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www.ekovilla.com

Hyvä elämä on
lämmin, hengittävä ja ekologinen
Nauti hyvästä elämästä. Anna sen tulla kotiisi ja ympäröidä perheesi lämmöllä. Hyvä elämä syntyy luonnosta, sillä luonto tietää, mikä on parasta ihmiselle.
Ekovilla on puukuitua. Siksi se elää ja on lämmin luonnollisella tavalla. Hyvä ja oikea lämmin tuo hyvinvointia kotiisi, perheellesi ja ympäristölle.
Kun eristät talosi metsän tuottamalla puukuidulla, talosi hengittää ja toimii hiilipankkina koko sen
elinkaaren ajan.
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MODULIN OPETUKSET

S

iitä on jo 45 vuotta, kun nuoret
arkkitehdit Kristian Gullichsen
ja Juhani Pallasmaa saivat A.
Ahlström -yhtiöltä tehtävän. Tavoitteena oli tehdä jotain, millä
voitaisiin nostaa sahatavaran jalostusarvoa.
Syntyi Moduli 225 -pientalojärjestelmä.
Hämmästyttävää, että suuri kansainvälinen yritys luotti kokemattomiin suunnittelijoihin ja alkoi valmistaa taloja. Järjestelmästä
tuli maailmanmenestys. Kollegat Euroopasta kertovat vieläkin pyhiinvaellusmatkoista Suomeen, joilla tutustuttiin Moduliin ja
puurakentamisen mallimaahan.
NYT PYHIINVAELLUSTEN suunta on kääntynyt. Me katsomme Keski-Eurooppaan, jos-

sa viimeisin kiinnostuksen kohde on Cree
LifeCycle Tower. Rhomberg-yhtiön puu-betonitalojärjestelmän kahdeksankerroksinen
sovellus, joka toteuttaa kaikki Lean-ajattelun
piirteet. Prosessi on hallittu ja siisti, materiaalia ja työaikaa säästetään, rakentaminen
on nopeaa ja tilan käyttö joustaa asiakkaan
tarpeen mukaan. Jälkikin on viimeisteltyä.
Edellä luetellut ominaisuudet liitettiin aikoinaan Moduliin. Järjestelmä oli edellä aikaansa – vaikkakaan ei täydellinen. Talon
mitoitus oli jäykkä, tilan käyttö hiukan hankalaa. Talo ei sovi suomalaiseen ilmastoon.
Mutta jos Modulin ja sen aikalaisten Dominon ja Bungalowin linjalla olisi jatkettu, ei
Suomessa tarvittaisi yhtäkään puurakentamisen kehitysseminaaria.

MUUTAMA VUOSI SITTEN kolmas nuori
arkkitehti, Anna Kaila löysi Hangosta hylätyn Modulin (sivu 34). Hän purki sen osiin,
kuljetti Tammisaareen, kunnosti ja kokosi uudelleen. Pieni talo on taas käytössä ja
ehompi kuin koskaan. Hyvin mietitty oli
helppo rakentaa – ja tässä tapauksessa jopa
rakentaa uudelleen.
Mitä Modulista voisi oppia? Ainakin sen,
että nuoriin voi nykyäänkin luottaa. Ja vanhastakin voi ammentaa uusia ideoita. Kiinnostava arkkitehtuuri on paras tapa puurakentamisen edistämiseen. n
www.creebyrhomberg.com
www.lean.org

LESSONS OF THE MODULI HOUSE

I

t’s now 45 years since two young architects, Kristian Gullichsen and Juhani
Pallasmaa were given a commission by
the Ahlström Group. The idea was to
find something that would give added value
to sawn timber. The result was the Module
225 house system.
The extraordinary thing was that such a
major international company should trust
two such inexperienced designers and begin
producing houses, but the system became a
worldwide success. Colleagues from Europe
still tell stories about making pilgrimages
to Finland, the promised land of wooden
building, to find out more about the Module.
NOW, WE’VE GONE full circle. We look towards Central Europe where the latest thing
is the Cree LifeCycle Tower, the eight-storey

application of the Rhomberg wood-concrete
system which fulfils all the requirements of
Lean thinking. The process is tidy and controlled, there is no waste, construction is fast
and use of space is flexible to fit in with the
needs of the client. Not only that, it has a ‘finished’ look about it.
Once upon a time, the characteristics listed above were associated with Module 225.
The system was ahead of its time. Nevertheless, Module 225 was easy to criticise. Dimensioning was stiff and use of space was
a little difficult. The house didn’t really suit
the Finnish climate. But, if work had continued along the lines of Module 225 and
its contemporaries Domino and Bungalow,
there would be no need to be talking about
timber construction development seminars
in Finland.

A FEW YEARS AGO, a third young architect, Anna Kaila, found an abandoned Module 225 house in Hanko (page 34). She took
it apart, transported it to Tammisaari, renovated it and put it back together again. The
house is in use once again and in better condition than ever. Good thinking meant the
house was easy to build in the first place and
in this case, easy to rebuild.
What can we learn from Module 225?
You can still trust young architects today.
You can learn from the past. Not only that,
it’s worth bearing in mind that architecture
sells wood. n
www.creebyrhomberg.com
www.lean.org
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UUTTA | WHAT’S NEW
Hallitus havahtui hallien
turvallisuusriskeihin
u Suurten hallirakennusten turvallisuutta

edistävä työryhmä on aloittanut toimintansa
keväällä 2013. Ryhmän tehtävänä on tiedon
välittäminen, toimintamallien valmistelu sekä
hallien turvallisuutta parantaviin lakihankkeisiin osallistuminen.
Työryhmän perustamisen taustalla on onnettomuus, jossa ratsastusmaneesin katon
romahdus vaati 10-vuotiaan tytön hengen.
Onnettomuuden jälkeen ympäristöministeriö
käynnisti joukon toimia, joilla pyritään parantamaan laajarunkoisten hallien turvallisuutta.
Ympäristöministeriö valmistelee lainsäädäntöä, jolla pyritään vähentämään hallien
sortumavaaraan liittyvää onnettomuusriskiä. Toimintaryhmään kuuluu muun muassa rakennus- ja kiinteistöalan sekä kuntien ja
ministeriöiden edustajia. Esityksen on määrä
valmistua kevääseen 2015 mennessä.

Safety checks on
large-span buildings
A working group to promote safety in large-span buildings started operations in spring
2013. The group’s task is to draw up a universal operating model and pass on information, while supporting preparatory work on
new legislation.
Following the manège accident which
took place in Laukaa in February 2013, the
Ministry of the Environment initiated action
to improve the safety of large-span buildings.
The working group includes members
from the construction and property sectors
together with representatives from local and
central government. The term of office of the
group will terminate at the end of 2015.
INFO:
Helena Säteri, +358 40 779 6666
helena.sateri@ymparisto.fi
Jouni Parkkonen, +358 40 176 1304
jouni.parkkonen@ymparisto.fi

Topi Helle puututkimuksen johtoon
u Tekniikan tohtori Topi Helle on nimitetty

Finnish Wood Research Oy:n (FWR) toimitusjohtajaksi. Helle on aiemmin toiminut metsäalan tutkimus-, markkinointi- ja strategiatehtävissä sekä kotimaassa että Euroopassa,
Venäjällä, Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Viimeksi hän on toiminut Aikawa Fiber Techno-
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logies (AFT) Oy:n myyntijohtajana.
Finnish Wood Research Oy on yhteistutkimusyhtiö, joka vastaa puutuotealan tuotekehitys- ja innovaatiohankkeista. Tavoitteena on
suomalaisten yritysten kehittyminen ja kasvu.

Topi Helle to head up wood research
Dr. Topi Helle has been appointed managing director of Finnish Wood Research (FWR).
Helle has worked in research, marketing and
strategic planning associated with the forest
cluster in Europe, Russia, China, Brazil and
India. His last post was as sales director of
Aikawa Fiber Technologies (AFT).
Finnish Wood Research plans and implements product development and innovation
projects in the wood products sector. The
aim is the development of commercial activity in the wood products sector.
INFO:
Tapani Kiiski, +358 400 814 148
tapani.kiiski@raute.fi, www.fwr.fi

Pohjolan puukaupungit
palkittiin maailmalla
u Pohjoismaiset puukaupungit -verkosto

sai tämän vuoden itävaltalaisen Schweighofer-palkinnon. Kuudennen kerran jaettu palkinto palkitsee parhaimmat Euroopan puuteollisuuden kilpailukyvyn kasvua edistävät
konseptit, tuotteet sekä palvelut.
Pääpalkinnon sai italialainen Federico Giudiceandrea, joka on kehittänyt puutuoteteollisuuden ohjaus- ja mittausjärjestelmiä.
Innovaatiopalkinto jaettiin puukaupunkiverkoston lisäksi kolmelle projektille. Kennorakenteinen Kielsteg- kevytelementti
mahdollistaa pitkien jännevälien käytön rakentamisessa. Rhein Mainin ammattikorkeakoulu sai palkinnon teräksen ja liimapuun
liitosratkaisujen kehittämisestä. LifeCycleTower-LCT on kahdeksankerroksinen toimistotalo, joka perustuu puun ja betonin yhteiskäyttöön rakenteissa. Ratkaisujen ansiosta
puu voidaan jättää rakenteissa näkyviin.
Pohjoismaiset puukaupungit -yhdistyksen jäseniä ovat Kouvolan kaupunki. Ruotsista Växjö ja Skellefteå, Norjasta Trondheim
ja Bergen sekä Tanskasta Århus.

Wooden towns win award
This year, the Nordic wooden-town network
was awarded the prestigious Schweigerhofer
prize. The prizes are awarded for concepts,
products and services which promote com-

petitiveness in the wood-products industry.
The main prize went to Federico Giudiceandrea who has developed a control and measuring system for the wood-products industry.
As well as the wooden-town network, innovation prizes went to three other projects.
Kielsteg was awarded a prize for its honeycomb-structured lightweight element. The
RheinMain University of Applied Sciences received a prize for developing a junction between steel and laminated timber, while the
LifeCycle Tower, an eight-storey office block
in Austria, was premiated for its innovative
use of wood and concrete.
The Nordic wooden-town network is an
association whose members are the town
of Kouvola, Växjö and Skellefteå in Sweden,
Trondheim and Bergen in Norway, and Århus
in Denmark.
INFO:
Johanna Kairi, +43 1 585 68 62 28
info@schweighofer-prize.org
www.schweighofer-prize.org

Suuria puuelementtejä
Koskiselta
u Koskisen Oy on investoinut taloteollisuus-

yksikköönsä Vierumäellä. Suurien puurakenteiden tuotantoon erikoistuneella linjalla on
jo valmistettu Kouvolan Mansikka-ahon puukoulun seinäelementtejä.
Suurimmillään 4 x 14 neliömetrin kokoisia puuelementtejä valmistava linja soveltuu
puukerrostalojen sekä julkisten rakennusten
seinä- ja kattoelementtien tuotantoon.
Uuden tuotantolinjan myötä yhtiö laajentaa
pientaloista julkiseen rakentamiseen.

Large-scale wooden
elements from Koskinen
Koskisen Ltd has invested in its house-manufacturing plant at Vierumäki. The production
line, which specialises in the production of
large wooden structures, has already made
wall elements for Finland’s largest wooden-built school.
The production line, which can make
wooden elements up to 4 x 14 metres in size,
is suitable for producing wall and roof panels for large-span buildings and apartment
blocks. With the new production line, Herrala
will be expanding its product range from single-family houses to public buildings.
INFO:
Juha Kohonen, +358 44 749 7221
juha.kohonen@koskisen.com
www.koskisen.fi, www.herrala.fi

TasapainO
Osmo Color -tuotteet perustuvat perinteiseen tietoon ja hyviksi koettuihin menetelmiin sekä Osmon
omaan tuotekehitykseen. Kehitystyön perusperiaatteena on kestävyyden, luonnollisuuden ja
raaka-aineiden puhtauden asettaminen etusijalle puun luonnollisia ominaisuuksia unohtamatta.
Tarjoamme puuta kunnioittavia pintakäsittelyratkaisuja kohteisiin, joissa puupinnan ulkonäkö,
kulutuskesto ja luonnolliset ominaisuudet ovat etusijalla.
www.osmocolor.com
PUU 2/13
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RAKENNETTU | PROJECTS
Vapaa-ajan asunto
VILLA BRUUN
Leisure home
Puutossalmi, Kuopio
Suomi | Finland
Arkkitehtitoimisto Häkli Ky
www.arkhakli.fi
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Kuopiolaista
käsityötä
Handcraft
from Kuopio
Päivänvalon hyödyntäminen oli ympärivuotisen
vapaa-ajantalon suunnittelun lähtökohta.
Rakennusta kiertävät yläikkunat tuovat
auringonkierron osaksi sisätilaa ja asumista.

A

Teksti | Text: Seppo Häkli
Käännös | Translation: Nicholas Mayow
Kuvat | Photographs: Jussi Tiainen

sunto kiertyy Kallaveden maisemaan
suuntautuvan atriumpihan ympärille.
Liesitakalla varustettu tupa ja makuuhuone ovat talon ydin. Niitä pidetään
lämpimänä talvellakin. Muita tiloja voi
ottaa käyttöön tarpeen mukaan.
Rakenteet ovat kokonaan puuta, lukuun ottamatta
lattiaa, joka on päällystetty tiililaatalla. Sekä ulko- että
sisäseinät ovat paksua, puusepänlaatuista mäntyponttilautaa, jossa on paljon sydänpuun tuomaa värivaihtelua. Myös ilman peitelistoja asennetut ikkunat ja ovet
ovat mäntyä.
Ulkopinnat harmaantuvat ajan myötä. Väritön puunsuojakäsittely vähentää värivaihteluita. Sisäovet ja kalusteet käsiteltiin puuöljyllä. Vinot sisäkatot ovat oksatonta haapaa. Niiden vaalea pinta taittaa yläikkunoista
tulevaa valoa. Kiintokalusteet on tehty paikalla mäntypuisesta monikerroslevystä. Ovet ja tuuletusluukut ovat
puusepäntyötä.
Rakennustyöt teki kirvesmies Jari Koponen –poikkeuksellisen taitavasti. Lopputulos on puusepänlaatua.
Rakennesuunnitelmat integroitiin arkkitehdin pohja- ja
leikkauspiirustuksiin. Paperia ei tarvittu, vaan rakentaja
Koponen etsi tarvitsemansa detaljit suoraan arkkitehdin
tiedostoista. Tuloksena on 130 neliötä kuopiolaista käsityötä – ja valoa neljältä suunnalta. n
PUU 2/13
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RAKENNETTU | PROJECTS | VILLA BRUUN

Making the most of the daylight was the starting point
for the design of this all-year-round leisure home. The
high-level windows encircling the building bring the
daily sun cycle into the heart of the interior and make it
a part of everyday living.

T

he building wraps round an atrium facing the Kallavesi
landscape. The living room and bedroom with their builtin fireplace form the core of the building, which can be
kept warm in winter as well as summer. Other rooms are
used as and when required.
Apart from the brick-tile finished floor, the entire construction is in
timber. Internal and external walls are in thick, top-quality, tonguedand-grooved pine boarding with plenty of heartwood to provide variation in colour. The doors and windows, fixed without architraves,
are also in pine.
The external surfaces will turn grey over time and the colourless
wood-preservative will reduce colour variation. Internal doors and
furniture are treated with wood oil. The slanting ceilings are in selected, knot-free aspen which reflects the light coming in through the
high-level windows. The fixed furniture was built-in from cross-laminated pine. Doors and ventilators were all hand-made.
The building work was done with exceptional skill by a single carpenter and the final result is of joinery quality. The building designs
integrated the architect’s plans and sections. No paper was needed –
when the builder needed a detail, he looked for it directly from the architect’s computer files. n
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Ikkunasovitukset | Window details 1:12,5
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RAKENNETTU | PROJECTS | VILLA BRUUN
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Pohjapiirustus | Floor plan 1:250

Leikkaus | Section 1:250

Vapaa-ajan asunto
VILLA BRUUN
Leisure home
Laajuus | Gross area: 130 m2
Valmistuminen | Completion: 2012

Julkisivut | Elevations 1:250

Arkkitehdit | Architects:
Seppo Häkli pääsuunnittelija | principal designer
Matti Tervonen, rakennusarkkitehti | B.Sc. Arch.
Hanna-Maija Matikainen (avustaja | assistant)
Rakennesuunnittelu | Structural design:
Eelon Lappalainen, DI
Urakoitsija | Contractor: Jari Koponen
Vastaava mestari | Site Manager: Matti Antikainen
Kalustelevyt | Glue lam boards: Effex, Storaenso

PUU 2/13
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11 m

2 omaa rauhaa

Kivenheiton päässä Helsingin
keskustan vilinästä sijaitsee
Anttilan perheen pieni kesämaja.

of privacy

This small summer house is located
only a stone’s throw away from the
hustle and bustle of the city.

Teksti | Text: Laura Mattila
Käännös | Translation: AAC Global
Kuvat | Photographs: Kaapo Kamu, Laura Mattila
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RAKENNETTU | PROJECTS
Kesämaja
Summer cabin
Helsinki, Finland
Arkkitehdit Mattila & Merz
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RAKENNETTU | PROJECTS | KESÄMAJA

Y

hdentoista neliömetrin tilaan mahtuu pikkuinen
keittiö puuliesineen, oleskelunurkkaus ja nukkumaparvi.
Varastossa on tilaa riippumatoille,
kalastusvälineille, kaasupullolle ja muille tarpeellisille varusteille. Olennaista on
luonnon läsnäolo myös sisätilassa. Siksi maja on läpikuljettava, ja ikkunoita on
kaikilla seinillä. Parven pikkuikkunasta näkyy pilkahdus merta. Talveksi majan ikkuna- ja oviluukut pannaan kiinni
odottamaan kevättä.
Majan rakentamiseen käytetyt materiaalit ovat vaatimattomia: maalattua lautaa, koolinkia ja kotimaista havuvaneria.
Vesikatteena on yksinkertainen bitumihuopa. Ikkunapuitteet ja keittiön ovi
löydettiin kierrätyskeskuksesta. Karmit,
kulmaikkunat ja pariovi ovat puusepän
tekemiä. Majan perustus- ja runkotyöt
tehtiin tilaajaperheen voimin. Viimeistelytöistä ja kiinteästä sisustuksesta vastasivat arkkitehdit. n

T

he 11 m2 cottage includes
a small kitchen with a
wood-burning stove, a sitting area and a sleeping
loft.
The storage room has space for hammocks, fishing gear, a gas bottle and
other necessities. The presence of nature, also inside, is an essential feature of
this house, which you can walk through.
Windows on all the walls also bring the
outside in. You can even get a glimpse
of the sea from the small window in the
loft. The shutters on the windows and the
doors are closed for the winter.
The materials are modest: painted
wood, battens and Finnish conifer plywood. The roof is made of single-layer bitumen felt. The kitchen door and
the windows are old. The door frames,
corner windows and double doors were
made by a carpenter. The client family
built the foundations and the frame of
the building, and the finishing work and
fittings were done by architects. n
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Pohjapiirustus ja leikkaukset | Floor plan and sections 1:150

Kesämaja
Summer cabin
Laajuus | Gross floor area: 11m²
Valmistumisvuosi | Completion: 2012
Arkkitehtisuunnittelu | Architectural Design:
Laura Mattila, Mikko Merz, arkkitehdit architects
Toteutus | Construction work:
Perhe Anttila family, Laura Mattila ja Mikko Merz
Ikkunat ja ovet | Windows and doors:
Hannu Raatikainen, hienopuuseppä cabinet maker

PUU 2/13
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RAKENNETTU | PROJECTS
Kesämaja
BACH
Summer cabin
Nummi, Finland
Anna & Eugeni Bach

Teksti | Text: Anna & Eugeni Bach
Käännös | Translation: AAC Global
Kuvat | Photographs: Tiia Ettala

18

PUU 2/13

– Äiti ja isä, tehän teette ihmisille taloja?
– No tavallaan kyllä…
– Osaisitteko tehdä meillekin talon?

Lasten haaveesta tuli totta
Making a children’s dream come true

K

ysymys jätti arkkitehtivanhemmille kaksi vaihtoehtoa: joko
vaihtaa puheenaihetta tai ottaa haaste vastaan.
Päädyimme suunnittelemaan ja rakentamaan kesämajan lasten isovanhempien omenapuutarhaan Nummi-Pusulaan. Rakennustyö kesti kaksi viikkoa.
Prosessi oli opettavainen ja hauska. Lapset
näkivät, että kovalla työllä voi toteuttaa haaveensa.
Kaikki sukupolvet osallistuivat rakennustöihin. Lapset hakkasivat nauloja, istuivat
painona tarvittaessa ja auttoivat maalauksessa. Vanhemmat toimivat suunnittelijoina ja timpureina. Vaari kaatoi puut isovaarivainaan istuttamasta kuusimetsästä, sahasi
tukeista puutavaran ja antoi hyviä neuvoja.
Kesämajan vinokattoinen leikkausmuoto

toistuu kahdessa erisuuntaisessa rakennuskappaleessa. Toinen niistä jakautuu lasten
mittakaavassa kahteen “kerrokseen”, toinen
muodostaa tilan, jossa aikuinenkin voi sei-

soa suorana. Kappaleiden leikkauskohdassa
on lasten piirustuksissa usein nähtävä harjakattoisen talon muoto.
13,5 neliömetrin sisätila on kuin tiivistelmä asunnon perusosista: korkea tila on olohuone, sen yhteydessä on matalampi keittiö,
ja makuuhuone sijaitsee parvella. Sisätila antaa lasten mielikuvitukselle siivet ja muuttuu
hetkessä linnan saliksi, vankityrmäksi tai tähystystorniksi, josta voi lähettää nuolisateen
vihollisjoukkojen niskaan.
Ulkoseinässä vuorottelevat valkoiset ja käsittelemättömät laudat. Harmaantuessaan
käsittelemättömät pinnat korostavat maalattujen osien valkeutta. Raidat luovat leikinomaisen, tivolikojua tai uimakoppia muistuttavan ilmeen. Sijainti maalaismaisemassa,
omenapuiden lomassa korostaa tätä unenomaista ja vähän haikeaa tunnelmaa. n
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– Mum and Dad, you make houses for people, don’t you?
– In a way, yes…
– Would you be able to make us a house too?

T

he architect parents had two
options: either try to change
the subject or accept the challenge.
We ended up designing and
building a summer house in the orchard that
belongs to the children’s grandparents, in
Nummi-Pusula. It took two weeks to build
it, and the whole process was both educational and fun. The children saw that it takes
some hard work for dreams to come true.
All generations took part in the construction effort. The children were hammering nails, used as weights when needed
and helped to paint the summer house. The
parents worked as designers and carpenters.
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Granddad cut the trees from a spruce forest
planted by the children’s late great-grandfather, sawed the wood into timber, and gave
some good advice.
The summer house’s pitched roof shape
is repeated in two separate construction
elements. One of them is divided into two
‘floors’ that are the right size for children,
while the other forms a space where grownups can stand up straight. At the point of intersection between these elements, we can
see the shape of a house with a pitched roof,
the kind often seen in children’s drawings.
The 13.5 m2 interior contains all the basics needed in a dwelling: the tall space is
the living room, adjoining a lower kitch-

en, and the bedroom is upstairs. The indoor space lets children’s imagination take
flight and turns immediately into the hall of
a castle, a dungeon or a lookout tower, from
which soldiers can send a flock of arrows at
enemy troops.
On the external walls, white and untreated boards alternate. When the untreated surfaces turn grey, the whiteness
of the painted surfaces will be highlighted.
The stripes create a playful impression that
brings to mind a fairground stall or a beach
hut. The location of the summer house, in
the countryside by some apple trees, creates
a dreamlike, and perhaps slightly nostalgic,
atmosphere. n

Julkisivut ja leikkaukset | Elevations and sections 1:150

Kesämaja
BACH
Summer cabin
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu |
Architectural design:
Anna & Eugeni Bach
Avustajat | Collaborators:
Uma & Rufus Bach
Koko | Gross area: 13,5 m²
Kustannukset | Costs: 800 €
Tilaaja | Client: Uma & Rufus Bach
Rakentaja | Contractor:
Anna & Eugeni Bach
Rakennusaika | Construction:
Kesä | Summer 2011

PUU 2/13
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Taiteilijaresidenssi
VILLA CIPEA
Artist residence
Nanjing, Kiina, China
Sanaksenaho arkkitehdit
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Teksti | Text: Matti ja Pirjo Sanaksenaho
Käännös | Translation: Nicholas Mayow
Kuvat | Photographs: Tuomas Uusheimo

Kiveä, kuparia
ja kirsikkapuuta
Stone, copper
and cherrywood
Pienen järven
rantaan rakennettu
Villa Cipea antaa
puitteet rauhalliselle
asumiselle luonnon
keskellä. Talo
piiloutuu rannan
puiden varjoon ja
heijastuu järven
pintaan.

C

IPEA (China International Practical
Exhibition of Architecture) on Kiinan
Nanjingissa järjestetty arkkitehtuurinäyttely, johon kutsuttiin arkkitehteja eri puolilta maailmaa. Tehtäväksi
annettiin suunnitella asuintalo Pearl
Springin loma- ja vapaa-ajan alueelle.
Talo suunniteltiin loma-asunnoksi perheille ja ryhmille, taiteilijaresidenssiksi tai lyhytaikaiseen työskentelyyn. Siellä on myös tilat kokouksia ja seminaareja
varten. Järvenrannalla sijaitsevaa rakennuspaikkaa ympäröivät vehreä rinne ja järveen laskevat purot.
Kokous- ja yhteistilat ovat rakennuksen sisäänkäyntitasossa. Kokoushuone voidaan tarvittaessa yhdistää
ruokailutiloihin. Kerrosta alempana on asuinhuoneita ja kahdessa alimmassa kerroksessa on ateljeeasunto.
Kaikki kerrokset aukeavat suoraan järvelle. Katolla on
yhteinen terassi kaikille vieraille.
Ulkoa talo on verhottu vihreäksi patinoidulla kuparilla. Sisäpinnat ovat paikallista kirsikkapuuta eri
muodoissa. Hissitorni, tulisija ja terassipinta ovat luonnonkiveä. Rakennuksen ulkohahmo luo mielikuvan
rannalle vedetystä laivasta tai järven pintaan heijastuvasta kiinalaisesta lyhdystä. n
PUU 2/13
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Pohjapiirustukset | Floor plans 1:500

Kattoterassi | Roofterrace

The role of the building is to emphasize existing
natural surroundings. The building is mostly
hidden in the green forest. The villa is reflected
from the surface of the water.

T
Kolmas kerros | third floor

Toinen kerros | second floor

he villa is part of CIPEA China International Practical Exhibition of Architecture. It takes place in
Pearl Spring Tourist and Holiday Resort Zone.
There is a lake in the middle of the exhibition area.
Green hills and springs surround the lake.
The villa is a holiday-residence. It can also serve artists in
their short-term stay for art creation, family and small group
tour, meetings, seminars and short-term work.
Most public functions are situated on the entrance level.
The conference room can be connected to the dining hall by
opening a sliding wall. Living room opens to the lagoon with
the window wall. Bedrooms are situated one floor down from
the entrance level. The suite can be also an atelier for visiting
artists. Two-storey suite/atelier is situated on the lowest level.
The outdoor living is happening on a roof terrace.
The villa is boarded with green patinated copper. Inside
surfaces are local cherry wood. Local natural stone covers the
elevator tower, the fireplace and the roof terrace.
The aim of the villa is to create harmonious living in the nature. The villa might be seen also as a boat left to the shoreline
or as a Chinese lantern reflected to the surface of the lake. n

Ensimmäinen kerros | first floor

Pohjakerros | ground floor

PUU 2/13
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Taitelijaresidenssi
VILLA CIPEA
Artist residence
Arkkitehdit | Architects:
Sanaksenaho arkkitehdit
Pinta-ala | Gross floor area: 800 m²
Tilavuus | Volume: 2 700 m³
Tilaaja | Client:
Nanjing Sifang Educational Enterprise,
China International Practical Exhibition
of Architecture
Suunnittelu | Design: 2003–2004
Toteutus | Construction: 2009–2012
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Leikkaus ja julkisivu | Section and elevation 1:500

Seinäleikkaus | Wall section 1:150
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Loma-asunto
CASA C
Leisure home
Reckingen, Wallis, Sveitsi | Switzerland
Camponovo Baumgartner Architekten

Alppikylän hiljaisella raitilla kaikki ei
ole sitä, miltä päällepäin näyttää.
Heinäladon vanhat hirret kätkevät
sisäänsä huippumodernin lomakodin.

S

atavuotias heinälato seisoo kirkkoa
vastapäätä, pienen sveitsiläiskylän
keskustassa. Vanhaan kylämaisemaan kuuluvaa rakennusta ei tietenkään saa purkaa. Se korjattiin
loma-asunnoksi niin, että arvokkaaseen julkisivuun ei tarvinnut koskea.
Uuden asunnon tilat seuraavat ladon alkuperäistä rakennetta. Vanha kantava seinä jakaa ladon kahteen osaan ja välipohja kahteen
kerrokseen. Uudet rakenteet tehtiin itsenäisinä
ladon sisälle. Sisätila irrotettiin vastakkaisista nurkistaan vanhasta seinästä. Patinoitunut
seinäpinta jätettiin esille ja samalla näytettiin
vanhan ladon korkeus.
Toisessa avoimista nurkista on uusi sisäänkäynti. Vastakkaisessa nurkassa on olohuoneeseen aukeava korkea tila, loggia. Suuret
ikkunat avartavat asuntoa ja liittävät vanhat
rakenteet vaneripintaisiin sisäseiniin.
Asuintilat muodostuvat toisiinsa limittyvistä tiloista. Spiraalimaisesti kiertyvä kulkureitti yhdistää kerrokset toisiinsa. Se mutkittelee
tilojen läpi vaihtelevan korkuisena. Ylös kiivetessä avautuu näkymiä ympäröiviin maisemiin.
Makuutilat liittyvät kalustemaisina syvennyksinä oleskelutiloihin. Ovet ja komerot integroitiin seinämäisiksi rakenteiksi.
Rakennus on kokonaan puuta. Lattia on tehty paikallisesta lehtikuusesta. Seinät ja katto on
verhottu koivuviilupintaisella levyllä, joka luo
kontrastia vanhoille hirsipinnoille. Paanukate
uusittiin. Kaikki pinnat jätettiin käsittelemättä odottamaan luonnollista patinoitumista. n
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Teksti | Text: Luca Camponovo, Marianne Baumgartner
Käännös | Translation: Nicholas Mayow
Kuvat | Photographs: José Hevia.

Talo talon sisällä
A house within a house
PUU 2/13
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A one-hundred-year old hay barn stands in the centre
of a small village in Switzerland, opposite the church.
The building is part of the fabric of the village and is
subject to a protection order, so it cannot be demolished
under any circumstances. Consequently, it has been
repaired and converted into a holiday home, leaving
its important façade untouched.

T

he spaces inside the new holiday home follow the traditional
layout and structure of the barn. An old load-bearing wall
separates the barn into two parts, while a timber floor divides it into two levels. The new structures were built to be
independent of the original outer shell, leaving a full-height
space at each end where the original timber structure can be seen.
One of these high, unheated spaces is used as the new entrance, while
the other forms a loggia in front of the living room. Big windows open
up the interior and link the new untreated birch surfaces with the original structure.
The rooms form an overlapping spatial sequence, while a spiralling circulation route meanders through spaces of differing heights to join the
two floors together and provide wonderful views of the mountains. The
bedrooms are niches linked to the main living space, almost like pieces
of furniture, with doors and cupboards integrated into the wall.
The building is constructed entirely in timber with a floor of local
larch. Walls and ceilings are clad in light-coloured birch-faced board as
a contrast to the old dark log construction and the shingle roof was renewed. All the surfaces were left unfinished to await natural patination. n
PUU 2/13
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Leikkaus | Section 1:150

Toinen kerros | Second floor 1:150

Loma-asunto
CASA C
Leisure home
Arkkitehdit | Architects:
Camponovo Baumgartner Architekten

Ensimmäinen kerros | First floor 1:150

Suunnittelu | Design: 2010–2011
Rakennusaika | Execution: 2011–2012
Tontin ala | Site area: 244m²
Rakennuksen ala | Footprint: 104m²
Huoneistoala | Habitable area: 114m²
Bruttoala | Gross area: 209m²
Tilavuus | Gross volume: 618m³
Lämmitetty tilavuus | Heated volume: 312m³
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Anna Kailan diplomityö
taipuu teoriasta käytäntöön.
Kesämökille kohosi aito
70-luvun vierashuone.
Anna Kaila’s Master’s Thesis
blends theory and practice.
An authentic 1970s guest
room rose at a summer home.
Teksti | Text: Anna Kaila
Käännös | Translation: Aac Global
Kuvat | Photographs: Anna Kaila

Muistatko Modulin?
Do you remember
Moduli?
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M

oduli 225 on arkkitehtien Kristian Gullichsenin ja Juhani Pallasmaan vuosina 1968–1974
kehittämä rakennusjärjestelmä. Sen perusosia
yhdistämällä on mahdollista toteuttaa yksinkertaisesti ja
nopeasti erilaisten toiveiden mukainen talosovellus. Järjestelmä perustui pilari–palkkirunkoon, jonka rajaamiin
225 cm x 225 cm -kokoisiin kenttiin voi valita erilaisia täyte-elementtejä.
Osana diplomityötäni Aalto-yliopiston arkkitehtuurin
laitokselle kartoitin säilyneitä esimerkkejä Moduli 225
-järjestelmästä. Professori Aino Niskasen vinkki johdatti minut tutustumaan Hangon saaristoon 1970-luvulla
rakennettuun kuuden yksikön Moduli-saunaan. Saunan
omistaja aikoi purkaa rakennuksen ja kysyi, haluaisinko
viedä sen mukanani. Tietysti halusin.
Järjestettiin neljän päivän purkutalkoot. Purkaminen oli
yksinkertaista ja loogista. Rakennus ohjasi purkuvaiheesta
toiseen. Vesikatteen alta paljastuivat kattoelementtien kannakkeiden ruuvit, jotka avaamalla kattoelementit sai nostettua paikoiltaan. Seinistä irrotettiin kiinnityslistat, jonka jälkeen seinäelementit sai painettua irti. Pilareiden ja
palkkien välisistä liitoksista irrotettiin lukkopalat, ja palkit
voitiin nostaa alas.
Kokorakennus perustuksia myöten purettiin osiin. Jäljelle jäi vain 12 kallioon valettua kierretankoa.
Sain osat purkupalkkiona, ja kuljetin ne proomulla
omalle kesämökillemme Tammisaareen. Päätimme pystyttää osista kahden yksikön Modulin työ- vieras- ja iltateehuoneeksi. Rakennus sijoitettiin korkean kallion päälle, mistä olisi hyvä tähystää laskevan auringon suuntaan.
Kokoamisessa käytettiin parhaiten säilyneet osat. Ne
korjattiin, pestiin, käsiteltiin lahonestoaineella ja maalattiin. Vain pintakäsittelyaineet, perustuksien kierretangot
ja kattohuopa jouduttiin ostamaan.
Pystytystyö oli yhtä johdonmukaista, helppoa ja nopeaa
kuin purkaminenkin. Perustus koottiin kierretankojen
varaan, pilari–palkkirunko asennettiin perustusjalkojen
päälle, ja elementit kiinnitettiin rungon rajaamiin kenttiin. Kahden ihmisen käsiteltävä ja ilman sähkötyökaluja
koottava järjestelmä oli kuin tehty saaressa rakentamiseen.
40-vuotias Moduli on yksityiskohtiaan myöten toimiva ja
uuden veroinen rakennus. n

Julkisivut ja pohjapiirrokset | Elevations and floor plans 1:150

Modulin purku ja pystytys | Pulling down the Moduli and putting it up again.

M

oduli 225 is a construction system developed by architects Kristian Gullichsen and Juhani Pallasmaa
in 1968–1974. Its basic elements can be combined
in a simple and quick process to create housing applications to
suit various requirements. The system is based on a columnand-beam frame, which outlines sections of 225 cm × 225 cm,
for which various filler elements can be chosen.
As part of my master’s thesis for the Department of Architecture at Aalto University, I charted surviving Moduli 225 buildings. A tip from Professor Aino Niskanen led me to the archipelago near Hanko, where I found a Moduli sauna, built from six
units in the 1970s. The owner was about to pull down the building and asked me if I wanted to take it with me. Of course, I did.
A four-day removal project was organised. The actual job of
taking the building apart was simple and logical – the building
itself guided the break-down process. When the roof was taken
off, the screws of the supports for the roof elements were exposed.
When these were removed, it was possible to lift the roof elements out of place. The mouldings were pulled off the walls and,
after that, the wall elements were easy to push out of place. The
locking parts of the connections between the columns and the
beams were taken off, and the beams could then be lifted down.
The whole building, including its foundations, was broken
down into individual parts. Only twelve threaded bars sunk
into the rock remained.
I was given the parts as a reward for the job of taking the building apart, and I took them on a barge to our summer cottage in
Tammisaari, where we decided to use two of the units to build
a Moduli study-cum-guest-house-cum-evening-tea-room. The
building rose on a tall cliff with great views of the setting sun.
The best-preserved parts were used in the rebuilding process.
They were first repaired, washed, treated with a wood preservative
and then painted. We only had to buy the surface treatment substances, the threaded bars for the foundations, and the roofing felt.
The work of erecting the building was as logical, easy and
quick as the work of pulling it down had been. The foundations
were laid on threaded bars over column-and-beam frame legs.
The elements were then fixed onto the sections outlined by the
frame. The system could be assembled by two people without
power tools, which made it ideal for island construction. The
40-year-old Moduli building is as good as new and works very
well, down to the final detail. n
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Kulttuurirahaston k3-talot
Finnish Cultural Foundation k3 houses

Rintamamiestalon seuraajaa
etsimässä
A successor to the
traditional Finnish
single-family house

ekologia
1

36
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Keskellä rakennusta on lämmin sydän joka varaa lämpöä. Sydän toimii myös p

a

sta on lämmin sydän joka varaa lämpöä. Sydän toimii myös painovoimain hormistona.
ilaa ohjataan, ympäröivien tilojen lämpötilassa sallitaan vaihtelua joita

t ovat helposti huollettavissa, asennusten määrä on pieni. Rakennus on
inkaarikustannukset pienet.
posti muunneltavissa ja rakennuksen käyttöikä näin ollen pitkä.
helposti vaihdettavissa - rakennus voi saada lämpönsä maalämmöstä,
ä, pelletti uunista, puusta...
neen on puurakenteinen, ja sitoo täten hiilidioksiidia.
ä vuoden 2012 energiavaatimukset käyttämättä koneellista ilmanvaihtoa
ömiä rakenteita.

Rintamamiestalot ratkaisivat sotien
jälkeisen Suomen asuntopulan. Millainen
talo ratkaisee suomalaisten kaipuun
omaan kotiin 2020-luvulla?
The catalyst for the K3 project was the
Finnish Cultural Foundation’s concern
about the quality and diversity of house
building in Finland.
Teksti | Text: Risto Pesonen
Käännös | Translation: Nicholas Mayow

1 Valetaan kellarin laatta, jätetään syvennys
tekniselle elementille | Pouring the basement
slab with a recess for the services element.
2 Tekninen elementti asennetaan neljässä
osassa. Tehdään asennukset ja kytkennät. |
The services element is installed in four parts.
Installation and connection.
3 Vaippa rakennetaan teknisen sydämen
ympärille. | The envelope being built around
the service core.

painovoimai-

V

uonna 2008 Suomen Kulttuurirahasto huolestui suomalaisen pientalorakentamisen laadusta ja monipuolisuudesta. Huoli johti toimintaan. Kulttuurirahasto haastoi arkkitehdit ja talotehtaat suunnittelemaan kauniin, kestävän ja
kohtuuhintaisen talon suomalaisille perheille.
Kaksi toimijaa yhdisti hankkeessa voimansa, ja syntyi k3-hanke.
Kulttuurirahasto halusi edistää arkkitehtien ja talotehtaiden yhteistyötä sekä osallistua asumisen ilmastopäästöjen vähentämiseen. Fiskars Kiinteistöillä oli Billnäsissä tontteja, joille haluttiin kestävän rakentamisen malleja.
Mallitalojen suunnittelijoiksi kutsuttiin sekä ekologisen rakentamisen konkareita että nuoria arkkitehteja Suomesta ja Pohjoismaista. Talotehtaat kutsuttiin mukaan, koska teollinen tuotanto oli tärkeä
osa tavoitetta.
Suomen Kulttuurirahaston
ja Fiskarsin
Kiinteistöjen
pientalohanke
Pian hankkeen
käynnistymisen
jälkeen
kävi kuitenkin
ilmi, että
energiatehokas ja ekologinen rakentaminen olivat pientalotuotannossa uusi alue. Kun samanaikaisesti ympäristöministeriö suunnitteli rakennusmääräyksien kiristämistä energiatehokkuuden parantamiseksi,
hankkeessa otettiin tuumaustauko.
Kulttuurirahaston hallitus halusi tuoda rakentamiseen uutta ajattelua. Tavoitteeksi kypsyi energiatehokkuusvaatimukset täyttävän vaihtoehdon etsiminen koneelliselle ilmanvaihdolle ja lämmön talteenotolle.

sydän+puu

Ilmaston ehdoilla
Hanketta ohjasi teollisen valmistuksen ja kohtuuhintaisuuden rinnalla hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Puurakenteisissa k3-taloissa
ilmanvaihto tuli toteuttaa painovoimaisena ja vaippa höyrynsulottomilla rakenteilla.
Suunnitteluohjetta tekemään etsittiin kestävän rakentamisen ja painovoimaisen ilmanvaihdon asiantuntijoita. He toimivat arkkitehtien
neuvonantajina. Viimeiseen vaiheeseen osallistui viisi arkkitehtitoimistoa. Jokaisella oli yhteistyökumppanina talotehdas, joka sitoutui
talojen valmistamiseen. Kaksi ryhmistä oli Ruotsista, kolme Suomesta.
Mallisuunnitelmat valmistuivat vuonna 2011. Kulttuurirahasto viimeisteli kulttuuritekonsa lunastamalla suunnitelmien oikeudet ja sallii niiden vapaan käytön sekä yksityisesti että yritysten toiminnassa.
Kaikkien talomallien runko ja julkisivut ovat puuta. Uusia ideoita
syntyi erityisesti tuotannosta ja talotekniikasta. Esimerkiksi suunnitelmassa ”Sydän ja puu” (kuvat) on kehitetty betoninen tilaelementti, jossa kaikki talon tekniikka ja tarvittaessa portaatkin ovat esivalmisteisia.
Taloille on varattu kolmetoista tonttia Mustionjoen rannalla Billnäsin vanhassa kulttuurimaisemassa. Tonttien myynnin ehtona on jonkin
k3-tyyppitalon käyttö. Tyyppitalot soveltuvat hyvin tiiviiseen ja kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen. n www.k3-talot.fi
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”SYDÄN JA PUU”
Suunnitelma | design:
Anders Adlercreutz
A-konsultit Oy
www.a-konsultit.fi

esivalm. tekninen paketti

Tuloilmakammio

maaputkisto

leikkaus

1:100

sydän+puu

Billnäs pientalo
leikkaus 1:50
2011-05-30

Suomen Kulttuurirahaston ja Fiskarsin Kiinteistöjen pientalohanke

VH

3,0 m2

tekninen tila
3,0 m2

MH

esivalm. tekninen paketti

8,0 m2

MH

13,5 m2

S

PK

JK

3,0 m2

KHH

4,0 m2

MH

KEITTIÖ

MH

8,5 m2

11,5 m2

9,0 m2

KPH

4,5 m2

KPH

3,5 m2

APK

OH

RUOKAILU
12,5 m2

HALLI

ET.

2,5 m2

18,0 m2

TK

3,5 m2

HALLI
7,5 m2

TH

6,0 m2

7,0 m2

TH / KIRJASTO
10,5 m2

1 Hormit on asennettu valmiiksi
tekniseen elementtiin. Tumma
pinta takaa vedon kesälläkin. |
Ducts are already installed in the
services element. The dark surface
guarantees a draught, even in
summer.

(viherhuone)

MH

11,0 m2

OH

21,5 m2

2 Lisälämmönlähde (takka) |
Auxiliary heat source (hearth)
Leikkaus ja pohjapiirros | Section and floor plan 1:200

htokaavio

F

ive house types were designed for
the project and these designs are
now awaiting builders. The name
of the project was derived from the
Finnish words for the triple goal set for the
project: beautiful, durable, affordable.
Two actors joined forces to support the
project. The Finnish Cultural Foundation
was eager to promote cooperation between
architects and house manufacturers, and
also wanted to make a contribution to cutting emissions to air caused by living. At
the same time, Fiskars Properties had sites
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in Billnäs, which were crying out for sustainsented a new field in housing production.
able construction.
When the Ministry of the Environment beThe development project was launched
gan planning to tighten up the building regin 2008. House-type designers were invited
ulations to improve energy efficiency, it was
from the
ranks
of designers
experienced
in
time for the project to take a break and reSuomen
Kulttuurirahaston
ja Fiskarsin
Kiinteistöjen pientalohanke
Billnäs pientalo
eco-construction and from unknown young
flect on the issue.
L 1:100
architects in Finland and Scandinavia.
InThe governing body of the Cultural Foun2011-05-30
dustrial production was also an important
dation wanted to introduce new thinklesser goal, so house manufacturers were ining into house construction, so eventually
vited to take part, too.
it was decided to look for an alternative to
The project proceeded according to plan,
mechanical ventilation and heat recovery
but it soon became apparent that energy efthat would fulfil the energy-efficiency reficiency and ecological construction reprequirements.

sydän+puu

1

1

1

6
3
5

2

4
4
4

3 Peitelevy on kevytrakenteinen
– asennukset ovat vaihdettavissa. |
Light-weight cover makes alteration
and adjustment easy.

Natural ventilation and an external
envelope without a vapour barrier
Alongside industrial production and affordability, the idea of cutting emissions was
one of the things that motivated the project.
It was decided that in wooden-built k3 houses, the ventilation should be natural rather
than mechanical and the external envelope
should be built without a vapour barrier.
Experts in sustainable construction and
natural ventilation were sought to help in
drawing up the design brief. They acted as
consultants to the architects.

4 Maaputkistossa esilämmitetty ilma kulkee
ilmakammion kautta hormia pitkin
rakennukseen. | Pre-heated air from the
pipe network in the ground travels along a
duct to the building via an air chamber.

Five firms of architects took part in the
final stage. Each of these worked in partnership with a house-building factory committed to producing the houses. Two of the
groups were based in Sweden.
The house-type designs were finished
in 2011. The Finnish Cultural Foundation
rounded off its cultural contribution by purchasing the rights to the designs and permitting unrestricted use of them by both individuals and manufacturers.
In all the house types, the frame and cladding are in timber. Some of them include in-

5 Tekninen tila, josta haluttu lämmityslähde
kytketään verkostoon kiinni. | Services space,
where the desired heat source is connected
to the pipework and ductwork.
6 Tila lämpö- ja vesiasennuksia varten |
Space for heating and water installations

novations in manufacturing or building services. For example, the design ‘Sydän ja puu’
(see illustrations) included a pre-cast concrete 3D element specially developed to contain all necessary building services and, if required, the structure for the staircase as well.
Thirteen sites have been reserved for the
houses in the old cultural milieu on the banks
of the Mustionjoki river in Billnäs. One of the
conditions attached to the sale of each site is
the use of one of the k3 house types which
are well-suited to high-density urban housing development. n www.k3-talot.fi
PUU 2/13
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Miten puurakentamisen
päästöjä voisi pienentää?

öiden aikaan tapahtuvaan kondensaatioon,
jossa vettä pääsee tiivistymään rakenteisiin.
Vaikka kylmät ullakot olisivat hyvin tuuletettuja, niiden suhteellinen kosteus vaikuttaa
silti nousevan liian korkeaksi.

Luulitko, että puurakentaminen on ekologista? Lue kansainvälisen
tutkijaryhmän vinkit siitä, miten puutaloista voi pienillä parannuksilla
saada vieläkin vihreämpiä.

Teoriasta työmaille
Hankkeessa seurattiin työmaan energian
kulutusta Joensuun Ellin työmaalla vuoden
2012 aikana. Samalla selvitettiin, miten elementtien valmistus vaikuttaa valmiin rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tulosten mukaan
esivalmistettujen elementtien asennus työmaalla oli niin tehokasta, että asennusvaiheen päästöt alittivat jopa rakennusmateriaalien kuljetuksen aiheuttamat päästöt.
Ruotsalaiset puuelementtiyritykset ovat jo
hyödyntäneet tuloksia. Ne ovat vaihtaneet
elementtien eristeet lasivillasta kivivillaan,
jotta hiilijalanjälki olisi pienempi.
Tutkimustulokset antavat tuotantoinsinööreille tietoa tuotteen hiilijalanjäljen
optimoinnista. Ympäristöarvioijalle tulokset kertovat, miten hiilijalanjäljen laskennan
rajaukset kannattaa tehdä. Arkkitehdille tutkimus antaa ohjeen vähähiilisten rakennuksen suunnittelusta.

K

olmevuotinen urakka on valmis. ECO2-hankkeessa kansainvälinen tutkimusryhmä selvitti,
miten puutalojen hiilijalanjälkeä
voisi pienentää ja niiden energiatehokkuutta
parantaa koko elinkaaren ajalta.
Tutkimus kattaa puutuotteiden valmistuksen, rakentamisen, kuljetukset, käytön ja
kierrätyksen. Uusia ideoita löytyi myös siitä,
miten nollaenergiarakenteiden kosteusteknistä turvallisuutta voidaan parantaa pienillä
muutoksilla. Hankkeen lopputulos on pian
julkaistava ohjekirja vähähiilisten puurakennusten suunnittelusta.
Koko elinkaari mukaan
Kun lasketaan hiilijalanjälkeä, pitää huomioida talon koko elinkaari. Laskenta alkaa,
kun puu kasvaa ja sitoo hiiltä ilmakehästä.
Elinkaaren lopussa rakennuksen purkaminen ja kierrätys vaikuttavat hiilijalanjälkeen.
ECO2-ryhmä laski yhdeksän rakennuksen hiilijalanjäljen. Mukana oli massiivipuisia rakennuksia sekä ranko- ja elementtirakenteita eri maista. Suomalaisia esimerkkejä
olivat CLT-rakenteinen opiskelija-asuntola
Joensuun Elli sekä Tampereen asuntomessuille 2012 rakennettu puupassiivitalo Tervakukka.
Passiivitalon rakennevalinnat
Tervakukan rakenteet on tehty puurunkoisena ja eristetty puukuitueristeellä. Verhoukset ovat tervattua lautaa ja sementtikuitulevyä. Alapohja on maavarainen betonilaatta.
Vertailun vuoksi sama rakennus suunniteltiin myös siporex-rakenteista EPS-eristeisenä.
Vertailtujen rakenteiden U-arvot olivat samat.
Tulosten mukaan puutalo tuotti noin 40 %
vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja tarvitsi noin 30 % vähemmän energiaa rakennusmateriaalien valmistukseen. Erot ovat
merkittäviä myös silloin, kun rakennuksen
koko elinkaaren päästöt otetaan huomioon.
Talo lämmitetään Ekoenergia-sähköllä,
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jonka valmistus ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Tällöin lämmitys ja jäähdytys eivät
tuota lainkaan päästöjä, ja rakennuksen hiilijalanjälki muodostuu pääosin rakennusmateriaalien valmistuksesta. Puurakenteiden
valmistus aiheuttaa vähän päästöjä, ja lisäksi rakennukseen sitoutuva hiili on poissa ilmakehää lämmittämästä koko rakennuksen
käyttöiän ajan.
Toimivia vähähiilisiä rakenteita
ECO2-tutkijat kehittivät rakennetyyppejä,
joissa lämmöneristävyys, rakennusfysikaalinen toimivuus ja hiilijalanjälki ovat sopusoinnussa. Rakenteille valittiin U-arvo 0,1
W/m2K. Vertailun vuoksi rakennekerroksista tehtiin vaihtoehtoja.
Näiden kosteusteknistä toimivuutta simuloitiin parhaiden yhdistelmien löytämiseksi. Tietokonemallien paikkansapitävyys
varmistettiin rakennuksiin asennetuilla kosteusantureilla. Mittaustulokset seurasivat
tarkasti tietokonemallin laskelmia.
Malliin lisättiin rakennusvirheiden vaikutus. Tuulensuojalevyn läpi oletettiin kovalla
tuulella vuotavan vettä. Pitkäaikaiskestävyyteen lisättiin vielä oletettu ulkolämpötilan
nousu tulevien 80 vuoden aikana.
Hiilijalanjäljen kannalta eristeet tulisi tehdä puukuidusta, jos valmistuksessa ei käytetä päästötöntä vihreää sähköä. Tuulensuojalevy tulisi olla epäorgaanista materiaalia.
Suoraan eristeen päälle rapattu ulkoseinä
osoittautui riskialttiiksi. Rakenne toimii ainoastaan, jos ulkopinta on täysin vesitiivis.
Käytännössä ulkopinnassa on rakoja parvekkeiden, ovien ja ikkunoiden vierillä.
Myös rossipohja ja kylmä ullakko havaittiin riskialttiiksi. Rossipohjaisen alapohjan
kosteustoimivuus tulisi varmistaa pilariperustuksella. Ryömintätilan koneellinen tuuletus ei osoittautunut luotettavaksi, ja lisäksi
sen vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin ovat haitalliset.
Kylmän ullakon riskit liittyvät kylmien

Normien vääjäämätön kehitys
Rakennusten ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointiin laaditaan nyt eurooppalaisia normeja. Parhaillaan valmistuu
puisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden standardi EN 16485. Se on ensimmäinen materiaalikohtainen ympäristöselostestandardi.
Direktiivi rakennusten ympäristötehokkuudesta edellyttää, että vuoden 2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset ovat lähes
nollaenergiataloja. Tällöin niiden käytön
aikainen energiantarve laskee, ja käytön aikaiset kasvihuonekaasupäästöt kutistuvat
dramaattisesti. Tässä tilanteessa suurimmat
päästöt syntyvät rakennustuotteiden valmistuksesta ja rakentamisesta.
Euroopan komission ”Tiekartta resurssitehokkaaseen Eurooppaan” ehdottaa, että
vuonna 2020 olisi tarjolla selkeää tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Samalla siirrytään työn verotuksesta ympäristöverotuksen suuntaan.
Normien kehitys tukee kestävästi tuotettujen puutuotteiden käyttöä rakentamisessa.
Puualan yritysten ja suunnittelijoiden tulisikin tarttua tilaisuuteen ja olla vaikuttamassa
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. n

www.eco2wood.com

Cutting emissions
from timber construction
The international ECO2 project has now been completed.
The results of the project are to be published as an instruction
manual for the design of low-carbon wooden buildings.

T

he three-year project studied
the carbon footprints of wooden buildings and their energy efficiency during the entire life cycle. The research covers the manufacture,
construction, transport, use and recycling
of wood products, plus the safety of moisture technology in zero-energy construction.
Life-cycle thinking
In calculating the carbon footprint of a building, its whole life cycle has to be taken into account. The calculations begin when the carbon
in the atmosphere is captured in the growing
wood. At the end of the cycle, demolition and
recycling affect the carbon footprint.
The project calculated the carbon footprints of nine buildings that were built of
solid timber or pre-fabricated wooden panels. The Finnish buildings were the Joensuu
Elli student hostel in CLT construction and
the passive house, Tervakukka.
Choice of materials matters
In the Tervakukka house, the structures were
wood-framed and insulated with wood-fibre insulation, while the cladding was in cement fibre board and tarred boarding. The
ground floor was a concrete slab. For the
sake of comparison, the same building was
also designed in Siporex structures with EPS
insulation. The U-values of both buildings
were the same.
The results showed that the timber alternative produced 40% fewer greenhouse-gas
emissions, and needed 30% less energy to
produce the building materials. The differences are also significant when taking into
account emissions throughout the entire life
cycle of the building.
The heat energy used in the Tervakukka house comes from electricity which is
generated without causing greenhouse-gas
emissions. Thus, neither heating nor cooling
cause emissions and the carbon footprint of
the house comes mainly from the manufacture of the building materials.

The manufacture of wood structures causes minimal emissions and the carbon captured in the building cannot cause the atmosphere to heat up during the life cycle of
the building.
Low-carbon structures that work

The project developed a type of construction
in which thermal insulation, building physics and the carbon footprint of the building
are all in harmony. Various alternatives for
the layers of construction were calculated for
comparison.
The effectiveness of the moisture control
technology was simulated by looking for the
best combinations. The accuracy of the computer simulations was verified by installing
moisture detectors in the actual building and
it was found that the measured results closely followed the computer model.
The effect of common construction errors
was also added to the model. It was assumed
that a certain amount of water would leak
through the layer of wind-proofing board
in strong winds. To calculate long-term sustainability, a figure was assumed for temperature rise over the next 80 years.
From the carbon footprint angle, the thermal insulation would be implemented using
wood fibre unless emission-free green electricity were to be used in the manufacture
of the insulation. The wind-proofing board
would have to be inorganic material.
Wall constructions where rendering was
used directly on top of the insulation proved
to be risky. They only work if the exterior
surface is completely watertight. In practice, there are frequently cracks in the exterior surface beside balconies and windows.
Attics and ventilated lower floors were also
deemed to be risky. It should always be ensured that there are no moisture problems
stemming from ventilated timber floors by
using column foundations. Mechanical ventilation of crawl spaces did not prove to be reliable and it has a deleterious effect on emissions throughout the life cycle of the building.

The risks from attics are linked with the
interstitial condensation which takes place
on cold nights. Even if attics are well ventilated, it still appears that the relative humidity inside them can be too high.
From theory to practice
The project monitored the on-site energy consumption in the Joensuu Elli building during 2012. At the same time, the project kept an eye on the way the use of the
pre-fabricated panels influences the carbon
footprint of the finished building. The results
showed that the installation of the panels
was so efficient that emissions at the installation stage were lower than the emissions
caused by the transport of the materials.
In Sweden, the manufacturers have been
able to use the results in their choice of materials. The insulation in the panels has been
changed from glass wool to mineral wool to
give a smaller carbon footprint.
The research results give production engineers the information they need to optimise
a product’s carbon footprint. For environmental assessors, the results show how the
calculations of carbon footprints should be
limited during the life cycle of wood products. For architects, the results give guidance
on the design of low-carbon buildings.
Inevitable escalation in norms
The plan is to draw up European norms for
assessing the environmental impact of buildings and building materials. Currently, work
is proceeding on drawing up EN 16485 for
the environmental specification of wood
building products.
The Directive on the environmental efficiency of buildings requires that from 2020
onwards all new buildings should be close
to being zero-energy buildings. This means
that during their life cycle, their energy requirement will be substantially reduced and
greenhouse-gas emissions will shrink dramatically. In this situation, the largest emissions will take place during the manufacture
of building products and construction.
The European Commission initiative
Roadmap to a Resource Efficient Europe
proposes that by 2020, there should be clear
information about the environmental impact of products.
The direction in which the norms are developing shows that they will be supporting the
use of sustainably manufactured wood products. The wood sector should grasp the nettle
and bring their influence to bear in order to
make the environmental goals become reality. n
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Näin suunnittelet
paloturvallisen
parvekkeen
Puuinfon uusi tekninen tiedote käsittelee puurakenteisen parvekkeen ja
luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä. Tiedote antaa ohjeita asuin- tai
työpaikkarakennuksen suunnitteluun 3–8-kerroksisissa P2-paloluokan taloissa.

Teksti | Text: Tero Lahtela

R

akennusmääräyskokoelma (RakMK,
osa E1: Rakennusten paloturvallisuus)
vaatii, että parvekkeiden pitää kestää
tulipaloja yhtä hyvin kuin talon ulkoseinien. Suojaverhousten vaatimukset ovat samat
kuin ulkoseinän ulkopinnoilla ja tuuletusraon sisäpinnoilla. Parvekkeiden palonkestävyysvaatimus
on puolet rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimuksesta.
Standardi asuntosprinklerilaitteistosta määrittelee, että sprinklatussa talossa pitää olla automaattinen sammutusjärjestelmä myös parvekkeilla ja luhtikäytävissä, jos ne ovat umpinaisia tai lasitettuja.

Huoneiston parvekkeet suunnitellaan aina varapoistumisteinä. Jos talossa ei ole parveketta, ikkunan
viereen tulee rakentaa tikkaat hätäuloskäynniksi. Parvekkeen palonkestävyysvaatimus on puolet kerroksen rakenteiden vaatimuksesta.

Miten määräyksiä
pitäisi tulkita?
3–8-kerroksisen P2-paloluokan asuin- tai työpaikkarakennuksen puiset parvekerakenteet tulee
verhota A2-s1, d0-luokan suojaverhouksilla. Ulkotiloissa olevan puurakenteen verhoaminen kipsilevyillä tai muulla määräysten mukaisella levyllä
on kuitenkin kosteusrasituksen vuoksi käytännössä mahdotonta.
Määräyksen suora soveltaminen tulee kyseeseen
vain sisäänvedetyissä parvekkeissa, joissa rakenteet
voidaan tukea ympäröiviin ulkoseiniin. Erilliskannatettujen parvekkeiden puurakenteiden (kuva 1)
suojaverhous voidaan kompensoida niin, että parvekkeella asennetaan automaattinen sammutusjärjestelmä. Ratkaisu parantaa huomattavasti asukkaiden turvallisuutta ja mahdollistaa myös parvekkeen
lasituksen.

Lasitettu parveke
suojaa kosteudelta
Parveke kannattaa aina lasittaa, sillä se suojaa kantavia rakenteita kosteudelta. Lasitetun parvekkeen
osastoinnista sivusuunnassa viereisestä huoneistosta tai parvekkeesta ei ole olemassa ohjeistusta. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaiset ovat
kuitenkin laatineet tästä omat ohjeensa.
Esimerkki parvekkeiden ja luhtikäytävän rakenteiden paloteknisistä vaatimuksista löytyvät Puuinfon teknisistä tiedotteista osoitteesta www.puuinfo.
fi/tekniset-tiedotteet. Sivulta löytyvät myös erityyppisten parvekkeiden rakenneperiaatteet. n

Luhtikäytävän
pitää kestää liekkejä
Luhtikäytävissä sovelletaan samoja palomääräyksiä kuin parvekkeissa ja uloskäytävissä. Umpinaista
luhtikäytävää koskevat porrashuoneen määräykset.
Luhtikäytävän palonkestävyysvaatimus on sama kuin
kerroksen rakenteiden vaatimus.

Muut lähteet:
Suomen Rakentamismääräyskokoelma osa E1, 2011
SFS 5980 Asuntosprinklerilaitteistot.
Osa 1: Suunnittelu, asentaminen ja huolto

TEKNINEN TIEDOTE | TECHNICAL INFORMATION
1

2

1 Ulkoseinä (varapoistumistie)

3
•
•
•
•
3
5

Julkisivun pintaluokka RakMK E1 mukaisesti B-s2, d0
Ulkoseinän rungon ulkopuolinen suojaverhous
K210, A2-s1, d0 tai K230, A2-s1, d0
RakMK E1 mukaisesti, riippuen rakennuksen
kerrosmäärästä ja julkisivumateriaalista

2 Sprinkleri
• Kuivasuutin
• Kompensoi parvekerakenteiden suojaverhoukset
• Mahdollistaa parvekkeen lasittamisen
3 Rungon pysty- ja vaakarakenteet

4
3

• Pintaluokka B-s2, d0
• Ei suojaverhouksia
• R 30
4 Parvekelaatta
• Pintaluokka B-s2, d0, lukuun ottamatta lattiapintaa
• Lattiapinnalla tai sen päällä olevalla ritilällä
ei ole paloteknisiä vaatimuksia
• Ei suojaverhouksia
• REI 30
• Laatan katkaistava myös ulkoseinän tuuletusrako
5 Kaide
• Pintaluokka B-s2, d0
• Käsijohteen pintaluokka D-s2, d2
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Puuinfo Oy kutsuu suunnittelijoita, rakennuttajia, rakentajia sekä muita rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneita
tekemään ehdotuksia vuoden 2013 Puupalkinnon saajaksi. Puupalkinto annetaan rakennukselle, sisustukselle
tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista
puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota myös

erityisesti energia- ja ympäristöasioihin. Ehdotettavien
kohteiden tulee valmistua elokuun 2013 loppuun mennessä. Vapaamuotoiset ilmoittautumiset tulee toimittaa
Puuinfoon 29.9.2013 mennessä. Liittäkää ehdotukseen
lyhyt selostus kohteesta sekä sitä selventäviä valokuvia ja
piirustuksia. Puupalkinnon saaja julkistetaan 28.11.2013
Puupäivillä Helsingin Wanhassa Satamassa

Puuinfo Oy, PL 381, 00131 Helsinki • Lähetyskuoreen tulee merkitä ”Puupalkinto 2013”tai
s-postitse info@puuinfo.fi • Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen Puh. 040-526 6413
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TULOSSA | COMING
Luontolomakohde Kuhmon Kalevalankankaalle
Holiday Village, Kalevankangas, Kuhmo

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi
diplomityölle 2013 nuoren arkkitehdin
Wuorio-palkinnon. | The Thesis was
awarded the Wuorio Prize 2013 by
the Finnish Association of Architects.

Diplomityö, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos
Diploma thesis, Department of Architecture, Aalto University
Teksti | Text: Antti Jyränki
Käännös | Translation: Nicholas Mayow

Neljän elementin lomakylä
Jokainen arkkitehtiopiskelija haaveilee siitä hetkestä,
kun pääsee suunnittelemaan ensimmäisen talonsa.
Antti Jyränki hahmotteli diplomityössään kokonaisen lomakylän.

D

iplomityöni on luontolomakohde noin sadalle vieraalle
Lammasjärven rantaan. Lähtökohtana on opiskelijakilpailun voittanut ehdotus. Tavoitteena oli löytää neljä mieleenpainuvaa ja metsäluontoon
sopivaa loma-asumisen konseptia. Teemoina
olivat antiikin Kreikan neljä klassista alkuainetta: maa, tuli, vesi ja ilma.

Suunnittelemani lomakohteen alueella
kumpuilee jyrkkä mäntykangas. Loma-asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu aamiaisravintola, saunakylä sekä kokous- ja harrastustiloja. Erotin palvelut asunnoista käyttämällä
hyväksi mäntymetsän korkeuseroja. Parhaat
näkymät rinteiltä on varattu asumiselle.
Maa-teema saa luonteensa ympäröivistä
maastonmuodoista ja metsän pystysuun-

taisesta rytmistä. Maamerkkimäinen päärakennus yhdessä aamiaisravintolan kanssa
johdattaa vieraat alueelle. Rakennuksen sisätiloja hallitsevat massiiviset puulevyt. Ulkona tuoksuu tervattu paanu.
Puuston rytmi näkyy myös Tuli-teeman
rakennuksissa. Yhden perusmuodon muunnelmilla on luotu moni-ilmeinen rakennusryhmä. Yksinkertainen muoto mahdollistaa
teollisen tuotannon tehokkaan käytön. Lammasjärvenranta on varattu Vesi-teemalle. Ilma-teeman rakennukset kurottavat taivaalle
Kalevalankankaan laella.
Materiaalit, tilojen muodot ja näkymät
ikkunoista tuovat ympäröivän luonnon jylhyyden myös loma-asuntojen sisätiloihin. n
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Holiday village – earth, fire, air, water

DIPLOMITYÖ: LUONTOLOMAKOHDE KUHMOON | TEKIJÄ: ANTTI JOHANNES JYRÄNKI | VALVOJA: PROFESSORI PEKKA HEIKKINEN | 20.11.2012

T

My diploma thesis is a design for a holiday village for about
one hundred guests on the shore of Lake Lammasjärvi
at Kalevankangas in the municipality of Kuhmo. The design
is based on a winning entry in a student competition.

he idea was to find four memorable concepts for
holiday living that would fit in with the forest
and with nature. The themes were earth, fire,
air and water.
The design emphasises the steeply rolling character of
the pine forest. Besides the dwellings, the village includes
a breakfast restaurant, saunas, conference rooms and hobby rooms. Services are separated from dwellings by using the varying levels on the site. The best views from the
ridge are reserved for dwellings.
The earth theme takes on character from the shape of
the surrounding terrain and the vertical rhythms of the
forest. The interiors are dominated by thick slabs of timber
and the exteriors by the smell of tarred shingles.
The rhythm of the trees can also be seen in the buildings based on the fire theme. Variations on a single basic
form create a kaleidoscopic building complex. The simple
shape allows mass production to be used efficiently. The
shore of the lake is reserved for the water theme, while the
buildings following the air theme reach up to the heavens
from the top of Kalevankangas.
The richness of the surrounding nature is brought into
the interiors of the holiday dwellings by means of views,
materials and spatial forms. n
PUU 2/13
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Julkisivut ja leikkaus | Elevations and section 1:800

TULOSSA | COMING
Mahnalan Ympäristökoulu
ATHOS
Mahnala Environmental School

4.

Hämeenkyrö, Suomi | Finland

3.

2.

1.

Arkkitehtuuritoimisto
Heikkinen - Komonen

JULKISIVUMATERIAALIT:
1. JULKISIVULAUDOITUS JA PYSTYRIMA
2. LASI JA PYSTYRIMA
3. LASI
4. CORTEN-TERÄS

4.

1.

3.

2.

Teksti | Text: Mikko Heikkinen
Käännös | Translation: Aac Global

JULKISIVUT JA LEIKKAUS 1:400

HÄMEENKYRÖN YMPÄRISTÖKOULU JA PÄIVÄKOTI

‘ATHOS’

Perinnemaisemaa kunnioittaen
Respecting the heritage scenery
Hämeenkyrön kunta Pirkanmaalla
järjesti arkkitehtikilpailun Mahnalan
ympäristökoulun uudisrakennuksesta.
Kisan voitti ehdotus nimeltä Athos.
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mpäristökoulun uudisrakennus liittyy vanhan koulun pihapiiriin kompaktin
massoittelun, perinteisten
julkisivumateriaalien ja kattomuotojen
avulla. Uudet koulu- ja päiväkotitilat
nousevat rinteestä Kreikan Athos-vuoren luostarien tapaan tornimaisena rakennuksena.
Opetustilat ja päiväkoti on ryhmitelty rakennuksen läpi kulkevan keskustilan ympärille. Pihatasolta laskeutuvat
leveät portaat alas ruokailutilaan. Portaikko on katsomona koulun tapahtumissa, ja sen askelmia voidaan käyttää
oleskeluun tai läksyjen tekoon.
Portaikon alla on lasiseinäinen sali,
joka saa valoa keskustilan kautta. Koulu
ja päiväkoti ovat omissa kerroksissaan.
Avoportaiden ja keskusaulan kautta ne
ovat yhteydessä toisiinsa. Aulaa kiertä-

viä tiloja voi käyttää pienryhmätyöhön ja
oleskeluun. Ruokailutilasta avautuu näkymät ympäröivään kulttuurimaisemaan.
Julkisivut ovat pystylautaa. Saumoissa on perinteiseen tapaan pystyrimat.
Lautojen leveys ja rimojen väli vaihtelee.
Ikkunoiden yli jatkuvat rimoitukset vähentävät sisään tulevan lämpöenergian
määrää. Katon kasvihuoneet sekä porrasja valotornit luovat kylämäisen siluetin.
Rakennuksen pieni jalanjälki jättää
suuren osan maastosta ennalleen. Rakennusmassat ja rinnemaasto rajaavat
piha-alueet eri-ikäisille oppilaille. Kattopintoja hyödynnetään pienviljelyssä. Piha-alueet tukevat lasten luontosuhteen
kehitystä.
Ympäröivä metsä tarjoaa tilaa seikkailulle sekä luonnonvaraisien eläinten ja
kasvien tutkimiselle. Kotieläimet tuovat
päiväkodin arkeen oman lisänsä. n

Hämeenkyrön kunta Pirkanmaalla
järjesti arkkitehtikilpailun
Mahnalan ympäristökoulun
uudisrakennuksesta. Kisan voitti
ehdotus nimeltä Athos.

T

he new building for the Mahnala
Environmental School fits with
the old school area through
its positioning, its traditional
façade materials, and the shapes of its roof.
The new, tower-like premises for the school
and kindergarten rise from the slope in a
way reminiscent of the monasteries on
Mount Athos.
Teaching facilities and the kindergarten
are grouped around a central space that
runs through the building. A set of wide
stairs descend from ground level into the
eating area. The stairs can be used as an
auditorium for school events and they also
provide room for passing the time or doing homework.
Under the stairs is a glass-walled room
lit through a central space. The school and
the kindergarten are located on their own
floors, but are connected through an open
KOULU 1.KRS +87,8 1:400
staircase and a central lobby. The
space
around the lobby can be used for group
work and for spending time. Views of the
surrounding cultural landscape open up
from the eating area.
The façades are made of vertical wooden planks, with seams that have traditional vertical battens. The width of the planks
and the distance between the battens vary.
Battens that extend over the windows re-

Asemapiirros | Site plan 1:1000
HÄMEENKYRÖN YMPÄRISTÖKOULU JA PÄIVÄKOTI

duce the amount of thermal energy entering
the building. The greenhouses on the roof
combined with the staircase and light towers
create a silhouette reminiscent of a village.
The building has a small footprint that
leaves most of the terrain untouched. The
buildings and the sloping terrain create outdoor areas for pupils of different age groups.

‘A

Roof surfaces are used for small-scale cultivation. The outdoor areas also help the children bond with nature.
There is room for adventure and studying the wildlife in the surrounding forest,
and domestic animals provide an interesting addition to the everyday life of the kindergarten. n

Bruttoalat | Gross area:
koulu | school 3980 m²
päiväkoti | kindergarten 1 910 m²
yhteensä | total 5 890 m²
www.mahnala.com/ymparistokoulu

PUU 2/13

47

PROFIILI | PROFILE

VILLA BRUUN
Vanhankaupunginlahti bay in Helsinki. She
has been working for Livady Architects since
2007.
Mikko Merz on työskennellyt
tuntiopettajana Aalto-yliopiston Wood
Program -opetusohjelmassa vuosina
2008–2012. |
Mikko Merz worked as a part-time
teacher in the Wood Program of Aalto
University in 2008–2012.
Mattilalla ja Merzillä on ollut yhteinen
suunnittelutoimisto vuodesta 2012. |
Mattila and Merz have had their own
design firm since 2012.

BACH

Seppo Häkli
Syntynyt | Born: 1951
Arkkitehti | Architect SAFA,
TTKK 1978 | Helsinki University of
Technology, 1978
Seppo Häkli on suunnitellut useita
puurakennuksia ja opettanut Aaltoyliopiston Puustudiossa. |
Seppo Häkli has designed several wooden
buildings and has worked as a teacher at the
Wood Studio of Aalto University.
Matti Tervonen
Syntynyt | Born: 1970
Rakennusarkkitehti B.Sc. Architecture
Vaasan teknillinen oppilaitos 1997 |
Technical College of Vaasa, 1997
Matti Tervonen on rakennusarkkitehti, jonka
aiempia työpaikkoja ovat P & P Manner Oy
ja Björklund-Iivonen Oy. |
Matti Tervonen is an architect who has
previously worked for P & P Manner Oy
and Björklund-Iivonen Oy.
www.arkhakli.fi
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KESÄMAJA
Laura Mattila
Syntynyt | Born: 1984
Arkkitehti | Architect
SAFA Aalto-yliopisto |
Aalto University, 2012

Mikko Merz
Syntynyt | Born: 1975
Arkkitehti | Architect
SAFA Aalto-yliopisto |
Aalto University, 2013
Puuseppä, oppisopimuskoulutus |
Carpenter, apprenticeship training,
Nikari Oy 1996–1998
Laura Mattila on tutkinut diplomityössään
1900-luvun alun työväen kesämajakulttuuria
Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Hän on
työskennellyt Arkkitehtitoimisto Livadyssä
vuodesta 2007. |
In her master’s thesis, Laura Mattila
studied the early 20th century working
class culture of summer houses on

Anna Bach
Syntynyt | Born: 1973 Nummi, Finland
Arkkitehti | Architect, TKK Helsinki University
of Technology 2001
Eugeni Bach
Syntynyt | Born: 1974, Barcelona, Spain
Arkkitehti | Architect ETSA Barcelona, UPC
1999
Anna ja Eugeni Bach ovat opettaneet eri
arkkitehtikouluissa Barcelonassa. He ovat
saaneet arkkitehtuuripalkintoja Espanjassa.
Toimiston töitä on esitelty useissa
julkaisuissa mukaan luettuna Domus, Mark
Magazine, Arquitectura Viva ja A10. Heidät
on kutsuttu näyttelyihin muun muassa
Venetsiassa, Barcelonassa ja Pariisissa.
www.annaeugenibach.com |
Anna and Eugeni Bach have taught at
many architectural schools in Barcelona

VILLA CIPEA
Matti Sanaksenaho
Syntynyt |Born: 1966
Helsinki
Arkkitehti |Architect
SAFA, TKK Helsinki
University of Technology
1993
Professori | Professor at the
University of Oulu
Pirjo Sanaksenaho
Syntynyt | Born: 1966
Turku
Arkkitehti | Architect
SAFA, TKK Helsinki
University of Technology
1993
Pirjo ja Matti Sanaksenaholla on yhteinen
toimisto Sanaksenaho Arkkitehdit Oy.
Matti Sanaksenaho on toimiston
perustajaosakas ja pääsuunnittelija. Hän

on Oulun yliopiston nykyarkkitehtuurin
professori.
Pirjo Sanaksenaho työskentelee
suunnittelutyön ohessa asuntosuunnittelun
opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa.|
Pirjo and Matti Sanaksenaho have their own
firm, Sanaksenaho Arkkitehdit Oy.
Matti Sanaksenaho is the founding
shareholder and head designer. He is also a
professor of contemporary architecture at
the University of Oulu.
In addition to design work, Pirjo
Sanaksenaho works as a teacher and
researcher of housing design with Aalto
University.
www.kolumbus.fi/sanaksenaho

CASA C
Marianne Julia
Baumgartner
Syntynyt | Born: 1984
Bern
Arkkitehti | Architect ETH
Zurich 2009

Marianne Baumgartnerilla ja
Luca Camponovolla on yhteinen
arkkitehtitoimisto Zürichissä.
Marianne Baumgartner on aiemmin
työskennellyt useissa toimistoissa
Lausannessa, Bernissä ja Barcelonassa.
Hän on opettanut ETH Zürichissä vuosina
2010–2012.
Luca Camponovon aiempia työpaikkoja
ovat olleet muun muassa KCAP, Burkhard
Meyer Architekten ja Müller Sigrist
Architekten. |
Marianne Baumgartner and Luca
Camponovo have their own architectural
firm in Zürich.
Marianne Baumgartner has previously
worked for a number of architectural
firms in Lausanne, Bern and Barcelona.
She also worked as a teacher at ETH
Zürich in
2010–2012.
Luca Camponovo’s previous employers
have included KCAP, Burkhard Meyer
Architekten and Müller Sigrist Architekten.
www.cb-arch.ch

Luca Camponovo
Syntynyt | Born: 1980
Burgdorf
Arkkitehti | Architect ETH
Zurich 2009

Toteutimme Haltian
katto- ja seinäverhoilut
• Sisäkatot • Järjestelmäseinät • Jauhemaalaus
• Sisustus- ja julkisivuverkot • Akustiset verhoukset

inlook.fi

and have received architectural awards in
Spain. Work by their firm has featured in
many publications, including Domus, Mark
magazine, Arquitectura Viva and A10. They
have been invited to take part in exhibitions,
for example in Venice, Barcelona and Paris.
www.annaeugenibach.com
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Teksti | Text: Pekka Heikkinen
Käännös | Translation: AAC Global
Kuva | Photograph: Kimmo Räisänen
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“

estävä talo, jossa on mahdollisimman paljon käsittelemätöntä puuta”, arkkitehti Matti Kuittinen (40) vastaa kysymykseen
tulevaisuuden rakentamisesta varmasti.
Perusteena on Kuittisen luotsaaman
kansainvälisen työryhmän vastavalmistunut ohje vähähiilisen rakennuksen suunnitteluun. Tavoitteeseen sopivimpina materiaalivalintoina Kuittinen mainitsee
tapitetun massiivipuulaatan tai raakasahalaudan ilman pintakäsittelyjä. Perinteisesti
puutuotteille on tavoiteltu parempaa jalostusastetta ja korkeampaa hintaa. Kuittisen
mukaan parempi myyntivaltti olisi design
ja ympäristöarvot.

Työ, jolla on merkitystä

HIILIJALANJÄLJEN huomioiminen rakennusmääräyksissä toteutuu Kuittisen arvioin mukaan viiden vuoden sisällä. Kuluttajat heräävät noin kahdeksan vuoden
päästä ja rakentajille asia on arkea kymdurable house with as much
that local authorities could require stricmenessä vuodessa. Hän toivoisi nopeamuntreated wood as possible,”
ter environmental requirements than the
paa toimintaa. ”Paras tapa olisi saada vaaarchitect Matti Kuittinen (40)
current standards before granting building
timus tuotteen ympäristövaikutuksista
responds with certainty to a
plots for new construction, and thus obCE-merkintään”, Kuittinen sanoo. Lisäksi
question about the future of construction.
tain a reputation for being environmentalhän muistuttaa, että kunnat voivat edelHis opinion is based on a recently comly friendly.
lyttää tontinluovutusehpleted guideline for low-carbon
“I was already excited about ecological
doissaan normeja tiukembuilding
design
by
an
internaconstruction
during my studies,” Kuittin”RAKENTAMISEN
PÄÄSTÖT
pia ympäristövaatimuksia.
tional working group he led. He
en says. In addition to carbon footprint,
KIIHDYTTÄVÄT
Ja samalla profiloitua ekomentions dowelled wood blocks
there has been growing interest in tempoILMASTON
kunniksi.
and untreated sawn timber as the
rary buildings erected in disaster zones reLÄMPENEMISTÄ,
”Innostuin ekologisesta
most suitable materials for this
cently. Kuittinen has worked both in earthMIKÄ LISÄÄ
ILMASTOTUHOJA.”
rakentamisesta jo opiskepurpose. A higher level of refinequake zones in Haiti and in areas of Japan
luaikana”, Kuittinen sanoo.
ment, as well as a higher price, has
hit by tsunamis. He is preparing a doctorViime aikoina kiinnostus on suuntautunut
traditionally been sought for wood prodal thesis that ties together the carbon foothiilijalanjäljen lisäksi tilapäiseen rakentaucts, but Kuittinen believes that design and
print of buildings and temporary housing.
miseen katastrofialueilla. Kuittinen on toienvironmental values could
“Emissions from construc“EMISSIONS FROM
minut sekä Haitin maanjäristysalueilla että
be a better selling point.
tion speed up global warmCONSTRUCTION
tsunamin runtelemilla alueilla Japanissa.
ing, which in turn increases
SPEED UP GLOBAL
WARMING, WHICH
Hän tekee aiheesta väitöskirjaa, jossa hiiACCORDING TO Kuittidamage caused by extreme
lijalanjälki ja tilapäisasuminen kietoutuvat
nen, carbon footprint will be IN TURN INCREASES weather.”
DAMAGE CAUSED BY
yhteen. ”Rakentamisen päästöt kiihdyttätaken into consideration in EXTREME WEATHER.”
Kuittinen’s dream assignvät ilmaston lämpenemistä, mikä lisää ilconstruction regulations wiment would be to create an
mastotuhoja.”
thin the next five years. Consumers will beecologically sound, economical concept for
Kuittisen unelmatehtävä olisi ekologicome aware of it within about eight years,
a wooden house for the needs of the innen ja ekonominen puutalokonsepti kesand constructors in ten. He is hoping for
creasing numbers of middle-class Indian
kiluokkaistuvan intialaisen perheen tarquicker action, though. “The best way
families. He sees this as the most important
peisiin. ”Siellä on suurin mahdollisuus
would be to tie a requirement for a proway of influencing the carbon footprint of
vaikuttaa rakentamisen hiilijalanjälkeen
duct’s environmental impact to a CE marconstruction and helping to mitigate natja sitä kautta hillitä luonnonkatastrofeja”. n
king,” Kuittinen says. He also points out
ural disasters. n

Work that matters

A
“
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•

Puumarkkinapäivä

•

Uutta puuarkkitehtuuria

VARAA YRITYKSELLESI
NÄKYVYYTTÄ TAPAHTUMASTA

•

Rakentamista ja rakenteita

Puupäivässä yrityksillä on mahdolli-

•

Puututkimuksen tuloksia

suus esitellä tuotteitaan ja palvelui-

•

Tuoteinnovaatioita ja -uutuuksia

taan näyttelyalueella. Odotamme

•

Puupalkinto

jälleen 1200 osallistujaa tapahtu-

•

Cocktails

maan. Ota yhteyttä Puuinfossa
Henniin 040 5548388!
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Viewpoint to Finland,
viewpoint to diverse
use of wood.
The Finnish Nature Centre Haltia in Nuuksio, Espoo, is a new type of visitor centre, bringing all of Finland’s nature
under one roof. The centre signals a new era in wood construction, for it is the first public building in Finland built
entirely of cross-laminated timber (CLT), from supporting structures to visuals.
Also other Stora Enso’s products give the centre its finishing touch: look up to the magnificent Q-Treat cladding
or experience the main exhibition hall, inspired by Finnish mythologies and designed with Effex Industrial.
In Haltia you are surrounded by wood and nature, coming together harmouniously.
Stora Enso is a Corporate Partner of The Finnish Nature Centre Haltia.

storaenso.com/buildingandliving
facebook.com/storaensolivingroom
haltia.com
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