Suomion savirakentamisen
ihannemaa
Rakennussavi,jota Suomessasaadaansuoraan maaperisti, on valmis sekoitus savea,silttii ia hiekk11. Runsaimmat saviesiintymit painottuvat Suomessa
pohianmaalle, lounaaseenja maan etelinosiin.
Teksti ia kuvat: Sonja Pohjanlehto

on yksi vanhimmistarakenS"i
nusmateriaaleista.
Erilaisiasavi\
\)w rakennelmia tunnetaan tuhansien vuosien takaa.Suomen vanhimmat savirakennuksetovat I 800-luvun
alusta ja niiti on edelleenkiytossi.
Saveakiytettiin yleisesti rakennusaineena,koskaseoli halpaamateriaalia.
Siti pidettiin kuitenkin niin ruman
nikoiseni, etti kaikki savipinnatpyrittiin piilottamaan muiden materiaalien alle.

Savlseoksessakeytetiien valn hevosenlantaa,
Joka on parastaja kuohkeinta verrattuna eslmerkiksi lehmdn lantaan.

TERYEETTINEN
SAYITAIO
Ennen saveakiytettiin runsaasti,koska siiti saatiin kestiiviii,limpimii, taloudellisia seki myos terveellisii ja
metsii siistivii rakenteita.Sitten tekniikka unohtui ja sejii kovempien,nyt
usein virheellisiksikintodettujen rakennustekniikoidenj alkoihin.
Koskavain savion sitoutumiskykyinen, siti kiytetiin seoksissanimenomaan sidosaineena.Saveaon erittiin

Nippltuntumalla seMd€ mllloin seos on parhaimmillaankeyttde verten.

Ulkosein6n rappauksessapuutappien avulla saawtetaan hyvd tartunta ja taataan ndin saven
pysyminen sein6ssi. Tappien tulee aina olla tihedsyistd puuta.

helppo kiyttii orgaanisten aineiden
kanssa,silli siti on helppo sekoittapja
se toimii myos siilovini aineena.'Saven ongelmana on kuitenkin suuri vedensitomisominaisuus, jota voidaan
siidelli Iisiaineilla.-'
Polttamaton savi Gagoi herkisti huoneilman kosteuteen ja pystyy sitomaan
itseensi tarvittaessarunsaastikin kosteana. Silti savirakenne siilyy kuivana,
vaikka ympiroivin ilman suhteellinen
kosteus olisi korkea. Kosteus tasapainottuu nopeasti rakenteessaja haihtuu
pois. Sitoessaankosteutta savi luovuttaa samalla veden olomuodonmuutoksessasyntyvii energiaa, eli limpod,
ympiristoonsi ja limmittii niin huonetilaa.

riyslN PALAMAToN
KOR'AT{.
JAHETPPO
Savion hienojakoisinta kivenniismaaainestaja niin ollen tiysin palamatonta. Kun esimerkiksi puuta kisitelliiin
savella, sen palonkestevyys paranee.
Savirappaus on erittiin kestivi- parhaimmillaan rappauskerros voi kestii
jopa kymmenen vuorta. Mikeli rappaus kuitenkin kaipaa koriausta, on ongelmakohta helppo rapata uudestaan.
Savirakennustekniikoita ovat ns. kevytsavirakentaminen, jossa kantavana
runkona on puu ja savettu olkimassa
toimii seinin tiytteeni ja eristeeni. Savi
voi olla ns. lihavaa tai laihaa. Lihavasta
savestasaa tehtyi vaikkapa saviastioita
ja se on parempaa kevytsavitekniikassa. Laihasta savestavoi taasen tehdi
paremmin tiilii ja siti voidaan kiyttii
massiivisavirakentamisessa.
Saveakannattaa ehdottomasti kiyttii oman kodin rakennusaineena. Saven avulla saadaanerinomainen sisiilma huoneistoon ja mikili savipinta ei
miellyti silmii, voidaan seinit maalata halutunlaisiksi. Kosteissatiloissa savipintaan saadaantiydellinen vedeneristivyys pellavaoljyvernissalla ja lattialimmitys voidaan asentaa kahden savikerroksen viliin. Asunnon ainoa kohta, johon savipintaa ei suositella, on
suoraan suihkun alla sijaitseva lattiaala.Todisteena saven erinomaisuudesta on Malissa sijaitsevamoskeija, joka
on rakennettu pelkisti savesta.
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