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Esittelimme pölkkysavirakentamista työnäytöksellä 
ja teltallamme kävi paljon savirakentamisesta 
kiinnostuneita ihmisiä.

Savirintamalla on tapahtunut paljon tänä kesänä. Eri 
puolilla Suomea on rakennettu mitä moninaisimmilla 
tekniikoilla. On ollut mm. cob-huussin työpajaa, on 
rakennettu kevytsavitekniikalla ja olkipaaleilla, on tehty 
Rocket Flex Stove -uuneja ja tadelakt-tekniikalla on 
valmistunut kylpyhuone.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja 
tässä lehdessä onkin pääosin kuvakoosteita. 
Pääsemme kurkistamaan viime vuoden 
savirakennuskursseille, cob-huussin valmistumiseen 
sekä massiivisavinavettojen kuvakavalkadiin. Saamme 
myös raportin kevytsavisesta rakennusprojektista sekä 
Berliinissä sijaitsevasta massiivisavisesta kappelista. 
Syksyn savitapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Vuoden 2012 syyskokous pidetään tänä syksynä Porissa 
ja suunnitteilla on monipuolinen saviviikonloppu. 
Hienoja savirakennuksia ja mielenkiintoisia savipuhujia 
on tiedossa. Tarkka päivämäärä tullaan ilmoittamaan 
yhdistyksen kotisivulla, Facebooktilillä ja yhdistyksen 
sähköpostilistalaisille.

Savista syksyä teille kaikille.

Erika Sillander

Puheenjohtajan kynästä

Kesä on hujahtanut saven merkeissä ja kesähelteitä 
odotellessa. 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.5.2012 
Sysmässä, Virtaan Vanha-Kartanon tunnelmallisessa 
savinavetassa. Kokous myönsi eroavalle hallitukselle 
vastuuvapauden ja valitsi sääntöjen mukaisen 
hallituksen vuodelle 2012. Hallituksen kokoonpano 
yhteystietoineen löytyy sivulta 2. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajaksi valittiin Marita Launonen 
ja varatoiminnantarkastajaksi Eila Heikkilä. Lisäksi 
vuosikokous vahvisti jäsenmaksun suuruuden vuodelle 
2012 sekä toimintasuunnitelman. 

Vanha-Kartanolla meistä pidettiin hyvää huolta ja 
isäntä Jocke Stjernvall esitteli meille tiluksia. Erityisen 
kiinnostava oli massiivisavinen navettarakennus. 
Saunassa saimme nauttia makoisista löylyistä. 
Sunnuntaina pääsimme tutustumaan Nuoramoisen 
kylässä sijaitseviin kolmeen massiivisavinavettaan, 
jotka on rakennettu  1900-luvun alussa. Kiitokset 
asiantuntevasta kiertoajelusta Nordenlundin 
kartanon isännälle Ole Silénille. Kuvasatoa 
navettakierroksestamme on tässä lehdessä.

Yhdistys oli toistamiseen Suolatorilla Loviisan Wanhat 
Talot-päivillä elokuun viimeisenä viikonloppuna. 

Vuosikokouksen	osallistujia	vasemmalta	Jan	Hedengren,	Lauri	Helanen,	Leo	Järvenpää,	Jarmo		Keski-
nen,	Mikko	Tuononen,	Marja	Salmenmäki,	Erika	Sillander	ja	Anita	Hänel
Årsmötets deltagare, från vänster Jan Hedengren, Lauri Helanen, Leo Järvenpää, Jarmo Keskinen,
Mikko Tuononen, Marja Salmenmäki, Erika Sillander och Anita Hänel
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Työnäytös	 Loviisan	 Wanhat	 Talot	 –päivillä,	 pölk-
kysaviseinän	muurausta,	Timo	Suominen
Arbetsdemonstration vid Lovisa Historiska Hus. 
Murning av kubbvägg. Timo Suominen.

Teemu	Kajaste
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Från ordföranden

Sommaren har rusat förbi i väntan på sommarhettan.

Årsmötet hölls den 5. maj 2012 i Sysmä, i Virtaa 
Vanha-kartanos stämningsfulla massivlerfähus. Mötet 
beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet och 
valde ny styrelse för år 2012. På sida 2 finns styrelsen 
med kontaktuppgifter. Till verksamhetsgranskare valdes 
Marita Launonen och till vice verksamhetsgranskare 
Eila Heikkilä. Dessutom fastställde årsmötet 
medlemsavgiften för år 2012 samt verksamhetsplanen. 

Vid Vanha-Kartano blev vi väl omhändatagna och 
värden Jocke Stjernvall visade oss runt. Speciellt 
intressant var fähuset byggt i massivlerteknik. Vi 
fick även njuta av herrgårdens  gemytliga löyly. På 
söndagen hade vi möjlighet att bekanta oss med tre 
massivlerfähus i Nuoramoinens by. Fähusen är byggda 
i början av 1900-talet. Tack till godsägaren Ole Silén för 
en sakkunnig rundtur. En bildkavalkad från vår rundtur 
finns i denna tidning. 

Lerföreningen fanns på Saltbodstorget vid Lovisa 
Historiska Hus-dagar sista helgen i augusti, för andra 
året i rad. Arbetsdemonstrationen med kubbteknik fick 
många lerbyggeintresserade besökare att stanna upp 
vid vårt tält.

Det har varit mycket aktivt på lerbyggefronten i 
sommar. Runt om i Finland har det byggts med de 
mest varierande lertekniker. Det har bl.a. gjorts 
utetupp i cob-teknik, det har byggts i lättlera- och 
halmbalstekniker,  Rocket Flex Stove-ugnar har 
tillverkats och ett badrum har gjorts med tadelakt-
teknik.

En bild säger mer än tusen ord och denna 
tidning innehåller mestadels bildkavalkader. Vi 
tar en titt på cob-projektet och får en överblick 
över massiva lerfähus. Dessutom får vi en 
rapport från ett lättlerabygge samt från ett litet 
massivlerakapell i Berlin. Höstens leragenda finns i 
evenemangskalendern.

Detta års höstmöte hålls i Björneborg och vi planerar 
en månsidig lerhelg. Fina lerhus och intressanta 
lertalare finns på schemat. Exakt datum kommer att 
meddelas på föreningens hemsida, på Facebook-sidan 
och via föreningens postningslista.

En trevlig, lerig höst till er alla.

Erika Sillander
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Vuosikokouksen yhteydessä pääsimme tutustumaan 
Sysmän massiivisavirakenteisiin navettoihin.
Virtaan Vanha-Kartanolla on 1888 rakennettu mas-
siivisavinen navetta. Sysmässä Nuoramoisen kylässä, 
Nordenlundin kartanolla on ollut kolme isoa arkkitehti 
Alfred Sjöström suunnittelemaa massiivisavista navet-
taa. Niistä  ensimmäinen rakennettiin 1887, muut kaksi 
noin vuonna 1900. Ne on valitettavasti jo purettu. Sen 
lisäksi Nuoramoisen kylässä rakennettiin 1910-luvulla 
monta pienempää massiivisavista navettaa, joista on 
jäljellä kolme rakennusta.

Sysmän massiivisavinavetat

Ohessa kuvasatoa kiertoajelusta. Massiivisavisen ra-
kennuksen seinät ovat kantavia ja ne on tehty puisiin 
valumuotteihin sullotusta hiekkapitoisesta savimassas-
ta. Kanervan varpuja on laitettu massaan kerroksittain 
lujittamaan rakennetta. Julkisivut on usein rapattu.
Saimme nähdä sylin täydeltä savirakennuksia, mitä 
muuta savesta innostunut ihminen voisi toivoa.
Se oli todellakin saventäyteinen viikonloppu. Sysmän 
savisia rakennuksia kannattaa ehdottomasti lähteä kat-
somaan ja opastustakin löytyy.

Lähikuva massiivisaviseinästä, jossa lujitteena käytetyt kanervan varvut näkyvät hyvin. (kuva Erika Sillander)

Närbild av massivlervägg, där ljung har använts som armering.

Erika	Sillander
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Ensimmäinen savikohteemme Nuoramoisen kylässä. Julkisivu on jossain vaiheessa sementtirapattu. (kuva Mikko 
Tuononen) 

Vårt första besöksmål av lerfähusen i Nuoramoinen by. Fasaden har cementrappats i ett senare skede.

Virtaan Vanha-Kartanon massiivisavinen navettarakennus. Rakennuksen erikoisuutena on sisäseinien tiilivuoraus. 
(kuva Mikko Tuononen)

Virtaa Vanha-Kartano herrgårds fähus i massivlerteknik. Det speciella med denna byggnad är tegelfodring på 
insidan.
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Kolmas massiivisavikohteemme. (kuva Mikko Tuononen)

Det tredje fähuset i massivlerteknik.

Toinen kohteemme, ehkä parhaiten säilynyt navettarakennus. Alkuperäinen rappaus oli kulunut pois ja seinän 
rakenteen näki hyvin. (kuva Erika Sillander)

Vårt andra besöksmål, det bäst bevarade lerfähuset. Det ursprungliga putset hade nötts bort och man kunde se 
väggens struktur.
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Vuodelta 1887 oleva Arkkitehti Alfred Sjöströmin piirros Nordenlundin massiivisavisesta navetasta. Niitä 
rakennettiin kolme kappaletta. 

Arkitekt Alfred Sjöströms ritning över Nordenlunds fähus i massivlerteknik från år 1887. Det byggdes tre stycken 
lerfähus.
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Materiaalit

Kevytsavirakentamisessa tarvittavia materiaaleja ovat 
kuitu ja savi. Olkipaalit tuotiin paikalle kuorma-auton 
lavalla yhtenä valtavana paalina, kuin jotain maisemaan 
kuulumatonta olisi laskeutunut taivaalta. Paalit löysivät 
paikkansa metsänreunasta ja maastoutuivat lopulta sii-
hen, niin kuin ovat maastoutuneet kaikki muutkin raken-
nusmateriaalit tähän pihaan, tähän kylään. Oljen sijaan 
kuituna voi käyttää esimerkiksi ruokoa tai puuhaketta. 
Puuhakkeen ja saven sekoituksesta on yhteisökylään ra-
kentumassa toinenkin kevytsavirakennus. 

Paalin takana, pellonkulmassa, kaivelee pieni valkoinen 
kaivuri  ahkerana savea niin näihin seiniin kuin muiden 
läheisten talojen rakenteisiin.

Talkoista alkoi urakka

Optimistisena työhön varattiin kaksi talkooviikkoa. Lei-
puri otti rakennusvapaata ja opiskelijatar jatkoi rentoa 
opiskelijanelämäänsä – nyt rakennustyöläisenä. Talkoot 
polkaistiin käyntiin parinkymmenen apukäden voimin. 
Saimme työn aloitukseen mukaan myös Suomen savi-
rakentamisen asiantuntijan, rakennusarkkitehti Teuvo 
Rankin. Muassaan hän toi sekä olkisavityöhön opti-
moidut työvälineensä että lukuisia oivallisia neuvoja.

Ajatus olkisaven sekoittamisesta oli alkujaan selvä: olki 
kasataan pieniin kekoihin, päälle kaadetaan savea ja 
nämä sekoitetaan keskenään talikolla. Ensimmäisen mi-
nimaalisen satsin sekoittamiseen meni yksi ilta. Seuraa-
vana aamuna saimme Teuvolta karun tuomion: massa 
oli aivan liian kuivaa kelvatakseen seinämateriaaliksi. 
Reputimme jalanjälkitestin. Jos massa painallettua nou-
see heti alkuperäiseen tilaansa, se ei ole riittävän tekey-
tynyttä. Kun painauma jää kuopalle, on massa onnistu-
nutta.

Palasimme perusteisiin. Kevytsavimassassa on oleellista 
se, että jokainen olki on savella sotkettu. Ei liiaksi, mutta 
ei liian vähääkään. Saven tulee olla oikean paksuista: ei 

liian vetistä, mutta ei liian paksuakaan. 

Toimiva menetelmä muotoutuu

Sekoitimme massaa edelleen käsipelillä pienissä olki-
aumoissa. Samaan aikaan raksuttivat ajatukset: kuinka 
massan saisi sekoitettua kätevämmin, siis nopeammin 
ja kevyemmin? Työtä riittäisi rivakallakin tahdilla viikoik-
si, tällä hitaalla menetelmällä kuukausiksi. Suomen olo-
suhteissa on tärkeää, että kevytsavieristeet ovat valmiit 

Pellosta taloksi – Luonnonmukaista rakentamista

Livonsaaren	yhteisökylässä	on	toteutettu	lukuisia	erilaisia	luonnonmukaisen	rakentamisen	rat-
kaisuja	aina	perinteisestä	hirsirakentamisesta	pölkkysavimuuraukseen	ja	pärekatoista	ruokokat-
toihin.	Tässä	jutussa	esitellään	kevytsavirakentamista	ja	käytännön	työssä	muovautuneita	tee-
se-itse	-menetelmiä.	

Keväällä	2012	leipuri	Simo	Annalan	suunnitteleman,	jo	pari	vuotta	rakenteilla	olleen	talon	runko	
oli	saatettu	sellaiseen	vaiheeseen,	jossa	seinien	rakentaminen	voitiin	aloittaa.

teksti ja kuvat Sanna Maaria Mikkola

Oljet	ja	savi	sekoitetaan	pellolla	pitkässä	aumassa
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kesän alkupuolella, jotta ne ennättävät kuivua syksyyn 
mennessä. Ajatushautomo tuotti tulosta ja tehokkaaksi 
menetelmäksi muotoutui massan sekoitus traktorin jyr-
simellä. Oljet levitettiin pellolle pitkäksi aumaksi. Päälle 
kaadettiin edelleen ämpäreillä tasosekoittimessa tasai-
seksi sekoitutettua savilientä. Traktorin ei tarvinnut ajaa 
kuin muutaman kerran jyrsimensä kanssa yli auman, 
työkäsien silloin tällöin lisätä savea kuiviin kohtiin, ja 
massa oli valmista. Tämän jälkeen massa kerättiin pres-
sujen alle tekeytymään ja odottamaan seuraavaa päi-
vää. Tekeytymisen salaisuus piilee massan kosteuden 
tasaantumisessa. Massa muuttuu tahmeammaksi ja si-
tovammaksi, helpommin muovattavaksi. 

Simo oli valmistanut etukäteen muotit, joiden avulla 
seiniä päästiin liukuvalumenetelmällä rakentamaan. 
Muotit ruuvattiin kiinni runkotolppiin ja sitten vain läis-
kittiin massaa muottiin. Tallottiin ja survottiin, jaloilla ja 
juntilla. Muotteihin massaa sulloessa on erityisen tär-
keää, jotta sekä kulmat että reunat ovat tiiviit. Todet-
tiin, että keskikohta voi sen sijaan jäädä ilmavammaksi 
erityisominaisuuksien siitä heikkenemättä. Yksinkertai-

suudessaan menetelmä kuuluu siis: sekoita olki ja savi. 
Anna massan tekeytyä. Lado muottiin ja toista, kunnes 
seinät saavuttavat katonrajan.

Ongelmakohdat ja edut

Käytännön kokemuksen myötä olkisavirakentamisesta 
kyseisellä menetelmällä on syntynyt suhteellisen hyvä 
kuva rakentamiseen liittyvistä ongelmista, mutta karttu-
nut tietoa myös sen eduista. 
Työvaltaisuus ja ajoittainen hankaluus saada tarvittavaa 
välineistöä käyttöön hidastaa prosessia. Sääolosuhteet 
on otettava huomioon jo työaikataulua suunnitellessa: 
Suomen kesä on lyhyt ja sateisuudeltaan arvaamaton. 
Kostean sään aikaan kuivuminen on hidasta ja saattaa 
aiheuttaa yllätyksiä. Huhtikuussa, kun ilmankosteus oli 
vielä suuri, seinämme homehtui vasta kolmantena päi-
vänä. Alati pinnalla oleva hometalokeskustelu säikäytti, 
mutta käsiimme saama sieniasiantuntija lohdutti: ky-
seinen home ei ole haitallista, eikä silläkään ole seinän 
kuivuttua enää kelvollista elinympäristöä. Myös massan 
epätasaisuus sekä mahdollinen halkeilu on otettava sekä 

Massa	levitetään	tasaisesti	muottiin	ja	sullotaan	tiiviiksi
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rakennustyössä että seinien kuivumisessa huomioon.

Hyvät puolet voittavat kuitenkin huonot. Materiaalit 
ovat ekologisia ja halpoja. Siinä missä rakennusteolli-
suus sarjatuottaa suurella energiankulutuksella betonia 
ja terveydelle haitallisia materiaaleja, puoltaa luonnon-
materiaalien käyttö paikkaansa. Materiaalit ovat uusiu-
tuvia ja maksavat vain murto-osan ”tavanomaisista” 
rakennusmateriaaleista. Savi on ilmaista, ellei lukuun 
lasketa työvälineiden vuokraa tai työhön käytettyjen 
työtuntien määrää. Kevytsaviseinä toimii hyvänä ää-
nieristeenä ja on paloturvallinen. Seinät sitovat koste-
utta ja vapauttavat sitä tarvittaessa – siten ilmanlaatu 
pysyy hyvänä.

Kevytsavirakentaminen on Suomessa vielä melko harvi-
naista. Parisen asuinrakennusta menetelmällä on toteu-
tettu, lisäksi mökkejä ja muita rakennuksia eri käyttötar-
koituksiin. Nämä ovat toki vain tiedossa olevia – lienee 
Suomessa sellaisiakin koeponnistajia, jotka eivät itses-
tään niin suurta meteliä pidä. 

Jatko

Kesäkuun puoliväliin mennessä urakasta on valmiina 

noin puolet. Nyt menetelmä on kuitenkin hallussa ja ra-
kentaa voi jokaisessa vapaassa ajanraossa. Ajankäytön 
täytyy olla kuitenkin suunnitelmallista. Tänään massaa 
tehtäessä täytyy tietää, että sen pystyy seuraavana päi-
vänä laittamaan seiniin. 

Muita talon materiaaleja haalitaan kasaan kierrätyshen-
gessä. Kattoon tulevat savitiilet on purettu Vihdin muse-
osta, kun kyseinen rakennus sai ylleen peltikaton. Alku-
perä tälläkin savella on Varsinais-Suomessa, Kupittaalla. 
Ikkunat löytyivät vapailta markkinoilta ja leveät viiden 
sentin vahvuiset koivulankut ovat jo odottamassa lat-
tiaksi pääsyään. Lankkujen tarina on seissyt vuosikym-
menen varastossa, kun edellisen haltijan aie laudoittaa 
lattiansa aikanaan muuttui. Lisäksi kesän aikana taloon 
rakentuu takkaleivinuuni lämmittämään ja kuivatta-
maan olkisaviseiniä sisältäpäin – ja eräänä päivänä se 
toivottaa lämpimästi tervetulleiksi sekä talon asukkaat 
että vieraat.  

Rakennusprojektin kuulumisia voi seurata osoitteessa 
www.yhteisokyla.net

Muotteja	siirretään	eteenpäin	joko	sivuttais-	tai	pys-
tysuuntaisesti

Ikkunoille	on	hyvä	muistaa	jättää	paikkansa.	Pinta	
viimeistellään	savirappauksella
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COB-HUUSSI rakennettiin LUMO-keskukseen touko-elo-
kuussa 2012. LUMO-keskus sijaitsee  Koroisissa  Turussa. 
Huussin piirustukset ja suunnittelun teki  Jaanus Viese 
ja puusepäntyöt Juha Pönkkä, Miikka Mäkipaakkanen 
sekä Henri Quick.

Jaanus Viese oli toukokuussa 2012 opettamassa cob-
tekniikkaa LUMO-keskuksessa. Hänen tekninen opetta-
jansa on Ianto Evans.

Cob-tekniikka on yksi varhaisimmista savitekniikoista, 
sillä on jo tuhansien vuosien perinteet. Se on ollut ja on 
edelleen laajalti käytössä. Englannissa cob-rakennukset 
ovat erittäin suosittuja mm. ns. hobbit-houses. Myös 
perinteiset englantilaiset olkikattoiset talot on usein 
tehty cob-tekniikalla.  Suomeksi cob-tekniikka tunne-
taan mm. ristikkorappauksena.

Pitkät paksut tammenoksat ovat huussin kantavana ra-
kenteena, ne ovat peräisin Raisiosta ja savea ”sitovat” 
ristikkopajut ovat Turun Kupittaanpuistosta. Savi on 
Skyttalasta Paraisilta ja siltti Koroisilta. Savimateriaalin 
kuituainekset: ruokosilppua Taivassalosta, sanomaleh-
det Turun Sanomista, Ilkka Lempisen riisinjuuripätkiä 
ym. Lisäksi massaan sekoitettiin tuhkahiekkaa Askaisis-
ta, luonnonhiekkaa Koroisilta ja puhallushiekkaa K-rau-
dasta. Muotoilussa ja koristelussa käytetyt pullot ym. 
ovat Koroisten kirppikseltä.

Huussin katon mänty- ja kuusipäreet ovat Puufooru-
mista. Päretyöt tekivät Olavi Mäkisen ja Juha Pönkän 
johdolla Turun AMK:n rakennustekniikan/restauroinnin 
opiskelijat.

Huussin savityöt tekivät Pekka Räsänen, Matias Kut-
tila, Selma Eliisa Kilpi, Toni Beckman, Darja Orel, Teemu 
Vähä-Piikkiö, Johanna Pekkala ja Outi Tuomela touko-
kuussa.

Kesällä 2012 useat vierailijat ovat käyneet harjoittele-
massa pintarappausta.
Koroisten Kyläjuhlilla Ilkka Lempinen piti luennon ja rap-
paustyönäytöksen yleisölle.

Hieno cob-huussi osallistui Suomen kaunein huussi kil-
pailuun, mutta ei päässyt yleisöäänestyksessä kymme-
nen kärkeen. 

Kuvakavalkadissa	huussin	rakentamisvaiheita.	

Kirjallisuus:

Hieno	kirja	cob-tekniikasta:	The	Hand-Sculpted	
House:	A	Practical	and	Philosophical	Guide	to	
Building	a	Cob	Cottage	(Ianto	Evans	etc.)

Linkit:

www.lumoverkosto.fi
http://www.pronatmat.eu/

Jaanus	Viese:	http://www.juured.ee

http://lukijat.iltasanomat.fi/kauneinhuussi
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288499548324.
html

YHTEISÖLLISESTI TOTEUTETTU SAVIHUUSSI

Outi	Tuomela
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Alkuperäinen kirkko Kirche der Versöhnung (Sovinnon 
teon kirkko) valmistui 1894. Se rakennettiin tiilistä uus-
goottilaiseen tyyliin. Toisen maalimansodan pommituk-
sissa kirkko vaurioitui jonkun verran. Kun savikappelia 
rakennettiin, kellarista löydettiin Yhdysvaltalainen pom-
mi. Se deaktivoitiin ja jätettiin paikolleen, jossa se on 
vieläkin nähtävissä. Rauhanteossa kirkko jäi Neuvosto-
liiton valvonta-alueelle, mutta suurin osa seurakuntalai-
sista viereiselle Ranskan vyöhykkeelle. 

Vuonna 1961 rakennettiin Berliinin muuri juuri kirkon 
viereen ja se jäi alueelle, jossa ainoastaan DDR:n raja-
vartijat saivat liikkua, muut ammuttiin. Kirkon tornia 
käytettiin valvontatornina. DDR:n viranomaiset räjäyt-
tivät suurimmilta osin kunnossa olevan kirkon 1985 
raja-alueen ”turvallisuuden ja järjestyksen paranta-
miseksi” Vajaan viiden vuoden kuluttua 1989 Berliinin 
muuri murtui.

Vuonna 1990 seurakunta alkoi suunnitella uutta kirk-
koa, joka muistuttaisi menneestä, mutta suuntautuisi 
tulevaisuuteen ja olisi ekologinen. Berliiniläiset arkki-
tehdit Rudolf Reichmann ja Peter Sassenroth kutsuttiin 
suunnittelemaan muotokieleltään moderni rakennus. 

Kappeli rakennettiin 1999 itävaltalaisen savirakentami-
sen asiantuntijan Martin Rauchin johdolla. Vapaaehtoi-
set neljästätoista Euroopan valtiosta tulivat auttamaan 
rakennustöissä.

Kappeli koostuu kahdesta ovaalista, josta sisempi on 
massiivisavea ja ulompi puuta. Vesikatto on ulomman 
ovaalin puurungon varassa. Saven seassa on vanhan 
kirkon tiilen kappaleita, lasia ja muuta paikalta kerättyä 
materiaalia. Kappeli otettiin käyttöön vuonna 2000, yk-
sitoista vuotta muurin murtumisen jälkeen.

Saviseinien paksuus 60 cm ja korkeus 7 m, ovaalin suurin 
halkaisija on 14 m ja pienin 10 m. Kokonaispituus 43m ja 
paino 390 tonnia. Savimateriaalia laitettiin kerralla mu-
ottiin 30 cm ja se tiivistettiin 8 cm paksuiseksi. Puinen 
ulko-ovaali on käsittelemätöntä douglaskuusilamellia.

Kappeli on nähtävyys osana Berliinin muurin muisto-
merkkiä. Seurakunta on sen käytettävyyteen tyytyväi-
nen.  Evangelische Versöhnungsgemeinde  seurakunnan 
edustaja Rainer Just kertoi, että kappeli sopii erittäin hy-
vin akustisen musiikin esittämiseen, vain jotkut kovim-
mat trumpetti äänet saattavat olla ongelmallisia.

Sovinnon savikappeli Berliinissä

Eila	Heikkilä
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Yllä	poikkileikkaus

Oikealla	alkuperäinen	purettu	kirkko

Saviseinä

Puulamelli

Vanhat kirkonkellot puuraken-
nuksessa

Vanhan kirkon sijainti
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Kappelin savi- ja puuovaalien välissä, valo kuultaa puulamelin raoista.

Sisällä kappelissa
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Urkuparvi

Saven seassa on vanhan kirkon tiilenpaloja ja lasia



TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2012

EVENEMANGSKALENDER

LEHM 2012
Suuri savitapahtuma Weimarissa, Saksassa 5-7.10.2012.
Dachverband Lehm e. V. eli Saksan saviyhdistyksen järjestämä suuri kolmipäiväinen savikonferenssi. 

Stort lerevenemang i Weimar, Tyskland 5-7.10.2012.
Den tyska lerföreningen Dachverband Lehm e. V. ordnar en tre dagars lerbyggekonferens.

http://www.dachverband-lehm.de/lehm2012/index_en.html

F.A.L. järjestää tapahtumia ja kursseja pitkin vuotta. Löydät ne heidän kotisivultaan. Suurin osa kurs-
seista saksaksi.

F.A.L. ordnar evenemang och kurser under året. Bäst hittar du dem på hemsidan. Största delen av 
kurserna hålls på tyska.

http://lernpunktlehm.de/wp_gw/?page_id=14

The Natural Building Company järjestää syksyllä ja tulevana keväänä kiinnostavia Luonnonmukaisen 
rakentamisen kursseja. Sekä luentoiltoja että viikonloppukursseja on tiedossa. Eri aihepiirejä käy-
dään läpi eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Myös savi löytyy lukujärjestyksestä.

The Natural Building Company ordnar både på höst- och vårterminen intressanta kurser i ekologiskt 
byggande. Det blir föreläsningskvällar och helgkurser. Experter från olika områden kommer att före-
läsa i olika teman. Även lera finns på schemat.

http://naturalbuilding.fi/events/


