
Eesti tuur „Tänapäevane looduslik kodu - 

energiatõhus, jõukohane ja võluv!“ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sven Aluste on tegelenud looduslike ehitusmaterjalide uurimise ja praktiseerimisega juba aastaid.  
„Maas ja looduses peitub alati midagi salapärast, mis lummab oma täiuslikkuses ning loob tänutunde, kuna see kõik ju meile kasutada on antud. Oska seda vaid 
väärtustada.” Oma esimese metsamaterjalidest onni ehitas Sven Pärnumaal enam kui 20 aastat tagasi. Hiljem on ta loodusehitust ja ökoloogilist elukorraldust juurde 
õppinud Shotimaal, Saksamaal ja Belgias, kus on omandanud praktilise ehituskogemuse ka  põhu- ja savimajade rajamisel. Alates 2006. aastast on ta osalenud paljudel 
koolitustel Eestis ja korraldanud mitmeid rahvusvahelisi seminare ja praktilisi töötubasid nii Eestis kui mujal Euroopas. Tänaseks elab enda ehitatud põhumajas ja 
innustab üha uusi inimesi langetama eluterveid otsuseid oma kodu loomisel/hooldamisel/ümberehitamisel, misläbi võidavad nii inimesed kui loodus. 
 
Jaanus Viese viib alates 2004. aastast läbi cob tehnikas koolitusi. Cob on segu savist, liivast 
ja põhust. Cob ehitusmeetodis segatakse segu enamasti jalgadega ning voolitakse ümarateks 
seinteks käsitsi. Viimastel aastatel on Jaanuse põhitähelepanu keskendunud ümaratele 
ahjudele ja lesodele ning cob-põhupaki hübriidtehnikas hoonete valmistamisele. Jaanuse 
koolitustel on ehitusprotsess seotud kehas olemise rõõmuga: „Ehitusest on saanud 
spirituaalne toiming, mis vabastab inimese ja viib ta  
 ühendusse oma tõelise loomusega.” 
 
Kermo Jürmann sai loodusehituse teoreetilised teadmised Tartu Ülikoolis 
Keskkonnatehnoloogiat õppides. Oma lõputöö kirjutas ta lubimördi ja lubjatootmise 
teemadel, sellest ajast on tal suur kiindumus looduslike krohvisegude vastu. Peale ülikooli 
lõpetamist, aastast 2005, tegeleb Kermo aktiivselt looduslike ehitusmaterjalide 
propageerimise ja praktiseerimisega. Kogemusi omandanud Austraalias ja Saksamaal 
põhumaju ehitades, igapäevaselt ehitusobjektidel materjale tundma õppides ning erinevatel 
täiendkoolitustel osaledes.  2007. aastal loodud  ehitusfirma Säästvad  
Ehituslahendused OÜ on Kermole põhitegevuseks. „Pakume koduehitajale valikut, kas säästa 
tervist, loodust ja miljööväärtusi või minna kaasa modernse ehitusvooluga“. Loodusehituse  
tutvustamiseks on ta korraldanud kümneid seminare ning praktilisi töötubasid Eestis ja  

välisriikides.  

 

 
 

 

Sinu panus       
       
Sinul on võimalus toetada seminari sulle sobiva summa 
ulatuses. Oleme tänulikud sinu panuse eest! 

  

 
Registreerimine 
 
Osalemise eelduseks on eelregistreerimine hiljemalt nädal 
enne algust.  koolitus@ehituslahendused.ee  

                   56 665 425 - Kermo 

Koolitus on suunatud neile: 
� kes otsivad energiatõhusa ja tervisliku kodu 

ehitamiseks sobivaid lahendusi 
� kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid 

teadmisi, et olla hinnatud spetsialist 
� kes juba puutunud kokku loodusehitusega, ent 

vajavad lisateavet oma valikutes 
 

26. märts Jõgeva – Betti Alveri Muuseum, Jaama 3B  
27. märts Tartu – Genialistide Klubi, Lai 37taga 
28. märts Põlva – Waldorf-lasteaed Täheke, Rosma 
 
2. aprill Tallinn – Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62 
3. aprill Rakvere - Rakvere Eragümnaasium, Tööstuse 12 
4. aprill Paide – Paide SRIKi infokeskus, Tallinna 11 
 
10. aprill Pärnu - Pärnu Keskraamatukogu, Akadeemia 3  

11. aprill Viljandi – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Posti 1 
 

24. aprill Kuressaare - Ülikoolide Keskus Saaremaal SA, Pargi 5a  
25. aprill Haapsalu – Hotell Päeva Villa, Lai 7 
 
*Toimumise kellaajad kõikjal 12.00-17.00 

 

Käsitletavad teemad põhinevad esinejate praktilisel kogemusel: 
� madalate küttekuludega loodusliku hoone rajamise tehnikaid 
� kaasaegsed põhuehituse tehnikad (erineva suurusega pakid, erinevad 

eelpressimise meetodid, põhuseinte katmise võimalused, vundamendi- ja 
katuselahendused) – Sveni näited Järvamaalt 

� cob tehnika kasutamine seintes ja ahjudes (hübriidtehnika bale-cob, 
ümarad seinad, rakettahjud, leivaahjud) – Jaanuse näited Lõuna-Eestist 

� looduslikud krohvid ja värvid (savi- ja lubikrohvid; isevalmistatav 
looduslik vetthülgav krohv ja tadelakt tehnika; kodus valmistatavad 
värvid; sõnnikukrohvid, põhu- ja savihoonete krohvimine) – Kermo 
näited Tallinnast 

� savi- ja lubipõrandad  
� alternatiivsed ja odavad soojustusmaterjalid - põhk, roog, lambavill, 

kergsavi  
� kogukond ja talgud looduslike ehitiste püstitamisel 

Kaasaegselt looduslikke materjale kasutades saab rajada väga 
madalate küttekuludega hoone. Meie jalge all asuvatest 
looduslikest materjalidest ehitamine on jõukohane pea igale 
inimesele. Lisaks tervele elukeskkonnale aitab looduslikke vorme 
järgiv savi- või põhuehitus avada meie tegelikku olemust, 
võimaldades meil olla looja. Talgute korras ehitamisel tekib võimas 
grupienergia, mis annab kohalolijale tõuke isiklikuks arenguks. 
Meie kogemuse järgi muutuvad ka kõige suurema pessimisti 
hoiakud, kui ta oma käega on katsunud näiteks saviehitist. 
Loodusehitus on seiklus ja teekond Sinus eneses... 

Mida õpetab loodusehitajate Kermo, Sveni ja Jaanuse 
ökoehitus-kogemus? 
Millised hirmud ja müüdid kaasnevad savi- ja põhuehitusega?  
Milline on tegelikkus? 
Millised on uued suunad ökoloogilises ehituses? 
Mida kõike saab valmistada neist voolitavatest materjalidest?  
Kuidas taaskasutada materjale? 
Kas sõnnikust ja pinnasest saab tõesti valmistada kauneid ja 
vastupidavaid krohve? 

www.equlibre.ee www.juured.ee www.ehituslahendused.e


