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T:mi Puu & Savi
Pöytyä

SAVI RAKENNUSMATERIAALINA
Savi on ollut käytetyimpiä rakennusmateriaaleja läpi historian. Ytbisy5rtensä ja
ansiosta savirakennukset
ovat tavallisia ympäri
helpon muokattavuutensa
maapallon. Materiaalina savi on erittäin hyvin säilyvää; savirakennukset voivat
kestää jopa tuhansia vuosia. Savirakentaminen on myös Suomessa vanhastaan tunnettua.

KE\TTTSAVI
Kerqrtsavella tarkoitetaan rakennusmateriaalia, jossa nestemäiseen saveen on
sekäitettu sopivaa täyteainetta, esim. olkea. TasÄa materiaalissa yhdistyvät saven hyvät ominaisuudet lämpöeristävyyteen ja helppoon työstettäryyteen. Kuivan kevytsaven paino. on halutusta koostumuksesta riippuen 3OO-f 2OOkg/m?
Lämmöneristävyys
Lärnmöneristäv5ys rüppuu saven ja oljen suhteesta. KerSrempi rakenne on
lärnpöä eristäväimpi, painavampi taas lujempi ja paloturvallisempi. 450 kgl*'
painavalla, 4OO mm paksulla seinärakenteella saavutetaan vaatimusten mukaänen K-arvo, O,28 W/mtK
Kosteus
Kuivalla savella on erittäün alhainen tasapainokosteus, o 3 o/o,minkZi ansiosta
myös saven sisällä olevat orgaaniset aineet, kuten puu tai olki, säülyvät kuivina. Myöskään homeet eivät kasva savirakenteessa. Savi tasoittaa huoneilman
kosteusvaihteluita ja pitää kosteuden ihmisen terweyden kannalta oikealla
tasolla (tl5-55 o/osuhteellinen kosteus).
Paloturvallisurls
Kev5rtsavi on paloturvallista, sillä olkien käsittely savella tekee ne hyvin vaikeasti palaviksi. Rappaamalla pinnoitetut keqrtsavirakenteet ovat selviytyneet
hyvin palokokeissa.

iianiertstävyys
Massiivinen rakenne eristää hyvin ääntä. Rakenteen tiheyttä
daan äänieristävyyttä haluttaessa vielä parantaa.

lisääimällä voi-

Ilmanläpälsev5rys
raRapattu kevytsaviseinä on ilmatüvis. Höyrytiiviin kerroksen puuttuminen
(happi,
ja.
hülidioksidi)
kaasuseosten
kenteesta sallii kuitenkin kosteuden
kulkea rakenteen läpi, jolla voi olla merkitystä huoneilman laadulle. Ilmanvaihto on suunniteltava joka talossa tapauskohtaisesti.
Hajut
Kuivalla savella ja kevytsavella ei ole ominaishajua. Materiaalista ei erity terveydelle haitallisia aineita.
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(parventekonahdolllsuus)
Saunasea puukluas, kelttlössä
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Tolmlva Ja terveelllnen
Savitalon sisäilme on kauniin yksinkertainen ja
valoisa. Toimiva pohjaratkaisu, portaaton sisääntulo ja monikäyttöinen ullakkokerros mahdollistavat viihtyisän asumisen.
Talon ratkaisuissa on huomioitu asunnon liittyminen pihaympäristöön Ja luontoon. Aamuauringon säteet tuovat virlidstystä keittiöön Ja
ruokailutilaan, Jonka isosta ikkunasta avautuu
näkymä kauniiseen
puistometsään.
Keittiökalusteet on suunnitellut ja rakentanut Abo
Hemslöjdslärarinstitut
laadukkaana puusepäntyönä.
Etelään suuntautuva viherhuone tarJoaa mahdollisuuden sekä vilelyharrastuksiin
että oleskeluun. Sään salliessa voidaan olohuoneesta
avata välitön yhteys suojaisaan ja aurinkoiseen
kulmaukseen sijoittuvalle oleskeluterassille.

Makuuhuoneet ovat omassa siivessään hieman
erillääin oleskelutiloista. Tilavaan makuuhuonekäytävään voidaan haluttaessa sisustaa esim.
työskentelypiste. Kodinhoito- Ja pesutiloista on
oma yhteys ulos ilta-aurinkoon
avautuvalle
kuistille. Tämän sisäänkäynnin yhteyteen sijoittuu myös kurahuoltopiste.
Kosteissa tiloissa
laatoituksen alustana on tiili.
Nykyalka Ja perlnne yhdessä
SavitaloJa on rakennettu kautta aikojen ja kevytsavitekniikka
on esim. Keski-Euroopassa
ollut tuttua Jo pitkään. Esanpihan savitalo
rakennetaan kantavan puumngon
väliin harkoista, Jotka rapataan sisäpinnaltaan. Ulkopi:rnassa käytetään puuta ja kalkkirappausta.
Punainen, .aito Uilikatto täydentää talon luonnonläheistä ulkoasua.

Yhteydenotot Ja llsätledot:
T:ml Puu & Savl Timo khtonen Viitatie 35, 21820 Kumila, puh. 049-531269 fax(02)4863027
Fama Maaseutukeskus Teuvo Fanki Humalistonkatu 7 b, 20100 T\rrku, puh. (02)273f533, 050-66472 fax (O2)2337570
Rdslon kaupunkl Olavi Tuomi PL lOO,2l2ol Ralsio,puh. (02)4343995,0500-534314fax (02)790352
"Toteuttamispäätös vielä tekemättä

Kerr5rtsavirakentaminen
Rakennejärjestelmät
Harkot, elementit
Savilaastit ,

Raaka-aineina savi, oljet, pellava sekä muut kasvikuidut

T:mi Puu & Savi
Timo khtonen
Vütatie 35
21820 Kumila
puh. 049-531 269
fax (02)486 3027
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Savitalo on tenreellinen.

taloudellinen

ja ekologinen.
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