
SAVUIHIN RAKENNETAAN 
oleskelukatos (korotettu puolijoukkueteltta tai muu katos) 
pöytiä
kuivausteltta 
savunportti 
roskikset
ruokailupussiteline 

Savut voivat toteuttaa nämä rakennelmat vapaasti. Lisäksi savuja kannustetaan tekemään 
alueestaan omannäköinen ja persoonallinen erilaisin koristein ja rakennelmin. Savujen rakentelun 
tukena toimii studion rakentelumestari. Savujen rakentelu aloitetaan leiriläisten saapuessa.

HUOMIOIKAA SEURAAVAT ASIAT 
SAVUN OMISSA RAKENNELMISSA:

Mikäli savu rakentaa alueellensa rakennelmia, joissa ihmisiä kulkee tai toimii maanpinnan 
yläpuolella tai jotka aiheuttavat kaatuessaan tai sortuessaan allejäämisen vaaran, tulee niiden 
täyttää seuraavat ehdot:

Maksimikorkeus maanpinnasta on käyttäjänsä pituuden verran, huomioi siis käyttääkö raken-
nelmaa vain aikuiset vai esimerkiksi myös sudenpennut
Rakennelma on varustettava kaiteilla tai muilla putoamissuojilla
Rakennelman on oltava tukevuudeltaan sellainen, että kovakaan käyttö tai ankarat sääolo-
suhteet eivät aiheuta sille kaatumis- tai sortumisvaaraa
Rakennelmassa, jossa ihmisiä liikkuu maanpinnan yläpuolella tai sen alla ei saa käyttää keitti-
miä tai muita kuumanlähteitä
Rakennelmat tulee kasata pääsääntöisesti köytöksillä. Naulojen ja ruuvien käyttöä tulee 
välttää. Tukevuuden ja turvallisuuden kannalta kriittisissä kohdissa nauloja ja ruuveja voidaan 
käyttää, kunhan niitä ei laitetaan eläviin puihin.

SAVUJEN RAKENTELUOHJE



Leirin tekniikkatiimi tarkastaa ja hyväksyy rakennelman ennen sen käyttöönottoa. Kaikki savun 
omat rakennelmat tulee hyväksyttää. 

Rakennelmista ilmoitetaan leirin tekniikalle oheisella lomakkeella (lomake savunjohtajankansiossa). 
Lomake toimitetaan sähköpostitse tekniikkajohtaja Juha Korhoselle 20.7.2013 mennessä. Leirin 
turva tarkistaa myös savujen omat rakennelmat, mutta savut ovat itse vastuussa rakennelmiensa 
turvallisuudesta sekä valvonnasta.

LEIRIN TEKNIIKAN HANKINTANA TULEVAT MATERIAALIT 
Laskettu n. 50 hlön savulle - määrä nousee tai laskee henkilömäärän muuttuessa

Rankaa  (halk 5-10 cm)  noin 150 jm
Lautaa  (32 x 100 mm)  30 jm
Sisal lanka 300/3mm 2kg

Materiaalin jaosta vastaa leirintekniikka yhteistyössä studion rakentelumestarin kanssa. Maassa 
olevaa puuta saa käyttää vapaasti rakentamiseen. RAKENTEET TULEE KASATA KÖYTÖKSIN JA 
PUUTAPEIN, koska puutavara menee haketettavaksi leirin jälkeen. 

Savun rakentelua varten kannattaa kerrata köytökset ja solmut ennen leiriä.
Pukkiköytös, ristiköytös, siansorkka, tukkikytky, paalusolmu, umpisolmu, yhdysköytös,
saksiköytös, kolmi- jalkaköytös, jalussolmu, merimies- solmu, alppiperhonen, leivonpää ja säkkisol-
mu. 

SAVUN RAKENTELUUN TARVITTAVAT VÄLINEET
Lippukunnat tuovat työkalut mukanaan savuihin, jos toisin ei mainita.

3 kaarisahaa varaterineen
1 timpurinsaha
2 vasaraa
1 puunuija
1 hohtimet
1 sivu- tai päätyleikkurit
2 teroitettua kirvestä
1 rautakanki
2 teräväkärkistä lapiota
2 lattaviilaa
2 poraa (vintilää) 16 - 20 mm puuterin (ei välttämätön)
2 sorkkarautaa

PURKAMINEN JA JÄTTEET

Rakentelussa kannattaa varautua siihen, että kaikki materiaali lajitellaan ja kaikki naulat/niitit/tms 
irrotetaan jne. Kaikki leiriä varten rakennettu puretaan. Materiaali toimitaan samaan paikkaan, 
josta materiaalit on leirin alussa haettu.


