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Tiivistelmä 

Suomen uudet tiukentuneet energiamääräykset asettavat erittäin korkeita lämmöneristys- ja tiiveysvaati-
muksia rakennukselle, jolloin rakenteissa olevien materiaalien kosteudenhallinta kyseenalaistuu. Savi on 
hygroskooppinen aine ja tästä syystä erinomainen materiaali kosteudenhallintaan. 
 
Tämän työn tarkoitus oli tutkia savirakentamisen mahdollisuuksia uusien määräyksien valossa, jossa pai-
nopisteenä on rakennuksen hyvä sisäilmasto, joka saavutetaan käyttämällä luonnonmukaisia materiaaleja 
rakentaessa. 
 
Tutkittiin saven esiintymäalueet ja perusominaisuudet sekä saven hyviä ominaisuuksia rakentamisen kan-
nalta. Selvitettiin myös ominaisuudet, jotka täytyy huomioida rakentamisessa tai joita täytyy eri keinoin 
teknisesti parantaa. Lisäksi tutkittiin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RMK) esitetyt energiamää-
räyksien laskutavat sekä vaihtoehtoinen energialaskentamalli. 
 
Saven hygroskooppiset ominaisuudet auttavat pitämään rakennuksen sisäilmaston kosteudenpitoisuus 
terveyden kannalta hyvällä tasolla. Ekologisesti tarkasteltuna savi on ylivertainen materiaali teollisesti val-
mistettuihin rakennustuotteisiin verrattuna, joiden valmistusprosessissa kulutetaan paljon energiaa. Savea 
kaivetaan maasta, joukkoon sekoitetaan hiekkaa ja rakennustuote on valmis. Tuote joka soveltuu moneksi. 
Massiivirakenteisena savi auttaa myös lämpötilavaihtelujen tasaamisessa eli sillä on hyvä lämmönvaraus-
kyky. RMK:ssa tätä määrettä ei ole otettu huomioon sillä seurauksella, että sisärakenteiden termiset omi-
naisuudet edesauttavat isojen rakennuksien ylikuumenemista. Ruotsissa kehitetään ohjelmia ja rakennuk-
sien infrarakenteita, joilla rakennusten termistä massaa hyödynnetään energiansäästämisessä. Saven huo-
noimpiin puoliin kuuluu sen vähäinen tunnettuus, minkä takia koulutusta olisi lisättävä. 
 
Savirakentaminen on mahdollista nykymääräyksistä huolimatta. On nimenomaan suotavaa rakentaa saves-
ta sellaisia julkisia rakennuksia, joiden sisäinen kosteusrasitus on suuri, esimerkiksi päiväkodit ja koulut. 
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"Niiden monien etujen toteennäyttäminen, joita semmoiset rakennukset tar-
joavat, lienee tätä nykyä tarpeetonta, koska savirakennuksia jo useammin pai-
koin Etelä- ja Keski-Suomessa on rakennettu; pää-asiana on, että kysymyksen- 
alaiset rakennukset ovat: helppohintaisia, kestäväisiä, lämpimiä (joka nähtiin 
vakuuttavaisimmalla tavalla edellisenä kylmänä talvena), metsääsäästäväisiä, 
vähemmin tulenarkoja, siistejä (sillä asuinhuoneissa saviseinillä eivät menesty 
luteet) ja somia” 

Maamies nro 20, artikkeli Rakennuksista saviruukki-seinillä, 1878 

 
 
 

1. Johdanto 
 
Savea on käytetty tuhansia vuosia miltei kaikilla ihmisen elämänalueilla, myös 
rakentamisessa. Suomessa savirakentamisen varsinainen suosio alkoi 1700-
luvun loppupuolella, kun alettiin puhua sen puolesta metsän säästämisen mer-
keissä. 1950-luvulle asti on rakennettu satoja erilaisia savirakennuksia ympäri 
Suomea. Näistä jäljellä on enää parisen sataa. Suurimmat on usein tehty karta-
noiden ja ruukkien yhteyteen. 1 
 
Suomen tiukentuneet energiamääräykset ovat kuitenkin tehneet savesta ra-
kennusmateriaalina melkein mahdottoman. Onko siis saven aika Suomessa ohi, 
vai löytyisikö uusia mahdollisuuksia? 
 
Tämän kandidaatintyön aiheena on tutkia saven ominaisuuksia rakennusmate-
riaalina sekä siihen liittyviä ongelmia. Erityisesti kartoitetaan mahdollisuuksia 
käyttää savea julkisessa rakentamisessa etsittäessä terveempiä rakennustapo-
ja. Työssä tutkitaan savirakentamisen haasteita nykyisten viranomaismääräys-
ten valossa sekä tarkastellaan erilaisia ja eri ikäisiä savirakennusprojekteja. 
 
Työn edetessä on käynyt ilmi, että terve rakentaminen on itsestään selvä ole-
tus, jota ei määräyksissä ja asetuksissa edes mainita. Rakentamismääräysko-
koelmassa (RMK) kyllä vaalitaan ja peräänkuulutetaan korkeaa laatua raken-
tamisessa, erityisesti rakennuksen tiiveyttä. Maankäyttö- ja rakennusasetus 
(MRA) 50§ 2, jossa säädetään muun muassa rakennuksien terveysvaatimuksis-
ta, oli mukana määräyskokoelmissa kokonaisuudessaan aina vuoteen 2003 
asti. Nykyään se löytyy vain viitteenä osasta A2 ja C2. Osa A3, jossa se sijaitsi, 
käsitteli rakennustuotteiden määräyksiä ja on korvattu standardeilla. Näissä 
muun muassa määritellään rakennusmateriaalien sisältämien myrkkyjen mak-
simimäärät. 
 
Uudet energiamääräykset asettavat erittäin suuria vaatimuksia rakenteille ja 
siten myös rakentamiselle. Vaativin näistä on kosteudenhallinta, minkä takia 
Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnistettiin FRAME-hanke vuonna 2009 
kosteusongelmien estämiseksi. 
RMK:n osassa D3 käsitellään rakennuksen energiatehokkuutta. Siinä vaippara-
kenteen U-arvo on yhdessä vaipan tiiviyden kanssa määräävimpiä tekijöitä. 

                                                 
1
  Ranki, 2007, s. 3 

2
  – – – 

3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista 
syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin hiuk-
kasiin tai kaasuihin, vaaralliseen säteilyyn, veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttymiseen, jäte-
veden, savun taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteelliseen käsittelyyn taikka rakennuksen osien 
tai sisäpintojen kosteuteen. 
– – – 

 

Kuva 2. 
Arkkitehti Martin Rauchin omakotitalostaan 

tekemä pienoismalli savesta. Talo Rauch 
sijaitsee Schlinsissä Itävallassa. 
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Lämmönvarauskyvystä ei puhuta ollenkaan, vaikka tämä olisi yhtä tärkeä mää-
re energiatehokkuuden laskemisessa. Rakennuksen termistä massaa, erityisesti 
rakennusvaipan sisäpuolella olevaa rakennetta, ei oteta huomioon nykyisissä 
energialaskelmissa. Samalla kuitenkin puhutaan kokonaisenergiatarkastelusta. 
Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että U-arvo vastaa auton moottorin hevos-
voimia (tehot) ja lämpöhitaus vastaavasti koneen vääntövoimaa. Moottori 
ilman vääntöä on miltei mahdoton ajettava, vaikka olisi paljonkin tehoa. 
 
Työn toisessa luvussa käsitellään savea yleisesti, saven rakennetta, esiintymä-
alueita, perusominaisuuksia sekä kerrataan joitain käyttöalueita. Kolmannessa 
luvussa esitetään saven rakentamiskäytön kannalta hyvät ominaisuudet. Luku 
neljä käsittelee saven huonoja ominaisuuksia rakentamiskäytön kannalta ja 
mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Viimeisessä luvussa tutkitaan lähem-
min savirakentamisen haasteita nykymääräyksien energialaskentamalleissa 
sekä esitetään vaihtoehtoisia energialaskentamalleja ja mahdollisia rakenne-
ratkaisuja pienikokoisiin julkisiin rakennuksiin kuten päiväkoteihin ja kouluihin, 
joissa sisäinen kosteusrasitus on suuri. 
 
Työn tarkoitus on esittää lukijalle yksi näkökulma siitä, mitä terve rakentami-
nen voisi olla. Tämä on siis kannanotto sellaisen savirakentamisen puolesta, 
jossa painopiste on massiivirakentamisessa. 

Kuva 4. 
Tiilellä vuorattu massiivisavirakennus, 

Jokioinen. 

Kuva 3. 
1800-luvun alussa rakennettu 

massiivisavirakennus, Ruotsinpyhtää. 
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2. Savi  
 
2.1. Ominaisuudet 
 
Savi on kivennäismaalaji, jonka pääaines on saves. Saves on erittäin hienoja-
koista mineraalihiukkasmassaa, joka koostuu rakeista, joiden läpimitta on 
0,002 millimetriä tai vähemmän. Nämä mikroskooppisen pienet rakeet synty-
vät, kun peruskallio rapautuu joko auringon, maasta tulevien kaasujen, tuulten 
tai muiden luonnonvoimien vaikutuksesta. Vesi kuljettaa ainesta pienentäen 
sitä edelleen, kunnes tulee suvanto tai virtaus lakkaa. Aines asettuu painonsa 
mukaan loogisessa järjestyksessä, ensin lohkareet, sitten kivet, sora, hiekka, 
siltti ja lopulta savi. Kemiallisesti tarkasteltuna suomalaiset savet koostuvat 
enimmäkseen piioksidista (noin 60 %), alumiinioksidista (noin 17 %) ja rautaok-
sidista (noin 6 %). Skandinaviassa esiintyy karkeasti ottaen kahta erilaista savi-
lajia: kerrallista lustosavea, joka on syntynyt jääkausien välissä sekä jääkauden 
jälkeistä, muun muassa harmaa- ja sinisavea. 
 
Savelle on luonteenomaista vedenpidättämiskyky ja muovailtavuus eli plasti-
suus. Nämä ominaisuudet johtuvat savikiteen mikrorakenteesta. Savikide on 

Kuva 6. 
Smektiitti, suurennos 23500 kertaa. 

 

Kuva 5. Rantahiekan alta löytynyttä savea, Pietarsaari. 
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muodoltaan 6-kulmainen, poolinen hiutale, jolla on suuri ominaispinta-ala3. 
Kiteen keskiosa on negatiivisesti varautunut ja reunat vastaavasti positiivisesti 
varautuneita. Lisättäessä vettä saveen muodostuu hiutaleiden väliin ohut vesi-
kalvo. Tämä mahdollistaa hiutaleiden liikkumisen toistensa ohi niiden kuiten-
kaan irtaantumatta toisistaan. Tätä tilaa kutsutaan plastisuusrajaksi. Vettä yhä 
lisättäessä saavutetaan juoksuraja, jossa hiutaleet irtaantuvat toisistaan, jolloin 
seos on muuttunut juoksevaksi. Kuivuessaan kiteet asettuvat taas lomittain 
poolisuutensa ansiosta. Se, minkälainen ja kuinka vahva savikiteiden liitos on, 
riippuu vedessä olevista ioneista. Veden ionipitoisuuteen voidaan vaikuttaa 
esimerkiksi orgaanisten aineiden käymisprosessilla. Kun orgaanisia aineita lisä-
tään saveen, kiinnittyvät savikiteet kasvien pektiini- ja selluloosaketjuihin. 4 
 

2.2. Esiintymät 
 
Suomessa runsaimmat esiintymät painottuvat jääkauden jälkeisen Itämeren 
(Ancylusjärvi ja Litorinameri) rannoille eli Pohjanmaalle, lounaaseen ja maan 
eteläosiin. Nämä esiintymät saattavat olla kymmeniä metrejä syviä. Tämä on 
myös nuorinta ja lihavaa savea. Lihavassa savessa saveksen osuus on yli 50 % 
ja se sisältää enemmän hienoainesta sekä jonkin verran orgaanista materiaalia 
(alle 2 %). Yleisesti voidaan sanoa, että esiintymät ovat sitä nuorempia, mitä 
alempana korkeustasolla tai lähempänä rannikkoa ne sijaitsevat. Sisä-, Pohjois- 
ja Itä-Suomessa esiintyy enimmäkseen kerrallista jääjärvisavea tai lustosavea, 
jossa näkyy ”vuosirenkaita”. Nämä ovat laihoja savia (saveksen osuus 30–50 
%), mikä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät enemmän silttiä ja hienoa hiekkaa. 
Savimaan voi silmämääräisesti tunnistaa maanpintaan jäävistä lätäköistä. 5 
 

2.3. Koostumus ja laatu 
 
Rakentamiseen soveltuvaa savea löytyy runsaasti eri puolella Suomea, kuten 
kuvasta 8 nähdään. Saven koostumus toki vaihtelee, joten saven laatu on aina 
varmistettava, jotta sen voi huomioida rakenneratkaisussa. 
Kun arvioidaan saven työstettävyyttä ja polttamattomasta savesta tehtyjen 
rakennusaineiden teknisiä ominaisuuksia, on erityisen tärkeää tuntea saven 

- sitovuus, joka on parhaimmillaan lihavilla ja sitä kautta myös plastisilla 
savilla 

- kuivakutistuma, joka on pienimmillään laihoilla ja vähähumuksisilla sa-
villa 

- liukenevuus, joka on parhaimmillaan vesipitoisilla tai laihoilla savilla. 
 
Koska savessa esiintyy myös samankokoisia hiukkasia vailla varausta, tämä ei 
automaattisesti tarkoita, että lihava savi olisi huomattavan plastinen. Esimer-
kiksi hiesu ja hieno hieta, jotka muistuttavat monella tapaa savea, eivät ole 
plastisia juuri mikrorakenteensa takia. Näiden rakeet ovat pyöreitä, ja siten 
kosketuspinta on paljon pienempi. 6 
 
Sekä lihava että laiha savi soveltuvat rakentamiseen. Sellaisenaan lihavia savi-
laatuja käytetään useimmiten keramiikassa, mutta niitä voidaan myös käyttää 
eristeenä rakentamisessa, koska ne ovat tiiviitä ja läpäisevät vettä huonosti. 
Perinteisesti näitä käytetään pintavesiä ohjaavana, kaltevana pintana talope-
rustuksien ympärillä tai vesieristeenä kaivojen ympärillä. Lihava savi kutistuu 
kuivuessaan huomattavasti enemmän kuin laiha, minkä takia massiivirakentei-

                                                 
3
  Ominaispinta-ala on rakeiden pintojen yhteenlaskettu pinta-ala massayksikköä kohti 

4
  Westermarck et al. 1996, s. 20–21. 

5
  Ranki, 2007, s. 7. 

6
  Westermarck et al. 1996, s. 20–21. 

*Ominaispinta-ala on rakeiden pintojen yhteen-

laskettu pinta-ala massayksikköä kohti 

Kuva 8. 
Suomen savien tyyppialueet. 

 

Kuva 7. 
Saven mikrorakenne. 

 

 

SAVEN RAKENNE 

savihiutaleita 

piitetraedri piikidetaso 

metallinen oktaedri metallinen kidetaso 

Al tai Mg 
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ta tehdessä siihen on lisättävä hiekkaa. Tällaisen savi-hiekkasekoituksen ulko-
seinärakenteessa on osoitettu kestävän sään rasituksia melko hyvin. 
 
Laiha savi kutistuu suhteessa vähemmän, ja siten painuminen on vähäisempää. 
Tästä syystä sitä voidaan käyttää massiivirakentamisessa sellaisenaan, jos 
koostumus on oikea. Tällöin hiekan hankinta sekä sekoitusvaihe jäävät pois, ja 
päästään vähemmällä työllä. Laihasta savesta valmistetun seinän on kuitenkin 
todettu kestävän sään rasituksia huonommin, joten vaipan ulkopinta pitää 
tässä tapauksessa suojata paremmin sateelta. Tämä voi johtua myös siitä, että 
savea työstämällä sen lujuus paranee, koska savihiutaleet asettuvat enemmän 
järjestykseen työstämisen yhteydessä7. Laihaa savea käytetään tiilien valmis-
tukseen. 8 Taulukossa 1 esitellään saven käsitestimenetelmiä. 
 

Visuaalinen  
tarkastelu 

Ihmissilmä näkee jopa 0,08 mm kokoisia hiukkasia. Se on juuri hiesun ja siltin 
rajamailla. Saven raekoko on 0,002 mm. 
 

Hajutesti 
 

Maa-aineksella on erityinen muheva tuoksu, mikäli se sisältää humusta ja or-
gaanista materiaalia, ja varsinkin juuri maasta nostettuna. 

Makutesti 
 

Ottamalla pienen näytepalan suuhun ja kokeilemalla sen tekstuuria, saat selville 
sisältääkö se hiekkaa. Tämä tuntuu epämiellyttävänä narskumisena hampaissa. 
Silttipitoinen savi narskuu hiukan vähemmän. Savi tuntuu pehmeältä, jauhoiselta 
ja se melkein tarttuu kieleen. 

Hankaustesti 
 

Hankaa pientä näytepalaa sormiesi välissä ja kämmentä vasten.  
Palan ollessa kostea, hiekkaisuus tuntuu karkealta eikä tarttuvuutta ole juuri 
ollenkaan. Silttiä sisältävä näytepala tuntuu vähemmän karkealta ja tartuntaa on 
hiukan enemmän. 
Runsaasti savea sisältävä pala tuntuu plastiselta ja tarttuu sormiin ja kämmeneen. 
Jos pala tuntuu pehmeältä ja sienimäiseltä, sisältää se orgaanista ainesta, humus-
ta. 

Sitkoisuustesti Hankaa pientä näytepalaa etusormen ja peukalon välissä ja vedä sormia erilleen. 
Lihava savipala tuntuu plastiselta ja tarttuu kiinni, kun taas silttiä sisältävä savipa-
la irtoaa helpommin sormien välistä. 

Plastisuustesti 
 

A) Tee kosteasta näytepalasta pikkusormen paksuinen makkara ja kiedo se sor-
men ympärille, lihava savi ei murru helposti. Laihempaan saveen syntyy murtu-
mia.  
B) Pyörittele savesta mahdollisimman ohut nauha. Mitä ohuemman nauhan saat, 
sitä lihavampaa savi on.  

Pallotesti 
 

Pyörittele käsissäsi maakosteaa näytepalaa. Pysyykö se hyvin koossa? Onko sitä 
vaikeaa repiä palasiksi? Tarttuuko se käsiin? Silloin kyseessä on lihava savi. 
Tiputa pallo noin kahden metrin korkeudelta. Jos pallo hajoaa palasiksi, on ky-
seessä laiha savi. Mikäli se vain litistyy, on kyseessä lihava savi. 

Puristuslujuustesti 
 

Tee näytepalasta pallo ja anna kuivua. Jos kuivaa palloa on vaikea murskata 
sormien välissä, on se lihavaa savea, kun taas helposti rikki menevä savipallo on 
laihempaa savea ja sisältää enemmän silttiä. Jos kuiva pallo hajoaa palasiksi 
kuivuessaan, sisältää se hyvin vähän savea ja on kelpaamatonta rakentamiseen. 

Pesutesti  
 

Kun peset kosteaa maa-ainesta käsistä, on savipitoista maata hankala saada 
pestyä puhtaaksi varsinkin kynsinauhoista. Joskus savea ja silttiä on vaikea erot-
taa sitkoisuustestissä, mutta pesutestissä tämä ero voi näkyä paremmin. 

Kiiltotesti / leikkaus-
pintatesti 
 

Maakostea näytepala halkaistaan puukolla. Mitä tasaisempi ja kiiltävämpi leikka-
uspinta, sitä savipitoisempi näytepala eli lihavampaa savea. Laihasta eli siltti- sekä 
hiekkapitoisesta saven leikkauspinnasta tulee epätasaisempi ja naarmuisempi 

Puukkotesti 
 

Työnnä puukko maakosteaan näytepalaan. Jos puukkoa on vaikea pistää näytepa-
laan ja siinä on ulos vedettäessä maa-ainesta, on kyse lihavasta savesta. Laihem-
paan ja silttipitoisempaan näytepalaan on helpompi työntää puukkoa. 

Sedimenttitesti 
 

Savinäytteen raekokojen suhteista saa yleiskuvan tekemällä sedimenttitestin. 
Täytetään suurehko lasipurkki vedellä ja näytepalalla, sekoitetaan hyvin ja anne-
taan liueta sekä laskeutua rauhassa. 
Sora, siltti, savi ja orgaaninen aines laskeutuvat eri kerroksiin. 

Kutistumistesti 
 

Kostea näytepala sullotaan öljyttyyn muottiin (esim. 60x4x4cm).  
Muotissa kuivunut pala mitataan ja näin voidaan laskea prosentuaalinen kutistu-
ma. 

                                                 
7
  Westermarck et al. 1996, liite E.6. 

8
  Ranki, 2007, s. 7. 

 

Taulukko 1. Käsitesti, 
jolla selvitetään saven koostumus 

 ja soveltuvuus. 



 sivu  8 

2.4. Eräitä savirakennustekniikoita lyhyesti 
 
Massiivisavi 
Massiiviseinää kutsutaan myös iskosseinäksi. Englanniksi termi on rammed 
earth ja saksaksi Stampflehm. 
Seiniä rakennetaan siirrettävää muottia apuna käyttäen puhtaasta savesta tai 
saven ja hiekan sekoituksesta. Muottia täytetään savimassalla 5–10 cm:n ker-
roksina, joita vahvistetaan asettamalla kunkin kerroksen päälle esim. kanervan 
varpuja. Tämä toimenpide myös helpottaa työn seuraavaa vaihetta, junttausta. 
Kanervat estävät saven tarttumista junttauskapuloihin samalla, kun ne painu-
vat savimassaan vahvistaen rakennetta. Juuri kanerva on osoittautunut par-
haimmaksi ja pitkäikäisimmäksi lujitteeksi. Lujitteena on käytetty myös katajia, 
kuusenoksia, olkia sekä rimoja ja lautoja. Lujitettu seinä toimii kantavana ra-
kenteena. 9 
 
Kevytsavi 
 
Kevytsavi on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan rakennusmateriaalia, jossa vedellä 
kyllästettyyn saveen (lihava) on sekoitettu sopivaa täyteainetta, esim. olkea. 
Tarkoituksena on yhdistää saven hyviä ominaisuuksia toiseen materiaaliin esi-
merkiksi lämmöneristävyyden, helpon työstettävyyden tai vetolujuuden saa-
vuttamiseksi. Kevytsavimassa voidaan valaa muottiin kuten massiiviseiniä teh-
dessä tai valmistaa harkkoja, levyjä elementtejä tai muita valmistuotteita, joita 
käytetään rakentamiseen. Kevytsavirakentaminen on suhteellisen uutta Suo-
messa. 
 
Pölkkysavi 
 
Kuten nimikin jo kertoo, seinät muurataan puupölkyistä savilaastilla jokseenkin 
samaan tapaan kuin tiilellä muuratessa. Laastissa käytetään 1/3 lihavaa savea 
ja 2/3 sahanpurua. Pölkkyjen tulee olla kuivia ja terveitä (esim. vanha hirsike-
hikko) kutistuman minimoimiseksi. Suunnilleen joka 3.–5. kerros vahvistetaan 
piikkilangalla, laudoilla tai muulla vastaavalla, joka naulataan kiinni. Rakenne 
on kantava, ja pinnat voidaan rapata tai laudoittaa. 

 
 
Olkipaali 
 
Olkipaalirakenteinen seinä ei ole savirakennetekniikkaa, mutta tyypillisimmin 
seinärakenne pinnoitetaan molemmin puolin savirappauksella. Seinät tehdään 
siis olkipaaleista, jotka pinotaan kantavan puurungon väliin. Useimmiten paali-
kerrokset tapitetaan kiinni toisiinsa. On käytetty myös muuraustekniikkaa, 
jossa paalit kieritetään savilaastissa ennen kiinnittämistä. 

                                                 
9
  Ranki, 2007, s. 9. 

Kuva 9. 
Massiiviseinä pystytysvaiheessa 

ennen muotin siirtämistä. 

Kuva 10.  
Pölkkysavi 
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Savilaasti ja -rappaus 
 
Perinteisesti hirsikehikot rapattiin usein sisältä (ja jossain määrin myös ulkoa) 
savella. Päällimmäisenä tarkoituksena oli eristäminen ja tiivistäminen. Parem-
man vetolujuuden saavuttamiseksi laastiin sekoitettiin kuituaineksia, kuten 
pellavanpäistärettä, sammalta, karkeaa sahanpurua tai olkisilppua. Laastin 
sekaan saatettiin myös lisätä lehmän- tai hevosenlantaa työstettävyyden ja 
ennen kaikkea valmiin laastin lujuuden parantamiseksi. 
Savilaastia voidaan siis käyttää sekä sisä- että ulkopinnoissa, sisäkattojen rap-
pauksessa, lattioiden pinnoituksessa sekä tiilien (poltetut ja polttamattomat) ja 
kevytsaviharkkojen muurauksessa. Tärkeintä on valita savilaastin koostumus 
käyttötarkoituksen mukaan. Yksinkertaisimmillaan laastin voi tehdä savesta ja 
hiekasta kuten kaakeliuuneja muuratessa. 10 
 
Muut pinnoitteet 
 
Kuivien tilojen lattialaatat voi tehdä polttamattomasta savesta ja kyllästää ne 
vernissalla. Näin saadaan tuote, jota voidaan pestä vedellä ja mäntysuovalla. 
Savimaali soveltuu tumman perussävynsä ansiosta ehkä enemmän ulkopinnoil-
le, jolloin maalin sateenkestävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi vernissalla. 11 
 
On huomattava että yllä mainitut tekniikat ja menetelmät ovat vain murto-osa 
käytössä olevista menetelmistä. 
 

                                                 
10

  Ranki, 2007, s. 25. 
11

  Westermarck et al. 1996, s. 91. 

Taulukko 2. Rappausruutukaaviolla varmistetaan sopivan rappaussekoituksen halutulle 
alustalle. Taulukon mukaan tehdään seokset. Ne rapataan samalle alustalle, jolle varsi-
nainen rappauskin aiotaan tehdä. 

Kuva 11. 
Rappausruututesti tehtynä 

viereisen taulukko 2 mukaan. 
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3. Hyvät ominaisuudet rakentamiskäytön 

kannalta  
 

”- - - 
Tästä on hyvänä esimerkkinä Kaarinassa v. 1801 rakennettu savinavetta, joka 
on ollut navettakäytössä koko historiansa ajan. Navettaan oli tehty 1970 - lu-
vulla laajennusosa kalkkihiekkatiilestä, joka oli eristetty lasivillalla. Tämä laa-
jennusosa oli yhdistetty samaksi navettatilaksi vanhan savinavetan kanssa. 
Kirjoittajalla oli tilaisuus vierailla navetassa eräänä helmikuun päivänä, kun 
ulkona oli 15 astetta pakkasta. Navetta oli täynnä lehmiä. Kalkkihiekkatiilestä 
tehty seinäpinta valui vettä, kun sisäilman kosteus tiivistyi siihen. Vanha savi-
rakenteinen seinä sen sijaan oli täysin kuiva. Myös savinavetan alkuperäiset 
puiset sisäkattorakenteet olivat parinsadan vuoden ikäisinä edelleen terveitä ja 
hyväkuntoisia.”  

Teuvo Ranki, Savi kotieläinrakennusten materiaalina 
 
Rakenteessa saven ensisijainen funktio on toimia sidosaineena. Kun tässä ja 
seuraavassa luvussa puhutaan savesta, tarkoitetaan savea rakenteessa, ellei 
konteksti viittaa muuhun. 
 

3.1. Rakenteellinen näkökulma 
 
Massiivirakenteisena savella on hyvä lämpökapasiteetti (J/K) suhteessa läm-
möneristävyyteen (W/m2K). Tämä tarkoittaa, että rakenteella on hyvä läm-

Kuva 12. Elokuvateatteritila savesta, Sveitsi. Suunnittelu: Capaul & Blumenthal Architects 
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mönvarauskyky (kJ/m3K) tai rakenne on lämpöhidas ja pystyy varastoimaan 
lämpöenergiaa (5.1.). Oikein toteutettuna savirakenteella on myös hyvä pu-
ristuslujuus, ja se on siten itsekantava. 

Saven muovailtavuus on hyvä ominaisuus paitsi esteettisesti myös rakenteelli-
sesti: pyöreä seinä on suoraa kestävämpi. Lisäksi savesta tehdyn talon seinära-
kenteet on helppo korjata, jos tapahtuu pieni vaurio. Sen vuoksi on hyvä säilyt-
tää sangollista valmiiksi sekoitettua savilaastia, hiekkaa ja savea ulkovarastos-
sa; ”parasta ennen” päivää ei ole. 
 
Savesta tehty massiivirakenne eristää myös hyvin ääntä ja äänenläpäisevyys on 
erittäin matala verrattuna esim. betoniin. Tämä johtunee niin rakenteen ilma-
tiiveydestä kuin sen tiheydestä ja joustavuudesta. Tiheytensä takia, yhdistetty-
nä suhteelliseen huokoisuuteen, savi toimii myös huoneakustiikan kannalta 
hyvin, koska epätasaisen ja huokoisen pintansa vuoksi se heijastaa ääntä vä-
hemmän. 
 
Savella saadaan siis aikaiseksi ilmatiivis rakenne, joka ei tarvitse erillistä ilman-
sulkua tai kosteussulkua kuivissa tiloissa. Diffuusio on silti koko ajan hallinnas-
sa. Tämä johtuu osittain saven hygroskooppisista ominaisuuksista (3.3.), mutta 
myös alhaisesta tasapainokosteudesta. 
 
Puhtaan saven tasapainokosteus on alhainen, kuivatun saven tasapainokosteus 
voi olla luokkaa 2–3 %, jonka ansiosta savi yhdistettynä esimerkiksi olkeen, 
puuhun tai muuhun orgaanisen aineeseen toimii hyvänä lahonestoaineena. 
Lisätyn ainesosan tulisi kuitenkin olla kuivaa ennen lisäämistä. 
 

3.2. Taloudellisuus ja ekologisuus 
 
Savea löytyy Suomesta laajalti, mutta jos rakennusmateriaalia ei löydy omalta 
tontilta on myös toinen vaihtoehto. Pääkaupunkiseudun maankaatopaikat ovat 
täyttymässä muun muassa savesta12. Nykyään maarakentamisessa syntyy 
huomattavia määriä ylijäämämaata, ja tämän massamäärän deponoinnista on 
tullut ongelma. Esimerkiksi v. 2005 pääkaupunkiseudulla arvioitiin kertyvän 
vuosittain noin kolme miljoona kuutiometriä ylijäämämassaa, josta noin kol-
masosa oli savea ja liettyviä maa-aineksia. Suuri osa tästäkin materiaalista olisi 
varmaan hyödynnettävissä deponoinnin sijaan. Tällä tavalla hankittu aines 
tulee tietenkin tutkia ennen käyttöä.  

                                                 
12

 Kuten Elise Ruohonen totesi jo v. 2006 diplomityössään Ylijäämäsavien käyttö rakennustekniikassa. 

Kuva 13. 
Talon rakennusmateriaali 

on otettu suoraan 
työmaalta Talo Rauch. 

Kuva 14. 
Savisauna, terveyskylpylä 

Sveitsin Schinznach-Badissa, 
toteutusvuosi 2011. 



 sivu  12 

Savirakentamisessa raskasta konetekniikkaa käytetään vain rakennusaineen 
siirto- ja sekoitusvaiheessa. Sekään ei ole välttämätöntä, jos savenottokuoppa 
sijaitsee lähellä ja projekti on pieni. Työhön tarvittava osaaminen ei ole 
vaativaa tai vaikeaa, ja näin omatoiminen toteutus on mahdollinen, kunhan 
työtekniikkaan on ensin saatu asiantunteva opastus.  

Savea kierrätetään liuottamalla se veteen, jolloin on mahdollista erotella siihen 
sekoitettu aines. Kierrättäminen on siis mahdollista niin monta kertaa kuin 
haluaa. Savea voidaan myös olla kierrättämättä, koska myrkyttömänä se voi-
daan huoletta palauttaa takaisin luontoon. Puhutaan siis hyvin ekologisesta 
materiaalista, jota ei tarvitse jalostaa sen koommin. Ekologisuus ja taloudelli-
suus ovatkin tämän rakennusaineen itsestään selviä ominaisuuksia. Savesta 
rakentamalla täyttyvät MRA:n 55§13 pykälän vaatimukset ekologisuudesta.

                                                 
13  MRA 55§ 

Ekologiset näkökohdat rakentamisessa 
Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset 
ympäristövaikutukset niin, että rakennus on sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ekologisilta 
ominaisuuksiltaan kestävä. Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen mukaan selvittää rakennusmate-
riaalien ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomio-
ta tulee kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen. 

Kuva 15. 
Massiivisavesta tehty asuinkerrostalo, 

rakennusvuosi 1836, Saksa. 
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3.3. Terveellisyys ja turvallisuus 
 
Savi on hygroskooppinen aine/rakennusmateriaali, eli se pystyy sitomaan it-
seensä runsaasti ilmassa esiintyvää vesihöyryä ja luovuttamaan sitoutunutta 
kosteutta takaisin ilman suhteellisen kosteuden muuttuessa. Samalla, edellä 
mainitusta ominaisuudesta johtuen, savirakenne tasapainottaa sisätilojen kos-
teusvaihteluita pitäen huoneilmakosteuden tasaisena ja terveyden kannalta 
hyvällä tasolla (45–55 % suhteellinen kosteus). Hyvän kosteudenkäsittelyky-
kynsä lisäksi savi päästää kuitenkin diffuusion ansiosta, hiilidioksidin ja muut 
kaasut läpi. 
 
Rakennusvaiheessa kostean saven pinnassa saattaa esiintyä hometta, mutta 
viimeistään saven saavutettuaan tasapainokosteutensa olosuhteet homeen-
kasvulle ovat hävinneet. Tällöin eivät myöskään tuholaiset tai bakteerit menes-
ty kuivassa savessa. 
 
Puhtaan saven tunnistaa siitä, että se on hajuton eikä se eritä huoneilmaan 
terveydelle haitallisia aineita. 14 
 
Savi on kivennäismaa-ainesta ja näin ollen lähes palamatonta. Se toimii siten 
myös orgaanisten aineiden palontorjunta-aineena. Hyvä esimerkki tästä on 
rapattu olkipaaliseinä.  
”Olkipaalirakenteiden paloturvallisuudesta on paljon hyviä kokemuksia mm. 
USA:sta /16/. Rapatut olkipaalirakennukset ovat selvinneet tulipaloista, kun 
puutalot ovat palaneet maan tasalle ja teräsrakennukset sulaneet /6/. Hyvä 
eurooppalainen esimerkki tästä on Pommritzissä (Saksa) 1995 rakennettu olki-
paalitalo, jossa syttyi tulipalo talvella 1999–2000. Huonekalut ja puinen katto 
paloivat, mutta seinät olivat suurimmaksi osin vahingoittumattomia. Palokunta 
kaatoi seinät turvallisuussyistä ja olki käytettiin hyväksi läheisessä puutarhas-
sa.” 

Westermarck et al. 2002, s. 16 
 

                                                                                                                        
Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa 
on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole 
vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaaralli-
sesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. 
Rakennuksen ja rakennusosien suunniteltu käyttöikä otetaan huomioon rakennusta varten laadittavassa 
käyttö- ja huolto-ohjeessa. 

14
  Ranki, 2007, s. 5. 

Kuva 16. 
Massiiviseinän pystytys, 

talo Rauch. 
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Hyvän vedenpidättämiskykynsä ansiosta savi eristää maakosteana ja riittävän 
paksuisena kerroksena myös radonsäteilyltä15. Tuulettuvan alapohjan alla ole-
vaan maakerrokseen voitaisiin asettaa paksu, maakostea savikerros. 
 
Useammat lähteet mainitsevat myös kyvyn eristää sähkömagneettista säteilyä, 
mutta jättävät mainitsematta, mitkä aallonpituudet ovat kyseessä. Voidaan 
kuitenkin sanoa, että massiivisaviseinä eristää sähkömagneettiselta säteilyltä 
paremmin kuin esimerkiksi massaltaan kevyempi puurunkoseinä ja että eristä-
vyys tämän suhteen on betonin luokkaa.  

 
Savesta rakentamalla täyttyvät myös MRA:n 50§16 terveysvaatimukset. 

                                                 
15

  Westermarck et al. 1996, s. 22. 

Kuva 17. 
 Sisätila, talo Rauch. 

 



 sivu  15 

                                                                                                                        
16  MRA §50 

Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 
- - - 
3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista 
syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin hiuk-
kasiin tai kaasuihin, vaaralliseen säteilyyn, veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttymiseen, jäte-
veden, savun taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteelliseen käsittelyyn taikka rakennuksen osien 
tai sisäpintojen kosteuteen. 
- - - 

 

Kuva 18. 
Kaikki pintamateriaalit ovat saven eri jalosteita, talo Rauch. 
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4. Epäedulliset ominaisuudet ja niiden 
huomioon ottaminen 
 

4.1. Rakenteellinen näkökulma 
 
Savi kestää erinomaisesti vesihöyryä, mutta ei vettä tai kapillaarisia kosteusra-
situksia. Suurin osa tästä ominaisuudesta johtuvista vahingoista voidaan kui-
tenkin välttää rakentamalla järkevästi. Talolle on tehtävä katto, jossa on räys-
täät ja toimiva sadevesijärjestelmä. Perustukset on tehtävä tarpeeksi korkealle 
ympäröivästä maanpinnasta ja seinästä selkeä kaato poispäin. Tämän lisäksi 
pitää olla huolella tehdyt sekä suunnitellut aukotukset. Myös saven laatu ja 
koostumus vaikuttavat tähän oleellisesti, ja vedeneristävyyttä voidaan paran-
taa lisäämällä saveen esimerkiksi hevosenvirtsaa, pellavaöljyä tai vernissaa 
(savimaalissa). 
 
Lämmöneristävyyttä voidaan parantaa sekoittamalla saveen ilmavampaa ja 
kevyempää ainesta, kuten kevytsavessa (2.3.). Toisaalta voidaan käyttää olki-
paalirakennetta, jossa on hyvä lämmöneristävyys, ja vuorata se molemminpuo-
lisella savirappauksella. Tämä ratkaisu parantaa huomattavasti rakenteen palo-
turvallisuus- ja ilmatiiveysominaisuuksia. 
 
Huonon vetolujuutensa takia savirakenteet suunnitellaan joko puristuslujuutta 
hyödyntäen (iskosseinä) tai vetolujuutta sopivilla ratkaisuilla parantaen, yhtenä 
esimerkkinä tästä kevytsavi monine sovellutuksineen. 

Kuva 19. Massiivisavirakentamista Pohjois-Vietnamissa. 
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Savi kutistuu kuivuessaan. Kutistuma on sitä voimakkaampaa mitä enemmän 
vettä siihen on lisätty työstövaiheessa. Rakenteiden painuminen kuivuessaan 
on siis otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, kun rakenneyksityiskohtia 
tehdään. 
 

4.2. Logistiikka 
 
Rakentamisen huolelliseen valmisteluun on varattava aikaa. On hyvissä ajoin 
selvitettävä, mistä savi ja muut ainekset otetaan, minkälaista savea on saatavil-
la, miten sitä kuljetetaan ja milloin rakennetaan. Savea voidaan esimerkiksi 
joutua ”rapauttamaan” talven yli työstettävyyden helpottamiseksi. 
Koska rakentaminen on työvaltaista, joudutaan isompiin projekteihin hankki-
maan koneellista apua riittävän työvoiman lisäksi. Näiden koneiden ei tosin 
tarvitse olla kalliita17. 
 
Savirakenteiden kuivumiseen vaadittava aika on huomioitava rakennusvaihei-
den ajoituksessa. Savirakennustyöt on aloitettava aikaisintaan loppukeväästä 
tai viimeistään alkukesästä, jotta rakenteet pääsevät kuivumaan tarpeeksi en-
nen talvea. Tätä rakennusvaihetta on mahdollista nopeuttaa lisäämällä seok-
seen kalkkia tai sementtiä, mikä samalla stabiloi rakennetta paremmin. Parem-
pi vaihtoehto olisi yksinkertaisesti suojata työmaa liialliselta sateelta. Sen lisäk-
si ettei kumpikaan aine ole kovin ekologinen, muuttavat kalkki ja sementti sa-
ven hygroskooppisia ominaisuuksia huonompaan suuntaan. 
 

4.3. Tuote, taito ja tieto 
 
Suomesta löytyy valmiita savirakennustuotteita tällä hetkellä vain vähän, mut-
ta esimerkiksi Saksassa niitä valmistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Siellä teh-
dään erilaisista kevytsaviyhdistelmistä pienelementtejä, rakennuslevyjä sekä 
polttamattomasta savesta täystiiliä ja reikätiiliä. 
 
Nykyään savirakentamismenetelmät tunnetaan huonosti, koska rakentamispe-
rinteet pääsivät katkeamaan. Tästä syystä Suomessa ei tällä hetkellä ole am-
mattimaisia savirakentajia. Pienempiin projekteihin riittää itseohjautuva oppi-
minen. Tietoa voidaan hankkia kirjallisuudesta ja rakentamiskokemusta omaa-
vilta henkilöiltä ja tehdä pienimuotoisia rakennelmia, jotta saataisiin materiaa-
liin ja menetelmiin tuntumaa. 18 
 
Isompiin hankkeisiin tarvitaan jo enemmän asiantuntemusta. Tätä tarkoitusta 
varten perustettiin jo vuonna 1994 Luonnonmukaisen rakentamisen tutkimus-
yksikkö (LRT) silloisen TKK:n Arkkitehtiosastolle. Ohjelmassa pyrittiin kehittä-
mään seuraavia kokonaisuuksia: 

 ”rakennustuotteita, jotka ovat rakennuksissa pitkäikäisiä, mutta luon-
nossa hajoavia ja joita voidaan tuottaa ympäristöä rasittamatta uusiu-
tuvista ja yleisistä luonnon raaka-aineista, kuten puu-, korsi-, kuitu-, ki-
vi- ja humusaineksista sekä kasvi- ja perinneliimoista 

 rakenneratkaisuja, joilla em. tuotteista voidaan rakentaa yksinkertaisia 
ja terveellisiä rakenteita sekä käyttöjärjestelmiä, joilla voidaan tehok-
kaasti ja yksinkertaisesti vähentää uusiutumattoman energian ja puh-
taan veden käyttöä rakennuksissa sekä käsitellä jätteet paikallisesti." 

                                                 
17

  Kuten Westermarck et al. ovat jo osoittaneet kirjassaan Luonnonmukaiset rakennusaineet, jossa on 

tutkittu mahdollisuuksia hyödyntää maatilojen jo olemassa olevat koneresurssit ja tilat erilaisten raken-
nusaineiden valmistuksessa. 

18
  Ranki, 2007, s. 6. 

Kuva 20. 
40 vuotta ilman kattoa 

ollut savirakennus, Suomi.  
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Tästä hankkeesta syntynyt kirjallisuus ja tutkimusaineistoa on laadukasta, ja 
siihen viitataan yleisesti muun muassa ekorakennuspiireissä. Hanke kuitenkin 
lopetettiin noin 10 vuotta sitten rahoituksen puutteen takia. 

Kuva 21. 
Porrastilan kattovalo, talo Rauch. 
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5. Teoria ja käytäntö 

 
”A vision which obscures that which matters most cannot be sound”  

Ernest Gellner 
 

Uusissa energiamääräyksissä puhutaan energiatehokkuudesta. Tämä yleisesti 
käytetty sananvalinta kuitenkin hämärtää sen faktan, että energian määrä on 
vakio. Se on helposti ymmärrettävä kielikuva, kun puhutaan aineen muodon-
muutoksesta, jossa energia ilmenee lämpönä. Tällä tavalla kuitenkin luodaan 
mielikuvaa, että energian voisi hävittää tai että sitä voisi lisätä. Esimerkiksi, kun 
vesihöyry tiivistyy vedeksi, tapahtuu aineen olomuodon muutos, eli aine luo-
vuttaa lämpöä ja kylmenee. Aineen olomuodon muutos on se, mitä hyödyn-
nämme, kun puhumme energiatehokkuudesta. Fysiikassa tälle on annettu ni-
mitys: työ. Se ilmaistaan joko watteina (W) tai jouleina (J). 
 

5.1. Energiamääräykset 
 
Suomen uusissa energiadirektiiveissä annetaan määräyksiä rakennusten ener-
giatehokkuudesta. Tämän hallitsemiseksi on keskitytty etenkin rakennuksen 
vaipan tiiviyteen ja eristävyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että talon vai-
pan eristepaksuudet kasvavat entisestään ja tiiviyttä on parannettava yhtälail-
la. Tämä on haasteellista, koska tiiviyden ja eristävyyden kasvaessa kosteuden-
hallintaan liittyvät ongelmat kasvavat myös. Nykyisillä vaatimuksilla nämä asiat 
saadaan hallintaan ainoastaan lisäämällä taloon yhä enemmän tekniikkaa, 

Kuva 22. Massiivisavirakentamista Pohjois-Amerikassa. Huomaa rakenne-eristys. 
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minkä jälkeen rakenteiden virheensietokyky on lähes olematon. Juuri näitä 
haasteita tutkimaan perustettiin FRAME-hanke. Yhtä hankkeen tavoitteista on 
siteerattu alla19 
 ”- Laatia ohjeet rakennusprosessin toteutusta varten siten, että rakentamises-
sa saataisiin aikaan laatuhyppy rakennusaikaisessa kosteudenhallinnassa.” 
 
Toivottavasti ohjeiden laatiminen riittää tähän hyppyyn. Yllä mainitussa sitaa-
tissa otetaan kantaa kosteusrasituksiin, joita syntyy taloa rakentaessa. Uusien 
määräyksien myötä eristepaksuudet ovat sitä luokkaa, että rakennusmateriaa-
leissa esiintyvä kosteus ei poistu vaipparakenteesta kuivumalla, jos kosteuden-
sulku asennetaan liian aikaisin. Eristekerros on liian paksu, jotta kosteus pääsisi 
haihtumaan normaaliin tapaan rakenteen läpi ulos. Tähän voidaan lisätä dif-
fuusion ongelma. Tässä diffuusiolla tarkoitetaan vesihöyryn kulkua vaippara-
kenteen läpi. Diffuusiossa vesihöyry läpäisee myös kosteussulkumuovin, mutta 
häviävän pienin määrin, eikä se näin ole ongelma. Ongelmat alkavat siitä, kun 
sisäilman vesihöyryn paine kasvaa lämmön noustessa ja vesihöyry puskee hal-
litsemattomasti lähimmän vuotokohdan kautta ulos. Eristyksestä johtuen ulko-
kuorella on nyt sama lämpö kuin ulkotilassa, joten kylmällä säällä kosteus tiivis-
tyy rakenteessa ennen ulkopintaa. Sen lisäksi tuuletusrako ei enää toimi tarkoi-
tetulla tavalla siksi, että raossa oleva ilman lämpötila on sama kuin ulkotilassa. 
Näiden asioiden takia painotetaan vaipparakenteen tiiviyttä. Sisäilman kosteus 
vuorostaan syntyy ihmisestä tai hänen toiminnastaan. Edellä mainittuja on-
gelmia ei esiinny massiivirakenteissa, koska ei ole rajapintoja, mihin höyry voisi 
tiivistyä. 
 
Direktiiveissä puhutaan myös kokonaisenergiankulutuksesta. Niissä otetaan 
huomioon sekä talon lämmitys- että jäähdytystarpeet että eri lämmöntuotto-
lähteet. Missään ei kuitenkaan tutkita tai huomioida laskelmissa rakennusvai-
pan sisäpuolella olevaa massaa. Ikään kuin ”vaatteiden” sisällä ei olisi kantajaa. 
Laskentaperiaatteet tähän kuitenkin löytyvät RKM:n osasta D5 alkaen kohdasta 
8.5.2. Suomessa oletus on se, ettei ”vaatteiden kantajaa” tarvitse ottaa huo-
mioon, koska on liian kylmä ilmasto. 

 
Rakenteiden passiivinen lämpökuorma on syytä huomioida20, sillä varaaviin 
rakenteisiin varastoitunut lämpö pyrkii aina takaisin huoneilmaan ja nostaa 

                                                 
19

  http://www.rakennusteollisuus.fi/frame 
20

  Andersson  et al. 2012, s. 2. 

Kuva 23. 
Savisaunan suihkutila, Sveitsi 2011. 

Kaavio 1. 
Kaavio siitä miten termistä 

massaa omaava rakennus tasaa 
sisäilmaston lämpötilavaihtelut. 

Ulkolämpötila 
Sisälämpötila vähällä termisellä massalla 
Sisälämpötila paljolla termisellä massalla 

Päivä Yö Päivä 

Huippulämpötilat 
viivästyvät jopa 6 tunnilla 

Huippulämpötilat 
alenevat 

Jopa 6–8 °C ero 
ulko- ja sisälämpöti-
lassa 

http://www.rakennusteollisuus.fi/frame
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sisälämpötilaa. Koska ulkoseinät on niin hyvin eristetty, ainoa tapa vähentää 
syntynyttä lämpöylikuormaa on ilmanvaihto. Tämä hoidetaan lähes poikkeuk-
setta tekniikan ja automatiikan keinoin. Modernien julkisten rakennuksien, 
toimistojen ja asuinkerrostalojen energiakustannuksista suuri osa johtuu ni-
menomaan jäähdyttämisen tarpeesta. Tämä osittain sen takia, että ne ovat 
hyvin lämpöä varaavia, koska kantavat rakenteet ovat usein betonia tai massii-
vipuuta, joiden lämmönvarauskyky on hyvä. 
 
Ruotsissa kokeillaan myös toista tapaa ratkaista edellä mainittua energiaon-
gelmaa. Siellä nimenomaan tutkitaan rakennuksien lämpöhitauden hyödyntä-
mistä, eli käytetään hyväksi talojen rakenteissa olevaa termistä massaa ja eri-
tyisesti rakennuksen sisällä olevaa massaa. Pyrkimys on kolmijakoinen: 1) sisä-
tilojen lämpö- ja kosteustasapainon parantaminen, 2) energiakustannuksien 
vähentäminen, 3) rakennuksen lämmitystarpeen tasoittaminen. Tätä kutsutaan 
lämpövarastoinniksi. Se voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen lämpövaras-
tointiin. Savella on tähän tarkoitukseen erinomainen lämpökapasiteetti ja sitä 
kautta lämmönvarauskyky. 
 
Passiivisella lämpövarastoinnilla tarkoitetaan erilaisten lähteiden, kuten aurin-
gon säteilyn tai ihmisten tai koneiden luovuttaman lämmön varastoimista suo-
raan rakenteisiin johtumisen kautta. Tämä toimii myös toiseen suuntaan: voi-
daan varastoida kylmää. 
Aktiivisella lämpövarastoinnilla tarkoitetaan erilaisten lähteiden luovuttaman 
lämmön tai kylmän uudelleen jakamista esimerkiksi pumppujen, tuulettimien 
tai putkistosysteemien avulla. Esimerkki tästä on Suomessakin käytetty yönai-
kainen tuulettuminen. Tässä käytetään suoraan yön viileämpää ilmaa raken-
nuksen sisätilojen jäähdytykseen. Ruotsissa on myös todettu, että termisesti 
raskaiden rakennusten lämmittämiseen kovilla pakkasilla tai viilentämiseen 
helteessä ei tarvita yhtä paljon lisätehoa kuin kevyemmän rakennuksen, jolla 
on sama U-arvo. Toisin sanoen paljon termistä massaa omaava rakennus ei ole 
herkkä ulkolämpötilan vaihteluille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksittäi-
sille rakennuksille voidaan määrittää pienempi lämmönlähde. Yhteiskunnalli-
sesti tarkasteltuna vuorokautisia tehontarvehuippuja voidaan huomattavasti 
lieventää. 21 
 
Mainittakoon vielä, että yleisimpiä rakennusmateriaaleja valmistettaessa sekä 
kulutetaan että saastutetaan luontoa ja näissä prosesseissa käytetään runsain 
määrin lämpötehoa22. Erittäin ongelmallisia materiaaleja ovat esimerkiksi poly-
styreeni (styroksi), mineraaliperäiset villat, sementti, tiili, alumiini ja teräs. Nä-
mä prosessit olisi hyvä liittää RMK:n energialaskentamalleihin, jolloin voisi to-
dellakin puhua kokonaisenergiakulutuksesta. 
 

5.2. Teoreettinen malliratkaisu 
 
Tässä luvussa esitetään pienen julkisen rakennuksen teoreettinen toteutus-
suunnitelma. 
Rakennukseen tehdään mahdollisimman paljon termistä massaa omaava sisä-
rakenne massiivisavesta sekä vaippa, joka täyttä vaaditun U-arvon. Ulkoseinät 
tehdään esimerkiksi olkipaalirakenteisina. Ikkunat ja ulkotila suunnitellaan niin, 
että kesällä lehtikasvillisuus varjostaa liialta lämmöltä, kun taas talvella hyö-
dynnetään auringon säteitä sisätiloissa. Saadaan rakennus, jonka sisätilan kos-

                                                 
21

  Karlsson, 2010, Bygg och Teknik, 5 s.17-19. 
22

  Viikin Synergiatalon suunnittelukilpailun liitteessä 19 on taulukko(19.2) tavallisimpien rakennusmateri-

aalien hiilijalanjäljestä. https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-9.3600/harjoitustyot/A-
9_3600_background_information_2.pdf 

Kuva 24:  
Talo Rauch. 

Kuva 25: 
Kellaritila, talo Rauch. 

 

https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-9.3600/harjoitustyot/A-9_3600_background_information_2.pdf
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/a-9.3600/harjoitustyot/A-9_3600_background_information_2.pdf
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teuteen ja lämpötilaan ulkoilmanvaihtelut eivät heti vaikuta, vaan kosteus ja 
lämpö pysyvät tasapainossa. 
 
Karkeasti esitettynä rakennusprosessi voisi olla seuraavanlainen: 
Varsinaista rakentamista edeltävänä vuotena kerätään ainekset. Kesällä teh-
dään olkipaalit ja laitetaan ne kuivumaan. Alkusyksystä nostetaan savimassat, 
hankitaan tarvittava hiekka ja valmistellaan tulevan työmaan logistiikkaa. 
 
Seuraavan vuoden keväällä aloitetaan varsinaiset rakennustyöt. Perustus- ja 
maarakennustyöt tehdään valmiiksi huhti-toukokuussa siihen kuuluvan talo-
tekniikan kanssa. Ulkoseinien kantava puurunko pystytetään toukokuussa yh-
dessä väliaikaisten sisärakenteiden kanssa. Väliaikaisten sen takia, että massii-
visavesta tehtävien sisäseinien on tarkoitus olla kantavia. Kesäkuun ensimmäi-
sinä viikkoina pystytetään kattorakenne ja suoritetaan lattian karkea tasoitus. 
Kesäkuun puolessavälissä aloitetaan savirakennustyöt: rakennetaan kantavat 
sisäseinät väliaikaisia sisärakenteita hyödyntäen. Kattorakenne voi olla tässä 
vaiheessa peittämätön, mikäli sääolosuhteet sallivat. Tärkeintä on, että savira-
kenne tuulettuu kastumatta liikaa. Kesän mittaan pystytetään loput seinistä ja 
asennetaan seuraava osa talotekniikasta sekä mahdollinen välipohja. 
 
Viimeistään alkusyksystä tehdään katto valmiiksi ja talo tiiviiksi. Tässä vaihees-
sa mitataan seinien absoluuttinen kosteus säännöllisesti. Jos kosteutta on 
enemmän kuin 8 %, kun keskimääräinen ulkolämpötila laskee alle 5 C°, on ta-
loon asennettava kosteudenerotin. Kuivatusvaiheessa talon sisälämpötila ei 
saa laskea alle 5 C°. Syksyn aikana taloa viimeistellään, ja talvella se on jo käy-
tössä. 
 
Kantavan massiivisaviseinän lisäksi tehdään talon muut sisäseinät polttamat-
tomasta savitiilestä. Välipohjarakenteet ja jossain määrin yläpohjakin ovat yh-
distelmä puuta ja tähän tarkoitukseen valmistettuja kevytsaviharkkoja. Sisäkat-
tojen ja välipohjien alaosat levytetään kevytsavesta valmistetuilla rakennusle-
vyillä. Kaikki pinnat viimeistellään joko savirappauksella tai -maalilla. Märkäti-
loissa käytetään poltettua savilaattaa. 

Kuva 26. 
Porrastila, talo Rauch. 
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6. Yhteenveto 
 
Suomen uudet energiamääräykset perustuvat oletuksiin, että ilmasto lämpe-
nee ja että lämpeneminen johtuu suurimmilta osin ihmisten aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä. Suuri osa ihmisistä hyväksyy tämän faktana. Ilmaston 
lämpeneminen on kuitenkin teoria muiden joukossa. Fakta on se, että emme 
tiedä mitä tulevaisuus tuo. Jos ilmasto lämpenee, niin miksi eristää kylmää 
vastaan? 
 
Verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin polttamaton savi on luonnollinen ja 
terveydelle haitaton. Muovailtavuus ja soveltuvuus ovat nekin saven hyviä 
ominaisuuksia, joten alkuperäisiin kysymyksiin saven tulevaisuudesta voidaan 
jo vastata, että mahdollisuuksia on ja vieläpä runsaasti, kunhan joku antaa 
tilaisuuden.  
 
Sisäilman kosteudenhallinta on nykymääräyksien myötä yhä haastavampaa, 
pakottaen entistä teknisempiin ratkaisuihin. Tekniikaltaan mutkikkaat raken-
teet ja ratkaisut taas ovat alttiimpia häiriöille, mikä altistaa asukkaat terveys-
riskeille. Savirakentaminen on yksi vastaus näihin haasteisiin.  

Kuva 27. Savisauna, poltettu savilaatta, Sveitsi 2011. 
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Jotta savea voitaisiin käyttää rakentamisessa, tulee materiaali ensin standardi-
soida. Tämä lienee mahdollista, kun otetaan huomioon luvussa 3 esitetyt saven 
monet hyvät ominaisuudet. Kyse on lähinnä siitä, kuka standardisoinnin tekisi. 
Tämä vaatii lisää tutkimuksia ja testausta. Koulutusohjelmia olisi jatkettava. 
Luonnonmukaisen rakentamisen tulisi edelleen kuulua arkkitehtikoulutukseen. 
 
 

 

Täällä ei ole hiiriä missään! 
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