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Luonnonmukaisten rakennustuotteiden tuotekortit 
Esiselvitys vähähiilisistä ja luonnonmukaisista rakennustuotteista ja niiden 
käyttöpotentiaalista – NatureCO2 hanke. 

Osa 1, Eurooppalaisten luonnonmukaisten rakennustuotteiden kartoitus. 
 
Euroopassa valmistettavien luonnonmukaisten rakennustuotteiden tuotekortteihin on 
yhdistetty tuotteita, joiden valmistus- ja käyttötapa ovat samankaltaisia. Ne antavat 
tuotteista yleiskuvan ja jokaisella valmistajalla on tuotteesta hieman oma versionsa. 
Näin myös tuotteiden koostumukset ja ominaisuudet vaihtelevat. Tarkoituksena on 
ollut antaa tuotteiden valmistuksesta kiinnostuneille suomalaisille yrityksille 
keskimääräinen kuvaus tuotteesta, jotta yritys voi arvioida esimerkiksi tuotteen 
valmistusmenetelmän soveltuvuutta yrityksen nykyiseen koneistukseen sekä tuotteen 
valmistuksen kustannuksia ja kannattavuutta. Kartoitus keskittyy 
talonrakennustuotteisiin ei niinkään sisustusmateriaaleihin. 

 
 Tuoteryhmä Raaka-aineita 

1 Olkielementit Olki, puurunko 
2 Kasvipohjaiset 

eristevillat 
Hamppu, pellava, juutti, puuvilla, turve, polyesteri, palon- ja 
homeenestoaineet 

3 Lampaanvillaeristeet Lampaanvilla, polyesteri 
4 Puhalluseristeet Kutterilastu, olki, hamppu, palonestoaine 
5 Korsipuristelevyt Olki, hamppu, polyesteri, hartsi, kalkki 
6 Ruokolevyt ja -matot Ruoko, galvanoitu teräslanka 
7 Savilaastit Savi, hiekka, olki, hampun päistäre, puukuitu, pigmentit, 
8 Savilevyt Savi, hiekka, perliitti, puukuitu, hampun kuitu ja päistäre, 

olki, heinä, juuttikangas, lasikuituverkko, ruokomatto 
9 Savimassat ja -

elementit 
Savi, hiekka, sora, olki hampun päistäre, kutterinlastu 

10 Savitiilet ja -laatat Savi, hiekka, perliitti, tiilimurska, olki, puukuitu, sahanpuru, 
hampun kuitu ja päistäre 

11 Maalit ja pinnoitteet Tärkkelys, pellavaöljy, terva, savi, maito, kananmuna, 
pigmentit 
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Olkielementit Talo 2000: 28  

Koostumus ja tuotanto 

Olkielementit koostuvat puurungosta ja sen sisään 
puristetusta vehnän tai kauran oljesta. Elementin 
ulkopinnassa on vesihöyryn läpäisevää ilmatiivis kalvo, 
jolla voidaan sadesuojata myös elementin sisäpinta 
asennuksen aikana [lähde 1]. 

 
EcoCocon elementin valmis sisäpinta [1]  

Puurungon pystytukia tihentämällä tai lisäämällä 
runkoon joko ristitukia tai kolmiorakenteita 
elementeistä saa myös pilarin ja palkin kaltaisia 
rakenteita, jotka jäykistävät koko rakennuksen ja 
siirtävät kuormat alas myös aukkojen kohdalla. 

Elementin valmistus koostuu puurungon 
kokoamisesta, oljen puristuksesta runkoon sen 
pituussuunnassa [1], olkipintojen leikkauksesta 
tasaisiksi ja suojakalvon kiinnityksestä. Kyljet tai 
päädyt suljetaan vanerilla tai liimapuulla, tuotteesta 
riippuen.  

 
Elementtien vaakasuuntainen valmistus ModCellin 
tuotantotiloissa [2] 

Käyttö 

Elementeistä voidaan rakentaa lämmöneristäviä ja 
kantavia ulkoseiniä 6 kerrokseen asti [1] ja niitä 
käytetään myös vanhojen rakennusten 

lisäeristämiseen tai esim. massiivipuuelementtien 
eristekerroksena.  

 
EcoCocon rakennejärjestelmä [1] 
 
Hyvän lämmöneristävyytensä puolesta olkielementti  
soveltuu varsinkin passiivitalorakentamiseen.  

 
ModCellin kulmarakenne [2] 

Yritykset valmistavat myös olkieristeisiä ylä- ja 
välipohjaelementtejä [4] [5].  

Pienemmät elementit nostetaan paikalleen käsivoimin 
ja suuremmat nostokoneiden avulla. Elementin 
asennusaika on 20-40 min/m2 [1]. 
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Lorenzin elementin nosto rakennuksen lisäeristeeksi [5] 

Elementit kiinnitetään ruuvaamalla ja ulkopinnan 
tuulensuojakalvon päälle asennetaan huokoinen 
puukuitulevy  sekä sisäpintaan savirappaus [1]. 
Puukuitulevyn paksuus vaihtelee ilmaston mukaan ja 
se pinnoitetaan työmaalla kalkkirappauksella tai 
tuulettuvalla ulkoverhouksella.  
 

 
Modulinan rakenteen kerroksia [4] 

Teknisiä ominaisuuksia 

EcoCocon [1] antaa tarkat tiedot 400 mm paksusta 
elementistään, joka on pinnoitettu 30 mm 
savirappauksella sekä 60 mm puukuitulevyllä: 

 Oljen tiheys elementissä vaihtelee hiukan, 
mutta on keskimäärin  110 kg/m3. 

 Lämmönjohtavuus 0,0645 W/mK ja U-arvo 
0,123 W/m2K. 

 Osastoivan rakennusosan paloluokka  REI120  
 Rakennustarvikkeen paloluokka B-s1, d0. Olki 

sisältää 4 % silikaa, mikä on luonnollinen 
palonsuoja-aine. 

 Ilmaäänieristys 54 dB 
 Pystysuuntainen kantavuus jopa 110 kN/m 
 Mittatoleranssi 2 mm 3 metrin pituudella 

 

Talousseikkoja 

Olki on edullista maatalouden sivuvirtaa ja sitä on 
helposti saatavilla samoin kuin puuta ja muita 
elementin tuotannossa käytettyjä materiaaleja. 
Olkielementin tuotantolinja on suhteellisen 
yksinkertainen ja saattaa tulla yleisesti saataville, kun 
EcoCocon [1] on saanut suunnittelutyön ja 
pilotointivaiheen loppuun.  

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 

EcoCocon [1], Slovakia www.ecococon.eu  
ModCell [2], Iso-Britania www.modcell.com  
LHB [3], Ukraina www.lhb.com.ua  
Modulina [4], Liettua www.modulina.lt   
Lorenz [5], Saksa www.lorenzsysteme.de  
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Kasvipohjaiset eristevillat Talo 2000: 27

Koostumus ja tuotanto 
Kasvikuitueristeet koostuvat pääosin hampun ja 
pellavan kuidusta, mutta mukana on usein myös 
kahvi- ja kaakaosäkeistä saatavaa juuttia, 
kierrätystekstiileistä saatavaa puuvillaa tai jopa 
kookoskuituja. Pohjoismaisena erikoisuutena on 
pintaturpeesta koostuva levy [lähde 4]. Tuotteissa on 
yleensä mukana myös esim. kierrätyspulloista 
saatavaa polyesteriä sideaineena sekä palon- ja 
homeenestoaineita (ks. taulukko 1). 

 
Thermo Hanfin hamppu-juutti eristyslevy [1] 

Levyjen ja villojen valmistukseen käytetään kasvien 
lyhyitä kuituja, joita tekstiiliteollisuus ei hyödynnä. 
Kuidut karstataan päällekkäisiksi kerroksiksi, jotka 
sidotaan yhteen sulatetulla polyesterikuidulla, jota on 
8-20 % tuotteen painosta. Näin saatu eriste käsitellään 
sitten palon- ja homeenestoaineella sekä pakataan 
rulliksi tai puolijäykiksi levyiksi. Sideaineen kanssa 
voidaan valmistaa jopa 250 mm paksuja eristeitä, 
mutta ilman sideaineita voidaan myös valmistaa 
ohuempia mattoja tai nauhoja. Irtokuitua voidaan 
myös käyttää tilkkeinä puurakentamisessa. 

Käyttö 
Eristysvillat soveltuvat erityisen hyvin ullakkotilojen, 
lattioiden ja kattojen lämmöneristämiseen. Seinissä, 
esimerkiksi vanhojen hirsiseinien oikaisun yhteydessä 
tehtävässä lisäeristämisessä [3], sekä akustoinnissa 
käytetään puolestaan eristyslevyjä. Kyseisten 
hygroskooppisten eristeiden kanssa käytetään 
vesihöyryä läpäisevää ilmansulkupaperia muovikalvon 
sijaan ja hirsiseinien lisäeristämisessä levyt 
asennetaan suoraan tiivisti hirttä vasten [3]. 

Parketin alla voidaan käyttää ohuempaa eristysmattoa 
ja hirsien välissä eristysnauhaa. 

 
Isolinan pellavanauhan asennusta [3] 

 
Biofibin eristevilla välipohjan eristyksessä [2] 

Kasvikuitueristeillä on mineraalivilloja vastaava 
materiaali- ja työmenekki, mutta asennustyö ei 
aiheuta vastaavaa ihoärsytystä kuin mineraalivilloilla. 
Levyjen ja villojen leikkaus onnistuu parhaiten siihen 
tarkoitetuilla kone- ja käsisahoilla.  

 
Isolinan villan sahausta [3] 
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Teknisiä ominaisuuksia 
Kasvikuitueristeet pystyvät sitomaan ilman kosteutta 
ja tämä erityispiirre antaa niille kosteuskapasiteettia, 
joka esim. mineraalivilloilta puuttuu. Levymäisten ja 
villamaisten eristeiden tiheys on tyypillisesti 30 
kg/m3, lämmönjohtavuus 0,038 – 0,040 W/mK sekä 
paloluokka E – F (ks. taulukko 1). Poikkeuksena on 
tiheämpi ja paloturvallisempi turvelevy [4].  

Konton huonetilaa akustoivia kuitulevyjä [4] 

Talousseikkoja 
Raaka-aineista pintaturve ja kierrätyspuuvilla ovat 
edullisia, mutta eristevillaa vartavasten tuotetut 
hampun ja pellavan kuidut ovat jo arvokkaampia. 
Villojen valmistuksen tuotantolinja on kohtalaisen 
yksinkertainen, mutta hampun ja pellavan kuidun 
korresta irroittava kuidutuslaitos on suuri investointi, 
joka vaatisi julkista panostusta. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 

Taulukossa 1 on esitetty tuotteiden valmistajia. 
Rakennusainevalmistajien lisäksi tuotteita voivat 
valmistaa tilauksesta myös tekstiilitehtaat, jotka eivät 
välttämättä itse markkinoi villoja rakennustuotteina. 
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Thermohanf [1], Saksa, 
www.thermo-hanf.de,  
Combi Jute  58   29       9 4   37 0,039   1 E 
Isolgreen, Espanja, 
www.logrotex.com, Cañamo  80           20     30 0,039 15 1-2   
Lino    80         20     30 0,037 12 0,5   
Cococ        80     20     30 0,043 15 1-2   
Yute      80       20       0,046 15 1-2   
Cavac Biomatériaux [2], 
Ranska, www.biofib.com,  
Biofib trio  x x     x   8   0,2 30 0,038   ≤2   
Biofib Chanvre  90           10   0,2 35 0,04   1   

Isolina [3], Suomi/Alankomaat, 
www.isolina.com   x         x   x   0,038     E 
Isovlas, alankomaat, 
www.isovlas.nl   x         x   x   0,038   5,7 C 
Buitex, Ranska, www.buitex.com, 
Isovegetal x x x   x   15   x   0,038   1,6 F 
Thermafleece, Uk, Natra-
Hemp, www.thermafleece.com 75      20  5 28 0,042  9  
Konto [4], Suomi, www.konto.fi,            x x     70 0,037     B 
Capatec, Itävalta, www.capatec.at  x     x   32 0,037  2,2 E 
Kobe, Tsekki, www.kobe-cz.eu 86      10 4  35 0,04  1,5-2,5 D 
Vicarius, Tsekki, www.naturflax.cz  x x     x Suola  35 0,04   E 

Taulukko 1 Tuotteet sekä niiden koostumukset ja tekniset ominaisuudet valmistajien mukaan. Lähdenumerot 
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Lampaanvillaeristeet Talo 2000: 27

Koostumus ja valmistus 
Lammastaloudella on merkittävä rooli eteläisemmässä 
Euroopassa ja varsinkin vuoristossa. Vapaasti 
laiduntavien lampaiden villa on enimmäkseen paksua 
ja kestävää kuitua, joka ei sovellu tekstiilituotantoon, 
mutta käy kuitenkin erinomaisesti villaeristeen 
valmistamiseen [lähde 1]. Eristeet koostuvat 
valmistustekniikasta riippuen joko sataprosenttisesti 
lampaan villasta tai siihen voidaan sekoittaa 
sideainetta (polyester) noin 20 %. Kun lampaista 
keritty villa on toimitettu tehtaalle, se lajitellaan ja 
pestään korkeintaan 60 °C:n vedellä ja miedolla 
saippualla rasvan, hiekan ja muun lian irrottamiseksi. 
Vesi puristetaan pois telojen välissä ja villa kuivataan 
n. 85 % kuivuuteen. Villa käsitellään mekaanisesti ja 
karstataan ohuiksi harsoiksi, jotta kaikki kuidut olisivat 
saman suuntaisia. 

 

Isolana karstaa ja neulaa eristelevyä villasta entisen 
tekstiilitehtaan koneista muokatulla tuotantolinjalla [1] 

Harsoja kerrostetaan sen jälkeen päällekkäin, kunnes 
saadaan haluttu tuotteen paksuus ja kerrokset 
voidaan liittää toisiinsa mekaanisesti neulaamalla [2]. 
Vaihtoehtoisesti villakerroksia voidaan liimata 
toisiinsa sulatetulla polyesterillä, jota saadaan muun 
muassa muovinkierrätyspulloista [3]. Koin torjumiseksi 

villaa voidaan käsitellä entsyymeillä tai tähän varta 
vasten kehitetyllä ja patentoidulla 
plasmaionikäsittelyllä [4]. Lopuksi valmis 
eristemateriaali leikataan mittoihin ja pakataan 
pusseihin.  

 
Sheep Wool insulation kerrostaa harsoja valmistaessaan 
villaristettä [2] 

Käyttö 
Kevyttä lampaanvillaeristettä käytetään normaalisti 
seinien sekä kattojen eristyksessä ja tiheämpää 
mattoa käytetään parketin alushuopana. Villaa 
voidaan leikata mittaansa saksilla ja veitsellä tai 
repimällä ja se voidaan asentaa tiiviisti palkkien väliin 
niiteillä.  

 
Schafwolldämmungin eristevillan asennusta kattopalkkien 
väliin [5] 

Asentaja ei tarvitse hengirtyssuojaa eikä asennustyö 
aiheuta ihoärsytystä. Hygroskooppisena materiaalina 
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rakennetta ei tarvitse sulkea höyrynsulkumuovilla, 
vaan ilmansulkupaperi riittää sisäpinnassa. 

 

Isolanan irtovillaa puu-betoniharkkojen eristeenä [1] 

Ominaisuuksia 
Luonto on kehittänyt villan lampaiden 
lämmöneristeeksi. Kevyiden lampaanvillaeristeiden 
tiheydet ovat välillä 11-30 kg/m3 ja 
lämmönjohtavuudet välillä 0,0318-0,042 W/mK, kun 
taas parketinalushuopien tiheys voi olla jopa 100 
kg/m3. Korkean typpipitoisuutensa (~16%) vuoksi 
lampaanvillan syttymislämpötila on huomattavan 
korkea, jopa n. 560 °C ja villa on itsestään sammuvaa 
korkean happi-indeksinsä ansiosta, eli villan 
täydelliseen polttamiseen tarvitaan 25,2 % 
happipitoisuutta, kun taas ilmassa on vain 21 % [5].  
Villaeristeet ovatkin paloluokassa E ilman 
palonestoaineita. Lampaanvilla on myös erinomainen 
äänieriste ja voi lisäksi hygroskooppisena aineena 
osallistua sisätilan kosteusvaihteluiden 
tasapainottamiseen. Isolana esittää tutkimuksia siitä, 
että villa pystyy imemään formaldehydiä ajan mittaan 
noin 13 grammaa/kg ja hieman vähemmän typen ja 
rikin yhdisteitä [1]. Vaikka villakuidun ulkokerros on 
hydrofobinen (vettä hylkivä), sen sisäkerros on 
hydrofiilinen (vettä imevä), ja villakuitu voi imeä noin 
kolmanneksen painostaan kosteutta tuntumatta 
kostealta.  

 
SmartWoolin kuva kuidun rakenteesta 

Talousseikkoja 
Lampaanlihan kasvatuksen sivuvirtana saatava villa on 
arvotonta ja päätyy usein poltettavaksi. Villaeristeen 
valmistamiseen voidaan käyttää olemassa olevia 
tekstiiliteollisuuden laitteistoja, mutta prosessi on 
huomattavasti tekstiilituotantoa yksinkertaisempi. 
Esimerkiksi Lanatermin [6] villaeristeen hinta on 
edullisimmillaan samaa luokkaa kuin mineraalivillojen 
hinta n. 100 €/m3.  

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Isolana [1], Italia, www.isolantelanadipecora.it   
Sheep Wool insulation [2], Irlanti, 
www.sheepwoolinsulation.com   
Naturlaine [3], Ranska, www.naturlaine.com   
Lehner Wool/Isolena [4], Itävalta www.isolena.com   
Schafwolldämmung [5], Itävalta 
www.schafwolldaemmung.at   
Riwowi Line [6], Romania, www.lanaterm.com   
Fisolan, Sveitsi www.fisolan.ch    
Baur Vliesstoffe, Saksa, www.baur-vliesstoffe.de  
Eden Renewable Innovations, Iso- Britannia, 
www.thermafleece.com    
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Puhalluseristeet Talo 2000: 27   

Koostumus ja tuotanto 
Luonnonmukaisia puhalluseristeitä valmistetaan 
höylälastusta [lähde 1], oljesta [2, 3] ja hampusta [4, 
5]. Oljen silikapitoisuuden (4 p.%) takia se ei ole 
helposti syttyvää ja palonestoaineena on lisäksi 
käytetty ympäristöystävällisenä ja 
terveyshaitattomana pidettävää ammonium fosfaattia 
[3]. Höylälastusta siivilöidään hienoin ainesosa pois, ja 
korsiainekset silputaan ennen pakkausta.  

 
ISO-Strohn valmistamaa puhalluseristettä oljesta [2] 

Käyttö 
Erityisesti lentokenttien, rautateiden ja 
moottoriteiden lähellä vaaditaan ulkovaipan 
rakenteilta lämmöneristyksen lisäksi äänieristystä. 
Luonnonmukaiset puhalluseristeet tarjoavat nämä 
molemmat ominaisuudet ja lisäksi ne pystyvät 
tasapainottamaan huonetilan lämpötilan vaihteluita 
huomattavasti paremmin kuin kevyemmät eristeet 
kuten mineraalivillat. 

Eristeet puhalletaan tätä varten rakennetulla koneella 
vaakapalkiston väliin tai ilmansulkupaperista, levyistä 
ja puurungosta muodostuvaan koteloon. Eristettä on 
myös puhallettu rakennuselementteihin, jolloin työ 
voidaan suorittaa valvotuissa oloissa tehtaalla. Pieniä 
määriä voidaan työmaalla myös levittää käsin suoraan 
pakkauksesta. 

 
ISO-Strohn eristeen puhallusta seinärakenteeseen [2] 

Teknisiä ominaisuuksia 
Luonnonmukaisten puhallusvillojen tiheys on 
tyypillisesti välillä 45-105 kg/m3 ja lämmönjohtavuus 
vastaavasti välillä 0,042– 0,055 W/mK. Suomessa 
käytettiin aikaisemmin höylälastua sekoitettuna 
sahanpuruun, mutta kun siivilöityä höylälastua 
käytetään yksinään, saadaan lämmönjohtavuus 
tippumaan 0,07-0,12 W/mK:sta 0,043 W/mK:een. 
Höylälastun pitkäaikaispainumaksi arvioidaan noin 2 
%, mutta tiheään pakatulla korsisilpulla ei ole 
huomattu yli 1 % tiivistymistä tärinäkokeessa. 
Kyseisten eristeiden lämpökapasiteetti on tyypillisesti 
n. 2,1 kJ/kgK ja ne ovat paloluokissa E-D. 

 
Ehta Talojen höylälastueristettä välipohjassa [1] 

Talousseikkoja 
Maa- ja metsätalouden sivuvirtoina olkea ja 
höylälastua on runsaasti ja helposti saatavilla, mutta 
hamppu ja pellava ovat arvokkaampia raaka-aineita. 
Eristeiden valmistaminen vaatii suhteellisen pienen 
koneinvestoinnin, ja puhalluseristeet ovatkin 
tyypillisesti edullisempia kuin eristevillat. 

 
ISO-Strohn tuotantolaitos [2] 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Ehta Talot [1], Suomi, www.ehtatalot.fi 
ISO-STROH Suisse [2], Sveitsi, www.iso-stroh.ch  
Vestaeco [3], Puola, www.vestaeco.com 
Hanffaser [4], Saksa, www.hanffaser.de  
Cavac Biomatériaux [5], Ranska, www.biofib.com 
Holz Lehmhaus, Saksa, www.holz-lehmhaus.eu  
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Korsipuristelevyt Talo 2000: 26 ja 27 

Koostumus ja tuotanto 
Korsipuristelevyjä valmistetaan prosessoidusta oljen 
[lähteet 1 ja 2] ja kuituhampun [3] korresta. Mukana 
voi olla myös muista yksivuotisista kasveista sekä 
puusta saatavia kuituja. Sellukuidut lisäävät 
kuitumassan koheesiota, mikä puolestaan vaikuttaa 
positiivisesti levyjen fysikaalisiin ja mekaanisiin 
ominaisuuksiin [1]. Sideaineena levyissä käytetään 
mm. formaldehydivapaata PMDI-hartsia [1], 
kierrätyspolyesteriä [3] sekä kalkkipohjaista 
sideainetta (n. 5 %) [2].  Levyjen puristamisessa 
käytetään mukana lämpöä, minkä jälkeen levyt 
leikataan mittaansa ja kuivataan.  

 
Vestaeco valmistaa pontattuja olkipuristelevyjä 
patentoimallaan lignoselluloosakuitujen 
prosessointitekniikalla [1] 

Käyttö 
Kyseisten tuotteiden pääasiallinen käyttökohde Keski- 
Euroopassa on muurattujen ulkoseinien ulkopuolinen 
lisälämmöneristys ja rappausalusta. Vesihöyryä hyvin 
läpäisevänä ne soveltuvat hyvin kalkkirappauksen 
alustaksi ja tarjoavat mineraalivillaa paremman iskun 
kestävyyden. Levyjä käytetään myös sisäpinnan 
savirappauksen alustana ja lisälämmöneristeenä 
varsinkin historiallisten talojen korjauksessa. 
Muurattuihin rakenteisiin levyt kiinnitetään 
liimalaastilla ja kiinnitysankkureilla, mutta 
puunrunkoon levyt voidaan ruuvata kuten muutkin 
rakennuslevyt. Puurakenteisessa seinässä ja ylä- sekä 
välipohjassa levyt lisäävät rakenteen jäykkyyttä ja 
lämmön- sekä ääneneristystä. Korkea puristuslujuus 
mahdollistaa tuotteen käytön myös lattian 
betonivalun alla esim. maanvaraisen lattian 
lämmöneristämisessä.  

Korsipuristelevyistä valmistetaan myös LD- ja MD-
versioita [1], jotka soveltuvat kaluste- ja 
sisustuselementtien valmistukseen, pakkauksiin sekä 
sisäovien täytteeksi. Ne ovat myös hyviä alustoja 
puuviiluille, laminaatille ja muille viimeistelyille, sillä 
ne ovat muita vastaavia levyjä kevyempiä. 

 
Capatecin puristelevy sisältää 89% hamppua ja sitä 
käytetään lähinnä rappausalustana [3] 

Teknisiä ominaisuuksia 
Korsipuristelevyjen tiheydet vaihtelevat välillä 100-
400 kg/m3 ja niiden lämmönjohtavuudet vaihtelevat 
välillä 0,041-0,069 W/mK tiheydestä ja sideaineesta 
riippuen. Levyt ovat paloluokassa E, ja niiden 
vesihöyrydiffuusion vastuskerroin (μ) vaihtelee välillä 
2-5. Tiheydellä 280 kg/m3 saavutetaan taivutuslujuus 
1,4 N/mm2 ja tiheydellä 400 kg/m3 taivutuslujuus 7 
N/mm2 [1]. Levyt kestävät myös hyvin korkeaa 
ilmankosteutta. 

Talousseikkoja 
Olki ja monet muut maataloudesta saatavat sivuvirrat 
ovat edullista raaka-ainetta ja helposti saatavissa, 
mutta levytuotantoa varta vasten tuotettu hampun 
korsi on jo arvokkaampi raaka-aine. Hampun 
kuidutuslaitos vaatii suurehkoja investointeja, mutta 
itse levyn valmistusprosessi on suhteellisen 
yksinkertaista teknologiaa.  Lignoselluloosa- ja 
selluloosakuitujen matalalämpötilainen 
hydroterminen käsittely on paljon vähemmän 
energiaa kuluttava prosessi, kuin puun tai mineraalien 
kuiduttaminen [1]. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Vestaeco [1], Puola, www.vestaeco.com 
Maxit [2], Saksa, www.maxit.de  
Capatec [3], Itävalta, www.capatec.at  
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Ruokolevyt ja –matot  Talo 2000: 27  

Koostumus ja tuotanto 
Järviruoko (Phragmites australis) on heinäkasvi, joka 
esiintyy runsaimmillaan merenrannikon ja sisävesien 
rehevillä ja matalilla lahdilla saavuttaen pisimmillään 
neljän metrin pituuden. Suomen ruovikoiden 
kokonaismäärän on karkeasti arvioitu olevan noin 100 
000 hehtaaria [lähde 1]. Ruokolevyjä ja -mattoa varten 
käytettävä ruoko leikataan talvella, kun lehdet ovat 
varisseet ja korsi on muuttunut kovaksi ja 
kellertäväksi. Talviniitossa saadaan ylös vain 30 % 
ravinteista kesäniittoon verrattuna, mutta talviniitto 
ei taannuta ruovikon kasvua kovin voimakkaasti, 
joten samalta alueelta voidaan kerätä ruokoa 
uudelleen useampana vuonna.  Sadonkorjuun jälkeen 
korret puhdistetaan ja ruo’ot (samoin kuin niistä 
tehdyt tuotteet) varastoidaan kuivassa tilassa 
mikrobikasvun estämiseksi. 

 
Reedflyn kone leikkaa ja niputtaa ruo’on [2] 

Tasapaksuista ruo’oista valmistetaan galvanoidulla 
rautalangalla sidottuja ruokomattoja ja useista 
ruokokerroksista koostuvia ruokolevyjä, joiden pituus 
on vapaasti valittavissa. 

 
Saviukumaja valmistaa ruokolevyä samanlaisella Berger 
koneella kuin Suomessa käytettiin 1940 luvulla [3]  

Käyttö 

Ruokolevyä ja – mattoa käytetään ensisijaisesti 
rappausalustoina seinissä ja alakatoissa. Tuotteita 
voidaan leikata puutyökaluilla pituussuuntaan ja 
leveyssuunnassa katkotaan sidoslangat halutusta 
kohdasta, jonka jälkeen sidoslangat kierretään taas 
kiinni. Osat, joiden pituus on alle 30 cm ovat vaikea 
käsitellä. Kiinnitys alustaan (puurakenne) tehdään 
galvanoiduilla nauloilla tai paremmin galvanoiduilla 
hakasilla. Alakatossa maton kiinnittimien pituus tulee 
olla vähintään 25 mm ja seinissä vähintään 16 mm. 
Kiinnikkeiden välinen etäisyys on 5–7 cm.   

 
Hiss Reetin ruokolevy kiinnitetty kiviseinän lyöntikiila-
ankkureilla lämmöneristeeksi kalkkirappauksen alle [4] 

Ruokolevyllä voidaan parantaa rakenteen 
lämmöneristävyyttä sekä pinnoittaa kapilaarisesta 
kosteuden noususta kärsivä tiilimuuri ennen 
rappausta. Ruokolevyjä on käytetty jopa viherkatoilla 
korvaamassa muovisia salaojalevyä. 

 
Hiss Reetin rappausmattoja ristiin kiinnitettynä sisätilan 
paksun savirappauksen vahvistamiseksi [4] 

Ruokomatto upotetaan vielä kosteaan savirappaus-
kerrokseen, ja päälle voidaan tarvittaessa asentaa heti 
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toinen matto. Ruokomatto soveltuu puurunkoon 
kiinnitettynä myös kevytsavimassojen muotiksi (katso 
Savimassat ja -elementit). 

 
Hiss Reet valmistaa ruo’osta myös akustisia 
sisustuselementtejä [4] 

Ruokoa käytetään maamme ulkopuolella laajasti 
ruokokattojen valmistamiseen, mutta siitä ei ole vielä 
teollista sovellusta.  

Teknisiä ominaisuuksia 
Ruo’olla on korkea silikaattipitoisuus 
(piihappoyhdiste) ja siksi se ei ime vettä, turpoa, 
kutistu, tai lahoa herkästi [5]. Ruokolevyjen tiheys on 
n. 190-200 kg/m3 ja paksuus yleensä 2 tai 5 cm.  
Yksittäisten ruokovarsien sisällä ja välissä olevan 
liikkumattoman ilman ansiosta levyillä on hyvät 
lämmöneristävyys, joka on eri valmistajien ilmoitusten 
mukaan 0,042-0,056 W/mK. Ruokolevy eristää myös 
hyvin ääntä ja sillä voidaan vaimentaa esimerkiksi 
välipohjien runkoääniä. 

 
Hiss Reetin suunnittelema askeläänieristetty ja 
paloturvallinen välipohjarakenne [4] 

Saksalaisen Sterflingerin mukaan 5 cm paksun 
ruokolevyn taivutuslujuus on n. 750 N/cm², 
Iskuäänieristys 24 dB ja paloluokka E tai F (DIN B2) [5].  

Talousseikkoja 
Järviruokoa ei tarvitse kylvää tai lannoittaa, joten 
tuotteen raaka-ainekustannukset tulevat lähinnä 
leikkuusta, kuljetuksesta ja valmistuksesta. Viime 
vuosisadan tuotantokoneet ovat yksinkertaisia, mutta 
vaativat paljon työvoimaa. Automatisoidun 
tuotantolinjan kustannukset voidaan arvioida olevan 
kuitenkin kohtalaisen pienet, moneen muuhun 
levytuotteeseen verrattuna. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Hiss Reet [4], Saksa, www.hiss-reet.de  
Saviukumaja [3], Eesti,  www.uku.eu  
Claytec, Saksa www.claytec.de  
Sterflinger [5], Saksa www.schilfrohr-sterflinger.de  
 
Hankkeita ja artikkeleita: 
Ruovikon niittäminen jään päältä [2], Mirva Ketola, 
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, 
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA9
900678-A121-4B89-871D-B4943BFE613E%7D/124547  

Turun Ammattikorkeakoulu, Rannasta rakennukseen, 
https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160140.pdf  

Ely-keskus [1], www.ely-keskus.fi/web/ruoko  
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Savilaastit Talo 2000: 44 ja 23

Koostumus ja tuotanto 
Savirappaus- ja savimuurauslaastit koostuvat pääosin 
hiekkapitoisesta (laihasta) savesta ja hiekasta, ja 
näiden mineraaliainesten oikealla raekokojakaumalla 
minimoidaan rappauslaastin kuivauskutistuma ja 
halkeilu. Hiekan raekoko on pintarappauslaastissa 
enintään 1 mm ja pohjarappauslaasteissa 0-20 mm. 
Pohjarappauslaasteihin lisätään usein kasviaineksia, 
joiden kanssa voidaan rapata paksumpia 
laastikerroksia. Näitä lisäaineita ovat silputtu olki < 30 
mm [lähde 1], hampun päistäre [5] ja puukuitu [1], 
jota voidaan käyttää myös pintalaastissa. Värilaastit 
sisältävät lisäksi maapigmenttejä.  

  
Claytecin pohja- ja pintalaastien koostumuksia [1] 

Raaka-aineet sekoitetaan kuivina tai maakosteina 
myllyssä, jonka jälkeen laasti säkitetään. 
Sekoituksessa voidaan käyttää tavanomaisia 
moniakselisia sekoittimia. 

 
Claytecin maakosteiden laastien tuotantolaitos [1] 

Käyttö 
Savirappauslaastit soveltuvat sisätilojen uudis- ja 
korjausrakentamiseen. Ne ovat hyvin työstettäviä ja 
tarttuvia useimmille materiaalipinnoille jopa 
alakattoihin. Pohjalaasti voidaan rapata yhtenä tai 
useampana kerroksena, yleensä pintalaastin alustaksi, 
ja sillä voidaan tehdä paksujakin kerroksia ja täyttää 
esim. rakoja. Pintalaastit voidaan maalata halutun 

sävyisiksi erityyppisillä hengittävillä maaleilla tai 
käyttää pigmenttiä sisältävää värilaastia.  

 
Conluton värilaasteilla pinnoitettu uudisrakennus [2] 

Savirappauslaastia voidaan käyttää myös 
hirsirakenteiden ja muiden puurakenteiden 
palonsuojauksena [7] ja äänieristeenä [8].  

Savimuurauslaastia käytetään Keski-Euroopassa 
polttamattomien savitiilien ja harkkojen muuraukseen 
sisätiloissa. Suomessa kyseistä laastia on käytetty 
poltetusta tiilistä tehtävien ja puilla lämmitettävien 
kaakeliuunien ja varaavien tiilitulisijojen 
runkomuurauksiin sekä näiden hormien muurauksiin 
lämpimässä sisätilassa. Tavanomaisten sementti- ja 
kalkkilaastien tuottajat saattavat myös valmistaa 
uunilaastia sementtilisäyksellä, mutta aito uunilaasti 
ei sisällä sementtiä [6]. 

 
Tulisijan rungon muuraus Fesconin uunilaastilla [6] 

Kuivana tai maakosteana toimitettuun laastiin lisätään 
vettä, kunnes saavutetaan sopiva koostumus. Laastia 
voidaan sekoittaa ja ruiskuttaa tavanomaisilla 
työmaakoneilla tai levittää perinteisesti 
käsityökaluilla. 600 litralla rappauslaastia saadaan 
rapattua 15 mm kerrospaksuudella 40 m2. Savilaastin 
erityispiirre on se, ettei se kovetu märkänä, minkä 
takia sitä voidaan toimittaa suurissakin erissä, käyttää 
rappausjäänteet uudestaan ja jättää vaikkapa laasti 



 
 Tuotekortti 

Luonnonmukainen rakennusmateriaali 
Marraskuu 2022 
Sivu 2 

 
 
sekoittimeen viikonlopun yli. Varsinkaan pintalaastia 
ei saa päästää kuitenkaan märkänä jäätymään. Kuivaa 
laastia voidaan myös hyvin varastoida sillä se ei 
vanhene koskaan.   

 
Levita Lehmin savilaastin ruiskurappausta ruokolevylle [3] 

Savilaastilla voidaan saada myös aikaiseksi 
Venetsialaisen stukon kaltaisia lujia ja kiiltäviä pintoja 
valitsemalla eri sävyisiä savilaatuja ja hienorakeista 
hiekkaa/kivimurskaa hyvän työstettävyyden ja 
pintalujuuden varmistamiseksi. Korkean kiillon 
saavuttamiseksi pinta voidaan vahata karnaubavahalla 
ja kuivuttuaan kiillottaa pehmeällä, nukkaamattomalla 
liinalla. 

 
Saviukumajan savistukko pinnoite [4] 

Teknisiä ominaisuuksia 
DIN 18947 mukaan savirappauslaastit jaetaan kahteen 
lujuusluokkaan: 

Lujuus- 
luokka 

Puristuslujuus 
N/mm2 

Taivutuslujuus 
N/mm2 

Sidoslujuus 
N/mm2 

S I   ≥ 1.0   ≥ 0.3   ≥ 0.05  
S II ≥ 1.5 ≥ 0.7 ≥ 0.10 

Savirappauslaastin, muita ominaisuuksia ovat: 

 Tiheysluokka 1800 kg/m3  
 Kuivauskutistuminen pohjalaastissa 2 % ja 

pintalaastissa 4 % [1].  

 Lämmönjohtavuus 0,91 W/m∙K [1].  
 Vesihöyryn diffuusiokestävyys (µ) 5/10 [1].  
 Paloluokka A1 [1], testaamattakin kun 

bioaineksen määrä on alle 1 % [DIN 4102-4 ja 
96/603/EY] 

 Vesihöyryn adsorptioluokka WS III [1] 
 Hankauslujuus 0,4 g [1] 

DIN 18946 mukaan savimuurauslaasteilta vaaditaan ≥ 
0.04 N/mm2 sidoslujuutta ja ne jaetaan 
puristusluujetensa mukaan neljään luokkaan: 

Lujuusluokka Puristuslujuus N/mm2 
M0 - 
M2 ≥ 2.0 
M3 ≥ 3.0 
M4 ≥ 4.0 

Talousseikkoja 
Monet savituotteiden valmistajat, jotka pystyvät 
käyttämään maakosteaa savea, saavat sitä ilmaiseksi 
paikallisilta kaivuutyömailta. Kuivattu savijauho ja 
hiekka sekä pieninä määrinä käytettävät kasviperäiset 
ainekset ovat myös suhteellisen halpoja. Lisäksi 
laastien tuotantolinja on hyvin yksinkertainen.   
Esimerkiksi Claytecin savirappauslaastit maksavat 
alkaen 0,5 €/kg ja esim. Prolehmin lastit alkaen 0,3 
€/kg. Savilaastit soveltuvat vain sisäpintoihin, mutta 
niitä voidaan toimittaa toisaalta suurissa (1000 kg) 
erissä, koska ne eivät kovetu varastoidessa.  

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Claytec [1], Saksa, www.claytec.de  
Conluto [2], Saksa, www.conluto.de  
Egginger Naturbaustoffe/Levita Lehm [3], Saksa, 
www.lehm.com  
Saviukumaja [4], Eesti, www.uku.eu  
Pro Lehm [5], Itävalta, www.prolehm.at  
Fescon [6], Suomi (uunilaasti), www.fescon.fi  
Tiileri, Suomi (uunilaasti), www.tiileri.fi  
Lehmorange, Saksa, www.lehmorange.de  
Schleusner, Saksa, www.lehmbaustoffe-schleusner.de  
Clay Works, Iso Britannia, www.clay-works.com  

Tutkimuksia: 

[7 ]Performance of Constructions with Clay Plaster 
and Timber at Elevated Temperatures, Johanna Liblik, 
2016, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18766102163
0772X  

[8] Savirapatun hirsiseinän ääneneristys, Akukon, 
2017, https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-
kokoelmapalvelut/Julkaisut/savirapattu-hirsiseina-aanieristys.pdf  
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Savilevyt Talo 2000: 26 ja 41

Koostumus ja tuotanto 
Savilevyt on kehitetty savipohjarappauksen 
kuivaversioksi ja siksi ne koostuvat samoista aineista. 
Saven lisäksi ne voivat sisältää mm. hiekkaa, perliittiä, 
puukuitua, hampun kuitua ja päistäreettä sekä olkea 
tai  heinää (ks. taulukko 2). Levyjä kosteasta massasta 
valmistettaessa siihen voidaan lisätä juuttikangasta, 
lasikuituverkkoa tai ruokomattoa levyn jäykistäjäksi, 
jotta levyt kestävät käsittelyä ja kiinnitystä. 
Mineraaliset aineet antavat tuotteille 
paloturvallisuutta, äänieristävyyttä ja puristuslujuutta 
sekä korkea savespitoisuus hygroskooppisuutta. 
Bioaines antaa tuotteille lämmöneristävyyttä, ja 
varsinkin kuidut lisäävät taivutuslujuutta.  

Levyjä puristetaan muottiin kosteasta savimassasta, 
kuten tiiliä aikanaan. Pinnanvahvistusverkko ja 
lämmitys/viilennysputkisto voidaan integroida levyyn 
valssaamalla massaa, jolloin tuotanto muistuttaa 

kartonkikipsilevyn valmistusta. Tuotteita voidaan 
valmistaa myös, kuten modernia tiiliä iskemällä hyvin 
kuivasta massasta, jolloin vältytään 
kuivauskutistumilta ja halkeiluilta sekä säästetään 
kuivauskustannuksissa [lähde 3]. 

 

Claytecin savilevyn keskellä on ruokomatto [1] 

 

 
Lemixin savilevyjen tuotantolinjaa [4] 

Käyttö 
Savilevyjä käytetään pääosin rankarakenteisissa 
seinissä sekä alakatoissa, joissa tarvitaan lämpöä ja 
kosteutta tasapainottavaa tai ääntä eristävää 
materiaalia. Savilevyt voivatkin olla osa rakennuksen 
talotekniikkaa, 

sillä ne soveltuvat hyvin Keski-Euroopassa 
yleistyneeseen seinä- ja 
kattolämmitykseen/viilennykseen. Savi on yksi 
parhaista materiaaleista sitomaan huoneen 
viilennyksen aiheuttamaa lisäkosteutta. 
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Argilla Thermin profiloitu savilevy osana alakaton 
lämmitys/viilennysjärjestelmää ennen katon rappausta [3] 

Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen ruuveilla tai 
niiteillä, mutta levyjä voidaan käyttää myös 
korjausrakentamisessa liimaamalla niitä vanhan 
rakenteen päälle. Ruuvauksessa käytetään usein 
ruuvin kannan painetta laajemmalle levittäviä 
aluslevyjä. Savilevyjä voidaan leikata tavanomaisilla 
käsityökoneilla ja kevyempiä levyjä käsisahalla tai jopa 
veitsellä. Levyjen mitoitus on usein suunniteltu 
saksalaiseen järjestelmään, jossa tolppaväli on 625 
mm. 

 
Schleusnerin savilevyjen rakennejärjestelmä [ 5] 

Jos savilevyihin on integroitu 
lämmitys/viilennysvesiputkia yhdistettään putket 
levyasennuksen jälkeen [6]. Putket voidaan myös 
pujottaa levyjen kolmiulotteiseen pintaan, mikä 
nopeuttaa putkityötä [3]. 

Levytetty alue kostutetaan ja se ylirapataan 2–3 mm 
paksulla hienorappauksella, joka verkotetaan koko 
alalta. Tämän jälkeen pinta voidaan maalata 
savimaalilla tai muilla maaleilla tarpeen mukaan. 

 
Hanffaserin savilevyt ruuvattu aluslaatan kanssa ennen 
ylirappausta [7] 

Teknisiä ominaisuuksia 
Saven hygroskooppisuus ja suuri lämpökapasiteetti 
auttavat tasapainottamaan huonetilan kosteus- ja 
lämpötilavaihteluita päivä- ja jopa viikkotasolla (ks. 
taulukko 3). Olennaista hygroskooppisuudelle on 
saveksen (< 0,02 mm) määrä tuotteessa [3]. 
Savilevyille onkin Saksassa oma norminsa DIN 18948, 
joka mm. luokittelee levyt niiden adsorptionopeuden 
mukaan. 

Vesihöyryn 
adsorbtioluokka 

Adsobtio 12 tunnissa (g/m2) 

WS I ≥ 35 
WS II ≥ 47,5 
WS III ≥ 60 

Taulukko 1 savilevyjen luokitus niiden 12 tunnin vesihöyryn 
adsorptiomäärän perusteella [DIN 18948] 

Kipsilevyjen vesihöyryn adsorptio on huomattavasti 
pienempi, arviolta alle 10 g/mm2 [3].  

Tiheät savilevyt eristävät myös tehokkaasti ääntä ja 
paloa, sillä yli 1300 kg/m3 tiheydellä niiden paloluokka 
on A1. Kevytsavilevyt johtavat puolestaan kohtalaisen 
huonosti lämpöä, joten niillä voidaan lisätä 
rakenteiden lämmöneristävyyttä (ks. taulukko 2). 

Talousseikkoja 
Savilevyjen raaka-aineet ovat edullisia kuten savi 
rappauksenkin raaka-aineet, mutta levyjen tuotanto 
on ehkäpä luonnonmukaisten rakennustuotteiden 
vaativammasta päästä. Levyjen tuotantolinjan 
investointikustannukset lienevät kuitenkin matalia 
moneen muuhun tavanomaiseen tuotteeseen 
verrattuna.  

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Savilevyjen valmistajia ja lähteitä on esitetty 
taulukossa 2. Samaa savilevyä saatetaan kaupata eri 
yritysten taholta monella eri tuotenimellä.  
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Hanffaser [7], Trockenbauplatte 
14/22x500/625/1000x1000/1250 
mm, www.hanffaser.de 

Savi, hampun päistäre ja kuitu, 
lasikuituverkko (molemmin 
puolin) 600 0,095 1,5   E/B2  

Argilla Therm, Leichtbauplatte, 
13x625x1250 mm, www.argillatherm.de 

Savi, hampun päistäre ja kuitu, 
lasikuituverkko (molemmin 
puolin) 620 0,17 1,5 2,45   A2 ≥ 60 

Naturbo, Clima, 31x625x115 mm, 
www.naturbo-lehmputz-lehmbauplatten.de 

Savirappaus + lasikuituverkko 
3mm, huokoinen puukuitulevy 
17 mm, savirappaus + 
lasikuituverkko 10 mm 670 0,073           

Claytec [1], Lehmbau-platte, 
16/20x625x1500 mm, www.claytec.de 

Savi, perliitti, ruokomatto, 
hamppu, juuttikangas 700 0,13 1,45       ≥ 60 

Claytec, Greentech 700, 
22x625x125, , www.claytec.de 

Savea n. 30%, hampun päistäre, 
magnesiitti, soija 700 0,13    B  

Schleusner [5], 
Leichtlehmbauplatte, 
14/22x1250x1000 mm, 
www.lehmbaustoffe-schleusner.de 

Savi (lihava), hampun päistäre 
ja kuitu, puukuitu, 
lasikuituverkko (molemmin 
puolin) 750 0,21 1,5 > 1,49   B1 91/109 

Lehmorange [6], Leichtlehmplatte, 
16/22x625x1250 mm, 
www.lehmorange.de 

Savi, hiekka, silputtu olki, 
lasikuituverkko 1300 0,47 1 >0,4 >2,5 A1   

WEM, Lehmplatte, 16/25x625x1000 
mm, www.wandheizung.de 

Savi, hiekka, kasvikuituja, 
lasikuituverkko (molemmin 
puolin) 1400 0,59 1   ˃ 2,5 A2   

Pilosith, Wand platte, 22x625x1000 
mm, www.pilosith.de  Savi, olkisilppu, lasikuituverkko 1440 0,44 1 3,3   A1   

Hart Keramik, Lemix [4], 
16/22x625x1250 mm,  
www.hart-keramik.de 

Savi, puukuitu, tärkkelys, 
juuttikangas 1450 0,353 1,1 ≥ 1,2   A1   

Argilla Therm [3], Neutralplatte, 
13x625x1250 mm, www.argillatherm.de 

Savi (≥ 35%), hiekka, tiilimurska, 
heinäkuituja (Miscanthus) 1700 1,05 1 >2,5 >2,5 A1 107 

Taulukko 2 saksalaisia savilevyjä sekä niiden koostumuksia ja ominaisuuksia valmistajien mukaan. Lähdenumerot 

 
Taulukko 3 Argilla Thermin savilevyn vesihöyrysorptio 2 kuukauden aikana, kun huonetilan RH vaihteli välillä 50–90 % 
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Savimassat ja -elementit    

Koostumus ja tuotanto 

Savimassat ovat yksi ihmiskunnan vanhimpia 
rakennusmateriaaleja ja niitä on käytetty kaikkialla 
maailmassa. Syinä ovat olleet raaka-aineiden 
edullisuus ja kestävyys sekä rakennusmenetelmien 
yksinkertaisuus. Myös Suomessa on jäljellä 1800 luvun 
alussa rakennettuja savirakennuksia, jotka on tehty 
massaa valumuottin sullomalla.  

Nykyään sekoitetaan teollisesti savesta, hiekasta ja 
sorasta ns. massiivisavea [lähteet 1, 3 ja 5], ja savesta, 
oljesta ja hapun päistäreestä koostuvaa 
kevytsavimassaa [2]. Kevytsavea kevyemmissä 
massoissa savi ei enää toimi sideainena vaan 
puhutaan kasviaineksen savettamisesta, eli 
kuoruttamisesta savilietteellä [9].  

Massat sekoitetaan kuivana tai maakuivana, 
säkitetään, ja toimitetaan rakentajille. Sekoituksessa 
voidaan käyttää tavanomaisia moniakselisia 
sekoittimia. 

 
Claytecin maakosteiden laastien tuotantolaitos [5] 

Käyttö 

Massiivisavesta voidaan rakentaa taiteellisia ja 
monoliittisiä seiniä sekä päällystää lattioita. Massan 
sullomisessa seinämuottiin (Pisé/Rammed Earth -
tekniikka) tai lattiapinnoitteeksi rakentajat käyttävät 
pneumaattista iskulaitetta. Massoista voidaan 
valmistaa myös teollisin menetelmin 
seinäelementtejä. 

  
Lehm Ton Erde Baukunstin massiivisavielementtien teollinen tuotanto [3] 
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Tuhannesta kilosta massaa saadaan n. 0,5 m3 valmista 
rakennetta. Iskettyjen kerrosten sävyerot luovat 
taiteellista pintaa. Massiivisavilattian iskemisen 
jälkeen se hiotaan ja pinnoitetaan esim. 
karnaubavahalla. Hienojakoisesta savimassasta 
voidaan lisäksi 3D- tulostaa rakenteita. 

 
Luonnon betoni- konsortion kehittämä massa lattiavaluun 
[1] 

 
Claytecin valmista savilattiapintaa [5]  

 
Müller Ofenbau on suunnitellut sarjan massiivisaviuuneja 
[4] 

 
Savirakennuksen tulostus 3DWASP:in nosturitulostimella [6] 

Kevytsavimassaa käytetään esim. 
keskieurooppalaisten ristikkorakenteisten seinien 
korjausrakentamisessa täytteenä, jolloin kosteaa 
kevytsavimassaa sullotaan sauvalla muottiin tai 
savitiilikerrosten väliin (katso savitiilet –ja laatat) 
käsivoimin. Myös kuivasta kevytsavimassasta voidaan 
rakentaa lisäämällä vettä muottiin vain sen verran, 
että saven sitovuus aktivoituu [2]. Lisäksi 
uudisrakentamisessa kevytsavi soveltuu 
lämmöneristeeksi ulkoseiniin ja äänieristeeksi 
välipohjiin. 

 
Hanffaserin kevytsavimassan sullominen seinäeristeeksi [2] 

Teknisiä ominaisuuksia 
Massiivisavi voi iskettynä saavuttaa tiheyden 2200 
kg/m³ ja myös savi-olki seinärakenne voi toimia 
kantavana tiheyteen 1500 kg/m³ asti [7]. Useat maat 
eri maanosista ovatkin ottaneet savirakenteet 
huomioon rakennusmääräyksissään. 
Puristuslujuuksien suunnitteluarvot ovat luokkaa 0,5-
0,7 N/mm2 [8], mutta esim. Lehm Ton Erde 
Baukunstin teollisilla tuotteilla on voitu mitata lujuus 
2,4 N/mm2. Savimassat ovat palamattomia n. 1300 
kg/m3 tiheyteen asti ja sitä kevyemmätkin massat 
osallistuvat paloon rajoitetusti (ks. Savitiilet). 
Savirakenteiden kyky tasapainottaa sisätilojen 
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lämpötilan vaihteluita on tärkeä asumismukavuuttaa 
lisäävä ominaisuus. Rakennessuunnitelussa on 
kuitenkin otettava huomioon että savirakenteilla ei 
ole juurikaan taivutuslujuutta [8]. Massiivisaven 
sidoslujuus on luokkaa 80 g/cm3 [7] ja se kuivuu 
nopeammin kuin vastaava betonivalu [1].  

Savesta ja hampun päistäreestä koostuva kevytsavi on 
savimassoista kevyimpiä tiheyden ollessa 300-450 
kg/m³ ja lämmönjohtavuuden ollessa 0,075-0,077 
W/mK [2]. Kevytsavesta voidaan rakentaa 
pohjoisessakin ilmastossa yksiaineisia 
rakennusfysikaalisesti hyvin toimivia seinärakenteita, 
jotka täyttävät n. 45 cm paksuina U-arvovaatimuksen. 
Kevytsaven paloluokka on E [2].  

Kerroksellisissa rakenteissa voidaan käyttää 
esimerkiksi savetettua höylälastua, jonka tiheys on 60 
kg/m³ ja lämmönjohtavuus 0,043 W/mK [9].  

 
Holz Lehmhausin savetettua höylälastua lattiaeristeenä [9] 

Savi on vesiliukoinen sideaine, joten savirakenteeseen 
ei pidä päästää kosteutta esim. perustusten ja 
ulkoverhouksen kautta. Savirakenne sääsuojataan 
Keski-Euroopassa tyypillisesti kalkkirappauksella ja 
kapilaarikatko perustusten ja seinän välillä on tehtävä 
huolella.  

Massivisaven kosteudenkestoa ja puristuslujuutta on 
pyritty parantamaan lisäämällä massaan sementtiä tai 
kalkkia, mutta samalla menetetään massan 
uusiokäyttömahdollisuus samanarvoisena 
materiaalina. 

Talousseikkoja 
Monet savituotteiden valmistajat, jotka pystyvät 
käyttämään maakosteaa savea, saavat sitä ilmaiseksi 
paikallisilta kaivuutyömailta. Mitä kevyempää massaa 
valmistetaan, sitä määräävämmäksi tulee 
kasvipohjaisten raaka-aineiden hinta. Näitä 
materiaaleja saadaan kuitenkin usein edullisesti 
muiden tuotantojen sivuvirtana. Massojen 
sekoitukseen ja elementtien sullomiseen käytettävä 
kalusto on hyvin yksinkertaista, mutta esim. 3D 
printtaus on jo korkeampaa teknologiaa. 
Massiivisaven sullomisessa elementiksi kuluu 

kohtalaisesti energiaa samoin kuin kevytsaven 
kuivaamisessa, jossa perinteisen 
kuumailmapuhalluksen lisäksi voidaan käyttää myös 
alipainekuivausta. Kuutio massiivisavea maksaa 20 €  
[10] ja kevytsavea 283 € [2]. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
3dWasp [6], Italia, www.3dwasp.com  
Lehm Ton Erde [3], Itävalta, www.lehmtonerde.at  
Müller Ofenbau [4], Itävalta, www.lehmo.at  
Hanffaser [2], Saksa, www.hanffaser.de 
Claytec [5], Saksa, www.claytec.de 
Conluto [10], Saksa, www.conluto.de  
Luonnon betoni- konsortio [1], Suomi, 
www.luonnonbetoni.fi  
Holz Lehmhaus [9],Saksa, www.holz-lehmhaus.eu  

University of Bath [8], UK,  A Review of Rammed 
Earth Construction 
https://people.bath.ac.uk/abspw/rammedearth/review.pdf  

Dachverband Lehm [7], Saksa,  
https://www.dachverband-
lehm.de/lehmbau/lehmbaustoffe  
LehmAG [], Sveitsi, www.lehmag.ch  
Levita Lehm [], Saksa, www.lehm.com  



 
 Tuotekortti 

Luonnonmukainen rakennusmateriaali 
Marraskuu 2022 
Sivu 1 

 
 

Savitiilet ja -laatat Talo 2000: 23 

Koostumus ja tuotanto 

Savitiilet ja -laatat koostuvat saven lisäksi 
mineraaliaineksista kuten hiekasta, vulkaanisesta 
tuhkasta (perliitistä) ja tiilimurskasta (shamotista) 
sekä bioaineksista kuten olkisilpusta, puukuidusta, 
sahanpurusta sekä hampun kuidusta ja päistäreestä 
(katso myös savilevyt ja –laatat). 

 
Conluto on yksi luonnonmukaisten rakennustarvikkeiden 
kaupoista, joka markkinoi Claytecin tiiliä [lähde 1] 

Savitiiliä ja –laattoja muottipuristetaan ja 
suulakepuristetaan kosteasta savimassasta.  

 
Tiilen suulakepuristus (Seppälän tiilitehdas) ja leikkaus 
lankaleikkurilla (Kultelan tiilitehdas) 

Tuotteita voidaan valmistaa myös, kuten modernia 
tiiliä ja laattoja iskemällä hyvin kuivasta massasta, 
jolloin vältytään kuivauskutistumilta ja halkeiluilta 
sekä säästetään kuivauskustannuksissa. Tuotteiden 
kuivaamiseen käytetään tiilitehtaissa polton 
hukkalämpöä, mutta niitä voidaan kuivata kesäisin 
myös auringon ja tuulen avulla. 

 
Gumbelin tehtaalla tiilien kuivausta ulkoilmassa [4]  

Käyttö 
DIN 18945 -standardin mukaan savitiilet jaotellaan 
niiden soveltuvuuden mukaan käyttöluokkiin: 

 Luokka III. Lämpökapasiteetin ja äänieristyksen 
lisääjäksi seinä- ja lattiarakenteisiin kuivina (ilman 
laastia) ladottavat tiilet ja laatat, jotka voivat olla 
poltettavien tiilien ja laattojen raakaversioita.  

 Luokka II. Sisäseinien, sisäverhoilujen tai 
sääsuojattujen ulkoseinien muuraustiilet, jotka 
ovat yleensä rei'itettyjä. Näitä valmistetaan 
laihasta savesta, etteivät tiilet turpoa muuraus- tai 
rappauslaastin kosteudesta. 

 Luokka I. Säälle alttiiden seinien muuraustiilet, 
jotka kestävät hyvin kosteutta ja pakkasta. 
Alaluokassa Ib seinä on rapattu kauttaaltaan ja 
alaluokassa Ia vain halkaistun seinärakenteen 
ulompi osa on rapattu. 

Savitiiliä käytetään Keski-Euroopassa ennen kaikkea 
historiallisten ristikkotalojen seinien entisöinnissä 
kantavan (puu)rungon täytteenä. Savitiilet ovat 
edullisempi ja kosteusturvallisempi tapa korjata 
vaurioitunut historiallinen rakennus kuin tehdä se 
kostealla savimassalla. Luokkien Ib ja II tiheillä tiilillä 
voidaan rakentaa myös kantavia seiniä. Kyseisiä 
tuotteita on alettu käyttämään myös 
uudisrakentamisessa, kun halutaan kosteutta ja 
lämpöä tasapainottavia sekä paloturvallisia rakenteita 
[2]. 

Muurattavat tiilet kostutetaan ennen muuraamista. 
Rapattavien seinien saumat on hyvä jättää vajaiksi, 
jotta rappauslaasti sitoutuu paremmin muurattuun 
seinään. Sisäpinnat voidaan savirapata ja säälle 
alttiissa pinnoissa käytetään kalkkirappausta. Yleinen 
tapa on muurata ulompi ja sisempi kuori seinästä ja 
täyttää väli kevyemmällä ja eristävämmällä 
savimassalla. Luokan III tiilet ladotaan paikalleen ilman 
laastia ja verhotaan seinälevyllä. 



 
 Tuotekortti 

Luonnonmukainen rakennusmateriaali 
Marraskuu 2022 
Sivu 2 

 
 

 

 
Saksalainen savialan kattojärjestö Dachverband Lehm 
opastaa mm. Ristikkotalon seinän korjaustyössä (yläkuva) 
ja III luokan tiiliseinän rakentamisessa (alakuva) [2] 

Lattialaatat ovat keraamisten laattojen 
polttamattomia versioita  ja ne ladotaan painoksi 
puisien välipohjien päälle äänieristäväksi massaksi, 
jonka päälle voidaan asentaa esim. parketti.  

 

 
Hart Keramikin valmistamat laatat soveltuvat 
rakentamiseen polttamattomina ja poltettuina. [3] 

Teknisiä ominaisuuksia 
Teollisesti savesta puristettavien rakennuskappaleiden 
tiheydet vaihtelevat välillä 500-1900 kg/m3, riippuen 
siitä kuinka paljon ne sisältävät savea keveämpää 
bioainesta (ks. Savimassat ja –elementit). Saksalaisen 
DIN 18945 mukaan muurauskappaleita voidaan 
käyttää kantavina, jos DIN EN ISO 7500-1:2004-11 
mukaisten puristuslujuustestien keskiarvo on ≥ 2,5 
N/mm2 ja yksittäisten tulosten arvo on ≥  2,0 N/mm2. 
Espanjalaisen normin UNE 41410 mukaan savitiilien 
puristuslujuuden on oltava ≥ 1,3 N/mm2 ja normi 
rajoittaa myös saviraaka-aineen suolapitoisuutta sekä 
plastisuutta (savespitoisuutta), joka kytkeytyy tiilen 
kosteusturpoamiseen. Rakennuskappaleet tarvitsevat 
lujuutta myös kestämään kuljetuksen ja muuraustyön 
rasitukset.   

Paljon bioainesta sisältäviä kevytsavitiiliä voidaan 
käyttää lämpöäeristävänä sillä niiden 
lämmönjohtavuus on valmistajien ilmoitusten mukaan 
välillä 0,085-1,10 W/mK 

Jotkut tuottajat pyrkivät parantamaan savitiilien 
kosteudenkestoa ja puristuslujuutta lisäämällä 
massaan sementtiä tai kalkkia, mutta samalla 
menetetään tiilen uusiokäyttömahdollisuus 
samanarvoisena materiaalina. 

Talousseikkoja 
Polttamattomia savitiiliä ja -laattoja teollisesti 
valmistavat tiilitehtaan saavat savea omalta 
savenottopaikoiltaan, ja heille raaka-aine on 
enemmän lupa- kuin kustannuskysymys. Samoin 
saveen sekoitettavat muut materiaalit ovat edullisia. 
Kun tuotantolinja on jo olemassa syntyvät 
kustannukset lähinnä kuivauksesta, johon tavallisesti 
käytetään tiilen polton hukkalämpöä. Kyseisten 
tuotteiden kustannuslaskennassa painottuvat 
enemmän rakentamisen kuin tuotannon kustannukset 
sillä tiiliseinän muuraaminen ja rappaaminen on 
kohtalaisen hidasta verrattuna levytetyn seinän 
rakentamiseen. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Claytec [1], Saksa, www.claytec.de  
Gumbel [4], Saksa, www.ziegelei-gumbel.de  
Schleusner, Saksa [],  www.lehmbaustoffe-
schleusner.de 
Hart Keramik [3], Saksa, www.lemix.eu  
Ceyfor, Espanja, www.ceyfor.es 
Saviukumaja, Eesti, www.uku.eu 

Dachverband Lehm katto-organisaatio[2], Saksa,  
https://www.dachverband-
lehm.de/lehmbau/lehmbaustoffe  
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Maalit ja pinnoitteet Talo 2000: 48  

Koostumus ja valmistus 
Luonnonmukaiset maalit ja pinnoitteet, koostuvat 
kasvi- ja mineraalipohjaisista sideaineista ja 
pigmenteistä sekä voivat sisältää lisäaineita. 
Sideaineen tehtävä on kiinnittää tuote pintaan ja 
antaa lujuutta säätä sekä kulutusta vastaan. 
Käytetyimpiä luonnon sideaineita ovat:  

 Tärkkelys, jota on perinteisesti saatu ruisjauhosta, 
mutta teolliset valmistajat käyttävät myös 
vehnäjauhoa, joka antaa maalille heleämmän 
sävyn.  

 Pellavaöljy, joka antaa maaleille kosteuden 
kestävyyttä ja siitä keittämällä saatu vernissa 
kuivuu nopeammin, ja on siksi valmistajien 
suosiossa.  

 Terva, joka kestää myös hyvin kosteutta, kuten 
tiedetään puulaivojen tervauksesta.  

 Savi, josta löytyy värivaihtoehtoja niin ettei 
pigmenttiä välttämättä tarvita. Vaaleissa sävyissä 
käytetään pohjana valkoista savea lisättynä liidulla, 
talkilla tai marmorimurskeella. 

 Maito (rasvaton), joka estää puuta kellastumasta ja 
josta saadaan läpikuultavia ja kiiltäväpintaista 
sisämaaleja.  

 Kananmunan keltuainen, jonka avulla myös öljy 
saadaan sekoittumaan veteen.  

Pigmentti on värillinen hienojakoinen jauhe, joka ei 
liukene sideaineeseensa. Pisimpään on käytetty 
maasta uutettuja maavärejä kuten okraa, siennaa, 
umbraa ja hiiltä.  

 
Ocres de Francen maapigmenttejä [lähde 1] 

Luonnon värejä on saatu myös kasveista ja 
puolijalokivistä. Useimmista maaväreistä on olemassa 
raakasävyn lisäksi punasävyisempi poltettu sävy, 
kuten poltettu punasavi tai terrakotta. Maavärejä 
voidaan valmistaa myös rautaoksidista, jota saadaan 
kaivosteollisuuden sivuvirtana (esim. Falun 
punamulta). Musta pigmentti, eli kimrööki, on 

hienojakoista puhdasta hiiltä, jota valmistetaan 
hiilipitoisista aineista.  

Sideaineita voidaan käyttää yksistään tai yhdistää 
toisiinsa kun niistä sekoitetaan pigmenttien kanssa 
seuraavia maaleja ja pinnoitteita: 

 Punamultamaali, jossa sideaine on pääosin 
tärkkelystä, mutta sen säänkestoa voidaan 
parantaa pellavaöljyllä tai tervalla. Maali 
tunnetaan myös keittomaalina, sillä sen  
tärkkelysjauho sekoitetaan veteen ja keitetään 
pienellä tulella ensin liisteriksi. 

 Öljymaali, jonka sideaine on pelkästään pellavaöljy. 
 Roslagin mahonki, jossa sideaineina ovat terva ja 

pellavaöljy. 
 Savimaali ja -pinnoite, joissa saven sidoslujuutta 

sisämaaleissa voidaan vielä lisätä tärkkelyksellä, 
puukuidulla, metyyliselluloosalla ja jopa 
arabikumilla. Savipinnoite voi olla jopa muutaman 
millimetrin paksuinen ja saponilla voidaan antaa 
sille kuohkeutta. 

 Maitomaali, josta saadaan valkoinen sisämaali 
liidun kanssa, mutta myös ulkomaali lisäämällä 
maitoon sammutettua kalkkia tai sementtiä. 
Kaseiinista ja soodasta saadaan myös pohjamaali 
savimaaleille ja –pinnotteille [2]. 

 Munatempera, jossa sideaineina ovat pellavaöljy ja 
munan keltuainen, ja maalissa voidaan käyttää 
myös valkuainen 

Tyypillisiä perinnemaalien sävyjä ovat Falunin 
punainen, Italian punainen ja keltainen. 

 
Yksi Uula Colorin värikorteista, joissa isoin sävy on 
tarkoitettu käytettäväksi päävärinä suurilla pinnoilla, kuten 
seinillä ja muut sävyt ovat päävärin kanssa sopusointuisia 
tehostevärejä esim listoissa ja ovissa [3] 

Teollisessa valmistuksessa maalien sideaineet 
yhdistetään pigmenttiin maalinsekoitusmyllyllä, jonka 
jälkeen maalit purkitetaan  
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Käyttö 
Luonnonmukaisista maaleista löytyy tuote kaikkille 
pinnoille rakennuksissa. Perinnemaalit soveltuvat 
erityisesti puuverhouksen sekä hirren sisä- ja 
ulkopintoihin ja maitomaali sekä varsinkin savimaali ja 
– pinnoite soveltuvat hyvin mineraalipinnoille. 
Punamultamaali tarttuu hyvin sahalautapintaan myös 
vanhan punamultamaalin päälle, mutta ei 
höylälautapintaan, kuten öljymaali ja munatempera.  

Maaleja levitetään normaalisti siveltimellä tai rullalla 
sekä savipinnoitetta lastalla. Punamultamaalia sekä 
savimaalia ja –pinnoitetta voidaan levittää myös 
maaliruiskulla [4]. Eri käsittelytekniikoilla 
savipinnoitteesta voidaan saada hyvin erilaisia 
koristepintoja. Pellavaöljyä ja vernissaa sisältävät 
maalit kuivuvat melko hitaasti tavanomaisiin 
maaleihin verrattuina.  

Maalit on säilytettävä lämpimässä tilassa ja suolalla 
voidaan lisätä maalin säilyvyyttä sen estäessä homeen 
muodostumista. Punamultamaalista ja savimaalista 
sekä -pinnoitteesta voidaan tehdä myös pitkään 
säilyviä kuivatuotteita, jolloin vedenlisäys jää 
käyttäjälle.  

 
Claytecin savipinnoitteen sekoitus jauheesta [5] 

Puupinta voidaan myös sävyttää ja suojata ilman 
maalia hiiltämällä se, mikä suojaa pintaa auringolta ja 
palolta. 

Teknisiä ominaisuuksia 
Luonnonmukaiset maalit ja pinnoitteet ovat hyvin 
peittäviä eivätkä muodosta vettä tai vesihöyryä 
pidättävää kalvoa. Jopa öljymaaliin tulee pieniä 
halkeamia, jotka antavat materiaalien ”hengittää”. 
Luonnon pigmentit ovat erityisen valonkestäviä ja 
muutenkin hyvin säilyviä. Pellavaöljyä ja vernissaa 
sisältävät maalit kestävät hyvin ulkopinnassa, mutta 
pelkästään tärkkelyksellä sidottu punamultamaali on 
uhrikerros, jota sade huuhtelee pois pikkuhiljaa. 
Luonnonmukaisille maaleille on ominaista että ne 
vanhenevat kauniisti, eikä maalipinoille siten tule 
pikaista uusimistarvetta.  

Talousseikkoja 
Maapigmentit, tärkkelys, savi, maito ja kananmuna 
ovat edullisia raaka-aineita, mutta pellavaöljy ja terva 
ovat arvokkaampia sideaineita. Maalien tuotantolinja 
on investointina suhteellisen pieni. 

Tuotteiden valmistajia ja lähteet 
Uula Color [3], Suomi, www.uula.fi  
Hagmans Nordic, Ruotsi, https://landora.fi  
Suomen luonnonmaalit, Suomi, 
www.maaliartesaanit.fi  
Sateenkaari perinnetaito, Suomi, www.perinnetaito.fi  
Virtasen maalitehdas, Suomi, 
www.virtasenmaalitehdas.fi  
Falu Rödfärg [4], Ruotsi, www.falurodfarg.com  
Osmo Color, Saksa, www.osmocolor.com 
Auro, Saksa, www.auro.de  
Hangon Väri, Suomi, www.hangonvari.fi  
Ocres de France [1], Ranska, www.ocres-de-
france.com  
Claytec [5], Saksa, www.claytec.de 
Conluto [2], Saksa, www.conluto.de  
Egginger Naturbaustoffe/Levita Lehm, Itävalta, 
www.lehm.com  
Kreidezeit Naturfarben, Saksa, www.kreidezeit.de   
Clay Works, Iso-Britania, www.clay-works.com  
Saviukumaja, Eesti, www.uku.eu  
Savimestarit, Suomi, www.savimestarit.fi  
  


