SAVImaatilojen
talousrakentam
MAHJA
SAtMEl{MAKI
niten savea loylqyv
Pohjanmaalta ja Lounais-ja Etela-Suomesta. Savimaat ovat
usein entistd merenpohjaa. Lisdksi paikallisia esiintymiii on eri puolilla Suomea,joten vanhoja savirakennuksia tunnetaankin melkein kaikkialla.
"Savirakentaminen on ollut
yleistii tasaisesti eri puolella
Suomea. Pcilkkysaviseinid tunnetaan paljon, samoin liistesaviseini2i, mutta umpisaviseinid
viihemmdn. Vanhimpia todennettuja savirakennuksia 1700luvulta ovat muun muassa Tol-

linmden kartanon vanha pddrakennus Hartolassa ja Summan
kartanon navetta Vehkalahdella. Summan kartanon navetta
on tehty saksalaisellaFachwerkristikkorakenteella, joka ei ole
ollut Suomessa kovin yleistd.
Ulkoseinissii ndkyy noin l0 cm
vdlein karkeampi kerros", kertoo suunnittelija Maire Heikkinen Museovirastosta.
Suomessa rakennettiin asumuksia savestajo rautakaudella.
Arkeologit ovat todentaneet palaneista kohteista rautakautisten
oksapunos-saviasumusten jelkia. Pystypalkit ovat olleet halkaisijaltaannoin 20 cm, ohuemmat oalkit noin lf cm. Punos
tehtiin tuoreemmilla varr,'uilla

I Savion edullinenrakennusaine.
Rakennustarkoitukseen
sopivaasaveaon Suomessa
milteikaikkialla.
Tdrkeinsyy rakentaasavestaon se,
ette savitaloissaon ihmistenja eldintenhyvd
hengittdAja asua.
ja sen varaan tiivistettiin savi-,
hiekka-, vesi-,ruumen- tai p?iistdreseos.Rautakaudella piiistiire
oli nokkosta tai hamppua. Katot
olivat harjakattoja eri materiaaleista, esim. hirren varassa
riu'ut, niiden piiiille laitettiin
tuohetja turve.
Museoviraston 1980-luvulla
tekemiin
Puutietokanta-tutki-

muksen mukaan Suomessa on
ollut satoja erilaisia rakennustapoja.
Savirakenteista
mainitaan
604 kohteessa,pdlkkysaviseiniii
on ilmoitettu noin 250, lisiiksi
liistesaviseinid (liiste on ohut
hirren pinnasta otettu suikale,
paanun ja piireen vdlimuoto),
lankunpiitkiiseiniii, jiitelautoj a j a
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sahapaikkakunnilla on kaytetty
rakentamisen oerussddntcid:tatasauspdtkidja savea.
loon kuuluu tehde kunnolliset
Karjalassa on kdytetty savi- perustuksetja hyvd vesikate.
maalia. Saveaja vettii vatkataan
niin kauan, kunnes se muuttuu
Sauirakentamisen
juoksevaksi maaliksi. Ohjeen
asiantuntemus
kasuaa
mukaan maali tehdean siikkiSavirakentamisen oerinne on
kankaalle, ja pinta voidaan kiilmeilld osittain katkennut. Keskilottaa sen iiilkeen. Pinnasta saaEuroooassa savirakentaminen
daan kaunis ja kiiltiivii.
on jatkunut, pelkastaan SaksasSavi ei ole aina samanlaista, sa lasketaan olevan 2,2 miljoovaan sen koostumus voi vaihnaa savirakennusta. Sielliikin
delia paljon. Se voi olla lihavaa
massiivisavirakentaminentekee
(plastista, hienojakoista), puoliuutta tulemista. Uusi savirakenlihavaa tai laihaa (hiesupitoista, taminen kiiyttiiii lietysti perinvdhemmdn plastista). Rakentateisiiikin aineita, mutta nykyiessa pitdd tietdd saven laatu ja
sessdmassiivisavirakentamisesominaisuudet. Savi tiiytyy tarsa vetolujuuden lisddmiseen
vittaessa testata. Saven, hiekan
kiiytetiiiin
kanervan
sijasta
ja kuitujen sekoitussuhteetriipmaanrakennuksesta
tuttuja geopuvat keytettevdstd.savesta.
kankaita.
Viimeisimoiii
massiivisaviPerusaineita rakentamisessa
rakennuksia Suomessa saarraa voi olla saven lisdksi muun
olla Laitisen talossa Kankaisten
muassa olki, hake, jdrviruoko,
kyliissii Hankasalmella, jossa
hiekka ja pellavapiiistiireet. Sanavetta on rakennettu savesta virappauksiin kiiytetiiiin my6s
1960-luvulla. Koko navetta on
lantaa tai vanhoissa savirakenumpisavestaja nurkassaon 60nuksissaulkopinnan k?isittelyyn
70 cm pitkiit halot. Endd nave- lantavettii. Savi on ympiiristrin
ja energiankulutuksen kannalta
tassaei ole lehmiii.
Kotieliiinrakennuksissa saven
hyvd materiaali. Materiaali loy'
on havaittu toimivan hywin.
tyy lahelta ja sen voi palauttaa
Eliiimet ovat pysyneet terveind peltoon, kun rakennus on
ja rakennukset ovat olleet pitaikansa palvellut.
kiiikiiisiii. Mutta on savinavettoTurkulainen
rakennusarkkijen kestiivyydessii ollut ongeltehti Teuvo Ranki on perehtymiakin. Rakentamistekniikassa nyt sekii uuteen ettd vanhaan
on voinut olla ouutteita tai mamaatila- ia asuinrakentamrseen.
teriaaleja tai oiosuhteita ei ole
Hdn valmistui arkkitehdiksi aihuomioitu riittdvdsti. Savirakenkaan, jolloin saatettiinvielii laittajan pitaa noudattaa talontaa vanhan talonooikaistalon
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huonejiirjestys kokonaan uusiksi. Nyt 70-luvun korjauksistapalataan takaisin vanhoihin ruutuikkunoihin ja moniin hyviin
materiaaleihin. Nyt perinnerakentamisenarvostuson noussut.
Rankia kiinnostaa vanhojen
rakennusten sdilyttdminen ja
korjaaminen, ajaton rakennustamilj ciispa uudisrakentamisessa,
sii ja kortteleissa. Hdn tuntee
myds savirakentamisen edut ja
haitat. Perustiedot savirakentamisesta hdn sai jo l9tt0-luvulla.
1992 hAn osallistui savirakennuskurssiin, innostui ja kokeili
savea heti omassa oiharakennuksessaan. Turussi Rankin
naapuriin tuli savirapattu olkipaalilampolaja her ostalli.jossa
vanhan vajan sisddntehtiin savi-

massaseindt.Seuraavina vuosina hdn piti jo itsekin savirakennuskursseja. Kurssilaisista monet ovat itse tehneet omia hankkeita ja uusi saviosaaminen on
Iiihtenyt karttumaan.
Tunnetuimpia Teuvo Rankin
suunnittelemia savirakennuksia
on Raision Asuntomessutalo ja
Riittion tilan kevytsavirakennukset.
"Nyt kun savi on tullut materiaalina tutuksi, sita pystyy kiiyttemeen myirs jossain korjauskohteissa. Esimerkiksi alapohjassa kosteuspuskurina kylmiii
kivid.vastaan,matalassarossilattiassa,jossa iso kivi tuli rossilattian sisdlle.Siihen kohtaan laitetaan kiven piiiille kerros kevytsoran ja savijauhon sekoituksesta ja vasta sen piiiille orgaaniset
eristeet.Savella on hyvd kosteuden imukyky ja se suojaarakenteita. Vanhoissa rakennuksissa
on kiiytetty saveasamassamielessd aiemminkin", Ranki kertoo. n

Savi0ntulevaisuuden
materiaali
Savi on yleisestiesiintyvd,edullinenrakennusaine.
Savi on saastuttamaton,tiiysin kierrdtettAvdrakennusmateriaali.
Saven kosteusteknisetominaisuudetovat erinomaiset.
Savirakennepysyy kuivana,vaikkaympiirdivdnilman
suhteellinenkosteus olisi korkea.
Saven kanssa kosketuksissaolevat orgaanisetaineet, kuten
puu ja olki,sAilyvdthyvin.
Savi reagoi herkdstihuoneilmankosteuteenja pystyy srtomaan
itseensd runsaastikosteuttaja luovuttamaansitd tasaisesti.
Savirakennukset
ovat talvellalAmpimidja kesAlldviileitA.
Savi on tAysin palamatonmateriaali,savirapatutorgaaniset
aineet (esim.puu ja olki) selviytyvAthyvin palokokeissa.
Rapattu saviseindon ilmatiivis,mutta hengitteva.
LAmmcineristdvyys
riippuu saven ja tdyteaineensuhteesta.

Savirakentamista on tutkittu mm. Kasselin ja Berliinin Teknillisissii Korkeakouluissa. Kasselin TKK julkaisi 1994 aiheesta kir
jan: Savirakennuskdsikirja- savi rakennusaineenaja sen kdyttd
(Lehmbau-Handbuch - der Baustoff Lehm und seine Anwen'
dung). Berliinissd on tutkittu massiivisaveakantavana rakenteena. Nykyddn Keski-Euroopassa rakennetaan taas massiivisavesta. Jopa maailman suurin tiilenvalmistaja, Wienerberger,
valmistaa viime vuodesta alkaen ltiivallassa mvos oolttamatto'
mia tiilid.
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kartano
Urpolan
ontliynnii
toimintaa
I UrpolantilaHumppilassa
keskittyy
maaseutumatkailuun.
tilalla
Sukupolvenvaihdos
ja llkka
tehtiinviimevuonna.
Ulla-Maija
MikkoKylimarkulalHmmittdi
Viikinkisaunaa.
Ptilkkysavikuivia,n.30cm:n
tekniikassa
pituisiapuunpdtki5
kiytetddn
ntiilinin nii$emuurataan
s€inat
ia
savi-sahanpurulaastia
kiyttden.
Puutvoivatollaesim.hilrenpatkie
pilkkeitS.
tai isokokoisia
Seinin
pituussuuntaisia
lautoiakdytetddn
isoissarakennuksissa
muurauskerostenYelissd
iaykistdmdin
seindd.

Kyldmarkulaluovuttivat
tilanpojalleen
Mikolleja
tdmdnvaimolleLeenalle,jotkajo vuodesta1987
ldhtienolivathoitaneettilan70 hehtaarinpeltojen
luomuviljelyn.
1980-luvun
alussatilanpddrakennus
kunnostettiin
ravintolakiiyttcicin,
Tilausravintolana
UrpolanKartaibontoiminutvuodesta1984 liihtien.
artanonpuistoonon raken- Innostus
nettu majoitustiloiksi
kolme ekorakentamiseen
paritaloaja Olkitalo Teknillinenkorkeakoulujdrjesti
hirsistEi
Villa Pellavista.
Y6pymd6nmah- Loimaalla9O-luvunlopullaluontuu 30 henked.1926 rakennet- nonmukaisen
rakentamisen
kurstuun sementtitiilinavettaan
on sin, jossa tutustuttiin laajasti
kunnostettutilat UrpolanKuto- luonnonmukaiseen rakentamimolle ja Galleriallqjoita vetdA seen.MikkoKylAmarkula
innostui
Mikonsisar,Elina. LisAksiisoon ja kAviparivuotisen
kurssin.Sen
navettaan on kunnostettu tilat jiilkeen Urpolantilalle rakennettilkkutydtarvikeliike
Tilkkutexille. tiin matkailijoidenmajoituskiiytTilanvanhassa
viljamakasiinis- tcicinolkitaloVillaPellavista.
ja niissa on tilattaideniiyttelyille
MuutamanvuodenajanUrposii tiloissa toimii Taideyhdistys lan tilalla oli ollut tarve rakentaa
Itu, joka jArjestiiAnAyttelyitiija
suurempisauna, sillA kartanon
kurssejakesAaikaan.
6-7 hengen sauna ei riittenyt
jokaei yaadi
V Rakentamistyii
muuraustyiitd,
oli melkoyksinkertaista
kovinelikoisiavelineitd.Oikeastaan
savensekoitin
oli suurinja tirkein
hankinta,
Sekoitin tehtiintraktoilinMksfteye$abetonintasos€koittim€sta.
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MikkoKyle< Savirakentaja
markulamuumakoneellapitlkkysaviseindd.

Savirakentaminen
alkoi
kesdlld2000
"Kes6lld2000 saimmevalmiiksi
ja seusavusaunarakennuksen
raavanakesdndalkoi pesutilojen
asiakkaiden
tarpeisiin.Oli mycis ja takkatuvanrakentaminen.
Ne
rakenta- saimmevalmiiksi2002 louluun
suunniteltusavusaunan
mista,jotenViikinkisaunan
tarina mennessd",Mikko Kyldmarkula
alkoisiitii, kun pdAtettiinrakentaa kertoo.
luonnonmukaisesti
suurempisaViikinkisaunanseindrakenne
vusauna.
koostuumAdrAmittaan
katkotuisja savi"Olin saanut savirakentami- ta kuivistapuupcilkyistii
Raken- laastista.Savilaasti
tehtiinomassen perustiedotkurssilla.
nusmateriaaliksi
otettiin savi ja ta pihastaotetustasavesta,hiepuu.Olin niihnytmuutamantdlld kasta, sahanpurustaja paperitekniikalla
rakennetun
talonja na- kuidusta.Savenottopaikasta
tuli
ja vieraillessani uimalampi
vetanSuomessa,
saunanviereen.
Tanskassatutustuin paikallisiin
Savilaastin kuivuminenseijotka olivatkokeil- ndssdkestAdtodellapitkddn,ja
savirakentajiin,
leet pcilkkysaviseiniiiomissa siksirakenteiden
annettiinkuivua
rakennuksissaan.
Tavoitteenaoli talvenyli ennenkuin pdAstiinviisaada aikaannoin 15-20 hen- meistelytciihin.
Seinienkuivuttua
ja
gellesauna-pesu-pukeutumisne rapattiinsisApuolelta
savilaasillanviettotilat',
tillaja maalattiin
kalkkimaalilla.
isiintd kertoo.
KylAmarkula
halusihyddyntiiti
Sisdkatottehtiin raakalaudaskaarevien
seindrakenteiden
mah- ta ja liimpderisteendkriytettiin
ja saadarakennuksel- sahanpurua ja kutterinlastua.
dollisuutta
julkisivun.
ja
le kiinnostavan
Vesikatottehtiinhaapap?ireistA
Suunnittelutoimisto Piiivi loivemmassaosassa on mycis
Vuori Urjalastatycistisuunnitel- kattohuopa.
ja tietokoneessa
Huonekalut tehtiin kahden
mat lupakuviksi
pyciriteltAvdksi
3D-kuvaksi.
Lupa- tuuman koivulankustapaikankuvatvalmistuivat2000 alkuvuo- pAAllAtyyliin sopivaksiviikinkihenkeen.MS
desta.
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nan rakentaminensujui ongelmitta.
Kunnanrakennusvalvonta
suhtautui kannustavastija hyviiksyi
saven tdysin. Vakuutusyhticin
edustajataasen sanoi heti, ettii
savitalokuuluusarjaanpalamattomat rakennukset,
silldjos tulipalo
syttyisi,sehdnmuuttuisitiilitaloksi.
MatkailijatviihtyvAtsavitalossa. "Oi, mitentddlldon hyvdhengittaa", huudahtavat matkailijat
I Vehmaalaisen
Sinikka Riittitintilan pihapiirissdon tullessaansavitaloon.
T5rkeinpalaute
tuleekin
asiakkailta,
sillApapaljonvanhoja,hyvinhoidettujarakennuksia.
Maa-ja
ras markkinointikanava
matkailuyritykselleon tietenkinpuskarametsdtalousministerio
on palkinnutkin
tilan
dio eli tyytyvAiset
asiakkaat.
Sinikka Riitti6 kevyGavisaunan
onnistuneestamaatilanpihapiirinsuojelemisesta.
TAndvuonnasuunnitteilla
on ovella.Kevytsavisekoitettlin
Riittiainsavestaia lehiseudulta
uuden ulkorakennuksenteko, ostetustavehndnoljesta.
Saviseos
ptiEielinkeino.
Maanviljelyon tilan
Sen lisdksitila on
jonka materiaaliksiharkitaannyt laitettiin iltaisin traktorin kdrrylle
valmiiksi seuraavaa
massiivisavea.
Samointilalleaio- tekeytymidn
pdivii varten.
erikoistu
nut matkailu
un j\avirakentamiseen.
taan tehdA katos suurpaaleista,
jotka savirapataan.
Se kestAdhyilan isAntAEsa Jaakkolakiiy
MitdAn uusia tycivdlineit?i
ei vintilapAisend
varastona.
Sinikka
tciissAtilanulkopuolella.
Silti tarvinnutostaa. Kaikkitarvittava Riitti<i
suositteleekin
savirakentapariskunta paatti satsata lciytyitildta ja talkooporukkaa
oli mista, jos tarvitaan maatilalle
tycitA vaativaan savirakentami- helpposaada.Muotittehtiinlas- varastonooeasti.
seen. Rakennusarkkitehtien
He- tulevyistd,muottilukotvuokrattiin
ja savi tam- Riittiiinsauilaatat
lena Metson ja Teuvo Rankin konevuokraamosta
kanssasuunniteltiinmetsdnsii- pattiinmuottienvdliin.
ArkkitehditolivatpiirtdneetsavimekseenkevytsavestaJuhlatalo,
taloon savilaattalattian.Markkijoka rakennettiinvuonna 1997. Hyvidkokemuksia
savesta
noillaei sellaisiaollut,muttaTeuSavirakennustenouutavaraon
Ensimmdisenkevytsavitalon
ra- vo Rankija Erkki Lokka olivat
omastametsdstd,mycis12 met- kentamisessa
oli vaikeuksia.
Ra- TKK:nprojektissa
kehittdneet
sariii pitkii kurkihirsi.
Vuonna2000 kentaminenaloitettiinliian myci- vilaattojenreseptin.Riitticintilan
nousi juhlatalonviereensauna, hiiAn ja kesd oli mArkd.Koke- lattiatehtiinkinreseptinmukaan
sekinkevytsavirakenteisena.
muksistaotettiin oppia ja sau- tehdyistAsavilaatoista.

Riittilin
tilalla
rakennetaan
savesta

V JuhlataloRiittidn tilalla on kevytsavesta.
Talonmitat oyat 11,5x 5,5 metria,Savestaja oljesta temeya kevytsavi
keksittiin 1930-luvullaPohjois-Saksassa.
Site on kiytetty sek5 liukuyalutekniikallaetti harkkoina.TKK:Ilaon
kehitetty huokoista,ldmptiSeristivid harkkoa,joka ulkomitoiltaanon 190*400'590mm ja tiheyde[aen 300-350
kg/kuutio, Mittauksissasen lammainiohtavuusluvuksi
on saatu 0,12W/mK Keyytsayilakennesuoiataantuulelta
rappauksellatai laudoituksenalle iaeyellaslammauksella.

RiittitiniuhlaSavilaattalattiaa
talossa.Lattialaattojen
hintaon 30
ja vdrillistenlaattojen
euroa/m'?
hintavdrijauheen
hinnasta
liippuenkalliimmat.
Edullisimmalla
vdrilli,italianpunaisella,
laatat
maksavat
noin35euroaneli6|t4.
Puolilihava
saviotetaanmullan
alta. Muita aineita ovat hiekka,
ja kierrdtyspaperisilpvernissaciljy
pu. Riitticinsavi sopii laattoihin.
Kerrankokeiltiinmycisenglantilaistapallosavea,
muttasiitAtehdyt laatateivAtkestAneetvettd.
Riittidntila sai vuonna1999
ympdristcipalkinnon
savilattialaayhdessA
toista,joitavalmistetaan
tilanrakennuksista.
pittiisitehddvain
"Savilaattoja
ja sulanaikaan,silldmuukesAllA
ten kuivatuskustannukset
ovat
korkeat. Laattojentilaaja joutuu
kuitenkinaina odottamaan,silld
laattojenkuivatuskesAaikaankin
kestddkuukauden",
SinikkaRiitticikertoo.MS
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Tyytyvtisen
istnntn
navetta
I Lyhdyntilaa KaarinassaisAnnoiVesa Riihihuhta.
Tilaon aikanaanlohkaistuKuusistonkartanon
maista.Massiivisavesta
valettunavettaon ollut
kdytdssdyli kaksisataavuotta.Navetankoko on
suunnilleen
25 x 12 metrid.Lisiiksirakennuksen
pAissdon rehu-ja muutavarastotilaa.
esa Riihihuhtaon savinavertaansa tyytyvdinen. Hdnen
mielestiidn savi on ihanteerlinen rakennusmateriaali.
Se on
hengittdvAd,kestdvAAja liimpcid
tasaavaa. Savinavetta on raKenn e t t uv u o n n a18 0 1 .
"KyllA silloin on tiedetty, mitd
tehdA. Vdlikattoniskaton upotettu seinddn,ja ne on vuorattutuohen kanssa mdrdn saven sisdAn.
Alkuperdinen vAlikatto on nAkyvissd. Kattotuolit liihtivAt ennen
heti seindn pddltd", Riihihuhta
kertoo.
AlkuperAisetpuiset sisdkattorakenteet ovat parinsadan vuoden ikdisind edelleen terveitAja
hyvAkuntoisia.
Alkuun oli naveran
toisessapddssdasuinpuoli.Entiset asuinhuoneet on nyt otettu
navettakdyttcicin.
"Vaarituli taloon 1917 ja silloin navetan peessa oli vield kolme asuinhuonetta.l96Gluvulla
isti ja vaari levittivdtnavettaa kolme metrid kaksinkertaisellatiiliseinAlld,jotta siihen saatiin mahtumaan nykyvaatimustenmukainen leved ruokintapciytd.Samoin
rakennuksenkorkeutta nostettiin
noin 1,5 metrid,jotta vintillemahtuu pinkattuapaalia 20-30 tonnia.Vuonna1968 rakennusmuutettiin ritildnavetaksi amoumalla
sen alla olevaankallioonyli 200
panosta,jotta saatiin 1,5 metrid
syvAt kuilut. Saviseiniinei tullut
yhtddn rakoa. Minun aikananron
levitetty muutama ikkuna- ja
oviaukko.SeinA on ollut hirvedn
76

sitked ja vahva", Riihihuhta ker.
too navetanvaiheista.
Kun ritilakuiluja
ammuttiinkallioon, lciytyilattiapinnanalta joka
nurkasta halkaisijaltaanmetriset
katajaisettynnyrivantit.TynnyreissA on aikoinaansekoitettu raxennukseen tarvittua santaa, savea
ja vettii.

l{auettaon taluellaldmminja
kesdllduiiled
Navetassa on nyt lypsylehmille
34 parsipaikkaa,
17 kummallakin
puolella. Vasikkaosastoon erikseen. Navetassa on kolme alku-

VesaRiihihuhta
osoittaaalkuperiistdsavirappausta.
Savirappauksen
vaa_lean-punertava
verisaattaajohtuahdrdnveriita.Entisenittirinantotrdallanikyyvanhaa
tiiliseindS.
periiistA massiivisaviseinAA.
LaaJennusosaon tehty kalkkihiekkatiilella.
Materiaalienerilaisuuttakuvaa
se, ettd jos ulkona on viikon verran 25 oC pakkasta, uusi seind
valuu vettd, mutta saviseinAtpysyvdt kuivina.
Lempdtila on navetan sisAlld
tasainenympdrivuoden,noin 20
astetta. Mit6dn lisdldmociAei tarvita ja ilmastointiluukutpidetddn
auki talvellakin.

Kesdlldjuhlapaikkana
"KesAisin
juhnavettaa
keytetaan

limiseen,kun karjaon ulkona.Silloin navetta aina pestAAn,maalataan ja kunnostetaan'lisdntd kertoo.
Navetassa on vietetty sen
2OO-vuotisjuhlia,
suvunhaite,60vuotispAividja muita juhlia. Lattialle on silloin laitettu kovat levyt
tanssia varten, navetassa on pitklit pciydiit ja kukkia. Vasikkakarsinassa soittaa orkesteri.
Moni on ehdottanutkin,ettA
navetta pit6isi muuttaa ravintolaksi,Riihiluhtanaurahtaa.MS
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lyhdyntilannavettaonrakennettulSol,
Toslnsiteonmoneenotteeseenmuutettuialaaiennettu.
Rakennuksen
Yesikate
on uusittutarpeenmukaanuseaankertaan.lravitajsa-6niurirtaviStiotluiruororatto,
olkikatto,pdrekatto1960'luy.ulle.saai<ka,
tiilikattoja nvtviimeisJnlzodlliiiJttrilittitatto. slinie-npifiuui'
neon yleensdYalettumuotinkansia.Savimassa
9t.|.50-69.gmja.
ro cnririieiroGina-,
iuntataanmuottiin'notn
vdliin
laitetaan
kanervia
ioiden
vahvikkeeksi.
MassiivisaviseinaJt5iuiei
tiiiii't,ri.;;itr!c i;"i;;3iEii;;ffi.
ja katon.Erillistdrunkorakennetta
nettavatyalipohjan
ei taryita.
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