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Savi 

Savesta on rakennettu asumuksia jo tuhansia vuosia ja se on edelleen hyvin yleinen rakennusmateriaali suuressa 

osassa maailmaa. Rakennusperinteet ja -tekniikat ovat vaihtelevia ja niihin vaikuttavat muun muassa käytössä olevan 

saven laatu, hyödynnettävissä olevat muut materiaalit sekä ilmastolliset ja kulttuurilliset tekijät. Hyvin tehdyt 

savirakennukset ovat kestäneet jo satoja, jopa tuhansia vuosia. Kokemukset ja tutkimukset saven käytöstä ovat olleet 

pääasiassa myönteisiä. [1] 

Saven käyttö rakentamisessa 

Suomessa on rakennettu vuosien saatossa useita satoja rakennuksia savesta. Vanhimmat savirakennukset ovat 1700-

luvulta ja uusimmat 1950-luvulta. Parhaiten säilyneet rakennukset ovat pääsääntöisesti rakennettu kartanoiden ja 

ruukkien alueille. Näissä tapauksissa savirakentamiseen perehdyttiin kunnolla ja rakentamisessa panostettiin 

huolelliseen työhön, minkä vuoksi rakennukset ovatkin säilyneet niin hyvin. [1] 

Savi voidaan luokitella lihavaksi tai laihaksi. Lihavasta savesta voidaan tehdä muun muassa keramiikkaa ja sitä voidaan 

käyttää kevytsavitekniseen rakentamiseen. Laihasta savesta voidaan valmistaa tiiliä ja sitä voidaan käyttää 

massiivisavirakentamisessa. [2] 

Savesta on valmistettu tiiliä jo tuhansia vuosia. Egyptissä savitiiliä on käytetty jo 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. 

Savitiilien käyttö levisi Lähi-idän kautta Välimeren alueelle ja sieltä Pohjois-Eurooppaan, johon se rantautui keskiajalla. 

Tänä päivänä savitiilien valmistus ei juurikaan poikkea keskiaikaisesta valmistuksesta. Savimassaan lisätään tarvittavia 

parannusaineita kuten esimerkiksi sahanpurua, hiekkaa tai savijauhetta, minkä jälkeen tiilet kovetetaan kovissa 

lämpötiloissa. [3] 

Massiivisavirakentamisessa seinät rakennetaan puhtaasta savesta tai savi-hiekkasekoituksesta. Massiivisaviseinät 

tehdään yleensä noin 50–70 cm paksuisiksi. Rakentamisessa käytetään siirrettävää muottia, joka täytetään 

savimassakerroksella. Massiivisaviseinissä ei tarvita erikseen puurunkoa. Lujitteena kerrosten välillä on perinteisesti 

käytetty kanervan varpuja, mutta seinien vahvistamisessa voidaan käyttää myös muun muassa katajan- ja kuusenoksia, 

olkia sekä rimoja ja lautoja.  [4] 

Massiivisavirakentamisen sijaan nykyään suositaan kevytsavirakennustekniikkaa. Kevytsavirakentamisessa saven 

joukossa käytetään täytemateriaalia, kuten esimerkiksi olkea. Kevytsavirakentamiseen soveltuu laiha, nestemäinen savi, 

joka sekoitetaan kevyen ja ilmavan täytemateriaalin kanssa. Näin saadaan yhdistettyä eri materiaalien hyviä 

ominaisuuksia. Kevytsavimassasta voi rakentaa elementtejä tai harkkoja tai sitten se voidaan valaa suoraan kantavan 

puurungon väliin. [5] 

Savilaastia voidaan käyttää hyvin monenlaisiin eri käyttökohteisiin. Se soveltuu sekä sisä- että ulkopintojen 

rappaukseen, sisäkattoihin, lattioihin, seinien lisäeristykseen, rappaukseen sekä muuraukseen. Savilaastin koostumus ja 

valmistus riippuu siitä mihin sitä tullaan käyttämään. Laasti voidaan sekoittaa esimerkiksi savesta ja hiekasta tai savesta 

ja kuituaineksista. [6] 

Pölkkysavirakentamisessa seinärakenne koostuu nimensä mukaisesti savilaastilla muuratuista puupölkyistä.  

Perinteisesti näiden seinien paksuus on ollut n. 30–45 cm. Pölkkysavirakennetta käytettiin erityisesti pula-aikaan 

asuinrakennuksissa ja eläinsuojissa. Nykyään tekniikkaa käytetään vapaa-ajanrakennusten ja saunojen rakentamisessa. 

Entisaikaan pölkkysavi rapattiin piiloon ja niitä olikin vaikea erottaa muista muuratuista rakenteista. Tänä päivänä 

pölkkysavipinta jätetään yleensä näkyviin. [7] 
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Saven rakennustekniset ominaisuudet 

Savella on useita hyviä rakennusteknisiä ominaisuuksia. Savi on palamatonta ja se toimii orgaanisena 

palonestoaineena, kun sitä käytetään yhdessä muiden orgaanisten aineiden kanssa. Savella on alhainen 

tasapainokosteus ja hyvä kosteuden käsittelykyky. Savi ehkäisee orgaanisten aineiden lahoamista ja tasapainottaa 

huoneilman kosteutta. [1] 

Massiivisavi eristää ääntä ja parantaa huoneakustiikkaa. Savi on puhtaana hajutonta ja terveydelle vaaratonta, se myös 

estää sähkömagneettista säteilyä. Massiivisavi tasapainottaa huoneen lämpötilaa ja varastoi lämpöenergiaa. Savella on 

hyvä puristuslujuus. Saviaines on kierrätettävää. Käytöstä poistettu savimateriaali voidaan yleensä käyttää uudestaan 

rakentamisessa tai sitten se voidaan palauttaa luonnon kiertoon. [1] 

Rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös savimateriaalin heikommat puolet, joita ovat muun muassa 

huono vetolujuus sekä heikko lämmöneristävyys. Savi ei myöskään kestä suurta kosteusrasitusta. Veden sietokyky 

vaihtelee saven laadun mukaan. Savirakenteet vaativat pitkän kuivumisajan minkä vuoksi rakennustyöt tulisikin ajoittaa 

alkukesälle, jotta kuivumisaika olisi mahdollisimman pitkä. Savirakenteiden painuminen kuivuessa tulee myös ottaa 

huomioon. Saven lämpöeristävyyttä voidaan parantaa sekoittamalla saveen ilmavaa ja kevyttä lisäeristettä. [1] 

Saven alueellinen saatavuus 

Savikot peittävät Suomen maapinta-alasta reilut 8 %, minkä lisäksi savikerrostumia löytyy myös rantakerrostumien ja 

soiden alta. Rannikoilla sijaitsevat kerrostumat ovat yleensä yhtenäisiä savikoita. Savikerrostumien paksuus voi olla jopa 

kymmeniä metrejä, Lounais-Suomessa jopa 100 metriä. [8] Eniten saviesiintymiä löytyy Etelä- ja Lounais-Suomesta 

sekä Pohjanmaalta [2]. 

Mitä korkeammalle mennään sitä vanhempia savikot yleensä ovat. Nuorissa savissa on enemmän hienoainesta ja 

orgaanista materiaalia. Etelä- ja Lounais-Suomessa savikot ovat useimmiten paksuja ja saviaines on lihavaa. Sisä-

Suomessa savikot ovat laihoja jääjärvisavia, joissa on usein seassa silttiä ja hienoa hiekkaa. [1]  
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