiävä sauna’ , kertoo sitkeä rakentaja hankkeestaan,
jonka puitteissa hän on antanut perusoppia palo-
turvallisesta saunasta sekä rakennustarkastajalle että
jopa arkkitehdeille.
Poiketen parista muusta Suomessa rakennetusta

savisaunasta tämä Korpiketun savisauna poikkeaa
omaksi erinomaiseksi ratkaisukseen juuri siinä, että
savea käyttämällä savusauna on saatu osaksi suurem-
paa rakennusta, viemättä sitä eri rakennukseen kauaksi
muista, jolloin se ymmärretään vain kesäkäyttöiseksi.
Periaatteessa sama paloturvallisuus olisi saavutettu
rakentamalla sauna tiilistä, mutta silloin olisi jouduttu
käyttämään enemmän ostotarvikkeita ja kuitenkin vielä
eristämään tiili muista rakenteista.
’Savisaunan alle tehtiin betoninen laatta. Kiuas

suunniteltiin pukuhuoneen puolelta lämmitettäväksi,
jotta ei tarvitse mennä savuun puita lisäämään’ .

Savi vaati kuivatuksen

’Seiniä varten otin Muuratjärven lahdesta 21 kuutiota
sinistä savea. Ja seinän sitomista varten rantapöhei-
köistä pajua. Lattianrajaan varasin tuuletusluukut,
joiden kautta voi järjestää saunatilan kuivatuksen
saunomisen jälkeen. Seiniä aloin rakentaa savesta niin,
että sahasin seinän paksuisia puupölkkyjä jäämään
poikittain saven sisään. Niihin oli kätevää naulata kiin-
ni laudat muotiksi, johon savea sullottiin pajuker-
roksineen sitomaan seinä tiiviiksi lämmönvaihteluita
varten.
Yllätys oli, että savi on märkänä niin raskasta ja

liikkuvaa ja pullisteli noita muottilautoja ulos. Oli
varattava aikaa, jotta kerrokset kuivuivat eikä savi enää
elänyt. Savisaunan sisäkaton tekoa varten oli tietysti
tehtävä tukirakenne, jonka päälle tehtiin savesta loivas-
ti kaareva kattoholvi. Mitään puurakenteita ei savukiu-
kaan kohdalla ole saviseinässä palonarkoina kohtina, ei
noita puupölkkyjäkään, joita on muissa kohdissa.
Otin pajuja, joilla seinät ja holvi sidottiin vahvem-

maksi rakenteeksi. Olkia en käyttänyt, vaikka niitä
yleisesti otetaan saven sekaan. Hiukan hankaluutta on
ollut siitä, että saveen jätetyt pölkyt märässä savessa
ensin turposivat, mutta siten kuivuessaan kutistuivat.
Tämä toi reikiä, joita on sitten jälkikäteen tiivistetty.
Savupiipun rakensin niin, että sen pellillä säädetään

savun kulku hitaasti saunatilasta ulos. Koska sauna on
muiden tilojen yhteydessä, ei tullut kysymykseenkään
lämmitys savusaunojen tapaan niin, että savu kiuruaa
raollaan olevasta saunanovesta muihin asuintiloihin.
Eikä räppänää voitu rakentaa myöskään niin, että savu

tulee ulos seinäräppänästä. Ainoa tapa oli järjestää
savun kulku savupiipun kautta’ , selostaa tämä
savisaunamestari, joka saatuaan savisaunan seinät ja
holvit valmiiksi rakensi sen ympärille ja päälle
rakennuksen muut hirsiset seinät ja puurakenteet.
Kiuas on tavanomainen savukiuas, mutta puut

pannaan kiukaan uuniin pukuhuoneen puolelta.
Savisaunan lauteet eivät ole suinkaan savea, vaan

tavanomaiseen tapaan puuta. Jollei saunoja erikseen
ulkopuolelta tarkastele, mistä aineesta sauna todella on
koottu, ei hän saunan sisäpuolella lainkaan huomaa
savea seinissä. Eikä löylykään poikkea hirsisaunan tai
lautavuoratun saunan löylystä, sillä savi sitoo lämpöä ja
kosteutta jossain määrin samoin kuin puukin.
Saunojille on varattu omatekoisia vihtoja, jotka

samalla antavat tunnelmaa pukuhuoneeseen, jonka
koristeina ovat pahkakalusteet. Nokinen ikkuna antaa
sen verran valoa, mitä oikea saunatunnelma vaatii.
Vieressä on kalaisa, kirkas Muuratjärvi, joka

kuluneena keväänä lainehti jo 21 . huhtikuuta jäistä
vapaana. Vierasporukoille Reijo Kettunen järjestää
savusaunoja ja vieraille Erja-emäntä järjestää tarjoilut
ja majoituspaikat samassa rakennuksessa.
Mitään piirustuksia savisaunan tekoon ei tässä

anneta. Jos mitä vihjeitä voi antaa, on vihje
järviruokojen käytöstä saven sisäisenä tukiaineksena.
Ruoko on piipitoista ja lahoaa kuivissa tiloissa hitaasti
ja järvissä sitä riittää. Jos kuka aikoo rakentaa
savisaunan Reijo Kettusen mallilla suuremman
rakennuksen osaksi, kannattaa koesaunoa hänen
savisaunansa. Ja kannattaa pitää yhteyttä paikalliseen
rakennusvalvontaan, jotta hankkeen toteutuksessa ei
tule yllätyksiä, sillä rakennustarkastaj ien ammattitaito
ja suhtautuminen outoon materiaaliin saattaa vaihdella
yllättävän paljon eri paikkakunnilla.

Reijo Kettunen pystytti Korpilahdella savesta
savisaunan ja suosittelee muillekin tätä palovarmaa,
mutta työläästi pystytettävää savisaunaa. I.K.
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