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Im PUU -Journal wurde die von den holländi-
schen Architekten Drost und van Veev entwor-
fene Kindertagesstä�e de Kikker, auf Finnisch 
„Frosch“, vorgestellt. Das Gebäude zeigt eine 
skulpturähnliche, kreative neue Architektur: Es 
hat keine Traufen, und die Außenverkleidung ist 
bis auf den Boden herabgezogen. 

Ist es korrekt, ein solches Gebäude zu prä-
sentieren, obwohl die Planungsvorschri�en eine 
bestimmte Traufenlänge und eine untere Höhe 
der Außenverkleidung verlangen? Eine eindeu-
tige Antwort kann auf diese Frage nicht gegeben 
werden, denn die Planung eines Holzhauses ist 
ein komplizierter Prozess. Damit die Entwicklung 
voranschreitet, ist es unerlässlich, dass Altes in 
Frage gestellt wird und neue Lösungen gesucht 
werden. Auf der anderen Seite darf man die 

Wood Magazine has published an article on the 
day-care centre de Kikker (The Frog), which was 
designed by Dutch architects Drost and van Veen. 
The building represents sculptural and innovative 
architecture. De Kikker does not have any eaves 
and the cladding has been extended down to the 
ground.

Is it right to publish an article on the aforemen-
tioned building, even though the design instruc-
tions specify the length of the eaves and the lower 
surface of the cladding? There is no clear answer 
to this question as designing wooden houses is a 
complicated process. Even though it is imperative 
that challenges must be made and a search for 
the novel must take place in order to develop, the 

La revue PUU a publié un article sur le jardin 
d’enfants « de Kikker », en finnois la Grenouille, 
conçu par les architectes hollandais Drost et van 
Veen. Ce bâtiment représente la nouvelle archi-
tecture sculpturale et innovatrice. « de Kikker » 
n’a pas de corniches et son revêtement extérieur 
s’étend jusqu’à la terre.

Est-il correct de faire un tel bâtiment si la 
longueur des corniches et le bord inférieur du 
revêtement extérieur sont définis par des directives 
concernant la conception ? Ma réponse n’est pas 
claire, car la conception d’une maison en bois est 
un processus compliqué. La remise en question 
et la recherche du nouveau sont des fondements 
essentiels du développement, mais les caractéris-

Real wooden houses

Das richtige Holzhaus

Une vraie maison en bois

Eigenscha�en des Holzes im Planungsprozess 
nicht einfach ignorieren. 

Einem Gebäude muss man gesta�en, in 
Würde alt zu werden. Ein Holzhaus ist nicht ir-
gendein Gegenstand, den man den Bedingungen 
unter freiem Himmel aussetzt. Es ist ein kom-
plexes Ganzes, bei dem jede Komponente ihre 
eigene, wichtige Funktion hat. Ein gutes Holzhaus 
schützt sich selbst. Es sollte vom Boden abgeho-
ben sein, das Regenwasser muss in kontrollierter 
Weise vom Haus weggeleitet werden, und die 
nachteilige Wirkung der Sonneneinstrahlung 
auf die Holzoberflächen soll so klein wie möglich 
gehalten werden. Schwierigere Details gehören in 
das Gebäudeinnere, denn ein Holzhaus strebt von 
Natur aus nach Einfachheit. 

Ich bevorzuge Materialien, die technisch 
zusammenpassen, und zudem vermeide ich 

tiques du bois ne doivent pas être amoindries par 
une conception négligente. 

Un bâtiment doit pouvoir vieillir avec dignité. 
Une maison en bois n’est pas un objet que l’on sou-
met aux intempéries. C’est un ensemble complexe 
dans lequel chaque pièce a une grande importance. 
Une bonne maison en bois se protège elle-même. 
Une maison en bois doit être placée au-dessus de 
la surface de la terre, les eaux de pluie doivent 
être efficacement éloignées d’elle et l’effet nuisible 
des rayons du soleil sur les surfaces en bois doit 
être réduit au minimum. Les détails « difficiles » 
doivent être placés à l’intérieur, car une maison en 
bois veut être simple. 

Je préfère les matériaux qui s’adaptent tech-
niquement les uns aux autres. J’évite de plus la 

silicone, le polyuréthane et les autres matières 
synthétiques, étrangères à une maison en bois. 
Je m’efforce d’employer des matériaux agréables 
à traiter, à toucher et à sentir ainsi que des sur-
faces esthétiques qui vieillissent tout en restant 
belles. L’étude des caractéristiques du bois est le 
seul moyen d’inventer une nouvelle architecture 
durable. 

Malgré la critique faite de « de Kikker » sans 
corniches, je soutiendrai un point de vue européen. 
Building Europe, The European Wood Magazine 
et la revue Puu, rédigés en coopération à l’échelle 
européenne, présenteront également à l’avenir des 
bâtiments en bois dans lesquels ont été introduits 
des éléments nouveaux, intéressants et importants 
en bois. 

Silikon, Polyurethan und sonstige synthetischen 
Materialien, die einem Holzhaus fremde sind. 
Dagegen bin ich bestrebt, Materialien zu verwen-
den, die sich gut anfühlen, die gut riechen und die 
ästhetisch ansprechend sind. Oberflächen, die in 
schöner Weise altern. Wenn man sich mit den cha-
rakteristischen Eigenscha�en von Holz vertraut 
gemacht macht, ist man in der Lage, eine neuarti-
ge, dauerha�e Architektur zu schaffen. 

Trotz der Kritik, die de Kikker erhalten hat, wer-
de ich den europäischen Gesichtwinkel vertreten. 
Die in europäischer Kooperation herausgegebenen 
Zeitschri�en Building Europe, The European 
Wood Magazine und das Puu -Journal werden 
auch in Zukun� Holzgebäude vorstellen, bei de-
nen etwas Neues, Interessantes und Bedeutsames 
aus Holz gemacht wurde. 

properties of wood should not be spoiled by careless 
planning. 

Buildings should be allowed to age gracefully. 
A wooden building is not an object to be taken out 
and exposed to the elements. It is a complex entity, 
every building component of which has its own 
important meaning. A good wooden building pro-
tects itself. Wooden buildings should be raised up 
off the ground, rainwater should be directed away 
from the building in a controlled fashion and the 
detrimental effect that solar radiation has on wood 
surfaces should be minimized. The most complex 
details belong indoors as wooden buildings crave 
simplicity. 

I favour materials that are compatible and 
I avoid using silicon, polyurethane and other 

synthetic materials that are foreign to wooden 
buildings. I try to use materials that are nice to 
handle, touch and smell as well as being aestheti-
cally pleasant and having surfaces that age grace-
fully. Examining the special features of wood in 
depth is the only way of finding new, sustainable 
architecture. 

In spite of the critique that the de Kikker day-
care centre has received, I will still stick to the 
European point of view. Building Europe, the 
European Wood Magazine, which is a product of 
pan-European co-operation, and Puu Magazine 
will publish articles on wooden buildings in the 
future as well when they have something new, 
interesting and significant made of wood.
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Vaikeimmat yksityiskohdat kuuluvat sisätiloihin, sillä 
puutalo haluaa olla yksinkertainen. 

Hyvä puutalo suojaa itseään. Se tulee nostaa irti 
maasta, sade- ja roiskevesi tulee johtaa hallitusti pois 
rakennuksen luota ja auringon säteilyn haitallinen vai-
kutus puupinnoille tulee minimoida. Ohje ei ole materi-
aalisidonnainen, sillä seinää pitkin valuva likainen sade-
vesi on täsmälleen yhtä ruma kivitalon kuin puutalonkin 
seinässä.

Omassa työssäni suosin materiaaleja, jotka sopivat 
teknisesti yhteen ja lisäksi vältän silikoneja, polyure-
taania tai muita syntee�isiä, puutalolle vieraita aineita. 
Pyrin käy�ämään materiaaleja, joita on mukava käsitel-
lä, koskea ja haistaa sekä muuten mielly�äviä ja kauniisti 
vanhenevia pintoja. Jokainen suunni�elĳa tietää miten 
vaikeaa puurakennuksen suunni�elu on, mu�a syventy-
minen puun erityispiirteisiin on ainoa löytää uudenlais-
ta, kestävää puuarkkitehtuuria. 

Räystää�ömän de Kikkerin saamasta kritiikistä huoli-
ma�a PUU -lehdessä tullaan ylläpitämään eurooppalais-
ta näkökulmaa. Eurooppalaisena yhteistyönä toimite�u 
Building Europe, The European Wood Magazine sekä 
Puu -lehti julkaisevat tulevaisuudessakin mielenkiintoi-
sia puurakennuksia, joissa on tehty jotain uu�a, mielen-
kiintoista ja merki�ävää puusta. 

Pekka Heikkinen 
arkkitehti | architect | Architekt | architecte

SAFA

OIKEA PUUTALO

Viimeiseen PUU -lehteen kirjoi�amani artikkelin yhtey-
dessä julkaistiin hollantilaisten arkkitehtien Drost ja van 
Veen suunni�elema päiväkoti de Kikker, suomalaiselta 
nimeltään Sammakko. Talo on veistoksellinen, leikkisä, 
ja edustaa uu�a luovaa arkkitehtuuria. Monta hyvää 
ominaisuu�a on onnistu�u saamaan pieneen puura-
kennukseen. Räystäitä de Kikkerissä ei kuitenkaan ole ja 
ulkoverhouskin on ulote�u maahan asti.

Onko oikein julkaista edellä mainitunlainen raken-
nus, vaikka suunni�eluohjeetkin määri�elevät räystään 
pituuden ja ulkoverhouksen alapinnan? Jos kysyt rau-
takauppiaalta, saat tietää, millainen on oikea puutalo. 
Oma vastaukseni kysymykseen on huoma�avasti seka-
vampi, sillä puutalon suunni�elu on yksi�äisiä suun-
ni�eluohjeita olennaisesti monimutkaisempi prosessi. 
Kyseenalaistaminen, kokeilu ja uuden etsiminen ovat 
kehityksen väl�ämätön perusta, mu�a kuitenkaan puun 
ominaisuuksia ei saa pilata pii�aama�omalla suunni�e-
lulla. 

Yleisesti hyväksy�y periaate on, e�ä rakennusmate-
riaalien tulisi vanheta arvokkaasti. Puutalo ei ole esine 
tai huonekalu, joka viedään ulos ilmastolle al�iiksi. Se 
on monimutkainen ja hienojakoinen kokonaisuus, jossa 
jokaisella rakennusosalla on oma, tärkeä merkityksensä. 
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METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 
TUTKIMUSKESKUS, JOENSUU

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg

Metla-talo nouda�aa Joensuun yliopistokampuksen 
rakeisuu�a ja suhdemaailmaa, mu�a ero�uu selkeän 
suurmuotonsa ja voimakkaan materiaalitunnun vuoksi. 
Rakennus näy�äytyy ulospäin sulje�una puisena arkku-
na, jonka hahmossa korostuu vanhoista purkuhirsistä 
koostuvien seinien rajaama esipiha. Hirsiseinät toimivat 
por�ina rakennukseen ja sen sisäpihalle kulje�aessa.

Tutkimuskeskus sisältää pääosin toimisto- sekä labo-
ratoriotiloja, jotka kiertyvät muuta ympäristöä ylemmäs 
nostetun sisäpihan ja aulan ympärille. Sisäpihaa hallitse-
vat terva�u, ylösalaisin käänne�yä vene�ä muistu�ava 
neuvo�elutila, sekä aulan perinteisistä tukinui�opuo-
meista innoituksensa saaneet vinopilarit.

Vuonna 2002 järjestetyn arkkitehtuurikutsukilpailun 
erityisenä tavoi�eena oli suomalaisen puun innovatii-
vinen käy�ö. Rakennus onkin toteute�u rungoltaan 
ja täydentäviltä osiltaan valtaosin puusta. Kaikkia 
suomalaisia rakennuspuulajeja on pyri�y käy�ämään 
rakennuksessa. Runkorakenteet pilarit, palkit ja kotelo-
laatat ovat kuusiliimapuuta. Julkisivut tehtiin työmaalla 
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Arkkitehdit: Arkkitehtitoimisto SARC Oy; Antti-Matti Siikala, Okke Kiviluoto (projektiarkkitehti), 
Sarlotta Narjus, Ville Hara, Niklas Lagerbohm, Anu Puustinen, Tuulikki Raivio, Niklas Sandås, 
Tiina Torna. Kilpailuvaiheessa lisäksi: Risto Marila, Olli Hatvala, Sasu Marila, Tommi Tuokkola
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Palotekninen suunnittelu: L2 Paloturvallisuus Oy

Okke Kiviluoto, SARC
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Jussi Tiainen

Näkymä toimistokäytävältä aulaan

Aulan puupintoja Vene sisältä
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saannin kaikkiin työskentelytiloihin ja lisäävät tilojen 
avaruu�a ja viihtyisyy�ä.

Rakennukseen kehite�iin parhaita ulkomaalaisia 
esimerkkejä soveltaen pilari-palkki-laa�a järjestelmä 7,2 
metrin moduulissa. Ratkaisu tekee mahdolliseksi muun-
tojouston, väliseinämuutokset ja jopa julkisivumuutok-
set. Puisen kotelolaa�avälipohjan rakennekorkeus on 
samaa luokkaa kuin betonivälipohjan ja rakennuksen 
tilavuus vastaa muilla tekniikoilla toteutetun toimistora-
kennuksen tilavuu�a. 

Paloteknisesti rakennus on toteute�u yhtenä palo-
osastona. Se on sprinkla�u ja varuste�u osoi�eellisella 
paloilmoi�imella. Alapohja on betonirakenteinen ja 
sen alla on 1,2 metriä korkea tuulete�u ryömintätila. 
Kosteuden hallinnan varmistamiseksi ja muuntojoustoa 
silmälläpitäen ensimmäiseen kerrokseen on sĳoite�u la-
boratoriotilat ja valtaosa märkätiloista. 

Tutkimuskeskus on ensimmäinen puinen moderni 
toimistorakennus Suomessa. Muuntojoustavan toimisto-
ratkaisun kantava rakenne on pilari-palkki-laa�a ratkai-
su, jota ei puurakenteisena aikaisemmin ole Suomessa 
tässä mi�akaavassa kokeiltu. 

An�i-Ma�i Siikala
Professori, arkkitehti SAFA  

puurankarakenteisina elemen�einä, jotka verhoiltiin 
ulkoa pystysuuntaisilla kuusilaudoilla ja sisäpuolelta 
vanerilla. Ulkokehän julkisivujen pystyrivat ovat kuu-
siliimapuuta. 

Ikkunat, kiintokalusteet muut täydentävät raken-
teet ovat pääosin mäntyä ja ovet koivuviilupintaisia. 
Neuvo�elutilan tuoleissa on käyte�y kaikkia suomalaisia 
lehtipuulajeja, kukin tuoli omasta puulajista. Aulatilaan 
lii�yvän neuvo�elutilan la�ia tehtiin kuusilankuista. 
Aulan, yhdyssiltojen, tauko- neuvo�elu- ja saunatilojen 
alakatot ovat mäntyrimaa. Sisäpihan neuvo�elutilan 
muotoon veistetyt haapapaanut ja esipihan hirsiseinät 
on käsitelty hautatervalla.

Rungon, julkisivujen ja täydentävien rakenteiden 
puupinnat on jäte�y näkyviin verhoama�omina joko 
puunsuojakäsiteltyinä, kuultokäsiteltyinä, laka�uina, 
öljy�yinä, käsi�elemä�öminä tai näiden yhdistelmänä. 

Rakennejärjestelmä mahdollistaa käy�ötarkoituksen 
tai käy�äjien muu�uessa joustavat muutokset sekä tilo-
jen e�ä talotekniikan osalta. Muuntojoustoon on varau-
du�u 1,2 metrin moduulissa. Runkosyvyys, julkisivujen 
ja käytäväseinien aukotus mahdollistavat luonnonvalon 

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt
Käyttäjä: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus
Rakennuttajakonsultti: ISS Proko Oy
Rakennuksen laajuus on 7 653 brm² 
sekä tilavuus 33 151 m³

Pääurakoitsija: Rakennusliike A.Taskinen Oy
Liimapuurunko: Verso wood
Liimapuurungon suunnittelu: Insinööritoimisto Asko Keronen
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Henkilökunnan puku- ja taukotilat

Pilaripalkkirunko ja 
kotelolaatta 
toimistohuoneessa
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Tavoi�eena oli kehi�ää puinen, elemen�irakentamisen 
käytännön mukainen runkojärjestelmä, joka ei jäisi 
yksi�äiseksi kokeiluhankkeeksi sekä rungon rakennus-
materiaalien yhdistely siten, e�ä niiden ominaisuudet 
hyödynnetään luonnollisella tavalla.

Rakennejärjestelmä on toimistotaloissa yleisin pilarit-
palkit-laatat -ratkaisu. Runkoa jäykistävät teräsbetoniset 
porrashuoneet ja IV-kuilut. Liikuntasaumalohkoja on 
kolme. Perustus ja alapohja ovat teräsbetonirakenteisia. 
Lämpöeristys on ontelolaa�ojen alapinnassa ja betoni-
rakenteet ovat lämpimällä puolella. Alapohjan alla on 
koneellisesti tuulete�u ryömintätila ja huoltokäytävä. 
Rakennuksessa on kolme toimistokerrosta ja niiden 
päällä IV-konehuone.

Pilarit ja palkkien alaosat ovat liimapuuta. Palkkien 
yläosat ovat betonia. Palkkien hyödyllinen korkeus on 
580 mm jänneväli 7,2 m. Välipohjien kotelolaatat on val-
miste�u massiivipuuaihioista. Niiden päälle vale�u 80 
mm betonilaa�a sitoo laataston jäykäksi levyksi, jonka 
avulla vaakavoimat kuljetetaan jäykistäville betonisei-
nille. Laa�ojen jänneväli on 7,2 m ja rakennekorkeus 315 
mm. Puupalkit, -kotelot ja betonivalu toimivat lii�ora-
kenteena, mikä lisää jäykkyy�ä sekä parantaa värähtely-
ominaisuuksia ja käy�ömukavuu�a. 

Runko kilpailute�iin viitesuunnitelman perusteella 
tuoteosakauppana. Omien vaihtoehtojen tarjoaminen 

METLA -TALON RAKENTEET
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Kimppupilarin detaljeja

Veneen paanuverhous

Kaareva liimapuuaihio sahattiin lamelleiksi ja taivutettiin toiseen suuntaan. Kahteen suuntaan kaarevat liimapuut liitettiin kimppupilariksi.
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oli toivo�avaa. Rakennusliike Taskisen tarjous poikkesi 
suunnitelmasta vain detaljiratkaisujen osalta ja oli myös 
hinnaltaan ennakko-odotusten mukainen.

Rakenteelle tehtiin täysmi�akaavassa kuormituskoe, 
jolla varmistu�iin vaatimusten mukaisesta kuorman-
kantokyvystä, siirtymistä ja käy�ömukavuuden vaati-
mukset täy�ävistä värähtelyominaisuuksista. Välipohjan 
akustiset ominaisuudet varmiste�iin mallista suorite�u-
jen mi�austen perusteella.

Malli koostui kahdesta 7,2 x 7,2 m² laa�akentästä sekä 
niiden välisestä, liimapuupilareihin tukeutuvasta palkis-
ta. Malli kuormite�iin 500 kg/m² suunni�eluhyötykuor-
maa vastaavilla semen�isäkkilavoilla. Kuorma pide�iin 
rakenteen päällä yön yli ja taipumat mita�iin aamulla. 
Murtokapasitee�i selvite�iin kuormi�amalla yksi lii�o-
kotelolaa�a murtoon saakka.

Tulokset osoi�ivat rakenteen toimivan odotetulla 
tavalla. Staa�isen kuorman taipumat olivat noin L/600 
ja murtokuorma vastasi tasaista kuormaa 3000 kg/m2. 
Murtumistapa oli betoni-puu-vaarnan, joka sitoo ra-

kenteen lii�orakenteeksi, pe�äminen. Askel- ja ilma-
ääneneristyskyky tode�iin eri�äin hyväksi ja sopivalla 
pinnoi�eella välipohja täy�äisi myös asuinhuoneistoille 
asetetut vaatimukset.

Rakennuksen tavoitekäy�öiäksi asete�iin 100 vuot-
ta. Reunaehdot, joilla julkisivujen puu- ja betoniosat 
saavu�avat vaaditun käy�öiän, tutki�iin VTT:n kehit-
tämillä ”Ennus-puu” ja ”Ennus-betoni” ohjelmistoilla. 
Menetelmällä voidaan arvioida materiaalien, ilmasto-
rasituksen sekä huoltotoimenpiteiden, rakentamisen ja 
suunni�eluratkaisujen laadun vaikutus rakennusosien 
käy�öikään.

Ulkoseinän umpiosat tehtiin 1,8 x 7,2 m kokoisina, 
puurankaisina nauhaelemen�einä. Nauhat jäykiste�iin 
sisäverhousvanereillla ja ulkoverhouksena oli pon�ilau-
ta. Elementit kannate�iin reunapilareista teräskonsoleil-
la. Puujulkisivuelemen�i on lämpöteknisesti tehokas, 
sillä lämmönjohtokyky on pieni ja ristikoolaukset eivät 
muodosta kylmäsiltoja.

Tapio Aho
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Liimapuupilarin liitos palkkiin 1:25 Puu-betoni liittolaatta ja palkki 1:25

Puisten kotelolaattojen päälle valettiin betoni, joka sitoo laataston jäykäksi levyksi.
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Portaan kannatus 
liimapuukaiteista 
1:20
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Vene ja aulan tukinuittopuomit



10

PUU   1 • 2005Rakennukset 1 • 2005   PUU

11

Rakennukset

The Metla Building stands out on the campus of 
the University of Joensuu due to its material and 
its concise form. From the exterior, the building 
appears to be a wood box. The forecourt, which is 
the gate to the building and which is demarcated by 
the walls made from logs from demolished houses, 
is highlighted in the figure.

The offices and laboratory facilities of the re-
search institute curl around the inner courtyard 
and the vestibule. The yard is dominated by the 
conference facilities, which resemble a boat that has 
been turned upside down, and the sloped columns 
of the vestibule, which have been inspired by the 
log booms from floating logs down rivers.

The innovative use of Finnish wood was the 
starting point for the design. A flexible column-
beam-slab system was created for the building in a 
7.2 m module. For the structure and building tech-
nology, 1.2 m modules have been prepared for flex-
ible conversion. This solution makes it possible to 
move partition walls and even change the façade. 

The columns, beams and box slabs of the frame 
are made from fir glulam. The height of the box slab 
intermediate floors is that of a concrete intermedi-
ate floor. The façade elements have been clad with 
vertical fir planks on the outside and plywood on 
the inside. The vertical ribs of the outer frame are 
made of fir glulam. 

The windows, fixtures and the supplementary 
structures are chiefly made of pine. The suspended 
ceilings are made of pine lathes and the surfaces of 
the doors are birch veneer. The floor of the confer-
ence facility has been made of fir planks and all of 
Finland’s hardwood species are represented in the 
chairs. The aspen shingles of the conference facility 
and the log walls of the forecourt have been treated 
with dale tar.

The building has been realised as a single fire 
section. It has been equipped with sprinklers and 
fire alarms. The laboratory facilities and the ma-
jority of the wet spaces have been located on the 
bo�om floor to control dampness and for flexible 
conversion. The narrow frame depth illuminates 
the facilities, ensuring that they are enjoyable and 
comfortable.

This research institute is the first modern 
wooden office building in Finland. A wooden 
column-beam-slab structure has never been at-
tempted before on this scale.

An�i-Ma�i Siikala

The Metla Building, the 
Finnish Forest Research 
Institute, Joensuu

Jussi Tiainen
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Ulkokehän ikkunaseinän liimapuiset pystyrivat. Umpiosat vaakaelementtejä.

1:75 1:75
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Das Metla-Haus sticht auf dem Campus der 
Universität Joensuu aufgrund seiner Materialien 
und seiner klaren Form hervor. Von außen be-
trachtet erinnert das Gebäude an einen hölzernen 
Sarg. Augenfällig ist zudem der von Wänden aus 
alten Blockbohlen umzäunte Vorhof, über den man 
Zugang zu dem Gebäude hat. 

Die Büro- und Laborräume des 
Forschungszentrums sind um den Innenhof und 
die Eingangshalle herum gruppiert. Der Hof wird 
von dem Konferenzraum dominiert, der in seiner 
Form an ein umgedrehtes Boot erinnert, sowie von 
den schräg gestellten Pfeilern der Eingangshalle, 
die von  Flößerei-Schwimmke�en inspiriert sind. 

Der Ausgangspunkt für die Planung war die 
innovative Verwendung von finnischem Holz. 
Für das Gebäude wurde ein flexibles System aus 
Pfeilern, Trägern und Pla�en in einem Modul 
von 7,20 Metern entwickelt. Um für spezielle 
Konstruktionen und gebäudetechnische Anlagen 
Spielraum zu haben, wurde zudem ein kleine-
res Modul von 1,20 Metern erstellt. Mi�els 
dieser Lösung lassen sich Variationen in den 
Trennwänden und sogar in den Fassaden leicht 
verwirklichen.

Die Pfeiler, Träger und Hohlkastenpla�en des 
Rahmens sind aus Fichtenleimholz. Die Höhe der 
Geschossdecken aus Hohlkastenpla�en ist dieselbe 
wie die der Betondecken. Die Fassadenelemente 
sind von außen mit vertikalen Fichtenla�en und 
von innen mit Sperrholz verkleidet. Die verti-
kalen Rippen des äußeren Rahmens sind aus 
Fichtenleimholz.

Die Fenster, die Einbaumöbel und die 
ergänzenden Konstruktionen sind in der 
Hauptsache aus Kiefernholz. Die Decken sind 
mit Kiefernla�en verkleidet, die Türen haben eine 
Oberfläche aus Birkensperrholz. Der Fußboden 
des Konferenzraums wurde aus Fichtendielen 
gefertigt, und die Stühle bestehen als allen finni-
schen Laubbaumarten. Die Espenschindeln des 
Konferenzraums und die Blockbohlenwände des 
Vorhofs sind mit Meilerteer gestrichen worden.

Das ganze Gebäude bildet einen großen 
Brandabschni�. Für den Feuerschutz ist es mit 
Sprinklern und Rauchmeldern ausgerüstet. Wegen 
der Feuchtigkeitskontrolle und der Variabilität 
sind die Laborräume und die meisten Feuchträume 
im Untergeschoss untergebracht. Die schmale 
Konzeption des Gebäudekörpers bringt in die 
Innenräume Licht und Gemütlichkeit ein. 

Das Forschungszentrum ist das erste moderne, 
aus Holz erbaute Bürogebäude in Finnland. Eine 
gleichartige Pfeiler-Träger-Pla�en-Konstruktion 
aus Holz ist in diesem Maßstab erstmals erprobt 
worden.

An�i-Ma�i Siikala

Metla-Haus, 
Forschungszentrum der 
Forstlichen Forschungsanstalt 
in Finnland, Joensuu

Leikkaukset, julkisivuprojektio ja 1. krs:n pohjapiirustus 1:750
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La Maison Metla se distingue bien sur le campus 
de l’Université de Joensuu grâce à son matériau et 
sa forme ne�e. De l’extérieur, elle ressemble à un 
coffre en bois. Sa forme met en évidence l’avant-
cour limitée par des murs en rondins provenant de 
maisons démolies qui constitue une entrée dans le 
bâtiment.

Les bureaux et les laboratoires du centre de re-
cherche sont placés autour de la cour intérieure et 
du hall d’entrée. La cour est dominée par la salle de 
conférence semblable à une barque renversée et par 
les piliers inclinés du hall inspirés par les barrières 
de flo�age du bois.

L’objectif de la conception était d’utiliser le bois 
dans un esprit innovateur. Un système flexible de 
piliers-poutres-dalles dans un module de 7,2 mè-
tres a été mis au point pour ce bâtiment. Quant à 

la structure et à l’aménagement technique, un mo-
dule de 1,2 mètres est prévu pour les modifications. 
Ce�e solution permet de déplacer des cloisons ou 
de modifier la façade. 

Les piliers, les poutres et les dalles en caisson de 
l’ossature sont en bois lamellé de sapin. La hauteur 
du plancher en dalles en caisson est environ la 
même que celle du plancher en béton. Les éléments 
de la façade sont revêtus à l’extérieur de planches 
en sapin et à l’intérieur de contreplaqué. Les la�es 
verticales du cadre extérieur sont en bois lamellé 
de sapin. 

Les fenêtres, le mobilier fixe et les structures 
complémentaires sont principalement en pin. Les 
faux-plafonds sont en la�es de pin et les portes 
sont revêtues de contreplaqué de bouleau. Le 
plancher de la salle de conférence est en planches 

de sapin et toutes les espèces de feuillus finlandais 
ont été utilisées pour les sièges. Les bardeaux en 
tremble de la salle de conférence et les murs en 
rondins de l’avant-cour ont été traités avec du 
goudron de fosse.

Le bâtiment ne comprend qu’un dispositif anti-
incendie. Il est muni d’extincteurs automatiques et 
d’un détecteur d’incendie. Pour contrôler l’humi-
dité et faciliter les modifications, les laboratoires et 
la plupart des installations sanitaires sont placés 
au rez-de-chaussée. La faible largeur du bâtiment 
accroît la luminosité et le confort intérieurs.

Le centre de recherche est le premier immeuble 
de bureaux moderne en bois en Finlande. Aucune 
structure de piliers-poutres-dalles en bois n’a été 
auparavant expérimentée à ce�e échelle. 

An�i-Ma�i Siikala

Maison Metla, Centre de 
recherche de l’Institut 
finlandais de la recherche 
forestière, Joensuu
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Kirkko koostuu hirsisestä ”sydämestä” ja mustaksi 
tervatusta, paanupintaisesta ”takista”. Idea on sekä 
rakenteellinen e�ä toiminnallinen: ratkaisu tavoi�elee 
optimaalista säänkestoa ja hirsikehän ja takin välisen, 
hämärän, tunnelmallisen tilan kau�a kuljetaan ka�o-
lyhdyn valaisemaan saliin. Kirkon hahmo sopeutuu pai-
kalliseen rakennuskantaan ja pelkiste�y arkkitehtuuri 
jatkaa kansanrakentajien puukirkkoperinne�ä. 

Paanukirkko sĳaitsee luonnonkauniilla paikalla 
Pyhäjoen rantatörmällä, Ka�ilakosken partaalta, lähellä 
vanhan, puretun kirkon sĳaintipaikkaa. Alue on mui-
naismuistolailla suojeltu. Ympäristöä hallitsevat viljelty 
peltomaisema, yksinkertaiset agraarirakennukset sekä 
vuolas Pyhäjoki.   

Kirkko rakenne�iin arkkitehti Panu Kailan idean 
mukaan 1700-luvun käsityömenetelmillä ja työkaluilla. 
Ajatus modernin kirkon rakentamisesta vanhoin me-
netelmin osoi�autui työn edetessä rikkaudeksi ja tuo�i 
tuloksen, johon nykyään harvoin päästään. 

Materiaalit
Hirsikehän tukit kaade�iin seurakunnan metsästä ja 
vede�iin hevosvoimin rakennuspaikalle. Tukit saha�iin 
käsin tai Pyhäjoen rannassa sĳaitsevalla vanhalla sahal-
la. Läpihammaslukkonurkat työste�iin kirveellä, sahalla 
ja taltalla. Hirsikehä koo�iin talvella kolmessa osassa 
rakennuspaikan viereisellä pellolla. Perustusten valmis-
tu�ua kehikko siirre�iin oikealle paikalleen ja noste�iin 
omatekoisen vinssin avulla lopulliseen korkeuteensa. 
Hirren pinta viimeisteltiin leveäteräisellä piilukirveellä. 

Ka�orakenteet rakenne�iin paikalla 5 x 5” sahatusta 
puusta. Liitokset love�iin ja varmiste�iin pihlajapuisilla 
tapeilla. Kirkkosalin keskellä on erityisen mielenkiintoi-
nen liitos. Hirsiseinien keskeltä tulevien sauvojen lohen-
pyrstölle veistetyt päät luki�iin kirkkosalin keskipis-
teessä ka�olyhdyn sauvoihin loveusliitoksella ja sauvat 
liite�iin yhteen puukiiloilla. 

Ka�oon ja ulkoseiniin lohko�iin 50 000 haapapaanua. 
Paanun pinta on elävä ja kestävä, sillä puun solukko jäi 

KÄRSÄMÄEN 
PAANUKIRKKO

Anssi Lassila
Jussi Tervaoja

lohko�aessa ehjäksi. Paanut viimeisteltiin veistämällä, 
kaste�iin kuumaan tervaan ja naula�iin paikoilleen. 

Takorautaiset naulat, pultit, saranat, latat, haat, lukot 
ja kaiteet tehtiin sepäntyönä kierrätetystä romumetallis-
ta. Metallia käyte�iin vain paikoissa, joissa se oli väl�ä-
mätöntä ja yksityiskohdat suunniteltiin yhdessä toteut-
tajien kanssa. Pelkästään nauloja tao�iin 70 000 kap-
pale�a. Takorautaosat karkaistiin upo�amalla kuuma, 
hehkuvan punainen metalli hetkeksi tervaan. Käsi�ely 
muodosti mustan, ruosteelta suojaavan pinnan. 

Paanut ja perustukset tehtiin talkootyönä. Hirsikehä, 
rakenteet ja vaativat yksityiskohdat toteute�iin 
hankkeessa koulute�ujen amma�ilaisten johdolla. 
Puurakennustaidon säilymisen kannalta oli tärkeää, e�ä 
iäkkäiden amma�ilaisten osaaminen siirre�iin nuorem-
mille sukupolville. Rakentamisen yhteydessä opete�iin 
perinteisten menetelmien käy�öä ja tuote�iin opetusma-
teriaalia. 

Toteutus
Suunnitelma perustuu Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston Puustudiossa 1998 järjestetyn kilpailun voi�a-
neeseen ehdotukseen ”Kantaa�i” ja työn pohjalta laati-
maani diplomityöhön. Kirkon rakentaminen aloite�iin 
vuonna 2000 ja se vihi�iin käy�öön 25.7.2004. Arkkitehti 
Panu Kaila ja vastaava mestari Kalevi Hu�unen olivat 
keskeisiä henkilöitä vanhojen työtapojen etsimisessä. 
Arkkitehti An�i Pihkalan ja paanumestari Eero Majavan 
tietämys au�oi julkisivujen tekemisessä. Rakenteet suun-
niteltiin yhdessä arkkitehti, DI Jussi Tervaojan kanssa. 

Kirkon rakentaminen edelly�i perinpohjaista tutus-
tumista vanhoihin rakennusmenetelmiin. Ratkaisuja ei 
löytynyt suoraan, vaan ne tehtiin perinteeseen tukeu-
tuen, suunni�elĳoiden ja rakentajien välisten pohdin-
tojen perusteella. Vanhojen käsityöntaitajien käytännön 
taidot, tiedot sekä työvälineet tekivät projektista ainut-
laatuisen. Useiden toteu�ajien tekemä lopputulos on 
hieman kirjava, mu�a kokonaisuutena eheä, tunnelmal-
linen ja inhimillinen. Tekĳöiden käden jälki näkyy.

Anssi Lassila
Arkkitehti SAFA

Jussi Tiainen
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Idea syntyy
Kirkkoherra Jorma Niinikoski ehdo�i syksyllä 1998, e�ä 
laatisimme Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 
suunnitelmat vuonna 1841 puretun Kärsämäen kirkon 
uudelleen rakentamiseksi. ”Taas yksi kömpelösti toteu-
te�u uusvanha viritelmä”, aja�elin ja ehdotin kirkon 
rakentamista aidoilla 1700-luvun menetelmillä, mu�a 
tämän päivän muodoilla.

Puustudiossa ideasta innostu�iin ja pääte�iin julis-
taa opiskelĳakilpailu kirkon suunni�elemiseksi. Nyt 
nähtäisiin, määrääkö tekniikka rakentamista vai olisiko 
mahdollista luoda vanhaan rakennustapaan tiukasti si-
toutuen täysin modernia arkkitehtuuria!

Kantaatti
Ehdotusten joukosta löytyi pieni arkkitehtoninen 

helmi; Anssi Lassilan työ ”Kantaa�i”, jossa puhdas 
muoto ja materiaalissa pei�ämä�ä näkyvä käsityön jälki 

synny�ävät ainutlaatuisen tunnelman. Menneiden vuo-
sisatojen kuluessa kehi�ynyt työtapa ja tulevaisuuteen 
tähtäävä arkkitehtoninen asu lii�yvät yhteen ainutlaa-
tuisella tavalla. 

Puiden koloaminen ja kaato
Työ aloite�iin keväällä 1999 koloamalla nelisensataa 
mäntyrunkoa. Männyn alaosan osi�ainen kuoriminen 
pihkoi�i puun ja kyllästi sen luonnonmenetelmällä. 
Rakennusmateriaalien valmistaminen etukäteen oli eräs 
seikoista, joissa hanke erosi nykyrakentamisesta.

Äänetön luminen metsä puunkaatoineen ja hevoskul-
jetuksineen oli vaiku�ava kokemus. Suuret puut kaadet-
tiin justeerilla. Kirvestä käyte�iin vain oppimismielessä 
hoikempien kolopuiden kaatamiseen. 1700-luvulla hir-
ret jopa katko�iin kirveellä; sahausta käyte�iin lähinnä 
lankkujen ja lautojen valmistamisessa. 

PAANUKIRKKOA RAKENTAMASSA

Eero Kemilä

Tukkisavotta

P
ekka A

garth

Tukkit kuorittiin ja pinnat sahattiin pois. Hirret veistettiin Juha Väyrysen johdolla.

Kattorakenteista ripustetun takin seinärangat laskeutuvat hirsirungon mukana. 
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telytaidon puute ohjasivat työtapaa nykyaikaisemmaksi. 
Hirsien pinnat piilu�iin ja jokainen voi todeta, e�ä työn 
jälki on mestarillinen!

Paanujen veistäminen
Vanhoja paanuja tarkastaessaan näkee lohkomisen ja 
veistämisen jälkiä, mu�a 1700-luvun lohkopaanujen 
valmistamisesta ei ole mitään tietoja. Paanumestari 
Eero Majava kutsu�iin apuun ja salaisuudet tulivat 
selviksi: paanupölkyn sahaaminen tukista ja yläpinnan 
merkitseminen, puukiilojen käy�ö, paanun suuntautu-
minen, ohentaminen ja tasaus sekä kärjen veisto. Koska 
puulajina oli helposti kieroutuva haapa, tehtiin paanut 
vain 4-6 tuumaa leveiksi, mikä lisäsi tuntuvasti paanujen 
lukumäärää. 

Naulojen takominen
Takonaulat valmiste�iin perinteisin menetelmin, joskin 
naularauta oli valmiiksi sopivan kokoiseksi valssa�ua. 
Taotut naulat olivat li�eitä, sellaisia jotka poiki�ain lyö-
tyinä katkaisevat paanun syyt eivätkä vaadi esipora�ua 
reikää halkeamisen estämiseksi. 

Hidas, hiljainen, hämärä
Talvinen metsätyömaa, jossa moo�orisahat eivät melua 
ja koneet raasta luontoa oli uskoma�oman rauhallinen. 
Komea, koneeton hirsilaani keräsi kiitosta äänimaail-
mansa vuoksi; sahan suhauksia, kirveen kalahduksia, 
kilkutusta sepän pajasta.

Sähkön puu�uminen rajoi�i ulkotyön valoisaan ai-
kaan ja illan hämärtyminen tiesi levon alkamista. Myös 
valmis kirkko on hämärä. Ka�olyhty korkealla on ainoa 
ikkuna-aukko ja lähivaloina palavat kyn�ilät. Pyhäjoen 
hiljaisella rantatörmällä pieni puukirkko palvelee kirkol-
listen tilaisuuksien lisäksi kaikkia hiljaisuuden ja rauhan 
etsĳöitä.

Panu Kaila
Arkkitehti

Työmaa 
Kun runkotyö käynnistyi keväällä 2000, lii�yi mukaan 
useita oppilaitoksia. Eräs tavoi�eista oli toimiminen ope-
tuskohteena. Toimin itse useiden työleirien johtajana ja 
työmaan vastaavana mestarina oli Kalevi Hu�unen.

Tukkien sahaus
Rakennuspaikalla, laanilla, tukit kuori�iin. Hirren 
leveys merki�iin tukkiin liitulangalla ja hirsi kela�iin 
sahauspukeille ja pinnat saha�iin pois käsin. Lyhyempiä 
hirsiä tehtiin veistämällä. Myöhemmin hirsien, lankku-
jen ja lautojen sahaus tehtiin vesivoimalla. 1700-luvulla 
pinnat veiste�iin suoriksi ja jopa lautoja tai lankkuja sa-
ha�aessa tukin vastakkaiset pinnat ensin veiste�iin kir-
veellä suoriksi ja niille lyötiin liitulangalla sahausviivat. 
Vanhat, kan�aama�omat, käsin sahatut laudat tunnistaa 
juuri siitä, e�ä sivut ovat veistetyt. 

Sahausta puoluste�iin sillä, e�ä näin saatiin paljon 
käy�ökelpoista pintalautaa talteen. 1700-luvulla ei puun 
säästäminen työtä lisäämällä tullut mieleen. Hirren 
veistämistä suoraksi pide�iin nyt selvästi sahaamista 
vaikeampana. 

Hirsikehän veisto
Hirsilaani syntyi jokitöyräälle rakennuspaikan viereen. 
Kehää veiste�iin aluksi Oulun metsäoppilaitoksen kir-
vesmieskurssina. Myöhemmin Juha Väyrynen toimi työ-
tä johtavana mi�akirvesmiehenä. Sahatut hirret vara�iin 
ja koska seinään ei tullut tilke�ä, varaus veiste�iin telsol-
la pyöreäpohjaiseksi. 1700-luvulla varaus veiste�iin aina 
V-pohjaiseksi. Hirsiin pora�iin tapitus, joka varuste�iin 
irrote�avalla tapilla, sillä kehä pure�iin ja siirre�iin pe-
rustuksen päälle myöhemmin. 

Lukkonurkka piirre�iin vatupassin avulla. Salvoksen 
loveus tehtiin käsisahalla ja taltalla ja hirren katkaisu 
käsisahalla. 1700-luvulla hirret katkaistiin ja loveukset 
veiste�iin kirveellä. Työkalujen kehitys ja kirveenkäsit-
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Haapapaanut lohkotiin, sivut veistettiin, paanut upotettiin tervaan ja kiinnitettiin taotuilla nauloilla.
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Yritykset rakentaa vanhan näköinen rakennus nykytek-
niikalla ovat epäonnistuneet. Kärsämäellä pääte�iin teh-
dä päinvastoin; rakenne�iin moderni kirkko perinteisin 
menetelmin. Perusajatuksena oli 1700-luvulla käytössä 
olleiden materiaalien ja menetelmien käy�äminen ra-
kentamisen kaikissa vaiheissa. Runkojen koloaminen, 
kirvesmiestyöt, hirsien veistäminen, paanujen lohkomi-
nen ja veistäminen, lankkujen sahaaminen, tervan pol�o, 
naulojen ja muiden metalliosien takominen sekä työväli-
neiden valmistus tehtiin käsityönä ilman sähköä.

Hirsisydän
Rakennuksen sydän on hirsirakenteinen kuutio, jonka 
mitat ovat 10 x 10 x 10 metriä. Hirsisydän muodostaa 
rakennuksen kantavan rungon, joka o�aa vastaan myös 
vaippaan kohdistuvat kuormitukset. Hirsiseinät on 
jäykiste�y kaksoisvöljareilla, jotka tukeutuvat päistään 
la�ia- ja ka�orakenteisiin sekä keskeltä hirsisydäntä 
kiertävään vaakaristikkoon. Ristikko tukee ulkoseinära-
kenne�a, takkia, ja siirtää siihen kohdistuvan tuulikuor-
man hirsisydämen nurkkiin. 

Kattorakenteet
Pihlajaveden ja Keuruun kirkkojen suorakaiteen muotoi-
sesta pohjaratkaisusta johtuen niiden vesika�orakenteet 
on voitu toteu�aa tasorakenteina. Kärsämäen kirkon 
rungon neliömäinen poikkileikkaus johti kolmiulo�ei-
seen ratkaisuun, mikä teki ristikon nurkkien muotoilus-
ta haastavan tehtävän. Oli kehite�ävä uudenlaisia liitos-
tyyppejä, mu�a 1700-luvun tekniikalla. Lähtökohdasta 
johtuen liitokset tehtiin pääosin kosketus- tai lohenpyrs-
töliitoksina, jotka varmiste�iin puutapeilla.

Vesikaton kantava rakenne on puinen avaruusris-
tikko. Rakenteen käy�öaikaiset ja työn aikaiset kuor-
mitusyhdistelmät analysoitiin tietokoneohjelmalla. 
Koska ka�orakenteista ripuste�u ulkoseinä rakenne�iin 

katon jälkeen, ei työn aikaisessa kuormitusyhdistel-
mässä ollut mukana takin oman painon vaikutusta. 
Kuormitusyhdistelmien vaikutusta verratessa huomat-
tiin, e�ä lähes kaikkiin ristikon sauvoihin saa�oi syntyä 
joko puristus- e�ä vetorasitusta, mikä vaiku�i olennai-
sesti sauvojen liitosten muotoiluun. 

Liukuvat liitokset
Ulkoseinän, takin, rangat on ripuste�u hirsikehän päällä 
lepäävän ka�orakenteen ulokkeista. Verhousta tukevat 
rangat on tue�u vaakasuunnassa ka�o- ja la�iarakentei-
siin sekä keskeltä hirsirungon völjareihin. Puun kuivu-
miskutistumisesta johtuva painumaero on hoide�u liu-
kuliitoksella, joka sallii rankojen alapäiden liukua hirren 
laskeutumisen mukana, mu�a antaa tuen rangan vaaka-
suuntaiselle tukivoimalle. Kun hirsirunko on muutaman 
vuoden kulu�ua painunut lähelle lopullista mi�aansa, 
voidaan seinärangat lyhentää alapäistään.

Ka�oristikon sauvat kohtaavat salitilan keskellä 
”pirunnyrkkimäisessä” liitoksessa.  Liitoksessa ei ole 
käyte�y metalliosia, vaikka liitoksen sauvoihin saa�aa 
kohdistua sekä puristus- e�ä vetorasituksia. Liitos on 
suunniteltu siten, e�ä se lukkiutuu automaa�isesti 
puisten kiilojen avulla.

Päätelmiä
Käsityömäiset menetelmät ovat hyvin työvaltaisia, eikä 
rakentaminen olisi ollut mahdollista ilman talkootyöpa-
nosta. Vaativien liitosten ja työn korkean laatuvaatimuk-
sen takia oli yhtä tärkeää, e�ä työhön osallistui myös 
amma�irakentajia. Hanke toteute�iin Kärsämäen seu-
rakunnan ja Oulun yliopiston Puustudion ja lahjoi�ajien 
yhteistyönä. Projekti on osa Puustudion tutkimus- ja ke-
hitystyötä ja se rahoite�iin osi�ain EU:n tuella. 

Hanke osoi�i, e�ä perinteiset rakennustavat ovat 
käy�ökelpoisia ja niiden avulla voidaan luoda erityislaa-
tuista, materiaalin tuntuista puuarkkitehtuuria.

Jussi Tervaoja
Arkkitehti SAFA, Di, Tkl

PAANUKIRKON RAKENTEET
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Sydämen mestarillisesti piiluttu pinta
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Rakenneleikkaus 

Esimerkkejä puurungon kosketusliitoksista

Vesikattoa ja seiniä kantavan avaruusristikon keskeinen liitos.  Liitoksessa ei 
ole käytetty metalliosia, vaikka sen sauvoihin kohdistuu sekä puristus- että 
vetorasituksia kuormitusyhdistelmästä riippuen. Se lukkiutuu automaattisesti 
puisten kiilojen avulla.Kattorakenteiden lohenpyrstöliitos

Ulkoseinärungon liukuva liitos

Piirros: Martti Jokinen
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Piirrokset: Jussi Tervaoja
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Piirrokset: Anssi Lassila

Julkisivukatkelma 1:12,5. Kattorakenteista ripustettu 
takki. Paanun lohkottu pinta jättää puun syyt eläviksi.

Avaruusristikon keskeinen liitos 
1:25. 
Sauvoihin kohdistuu 
kuormitus yhdistelmästä 
riippuen sekä puristus että 
vetorasituksia. Liitos lukkiutuu 
puisten kiilojen avulla.

Kattolyhty 1: 50

Oven kara 1:5

Arkaainen hahmo jatkaa kansanrakentajien puukirkkoperinnettä.
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The church consists of a log ”heart” and a shingle 
”cloak” that has been tarred black. This solution 
is both structural and functional and it strives 
for optimal weather resistance. The figure of the 
church blends in with the local building stock and 
the economical architecture continues the wooden 
church tradition of folk builders. 

The church was built according to Architect 
Panu Kaila’s concept using handicra� methods 
from the 18th century. The lumber for the log 
frame was felled and hewn by hand. The corner 
joints were made with an axe, a saw and a chisel. 
Once the foundation was ready, the log frames 
were assembled using a home-made winch and the 
surface was finished with a wide-bladed hatchet. 

The roof structures were built from 5 x 5” hewn 
wood. The joints were notched and secured with 
wood dowels. In the middle of the church hall, the 
ends of the rods extending from the outer walls 
were locked into the skylight’s rods using notched 
joints and fixed with wood wedges. The aspen shin-
gles of the roof and outer walls have been cle�. The 

surface of the shingles is living and durable since 
the wood’s cell tissue is not broken by the cleaving. 
The shingles were finished by being pared, dipped 
into hot tar and nailed into place. The wrought-
iron parts have been wrought from scrap metal and 
then tempered by submerging the hot metal into 
tar for a li�le while. This treatment formed a black 
surface that protects it from rust. 

Both the shingles and the foundations were 
done as volunteer work together. The log frame 
and structures were made under the supervision of 
professionals. The use of traditional methods was 
learned in conjunction with the construction of the 
church, and teaching material was produced. 

The design is my Master’s Thesis that was 
wri�en on the basis of the proposal that won the 
design competition held by the Wood Studio at the 
University of Oulu. This work required thorough 
familiarisation with old construction methods, and 
the skills and expertise of the old cra�smen made 
this project unique. The end result is a bit diverse, 
although decent on the whole. The workmen have 
le� their mark on the church.

Anssi Lassila

The Shingle Church at 
Kärsämäki
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Jussi Tiainen

Jussi Tiainen
Jussi Tiainen

Hidas, hiljainen, hämärä.      
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Die Kirche besteht aus einem ”Herzen” aus 
Blockbohlen und einem mit schwarzer Teerfarbe 
gestrichenen, mit Schindeln gedeckten ”Mantel”. 
Diese Lösung ist funktional und ergibt zudem eine 
optimale Wi�erungsbeständigkeit. Der Baukörper 
der Kirche fügt sich gut in den lokalen Baubestand 
ein, und die auf das Wesentlichste reduzierte 
Architektur setzt die Holzkirchen-Tradition der 
volkstümlichen Baumeister fort.

Die Kirche wurde, dem Leitgedanken des 
Architekten Panu Kaila folgend, mit aus dem 18. 
Jahrhundert stammenden Handwerksverfahren 
erbaut. Das Langholz für den Blockbohlenrahmen 
wurde von Hand gefällt und zugesägt. Die 
Verbindungen wurden mit Beilen, Sägen und 
Stechbeiteln herausgearbeitet. Nachdem das 
Fundament gelegt worden war, wurde der 
Blockbohlenrahmen mi�els einer selbst gefertigten 
Winde zusammengesetzt, und die Oberfläche wur-
de mit einem Beil mit breiter Schneide behauen.

Die Dachkonstruktionen wurden aus 5 x 
5 Zoll starkem Schni�holz errichtet. An den 
Verbindungsstellen wurden Zapfenlöcher in das 
Holz gebohrt und in diese Holzzapfen einge-
setzt. Inmi�en des Kirchsaals wurden die Enden 
der von den Außenwänden kommenden Stäbe 
mi�els Zapfenverbindungen an den Stäben 
der Dachlaterne verankert und mit Holzkeilen 
verkeilt. Die Espenschindeln für das Dach und 
die Außenwände wurden längs der Maserung 
behauen, so dass die Zellenstruktur des Holzes 
heil blieb. Dadurch erhielt man eine lebendige, 
dauerha�e Oberfläche. Die Schindeln wurden 
mit Schnitzmessern zurechtgeschnitzt, in heißen 
Teer getunkt und an ihre Stelle genagelt. Die 
aus Schmiedeeisen bestehenden Teile wurden aus 
Metallschro� geschmiedet. Sie wurden gehär-
tet, indem man sie in heißem Zustand kurz in 
ein Teerbad eintauchte.  Dadurch entstand eine 
schwarze, vor Korrosion schützende Oberfläche.  

Die Schindeln und die Grundierungsarbeiten 
wurden von Freiwilligen gemacht. Bei der Fertigung 
und Aufstellung des Blockbohlenrahmens und 
sonstiger Konstruktionsteile wurden Profis 
herangezogen. Die am Bau Beteiligten haben 
sich mit den traditionellen Verfahren vertraut 
gemacht und waren danach in der Lage, darüber 
Lehrmaterialien zu erstellen.

Als Plan diente eine von mir angefertigte 
Diplomarbeit, der wiederum ein siegreicher 
Entwurf aus einem Planungswe�bewerb zu-
grunde lag, der am Holzstudio der Universität 
Oulu abgehalten worden war. Die Arbeit setzte 
ein gründliches Studium der alten Bauweisen vo-
raus, und dank der alten Handwerkskünste ist das 
Projekt einzigartig geworden. Das Endergebnis 
macht einen etwas bunten Eindruck, aber als 
Ganzes hat es etwas Menschliches: Die Spuren der 
Hände der Erbauer sind noch deutlich zu sehen.

Anssi Lassila

Schindelkirche von Kärsämäki
Jussi Tiainen
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22

1 • 2005   PUU

23

Rakennukset

L’église se compose d’un « cœur » en madriers 
équarris et d’un « manteau » en bardeaux gou-
dronné noir. Ce�e solution est tant structurelle 
que fonctionnelle et vise à assurer une résistance 
optimale aux intempéries. L’église s’intègre par sa 
forme dans les bâtiments environnants et son ar-
chitecture épurée poursuit la tradition d’églises en 
bois des anciens constructeurs issus du peuple. 

L’église a été construite, conformément à l’idée 
de l’architecte Panu Kaila, par les méthodes arti-
sanales du 18ème siècle. Les arbres employés pour 
l’ossature en bois équarri ont été aba�us et sciés à 
la main. Les assemblages d’angle ont été façonnés à 
la hache, à la scie et au ciseau. Une fois la fondation 
construite, l’ossature en bois équarri a été érigée 
à l’aide d’un treuil fabriqué par les constructeurs 
eux-mêmes et sa surface a été finie à l’aide d’une 
hache à large fer. 

Les structures du toit sont en bois scié de 5 x 
5». Les assemblages ont été entaillés et fixés à l’aide 
de tenons en bois. Les extrémités des tiges sortant 
des murs extérieurs vers le milieu de l’église ont 
été fixées sur les tiges de la lanterne par des assem-
blages encochés et des coins en bois. Les bardeaux 

en tremble du toit et des murs extérieurs ont été 
fendus. La surface des bardeaux est vivante et ré-
sistante, car le tissu libérien est resté intact dans le 
bois fendu. Pour leur finition les bardeaux ont été 
taillés, puis ils ont été trempés dans du goudron 
chaud et mis en place par clouage. Les pièces en 
fer forgé ont été faites à partir de ferrailles. Elles 
ont été trempées dans du goudron pour créer une 

surface noire qui protège de la rouille. 
Les bardeaux et la fondation ont été faits par 

des bénévoles. L’ossature en bois équarri et les 
autres structures ont été construites sous la di-
rection de professionnels. La construction de ce�e 
église a permis d’apprendre l’emploi des méthodes 
traditionnelles et de produire un matériel éducatif. 

J’ai fait mon mémoire de diplôme sur ce projet 
en me basant sur la proposition qui a remporté 
le concours d’architecture de l’atelier du bois de 
l’Université d’Oulu. Ce travail a nécessité que je 
me familiarise bien avec les anciennes méthodes 
de construction et ce sont les connaissances des 
anciens artisans qui ont rendu ce projet excep-
tionnel. Le résultat final est un peu hétéroclite, 
mais humain dans son ensemble.  L’empreinte des 
constructeurs est bien visible. 

Anssi Lassila

Eglise en Bardeaux de 
Kärsämäki

Leikkaus 1:250

Pieni kirkko Pyhäjoen rantatörmällä kutsuu kaikkia hiljaisuuden ja rauhan etsijöitä.

Rakennuttaja: Kärsämäen seurakunta
Arkkitehti: Anssi Lassila
Rakennesuunnittelija: Jussi Tervaoja
Rakentaminen: Kirvesmiesryhmä, 
Juha Väyrynen ja talkooväki
Vastaava mestari: Kalevi Huttunen
Puutavara: Kärsämäen seurakunta, UPM
Projekti on osa Oulun yliopiston puustudion 
tutkimus- ja kehitystyötä.
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Kylätalo Pal�ina sisältää tilat neljälle päiväkotiryhmälle 
sekä avoimelle päiväkodille. Lisäksi tiloja annetaan eri 
ryhmien käy�öön iltaisin ja viikonloppuisin. Perusidea 
on yhteisöllinen; talo on Kauklahden kyläyhteisön ko-
koontumispaikka. 

Tilat on käy�ötarkoituksen mukaan koo�u omako-
titalon kokoisiksi massoiksi, jotka on sĳoite�u kokoa-
van vesikaton alle. Kylätalon ka�o on reippaasti taloa 
suurempi ja sen ympärille syntyy runsaasti kate�ua 
ulkotilaa, eikä erillisiä sisääntulo- ja oleskelukatoksia 
tarvita. Lisäksi vaakapaneloitu julkisivu on hyvässä 
sääsuojassa. 

KYLÄTALO PALTTINA, ESPOO

Suunnittelutoimisto Molino Oy
Finnmap Consulting Oy

Leveät räystäät kannatetaan pyörein liimapuupi-
larein terassin reunasta. Liimapuupilarit tuetaan jul-
kisivusta puisin nurjahdussitein. Terassi muodostaa 
talon varsinaisen sokkelin. Kaksikerroksisen sisätilan 
lasĳulkisivun eteen rakennetaan puurakenteinen par-
veke, joka kannatetaan samoista pilareista. Ratkaisu 
on energiataloudellinen; leveän räystään ja varjostavan 
parvekkeen takia suuret lasipinnat voidaan tehdä ilman 
aurinkosuojalaseja.

Kylätalo runko on liimapuuta. Salin ja teknisten 
tilojen betoniharkkorakenteet jäykistävät rungon. 

Kattorakennetutkielma Näkymä Piazzalta Kotialueiden eteishalli
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Kantavien pilarien ja palkkien dimensiota on kasvate�u 
suuremmiksi kuin pelkästään rakenneteknisesti olisi ol-
lut perusteltua. Näy�ävällä rakennusrungolla on pyri�y 
saamaan puuta näkyviin sisätiloihin, sillä rakennuksen 
paloluokka on P2 ja puun käy�ö pintamateriaaleina on 
rajoite�ua. Rakennus on sprinklaamaton. Rakennuksen 
kantavien pilarien väleihin syntyy pieniä, lapsen mi�a-
kaavaan sopivia tiloja.

Kylätalo Pal�inan suunnitelma perustuu arkkitehti-
kilpailun voi�aneeseen ehdotukseen. Talon laajuus on 
1650 brm² ja se valmistuu Kauklahden asuntomessuille 
2006.

Mikael Gylling

Rakennuttaja/tilaaja: Espoon kaupunki
Tekninen keskus, Talonsuunnittelupalvelut
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Suunnittelutoimisto Molino Oy
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy

Aksonometria 1:400

Rakenneaksonometria 1:100

Näkymä kotialueiden eteishallista

K
uvat: Suunnittelutoim

isto M
olino
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s TEHTÄVÄNÄ RAKENTEELLINEN 
MUOTO

KÄRSÄMÄKI TOWER

Ideakilpailu Oulun yliopiston 
arkkitehtiopiskelijoille

Kärsämäen seurakunta on tullut tunnetuksi innovatiivi-
sesta puurakentamisesta Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin osaston Puustudion kanssa toteutetun paanukirkon 
ansiosta. Nyt Kärsämäki haluaisi rakentaa 40 metrisen 
puutornin, joka olisi Pohjoismaiden korkein puuraken-
nus. 

Paanukirkko esi�elee käsityömäisen puuarkkiteh-
tuurin mahdollisuuksia, ja torni suuntautuu moderniin 
teolliseen puurakentamiseen. Kärsämäen puutorni olisi 
kansainvälisesti ainutlaatuinen high-tech -rakennus, 
joka saa ilmeensä rakenteellisuudesta ja puuosien lii-
toksista.  

Nivalan-Haapajärven seutukunta, WoodFocus Oy, 
Puutuotealan osaamiskeskus ja Puustudio järjestivät 
tornin ideoinnista kaksivaiheisen kilpailun. Toiseen vai-
heeseen valituille tekĳöille anne�iin jatkosuunni�elua 
varten ehdotuskohtaiset ohjeet sekä työpariksi rakenne-
tekninen asiantuntĳa. Näin halu�iin varmistua ehdotus-
ten toteu�amiskelpoisuudesta.  

Kilpailutehtävän tulos
Kärsämäen keskustaajamaan suunniteltu torni tulee 
toimimaan näköalatornina. Tornin ja näköalatasanteen 
tuli turvallisuussyistä olla sulje�ava, sisätilaa tuli voi-
da käy�ää näy�elytilana ja lisäksi ulkoseiniä piti voida 

käy�ää kiipeilyyn. Valaistuksen sekä puurakenteiden 
vaiku�avuuden takia osan seinistä tuli olla läpinäkyviä. 

Pääasiallisena runkomateriaalina tuli olla liimapuu ja 
liitokset tehtäisiin tappivaarnatekniikalla. Täydentävissä 
rakenteissa ja pinnoissa sai käy�ää kaikkia teollisia puu-
tuo�eita. Rakenteiden säänsuojaukseen ja pitkäaikais-
kestävyyteen tuli kiinni�ää erityistä huomiota. 

Vaikka rakenteellinen muoto on vaativa arkkitehtoni-
nen tehtävä, kilpailu tuo�i valikoiman persoonallisen in-
novatiivisia ehdotuksia. Parhaimmat kilpailuehdotukset 
ovat toteute�avissa sekä osoi�ivat rikkaalla ja monipuo-
lisella tavalla puun käy�ömahdollisuuksia vaativassa 
kohteessa. Onnistuneimmissa töissä on näy�ävän ra-
kenteellinen ilme ja näköalatasanteelle nousu on ideoitu 
elämykselliseksi tapahtumaksi. 

Ville-Pekka Ikolan ja TkT Tuomo Poutasen voi�a-
neen ehdotuksen yleishahmo on keveän dynaaminen. 
Elliptisen kartiotornin ympärille spiraalimaisesti kier-
tyvät liimapuupilarit muodostavat rakenteen, joka on 
sekä vauhdikkaan ilmeikäs e�ä rationaalinen, jäykkä ja 
helposti elementoitavissa. 

Tornin toteu�amiskustannuksiksi on arvioitu 1,5 mil-
joonaa euroa. Suunni�elun on tarkoitus alkaa vuoden 
2005 kuluessa ja rakentamisen vuonna 2006. Mikäli pro-
jekti johtaa toteutukseen, kilpailun voi�aja jatkaa koh-
teen suunni�elua Puustudion tutkimus-, tuotekehitys- ja 
suunni�eluryhmässä.

Jouni Koiso-Kan�ila
Professori, arkkitehti SAFA

2. palkinto: “Musta kurki”, arkkit.yo:t Mikko Pohjaranta ja 
Janne Laukka, DI / arkkitehti Jussi Tervaoja

3. palkinto: “Neulansilmä”, arkkit.yo Mika Lang, DI 
Seppo Mäkinen
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1. palkinto: “Skyescape”, arkkit.yo 
Ville-Pekka Ikola
tekn.tri Tuomo Poutanen

Lunastus: “Twister”, arkkit.yo Timo 
Leiviskä, tekn.tri Mika Leivo

Lunastus: “Himmeli”, arkkit.yo Riku Hukkanen, DI Pekka Nykyri

Kunniamaininta: 
“Kaleidoskooppi”, arkkitehti 
SAFA Antti Heikkilä

Kunniamaininta: 
“Pro Vision”, 
arkkit.yo Antti 
Karsikas

Pohjapiirustus 1:200

Julkisivuprojektiot 1:400

Sisäperspektiivi
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UPM, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudio 
sekä Puutuotealan osaamiskeskus järjestivät yhdessä 
Oulun kaupungin ja Suomen Asuntomessujen kanssa 
ideakilpailun puisen hiljentymiskappelin suunni�elusta 
Oulun 2005 asuntomessualueelle Toppilansaareen. 

Ideakilpailun tavoi�eena oli löytää kappelille arkki-
tehtuuriltaan innovatiivinen ja korkeatasoinen ratkai-
su. Ratkaisussa tuli ilmetä tilan sakraali, ekumeeninen 
luonne. Valonkäy�öön sekä siirre�ävyyteen ja uudel-
leenkokoamiseen oli kiinnite�ävä erityistä huomiota. 
Rakenteiden tuli olla paitsi arkkitehtonisia ja kauniita 

HILJENTYMISKAPPELI

OULUN ASUNTOMESSUALUE 
2005, TOPPILANSAARI

Ideakilpailu Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osaston 
opiskelijoille

myös säätä sekä lukuisia kuljetuksia ja pystytyksiä kes-
täviä.

Kilpailuehdotukset toivat monipuolisella tavalla esiin 
puun ja puutuo�eiden mahdollisuuksia julkisessa ra-
kentamisessa. Useimmiten puuta on käyte�y oivaltaen 
sen sauvamainen luonne sekä rakenteellisena e�ä teks-
tuuria luovana pintamateriaalina. Vaneria on käyte�y 
levymäisten rakenteiden ja sileiden pintojen materiaa-
lina. Parhaissa ehdotuksissa kappelin sisätila saa omi-
naislaatunsa puun materiaalitunnusta, jota korostetaan 
harkitulla luonnonvalon käytöllä.   

1. palkinto: ”Lilja”, Vesa Oiva, avustaja: Jussi Kalliopuska

2. palkinto: ”Tervasalmiakki”, Juha Kämäräinen

3. palkinto: ”Arkki ja malja”
Tapani Tommila
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Lunastus: ”Hiljainen valo”, Janne Laine

Vesa Oivan tekemä voi�anut ehdotus ”Lilja” on 
yksinkertaisilla peruselementeillä luotu veistokselli-
nen kappeli, jonka hahmo on sakraali. Sisäänkäynti ja 
näy�elytilat on eroteltu taitavasti ja hierarkkisesti kap-
pelitilasta. Pieni 30 m² kokoinen kappeli tarjoaa asun-
tomessukävĳöille mahdollisuuden rauhoi�umiseen ja 
hiljentymiseen vilkkaalla näy�elyalueella. 

Kappeli on määrä rakentaa valmiiksi heinäkuun 
2005 alkuun mennessä. Hiljaisuuden kappeli siunataan 
käy�öön Oulun Asuntomessujen avajaispäivänä 15. hei-
näkuuta 2005.

Markku Karjalainen
 Arkkitehti SAFA, Tkt

Lunastus: ”Arkki”, tekijä: Petri Ilmarinen

Julkisivuprojektioita 1:250

Pohjapiirustus 1:250
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TKK:n Puu-lasi-studion suunni�elukohteena on Helsinki 
Design Weekin 2005 info-paviljonki. Arkkitehtiopiskelĳa
kilpailun pohjalta Ateneumin puistoon toteute�ava kuo-
rimainen rakennelma toimii por�ina ja symbolina HDW 
-tapahtumalle. Taideteollisen korkeakoulun opiskelĳat 
suunni�elevat ja toteu�avat puiston toiseen päähän 
oman installaationsa.

Kilpailun perusteella toteute�avaksi vali�u ehdotus 
tutkii puun ja lasin innovatiivista käy�öä rakenteellises-
ta ja estee�isestä näkökulmasta. Kolmiomaisiin vaneri-
lasikase�eihin perustuvalla järjestelmällä toteutetaan 
vapaamuotoinen kuorirakenne. Samalla perehdytään 
cad -suunni�eluun tietokoneohjatun tuotantotekniikan 
mahdollisuuksia. Puu- ja lasikomponentit työstetään 
cnc -tekniikalla, kootaan kaseteiksi ja asennetaan TKK:n 
työpajassa. Rakennelma kuljetetaan kokonaisena raken-
nuspaikalle.

Projekti suunnitellaan ja toteutetaan Puu-lasi-studios-
sa kevään 2005 aikana. Puu- ja lasikomponentit toimi�a-
vat UPM, Tamglass Oy ja Pilkington Oy

Suunnitelman arkkitehtonisena lähtökohtana on ”vie-
ras objekti” joka läsnäolollaan aktivoi Ateneumin puis-
ton. Paviljongin olemus vaihtelee; päivällä lasinen kuori 
heĳastaa ympäristöään ja pimeällä rakennus hohtaa 
lyhtynä. Ulospäin lasi muodostaa kalvomaisen pinnan 
ja sisätilaa hallitsee koivuvaneri.

Pekka Heikkinen
Arkkitehti SAFA

VIERAS OBJEKTI

PUU-LASI-STUDIO 2005

Teknillinen korkeakoulu, 
arkkitehtiosasto

Puu-lasiliitos detalji / luonnos 1:2,5

Eero P
uurunen

TK
K

 P
uulasistudio

Lasi-vanerikasetin puukomponentit

Runkotutkielma

Aleksi Niemeläinen Elina Voipio
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Eero Puurunen Eero Puurunen

Ilkka Salminen Uula Kohonen

HDW-paviljonki kuljetetaan syksyllä 2005 Otaniemestä Ateneumin puistoon.
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Korkean kallion juureen, kosken suvannon syliin aset-
tuva rakennus muodostaa suojaisan kehän, jossa sau-
na- ja kerhotilat sekä uimavalvomo ja kahvila kiertyvät 
luostarimaisen sisäpihan ympärille. Piha voidaan sulkea 
kääntöovin. Sulje�una sen keskelle jää suojaisa tila yk-
sityiseen käy�öön ja ava�una terassi aukeaa rannalla 
oleiluun ja kesäkahvilan pitoon. Kerhotilat ja valvomo 
avautuvat kohti jokisuuta. Hirsisauna sĳoi�uu pihan 
perälle.

Rakennuksen alapohja on arinamainen liimapuuris-
tikko, joka on peruste�u teräspaalujen varaan. Ristikolta 
nousevat rankorakenteiset rakennukset, joita täyden-
tävät suuret kääntöovet. Runko on jäykiste�y vaneri-
levyin. Talo eristetään ekovillalla ja puurungon päälle 
valetussa laatassa on la�ialämmitys. 

Sisäseinät ovat höylä�yä kuusipaneelia ja ulkoverho-
uksena on hienosaha�u liimapuupaneeli, joka kuullo-
tetaan valkoiseksi öljypohjaisella puunsuojalla. Sisällä 

TUULENPESÄ

PIKKUKOSKEN UIMARANNAN 
KESKUSRAKENNUS, HELSINKI

Teknillinen Korkeakoulu, 
arkkitehtiosasto, Puustudio 

pintakäsi�elyt ovat vesiliukoisia. Rakennuksen räys-
täät sekä katokset ovat tarkkuushio�ua kertopuulevyä 
ja ka�eena on konesauma�u pelti. 

Puustudion ideakilpailuun perustuva suunnitel-
ma toteutuu Helsingin kaupungin liikuntaviraston 
rakennu�amana. Puustudion opiskelĳat ovat suunni-
telleet ja rakentaneet saunahuoneen, jossa käyte�iin 
Pikkukoskelta puretun taiteilĳatalon piilu�uja hirsiä. 
Mäntypuiset rakenteet ovat sovellus pystyhirsiraken-
teesta. La�ia ja ka�o ovat höylä�yä kuusta ja lauteet 
tervaleppää. Saunan toteu�amisen erityishaasteina 
olivat pure�avuus ja siirre�ävyys valmiin rakennuk-
sen sisään.

Rakennus on läpi vuoden uimareiden käytössä. 
Korkealuokkaisen puuarkkitehtuurin lisäksi tilaajan 
tavoi�eena olivat, pitkäikäisyys sekä sulje�avuus ilki-
valtaa vastaan. Rakennus valmistuu kesällä 2005 osana 
Vanhan Kaupungin alueen kehityssuunnitelmaa.

Tatu Korhonen

TKK Puustudio

A
nne K

iinnunen
Tatu K

orhonen



32

PUU   1 • 2005Koulut 1 • 2005   PUU

33

Koulut

Rakennuttaja ja käyttäjä: Helsingin Kaupunki, Liikuntavirasto
Arkkitehtisuunnittelu: TKK, Puustudio, Tatu Korhonen, (pääsuunnittelija Pekka Heikkinen)
Rakennesuunnittelu: Kareg Oy, Kari Avellan, Erkki Hänninen
Pääurakoitsija: Pohjarakennusexpertit Oy, Raimo Kuokkanen
Puutavara: Finnforest Oyj, Mika Ruohonen, Olli Rojo ja Puukeskus, Markku Makkonen
Hirsisaunan suunnittelu ja toteutus: TKK, Puustudio, Daniela Grotenfelt, Mari Jaakonaho, Essi Käppi, Kalevi Saarela, Mika Koskela ja 
Tatu Korhonen, ohjaajina Katja Savolainen, Marko Huttunen sekä Georg Grotenfelt, rakenteet Hannu Hirsi

Pohjapiirustus  1:200

Poikittaisleikkaus  1:200

Rakennedetalji  1:20

Työmaa talvella 2005
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Luin Itävaltalaista arkkitehtuurilehteä kateellisena. 
Lehdessä esiteltiin taitavasti suunniteltuja ja huolellisen 
tarkasti rakenne�uja puutaloja. Urakoitsĳana oli poik-
keukse�a puurakentamiseen erikoitunut yritys, joka val-
mistaa talon komponentit verstaassaan ja asentaa ne tar-
kalla toleranssilla työmaalla. Yritys ei ole talotehdas eikä 
rakennusliike, vaan jotain siltä väliltä. Suomalaisesta 
talotehtaasta poiketen ne rakentavat korkeatasoista 
arkkitehtuuria sekä pientalojen lisäksi suuria, haastavia 
puurakenteita. Periaa�eena on erikoistuminen puura-
kentamiseen, yksilöllisten ja esivalmiste�ujen puukom-
ponen�ien käy�ö sekä kiinteä yhteistyö rakennusten 
suunni�elĳoiden kanssa.

Esivalmistus ei ole itsetarkoitus, vaan sen tulee tar-
koi�aa parempaa laatua, kuten itävaltalaiset esimerkit 
osoi�avat. Hyvillä työstötyökaluilla tehdasoloissa saavu-
tetaan työmaata parempi työnjälki. CNC -jyrsin leikkaa 
puuta moo�orisahaa paremmin. Hallituissa kosteusolo-
suhteissa myös pintakäsi�elyt onnistuvat paremmin ja 
suunniteltu lopputulos voidaan saavu�aa varmemmin 
kuin ulkona sään armoilla. Lisäksi rakennuksen vaippa 
voidaan sulkea mahdollisimman nopeasti. 

Euroopassa ei ole tavatonta, e�ä myös arkkitehti 
tai rakennesuunni�elĳa on puurakentamisen spesia-
listi. Meidän suurimmissa insinööritoimistoissamme 
on jo puurakenteisiin pätevöityneitä suunni�elĳoita, 
mu�a arkkitehtien parissa leimautuminen koetaan 
jostain syystä pahaksi. Lieneekö syy puunkäytön 
paino�uminen pientalotuotantoon ja haastavien puu-
kohteiden vähäisyys. Arkkitehdeille ei myöskään ole 
Rakennusinsinööriliiton pätevöitymiskoulutusta vastaa-
vaa mahdollisuu�a erikoistua.

Itävaltalainen arkkitehti ja professori Hermann 
Kaufmann kertoi, e�ä hänen toimistossaan puukohteet 
eivät ole koerakennuksia vaan normaalia rakennustuo-
tantoa. Hänelle puu on vastaus esimerkiksi nopeaan 
rakentamisaikatauluun, rakenteelliseen ongelmaan 

tai tarpeeseen tehdä korkealuokkaista arkkitehtuuria. 
Suomessa on kymmenen viime vuoden aikana tehty 
hyvää työtä puurakentamisen parissa. Odotankin, e�ä 
tulokset näkyvät siten, e�ä myös normaalituotannossa 
aletaan ymmärtää puun käytön etuja.

Osaaminen kar�uu rakentamisessa ja suunni�elussa. 
Se on kuitenkin hidas tapa oppia. Suomen Arkkitehtilii�o 
ja Wood Focus järjestivät vuoden alussa lyhyen kou-
lutuksen puurakentamisen keskeisistä kysymyksistä. 
Koulutus oli hyvä, mu�a vain pieni osa maamme 3000 
arkkitehdista ehti paikalle. Vastaavanlaisia seminaa-
reja järjestetään vuosi�ain ja olen kuullut, e�ä Wood 
Focus järjestää jopa yrityskohtaisia koulutuspake�eja. 
Paloturvallisuus, kosteuskäy�äytyminen ja muut pe-
rustiedot voivat tuntua tylsiltä, mu�a hyvän arkkitehdin 
täytyy ne osata. Työskentelyn ja koulu�autumisen yh-
distäminen pitäisi olla itsestään selvää. Syvä oppiminen 
vaatii erikoistumista.

Seuraavilla sivuilla Pekka Kanerva, Alpo Ranta-
Maunus, Markku Kortesmaa sekä Curt Forsman koros-
tavat osaamisen, tutkimuksen ja kehityksen tärkey�ä. 
Vastapainona pitkän kokemuksen tuomalle painok-
kuudelle edellisillä sivuilla on esitelty puurakentamisen 
opiskelĳoiden rohkeampia näkemyksiä rakentamisesta. 
Tekeminen uudella tavalla vaatii määrätietoisuu�a ja 
halli�ua riskino�oa. 

Metla -talon suunni�eluun ja rakentamiseen osallis-
tuneilta kuulin, e�ä hanke sujui kaikin puolin hyvin, 
vaikka rakennusta tehtiinkin aivan uudella tavalla. Itse 
olin todistamassa työmaalla Henry Katajan kirvesmies-
ryhmän onnistunu�a kokeilua rakentaa talon ka�o 
maassa ja nostaa se ylös kahden asunnon kokoisina ele-
men�einä. Myös Anssi Lassila kirjoituksessaan yllä�yi 
kirvesmiesten osaamisesta ja amma�iylpeydestä. 

Rakennusteollisuu�a kuulee usein syystäkin arvos-
teltavan ja siksi on sitäkin mukavampaa työskennellä 
osaavan rakentajan kanssa. 

  Ps. lisää tietoa esimerkiksi sivulta 
   www.holzbau-amann.de

OSAAMISTA

Pekka Heikkinen
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Petäjäveden kirkko 1764

Laajasalon kirkko 2004
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Rakentamisessa kohdataan vaikeita haasteita, joita var-
ten tarvitaan ongelmanratkaisuun ja monimutkaisten 
asioiden käsi�elyyn koulute�uja, tohtoritason osaajia. 
Luovuuden osuu�a tuotekehityksessä ja prosessien ke-
hi�ämisessä ei voi yliarvioida, sillä rakentaminen ei ole 
yksinkertaisten miesten yksinkertaista työtä. 

Viime vuodet kiinnostuksensa puurakentamisen 
tuotekehitykseen ja tutkimukseen suunnannut Pekka 
Kanerva kannustaa puuteollisuusyrityksiä ja puura-
kentajia kilpailukyvyn parantamiseen jatkuvan tuote-
kehityksen keinoin. Talonrakennustekniikan emeritus-
professori puhuu 160 diplomityön, 20 lisensiaa�ityön 
ja 5 väitöskirjan ohjaajana sekä 40 vuoden kokemuksella 
opetus-, tutkimus ja tuotekehitystyöstä. 

Puurakentamisen haasteet ovat laadun ja tuo�avuu-
den kehi�äminen. Kanervan mukaan se tapahtuu mi-
nimoimalla käsityötä sekä lisäämällä tietokoneohja�ua 
lyhytsarjatuotantoa. Laadun mi�arit ovat terveellisyys, 
käy�öikä, kelpoisuus, toimivuus, muunneltavuus sekä 
kauneus ja tärkein työkalu niiden saavu�amiseksi on 
laadunvalvonta työn joka vaiheessa. 

Kuiva ja nopea rakentamistapa on puurakentamisen 
mahdollisuus. Hallitussa prosessissa esivalmistetut 
rakennusosat saadaan sääsuojaan mahdollisimman no-
peasti. Rakennuksen vaikein osa, ulkoseinä, tulee tehdä 

valmiiksi tehdasoloissa, kulje�aa työmaalle ja nostaa 
paikalleen.

Aika tuo�aa kustannuksia. Rakennusajan lyhentämi-
seen pitää päästä hyvin suunnitellulla osavalmistuksella, 
pitkälle kehitetyllä komponen�irakentamisella ja toimi-
tusten oikea-aikaisuudella. Kilpailu�amisella ei päästä 
parhaaseen tulokseen eikä laadun parantamiseen.

Osaamiseen ja tietovarannon kar�umiseen perustuva 
itseluo�amus on tärkeä ominaisuus prosessia kehite�ä-
essä. Uusi tapa toimia on vaikeaa ja sen siirtäminen käy-
täntöön vielä vaikeampaa. Siitä huolima�a rakentami-
sen tulee kehi�yä tuotantoa korostavasta näkökulmasta 
osaamisintensiiviseen suuntaan.

Kanerva on pitkän uransa aikana nähnyt muun muas-
sa bes -järjestelmän synnyn ja kehityksen. Merki�ävänä 
muutoksena hän pitää lai�eiden määrän jatkuvaa kas-
vua sekä rungon kustannusvaikutuksen vähenemistä. 
Innovatiivisen rakentamisen tulisi ka�aa myös puura-
kennuksiin sopivan laitetekniikan kehi�äminen.

Kehitystyö on joukkuepeli, jossa hyvät yksilöt aut-
tavat voi�amaan. Mestari-kisällĳärjestelmä on hyvä 
ylläpitämään nykytilanne�a, mu�a se ei luo mitään 
uu�a. Pyramidiorganisaatiota Kanerva pitää erityisen 
haitallisena. Tulosten tekĳää pitää palkita ja muistaa, e�ä 
onnistunut tuotekehityshanke ei ole lineaarinen prosessi 
vaan myös yhteensa�umalla on siinä osansa. 

LUOVUUTTA EI VOI YLIARVIOIDA

Tiivistelmä 
professori Pekka Kanervan 
jäähyväisluennosta 
Teknillisessä korkeakoulussa 
14.1.2005

Pekka Kanerva

Talonrakennustekniikan ma. professorina jatkaa TkT Ilmari Absetz, 
joka tulee korkeakouluun Tekesin teknologiapäällikön näköalapai-
kalta. Absetz on laatinut väitöskirjansa puun ja vanerin kosteuskäyt-
täytymisestä sekä toiminut vuosina 85 – 95 yhtenä Kanervan neljästä 
muskettisoturista.
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Tapaninpäivänä yllä�äneen tsunamin kaltaisia luon-
nonmullistuksia ei voi estää. Ilmiö on Intian valtameren 
alueella harvinainen ja asiantuntĳa-arvioiden mukaan 
sellainen toistuu muutaman sadan vuoden välein. 
Keinoja luonnosilmiöistä varoi�amiseksi on ja varoitus-
järjestelmiä voidaan rakentaa.

Rakentamisessa voimme estää onne�omuudet tai ai-
nakin rajoi�aa niitä. Puurakenteiden suunni�eluohjeen 
Eurocode 5:n mukaan rakenne tulee suunnitella siten, 
e�ä se kestää tarkoituksenmukaisella luote�avuudella 
kaikki kuormat, jotka todennäköisesti esiintyvät raken-
nuksen käytön aikana. 

Teoreettinen perusta
Tarkoituksenmukainen luote�avuus saavutetaan rajati-
lamitoituksessa siten, e�ä kuormien perusarvot eli omi-
naiskuormat kerrotaan kuorman osavarmuuskertoimel-
la ja materiaalien lujuuksien ominaisarvot jaetaan mate-
riaalin osavarmuuskertoimella. Tarkoituksenmukaiseksi 
laskennalliseksi luote�avuudeksi on muodostunut 
vuosi�ainen vaurioitumistodennäköisyys 10-5 eli yksi 
sadastatuhannesta voi vaurioitua.

Oloissamme lumikuorma on puurakenteiden tärkein 
kuorma. Perustietona ovat maassamme tehdyt havain-
not, joiden perusteella saamme lumikuormat maan 
pinnalla, josta katoille tuleva lumikuorma on 80 %. 
Lumikuorma nouda�aa ns. Gumbel-jakautumaa. 

Lumikuorman ominaisarvo valitaan siten, e�ä se 
toistuu keskimäärin 50 vuoden välein ja on suuressa 
osassa maata 2 kN/m². Yli�ymisen todennäköisyys 
vuoden aikana on 2 % ja 50-vuotisen käy�öiän aikana 
63 %. Rakennesuunni�elussa tämä arvo kerrotaan osa-
varmuuskertoimella 1,5, minkä mukaan 3 kN/m² on 
suunni�elukuorma. 

Jakauman yhtälöstä voidaan laskea, e�ä varmuusker-
toimella kerro�u kuorma yli�yy keskimäärin noin 1000 
vuoden välein ja sen esiintymistodennäköisyys suunni-
tellun 50 vuoden käy�öiän aikana on 5 %. Tällaisia ar-
vioita esite�äessä on huoma�ava niihin lii�yvä epätark-
kuus, koska luote�avia tilastoja lumikuormasta on vasta 
50 vuoden ajalta ja lisäksi yleisesti uskotaan ilmaston 
olevan muu�umassa. 

Rakenteiden luote�avuuteen kuuluu myös materi-
aalin luote�avuus. Puu on luonnon materiaali. Sen lu-
juusominaisuuksiin pystymme vaiku�amaan laji�elulla, 

jolla eliminoidaan huonon materiaalin pääsyn kantaviin 
rakenteisiin. Perusarvoksi on vali�u ominaislujuus, jota 
lujempaa on 95 % materiaalista. Tätä arvoa pienennäm-
me jakamalla sen materiaalin osavarmuuskertoimella, 
joka on esimerkiksi 1,3. 

Materiaalin osavarmuuskerroin voidaan arvioida 
laskennallisesti valitun luote�avuustason perusteella. 
Laskennallisen määrityksen perusteena on tieto materi-
aalin lujuusarvojen jakaumasta. Erityisen merki�ävä on 
heikoimpien lujuusarvojen esiintymistodennäköisyys. 

Puu kestää pitkäaikaista kuormaa vähemmän kuin 
lyhytaikaista kuormaa eli se viruu. Viruma otetaan 
huomioon kertomalla materiaalin lujuus olosuhdeker-
toimella, johon on kuorman aikavaikutuksen lisäksi 
yhdiste�y puun kosteustilasta johtuva materiaalin lu-
juuden korjaus. Pysyvälle kuormalle tämä kerroin on 0,6 
ja lumikuormalle 0,9. 

Tavallisesti materiaalin osavarmuuskertoimeen sisäl-
lytetään asioita, joilla otetaan huomioon suunni�elussa 
käyte�ävän laskentamallin epävarmuus, murtumistapa 
(sitkeä vai hauras), laadunvalvonnan tehokkuus jne.

Puurakenteiden vaurioiden syyt   
Edellä on seloste�u laskennollinen perusta, minkä 
nojalla rakenteiden suunni�elukuormat, -lujuudet ja 
varmuuskertoimet määritetään. Rakenteiden vaurioita 
ja sortumia tapahtuu kuitenkin myös syistä, joita teo-
ree�isessa laskelmassa ei ole ote�u huomioon. Tällaisia 
ovat rakenteiden suunni�elussa ja toteutuksessa tapah-
tuneet karkeat virheet ovat vauriotilastojen perusteella 
merki�ävä syy tapahtuneisiin vaurioihin. Jopa niin, e�ä 
on vaikea löytää muista syistä kuin selvistä virheistä joh-
tuvia vauriotapauksia. Niiden torjunnassa rakentajien ja 
suunni�elĳoiden amma�itaito ja toiminnan laadunvar-
mistus ovat tärkeimpiä tekĳöitä.

Runsaan 20 vuoden ajalta on kirjoi�ajien tietoon tullut 
30 kantavien puurakenteiden vauriota Suomessa. 90 %:
ssa tapauksista on tiedossa jokin muu syy kuin poikke-
uksellisen alhainen lujuus, harvinaisen korkea luonnon-
kuorma tai epätarkkuus laskentamallissa. Myös lopussa 
kymmenesosassa olisi mahdollisesti ollut löyde�ävissä 
selvä syy, jos vaurio olisi tutki�u. Vauriotilaston positii-
vinen puoli on, e�ä tapauksissa ei ole menete�y ihmis-
henkiä.

PUURAKENTEIDEN VARMUUS

Alpo Ranta-Maunus
Markku Kortesmaa

Kuva 1. Vuosittaisen lumikuorman jakauma.
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Tapahtuneet vauriot on luokiteltu primaarisen syyn 
mukaan taulukossa 1. Nimeäminen on jossain määrin 
subjektiivista, koska useimpien vaurioiden syntyyn on 
vaiku�anut monia syitä. Yleisimmäksi vakavien vaurioi-
den syyksi osoi�autuu nurjahdustuennan tai jäykistävi-
en rakenteiden puu�uminen. Yleensä virhe on tapahtu-
nut rakennustyömaalla, missä tuennan merkitystä ei ole 
ymmärre�y. Ääritapauksessa halli on rakenne�u ilman 
suunni�elua. 

Toiseksi suurin määrä vaurioita on ollut alaslaske�u-
jen ka�ojen putoamisia. Ne eivät ole varsinaisia kanta-
van rakenteen vaurioita, mu�a on ote�u tilastoon mu-
kaan koska ne muodostavat henkilöturvallisuusriskin.

Taulukko 1. Suomalaisten puurakenteiden vaurioiden primaariset 
syyt, 1980-2003

lukumäärä huomautuksia
Stabiiliuden menettäminen (puutteet jäykistyksessä 
ja nurjahdustuennassa)

11 yleensä toteutusvirhe

Sisäkattojen putoaminen (naulojen tartuntalujuus) 9 usein suunnitteluvirhe ja kuormien 
ylittyminen

Liimapuun taivutusmurto
  - alhainen lujuus, syy tunnettu
  - alhainen lujuus, syy tuntematon

2
3

lahoaminen, hiiltyminen
syy jätetty selvittämättä

Muu suunnitteluvirhe (sisältää suunnittelun 
puuttumisen)

4 sisältää korjausrakentamisen; muutosten 
vaikutukset jätetty huomiotta

Muu valmistusvirhe 1 mekaaninen liitos
yhteensä 30

Muista vauriotapauksista suurin yhteinen nimi�äjä on 
korjausrakentaminen, jossa on tapahtunut vaurioihin johta-
neita rakennesuunni�elun laiminlyöntejä, mikä havainnol-
listaa hyvin laatujärjestelmän merkitystä. Vaurioiden tor-
junnassa laadun varmistamisella ja kaikkien rakentamisen 
osapuolten yhteispelillä on ratkaiseva merkitys. 

Rakentamisen laatuketjun kehi�ämisen lisäksi käytössä 
olevien rakenteiden seurannan avulla voidaan havaita ris-
kejä, joihin puu�umalla vältetään vaurioita. Arvokkaisiin 
kohteisiin voisi kehi�ää hälytysjärjestelmiä, jotka varoi�ai-
sivat vaarasta. Vastaavia on rakenne�u kosteusvaurioiden 
toteamiseen. Rakenteiden vaurioiden varoi�amiseksi voisi 
olla esimerkiksi taipumia mi�aava järjestelmä, joka häly�äi-
si ennalta anne�ujen rajojen yli�yessä.Ekovilmo_Puu1_05.fhmx 4.3.2005 11:11 Page 1 
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Niukoissa oloissamme on ollut vaikeaa tulla toimeen 
taiteilĳana. Ilmaisu on vuosisatoja purkautunut arkisiin 
käy�öesineisiin, joissa on yhdiste�y puuta ja takorautaa 
taidokkaalla tavalla. Veistotaide on kätkeytynyt tarveka-
luihin. 

Halsualla työskentelevän Seppo Kalliokosken lähtö-
kohta on käy�öesineiden perinne. Kuvanveistäjän isä 
oli puuseppä ja ränkimestari, jonka työn kau�a tarve-
kalujen valmistustavat ja muotomaailma tulivat tutuiksi. 
Isänsä oppien mukaisesti Kalliokoski tekee työkalunsa ja 
veistosten taotut rautaosat itse.  

Veistäminen ja veistos, tekeminen ja teos, taitaminen 
ja taide ovat yhtä. Perinteen ylläpitämiseksi prosessi on 
tärkeä. Entisaikain esineissä Kalliokoski ihailee viimeis-
telyä, jolla ei hävitetä työn jälkiä. ”Nykyään viimeistely 
käsitetään tekemisen alkuperän pei�ämiseksi”. Hänen 
mukaansa puulla on historia. Työ täytyy ”veistää reilus-
ti” eikä puun tarjoamaa lähtökohtaa saa hukata.  

Kalliokosken töissä esiintyy kalevalaisia aiheita; 
Sotkan muna, Kokko, Sonnin pää, Tuonelan hauki. 
Tervatusta tai patinoidusta puusta ja taotusta raudas-
ta tehdyt työt eivät kuulu jalustalle, vaan ne nousevat 
maasta muinaislöydön tai raunion lailla. Jos Kalevalan 
esineistöä voitaisiin löytää kaivauksissa, ne olisivat epäi-
lemä�ä tämänkaltaisia. 

Ensi kesänä Seppo Kalliokoski tuo Kari Kärkkäisen 
kanssa teoksiaan nähtäväksi Helsinkiin. Oksistoista ja 
koivurungoista tehdyt veistokset kohtaavat 3. - 22.7. 
Sanomatalon teräksen ja lasin otsikolla ”Juuret on”.

Kimmo Lylykangas
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TARVEKALUJEN TAIDE

Seppo Kalliokosken teoksia 
Sanomatalon Mediatorilla 
3. - 27.7.2005 

Alku

Pyhä
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Ristiinalainen Hanna Vahvaselkä kokoaa puupintoja ja 
rakentaa niille suuria, reliefimäisiä piirustuksia. 1999 
kuvataideakatemiasta valmistunut kuvanveistäjä yhdis-
tää vahvoja värejä esi�äviin hahmoihin sekä käsi�elee 
teoksiaan kolmiulo�eisina tasoina. Puun käsi�ely ja kä-
sityömenetelmien vaaliminen on osa Vahvaselän töiden 
sisältöä.

Teoksien aiheita ovat läsnä- ja poissaolo, haikeus sekä 
tavalliset arjen tapahtumat ja muistot. Työt ovat intiime-
jä ja samalla suuria kokemuksia. Värin ja viivojen läpi 
kuultava puupinta kertoo omaa tarinaansa samalla kun 
suuret lähes monokromaa�iset väripinnat, pipertävä 

lyĳykynän viiva ja silhue�imaiset ihmishahmot kertovat 
omaansa.

Vahvaselän uusi teoskokonaisuus ”Kaksi äitiä” jatkaa 
henkilökohtaisella tasolla hänen aiempia teemojaan. 
Kuvien aiheet kertovat arjesta selviytymisestä, haaveista 
ja ajasta, joka näy�ää pysähtyneen. Teokset ovat kiehto-
va yhdistelmä eri tavoin kooste�ua, elävää puupintaa 
sekä hienostunu�a värinkäy�öä.

Vahvaselän veistosmaisiin maalauksiin voi tutustua 
keväällä 2005 helsinkiläisessä galleria Bakelii�ibambissa 
tai kesällä Kuvanveistäjäliiton juhlanäy�elyssä Salon 
taidemuseossa.

Pekka Heikkinen
Arkkitehti SAFA

LÄPINÄKYVÄÄ 
MATERIAALINTUNTUA

Hanna Vahvaselän veistoksia
Galleria Bakeliittibambissa 
24.4. - 15.5.2005

Omakuva, 2004, 110 cm x 90 cm, sekatekniikka/puu
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Keskustelu, 2001, 55 cm x 90 cm, sekatekniikka/puu

Menetys, 2004, 170 cm x 100 cm, sekatekniikka/puu
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Neljän vuoden välein jae�avan ruotsalaisen puupal-
kinnon ehdokkaista on tehty oiva teos puusta kiinnos-
tuneille suunni�elĳoille. Vuoden 2004 jurylla on ollut 
kiitollinen tilaisuus valita loppukilpailuehdokkaat 159 
projektin joukosta, mikä kertoo selvällä tavalla puura-
kentamisen mahdollisuuksista.

Träpriset kirjat 1992 - 2004 nouda�avat samaa mallia; 
suunni�elĳoiden kirjoi�amat kuvaukset, piirustukset, 
detaljit sekä valokuvat esitellevät ehdokkaat.  Ulkoasun 
visuaalinen painotus on tärkeää ja valokuvaaja Åke E:
son Lindmanin näkemys ase�aa ehdokkaat tasa-arvoi-
siksi sekä antaa kirjalle tasapainoisen asun. 

Kirjasarja muodostaa dokumentin ruotsalaisen puu-
arkkitehtuurin kehityksestä. Silmiinpistävästi puu saa 
yhä suurempaa jalansĳaa julkisessa rakentamisessa. 
1990-luvulla pientalot ja ”villat” olivat ehdokkaiden 
enemmistönä. Ja nykyäänkin yhdeksän kymmenestä 
pientalosta rakennetaan Ruotsissa puusta ja useammin 
kuin meillä suunni�elĳana on arkkitehti. Johtuuko tämä 
arkkitehtuurin arvostuksesta vai pelkästään korkeasta 
elintasosta?

Aiempia Träpriset -kirjoja selatessa tulee yllä�äen ikä-
vä huolella suunniteltuja kansankoteja. Kehitys on ollut 
mielenkiintoinen; 1930-luvun funktionalismi ja teollinen 
rakentaminen yksinkertaistivat muodoltaan ja detal-
jeiltaan runsaan ruotsalaistalon hillityksi lyhyträystäs 
arkkitehtuuriksi rationaalisine julkisivuineen. Seuraavat 
vuosikymmenet tekivät kompromissin uuden ja vanhan 
välille; syntyi siroa ja inhimillisen modernia pientalo-
arkkitehtuuria, jossa harjaka�ojen reippaat räystäät ja 
uudestaan muokatut ruutuikkunat yhdistyvät selkeään 
modernismiin. Esimerkkinä muistamme Carl Nyrenin ja 
Jan Gezeliuksen ihaillut pientalot. Vahva perinne au�oi 
onnistuneeseen kompromissiin ja ruotsalainen kodik-
kuus sai uuden asun.

Tämän hetken puufunktionalismi, pelkistetyn voima-
kas keskieurooppalainen arkkitehtuuri, on tuonut vai-
ku�eita ruotsalaiseen puurakentamiseen. Näkyvimmin 
tämä ilmenee julkisissa rakennuksissa ja maalaama�o-
man puujulkisivun invaasiossa punamullan kultamaa-
han. Naturum Fulu�ället -luontokeskus on onnistunut 

yhdistelmä eurooppalaista ja skandinaavista arkkiteh-
tuuria. Laatikkomainen muoto ja ulkoseinien syrjälank-
kurakenne ovat ilmiöitä Keski-Euroopasta, mu�a ruot-
salaisessa sovelluksessa määräävänä on rauhallisuus 
ja talonpoikaisjärki. Yksinkertaisen tilan avautuminen 
luontoon ja valo saavat päähuomion. Lankkuseinän 
kaunis pinta on sisällä näkyvissä, mu�a ulkopuolella se 
on järkevästi, rakenteen ilme�ä mene�ämä�ä, verhoiltu. 
Kansainvälisyys on sovite�u onnistuneesti omaan perin-
teeseen.

Träpriset 2004 myönne�iin Göteborgin ydinkeskus-
taan rakennetulle Universeum -luonnontiedekeskuksel-
le. Tomas Hansen sekä Gert Wingårdh ovat naapurimme 
mielenkiintoisimpia arkkitehteja myös puurakentami-
sen näkökulmasta. Kaupunkirakenteen linjoista irrote�u 
rakennus nousee rohkeasti ja epäsovinnaisesti kohti 
kalliorinne�ä. Kolmeen osaan hahmo�uva kokonaisuus 
on puusta, lasista ja kivestä tehty. Kaupunkiin näy�ä-
västi ulo�autuva rakennuksen osa on rakenteiltaan ja 
pinnoiltaan kuultokäsiteltyä puuta. Puuosan ja kallion 
päällä olevan kivirakennuksen välinen lasiseinä kätkee 
taakseen nelikerroksisen sademetsätilan. Arkkitehtuuri 
on Wingårdhmaisen rohkeaa, yllätyksellistä ja ominta-
keista.

En malta olla puu�uma�a Skärhamnin hiljaisen kau-
niiseen kalliosaarimaisemaan sĳoite�uun Pohjoismaiseen 
Akvarellimuseoon. Tanskalaisarkkitehdit Niels Bruun ja 
Henrik Corfitsen veny�ivät museon kylän ranta-ai�ojen 
jatkeeksi merta reunustamaan ja väri�ivät talon ai�ojen 
punamultaan. Pienet ateljeet ripoteltiin vastakkaiselle 
kalliosaarelle japanilaishenkisen puusillan pää�eeksi. 
Kilpailussa ratkaisun arvo huoma�iin kirjan valoku-
vaajan tavoin; yksi panoraamakuva päärakennuksesta 
ja seitsemän kuvaa pienistä, harmaista ateljeekuutioista. 
Ennen kirjan ilmestymistä vierailin museossa ja huoma-
sin tehneeni saman valinnan; kaikki kuvani olivat tai-
tavasti suunnitelluista ateljeerakennuksista. Suosi�elen 
Etelä-Ruotsin matkaajalle vierailua Skärhamnin kalli-
oiseen rannikkokylään, jossa kansallismyytiksi noussut 
runoilĳamme Pen�i Saarikoski vie�i viimeiset vuotensa.

Seppo Häkli
Arkkitehti SAFA

RAUHALLISUUS JA TALONPOIKAISJÄRKI
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Arkitektur i Trä - Träpriset 2004
Arvinus Förlag AB
176 sivua
IBSN 91-85213-04-7
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Naturum Fulufjället
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Pohjoismainen akvarellimuseo Skärhamn

Villa Karlsson Tidö-Lindö

Luontokeskus Universeum Göteborg



44

PUU   1 • 2005Puukirjasto 1 • 2005   PUU

45

Puukirjasto

Vanhan rakentajan sanakirja esi�elee rakentamiseen liit-
tyvää sanastoa, kul�uuria ja perinne�ä. Kirja on arkki-
tehtina ja ope�ajana toimineen emeritusprofessori Erkki 
Helamaan vuosien tutkimisen ja muistiin kirjaamisen 
tulos. 

Kirjan 3 200 sanaa koostuvat vanhojen rakentajien 
käy�ämistä amma�isanoista, amma�ikirjoissa käyte-
tyistä termeistä, kansanperinteen ja sanakirjojen sanoista 
sekä kaunokirjallisuuden rakennussanoista. Jo kirjan 
saatesanat muodostavat kiehtovan ja elävän kertomuk-
sen suomalaisen rakentamisen historiasta ja Helamaan 
tutkimustyöstä. 

Teokseen syventyminen aiheu�i hämmennystä; mi-
ten sanakirjaa voi ahmia näin! Ammatillinen mielenkiin-
to ei riitä selitykseksi, vaan Erkki Helamaa on loihtinut 
sanakirjasta monipolvisen ja kielellisesti elävän teoksen. 
Kynän lentoa ei voi olla vertaama�a Veĳo Meren mai-
nion suomen kielen historiaa esi�elevän hakuteoksen 
Sanojen Synty tekstiin. Kokonaisuu�a täydentävät Anna 
Helamaan ja Jesse Weckrothin havainnollinen kuvitus ja 
Petri Latvalan luoma ulkoasu. 

Kirjan avulla selviävät lukuisat oudot termit kuten 
pariisinnaula, miekkapuu tai voronsaha. Samoin kirja 
selvi�ää harjakaisten eli kaupantekĳäisten eron harjan-
nostajaisista. Vanhan rakentajan sanakirja on tietokirja, 
josta tulee hyvälle mielelle. Erkki Helamaa, Hela, on 
jä�änyt meille aika perinnön.   

Tapani Mustonen
Arkkitehti SAFA

Erkki Helamaa, Vanhan rakentajan sanakirja, 
rakentamisesta, rakennuksista ja rakenteista
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS 2004
296 sivua, n. 3 200 sanaa
ISBN 951-746-624-2
ISSN 0355-1768

HARJAKAISISTA 
HARJANNOSTAJAISIIN

Timpurin puukko

Ette varmaan tienneet
mitä on voimavilla!

Vaarnapalkki
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Antti-Matti Siikala
s. 1964
professori, arkkitehti SAFA, TKK 1993

Antti- Matti Siikala on rakennusopin 
professori sekä SARC Oy:n osakas. 
Hänen päätöitään ovat Sanomatalo 
1999 (Jan Söderlundin kanssa), EXPO 
2000 Suomen maailmannäyttelypavil-
jonki, Sonera Oyj  Elimäenkatu 5, Kone 
Building, Lutikkalinnan peruskorjaus 

sekä Oulun yliopiston lääketieteellisen kampuksen päärakennus.
Siikala on saanut useita palkintoja arkkitehtikilpailuissa. Hänelle on 

myönnetty Nuoren taiteen Suomi-palkinto vuonna 1996.

Okke Kiviluoto
s. 1967
arkkitehti SAFA, TKK 1999.

Kiviluoto on työskennellyt SARC Oy:ssä 
vuodesta 1996 asti. Aiempia työpaikkoja 
ovat mm. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen 
- Komonen Oy. Okke Kiviluoto toimi Metla 
-talon projektiarkkitehtina.

Tapio Aho
s.1953
DI, TKK 1980

Tapio Aho on erikoistunut jännitettyihin ra-
kenteisiin sekä elinkaaritekniikkaan. Lukuun 
ottamatta jaksoa VTT:n tutkijana, hän on 
työskennellyt valmistumisestaan lähtien 
Magnus Malmbergin insinööritoimistossa, 
jossa hän toimii toimitusjohtajan varamie-
henä sekä osastopäällikkönä. Hän on ollut 

projektinjohtajana mm. Ylöjärven puukerrostalojen, Sanomatalon, 
Biomedicumin , Kampin keskuksen rakennesuunnittelussa. Aho on 
Rakenteiden Mekaniikan Seuran johtokunnan jäsen ja hänellä on AA-
luokan puu- ja betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys.

Anssi Lassila
s. 1973
arkkitehti, SAFA, OY 2002

Lassila on työskennellyt Jukka 
Laurilan sekä Ulla ja Lasse 
Vahteran arkkitehtitoimistoissa 
nykyarkkitehtuurin opettajana 
Oulussa. Hänellä on oma 
toimisto Teemu Hirvilammn 
kanssa Seinäjoella. 

Paanukirkon lisäksi hänen päätöitään ovat Studio Lassila sekä 
Klaukkalan kirkko. Anssi Lassila on palkittu mm. Maatila 2000 (työryh-
mä: Teemu Fyrstén, Anssi Lassila ja Ville Niskasaari) sekä Klaukkalan 
kirkon ja seurakuntakeskuksen suunnittelukilpailuissa

Lassila on saanut Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan diplomi-
työpalkinnon, Rakennustaiteen seuran tunnustuspalkinnon sekä Karin 
ja Erik Bryggmannin säätiön tunnustusapurahan.

Panu Kaila
arkkitehti, TKK

Talotohtori -kirjastaan tunnettu Panu Kaila on opettanut perinteisten ra-
kenteiden korjausta kaikissa Suomen arkkitehtikouluissa sekä toiminut 
ma. professorina Oulun yliopistossa. Hän on kansainvälisesti tunnettu 
asiantuntija erityisesti puuhun liittyvissä restaurointikysymyksissä. Hän 
on toiminut kutsuttuna professorina kansainvälisessä restaurointi-ins-
tituutissa ICCROM:issa.  Kaila on palkittu Tiedonjulkistamisen sekä ra-
kennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnoilla. Syksyllä 
2005 Kaila jatkaa työtään restauroinnin professorina Tokiossa.

Jussi Tervaoja   
s. 1948 Oulujoki
TkL, arkkitehti, diplomi-insinööri, OY

Tervaoja valmistelee väitöskirjaa silta-
arkkitehtuurista. Hän toimii rakennus- 
ja rakennesuunnittelijana omassa 
toimistoissaan sekä talonrakennus-
tekniikan opettajana Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osastolla. Tervaoja on 
saanut useita puun käyttöön liittyviä 
apurahoja, palkintoja ja tunnustuksia. 

Tervaojan suunnittelemalle talo 
Loukolalle myönnettiin Puupalkinto 
vuonna 1984. Muita töitä ovat 

Sanginsuun seurakuntakoti (1. palkinto kutsukilpailussa, Suomi raken-
taa 1998), Hämeenkosken puuansassilta (RIL:n, vuoden silta 2002, 
kunniamaininta). Vihantasalmen puusilta, kunniamaininta ilmoittautu-
miskutsukilpailussa 1997

Hän on osallistunut useiden palkintoja saaneita siltojen suunnitte-
luun joista esimerkkeinä Oulun Sangin Nuoli, Heinolan Tähtiniemen 
silta, Raippaluodon silta, Helsingin Länsisatamankadun silta, Hong 
Kongin Stonecutters- silta, Oulun Toppilan silta, Tampereen Särkijärven 
silta sekä Porin Lukkarin silta.

Ville-Pekka Ikola
arkkitehtiylioppilas, OY 

Ikola on kiinnostunut muodon, valon, 
materiaalin ja teknologian rajapinnasta. 
Arkkitehtonisessa ilmaisussaan hän pyrkii 
elämykselliseen, jännitteiseen estetiikkaan 
sekä toiminnalliseen selkeyteen. Ville-
Pekka Ikola työskentelee Arkton suunnit-
teluryhmässä. 

Vesa Oiva 
s. 1973
arkkitehtiylioppilas, OY

Vesa Oiva on opiskellut Oulun Yliopiston 
lisäksi Paris La Seinen yliopistossa sekä 
Århusin arkkitehtikoulussa.

Aiempia työpaikkoja ovat Schauman 
Arkkitehdit sekä Arkkitehtitoimisto N-R-T ja nykyisin hän työskentelee 
omassa toimistossaan. Vesa Oiva on saanut palkintoja arkkitehtuurikil-
pailuissa eri työryhmissä.
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Kärsämäen kirkon rakentajia
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Tatu Korhonen
s. 1979
arkkitehtiylioppilas, TKK

Tatu Korhonen on työskennellyt Marja-
Riitta Norrin arkkitehtitoimistossa, Helin 
& CO:ssa sekä TKK:n Puurakentamisen 
oppituolissa. Hän on tehnyt näyttely-
suunnitelmia  sekä kalustesuunnittelua. 
Korhonen on Arkkitehtistudio GH:n sekä 
Arkkitehtitoimisto Luomakunnan osakas.

Korhonen palkittiin TKK:n Puustudion 
opiskelijakilpailussa Uimarannan keskusrakennukseksi Pikkukoskelle. 
Muita töitä ovat Villa Virkkunen, Fiskars Wärdshusetin peruskorjaus 
(Järnefelt, Grotenfelt), Villa Miettinen sekä as.oy Liikkalanhovin pe-
ruskorjaus.

Puu-Lasi-studio 2005
TKK arkkitehtiosasto, puurakentaminen, rakennusoppi

Puu-lasi-studioon osallistuvat Antti Autio, Anna Bevz, Uula Kohonen, 
Antti Lehto, Sini Meskanen, Aleksi Niemeläinen, Anita Nummi, Eeron 
Puurunen, Ilkka Salminen, Teemu Seppänen, Elina Voipio, Markus 
Wikar, Jussi Ziegler sekä tekn. yo Terhi Keski-Vinkka. Työtä ohjaavat 
arkkitehdit Risto Huttunen, Pekka Pakkanen, Antti-Matti Siikala, Pekka 
Heikkinen sekä DI Hannu Hirsi. Ryhmä on työstänyt Antti Lehdon ja 
Teemu Seppälän idean mukaista puu-lasipaviljonkia. 

Alpo Ranta-Maunus
s. 1944
DI, TkT, tutkimusprofessori

Ranta-Maunus on toiminut puurakentami-
sen tutkimusprofessorina VTT:ssa vuodes-
ta 1985. Tutkimusaiheita ovat olleet mm. 
kantavien puurakenteiden käyttäytyminen 
pitkäaikaisessa kuormituksessa, rakentei-
den luotettavuus ja puun kuivaus.

Markku Kortesmaa
s. 1947 Kuortane
DI TKK 1973

Markku Kortesmaa toimii VTT:ssa erikois-
tutkijana. Osaamisalueena erityisesti kan-
tavat puurakenteet. Normaaleja työtehtäviä 
ovat olleet kantaviin puurakenteisiin liittyvät 
tutkimustehtävät ja suunnitteluohjeiden 
laadinta. 
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Curt Forsman on ollut mukana melkein kaikissa mer-
ki�ävimmissä puuhankkeissamme. Ensimmäisenä oli 
Pirkkahalli, joka toteute�iin Lillehammerin olympiaki-
sojen rakenteissa käyte�yä tekniikkaa suomalaisi�ain 
soveltaen. Myöhemmin Forsman on sekaantunut mm. 
Vihantasalmen sillan, Sibeliustalon ja Metla -talon ra-
kentamiseen. 

Vastavalmistunut puuteollisuusinsinööri aloi�i 
60-luvulla työt vanerielemen�ejä valmistavassa yrityk-
sessä. Alkeellisissa olosuhteissa liima�uja puuraken-
teita toimite�iin liikerakennuksiin tuoteosatoimituk-
sena. Vuosikymmenen lopulla työnantajaksi vaihtui 
Vierumäen teollisuus, jossa Forsman on tehnyt varsinai-
sen uransa.

Espoossa kasvaneelle Curt Forsmanille puun pa-
rissa työskentely on ollut ainoa vaihtoehto. Nuorena 
hän osallistui metsätöihin istutuksesta korjuuseen asti. 
Rakentajana Forsman on itseoppinut ja vaikeimpien 
laskelmien tekemiseen Vierumäeltä löytyy pätevämpiä 
osaajia. Piippunsa lisäksi hänet tunnetaan puusiltojen 
kehi�äjänä, joihin hän on ideoinut useita paten�eja. 

Suunni�elulla ja yhteistyöllä puurakenne saadaan 
edulliseksi. Arkkitehti ei voi tietää tuoteosien kustan-
nusrakenne�a ja siksi teollisuuden tieto on tärkeää. 
Paras lopputulos saavute�aisiin, jos toimi�aja olisi mu-
kana hankkeessa jo luonnosvaiheessa. Esimerkkinä käy 
Metla -talon liimapuurungon ja kotelolaa�ojen toteutus, 
jossa betonin ja puun yhdistäminen uudella tavalla antoi 
tarvi�avan kustannusedun. 

Forsman on puumies, joka ei ole pelännyt haasteita. 
Metla -talon aulan kahteen suuntaan kaarevat kimppu-
pilarit tekivät hankkeesta mielenkiintoisen ja erityisesti 
toteu�ajille haasteellisen. Ratkaisu tehtiin sahaamalla 
kaareva pilari lamelleiksi ja taivu�amalla lamellit uudel-
leen toiseen suuntaan. 

Tärkeänä kehitysaskeleena puurakentamisessa 
Forsman pitää teräksen ja puun yhteen lii�ämistä sekä 
tappivaarnaliitosta, mikä mahdollistaa hyppäyksen 
aiempaa olennaisesti suurempiin jänneväleihin. Puuta, 
terästä ja betonia yhdistäviin komposii�irakenteisiin 
hän suhtautuu myönteisesti ja odo�aa, e�ä hiili- ja la-
sikuitujen hinta laskisi käy�ökelpoiselle tasolle. Silloin 
voitaisiin toteu�aa pitkiä jännevälejä siroilla rakenteilla.

Puurakentaminen kehi�yy materiaalien luovalla ja 
osaavalla yhdistämisellä sekä niiden ominaisuuksien 
paremmalla hyödyntämisellä. Tekniset ratkaisut osataan 
ja puu on kilpailukykyinen materiaali, kun yhteistyö 
suunni�elĳoiden kanssa toimii ja rakentaja osaa puun 
käytön. 

Estee�isyys rakentamisessa on tärkeää, eikä sen tar-
vitse edes maksaa. Esimerkiksi mahapalkki on puhtaasti 
matemaa�inen rakenne ja hyvin toteute�una kaunis. 
Forsman jakaa Buckminster Fullerin ajatuksen, e�ä 
ratkaisu lähtee rakenteesta, mu�a jos lopputulos ei ole 
kaunis, on ratkaisu epäonnistunut

Vaiku�avimpina puurakenteina Forsman pitää sveit-
siläisiä puusiltoja, joissa kekseliäisiin rakenteisiin yh-
distyy kelloseppämäinen tarkkuus, sekä Norjan tuntu-
rimaisemien massiivisia hirsikyliä. Sokkelin ja räystään 
norjalaiset ovat aina osanneet tehdä. 

Tehtyään yli neljän vuosikymmenen mi�aisen uran 
puuteollisuudessa, ei Forsman vieläkään saanut tarpeek-
seen puusta. Puu on lämmin ja pehmeä materiaali, jonka 
elävään pintaan ei koskaan kyllästy.

Pekka Heikkinen
Arkkitehti SAFA
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Puuinformaatio ry kutsuu suunnittelijoita, rakennuttajia, rakentajia sekä muita rakennetusta ympä-
ristöstä kiinnostuneita tekemään ehdotuksia vuoden 2005 Puupalkinnon saajaksi.

Puupalkinto annetaan rakennukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista 
puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Ehdotettavien 
kohteiden tulee olla valmistuneita huhtikuun 2005 loppuun mennessä.

Vapaamuotoiset ilmoittautumiset tulee toimittaa Puuinformaatioon 30.4.2005 mennessä ja niistä 
tulee ilmetä kohteen nimi, osoite, valmistumisaika, rakennuttaja ja suunnittelijat yhteystietoineen. 
Ehdotukseen voidaan liittää lyhyt selostus kohteesta, sitä selventäviä valokuvia ja piirustuksia 
enintään A3-koossa.

Palkintolautakunta tulee valitsemaan ehdolle noin kymmenen kohdetta, jotka esitellään kesä-
kuussa Puuinfon internet-sivuilla ja niistä suoritetaan myös yleisöäänestys. Puupalkinnon saaja 
julkistetaan syyskuussa 2005.

PUUINFORMAATIO RY  PUUINFORMAATIO RY  PUUINFORMAATIO RY PL 284 - 00171 Helsinki | LÄHETYSKUOREEN TULEE MERKITÄ ”Puupalkinto 2005”
LISÄTIETOJA ANTAA KAMPANJAPÄÄLLIKKÖ Petri Heino | PUHELIN 09-6865 4532 | S-POSTI petri.heino@woodfocus.fi 

PUUPALKINTO 2004
Aurinkorinteen pientaloalue
Espoo
Pauliina ja Juha Kronlöf, Arkkitehdit SAFA

PUUPALKINTO 2004
Laajasalon kirkko
Helsinki
Kari Järvinen ja Merja Nieminen, Arkkitehdit SAFA 
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