PÄÄSKYNEN

1/2013

Savirappausta Porissa
Kunnostettu pölkkysavitalo
Syyskokous
Koulutusta Euroopassa

Mikko Tuononen

Appelqvistin talo Porissa on iäkäs hirsirakennus, jonka savirappaus on kunnostettu
kauniisti.

SAVIYHDISTYS ry. - LERFÖRENINGEN rf.

PÄÄSKYNEN - Saviyhdistys ry.:n jäsenlehti/Lerföreningens
medlemstidning - Nr. 1/2013
Toimitus: Erika Sillander. Taitto: Eila Heikkilä.
Pääskyseen tuleva aineisto: Erika Sillander, erikasillander at gmail.com tai Majorsvägen 56, 66100 Malax
Material till tidningen till ovanstående postadress eller e-mail.

SAVIYHDISTYKSEN HALLITUS

SAVIYHDISTYKSEN ALUENEUVOJAT

● Erika Sillander, puheenjohtaja/ordförande
Majorsvägen 56, 66100 Malax
045 8802 370, erikasillander at gmail.com

● Espoo, Siuntio: Seppo Mannermaa
040 5559862, mannermaa at kolumbus.fi
● Hämeenlinna: Leo Järvenpää
Lakkimäentie 101, 13330 Harviala
03 619 6367
● Jyväskylä: Hartwig Reuter
Rauhaniementie , 40520 Jyväskylä
040 532 4215, hartwig at reuter.fi
● Kotka: Heikki Pennanen
Saksalantie 145, 49300 Tavastila
040 595 3928, heikki.pennanen at hotmail.com
● Nivala: Kyösti Kangas
Maliskyläntie 1243, 85640 Maliskylä
08-445 464
● Porvoo: Robert Holmberg
07320 Jakari
019-654180; 0400-491 441,
robert.holmberg at inveon.fi
OBS! INFORMATION PÅ SVENSKA
● Vaasa: Pentti Okkonen
Tupasvillanpolku 10, 65710 Singsby
044 5896 321 pentti.okkonen at vaasa.fi

● Jarmo Keskinen, varapuheenj./viceordf.
Hakatie 19, 33800 Tampere
040 7661 560, jarmo.keskinen at miljoonurkka.fi
● Ann-Marie Braxén-Frommer, rahastonhoitaja/
kassör
Bocksintie 44, 08700 Lohja
040-9608 939, amibraxen at gmail.com
● Jan Hedengren
Ålkilavägen 73,10120 Täkter
040-5312727, janhedengren at gmail.com
● Ilkka Lempinen
Nopolankatu 4, 32200 Loimaa
040 5825 436, ilkka.lempinen at pp.inet.fi
Varajäsenet/Suppleanter:
● Mikko Kylämarkula
Porintie 800, 31640 Humppila
0400 121 160, mikko.kylamarkula at nic.fi
● Timo Suominen
Kouhinsalontie 109, 41870 Putkilahti
0503011493, timo.m.p.suominen at suomi24.fi

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

Jäsenmaksu:
• henkilöjäsen 20 €
• opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10 €
• yhteisö/yhdistys/yritys 60 €
• tukijäsenmaksu 100 €

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

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

2

Sisällysluettelo
Puheenjohtajalta
						
Från ordföranden 							
Savirakentamisen koulutusta Euroopassa			
Savirappauksen koulutushanke - NCPP			
Pölkkysavitalon korjaus						
Tapahtumakalenteri kevät 2013					

4
6
13
14
16
20

Saviyhdistys on myös Facebookissa
www.facebook.com/Saviyhdistys
Sivua voi myös etsiä nimellä Saviyhdistys Facebookista tai Googlesta: Sivua voi katsoa ilman
omaa Facebook-tiliä.

Syyskokouksen päätteeksi tutustuimme Leineperin Ruukin alueeseen ja historiaan Tuulikki Kiilon johdolla.
Kokousväkeä Perinnekahvila Savipakarin edessä. (kuva Mikko Tuononen)
Syyskokouksen, Porin ja Leineperin valokuvien kuvatekstit Jarmo Keskinen ja Eila Heikkilä.
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PUHEENJOHTAJALTA
Arvoisat jäsenet!
Hyvää alkanutta vuotta kaikille savi-ihmisille. Edellinen savivuosi on ollut vilkas ja uusia tuulia on puhallellut. Lehtemme on nyt netissä, olemme aktivoituneet Facebookissa ja mielenkiintoisia asioita on suunnitteilla tälle vuodelle. Viime vuonna on rakennettu savesta eri puolilla maatamme, uusia savitekniikoita
on kokeiltu ja kiinnostavia projekteja on tiedossa.
Syyskokous pidettiin lauantaina 17.11.2012 Satakunnan museon korjausrakentamiskeskuksessa Rakennuskulttuuritalo Toivossa, Porissa. Kokoustimme ja vietimme mukavaa savi-iltapäivää Toivon tunnelmallisessa Piharivissä.
Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Yhdistyksen kotisivulla ollut keskustelufoorumi päätettiin lopettaa, sen vähäisen käytön vuoksi. Keskustelu on siirtynyt yhdistyksen Facebook-sivulle. Sieltä löytyy uutisia, siellä voi keskustella savirakentamisesta
ja verkostoitua muiden savi-ihmisten kanssa. Facebook-sivuamme pääsee katsomaan ja lukemaan, vaikkei itse olisi Facebookissa.
Syyskokouksen ja kahvittelun jälkeen Marja Salmenmäki kertoi Työtehoseuran koordinoimasta savirappauksen ammattikoulutushankkeesta, näimme kuvia Saksasta F.A.L:n Wangeliner Gartenin yhteydessä
olevista uusista savirakennusprojekteista sekä Suomessa ja Espanjassa olleilta savirakennuskursseilta.
Toivon intendentti Tuulikki Kiilo kertoi Porin alueen savitaloista ja savirappauksista ja Toivon rakennuskonservaattori Kalle Virtanen näytti kuvia ja kertoi Appelqvistin talon savisesta julkisivurappauksesta.

Saviyhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11.2012 Porissa Satakunnan Museon korjausrakentamiskeskus
Rakennuskulttuuritalo Toivon Piharivissä. (kuva Eila Heikkilä)
Toivosta enemmän http://www2.pori.fi/smu/sivut/index.php?p=169
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Kuvien ja tarinoiden jälkeen Tuulikki Kiilo esitteli meille Toivon tiloja ja korjausrakennusneuvonnan olennaisen osan, korjausnäyttelyn. Sen jälkeen Kalle Virtanen vei meidät kävelykierrokselle hämärtyvään
marraskuun iltapäivään katsomaan ulkorappausta Valtakadulla sekä Appelqvistin talon savirappauksia.
Sunnuntaina teimme retken Leineperin ruukille ja Tuulikki Kiilo tutustutti meidät ruukin historiaan ja
kierrätti meitä alueella. Näimme ison vanhan masuunin ja muita ruukin rakennuksia. Alueella on yksi
massiivisavinen rakennus Savipakari, joka toimii nykyään kahvilana. Lisäksi työläisten torppien sisäseinät
ovat olleet savirapattuja.
Suurkiitos Toivon intendentti Tuulikki Kiillolle ja rakennuskonservaattori Kalle Virtaselle hyvistä järjestelyistä ja asiantuntevista opastuksista.
Lehdessä on kuvakooste syyskokouksesta ja Toivon savi-iltapäivästä sekä vierailusta Leineperin ruukkiin.
Lisäksi muutamia Appelqvistin talon korjauksen aikaisia kuvia.
Sivuilla 14-15 Marja Salmenmäki esittelee projektia, jossa savirappauksen koulutusmateriaalia aletaan
kääntää suomeksi, ruotsiksi ja eestiksi. Lisäksi tässä numerossa on tietoa muista savirakennuskursseista
ja -koulutuksista sekä Euroopassa että kotimaassa. Pääsemme myös kurkistamaan Oululaisen pölkkysavitalon korjausprojektia.
Savi on syvässä jäässä ja nyt on hyvä aika suunnitella tulevan kesän saviprojekteja. Otamme mielellämme
vastaan savisia talkoo- ja kurssi-ilmoituksia, jotka laitamme jakoon sähköpostilistan kautta sekä Facebook-sivullamme.
Oikein hyvää talven jatkoa teille kaikille!

Erika Sillander

Savi-iltapäivässä intendentti Tuulikki Kiilo (seisomassa) kertoi Porin kaupungin tulenlieskaisesta historiasta ja savirakennuksista. (kuva Mikko Tuononen)
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FRÅN ORDFÖRANDEN
Bästa medlemmar!
Ett riktigt gott nytt år till alla lermänniskor. Förra leråret har varit livligt och nya vindar har blåst. Tidningen publiceras nu på föreningens hemsida på nätet, vi har aktiverat oss på vår Facebook-sida och nya intressanta saker är
under planering. Förra året har det byggts av lera runt om i vårt land, nya lertekniker har prövats och intressanta
projekt är i sikte.
Höstmötet hölls på lördagen den 17. november 2012 vid Satakunta museums byggnadsvårdcenter Rakennuskulttuuritalo Toivo i Björneborg. Mötet och därpå följande gemytliga lereftermiddag hölls i den stämningsfulla byggnaden Piharivi på Toivos innergård.
2013 års verksamhetsplan gicks igenom och mötet beslöt att behålla 2013 års medlemsavgifter oförändrade. Diskussionsforumet bestämde vi att lägga ner p.g.a. ringa användning. Diskussionen har flyttat till Facebook-sidan.
Där hittar du nyheter, kan diskutera lerbyggande och nätverka med andra lermänniskor. Det är möjligt att se och
läsa vår Facebook-sida, även om du inte själv är på Facebook.
Efter höstmötet och kaffedrickandet berättade Marja Salmenmäki om yrkesutbildningsprojektet inom lerklining
som koordineras av Työtehoseura. Vi fick se bilder av nya lerbyggeprojekt vid F.A.L:s Wangeliner Garten i Tyskland
och en hel del bilder från lerbyggekurser från Finland och Spanien. Toivos intendent Tuulikki Kiilo berättade om lerhus samt lerkliningar i Björneborgs område och byggnadskonservatorn Kalle Virtanen visade bilder och berättade
om restaureringen av den lerklinade fasaden i Appelqvists hus.

Toivossa on myynnissä joitakin perinnerakentamisen rakennustarvikkeita. (kuva EH)
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Efter bilderna och berättelserna visade Tuulikki Kiilo oss runt på Toivo och vi fick se byggnadsvårdsutställningen,
den viktiga delen av byggnadsrådgivningen. Sedan förde Kalle Virtanen oss på en rundvandring i novemberskymmningen för att se en lerklinad yttervägg vid Valtakatu och Appelqvists lerklinade fasad.
På söndagen gjorde vi en utflykt till Leineperi bruk och Tuulikki Kiilo guidade oss runt på bruksområdet och berättade om brukets historia. Vi såg den stora gamla masugnen samt andra bruksbyggnader. Det finns en massivlerbyggnad på området kallad Savipakari, som nu fungerar som kafé. Dessutom har innerväggarna i arbetarnas torp
varit lerklinade.
Ett stort tack till Toivos intendent Tuulikki Kiilo och byggnadskonservatorn Kalle Virtanen för bra arrangemang och
sakkunnig guidning.
I denna tidning:
Bildkavalkad från höstmötet och lereftermiddagen vid Toivo samt besöket till Leineperi bruk. Dessutom får vi se en
del bilder från restaureringen av Appelqvist hus.
Marja Salmenmäki presenterar projektet där undervisningsmaterial för lerkliningsskolning kommer att översättas
till finska, svenska och estniska. Dessutom finns information om övriga lerbyggekurser och -skolningar i Europa och
inrikes. Vi får också ta en titt på ett renoveringsprojekt av ett kubbhus i Uleåborstrakten.
Leran är djupfryst och nu är ett bra tillfälle att planera kommande sommarens lerprojekt. Vi tar gärna emot leriga
talko- och kursannonser som vi delar vidare via e-postlistan samt Facebook-sidan.
En riktigt trevlig fortsättning på vintern åt var och en!

Erika Sillander

Piharivin peräkammariin Erika oli pystyttänyt Savinen Talo savesta –näyttelynsä materiaalia, jotka olivat
kesällä nähtävillä Stundarsin museoalueella. (kuva EH)
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Kokouksen jälkeen Tuulikki Kiilo esitteli Rakennuskulttuuritalo Toivon. (kuva Mikko Tuononen)

Toivon korjausrakentamisessa oli jätetty työvaiheet näkyville ja korjaamisessa oli käytetty erilaisia menetelmiä senkin uhalla, että voi mennä pieleen. Hirsiseinän sisäpuolinen savirappaus näkyvillä vaiheittain.
(kuva EH)
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Sammaleristeisen rossipohjan rakenne kaikkien konkreettisesti nähtävissä. Pihapiiri-rakennuksessa on
lattialuukkuja, joiden avulla voi tutustua erilaisiin eristeisiin ja rakenteisiin. (kuva EH)

Päivän päätteeksi teimme kävelykierroksen kaupungilla. Toivon rakennuskonservaattori Kalle Virtanen
kertoi jo illan hämärtyessä Appelqvistin talon korjausprojektista. (Kuva EH)
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Appelqvistin talo on yksi Porin vanhimmista tulipaloista huolimatta säilyneistä puutaloista. Sen vanhin osa
on rakennettu viimeistään 1843. Rakennus ehti jo päästä huonoon kuntoon, kuten kuvasta näkyy. Keskeinen sijainti lähellä kirkkoa, kulttuurihistoriallinen arvo ja harvinaiseksi käynyt rakennustekniikka (savirapattu hirsitalo) takia pelastivat talon purkamiselta.
Nykyään entisöity Appelqvistin talo on kaupunkikuvan kaunistus, ks. kansikuva.

Vasemmanpuoleisesta kuvasta näkyy lähtötilanteen vaikeus. Vanhaa rappausta säästettiin, missä
voitiin.

Lasse Villasen artikkeli Appelqvistin talon entisöinnistä varsinkin savirappauksen osalta on Pääskysessä 2/2007
sivuilla 6-11 otsikolla Hirsitalon savirappaus – ja vähän kalkkirappauksestakin.
www.saviry.fi/paaskynen/paaskynen_2007_2.pdf
Lisää rakennuksen vaiheista netissä http://www2.pori.fi/smu/sivut/index.php?p=368
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Iltakävelyllä kävimme katsomassa erään sisäpihan talousrakennuksen ulkoseinien savirappausta, jota
ajan hammas oli melkoisesti purrut. (kuva Mikko Tuononen)

Sunnuntaina Tuulikki Kiilo opasti syykokousväen Leineperin maisemiin ja kertoi tarkasti ja eloisati ruukin
historiasta, raudan valmistuksesta ja alueen entisöinnistä. Leineperin Ruukin tärkein rakennus on ollut
masuuni, jossa ruotsalainen rautamalmi on sulatettu raakarautakangiksi. (kuva EH)
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Kosken takana oikealla näkyy Kankipaja, jossa
vesivoimalla takomalla raakakankien jalostusastetta nostettiin. (kuva EH)

Kankipajan seinät on muurattu masuunikuonasta tehdyillä tiilillä. Kuona- eli slagitiilet ovat
lasimaista massaa, jonka väri riippuu siitä mistä
malmi on peräisin. (kuva EH)

Leineperistä lisää www.leineperinruukki.fi
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SAVIRAKENTAMISEN KOULUTUSTA EUROOPASSA
Savirakentamiskoulutusta annetaan eri puolilla Eurooppaa. Jokaisessa maassa on useita organisaatioita, jotka järjestävät omia
kurssejaan ja koulutuksia. Osa kursseista on suunnattu myös kansainvälisille osallistujille.
Suomessa järjestetään yksittäisiä savirakennuskursseja, joista tiedotetaan ensisijaisesti Saviyhdistyksen postituslistan kautta.
Tällä hetkellä tiedossa olevat kurssit, joita järjestää The Natural Building Company, löytyvät tämän lehden tapahtumakalenterista. Suomalaiset Tulisijat ry:n muurausleireillä muurataan säännöllisesti myös vähäpäästöisiä saviuuneja. Kohdasta Ajankohtaista löytyvät kurssiajat ja -paikat www.tulisijat.tv . Mielenkiintoisia kursseja ja työpajoja on tulossa keväällä ja kesällä ja niistä
tiedotetaan sähköpostilistan kautta ja seuraavassa lehdessä.
-F.A.L. e.V./European School for Earthbuilding vetää eurooppalaista LearnWithClay-hanketta, jonka tarkoituksena on tarjota
yhtenäistä savirakennuskoulutusta useassa eri Euroopan maassa. Sama savirappauskoulutusmateriaali on sopeutettu kunkin
maan oloihin ja käännetty kullekin kielelle. Tätä savirappauskoulutusmateriaalia käännetään nyt suomeksi, ruotsiksi ja eestiksi.
Marja Salmenmäki on kirjoittanut esittelyn TTS:n koordinoimasta hankkeesta tähän lehteen.
LearnWithClay -hankkeen nettisivut löytyvät sivulta www.earthbuilding.eu .
Kursseja järjestävistä eri organisaatioista löytyy tietoa etusivulla olevasta kartasta klikkaamalla kunkin maan kohdalta löytyviä
organisaatioita.
F.A.L. järjestää lisäksi kaksi tähän koulutusmateriaaliin perustuvaa kouluttajille tarkoitettua Grundtvig-kurssia. Infoa kursseista
löytyy tämän linkin takaa http://lernpunktlehm.de/wp3/?page_id=324 .
Earthbuilding-sivulta löytyy myös tietoa F.A.L:n muista kursseista. Vuoden 2013 kurssiohjelma on ilmestynyt saksan kielellä ja
löytyy tämän linkin takaa http://lernpunktlehm.de/wp3/?page_id=4 . PDF-muotoisen kurssiohjelman saa ladattua sivulta kohdasta download.
Savirakennuskoulutusta järjestävät myös monet muut organisaatiot ympäri Eurooppaa. Tässä lueteltuna muutamia, joiden
kotisivuilta kannattaa katsoa tämän vuoden kurssitarjontaa.
Ruotsi:
• Ruotsin savirakennusyhdistyksen sivuilla ilmoitellaan Ruotsissa järjestettävistä savirakennuskursseista. Löydät yhdistyksen sivut tämän linkin alta: www.lerbyggeforeningen.se
• Göteborgin yliopiston alainen Institutionen för kulturvård i Mariestad eli entinen Dacapo sijaitsee Mariestadissa
ja he järjestävät joka toinen tai kolmas vuosi kahden viikon mittaista perusteellista savirakennuskurssia. Tietoa
kurssin ajankohdasta ja ohjelmasta tulee löytymään koulun kotisivuilta www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_
information/?courseId=info.uh.gu.KU0450&languageId=100000&contentId=-1
Saksa:
•
•

Yllä mainitun F.A.L.-organisaation lisäksi erilaisia savirakennuskursseja järjestää monikin taho. Tässä muutama:
Dachverband Lehm e.V. on Saksan saviyhdistysten kattojärjestö, joka järjestää savirakentamisen ammattikoulutusta.
Koulutuksessa on 6 modulia, joissa käydään läpi erilaisia savirakennustekniikoita. Tietoa koulutuksesta löytyy yhdistyksen kotisivuilta myös englannin kielellä www.earthbuilding.info/training/index.html .
Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V. on saksalainen olkipaalirakentamisen ammattijärjestö, jonka kotisivuilta löytyy tietoa olkipaalirakentamisesta sekä heidän järjestämistään kursseistaan http://fasba.de/content/
view/189/301/

Englanti:
• Straw Worksin on Barbara Jonesin vetämä organisaatio, jonka kotisivuilta löytyy tietoa olkipaalirakentamisesta ja
savirappaamisesta sekä kursseista, joilla tätä jaloa taitoa voi oppia http://strawworks.co.uk/training/
• Resetin sivulta löytyy tietoa eurooppalaisesta olkipaalirakennuskoulutuksesta http://reset-development.org/#/eustraw-bale/4557800012
Ranska:
• CRAterre on Ranskan tunnetuin savirakentamista opettava instituutio. CRAterre tukee sekä yliopistotasoista että ammattikoulutasoista savirakentamiskoulutusta. Heidän kotisivunsa löytyy osoitteesta www.craterre.org
European Strawbale Network on olkipaalirakentamisen verkosto, jonka tapahtumasivuilla on tietoa Euroopan eri maiden
olkipaalikursseista, www.strawbale-net.eu/events.html
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SAVIRAPPAUKSEN KOULUTUSHANKE - NCPP
Marja Salmenmäki
Savirappauksen ammattikoulutusta kehittää nyt myös TTS eli Työtehoseura. TTS on valtakunnallinen
koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jossa vuosittain opiskelee noin 7000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Toimipaikkoja on eri puolilla Suomea, Sammatista Kainuuseen.
TTS:n Northern Clay Plaster, NCPP, savirappauksen koulutushankkeessa tuodaan Eestiin, Ruotsiin ja
Suomeen koulutukseen ja pohjoiseen ilmastoon sopiva savirappauksen aineisto ja ammattikoulutus.

HANKKEEN TOIMIJAT
Savirappauksen koulutusaineiston on yhdessä muiden eurooppalaisten savirakentamisen asiantuntijoiden
kanssa kehittänyt F.A.L. e.V./European School of Earthbuilding Saksasta, kansainvälinen savirakentamisen koulutuskeskus, lisätietoa löytyy www.earthbuilding.eu –sivustolta.
Muita partnereita ovat Hantverkslaboratoriet (ent. Dacapo) Mariestadissa, Eesti Maaülikoolin maaseuturakentamisen laitos Tartossa ja savirakennusurakoitsija, rappauslaastien valmistaja Saviukumaja
OÜ ja Luomura ry.. Hankkeen koordinoi TTS projektipäällikkönään Marja Salmenmäki.
Projektin rahoitus on saatu CIMOn ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen Leonardo da
Vinci –ohjelmasta.

PROJEKTIN TULOKSET
Northern Clay Plaster -projektin tuloksena on savirappauksen koulutusaineisto ja osaamista kouluttajille
ja koulutettaville. Sen opintosuoritukset ovat osa eurooppalaista ECVET Earth Building -järjestelmää.
Hanke on suunnattu ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opiskelijoille. Aineisto sopii omaksi kokonaisuudeksi savirappauksen koulutukseen, mutta yhtä hyvin myös osaksi mm. maalareiden, muurareiden,
tulisijamuurareiden, rappareiden, käsityöläisten, talon-, korjaus- ja ekorakentajien, arkkitehtien, taiteilijoiden ja taiteen harrastajien koulutusta.
Savirappauksen ammattitutkinnon voi pienempien osasuoritusten kautta suorittaa eri puolilla Eurooppaa.
Pian voi aloittaa opinnot Suomessa ja itse valita, haluaako jatkaa niitä esim. Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa tai Brittein saarilla, http://lernpunktlehm.de/wp3/?page_id=4150.
Kaksivuotinen hanke jatkuu 30.9.2014 asti.

Northern Clay Plaster Project, Professional Qualification for Working with
Natural and Sustainable Building Materials, NCPP –hanke, 2012-1-FI1LEO05-09362, käynnistyi 1.10.2012. Projektin rahoitus on EU:n Elinikäisen
oppimisen ohjelmasta (Lifelong Learning Programme, LLP), jonka kohderyhmänä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi opettajat, kouluttajat ja muu
opetushenkilökunta.
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Hankkeessa saadaan aikaan:
-

savirappauksen ”Clay plaster” koulutusaineistosta Eestiin, Ruotsiin ja Suomeen mukautetut versiot, joissa huomioidaan kunkin kohdemaan ilmasto- ja kulttuuriolot

-

kolme versiota opetusohjeista, joita voidaan käyttää teknisen/ammatillisen pätevyyden opetukseen, vahvuuksien arviointiin ja tutkintotoimintaan

-

kolme versiota ohjeista savirappauskoulutuksen toteuttamiseen eri kohderyhmille, suunnitelmat
opintokokonaisuuksista ja koulutuksen käynnistämisestä.

-

opintosuoritukset osana eurooppalaista ammatillisen koulutuksen ECVET Earth Building EQFjärjestelmää.

Lisätietoja: NCPP:n projektipäällikkö Marja Salmenmäki, puh. 040 9005157, marja.salmenmaki at tts.fi

FAL e. V.:n eli Eurooppalaisen savirakentamisen koulutuskeskuksen johtaja Uta Herz ja kaunista pintaa
savimuseossa. (Kuva Minna Kuusela)
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PÖLKKYSAVITALON KORJAUS
Sami Oravainen, Oulu, kuvat Sami Oravinen, Teuvo Ranki ja Susanna Elmnäinen

Ennen talon ostoa kävin katsomassa useampaakin
taloa, josta olisi edes remontoimalla mahdollista
saada taloa vielä pitkäksi aikaa. Tässäkään asiassa
ei meinannut löytyä (yllättäen) millään hyvää ja
halpaa, josta olisi kohtalaisella vaivalla saanut tehtyä mieleisen kodin. Tämän talon tullessa myyntiin,
olin heti että tuota täytyy käydä ainakin katsomassa.
Taloa myytiin purku- / saneerauskohteena, hirsirunkoisena talona jonka päälle oli laitettu ulkopuolelle
rappaus. Talo sijaitsi suhteellisen lähellä keskustaa
(n.5 km), oli omalla 1000 m² tontilla, kellari juuri
remontoitu.

Talo on valmistunut v. 1959. Uskoisin, ja näin uskovat myös naapurit, että kun tämä talon rakentaja
oli kuorma-autoilija, niin hän oli saanut purettavaksi / pois vietäväksi jonkin vanhan hirsikehikon,
josta päätti sitten tehdä savipölkkytalon. Pölkkyjen
väliin tulleeseen saveen oli lisätty kuulemma jonkin
verran hiekkaa ja kuivia olkia. Pölkkyjen vaakasaumoissa oli siteenä piikkilankaa, tietyin välein laudat
tai vahvemmat puut jäykistämässä seinää. Ylä- ja
alapohjan eristeenä oli n. 400 mm:n kerros sahanpurua.
Korjaustapoihin ja materiaaleihin sain hyviä neuvoja korjausrakentamiseen perehtyneeltä rakennusarkkitehdilta, joka tunsi myös savirakentamiseen
liittyviä asioita. Toinen makuuhuone ja olohuone oli
rapattu ja oikaistu ilmeisesti kalkkilaastilla jo ennen
minua. Itse rappasin eteisen, keittiön ja toisen makuuhuoneen seinät savilastilla, jota kului muistaakseni melko lailla 1800 kg. Ennen rappausta tein sei-

Ensimmäistä kertaa sisään astuttua ajattelin, että
tämä voisi olla kuitenkin sen verran hyväkuntoinen,
mutta sopivasti huonokuntoinen talo, että harva alkaisi tekemään niin mittavaa remonttia. Ennen remontin aloittamista täytyi miettiä mitä kaikkea laittaa uusiksi.

Talo on ulkoasultaan tyypillinen 1950-luvun loppupuolen rakennus. Seinien sisäpuolisesta rakenteesta ei
ulkopuolelta saa mitään viitteitä.
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niin oikaisukoolauksen pystyyn 22x50 rimoilla n.
600 mm:n jaolla. Rappauksella sain paikattua pölkkysavirakenteen vaurioita ja varmistettua seinän tiiviyttä. Eniten oikaisua vaativissa kohdissa rappauskerroksen paksuudeksi tuli n. 40 mm. Rappauksen
pinta oli helppo tehdä tasaiseksi oikaisukoolauksen
mukaan.
Rappaus sai kuivua talven ajan rauhassa useita
kuukausia lämmityksen ollessa päällä. Jatkoin työtä
tekemällä seuraavaksi 48x48 mm:n pystykoolauksen n. 600 mm:n jaolla. Koolauksen väleihin asensin 50 mm:n Vital -puukuitueristeen parantamaan
seinien lämmöneristävyyttä. Eristeen päälle tuli
ilmansulkupaperi ja sen päälle lastulevy ja maali.
Vaativinta työssä oli tehdä seiniin rimoitus, joiden
väliin savirappaus tuli. Itse rappaaminenkin alkoi
kyllä jo tympimään 1000 kg:n jälkeen.
Tunnetusti homma vähän karkasi käsistä ja melkolailla kaikki meni uusiksi. Toisaalta, näin suht.
valmiina kun taloa katsoo, niin vähän on asioita
mitä tekisin toisin. Negatiivisena puolena voisi olla
rahojen menetys, mutta olisi ne varmasti huonomminkin voinut sijoittaa.

Ulkopinnan alkuperäinen kalkkirappaus on säilynyt
hyväkuntoisena yli 50 vuoden rasituksista.

Kuvia työvaiheista kahdella seuraavalla sivulla.
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Oikaisukoolaus on asennettu ja koolausvälien täyttö savirappauksella aloitettu.

Savirappauksella kunnostetun ja oikaistun seinän päälle on asennettu uusi koolaus sekä 50
mm:n Vital-puukuitueriste lisälämmöneristeeksi.
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Lisälämmöneristeen päälle asennettiin huolellisesti ilmansulkupaperi ennen seinäpinnan levytystä.

Lopuksi seinät pinnoitettiin lastulevyillä ja viimeisteltiin maalaamalla.
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TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2013

The Natural Building Company jatkaa luonnonmukaisen rakentamisen kurssejaan. Joka kuukausi on sekä tiistain
luentoilta että viikonloppukurssi. Savirakentajia voisi kiinnostaa seuraava kurssi:
-23-24.2.2013 pidettävä viikonloppukurssi Clay floors and fine finishing. Viikonloppukurssilla opetellaan mm. rappaustekniikoita, savilattian tekoa sekä tadelaktin tekoa. Opetuskieli on englanti.
Paikkoja on rajoitetusti ja niitä kannattaa tiedustella the Natural Building Companyn Paul Lynchiltä.
Kursseista: https://www.madmimi.com/mimio/e37363/preview
Yrityksestä: www.naturalbuilding.fi
Paul Lynch
s-posti: paul(at)naturalbuilding.fi
puh: +358 442509663
Suomalaiset Tulisijat ry:n tulevien saviuunien muurausleireistä löytyy tietoa heidän kotisivultaan kohdasta Ajankohtaista, www.tulisijat.tv .
Eri järjestäjien kursseja ja tapahtumia on tulossa kevään mittaan. Niistä tulee tietoa sähköpostilistan kautta sekä
Facebook-sivulla.

EVENEMANGSKALENDER VÅREN 2013

The Natural Building Company fortsätter med sina kurser inom ekologiskt byggande. Varje månad ordnas en tisdagsföreläsning och en helgkurs. Följande kurs kunde intressera lerbyggare:
-23-24.2.2013 hålls helgkursen Clay floors and fine finishing. Under kursen får man bl.a. lära sig lerkliningstekniker,
att göra lergolv och tadelakt. Undervisningsspråk är engelska.
Det finns en begränsad mängd med platser och det lönar sig att höra sig för med Paul Lynch på The Natural Building Company.
Om kurserna: https://www.madmimi.com/mimio/e37363/preview
Om företaget: www.naturalbuilding.fi
Paul Lynch
e-post: paul(at)naturalbuilding.fi
tel: +358 442509663
Information om Suomalaiset Tulisijat ry:s kommande murningsläger hittas på deras hemsida under rubriken Ajankohtaista, www.tulisijat.tv .
Information om vårens olika kurser och evenemang kommer att skickas via e-postlistan. Även på Facebook-sidan
kommer vi att annonsera en del av dessa.

