Osallistumisen aikuiskoulutusjaksolle Euroopassa mahdollisti
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n
Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto hanke, joka on
rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta

Straw Bale Building & Clay Plastering
22.24.6. & 26.29.6.2015
Kurssin järjestäjä: Earth, Hands & Houses
Paikka: Przelomka, Puola
Osallistuja: Tuomas Ollikainen
Nimeni on Tuomas Ollikainen (s. 1982). Olen vasta valmistunut kuvanveistäjäksi Saimaan
ammattikorkeakoulusta. Minulla on 6 ja 3vuotiaat tyttäret. Alkujani olen kotoisin Oulusta.
Viimeiset neljä vuotta olen asunut Imatralla. Sitä ennen asuin viisi vuotta ulkomailla
Slovakiassa ja Sveitsissä. Nyt olen parhaillani muuttamassa Joensuuhun.
Slovakiassa olin reilun vuoden EVSvapaaehtoisjaksolla vuosina 2006 ja 2007 ekokylä
Zajezkassa. Luonnonmukainen rakentaminen oli projektin teema. Todellisuudessa tein ja
opin siellä paljon muutakin vaihtoehtoista ja erilaista. Rakentaminen oli lopulta vain yksi osa
ohjelmaa. Mutta Slovakian ajoista lähtien olen ollut kiinnostunut luonnonmukaisesta
rakentamisesta. Kuvanveistoopinnot toivat myös oman lisän eri luonnon materiaalien
ominaisuuksien ja muokkaamisen tuntemisen kautta. Myös arkkitehtuuri ja ymmärrys
ihmisen tilallisen jan materiaalisen kokemuksen tärkeydestä ovat viime vuosina nousseet
tärkeiksi teemoiksi.Kirjallisuuden ja oman olemisen sekä kokemisen kautta olen perehtynyt
aiheeseen.
Luonnonmukaisen rakentamisen kurssit Puolassa tuntuivat kiinnostavilta, koska halusin
saada käytännön kokemusta rakentamisesta sekä uusia ideoita siitä, miten ja millä voi
rakentaa. Kurssin järjestäjä vaikutti kokeneelta ja laadukkaalta tekijältä, ja myös ohjelma
tuntui kattavan laajan alueen luonnonmukaisen rakentamisen tekniikoista. Lisäksi paikka,
jossa kurssi järjestettiin houkutteli minua lähtemään.
Rakensimme kurssin aikana kolmen seinän harjoitusrakennelman. Perusta tehtiin
hiekkasäkeistä. Seinät rakennettiin olkipaaleista ja savesta. Kokeilimme mm. miten tehdään
ikkuna sekä ilmaaukko, ja myös miten tehdään muotoja seinään kuten hyllyjä sekä tasoja.
Tärkeää oli, että materiaaleja haettiin läheltä luonnosta ja valmisteltiin itse. Tuntui hyvälle
käyttää saven seassa lehmän lantaa, jonka keräsimme aivan lähiniityiltä ja jonka olivat
tuottaneet lehmät, jotka olivat koko ajan ympärillämme näköetäisyydellä. Teimme paljon
asioita porukassa ja kurssin ohjaaja Jarema jätti monet ratkaisut meidän pohdittavaksi. Hän
myös selitti aina perusteellisesti, miksi jokin asia on hyvä tehdä juuri tietyllä tavalla, mutta

myös miten sen voi tehdä toisella tavalla ja miksi. Jarema antoi myös paljon pieniä vinkkejä
ja neuvoja, jotka valmiissa talossa ovat merkittäviä. Parasta oli kuitenkin itse tekeminen,
käsien käyttäminen ja kokemus materiaalien soveltamisesta rakentamiseen.
Haluaisin rakentaa viimeistään ensi kesänä hienon, hieman isomman ulkovessan samalla
menetelmällä kuin mitä käytimme Puolassa. Paikka voisi olla vaikka Keuruun Ekokylä tai
Mustarindatalo Hyrynsalmella. Oman lisänsä rakennukseen toisi Suomen ilmasto, joka
vaatisi hieman pohdintaa materiaalien ja rakennelman kohdalla. Rakentamisen voisi
järjestää työpajan muodossa n. 68 henkilölle. Ulkovessa olisi turvallinen rakentaa siinä
mielessä että se ei tule asumiskäyttöön. Rakentamisessa voisi kokeilla monenlaisia
tekniikoita sekä tehdä arvokkaita virheitä ja oppia niistä.
Puolassa kurssin aikana meillä oli mahdollisuus tutustua aika kattavaan kirjavalikoimaan
luonnonmukaiseen rakentamiseen liittyen. Olisi hyvä kerätä pieni käsikirjasto. Kirjoista saa
hyviä ideoita ja suuntia mitä sitten lähteä kokeilemaan käytännössä. Jatkossa haluaisin olla
auttamassa rakentamisessa ympäri Suomen, vaikka eri yhteisöissä (esim. Livonsaari ja
Katajamäki), että saisin kokemusta eri tavoista rakentaa. Muutenkin voisin aktivoitua
enemmän SKEY:n toiminnassa kunhan pian pääsen asettumaan uuteen paikkaan ja
elämäntilanteeseeen.

