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PÄÄSKYNEN - Saviyhdistys ry.:n jäsenlehti/Lerbyggarföreningens
medlemstidning - Nr. 1-2/10

Toimitus: Ann-Marie Braxén-Frommer, Erika Sillander ja Eila Heikkilä. Taitto: Eila Heikkilä.

Pääskyseen tuleva aineisto osoitteella: Saviyhdistys, c/o Frommer, Bocksintie 44, 08700 Lohja; 
tai sähköpostiosoitteeseen amibraxen@gmail.com tai saviposti@saviry.fi.
Material till tidningen till ovanstående postadress eller e-mail.

SAVIYHDISTYKSEN HALLITUS 2010

● Sinikka Siekkeli, puheenjohtaja/ordförande 
Pippurintie 134, 02400 Kirkkonummi  
050-5658798, sinikka.siekkeli@gmail.com

● Erika Sillander,  varapuheenj./viceordf.
Majorsvägen 56, 66100 Malax
046-8480560, erikasillander@gmail.com

● Marita Launonen, rahastonhoitaja/kassör 
Bocksintie 25, 08700 Lohja 
044-2745536, tumbeliina@gmail.com

● Ann-Marie Braxén-Frommer, sihteeri/sekreterare
Bocksintie 44, 08700 Lohja
040-9608939, amibraxen@gmail.com

● Kati Juola
Björklidantie 40, 10300 Karjaa
045-1309626
katijuola@yahoo.com
 
● Jarmo Keskinen
Hakatie 19, 33800 Tampere
040-7661560, jarmo.keskinen@miljoonurkka.fi

● Mikko Kylämarkula
Porintie 800, 31640 Humppila
0400-121160
mikko.kylamarkula@nic.fi

Varajäsenet/Suppleanter:
● Jan Hedengren
Ålkilavägen 73,10120 Täkter
040-5312727, janhedengren@gmail.com

● Ilkka Lempinen
Nopolankatu 4, 32200 Loimaa
040-5825436
ilkka.lempinen@pp.inet.fi,

SAVIYHDISTYKSEN ALUENEUVOJAT

● Espoo, Siuntio: Seppo Mannermaa
mannermaa@kolumbus.fi
040-5559862
● Hämeenlinna:  Leo Järvenpää
Lakkimäentie 101, 13330 Harviala
03-619 6367
● Jyväskylä:  Hartwig Reuter
Väinöläntie 12, 40420 Jyskä
014-644 859; 040-532 4215
● Kotka:  Heikki Pennanen
Saksalantie 145, 49300 Tavastila
040-595 3928
● Nivala:  Kyösti Kangas
Maliskyläntie 1243, 85640 Maliskylä
08-445 464
● Porvoo:  Robert Holmberg
07320 Jakari
019-654180; 0400-491 441
OBS! INFORMATION PÅ SVENSKA
● Vaasa:  Pentti Okkonen
Tupasvillanpolku 10, 65710 Singsby
06-358 1353

Jäsenmaksu: henkilöjäsen 30 € opiskelijat 15 €, 
yhteisö/yhdistys 60 €, tukijäsenmaksu 100 €.
Medlemsavgift: person 30 € stud. 15 €, förening/
institution  60 €, understödsmedlem 100 €.

Yhdistyksen tili/ Föreningens konto:
Aktia 405563 - 237131

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

Saviyhdistys on myös Facebookissa. Etsi 
Facebookista nimellä Saviyhdistys tai Googlesta: 
Saviyhdistys  Facebook. Sivua voi katsoa ilman 
omaa Facebook-tiliä.Kannen kuva Seppo Mannermaa
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IN MEMORIAM

LEENA LOMMI
Ent.puheenjohtaja, monivuotinen jäsen

MUISTOA KUNNIOITTAEN
Saviyhdistys ry

Seppo Mannermaan olkipaalihalli rakennusvaiheessa, kuvat Ami Braxén-Frommer
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Edellisestä Pääskysestä on kulunut jo enemmänkin aikaa 
kuin toivottua, siksi lukijalla on nyt kädessään vähän tuhdimpi 
tuplanumero. Tässä välissä on ehtinyt tapahtua jos jotakin:

Yhdistyksen vuosikokoukseen Siuntiossa toukokuun 22 
pvnä osallistui toistakymmentä jäsentä. Kokoukselle tarjosi 
sangen mittavat puitteet Seppo Mannermaan olkipaalihalli. 
Onnittelut Sepolle hallin valmistumisesta ja kiitokset muka-
vasta ja ukkossäällä tunnelmallisesta kokouspaikasta. Tässä 
lehdessä Sepon ja Eilan kirjoittama juttu, jossa arvon lukijat 
saavat lisätietoja tästä ainutlaatuisesta kohteesta.

Kokous myönsi eroavalle hallitukselle vastuuvapauden ja 
valitsi sääntöjen mukaisesti hallituksen vuodelle 2010, jon-
ka puheenjohtajuus siirtyi Sinikka Siekkelille. Lehdessä s. 2 
hallituksen kokoonpano yhteystietoineen. Hallituksesta pois 
jääneitä jäseniä kiitetään lämpimästi yhdistykselle antamistaan 
panoksistaan!  

Kokous vahvisti v. 2010 jäsenmaksun suuruuden ja toimin-
tasuunnitelman.  Keskustelua herätti varsinkin tämän Pääsky-
nen-lehden julkaisumuoto.  Lehden teko lohkaisee huomatta-
van osan varoista. Kokous päätyi kuitenkin jatkamaan nykyistä 
julkaisutapaa, mutta aiheen käsittelyä jatketaan. 

Toimintasuunnitelmassa on varsin vähän uusia rakennuspro-
jekteja, joista talkoon tai muun informaation jakaminen voisi 
olla tärkeää. Jatkossa tulee pyrkiä elvyttämään kansainvälisiä 
kontakteja, myös pohjoismaisen NOLin uudelleen henkiinhe-
rättäminen on huomioitu ja sen laajentuminen Viroon ja mah-
dollisesti muihin Baltian maihin. 

Vuosikokous kunnioitti hiljentymällä keväällä poismenneen 
entisen puheenjohtajansa Leena Lommin muistoa. Jäämme 
kaipaamaan Leenan ihanaa luonnetta, aktiivisuutta ja asiantun-
temusta.

Ilahduttavaa on että muutama muukin rakennushanke on 
valmistunut. Antonia Ringbom on rakennuttanut Korpoströ-
miin olkipaaliateljeen, josta hän kertoo seikkaperäisesti tässä 
lehdessä. 

NBC on Inkoossa jatkanut olkipaalirakentamishankkeita, 
rakentanut mallitalon – kurssimuotoisesti – Inkoossa, ja tässä 
lehdessä esittäytyvät. 

Thomas Commondt on sinnikkäästi ja menestyksellä puur-
tanut Höyrylinnansa kanssa Paraisilla, josta toivotaan seuraa-
vaan lehteen seikkaperäinen selonteko. Aikomus on jatkossa 
lehdessä tuoda esille jo kauemmin käytössä olleita asuinraken-
nuksia ja saada asukkaiden mielipiteitä ja tunteita savitalossa 
asumisesta. Tässä numerossa esittelee Leo Järvenpää oman 
talonsa. Jatkamme tätä esittelyä sarjaluontoisesti, ja pyydäm-
mekin savitaloissa asuvia teroittamaan kynänsä ja keräämään 
hyvää kuvamateriaalia Pääskyseen.

Kansainvälisille kontakteille hyvä ponnahduslauta ilmestyi 
täysin yllättäen loppukesällä, kun Ranskasta nk. Terra In-
Cognita- hankeesta otettiin yhteyttä. Hanke kartoittaa koko 
Euroopan Unionin savi- ja maanrakennustoiminnan tilaa, sii-
hen liittyen sekä historialliset että uudet rakennukset ja tek-
niikat. Erittäin vahva painotus on alalla toimivien henkilöiden 
ja yritysten kartoittaminen ja toimittaminen yleiseen tietoon. 
Ranskasta saapui Suomeen Patrice Morot-Sir, jota Saviyh-
distys pystyi auttamaan kiertueen organisoimisessa sekä kon-

taktien luomisessa. Hän aloitti Suomen kierroksensa Turussa, 
Vehmaalla, Kuusistossa, Paraisilla  sitten Inkoo ja Siuntio, 
jatkoi Humppilaan, Poriin, Janakkalaan ja Ruotsinpyhtäälle. 
Nyt on sitten kaikkien halukkaiden mahdollisuus osallistua 
antamalla rakennustensa tietoja TI-hankkeelle. Samoin alalla 
toimivat, kuten rakentajat, restauroijat, rakennusmateriaalien 
valmistajat, kouluttajat laittakaa itsestänne tietoja eteenpäin. 
Selkeämmät yhteystiedot toisaalla lehdessä ja www.saviry.fi 
-sivustolla.

Elokuun lopussa Saviyhdistys osallistui jälleen Loviisan 
wanhat talot- tapahtumaan, tällä kerralla ei savisina silmä-
ripsiä myöten vaan infopisteellä. Se oli sijoitettu hyvin stra-
tegisesti Liisan kahvilan porttikonkiin, Mariankatu 2, jossa 
aivan KAIKKI vierailijat käyvät. Liisan kahvila on nyt saa-
nut olkipaaliseinänsä ja savirappaukset. Puitteet olivat hieman 
erikoiset mutta mahdottoman mukavia kiinnostuneita ihmisiä 
kohdattiin ja saatiin nauttia mukavasta säästäkin.

Marraskuussa on syyskokouksen aika. Tapaamme lauantai-
na 6. pvä Riittiölllä Vehmaalla. Sunnuntaina käymme Livon-
saaressa, tutustutaan muutamaan Ekokylässä rakennettuun 
savikohteeseen. Joukolla mukaan arvon jäsenet ja myös muut 
savi- ja olkipaalirakentamisesta kiinnostuneet, tässä on tilai-
suus olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa tulevaa toimin-
taa. Jos paikan päälle tulo on mahdotonta voi lähettää ideoita 
ja toivomuksia kaikille hallituksen jäsenille.

Aina välillä kuulee mukavia uutisia että jostain usein yllättä-
västäkin kohteesta on löytynyt vanhaa savirakentamista – tässä 
taannoin pölkkysaviseiniä Paraisilla. Tällaisista löydöistä toi-
vomme hartaasti tietoa. Ja sihteeri jaksaa muistuttaa...

Terveisin
Ami

SIHTEERILTÄ

Höyrylinnan isäntä Thomas Commondt, keskellä Patrice 
Morot-Sir ja Markku Hyvönen Turun Ammattikorkeakou-
lusta.
Husbond på Ångslottet Thomas Commondt, i mitten Pat-
rice Morot-Sir, och Markku Hyvönen, Turun Ammattikor-
keakoulu.
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Mer tid än önskat har flutit sedan förra numret av tid-
ningen och därför kommer den nu ut i ett digrare dubbel-
nummer. Ett och annat har också hänt sedan sist:

Föreningens årsmöte hölls i Sjundeå den 22. maj med 
ett tjugotal deltagare. Mötet hölls i den imposanta halm-
balshallen som Seppo Mannermaa byggt. Seppo gratule-
ras till den så gott som färdiga hallen och ett varmt tack 
för en intressant och under åskvädret stämningsfull mö-
tesplats. Seppo och Eila har ett bidrag om hallens bygg-
nadsskeden i tidningen, så den värderade läsaren får när-
mare information om det unika byggprojektet.

Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet 
och valde ny styrelse för år 2010, med Sinikka Siekke-
li som ordförande. På s. 2 finns den nya styrelsen med 
kontaktuppgifter. De avgående styrelsemedlemmarna 
avtackades å det varmaste för sina insatser föreningen 
till fromma!  

Mötet bekräftade medlemsavgiften och verksam-
hetsplanen för år 2010. Speciellt ingående diskuterades 
denna tidnings publiceringsform, som utgör en betydlig 
del av utgifterna. Mötet beslöt att tidningen utkommer 
som hittills, men diskussionen om saken fortsätter.  

Verksamhetsplanen innehåller rätt sparsamt med nya 
byggprojekt som kunde informeras om. I verksam-
hetsplanen betonas även vikten av internationella kon-
takter, också den nordiska NOLs återupplivning med 
utvidgning till Estland och eventuellt de övriga baltiska 
staterna.  

Årsmötet hedrade med en tyst minut den tidigare ordfö-
randen Leena Lommi, som avlidit under våren. Vi kom-
mer att sakna Leena, hennes härliga lynne, inspirerande 
medverkan och fackliga kompetens.

Det är glädjande att några byggprojekt blivit färdiga 
under året. Antonia Ringbom har byggt en halmbalsatel-
jé i Korpoström, och om den berättar hon utförligt här i 
tidningen. 

NBC har i Ingå fortsatt sina halmbalsprojekt, också 
som kurser, och berättar närmare om sig själva här. 

Thomas Commondt har med uthållighet och framgång 
fortsatt på sitt Ångslott i Pargas, och om det huset hoppas 
vi få en närmare rapport i följande nummer. Vi kommer 
att fortsätta med en serie om byggnader och deras in-
nevånare om hurudant det är att leva i ett lerhus. I detta 
nummer berättar Leo Järvenpää om sig och sitt hus. Alla 
ni som bor i lerhus, väss era pennor och sök fram bildma-
terial för tidningen, tack! 

De internationella kontakterna fick ett oväntat språng-
bräde när mot slutet av sommaren Terra InCognita, ett 
EU-finansierat stort projekt med målet att kartlägga alla 
europeiska länder vad beträffar ler- och jordbyggeri kon-
taktade föreningen. Kartläggningen omfattar både gam-
mal och ny byggsubstans, byggtekniker och med stor 

tonvikt folk och företag som verkar inom området. Från 
Frankrike kom Patrice Morot-Sir till Finland och förenin-
gen kunde assistera med organiseringen av en rundresa 
samt förmedlandet av kontakter. Han inledde sin odyssée 
i Åbo, Vehmaa, Kustö, Pargas, sedan Ingå och Sjundeå, 
fortsatte sedan till Humppila, Björneborg, Janakkala och 
Strömfors. Nu kan alla intresserade delta i TI-projektet 
genom att skicka in uppgifter om sina byggnader. Också 
alla som jobbar inom fältet som byggare, restaurerare, 
materialproducenter, utbildare mm. kan informera om 
sig själva. Närmare uppgifter om projektet i tidningen 
och på hemsidan www.saviry.fi .

I slutet av augusti deltog Lerföreningen igen i Lovisas 
gamla hus- evenemanget, denna gång inte med lera till 
ögonbrynen utan med en infopunkt strategiskt placerad 
i portgången till det av ALLA besökare frekventerade 
kaféet i Liisan talo, Mariegatan 2, som nu har fått sin 
halmbalsvägg och lerrappningar. Det var rustikalt så det 
förslog men med en massa intresserade, trevliga männis-
kor och leende vädergudar ett fint veckoslut.

I november är det dags för föreningens höstmöte, som 
ju närmast är ett planeringsmöte. Hoppas på livligt del-
tagande, detta är ett ypperligt tillfälle att aktivt delta i 
planeringen av den kommande verksamheten.

Vi träffas lördagen den 6. november på Riittiö gård i 
Vehmaa.  På söndagen besöker vi Livonsaari ekoby med 
några lerbyggeprojekt att bekanta sig med förutom själva 
ekobyn. 

Allt emellanåt kommer det trevliga nyheter att någons-
tans – ofta på överraskande platser- spår lera i äldre bygg-
substans hittas, nu senast kubbväggar i Pargas. Informa-
tion om sådant tar vi så gärna emot! Och sekreteraren 
orkar påminna om saken...

Med hälsning
Ami

FRÅN SEKRETERAREN

Heikki Pennanen (selin) savivalistamista antamassa Lii-
san-talon pihassa Loviisan wanhat talot-tapahtumassa.
Heikki Pennanen (med ryggen emot) informerar om ler-
byggeri på gården till Liisan-talo, i Lovisa.
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Leo Järvenpää

Leo Järvenpään kevytsavitalo valmiina.  
Kuva Teuvo Ranki

Luomu-lehden ilmoitus suomenkielisen oppaan 
ilmestyminen  savirakentamisesta kirvoitti mie-
leni ajattelemaan - jaha, savitalo. Hankin ko. op-
paan; luin sen. Muistiini palautui isäni puheet ja aja-
tukset savitalosta rakennuksena, jopa asuntona. Se 
kaiketi olisi terveellinen, luja ja pitkäikäinenkin. 

Olin kärsinyt allergisesta nuhasta yli 40 vuotta. Hengi-
tys  oli kiusallisen hankalaa. Jatkuva lääkkeiden käyttö 
arvelluttavaa. Keittyi ajatus, jospa rakentaisin savitalon. 
Hankin rakennuksesta suunnitelman ja toimitin sen ra-
kennuslupaviranomaiselle. Lupa myönnettiin ongelmitta. 
Rakennustarkastaja ilmoitti, että pioneereja aina tarvitaan. 

Talon rakennusala on 84 neliömetriä, josta varsinai-
nen asuinala 69 neliö ja loppu muodostaa saunan ja 
muut hygieniatilat. Rakentaminen aloitettiin syksyl-
lä. Rakennus on syväperustuksella ja syksyllä tehtiin 
teräsbetonipilarit. Seuraavana keväänä rakennettiin 
sokkelivasat. Näiden päälle ladottiin siporexiset rossi-
pohjaelementit. Paksuus 30 cm. Talon runko on puuta. 
Seinätolpitus kaksinkertainen. Seinän paksuus 40 cm. 
Seinät nuijittiin liukuvaluna yksi kerrallaan. Valumuo-
tiot kiinnitettiin tolppien ulkoreunoihin muottilukoilla. 

Seinämassassa on noin 80 kg rukiinolkia ja 400-
500 kg savea/kuutiometri. Savityön ajankoh-
ta oli kesäkuu. Alunperin tarkoitus oli panna lai-
pioon myös kevytsavimassa, mutta kyllästyminen 
savityöhön ja sopivan nostolaitteen puute antoi aiheen 
jättää savi laipiosta pois. Yläpohjaan pantiin 40 cm kut-
terinlastua. Vesikatto on profiloitu puralpintainen pelti. 

Lattifyllinä on varsinaisessa asumistilassa 5 tuumaa 
kutterinlastua rossipohjan päällä, lautalattian alla. Hygie-
niatiloissa kutterilastun sijaan on Leca-soraa.

Lämmitys toimii uunilämmityksenä puulla. Hygie-
niatiloissa on lämmityskaapeli kylmien aikojen varalle.  
Rakennusaika kesti 3 vuotta. Tässä sain erittäin perusteel-
lista ja tuiki tarpeellista neuvontaa Saviyhdistykseltä. Sii-
tä mitä lämpimimmät kiitokset erityisesti Teuvo Rankille. 

SAVIRAKENTAJA MUISTELEE

Kokemuksia varsinaisesta asumisesta

Yleisesti ottaen olen taloon hyvin tyytyväinen 10-vuo-
tisen kokemuksen pohjalta. Tähän jaksoon on sattunut 
lämpimiä ja kylmiä talvia, sekä hellekesä. Lämpö säi-
lyy talvella kohtalaisesti, eikä kesälläkään kovasti hi-
osta. Lämmityspuun tarve sekahalkoa (hakkuutähdettä 
ja ensiharvennuspuuta) 13-15 pinokuutiometriä/vuosi. 
Ruuanlaitto pääasiassa puuliedellä. Tähän kuluun. 5 heit-
tomottia klapeja, tähän sisältyy myös saunanlämmitys-
puut. Sähkön kulutus on vähän alle 3000 kwh/v. Suurin 
sähkönkulutus tulee vedenlämmityksestä. Ilmanvaihto 
on painovoimainen, ja raitisilmaventtilit ovat jatkuvasti 
auki. 

Talo sijaitsee n. 7 km etäisyydessä puolustuvoimien 
ammuntaharjoituspaikasta. Edellisessä talossa tuntui am-
munta heilauttavan koko taloa, mutta savitalossa ei kuulu 
ääni eikä tunnu täristykset. Kukat tuntuvat viihtyvän hy-
vin, ja niin myös asukas. Allerginen nuha on parantunut, 
olo tuntuu helpolta, hengitys sujuu vaivatta. Hellepäivinä 
kuumuuskaan ei ole ahdistavan hikistä. Yhteenvetona to-
tean 10 vuoden kokemuksesta, että 3 vuoden uurastus ei 
mennyt hukkaan. Työ oli kannattava, taloon kului rahaa 
260 000 mk. 

Suosittelen muillekin savitaloa! Vielä kiitokset Savi-
yhdistykselle!
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Leo Järvenpään talo on rakennettu vv. 1998-2000 Hämeenlinnan Kitun kylään. Seinät on tehty 
kevytsavirakenteisina. Laskelma perustuu jälkikäteen tehtyyn muisteluun rakennusvaiheen tapahtumista.

SAVISEINÄN RAKENNUSKUSTANNUS

 
Rakennuksen koko 12 x 7,30 m.  
Seinää kaikkiaan n. 37 m.  
Savesta rakennetun seinän korkeus n. 3,0 m = 111 m. 
Seinärakenteen vahvuus 0,4 m. 
Seinärakenteessa olevat aukot: ikkunat 140 x 120  5 kpl, ja 140 x 60 2 kpl ja 60 x 60 2 kpl sekä 
oviaukko 210 x 100.  
Saviseinää kaikkiaan n. 100 neliömetriä, jossa massaa 40 kuutiometriä.  
Kevytsavimassan paino n. 600 kg/kuutometri, jossa oljen osuus n. 80 kg. 

 
Käytetty työvoima keskimäärin 4 miestä. Työ kesti 24 päivää eli 24 pv x 8 h = 190 h kerrottuna 4 miehellä tulee 
työmenekiksi 760 miestyötuntia. 
 
Seinämassa on käsitelty 40 kuutioa x 600 kg on 24000 kg. Tunnin työssä on käsitelty massaa 24000 kg / 760 h on 
32 kg/h. 
 
Karkea hinta-arvio: 760 h x 14 euroa noin 11000 euroa jaettuna 100 neliömetrillä on n. 110 euroa neliömetrille.

Leon talo rakenteilla. Kuva Teuvo Ranki

Leo Järvenpää
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Seppo Mannermaa on rakentanut komean puurunkoisen 
olkipaalihallin Siuntioon. Pohjan pinta-ala on 300m2 ja 
harjakorkeus on n. 10,5 m.  Kokonaispinta-ala on n. 450 
m2 kolmessa tasossa. Siuntion kunnan rakennusvalvon-
ta suhtautui suunnitelmiin hyvin asiallisesti, mikä tuntui 
kannustavalta. Rakentamisen aikana kertyi runsaasti ko-
kemuksia. Alun näköaloja värittivät ”vaaleanpunaiset sil-
mälasit”, eikä todellisista kuluista ollut selvää näkemystä 
ensirakentajalle. Ilmatkaan eivät aina suosineet rakenta-
mista. Juhannus 2007 oli sateinen ja 9 olkipaalia pääsi 
kastumaan ja jouduttiin vaihtamaan. Improvisointia jou-
duttiin käyttämään joka ikinen päivä. Rakentaminen ei 
ollut ainoastaan vaativa fyysinen ponnistus, vaan myös 
useamman osallisen hermot repinyt turhautumien koet-
telemus.

Vuonna 2006 talvella Paavo Järvinen tuli mukaan 
suunnitteluun, mutta silloin rakentamista ei vielä ehditty 
aloittaa. Paavo keksi laajentaa tukirakenteille vielä yh-
den parven, ja päätilaa jäi silti vielä kuusi metriä. Näin 
saatiin yli 100m2 lisätilaa. Keväällä 2007 kaadettiin run-
koon tarvittavia puita omasta metsästä. Puut tuotiin trak-
torilla metsästä, Sepon silloin 11-vuotias Kalevi-poika, 
Sami 9-vuotta ja vaimo Mandy olivat apuna pilareita 
kuorittaessa. Kuoret irrotettiin käsin, petkeleellä ja 250 
barin painepesurilla. Sen jälkeen sään annettin muodos-
taa runkoihin kelomaisen pinnan.

Perustukset tehtiin vuonna 2007. Tekemässä oli viro-
lainen ryhmä, jonka ammattitaidon puute havaittiin liian 
myöhään: Raudat, joihin tukipylväät kiinnitettiin, asen-
nettiin betoniin sattumanvaraisesti vääriin kohtiin. Suun-
nitelmien mukaan pylväiden piti olla seinissä kiinni, 

mutta nyt ne ovat jonkun verran irti seinästä. Joidenkin 
mielestä näin on parempi, mutta se on makuasia. Väärissä 
kohdissa olevat tartunnat antoivat myös päänvaivaa koko 
runkotöiden etenemisen ajan, kun muutenkin on vaikea 
mallata vaihtelevan kokoisia ja muotoisia puunrukoja 
toisiinsa. Puolet ylioptimistisesta toivebudjetista meni 
perustuksiin. Aluksi suunnitteilla oli teräsrunko, joka oli-
si nopeuttanut töitä muutamalla kuukaudella, muttei olisi 
ollut toteutuneen näköinen.

Ensimmäiseksi talveksi muutama pylväs oli saatu pys-
tyyn. Etsittiin uusi rakennusporukka, joka alkoi helmi-
kuussa 2008 uutterasti pystyttää pylväitä. Rakennuksen 
puurunko on omasta metsästä, mutta työstäminen oli 
kallista. Olisi voinut olla järkevää ostaa heti uusi van-
nesaha ja tehdä puutavarasta nelikulmaista. Sen sijaan 
naapurin lahjoittama vanha puurakenteinen kenttäsirkke-
li oli otettu kunnostusprojektiksi. Liian myöhään, vasta 
sahatessa, huomattiin, että se tekniikka ei ollut tätä päi-
vää. Niinpä tarvittavat sahatavarat Sepon omista puista 
teki paikallinen yrittäjä, jolla oli huippumoderni Laimet-
kenttäsirkkeli. Oma sirkkeli jäi pihatontuksi seisomaan.  
Kurkihirsiä ja kattoa varten pystyttämässä oli kaksikin 
nosturikuorma-autoa.  Muuta nostamista varten kannat-
ti ostaa oma kuorma-auto, tuli halvemmaksi kuin työn 
tilaaminen. Kuorma-auton voi sitten myydä, kun sitä ei 
enää tarvitse. Oma traktorikaivuri, kaksi pikkutraktoria 
ja henkilönosturi tuli myös tarpeeseen ja edullisemmaksi 
kuin ulkopuolisen kaluston vuokraaminen.

Seiniin käytettiin paikallisen yrittäjän paalaamia suu-
rolkipaaleja, joiden koko on 120x70x250-300cm ja pai-
no n.250 kg/kpl. Tarvittaessa paalit ommeltiin ensin, ja 

Olkipaalihalli Siuntiossa
Teksti Seppo Mannermaa ja Eila Heikkilä, kuvat Seppo Mannermaa ja A-M. Braxén-Frommer
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katkaistiin sitten vasta moottorisahalla. Paalit puristettiin 
alas käsivinsseillä kiristetyillä vaijereilla niin kireälle 
kuin saatiin. Painumista ei sen jälkeen ollut paljoa. Jo an-
turaa valettaessa laitettiin lenkit vaijereita varten. Paalien 
piti olla kuivia, mutta tarkemmissa mittauksissa osassa 
tuoduista paaleista oli yli 25% kosteita kohtia. Kosteat 
paalit vaihdettiin, seinissä ne olisivat saattaneet kompos-
toitua. Paaliseinien tukevuutta lisää rengaspalkin virkaa 
toimittava puinen tikasrakenne. 70 cm levyinen sokke-
li tehtiin kahdella lekaharkkorivillä jonka väli täytettiin 
kierrätetyllä lekasoralla.  Paalien pinnalla on lekatiilisok-
keliin naulattu lammasverkko lisäämään tukevuutta ja 
rappauksen pysymistä.

Katto on ruoteiden varassa lepäävä Saksasta tuotu 
elementtirakenne, jossa on eristeenä polyuretaanilevy. 
Tämä valinta aiheutti suurta päänvaivaa. Lähetys oli rei-
lusti myöhässä, eikä millään tahtonut tulla ehjänä perille. 
Katto elementtejä lähetettiin kolme kertaa, ja joka kerta 
oli kuljetusvaurioita. Lisäksi katto naksuu aurinkoisena 
päivänä lämpölaajenemisen takia.  Aluksi suunnitteilla 
oli järviruokokatto, mutta sen tekeminen kaikkine työ-
vaiheineen, olisi maksanut noin 80 000 euroa... Koko-
naiskustannusten alentaminen rupesi tuntumaan ekologi-
selta.  Joka tapauksessa suunniteltu kattokulma olisi ollut 
muutenkin liian loiva ruokokatolle. Sisäpuolelle laitetaan 
mahdollisesti järviruokomattoa akustiikan parantamisek-
si.

Seiniin tehtiin kummallekin puolelle noin 50 mm sa-
virappaus ruiskuttamalla. Yksi seinistä ei ehtinyt kuivua 
ennen syksyn sateita ja ja pakkasia ja rappaus mureni. 
Seuraavana keväänä rappausta alettiin uusia murentu-
neen päälle, mutta se ei pysynyt. Siksi vanha rappaus 
poistettiin alta petkeleillä olkeen asti, ja entistä kauniimpi 
rappaus laitettiin samasta savesta, joka oli ollut seinällä. 
Rappaukseen saa kulumaan paljon aikaa ja rahaa, joten 
se kannattaa tehdä itse tai sopia työhön käytettävä aika. 
Tässäkin hallissa urakkaa aloitti mies pienellä lastalla il-
meisesti tarkoituksenaan tehdä täydellisen suora seinä ja 
itselleen mehevä palkka. Onneksi asia huomattiin ennen 
puoltaväliä. Sekoittamista varten oli lainassa laakasekoi-
tin Mikko Kylämarkulalta. ”Mikko antoi muuten ehdot-
tomasti suurimman henkisen tuen tälle projektille lukui-
sien puhelinkeskustelujen aikana”. 

Seppo kertoi, että kuivat aineet kannattaa sekoittaa en-
sin, sitten vasta lisätä savi ja viimeksi vesi, kun savi on hi-
outunut tasaisesti hiekkaan. Savea nostettiin sitä mukaa, 
kuin käytettiin ja esisekoitettiin veteen niin, että siitä tuli 
vaseliinin tuntuista massaa. Sääsuojan varmistamiseksi, 
5 mm paksuisessa pintarappauksessa on kalkkia, hiekkaa 
ja pigmenttiä. Seppo kysyi reseptiä Snellman Opiston ra-
kentajilta. Siellä käytettiin ainakin toisessa kerroksessa 
kalkin seassa savea. Omissa kokeluissa osoittautui, että 
pelkkä kalkki ei halkeillut ollenkaan, kun taas pienikin 

määrä savea kalkin seassa aiheutti halkeamia Joten savi 
jätettiin pois, ja puhdas kalkkinen pintarappaus kiinnittyi 
saveen erinomaisen hyvin. Ennen keskusteluaan maala-
rimestari Kalevi Järvisen kanssa Seppo sai väärää tietoa, 
että kalkkirappaus pitäisi suojata kalkkimaalilla, jota sit-
ten ostettiin 280 litraa, mutta ei käytetty. Hyvinkään Be-
toni Oy otti siitä tyylikkäästi vastuun ja onneksi hyvitti 
koko maalierän. Osaa siitä kokeiltiin sisäpinnan maala-
ukseen, ja se toimi hyvin saviseinään, tosin sävy oli vää-
rä.  Sisäseinät maalattiin Auron kalkkikaseiinimaalilla, 
johon lisättiin vähän keltaista pigmenttiä ja saatiin kaunis 
kanamunankuoren sävy. 

Hallin sisällä on tilaa lisäämässä kaksi parvea, toisesta 
pääsee päätyseinällä olevalle parvekkeelle. Toisella niis-
tä on käytetty kovaa ja kaunista trooppista kempas-puuta 
Malesiasta. Toisella on kotitilan 50 mm paksua sekalank-
kua. Seppo tuo maahan trooppista jalopuuta joka haka-
taan metsien ekologisia arvoja kunnioittaen, jatkuvan, 
erikäisen- kasvurakenteen periaattein.

Lämmitystä varten on hankittu lämpöilmapumppu 1,6 
kW:n sisääntuloteholla joka antaa n.5 kW lämpötehon. 
Syksyllä 2009 sisällä oli +18 °C pitkälle syksyyn, vaikka 
ulkona oli pakkasta 20 astetta. Aika hyvä 2000m3 kokoi-
selle hallille. Ulkopuolen routaeristys ei ollut riittävä tal-
ven 2008/2009 pakkasissa, joten pumppu hyytyi ja jäätyi 
tammikuussa. Paremman routaeristyksen ja lisälämmi-
tyksen myötä saadaan halli helposti energiatehokkaaksi 
ja lämpimäksi.

Tämän kesän jopa 30 asteen helteillä oli sisälämpotila 
varsinkin alakerrassa miellyttävät 20-24 astetta.

Hallissa on tarkoitus käsitellä olkea ja ruokoa ja tehdä 
elementtejä rakentamiseen suunnitteilla olevan ekoyhtei-
sön tarpeisiin. Sisäällä voi tehdä valmiiksi vaikka pienen 
omakotitalon, sillä jalopuisen itäseinän ovet aukeavat 11 
x 4,6 metrin kokoiseksi aukoksi. Ensimmäiset järviruo-
koelementit valmistuivat jo elokuussa 2010 alusta asti 
mukana olleen rakennusmestari Jaakko Tuomisen asun-
non laajennukseen.

Tie on ollut pitkä ja savinen, paljon on opittu ja loppu-
tulos on suurimmaksi osaksi onnistunut. Samoja virheitä 
ei kannata tehdä uudelleen, joten Seppo antaa saviyhdis-
tyksen jäsenille ilmaista konsultaatiota kokemuksensa 
pohjalta.

Seppo Mannermaa 
mannermaa@kolumbus.fi 

040-5559862
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Seppo Mannermaa har byggt en ståtlig halmbalshall 
med bärande konstruktion i stock i Sjundeå. Grundytan 
är 300m2 och åshöjden ca. 10,5 m. Den totala ytan är 
ca. 450 m2 i tre nivåer. Byggnadsinspektionen i Sjun-
deå kommun förhöll sig helt sakligt till byggnadspla-
nerna och det kändes sporrande. Under byggnadsske-
det samlades rikligt med erfarenheter. I början såg vi 
allt genom “rosa brillor”, och en nybörjarbyggare hade 
ingen klar uppfattning om de verkliga kostnaderna. 
Vädret var inte heller alltid speciellt gynnsamt. Mid-
sommaren 2007 var regnig och 9 halmbalar blev våta 
och måste bytas ut. Improvisering blev det dagligen. 
Byggandet var inte bara fysiskt krävande, utan för de 
flesta som deltog en pärs med nervslitande frustration.  
Vintern 2006 kom Paavo Järvinen med i planeringen, 
men själva byggandet kom inte ännu i gång. Paavo 
hade idén att utvidga den bärande konstruktionen med 
ännu en nivå, det entrala utrymmet blev ändå sex me-
ter. På så sätt fick vi över 100m2 mera utrymme. Våren 
2007 fälldes träden för stommen i den egna skogen och 
stammarna hämtades med traktor från skogen. Seppos 
då 11-åriga son Kalevi, Sami 9 år och hustru Mandy 
hjälpte till med att barka stammarna. Det skedde för 
hand, med barkjärn och med en högtryckstvätt med 
250 bar. Sedan fick vädret patinera ytan vackert grå.  

Grunden gjordes år 2007. Arbetslaget kom från Estland 
och för sent upptäcktes bristen på yrkesskicklighet hos 
dem: järnen, som stockarna skulle fästas med, blev fäs-
ta i betongen på måfå och på fel ställen. Enligt planen 
skulle stockarna fästas i väggen, men nu står de litet ut 
från den. Endel tycker att det är bättre såhär, men det är 
en smaksak. Men de felplacerade järnen gav huvudbry 
under hela arbetet med stommen, då det redan annars 
också är svårt att passa in trästammar av olika storlek 
och form. Hälften av den överoptimistiska önskebudge-
ten gick åt till grunden. Urprungsplanen var en stålstom-
me, och det skulle ha gjort arbetet snabbare med någon 
månad. Resultatet skulle dock inte ha blivit det är nu. 

Den första vintern hade några pelare rests. Ett nytt ar-
betslag söktes och de kom igång i februari 2008 med res-
ningen av pelarna. Byggnadens trästomme kom från den 
egna skogen, men bearbetningen av den blev kostsam. 
Det kunde ha varit klokt att genast skaffa en ny bandsåg 
och såga till virket fyrkantigt. I stället blev den gamla 
fältcirkelsågen, en gåva av en granne, ett renoveringspro-
jekt. Försent märkte vi, först när vi började såga att den 

tekniken inte fungerade i nutid. En lokal företagare med 
toppmodern Laimet-fältcirkel sågade sedan virket som 
behövdes av Seppos egna trän. Den egna cirkeln blev 
stående som en gårdstomte. För att lyfta taknock och tak 
behövdes två lastbilar med lyftkran. För annat lyftan-
de blev det billigare att köpa en egen lastbil än att köpa 
tjänster. Lastbilen kan senare säljas, när den inte längre 
behövs. En egen grävskopa, två små traktorer och en per-
sonlift var till stor nytta och blev förmånligare än att hyra. 

Till väggarna användes storbalar av halm, som en lokal 
företagare balat. Storleken på balarna är 120x70x250-
300cm och vikten ca. 250 kg/st. När det krävdes syddes 
balarna först och delades sedan med motorsåg. Balarna 
pressades ned med vajrar som med handvinsch spän-
des så hårt det gick. Balväggarna har sedan inte satt sig 
mycket. Redan när plattan gjöts lades länkar för vajrarna 
in. Balarna borde ha varit helt torra, men vid noggranna-
re mätningar visade det sig att en del balar ställvis hade 
över 25% fuktighet. De fuktiga balarna byttes ut, i väggen 
hade de kunnat bli kompost. För en högre stabilisering av 
balväggarna ersätter en ringbalk träkonstruktionen. Den 
70 cm breda sockeln gjordes med två lecablockrader och 
mellan dem fylldes återanvänt lecagrus. För ännu mera 
stadga och som rappningsunderlag har balväggarna klätts 
med fårnät, som spikats fast i lecablocksockeln. 

Taket är en elementkonstruktion med en isolerande 
polyuretanplatta importerad från Tyskland som vilar på 
sparrarna. Detta val har varit anledningen till stort hu-
vudbry. Sändningen var rejält försenad och svårt var det 
att få fram den oskadd. Tre gånger skickades takelemen-
ten och varje gång med transportskador. Taket knakar 
soliga dagar pga utvidgning. Ursprungligen var ett vas-
stak planerat, men kostnaderna skulle ha blivit ca. 80 000 
euro med alla de olika arbetsmomentena... Det började 
kännas mera ekologiskt att få ner helhetskostnaderna. 
Den planerade takvinkeln skulle heller inte ha lämpat sig 
för vasstak. På insidan blir det kanske vassmattor för att 
förbättra akustiken. 

På väggarna sprutades på båda sidorna ca. 50 mm ler-
rappning. En av väggarna hann inte torka innan höstreg-
nen och frosten och rappningen smulades sönder. Följan-
de vår började man rappa nytt på den gamla rappninen, 
men det höll inte. Den gamla rappningen togs bort ända 
till halmen, och en ännu vackrare rappning blandades 
av den gamla. För rappningen går det mycket tid eller 

En halmbalshall i Sjundeå
Text Seppo Mannermaa och Eila Heikkilä, översättning . A-M. Braxén-Frommer
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pengar, så det lönar sig att antingen göra det själv eller 
komma överens om tiden för arbetet. Här började en man 
jobba med en liten murslev väl med avsikten att göra en 
perfekt rak vägg och få en fet lön. Till all lycka märkte 
vi saken innan han hunnit halvvägs. En vertikalblandare 
lånades av Mikko Kylämarkula för att blanda massan. 
”Det absolut största själsliga stödet gav Mikko för detta 
projekt under ett otal antal telefonsamtal”.

Seppo berättade att det lönar sig att först blanda de torra 
substanserna, sedan kommer leran och sist vattnet, när 
leran har blandats jämnt med sanden. Leran togs upp 
vartefter den behövdes, och blandades först med vatten 
till en vaselinliknande massa. För att göra ytterväggen 
vädertålig består den 5 mm tjocka ytrappningen av kalk, 
sand och pigment. Seppo frågade om råd av Snellman-
högskolans byggare. Där använde man åtminstone i det 
andra skiktet lera i kalken. I egna försök visade det sig 
att enbart kalk inte fick några sprickor alls, då också bara 
en liten mängd lera i kalken förorsakade sprickor. Le-
ran lämnades alltså helt bort och den rena kalkrappnin-
gen fastnade ypperligt på leran. Innan Seppo hade talat 
med målarmästare Kalevi Järvinen hade han fått felaktig 
information att kalkrappningen bör skyddas med kalk-
målning, som sedan införskaffades 280 l som sedan inte 
användes. Hyvinkään Betoni Oy tog stiligt sitt ansvar 
och ersatte hela färgpartiet. Med en del av färgen gjorde 
man försök på en innervägg, och det fungerade bra på 
lerväggen, förgen var bara inte den rätta. Innerväggarna 
målades med Auros kalkkaseinfärg med tillsats av litet 
gult pigment, som gav en vacker äggskalston.

Inne i hallen ger två platformer ökat utrymme, från 
den ena kommer man ut på balkongen på gavelväg-
gen. Till den ena har använts ett hårt och vackert tro-
piskt trä, kempas, från Malaysia, till den andra 50 mm 
tjocka plankor från den egna skogen. Seppo importerar 
tropiskt ädelträ, som fälls under iakttagande av eko-
logiska värden, enligt principen kontinuerlig tillväxt. 
 

För uppvärmningen skaffades en luftvärmepump med 1,6 
kW intagseffekt, som ger ca. 5 kW värmeeffekt. Hösten 
2009 var det långt in på hösten +18 °C i hallen, fast det 
ute var -20 gradera. Ganska bra för en hall på 2000m3. 
Yttersidans frostisolering var inte tillräklig den kalla 
vintern 2008/2009, så pumpen slutade fungera i januari. 
Med en bättre isolering och med flere värmekällor blir 
hallen lätt energieffektiv och varm.

Under den heta perioden denna sommar med upp 
till 30 grader låg temperaturen innomhus i synner-
het på undre våningen vid angenäma 20-24 grader. 

I hallen är det meningen att jobbas med halm och 
vass och göra element för en planerad ekobys behov. 
Inomhus kan man fast bygga ett litet egnahemshus, 
då östsidans dörrar av ädelträ är 11 x 4,6 m. De förs-
ta vasselementen blev färdiga redan i augusti 2010 
för tillbyggnaden av byggmästare Jaakko Tuomi-
nens bostad. Han har varit med ända sedan början.  

Vägen har varit lång och lerig, mycket har man lärt sig och 
slutresultatet är till största delen lyckat. Samma fel lönar det 
sig inte att göra om, så Seppo ger gratis rådgivning åt Ler-
föreningens medlemmar utgående från sina erfarenheter.  

Seppo Mannermaa 
mannermaa@kolumbus.fi 

040-5559862
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FAL e.V.  on Eteläisessä Mecklenburgissa, Ganzlinin 
kylässä sijaitseva, vuonna 1990 perustettu järjestö. Se 
edistää alueen kehitystä ja luo parempia elinolosuhteita 
alueella asuville ihmisille mm. järjestämällä koulutusta 
pitkäaikaistyöttömille ja motivoimalla varsinkin käsityö-
läisiä pienyrittäjyyteen. Painopiste on ekologisuudessa, 
paikallisturismissa, savirakentamisessa, perinnerakenta-
misessa ja käsityöläisyydessä.

FAL e.V. järjestää näihin teemoihin sopivia kursseja. 
Enimmäkseen kurssit ovat saksankielisiä ja tarkoitettu 
paikalliselle väestölle, mutta myös kansainvälisiä, eng-
lanninkielisiä EU-rahoitteisia kursseja järjestetään. 

2009 sain Grundtvig-apurahan voidakseni osallistua 
viikon mittaiselle kansainväliselle savirappauskurssille 
New Educational Approach in Sustainable Natural Buil-
ding, Clay Plaster - Module 1,( Workshop for Educators 
and Trainers in Earth Building). Tämä FAL:n järjestämä 
EU-rahoitteinen savirappauskurssi on kaksiosainen (Mo-
dule 1 ja Module 2), joihin kuhunkin haetaan apurahaa 
omalla hakemuksellaan CIMO:sta. CIMO on kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, jonka Suomen 
konttori löytyy Helsingistä. Hakuaikoja on useamman 
kerran vuodessa. 

FAL:n savirappauskurssi järjestettiin 23.-30.05.2009. 
Kurssilaiset olivat Euroopan eri maista, Saksasta, Rans-
kasta, Hollannista, Italiasta ja Suomesta. Oli saviraken-
tamisen ammattilaisia, jotka olivat tulleet täydentämään 
pedagogisia taitojaan, oli muutama arkkitehti ja suunnit-
telija sekä savirakentamisesta kiinnostuneita maallikoita, 

joten viikon mittaan syntyi mielenkiintoisia keskustelu-
ja.

Kurssi oli hyvin ja ammattimaisesti järjestetty. Ohjeet 
päästä Berliinistä Ganzliniin olivat hyvät, Ganzlinin rau-
tatieasemalla vastassa oli opettajamme Burkard Rüger 
minibussilla, josta meidät vietiin yöpymispaikkaamme. 
Asuimme koko viikon Gutshaus Klein Dammerowissa, 
jossa oli hyvät huoneet ja loistavat oltavat. Kaikki ruo-
kailu oli järjestetty FAL:n puolesta. Aamiainen tarjoiltiin 
meille pöytiin FAL:n ylläpitämän puutarhan saviraken-
teisessa päärakennuksessa Wangeliner Gartenissa. Run-
saat ja herkulliset lounaat ja päivälliset meille valmisti 
meitä varta vasten palkattu kokki. Lisäksi kukin kurs-
silainen oli tuonut mukanaan jotain paikallista ruokaa. 
Kurssilaisista moni oli Ranskasta, joten saimme maistaa 
joka ilta uusia ja jännittäviä juustoja. Minä vein Fazerin 
sinistä suklaata ja Maalahden Limppua. Taisinpa viedä 
maistiaisiksi pienen pullollisen salmiakkikossuakin.

Kurssi oli jaettu teoriaosioon, harjoitustöihin ja opinto-
käynteihin. 

Teoriatunneilla saimme perustietopaketin savesta. Mitä 
savi on, mitä eri savilaatuja on ja mitkä ovat saven omi-
naisuudet. Oheislukemistoksi jokainen kurssilainen sai 
ison kansiollisen savirappausteoriaa.

Käytännön harjoitukset teimme useimmiten penissä 
ryhmissä. Aloitimme tustustumalla kurssilla käytettäviin 
erilaisiin savilaatuihin. Saksassa ammattimaisessa ra-
kentamisessa käytettävä savi tulee useimmiten jauhona 
säkeissä ja tuoteselostuksissa lukee, mistä mineraaleista 

Savirappausta ja verkostoitumista Ganzlinissa, 
Saksassa toukokuussa 2009

Teksti Erika Sillander, valokuvat André de Bouter

Pintarappaukseen leikattu kuvio.Daniel tekemässä väripintoja.
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kukin savilaatu koostuu. Eri savilaadut ovat sekä omi-
naisuuksiltaan että värisävyiltään erilaisia. Testasimme 
savea mm. vedenimukykytestillä. Seuraavaksi kävim-
me läpi savirappauksen teossa useimmiten käytettävät 
ainekset, jotka tällä kurssilla olivat saven lisäksi hiekka 
ja kuituna hieno olkisilppu sekä mahdollisesti pintarap-
paukseen lisättävä väripigmentti. Myös savilaatu vaikutti 
lopullisen rappauksen värisävyyn. 

Kurssin päätarkoitus oli oppia perusasiat savesta, oppia 
määrittelemään sopiva savirappaussekoitus ja kokeilla 
rappausta erilaisille alustoille sekä tehdä valmista rapat-
tua seinää. Kun olimme tutustuneet materiaaleihin ja työ-
välineisiin pääsimme tekemään rappaustestin, jonka idea-
na on saven, hiekan ja kuidun määriä vaihtelemalla tehdä 
25 kpl koerappausruutuja (ks. kuvat). Koeruudut tehdään 
noin 20x20 cm kokoisiksi ja max. 2 cm paksuiksi. Ne 
rapataan samalle alustalle, jolle varsinainen rappauskin 
aiotaan tehdä. Ruudut tehdään niin, että vasemmalla yl-
häällä on vähiten hiekkaa ja kuitua. Kun mennään ruu-
dukossa alaspäin, lisätään joka rivillä hiekkaa ja oikealle 
mentäessä lisätään kuidun määrää. Ruudukoiden anne-
taan kuivua, jolloin nähdään hiekan ja kuidun määrän 
vaikutus lopputulokseen. Näiden koeruutujen perusteel-
la valitaan lopullinen savilaastisekoitus. Esim. pohja- ja 
pintarappauksen sekoitukset voivat olla hiukan erilaisia. 
Pohjarappauksessa saa olla pieniä halkeamia seuraavan 
kerroksen paremman tartunnan takaamiseksi, kun taas 
pintarappauksen tulee olla sileä ja halkeilematon. 

Kun valitsemallemme savilaadulle oli määritelty sopi-
vat laastisekoitukset, kukin ryhmä sai oman seinäpinnan, 

johon kokeilla savirappaamista. Piti ottaa huomioon ra-
pattava alusta ja puhdistaa se, tarvittaessa parantaa savi-
laastin tartuntaa kiinnittämällä seinälle esim. harva ruo-
komatto ja mahdollisesti kastella se. Kurssipaikkamme 
työmaalle oli pystytetty erilaisia seinäpintoja, joten saim-
me harjoitella erilaisille alustoille rappaamista. Pääsim-
me myös kokeilemaan sisä- ja ulkonurkkien tekoa sekä 
ikkunanpielien muotoilua. Osa ryhmistä viimeisteli rap-
pauspinnan Keski-Euroopassa usein käytetyllä tiheällä 
verkolla esim. juuttiverkolla.

Rappausharjoitusten lomassa meillä oli lisää teoriaa, 
joissa käytiin läpi eri rappauskerrosten koostumuksia ja 
keskustelimme myös pintakerrosta lujittavista lisäaineis-
ta. 

Kun kaikki olivat kunniallisesti saaneet ensimmäiset 
rappauskerroksensa tehtyä, siirryimme haastavampiin 
tehtäviin. Yksi ryhmä teki olkipaaliseinän, joka sitten ra-
pattiin kauttaaltaan. Loput kurssilaisista sai tehtäväkseen 
pigmenttejä ja kuvioita käyttäen tehdä pintarappauksia. 
Lopputulokset olivat uskomattoman hienoja ja mieliku-
vituksellisia. Savirapattu seinä voi olla niin paljon muu-
takin kuin yksivärinen tasainen pinta. Tämän kurssiko-
konaisuuden toinen osa Clay Plaster - Module 2 menee 
pidemmälle tässä pintarappausten ja viimeistelyn maail-
massa.

Käytännön harjoitustöiden lisäksi teimme myös opin-
tokäyntejä mm. läheiseen Plau am See-kaupunkiin, sa-

S = savi, lera H = hiekka, sand K = kuitu, fiber

 1S + ½H + 10% K  1S + ½H + 20 % K  1S + ½H + 30% K  1S + ½H + 40% K  1S + ½H + 50% K

 1S + 1H + 10% K  1S + 1H + 20% K

 1S + 2H + 10% K  1S + 2H + 30% K

 1S + 3H + 10% K  1S + 3H + 40% K

 1S + 4H + 10% K  1S + 4H + 50% K
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→       LISÄTÄÄN KUITUA - FIBER TILLSÄTTS

 1S + 4H + 10% K  1S + 4H + 50% K

Koerappausruudut: Kaavio ja ruudut muutaman päivän kuivumisen jälkeen.
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virakennusmuseoon, tiilitehdasmuseoon ja restauroituun 
ristikkohirsirakennukseen, joka toimii nykyään huovu-
tustyöpajana ja –myymälänä. Savirakennusmuseo oli 
todella hyvin toteutettu näyttelykokonaisuus, jossa esi-
teltiin konkreettisten näytteiden avulla sekä vanhoja että 
uusia savirakennustekniikoita.

Yhden aamupäivän vietimme ryhmätyötä tehden, jos-
sa piti miettiä savirakentamisen markkinointia jollakin 
tietyllä alueella. Pohdimme myös savirakentamisen, ja 
erityisesti savirappauksen, opettamiseen soveltuvia pe-
dagogisia menetelmiä. 

Iltaisin opettajamme ja me kurssilaiset näytimme ku-
via omista saviprojekteistamme tai omien maidemme 
savirakentamisperinteistä. Illat venyivät pitkiksi mielen-
kiintoisia kuvia katsellessa ja erilaisista rakennusteknii-
koista keskustellessa. Samalla avautui uusia näkökulmia 
Euroopan savirakentamiseen. Vaikka Suomessa savira-
kentaminen on harvinaista ja melko tuntematon raken-
nustekniikka, on Keski-Euroopassa ammatti-ihmisiä, 
jotka rakentavat savesta päivittäin. Ja verkostoituminen 
olikin kurssin ehkä sitä parasta antia, saada tutustua alan 
ammattilaisiin ja solmia kontakteja samanhenkisiin ih-
misiin. Harjoitustöitä tehdessä muilta ryhmäläisiltä sai 
arvokkaita kommentteja ja he kertoivat kokemuksistaan 
savirakentamisen parissa. Esim. hollantilainen André, 
joka asuu Ranskassa, on erikoistunut olkipaalirakentami-
seen ja järjestää olkipaalirakentamisen työpajoja ja kurs-
seja. Lisäksi hän on julkaissut muutaman kirjan aiheesta. 
Ranskalainen Gaël on tehnyt paljon töitä avustusprojek-
teissa. Kaksi arkkitehtia, joista ranskalainen Juliane oli 
opiskellut CRAterressa ja ollut mukana toteuttamassa 
muutamia massiivisavirakennuksia ja italialainen Ettore, 
joka oli kiinnostunut permakulttuurista ja näki savira-
kentamisen luonnollisena osana luonnonmukaista maa-
ilmankatsomusta. Fabrice, Berthus ja Rainer olivat alan 
ammattilaisia ja tehneet savirappauksia ym. savirakenta-
mista jo vuosia.

Kaiken kaikkiaan savirappauskurssi oli erittäin hyvä 
kokonaisuus, josta jäi muistoksi paljon tietoa, arvokasta 
käytännön kokemusta ja mukavia tuttavuuksia.

FAL e.V. ja 11 muuta organisaatiota neljästä Euroopan maasta on aloittanut projektin nimelt-
ään Learn With Clay (European Life Long Learning In the Earth Construction Sector). Sen 
tarkoituksena on järjestää ammatillista savirakennuskoulutusta. Lisätietoa tästä projektista 
löytyy sivulta www.lernpunktlehm.de.

CIMO/Grundtvig-rahoitteisia kursseja voi etsiä CIMO:n kotisivuilta, www.cimo.fi/grundtvig.

Lisätietoa järjestöstä FAL e.V. löytyy heidän kotisivultaan,  www.fal-ev.de

André de Bouterin olkipaaliprojekteista löytyy lisätietoa heidän kotisivultaan 
www.lamaisonenpaille.com

Gaël tekemässä pintarappausta.

Kurssilaiset, kokkimme ja opettajamme koolla  
Gutshausin edessä. (kuva Daniel Tkotsch)
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SAVIKOULUTUSTA - LERKURSER

Suomi - Finland

The Natural Building Company järjestää erilaisia olkipaali- ja savirakentamisen kursseja ja seminaareja. Tulevista •	
tapahtumista ilmoitellaan heidän kotisivuillaan.  
Katso www.naturalbuilding.fi/kurssit/index.html

Ruotsi - Sverige

Göteborgin yliopisto järjestää Mariestadissa syksyllä 2011 (viikot 39-40) kaksiviikkoisen savirakentamisen •	
peruskurssin. Kurssi on ruotsinkielinen ja siitä tullaan ilmoittamaan yliopiston sivuilla  
www.conservation.gu.se

Lerbyggnad – metoder och material, 4,5 hp (hösten 2011)o 
Kursen är en orientering i olika lerbyggnadstekniker med syfte att se på vilket sätt dessa har använts över 
tiden i olika kulturer och på vilket sätt de kan användas idag. Kursen innehåller både teori och praktiska 
övningar och pågår i 2 veckor. Dessutom får eleverna förhandslitteratur. Kursen arrangeras vid Institutionen 
för kulturvård, Dacapo i Mariestad.

Ruotsin saviyhdistyksen kotisivulla ilmoitellaan tulevista savikursseista ja työpajoista.  •	
Katso. www.lerbyggeforeningen.se

Englanti - England

Brittiläisellä järjestöllä Amazonails on monen vuoden kokemus olkipaalirakentamisesta ja järjestää erilaisia olkipaali- •	
ja savirappauskursseja Englannissa. Katso www.amazonails.org.uk

Ranska - Frankrike

Ranskan länsirannikolla sijaitseva organisaatio nimeltään La Maison en Paille järjestää mm. olkipaalirakennuskursseja. •	
Ovat myös englanninkielen taitoisia. Katso www.lamaisonenpaille.com

EU
Eurooppalainen projekti, jossa usean maan organisaatiot jäjestävät ammatillista savirakennuskoulutusta. Katso •	 www.
lernpunktlehm.de
Lisää tietoa projektista löytyy myös saksankielisiltä sivuilta •	 www.earthbuilding.eu

Teuvo Ranki: SAVIRAKENNUKSET JA NIIDEN KORJAAMINEN,  
Vanhojen ja uusien savirakennusten puolesta. 
42 sivua ohjeita ja havainnollisia kuvia.      10 €

Kokooma-Pääskynen, sisältää10 ensimmäistä lehteä, 
muutama kappale on enää jäljellä 
(Sisällysluettelot:  www.saviry.fi/paaskynen/kokooma.html) 15 €

Savirakentamisaiheinen kangaskassi      8 €
(kassin kuva vieressä)

Kokooma-Pääskynen ja kangaskassi, 
yhteensä tarjoushintaan      20 €

T-paitoja (sama kuva kuin kassissa, ks vieressä) 
Luonnonvaalea varastossa, tilauksesta muita värejä.  
              jäsenhinta 10 €

Tiedustelut ja tilaukset:
Ann-Marie Braxén-Frommer, 
Bocksintie 44, 08700 Lohja, 
040-9608939, amibraxen@gmail.com
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Miksi?  
Kolme seikkaa vaikutti siihen, että tämä jännittävä 
rakennusprojekti lähti käyntiin: 

1. Oivalsin että tonttini rakennusoikeuksien lisäksi sai-
sin lupaa rakentaa itselleni reilumittaisen työtilan, koska 
asun ympäri vuoden täällä saaristossa ja minulla on oma 
taiteellisen työn firma.

2. Melko uusi kapakka veden toisella puolella purettiin, 
kun tilalle tuli hotelli. Isoja, pieniä, pitkiä ikkunoita, sekä 
kattopeltejä, sähköjohtoja, ja puutavaraa oli saatavissa 
ilmaiseksi.

3. Työni 3D Muumiprojektin alkuanimaatioiden parissa 
kytkettiin studio-ateljee-hankkeeseen, mikä antoi talou-
delliset puitteet.

 
Näiden lisäksi kaipasin elämäni ensimmäistä kun-
non työtilaa ja edellytykseni rakennushankkeen to-
teuttamiselle oli ekologinen ja erilainen konsepti. 
Naapuritontilla on Kalla ja Bill Buchholtzin ra-
kentama toistakymmentä vuotta vanha olki-
talo, joka on sementillä rapattu. Se inspiroi.  
Ystäväni Helena Sandman on arkkitehti, jonka kanssa 
olen ollut myös Senegalissa seuraamassa hänen innova-
tiivistä ja luonnonmukaista rakennussuunnittelua (punai-
nen naisten talo Keur Xonk). Hän piirsi ateljeen, ottaen 
huomioon kapakasta pelastetut materiaalit, sekä olkipaalu 
+ savi-toivomus. Päämääränä oli tilaava valoisa ateljee-
puoli sekä pimeämpi erillinen animaatio + editointistu-
dio. Tämän lisäksi parvi, ja koko talo käytettäväksi ym-
päri vuoden. Ulkomitat n. 48m2, sisämitat runsaat 35m2. 

Tom Fredriksson, korppoolainen rakentaja, innos-
tui työstressistään huolimatta johtamaan rakenta-
mista, mikäli savi olisi rappausmateriaalina. Hän on 
rakentanut oman saunansa olki-savi-yhdistelmällä.  
Poikani Albert Sundström on huonekalupuuseppä amma-
tiltaan, mutta rupesi nyt talonrakentajaksi. 
 
Valmistelut

Saatuani rakennusluvan keväällä 2008 pie-
nen kattokeskustelun jälkeen – harja vai pulpet-
ti? – alkoi perustan kaivaminen peruskallioon saak-
ka. Sijainti oli alusta lähtien selvä, 120 v vanhan 
liiterin jatkeeksi. Mutta koska mittasuhteet olivat niin 
erilaiset ja kallioperä melko kallistuva, uusi rakennus 
ei jatkaisi vanhaa, vaan ottaisi sen ikään kuin syliinsä! 
Tilasin korppoolaiselta talonpojalta Thomas Johanssonil-
ta olkipaaluja, sekä savea, lantaa ja hiekkaa. Vanha taiki-
nansekoittaja saatiin lainaksi, sementtisekoittaja ostettiin. 
Puutavaraa tarvittiin runkoa varten (150x150mm), kattoa 
varten (50x200x2), lekaharkkoja uunin alustaksi, ym… 
Ystäväni Eva Janikova antoi erikoisen lahjan: koska hä-
nellä oli joskus ollut aikomus itse rakentaa savesta, hän 
oli pyytänyt kampaajakaverinsa ottamaan talteen leik-
kaamiaan hiuksia! Sain 12 laatikkoa täynnä tätä mainiota 
sidontamateriaalia!
 
Rakentaminen

Keväällä 2009 alkoi varsinainen rakentaminen. Kul-
jetukset tänne niemelle olivat seikkailu erikseen. Kor-
poströmissä lastattiin traktori perälavoineen proomulle, 

OLKI-SAVI-ATELJEE KORPPOOSSA
Antonia Ringbom, kuvittaja ja animaatioelokuvantekijä

Grundstolparna är resta! Tom ja Albert ja uusi se-
menttisekoitin. Asuinrakennus taka-alalla, vanha 
liiteri oikealla.

Puukehikko valmistuu. Tom sahaa ja Albert sovittaa 
paikoilleen.
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jonka hinasi  lankoni Johan Simberg postialuksellaan. 
Sinä kesänä rantapolkumme muuttui maantieksi. Lap-
sityövoimaa ja vieraita käytettiin raa’asti hyväksi.  
Tom oli alussa mukana pystyttämässä puurun-
koa. Albert jatkoi työtä tilapäisten apureitten kera.  
Iso pulpettikatto valmistui, kunnostettujen kier-
rätyspeltien peittämä. Sisäkatto laudoista. Eris-
teeksi puhallettiin lainakoneella sellovillaa. 
Lattiaeristeeksi tuli naapurin veneveistämöstä vuoden ai-
kana kerättyä purua. Lattiavasat saatiin paikoilleen. Ne 
jatkettiin n. puoli metriä ulospäin ja niiden päälle sijoi-
tettiin sitten olkipaalut mahdollisimman tiiviisti. Seinien 
ristipuut jäivät sisäpuolella näkyviin. Olkiseiniin ’om-
meltiin’ rautalangalla hienosilmukkainen verkko sekä 
ulko- että sisäpuolelle, paalujen lävitse. 
 
Savileiri

Kesän puolessa välissä otin yhteyttä Saviyhdistykseen, 
ja Ami Braxén-Frommer välitti jäsenille viestin:
’Antonias ateljé – ekobygge! Viikon savileiri 
talkoohengessä elokuun lopussa.’

Ilmoituksia tuli kaksitoista, joista kahdeksan sa-
vi-intoilijaa saapui, lisäksi muita ystäviä seitsemän.  
Onneksi porukassa oli myös kokeneita savikonkareita 
kuten Catharina Kajander, Outi Tuomela ja Arto Tulo-
nen. Neuvoja ja kirjallisuutta tuli myös runsaasti eri 
suunnista. Kansainvälisyys oli hauska lisä tähän jengiin. 
Senegal, Tsekki, Islanti, Ruotsi, USA, Japani olivat edus-
tettuina. Ahkeruutta ja intoa riitti, ilmat suosivat, ja Heidi 
Aro ja minä teimme ruokaa rappauksen lomassa. 
 
Sekoitus

Ilmeisesti tapoja ja sääntöjä on yhtä monta kuin raken-
tajiakin. Meilläkin oli monta kokkia, mutta sopasta tuli 
tosi hyvä. Leirin aikana saatiin ensin viimeiset olkipaalit 
kiinni. Samalla alkoi savipuuron sekoittaminen Albertin 
johdolla. Savi oli kosteaa, n. kuukausi sitten maasta kai-
vettu. Koostumus oli muistaakseni suunnilleen seuraa-
va:
 Ulko- ja sisäseinät, 1 kierros:  
18 osaa savea, 27 osaa hiekkaa, 8 osaa 
lehmänlantaa, 11 osaa höyläpuruja (kutterspån), 4 
osaa vettä. 
Ulkoseinät, 2 kierros: sama + hiuksia, ilman 
puruja. 
Sisäseinät, 2 kierros: sama, mutta ilman lantaa. 
Rapatessa roiskui!

 Rappaajamestarina toimi senegalilainen Thierno Bâ, 
jolla oli kaakelointiliike Senegalissa ennen Suomeen tuloa. 
Koska savi kuivui nopeasti, se kostutettiin ennen 
seuraavaa kierrosta. Työkaluina käytettiin ensimmäisessä 
vaiheessa reiluja kotitekoisia puuvälineitä, sitten tavallisia 
rappauslapioita. Sankoja, ämpäreitä, vauvakylpyammeita 
kului runsaasti. Lapioita ja hanskoja tarvittiin myös.  
Koko rakennuksesta tuli elävä! Pehmät 

Toinen Wattkastista tuleva olkikuorma kuljetetaan 
selän yli.

Japanilainen temppeli? Oljet odottavat katon alla.

Savileiri alkaa paalien pinoamisella: Daniel (ruotsi), 
Thierno (Senegal), Guany (Islanti), Outi (Suomi)
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muodot syntyivät olkipaalujen vaihtelevasta 
kireydestä, se antoi elefanttimaisen fiiliksen. 
Loppupäässä työpäivät venyivät pimeään asti, Catharina 
ja Arto sekoittivat savea kuun valossa. Sitten söimme 
päätteeksi rapuja på finlandssvenska.
 
Jatko…

Työt eivät leirin päädyttyä loppuneet. Puurakennel-
ma saviosan yläpuolella eristettiin ekovillalla (pellava), 
suojattiin levyillä. Ulkolaudoitus tehdään viimeiseksi 
kun ensin savireunan suojaksi on kiinnitetty peltireu-
nus. Savupiippu nousi lattiasta kattoon, mutta itse uu-
nin muuraaminen jätettiin täksi kesäksi. Isot ikkunat 
asetettiin paikoilleen, peitettiin talveksi pressulla. Tal-
vi oli, kuten kaikki muistamme, kylmä ja luminen. 
Odotimme jännityksellä, miten savi oli kestänyt näi-
tä kovia koetuksia. Helpotukseksemme hyvältä näytti! 
Aivan ohuita halkeamia oli joissakin pai-
koissa, mutta ne paikattiin, samalla kuin ovi-
en ja ikkunoiden reunat siistittiin savella.  
Toukokuusta lähtien Albert on rakentanut: sisälattia ja 
parvi (leveät ponttilaudat tulivat Houtskarista), puuosan 
sisäpanelointi, nurkka isojen ikkunoiden väliin, sähkö-
johdoille putket, ym.
 
Kalkkirappaus

Heinäkuussa vuorossa oli viimeisen suo-
jaavan kalkki-hiekkakerroksen rappaus.  
Sisäpuolella sekoitus oli yksinkertainen: 
1 osa kalkkia, 3 osaa hiekkaa, 1 osa vettä.

 Hiekka siivilöitiin hyttysverkkokehysten läpi hienoksi. 
Seinät kostutettiin suihkepullolla kalkkivesiliuoksel-
la sitä mukaan kun rapattiin. Syntyi harmaanvalkoi-
nen, siisti pinta, johon puiset vinopalkit sopivat mu-
kavasti. Syvät ikkunakuopat ovat myös kiehtovia. 
Ulkoseiniin oli tässä vaiheessa päädyttävä myös väri-
sävyyn. Tätä olimme jo viime syksystä asti kokeilleet 
eri pigmenttisekoituksilla. Ultramariinista terrakottaan, 
mutta mikään ei ollut oikein hyvä. Kokeilin nyt värirap-
paussävyjä lankunpalasille, todettuamme että seinäko-
keilumme viime syksystä olivat hankalasti poistettavissa 
Laboroituani parin viikon verran eri punaisilla ja sinisil-
lä, löysin viimeksi sen oikean:
 30 l kalkkia, 90 l hiekkaa, vettä, 1 l caput 
mortuumia, 0,8 l kobolttia.

 Tämä kesähän on ollut helteinen, liikaa lämpöä ja au-
ringonpaistetta ei suositella rappauskeliksi. Odotimme 
myös Thiernon tulemista mukaan. Hän saapui 24.-25.7. 
Sattumalta lämpömittari laski silloin 10 astetta! Kesän 
ainoana viileänä viikonloppuna saatiin kaikki ulkoseinät 
kalkkirapatuksi! Pieni lähiperheestä muodostunut ryhmä, 
Albertin sisarukset Matilda ja Jonatan, sekä Alex Brandt, 
levitti vellin kosteutetuille seinille, Thierno tuli perässä ja 
viimeisteli pintaa. Väri oli märkänä kauniin tumman lilah-
tavan punainen. Aito koboltti loppui kesken ja talon taka-
seinä sai tyytyä ultramariini+ei-aito-kobolttiversioon. Jän-

Ikkunat Korpoströmin entisestä kapakasta paikoil-
laan.

Outi toisella savikerroksella. Pyöristetyt pehmeät 
kulmat!

Olkea sullottiin lattiatason alla olevaan tilaan. Verk-
ko pitää oljet paikalla.
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Suurkiitos kaikille jotka ovat olleet mukana tässä 
luomisprosessissa! 
Ett jättetack till alla som bidragit till att den här 
studio-ateljén kunnat förverkligas!

Työn urhot! Vasemmalta Thierno, Simo, Arto, Cat-
harina, Outi, Panu, Peik, Daniel, Albert ja savise-
koitin.

nitti nähdä mikä olisi lopputulos kun kaikki oli kuivunut.  
Tulos oli yli odotusten: pehmeä elävä samettimainen pin-
ta, jonka väri määriteltiin kanervaksi. Kaunis!

Nyt on tekemättä vielä yläosan ulkolaudoitus ja 
peltisuojat, väliseinän ja kermasaviuunin muuraa-
minen, vanhojen pikkuikkuna-ovien sijoittaminen 
paikoilleen, sähköasentamiset, terassin rakentami-
nen ja kivien kasaaminen takaisin talon alustaksi. 
Ja vähitellen syksyn aikana tulen siirtämään animaatio-
kalustoni, piirustusvehkeeni, kasoittain materiaalia, ja 
lopuksi itseni nurmikon yli uuteen palatsiin. Jännittävää! 
Saa nähdä mitä tapahtuu kun työtila muuttuu 60-sent-
tisestä salonkipöydästä kokonaiseen taloon… Ainakin 
ilma, lämpötila ja tunnelma tuntuvat jo nyt ihanteellisilta. 

Värirappaus on käynnissä. Aina vain punaisem-
paa… Alex (USA) , Thierno (Senegal), Jonatan ja 
Matilda 
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20.05.2009
Työpäivä meinasi jäädä lyhyeksi, kun betonivalutyö-

maa päätettiin pistää tauolle perjantaihin asti. Kävelin 
oitis erääseen taloon, jossa seiniin sullottiin olkipaaleja 
eristeeksi. Paalit solmittiin sopivan kokoisiksi ja dipattiin 
altaassa olevaan saviliejuun – le dip francais – yhdeltä 
sivulta. Sitten olkipaalit sullottiin seinään, niin että ne 
jäivät puristuksiin puurakenteiden väliin. Tämän jälkeen 
ne kiinnitettiin vielä bambukepeillä toi siinsa.

Seinä oli paksuista puomeista ra kennettu kehikko jonka 
ulkopinta oli kovalevyä. Paalit painettiin tätä levyä vas-
ten niin, että savipinta jäi seinän si säpuolelle. Sen tarkoi-
tuksena on toimia ”liimana” seuraavaa savikerrosta – la 
couche de corpia – eli eräänlaista ta soitusrappausta var-
ten.Yksi ongelma savirakentamisessa on, että se vaatii 
todella paljon käsityötä, varsinkin jos rakennusmateriaali 
tehdään paikan päällä. Jos työvoima ei olisi talkootyö-
tä vaan palkollista nousisivat rakennus kustannukset no-
peasti lähelle tavan omaista rakentamista. 

Tosin etujakin on monia, niistä ehkä tärkeimmät ovat 
ekologisuus ja hinta. Kevyen, pienen savitalon voi tehdä 
Ranskan sääoloissa helposti alle 1000 eurolla.

21.05.2009
Juttelin vielä eilen illalla olkirakenta mista ”rakennus-

mestarieni” kanssa. Saksan suurimpaan ekokylään raken-
nettiin pari vuotta sitten kaksi suurta ol kisavitaloa. Sa-
malla tehtiin tutkimusta rakennustavan ekologisuudesta.      
Sillä määrällä energiaa, mitä tavallisen talon eristeiden 
valmistamiseen käytettiin, voitaisiin olkitaloa lämmittää 
Saksan oloissa 10-15 vuotta. Kaikkiaan raken tamisen 
hiilidioksidipäästöt ovat vain 5% betonirakentamiseen 
verrattuna. Tämän lisäksi olkitalo toimii tehokkaa na hii-
linieluna, kun maatalouden huk katuote, olki ei vapauta 
hiiltään takaisin ilmakehään, vaan se sidotaan eristeek si 
talon seinään. Rakennuksen hiilija lanjälki jää näin ollen 
negatiiviseksi. 

Sain myös vision, että koska ra kennustekniikka on niin 
yksinkertainen, sen voi opettaa helposti vaikka syrjäy-

Olkisavirakentamista ekokylässä

Otteita harjoittelupäiväkirjasta Joonas Tähtinen

Le Hameau des Buis on rakenteilla oleva ekoyhteisö Ardesin osavaltiossa, Etelä-Rans kassa. 
Projektia sitovat yhteen ekologiset arvot, luonnonmateriaalien käyttö, yhteisöl linen rakentam-
inen, omavaraisuus, vanhan ja uuden rakennustekniikan yhdistäminen ja innovatiivisuus. 
Yhteisöllä on asuinrakennusten lisäksi yhteisöllisiä tiloja, majatalo, oma koulu ja pieni maatila. 
Rakennukset ovat restauroituja vanhoja kivirakennuksia tai uusia puu- ja olkisavitaloja. 
Projektia koordinoi saman niminen yhdistys ja alueen pääsuunnittelijana toimii ark kitehti Pierre-
Henry Gomez.

Esivalmistettu seinärakenne nostettiin ihmisvoimin.

Perustan valamista.
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tymisuhan alla olevalla nuorelle. Jollain nuorisoporukal-
la voisi tehdä vaikka yhteistä nuorisotaloa savesta. Mikäs 
sen mahtavampaa, kuin rakentaa yh dessä omaa  paikkaa. 
Pistetään idea hautomoon.

26.05.2009
Tänään keräsimme savea asuinalueen keskeltä olevasta 

kuopasta. Savi käyte tään rakentamiseen ja jäljelle jää-
neestä kuopasta tehdään asuinalueelle la stasi on de la 
phytoépuration eli kasveihin pe rustuva vedenpuhdistus-
järjestelmä. 

Muutenkin alueen rakentamista leimasi hyvä suunni-
telmallisuus mate riaalien käytössä, jolla säästettiin niin 
rahaa, kuin aikaakin. 

Alueella ei näkynyt juuri lainkaan rakennusjätettä ja 
paikka oli muutenkin varsin siisti työ maaksi. Taustalla 
oli var maankin permakulttuurin periaatteita noudattava 
re surssien kierto. Se mikä on jätettä toisaalla, on arvota-
varaa toisaalla. Esimerkik si puutavara tehtiin omalla 
pienellä sahalla lähimetsän puista. Kaikki sahaamisessa 
jäljelle jäänyt ”roskapuu” käytettiin seinäkoristeena, ai-
toina, eläinten karsinoina tai pol tettiin lämmöksi. Rahal-
lista säästöä omalla sahalla saadaan noin 50 % ja kaupan 
päälle paljon ”roskapuuta”. 

Toinen esimerkki resurssien kier rosta oli perustusten 
kaivamisesta tul leiden kivien käyttö maisemointiin, kul-

kureittien, tonttirajojen merkitsemiseen ja terassien teke-
miseen. 

28.05.2009
Tilkitsin olkipaaliseinässä olevia aukkoja, joka oli hi-

dasta manuaalista työtä, antaen aikaa miettiä. 
Kyseinen rakennus hengittää luonnollisesti, eli on niin 

sanotusti biokli maattinen, ilman koneellista ilmastoin-
tia. Näin ollen ilmanvaihtoon ei tarvitse käyttää lainkaan 
energiaa ja ilman lä päistessä saviseinän, se puhdistuu. 

Tilkitsemistyön ohessa pohdin myös rakentamista fe-
ministisestä tar kastelukulmasta. Rakennustavat olivat 
suhteellisen kevyitä, eikä eri vaiheissa jouduttu nostele-
maan mitään liian ras kasta. Rakentamistapa ei siis vaadi 
raavaan miehen ruumiinrakennetta ja on näin avoimempi 
eri ihmistyypeille. Työ on rentoa, mutta tehokasta, hyvin 
organisoitua ja monet projektin palkol lisista rakennus-
mestareista ovat naisia. 

01.06.2009
Työviikko alkoi sumuisena, mutta pou taisena. Jatkoin 

olkitöitä, mutta tein myös uuden aluevaltauksen kasvi-
kattojen kanssa. Niissä käytettiin lä hitienoilta kerättyjä, 
kuivuutta kestäviä mehikasveja. Ne saivat rakennukset 
sulautumaan ympäröivään luontoon ja tavallaan korvasi-
vat kattoniittyinä sen pinta-alan, minkä rakennukset oli-

Olkipaalia seinään.Paalien yksi sivu dipattiin savivelliin.



22

vat vieneet. Kasvikatot ovat myös pit käikäisiä, eivätkä 
juurikaan tarvitse ylläpitoa. Ne myös edesauttavat raken-
nuksen passiivista energian käyttöä vii lentäen kesällä ja 
lämmittäen talvella.

Joonas Tähtinen on arkkitehtuurin yli oppilas, 
joka oli 2009 touko- ja kesäkuussa työmaahar-
joittelussa La Hameu des Buis’n ekokylässä. 
Lisätietoja: 
www.la-ferme-des-enfants.com

Permakulttuuri: 

Ekosysteemien vuorovai kutussuhteista 
mallia ot tava suunnittelutapa, jos sa tarkasti 

analysoimalla osien välisiä riippuvuuksia 
pyritään kohti itsenäisesti toimivaa 

kokonaisuutta.

Näin tehdään savesta ja oljesta äänieristettä au Ha-
meau des buis.

Alla valmis olki/puurakennus.
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Saviuuni Akaasia Kartanossa

Syyskuussa vierailimme Unkarissa seuraamassa savi-
laastilla muuratun leivinuunin valmistumista paikallisen 
savimuurarin opastuksella neljän päivän aikana. Paikka, 
johon savustus-/leivinuuni valmistui, oli Budapestin lä-
heisyydessä toimiva matkailutila, Akaasia Kartano. Mat-
kailutilaa isännöi Eero Paakkola ja Kati Mucsi, joten 
pelkällä suomenkielellä ja Katin tulkkauksella tulimme 
toimeen ja ymmärretyksi. Muurarina toimi unkarilainen 
savimuurari Vass Zoltán, joka kertoi avuliaasti uunin 
muurauksen vaiheita unkarin kielellä, jota Kati sitten 
meille tulkkasi suomeksi.

Uunimuurauksen valmistelutyöt oli aloitettu jo ennen 
kuin saavuimme paikalle. Uunin paikka oli taivasalla 
ulkona, betonisen laatan päällä. Muuraustyö oli saapu-
essamme kohonnut n. 80 cm korkeuteen, joka oli uunin 
arinan korkeus maasta. Muurauksen  pohja oli  halkaisi-
jaltaan parimetrinen, jonka edessä oli n. 1m x 1m pohja 
savuhormille. Arinatiilet olivat tulitiiltä, mutta arinan alla 
oli murskattua lasia varastoimassa lämpöä. Pyöreän osan 
päälle muurari muurasi kupolin ilman mitään tukilaudoi-
tuksia tai muottia. Sisäosa kupolista muurattiin tulitiilestä 
ja ulkopinta tavallisesta kierrätystiilestä. Uunin etuosaan 
muurattiin savuhormi, joka myös toimii savustusosana, 
siksi savuhormi oli alaosasta aika suuri, jotta saatiin tilaa 
savustettaville lihoille.

Muurauslaastina käytettiin savilaastia jossa oli savea, 
hiekkaa, viljankuoria, hevosen lantaa ja vettä. Savi oli 
paikallista harmahtavaa, aika laihaa savea, joka oli jau-
hemaista kuivaa ja helposti sekoitettavaa. Muurarin apu-
lainen sekoitti laastin suorakaiteen muotoisessa astiassa 
kiviharavaa muistuttavalla puuvartisella sekoittimella 
käsin, ja laasti valmistui muutamassa minuutissa!

Kupolin valmistuttua muurari alkoi heti lämmittää sitä 
pienellä tulella kuivumisen nopeuttamiseksi. Kun uunin 
kupoli oli kuivahtanut pari päivää, se rapattiin päältä sa-
vilaastilla ja märän laastin pintaan paineltiin juuttikan-
gas, joka vielä rapattiin päältä notkealla savilaastilla. 
Juuttikankaan on tarkoitus estää halkeamia, sekä toimia 
alustana päällimmäiseksi tulevalle kalkkipinnoitteelle.

Uunin viereen tehtiin vielä puulämmitteinen hella, joka 
käytti samaa savuhormia leivinuunin kanssa. Uunissa on 
tarkoitus alkaa leipoa ruisleipää, jota Unkarissa ei ole 
saatavilla sekä kypsentää ja savustaa lihaa ja kalaa.

Mikko Kylämarkula
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Kävimme Teuvo Rankin kanssa Janakkalassa. Tutus-
tuimme 1940-1950 vuosikymmenten vaihteessa raken-
nettuun massiivisavinavettaan. Maatuoretta savea oli 
nuijittu muottiin. Sideaineena oli käytetty kuivia kuu-
senoksia ja katajia. Teuvo mittaili ja kuvasi rakennusta, 
sekä piirsi kuvat rakennuksen mallista ja rakenteista. 
Teuvon puuhaillessa ystävällinen isäntä, Erkki Viljanen, 
kertoili rakennuksen rakentamisesta ja sen vaiheista. Ko-
tieläinsuojana se oli ollut erittäin miellyttävä, kaikin puo-
lin hyvä eläimille ja myös eläinten hoitajille. Se oli ollut 
aina kuiva ja raitisilmainen oleskella. Kuivuudesta todis-
taa eritoten se, että välikattorakenteet ovat alkuperäiset 
ja edelleen hyväkuntoiset. Viimeiset ajat rakennus on 
palvellut verstaana. Vaikka rakennus on lämmittämätön, 
siellä pysyvät teräaseet ruostumattomina. Erkki esitteli 
rakennusvaiheessa käytettyä vanhaa maatilarakentami-
sen oppikirjaa. Hän suostui lainaamaan Teuvolle kirjaan-
sa, jonka palautuksesta sovittiin.

Myöhemmin, kun palautin kirjan, Erkki tarinoi asuin-
paikan menneisyydestä. Läheisen pellon reunan pohjoi-
seen kallistuvassa rinteessä oli ollut ns. hävinnyt torppa. 
Rakennuksissa asui tervanpolttoa harjoittanut Piki-Kus-
taa vaimonsa kanssa. Hänen jälkeensä paikalla asui joku 
perhe Leppäkoskelta. Tämän mäen toisella reunalla piti 
Monikkalan torppaa Antti, jonka vaimo oli Erkin vaarin 
sisko. He olivat iäkkäitä ja lapsettomia. Ikääntyneinä he 

Erään torpan vaiheita

Teksti Leo Järvenpää, kuvat Teuvo Ranki

Massiivisavinavetta

eivät jaksaneet tehdä torpalle kuuluvaa taksvärkkiä karta-
noon. Monikkalan kartanon kanssa järjestettiin asiat niin, 
että joku Koivunen siirrettiin asumaan Hakalan torppaa, 
hän kykeni tekemään taksvärkkiä. Jonkinlaisella kaupal-
la lohkaistiin Antille metsäpalon polttamasta ahon kai-
nalosta muutaman hehtaarin kivinen alue, johon kuului 
myös vähän peltoa. Tila sai nimen Kivistö. Antti muut-
ti rakennusten paikan varjoisalta rinteeltä aurinkoiselle 
kivikolle. Asunnon rakentaminen on tapahtunut 1914. 
Siihen on pääasiassa käytetty Piki-Kustaan asuman tor-
pan rakennusten vanhoja hirsiä. Tonttikaupassa kartano 
oli luvannut oikeuden ottaa kartanon metsästä hirsipui-
ta rakennustarpeiksi. Tässä kaupassa ilmenee kartanon 
omistajissa olleen inhimillistä hyväntahtoisuutta. Tontti 
on myyty täysin omistusoikeuksin ja vielä rakennuspui-
den otto-oikeuksin hyvissä ajoin ennen torpparin vapau-
tuslakia. 

Koska Antilla ja hänen puolisollaan ei ollut perillisiä, 
ja Antin puoliso puolestaan oli Erkin vaarin sisko, siir-
tyi Kivistön tila tätä kautta Erkin vaarille vuonna 1926. 
Edelleen omistus on siirtynyt Erkin isälle. Erkin vaari oli 
alkujaan sukunimeltään ruotsinkielinen Villkman, mutta 
suomalaisuushenkisenä muutti nimen Viljaseksi. Nuore-
na miehenä Erkin isä oli ollut Lohjalla Kirkniemen kar-
tanossa töissä. Siellä hän oli joutunut purkamaan vanhaa 
savesta tehtyä rakennusta. Se oli ollut erittäin lujaa tekoa 
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ja työlästä purkaa. Tästä hän sai sodanjälkeisen raken-
nusmateriaalien pulan aikana idean rakentaa navetta sa-
vesta. Savirakentamisen oppaaksi oli naapurikylästä löy-
tynyt oppikirjakin, jonka turvin työ voitiin tehdä. Kaiken 
lisäksi savi oli ollut halpaa. Sitä saatiin läheisestä naapu-
rin pellosta.

Nykyisin kiinteistön omistaa perikunta, johon kuuluvat 
Erkin lisäksi hänen kaksi sisartaan. Toinen asuu Hämeen-
linnassa ja toinen Kytäjällä. He käyttävät torppaa vähän 
niin kuin kesämökkinään. Erkki asuu täällä vakituisesti.

Kun katselee ympärilleen, huomaa miten kiinteistöä 
on aina asuttu vaatimattomasti ympäristöä säästäen ja 
rakennuksia hyvin hoitaen. Rinteessä olevan navetan 
perustuksiin on estetty valuvesien pääsy ympärille kai-

vetuilla ojilla. Asujien tasapainoinen ja läheinen suhde 
luontoon on estänyt mahtavien kulkuväylien rakentami-
sen. Ei ole haluttu rikkoa luontoa tarpeettomasti. Talon 
pihaan johtava tie on juuri ja juuri henkilöautolla kuljet-
tavissa rattia pyörittäen ja kiviä kiertäen. Tässä aistii mi-
ten asujat ovat tonttiinsa suhtautuneet ja mitä se heille on 
merkinnyt. Kaikessa on uskottu omaan kykyyn, luonnon 
säästämiseen sekä lujaan ja pysyvään rakentamiseen että 
kestävään elämäntapaan. Ympäristön muutoksesta Erkki 
kuvasi mainiosti miten hänen ollessaan nuori poikanen 
ympäristön metsä oli vähäistä koivikkoa. Se on hävin-
nyt ja nyt tilalla kasvaa sakea kuusikko. Niin se maailma 
muuttuu.
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ja rakentamisen ohella ekologiseen ra-
kentamiseen liittyvän tiedon ja taidon 
lisääminen, jotta ekologinen rakentami-
nen tulisi tutummaksi ja realistisemmak-
si tavaksi toteuttaa rakennushankkeita. 
Yritys järjestää kursseja tavoitteena li-
sätä ammatillista osaamista ekologisessa 
rakentamisessa. 

The Natural Building Company Oy:ssä 
pidetään ympäristöystävällisten raken-
nusmateriaalien yleistä saatavuutta ensi-
sijaisen tärkeänä. Yhdistetyn kokemuk-
sen sekä laajan paikallisista tuottajista 
muodostuvan verkoston ansiosta The 
Natural Building Company Oy auttaa 
materiaalien etsinnöissä. 

Rakentamisen ammattilaisen tulisi 
osata kuvailla tavoittensa asiakkailleen 
ekologisesti, jotta sen sanoma ohjaisi 
käyttäjää omissa valinnoisaan koko-
naisvaltaiseen suuntaan. The Natural 
Building Company Oy:n jäsenillä on 
tarkoitus yhdessä jatkuvasti etsiä tapoja 
ja ratkaisuja rakentaa terveellisempiä ja 
luonnollisempia taloja. 

Tällä hetkellä The Natural Building 
Companyssa on keskitytty kantavan ol-
kipaalirakentamisen edistämiseen Suo-
messa. 

Kantava olkipaalirakentaminen on 
tuonut uuden mahdollisuuden rakentaa 
ekologisesti ja hyödyntää maanviljelijöi-
den kanssa, nykyisin jätteeksi mielletty 
olki rakennusaineeksi. Olkipaalirakenta-
misen tekniset ominaisuudet on todettu 
hyviksi mm. Saksassa  ja Englannissa ja 
monissa muissa Keski-Euroopan maissa.  
Kyse ei siis ole kokeilurakentamisesta, 
vaan hyväksi todetusta rakennustavasta. 
Saksassa ja Englannissa olkipaalien tek-

The Natural Building Company pe-
rustettiin edistämään ekologista raken-
tamista, keräämällä sen eri osa-alueen 
edustajia ja osaajia yhteen.

Yrityksen päätavoitteena on edesaut-
taa luonnonympäristömme vaalimista, 
tarjota terveitä ja terveellisiä asuinta-
loja ja -ympäristöjä, sekä mahdollistaa 
paikallisten rakennusmateriaalien käyt-
tö laajassa mittakaavassa. The Natural 
Building Company voi tarjota rakenta-
jille koko talopaketin tai auttaa raken-
tamisen eri osa-alueilla. Yritys tarjoaa 
myös  luonnonmukaiseen rakentamiseen 
liittyvien tuotteiden toimittajien ja tuot-
tajien verkoston, sekä  luonnonmukaisen 
rakentamiseen suuntautuvien ammatti-
laisten verkoston. 

Tällä hetkellä, The Natural Building 
Company muodostuu viidestä tasaver-
taisesta kumppanista: 

Kasper Järnefelt (arkkitehti), Kati Juo-
la (arkkitehti), Paul Lynch (rakentaja), 
Charlie Jespergaard (rakentaja) ja An-
ders Westerlund (Dipl.ins. rakennesuun-
nittelija). 

Yhdessä jäsenten on tarkoitus yhdistää 
ainutlaatuiset ominaisuutensa ja koke-
mukset. Kasper, Kati, Paul, Charlie ja 
Anders ovat vakuuttuneita siitä, että nyt 
on aika aloittaa uusi luonnonmukaisen 
rakentamisen aalto Suomessa!

Toiminnan perustana on ammattilaisen 
vastuu työnsä tuloksista. Kumppanusten 
mielestä rakentamisen tulee olla ter-
veellistä, turvallista ja huomioida eko-
logisesti meitä ympäröivä kokonaisuus; 
ympäristön ja ihmisen hyvinvointi. Am-
mattilaisen työssä tulee näkyä taidokas 
kädenjälki. Tavoitteena on suunnitella ja 
rakentaa järkeviä, ympäristöänsä kunni-
oittavia, sekä aikaa kestäviä tiloja ja ra-
kenteita joissa ihminen viihtyy.

The Natural Building Companyn Oy:n 
visio on tarjota asiakkaillemme laaduk-
kaita, luonnonmukaisesti rakennettuja 
rakennuksia. Laatu tavoitetaan suunnit-
telun, rakenteen ja viimeistelyn kautta. 
Kodin pitäisi luonnollisesti olla paikka 
jossa tuntuisi terveelliseltä ja esteetti-
sesti mieluisalta asua, mutta joka olisi 
myös ympäristöystävällinen. Yritys tar-
joaa kaiken tämän budjetin puitteissa ja 
yhteistyössä asiakkaan kanssa aina suun-
nitteluvaiheista viimeistelyyn saakka. 

Yrityksen tavoitteena on suunnittelun 

The Natural Building Company

niset ominaisuudet on tutkittu tarkoin. 
Olkipaali toimii lämmöneristeenä ku-

ten muut luonnonmukaiset eristemate-
riaalit. Sen lämmönjohtavuusarvo lam-
da vaihtelee välillä 0.05 ja 0.07 W/mK 
riippuen mm. sen kosteuspitoisuudesta 
ja olkipaalin paalaustavasta. Esim. sellu-
villan lämmönjohtavuusarvo on hiukan 
parempi 0.04-0.05 W/mK. 50 cm savi-
rapatun olkipaaliseinän u-arvo on noin 
0.12 W/m2K.

Olkipaalitalon paloturvallisuus on erit-
täin hyvä.  Tiiviin rakenteensa ja savi-
rappauksen ansiosta tuli ei saa riittävästi 
happea palaakseen.  Itävallassa 40cm:n 
olkipaali molemmin puolin rapattuna on 
tyyppihyväksytty 1,5 tunnin paloseinä.

 Lähtökohtaisesti kuivassa olkipaalissa 
ei ole esim. jyrsijöille mitään kiinnosta-
vaa. Paalauksen yhteydessä voi paaliin 
jäädä vähäisesti viljanjyviä joiden hou-
kuttelevuus poistuu tiivistetyn  olkira-
kenteen ja savirapatun pinnan avulla.

Kantavan olkipaalin tiheys vaihte-
lee paalaustavasta riippuen 80-140 kg/
m3. Hyväksi todettu olkipaalikoko on 
50x80x180 cm ja jonka tiheys on vähin-
tään 110 kg/m3. Paalin voi asentaa joko 
lappeelleen tai kyljelleen. 0.5 m leveän 
yhden asuinhuoneen korkuisen olkipaa-
liseinän kantokyky on rappaamattomana 
noin 1000 kg/ seinän juoksumetri ja ra-
pattuna kaksinkertainen.

Olkipaaliseinä rapataan savirappauk-
sella.  Savella on oljen kanssa kosteutta-
tasapainottava ominaisuus. Savi imee it-
seensä kosteutta ja luovuttaa sen ilmaan 
pitäen olkirakenteen kuivana. 

Olkipaalitaloprojekti Inkoon Tähtelässä, kuvat Max Plunger



27

Kasper Järnefelt on johtanut vuodesta 1997 vanhoihin rakennuksiin erikoistuvaa 
arkkitehtitoimistoa Inkoossa. Pitkäaikainen kokemus historiallisten rakennusten 
korjaamisesta on innostanut  yksinkertaisten, paikallisten materiaalien käyttöön.  
. Kun niitä käsitellään asianmukaisella tavalla ne ovat sekä ekologisesti järkeviä, 
helppoja ylläpitää ja pitkällä tähtäimellä myös kustannustehokkaita, mainitsemat-
takaan niiden kauneutta ja arkkitehtonisia arvoja.

Ekologisen Rakentamisen Tietotaitoa

Anders Westerlundin erikoisalueita insinöörinä ovat puu- ja kivirakenteiden ra-
kennesuunnittelu, rakenneosien korjaus- ja vahvistussuunnittelu, insinööriraken-
teiden ja perustusten rakennesuunnittelu, lujuusoppi, rakennusfysiikka. 
Hänen Rakennesuunnittelu perustuu hyväksi havaittuihin, turvallisiin, terveellisiin, 
kestäviin ja luontoa säästäviin ratkaisuihin. Työssäni huomioin rakentajan tarpeet, 
mutta ennen kaikkea rakennusten ja rakenteiden käyttö- ja huoltotarpeet niiden 
suunnitellun elinkaaren aikana

Charlie Jespergaard on puunveistäjä  ja tekee  aina läheistä yhteistyötä ainut-
laatuisen puupalan kanssa. Sillä on omat ehdotuksensa koskien käyttötarkoitus-
taan, sekä pieniä epätasaisuuksia jotka tekevät tietyistä käytöistä mahdollisia ja 
toisista mahdottomia. 
Tämä lähestymistapa tuo Charlielle paljon iloa ja hän on huomannut sen päte-
vän myös luonnonmukaiseen rakentamiseen – mitä luontaisesti raaemmat ma-
teriaalisi ovat, sen enemmän sinun on tehtävä niiden kanssa yhteistyötä. On 
suuri ja yksinkertainen ilo tulla osaksi luonnon kiertokulkua tällä tavalla, se on 
kirjaimellisesti ”laatikon” ulkopuolella ajattelemista

Paul Lynch on itseoppinut rakentaja ja yleismies. Hän on tenhyt rakennustöitä 
teini-iästäni asti ja saavuttanut taitoja monella osa-alueella, kuten putkityöt, maa-
laus ja tapetointi, sähkötyöt, kirvesmiehen työt, kivityöt ja kattotyöt. Hän perusti 
oman yrityksen Terra Firman vuonna 2007 ja on oppinut rakastamaan vanhojen 
talojen entisöintiä ja rakentamista luonnonmukaisin materiaalein. Rakentaminen 
puukehyksillä, tukeilla, olkipaaleilla, ja savella kiinnostaa häntä erityisesti. 

Kati Juola perusti Arkkitehtitoimisto Kati Juola Oy:n vuonna 1998 ja on nyt 
osakkaana Arkkitehtitoimisto J & J Ky:ssä. Anonyymisyyden vastakohdaksi ha-
luamme suunnitella ja rakentaa järkeviä ympäristöänsä kunnioittavia, sekä aikaa 
kestäviä tiloja ja rakenteita joissa ihminen viihtyy. Toiminnan perustana on am-
mattilaisen vastuu työnsä tuloksista. Ammattilaisen työssä tulee näkyä taidokas 
kädenjälki. 
Katin työhön kuuluu arkkitehtisuunnittelun lisäksi, kaavojen teko, huonekalujen 
suunnittelu ja turvallisten, terveellisten sekä yhteistyökuppaniensa kanssa kes-
tävien rakunnusratkaisuiden jatkuva opiskelu ja kehittäminen Suomen oloihin.



Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautetaan:

Saviyhdistys ry.
c/o Frommer
Bocksintie 44
08700 Lohja

SAVI- JA OLKIPAALIRAKENTAMISEN AMMATTILAISET, SAVI- JA OLKIPAALIRAKENNUSTEN 
OMISTAJAT JA MUUT SAVI- JA OLKIPAALIRAKENNUSTEN TIETÄJÄT 
 
TERRA INCOGNITA on projekti joka kartoittaa Euroopan Unionin kaikkien maiden savi- ja maa-
rakennustilannetta, koskien sekä historiallisia että nykyrakennuksia. Myös alalla toimivat henkilöt, 
yritykset, rakennusmateriaalien valmistajat ym. pyritään kartoittamaan ja näistä tiedoista luodaan 
tietokanta.
Saviyhdistys kerää Suomea koskevat tiedot ja toimittaa ne eteenpäin.
 
VANHA RAKENNUSKANTA (vuoteen 1980 saakka) (tietojen täydellisyys ei ole ehdoton vaatimus)
 - rakennuksen entinen / nykyinen käyttö
- rakennustekniikka
        - massiivisavi
        - pölkkysavi
        - hakosavi
        - hirsi- tai tiiliseinän sisä- / ulkopuolinen savirappaus
        - savi lämmöneristeenä ala- tai yläpohjassa
        - tulisijat polttamattomasta savesta
        - polttamattomien savitiilien käyttö
        - muu tekniikka tai muu saven käyttökohde
- rakennusaika, kunto, paikkakunta
- tarkempi sijainti, omistajan tiedot (nämä tiedot saa toimittaa vain omistajan suostumuksella)
 
 UUDET RAKENNUKSET (vuodesta 1981 eteenpäin)
- rakennuksen käyttötarkoitus
- rakennustekniikka
        - kevytsavi 
        - pölkkysavi
        - massiivisavi
        - olkipaali savirappauksella
        - oksapunos savitäytteellä
        - muu tekniikka / mikä
        - muu saven käyttökohde, esimerkiksi tulisija, rappaus tai savilattia

ALALLA TOIMIJAT
Arkkitehdit | Suunnittelijat | Rakentajat | Rakennusmateriaalien valmistajat | Yritykset | Tutkijat 
 
Tiedot pyydetään tomittamaan mahdollisimman pian Saviyhdistyksen sihteeri Ann-Marie Braxén-
Frommerille sähköposti amibraxen@gmail.com. Voi myös jättää soittopyynnön niin otetaan yhteyt-
tä, puh. 040-9608939/Ami Skypeen voi myös soittaa, skypenimi amibraxen. 
Lisää Terra Incognitasta, linkki sivulla: www.ecole-avignon.com/en/international.htm


