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miten löydän tietoa 
puurakentamisesta?
Puuinfo.fi/rakentaminen on suunnittelijoille 
ja viranomaisille tarkoitettu palvelu, joka 
sisältää käytännönläheistä tutkittua tietoa 
ja suunnittelun apuvälineitä. Palvelu on 
maksuton eikä edellytä rekisteröitymistä. 
Palvelussa on yhdeksän tietokategoriaa.

SUUNNITTELUOhJEET: ohjeita, 

infokortteja ja teknisiä tiedotteita 

mm. palomääräystulkinnoista. 

ohjeet ovat ladattavissa myös 

PdF-muodossa. 

SUUNNITTELUTyÖKALUT: 

AutocAd-, ArchicAd- ja revit-

yhteensopivia rakenne- ja 

detaljikirjastoja.

MITOITUSOhJELMAT: 

eurokoodi 5:een perustuvia 

excel-pohjaisia laskentatyökaluja. 

niillä voi mitoittaa ja todentaa 

palonkestoa, välipohjien 

värähtelyä sekä laskea 

rakennuksen e-luvun ja 

rakenteiden u-arvon. 

RAKENTAMISMÄÄRÄyKSET: 

suomen palo-, ääni- ja 

energiatekniset vaatimukset.

EUROKOOdIT: lyhennetty ohje 

eurokoodi 5:stä ja sen erittäin 

suositut sovelluslaskelmat asuin- 

ja hallirakennuksille.

 

TULKINNAT: lausuntoja 

ja koeraportteja 

vaatimustenmukaisuudesta 

ja määräystulkinnoista 

sekä puurakentamisen 

tutkimustietokannan 

mahdollisimman ajantasainen 

sisällysluettelo. 

RATKAISUT JA PALvELUT: 

yrityksiä, jotka toimittavat 

kokonaisia ratkaisuja 

rakennuskohteisiin. 

RAKENNUSOSAT: yrityksiä, 

jotka toimittavat rakennusosia. 

tuotekorteista löytävät suorat 

yhteystiedot ao. yrityksiin.

MATERIAALITOIMITTAJAT: 

vaihtoehtoisia toimittajia 

haluamallesi tuotteelle.

Mikäli et löydä sivuilta haluamaasi 

tietoa, ota yhteyttä osoitteeseen 

info@puuinfo.fi . Aiemmin 

kysytyt kysymykset löytyvät 

haulla ”kysymyksiä ja vastauksia”. 
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PÄÄKIRJOITUS | LeAder

KOLMAS KERTA

If at fIrst you don’t succeed, try agaIn!

pekka heikkinen
Architect sAFA

Translation:  
nicholas mayow

a
ccording to psychologist An-
ders Ericsson, it takes 25,000 
hours of practice to become 
a master. That means four 
hours of practice every day 

for twenty years. 
These days we expect results a bit more 

quickly. Twenty years ago, people were work-
ing hard to develop the idea of building in 
wood. Despite the deep depression in the 
construction industry, there was a great deal 
of enthusiasm for the idea. Good results were 
achieved and many impressive buildings were 
constructed in wood. However, as the con-
struction industry recovered, this enthusiasm 
waned. As the pace of work speeded up, peo-
ple returned to the old ways of working.

Ten years later, there was another attempt to 
build in wood. In 2007, two blocks of wooden 
houses were built at Omenmäki in Helsinki. 
The price per square metre of the dwellings in 
these first two blocks exceeded the upper target 
limit by 100 euros. This was no great surprise 
and it was expected that the targets would cer-
tainly be met in the third block. Nevertheless, 
the decision was taken to go back to the tried 
and trusted concrete frame for the third block.

A dEMANdINg bUILdINg project can ea-
sily take up 25,000 hours and it’s quite clear 
that one building doesn’t make a master 
builder. What’s needed is repetition, experi-
ment, mistakes and learning by experience. 
When the project is completed, those invol-

ved usually know what has to be done diffe-
rently next time.

Despite the setbacks, the use of wood in 
construction has increased by leaps and 
bounds. More wooden buildings are under 
construction than ever before. Although a 
breakthrough has not yet been achieved, 
we now have a third chance to make timber 
construction a success.

According to Vesa Ijäs (see p. 60), the de-
velopment of building in wood brings, at its 
best, new ideas to the entire construction in-
dustry. If a wooden building doesn’t work 
out the first time or even the second, it’s still 
well worthwhile having a third go at it. The 
work has to go on patiently. We might even 
learn something from it. n

R
uotsalainen psykologi An-
ders Ericsson tuli 1990-luvul-
la tunnetuksi väitteestään, että 
huipulle pääsemiseen vaadi-
taan lajissa kuin lajissa 10 000 

tuntia harjoittelua. Myöhemmin hän tarkis-
ti vaatimustaan 25 000 tuntiin. Se merkit-
see neljän tunnin päivittäistä harjoittelua liki 
kahden vuosikymmenen ajan. 

Nykyään tuloksia odotetaan kuitenkin 
nopeammin. 20 vuotta sitten puurakenta-
misen kehittämiseksi työskenneltiin ahke-
rasti. Rakennusalan syvästä lamasta huoli-
matta innostus oli kova. Saatiin aikaan hyviä 
tuloksia ja monta näyttävää puurakennusta. 
Rakentamisen elpyessä into kuitenkin hii-

pui. Tuli kiire, ja palattiin vanhoihin toimin-
tatapoihin.

Kymmenen vuotta myöhemmin yritettiin 
uudelleen. Vuonna 2007 Helsingin Omena-
mäkeen valmistui kaksi puukerrostalokort-
telia. Ensimmäisten korttelien asuntojen ne-
liöhinta ylitti tavoitteeksi asetetun ylärajan 
sadalla eurolla. Ylitys ei ollut suuri, ja kol-
mannessa korttelissa tavoite olisi varmasti 
saavutettu. Kortteli päätettiin kuitenkin teh-
dä niin kuin ennenkin: betonirunkoisena.

25 000 TUNTIA TÄyTTyy helposti vaati-
vassa rakennushankkeessa. On selvää, ettei 
yksi rakennus tee mestaria. Vaaditaan toisto-
ja, kokeiluja, erehdyksiä ja oppimista. Hank-

keen jälkeen usein tiedetään, mitä pitää teh-
dä toisin. 

Takaiskuista huolimatta puun käyttö ra-
kentamisessa on lisääntynyt huimasti. Vuo-
den 2013 lopussa puutaloja on rakenteilla 
enemmän kuin koskaan. Vaikka läpimurto 
on saavuttamatta, puurakentamisella on nyt 
kolmas tilaisuus onnistua.

Arkkitehti Vesa Ijäksen mukaan (sivu 
60) puurakentamisen kehittäminen tuo par-
haimmillaan uusia ajatuksia koko rakennus-
alalle. Jos puutalon rakentamisessa ei vielä 
kahdella ensimmäisellä kerralla onnistuttu 
täydellisesti, kannattaa antaa vielä kolmas 
mahdollisuus. Työtä pitää jatkaa kärsivälli-
sesti. 25 000 tuntia ei pidä heittää hukkaan. n
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UUTTA | WhAt’s neW

u ”Suomalainen puukerrostalo – Raken-
teet, suunnittelu ja rakentaminen” -teos on 
puukerrostalorakentamisen käytännön-
läheinen opas. Kirjassa keskitytään 3–8 
-kerroksisiin puurunkoisiin ja puujulki-
sivuisiin asuinkerrostaloihin. Esitetyt rat-
kaisut ovat sovellettavissa myös vastaavan 
kokoisiin työpaikkarakennuksiin.

Teos antaa lukijalleen puukerrostalo-
rakentamisen laaja-alaiset perustiedot yli 
perinteisten ammattikuntarajojen. Teok-
sessa kerrataan puukerrostalorakentami-
sen kehitystä Suomessa ja muualla maa-
ilmassa sekä esitellään puukerrostalojen 
uudet teolliset rakennejärjestelmät. 

Puurakentamisen yleiset suunnitte-
luperiaatteet sisältävä Avoin puuele-
menttirakentamisen teollisuusstandardi, 
RunkoPES, esitellään yksityiskohtaises-
ti. Puun käytön mahdollisuuksia käsitel-
lään myös betonirunkoisten lähiökerros-
talojen julkisivujen energiakorjauksissa 
sekä lisäkerrosten rakentamisessa. Kirjas-

sa perehdytään lisäksi puukerrostalojen 
energiatehokkuuteen, LVIS-ratkaisuihin, 
paloturvallisuuteen, pitkäaikaiskestävyy-
teen ja ääneneristykseen. Samoin tarkas-
tellaan puukerrostalorakentamisen työ-
maajärjestelyjä, nopeutta ja kustannuksia.

Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä am-
matillisten tutkintojen koulutukseen että 
korkeakouluihin. Laaja-alaisten perustie-
tojen ohella se antaa kaikille alan toimi-
joille puukerrostalorakentamisen yhteisen 
kielen. Julkaisu on hyödyllinen ohjekirja 
myös rakennuttajille, suunnittelijoille, ra-
kentajille ja viranomaisille sekä rakennus-
alan yrityksille.

Teoksen on toimittanut arkkitehti Jan-
ne Tolppanen Puuinfo Oy:stä. Kirjoit-
tamiseen ovat osallistuneet myös arkki-
tehti, TkT, kehittämispäällikkö Markku 
Karjalainen Työ- ja elinkeinoministeri-
östä sekä arkkitehti, TkL, toimitusjohta-
ja Mikko Viljakainen ja RI Tero Lahtela 
Puuinfo Oy:stä. n

Uutta puukerrostalosta

uWooden apartment blocks in Finland 
– Construction, design and building is 
a practical guide to building apartment 
blocks in wood. The book focuses on 3 to 
8-storey apartment buildings with struc-
tures and facades in wood. The solutions 
used can also be applied to buildings whe-
re people work.

The guide gives basic information on 
building apartment blocks in wood across 
traditional professional boundaries. The 
book gives an account of the development 
of wood apartment blocks in Finland and 
around the world, and introduces the in-
dustrial construction systems used for 
building them. It also goes into the Fin-
nish industrial standard for building with 
prefabricated timber elements (Runko-
Pes) in considerable detail.

The guide also takes a look at the po-
tential for using wood in building extra 
floors on top of existing concrete-framed 
suburban apartment blocks and in alte-
ring their elevations to improve energy 
conservation. The book also goes into 
energy efficiency, mechanical and elect-
rical services, fire safety, sound insulation 
and long-term sustainability in wooden 
buildings. It goes on to examine the speed 
of building apartment blocks in wood, the 
cost factors involved and the site organi-
sation that is required.

The guide is ideally suited as a textbook 
for use in universities and for vocational 
training. Over and above the basic infor-
mation it contains, the guide also provides 
a common language for building wood 
apartment blocks that can be used by all 
the actors in the field. It is an invaluab-
le volume for clients, designers, builders, 
officials and companies in the construc-
tion business.

The book has been edited by Janne 
Tolppanen of Puuinfo and the authors in-
clude Markku Karjalainen, head of deve-
lopment at the Ministry of Employment 
and the Economy, and Mikko Viljakai-
nen and Tero Lahtela of Puuinfo. n

Wood  
apartment  
blocks  
revisited

J a n n e   T o l p p a n e n
Markku   Karjalainen,   Tero   Lahtela,   Mikko   Viljakainen

S U O M A L A I N E N   P U U K E R R O S T A L OS U O M A L A I N E N   P U U K E R R O S T A L O
–  R a k e n t e e t ,   s u u n n i t t e l u   ja   r a k e n t a m i n e n
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–  R a k e n t e e t ,   s u u n n i t t e l u   ja   r a k e n t a m i n e n

”Suomalainen puukerrostalo – Rakenteet, suunnittelu 
ja rakentaminen” -teos on puukerrostalorakentamisen 
käytännönläheinen opas. Kirjassa keskitytään 3–8-  
kerroksisiin puurunkoisiin ja puujulkisivuisiin asuin-
kerrostaloihin. Esitetyt ratkaisut ovat sovellettavissa 
myös vastaavan kokoisiin työpaikkarakennuksiin.

Teos antaa lukijalleen puukerrostalorakentamisen laaja-
alaiset perustiedot yli perinteisten ammattikuntarajojen. 
Teoksessa kerrataan puukerrostalorakentamisen kehi-
tystä Suomessa ja muualla maailmassa sekä esitellään 
puukerrostalojen uudet teolliset rakennejärjestelmät. 
Puurakentamisen yleiset suunnitteluperiaatteet sisäl-
tävä Avoin puuelementtirakentamisen teollisuusstan-
dardi, RunkoPES, esitellään yksityiskohtaisesti. Puun 
käytön mahdollisuuksia käsitellään myös betonirun-
koisten lähiökerrostalojen julkisivujen energiakor-
jauksissa sekä lisäkerrosten rakentamisessa. Kirjassa 
perehdytään lisäksi puukerrostalojen energiatehok-
kuuteen, LVIS-ratkaisuihin, paloturvallisuuteen, pitkä-
aikaiskestävyyteen ja ääneneristykseen. Samoin tarkas-
tellaan puukerrostalorakentamisen työmaajärjestelyjä, 
nopeutta ja kustannuksia. 

Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä ammatillisten tutkin-
tojen koulutukseen että korkeakouluihin. Laaja-alaisten 
perustietojen ohella se antaa kaikille alan toimijoille 
puukerrostalorakentamisen yhteisen kielen. Julkaisu on 
hyödyllinen ohjekirja myös rakennuttajille, suunnitteli-
joille, rakentajille ja viranomaisille sekä rakennusalan 
yrityksille. 

Teoksen on toimittanut arkkitehti Janne Tolppanen 
Puuinfo Oy:stä. Kirjoittamiseen ovat osallistuneet 
myös arkkitehti, TkT, kehittämispäällikkö Markku 
Karjalainen Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä arkki-
tehti, TkL, toimitusjohtaja Mikko Viljakainen ja RI 
Tero Lahtela Puuinfo Oy:stä.

www.oph.fi/verkkokauppa

Kirjan voi tilata 
Opetushallituksen 
verkkokaupasta: 
verkkokauppa.oph.fi  
 
The guide can be 
ordered from the 
Finnish National 
Board of Education 
via the Internet at 
verkkokauppa.oph.fi
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Hyvä elämä on 
lämmin, hengittävä ja ekologinen
Nauti hyvästä elämästä. Anna sen tulla kotiisi ja ympäröidä perheesi lämmöllä. Hyvä elämä syntyy luon-
nosta, sillä luonto tietää, mikä on parasta ihmiselle.
     Ekovilla on puukuitua. Siksi se elää ja on lämmin luonnollisella tavalla. Hyvä ja oikea lämmin tuo hyvin-
vointia kotiisi, perheellesi ja ympäristölle.
     Kun eristät talosi metsän tuottamalla puukuidulla, talosi hengittää ja toimii hiilipankkina koko sen 
elinkaaren ajan.

www.ekovilla.com



RAKENNETTU | ProJects

luontokeskus 

haltia 
nature Centre

nuuksio, espoo 
suomi | Finland

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki 
insinööritoimisto tanskanen oy
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teksti | text: rainer mahlamäki

Käännös | translation: aaC Global

Kuvat | Photographs: mika huisman

R
inteessä olevan rakennuksen 
jokaiseen kerrokseen on yh-
teys maantasosta. Pohjaker-
roksessa ovat opetustilat, kes-
kikerroksessa pääsisäänkäynti 

vastaanottoineen ja päänäyttelytilat. Ylim-
mässä kerroksessa on ravintola. Vinolattiai-
nen auditorio yhdistää kaksi ylintä kerrosta.

Rakennuksen pohjoissivu on istutettu 
jyrkkään kallioon. Eteläsivulla sisätilat jatku-
vat koko seinän levyiselle parvekkeelle, josta 
aukeaa näkymä Nuuksion järvimaisemaan. 
Pitkä parveke suojaa sisätiloja lämpenemi-
seltä. Muilla sivuilla kaareva puuseinä kätkee 
taakseen näyttelytilat.

Tilat ovat monikäyttöisiä, muunneltavia ja 
joustavia. Luontoystävälliset ratkaisut olivat 
suunnittelun lähtökohta. Rakennus käyttää 
sekä maa- että aurinkolämpöä. Viherkatolla 
on aurinkokeräimiä ja -paneeleja. 

Betonisen pohjakerroksen yläpuoliset ra-
kenteet on tehty ristiinliimatuista puulevyistä 
(CLT). Väli- ja yläpohja- sekä seinäelementit 
on asennettu esivalmistettuina. Ulkoverhous 
on vesilasikyllästettyä kuusta kuultokäsitelty-
nä. Sisäpinnat ovat öljyvahalla kuullotettua, 
hienosahattua lautaa tai clt-levyä. Lattia on 
lakattua saarnilautaa.

Haltian ulkohahmossa pehmeä kaareutuva 
muoto kohtaa rationaalisen suorakulmaisuu-
den. Rakennus esittelee monia puurakenta-
misen muotoja: puusepäntaitoa sekä suora-
viivaista puuelementtiasennusta yhdistettynä 
paikalla rakentamiseen. Perinteiset rakenta-
mistavat yhdistyvät teolliseen puurakenta-
miseen. Toukokuussa auenneeseen luonto-
keskukseen odotetaan vuosittain 200 000 
vierasta. n

Luonnon 
helmassa
on the fringe 
or nature

haltiaa ympäröivät suomalaisen 
luonnon tunnusmerkit: peruskallio, 
järvi ja metsä. Luontokeskus sijaitsee 
nuuksion kansallispuiston laidalla, 
30 kilometrin päässä helsingin 
keskustasta. se tarjoaa näyttelyitä, 
ravintola- ja kokouspalveluja  
sekä tietoa luonnon merkityksestä 
suomalaiselle kulttuurille ja taloudelle. 

8  PUU 3/13 
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RAKENNETTU | ProJects | hALTIA

H
altia is located on the shore of Lake Pitkäjärvi next 
to Nuuksio National Park in Espoo, 30 km from 
Helsinki. Haltia provides exhibition, restaurant and 
conference services for an estimated 200,000 visi-
tors per year. Activities are aimed at visitors who 

are interested in nature, the outdoors, and the significance of nature 
for Finland’s cultural and economic life.

Haltia settles into the steep slope so that every floor has direct 
access from outside. The lowest floor houses educational facilities, 
the middle floor (where the main entrance is located) houses the 
reception and exhibition spaces, and the top floor a restaurant. 
The auditorium, with its slanted floor, connects the two top floors.

On the south side of the building, a full-wall terrace gives con-
tinuity to the inner spaces and offers a beautiful view of Nuuksio. 
The long balcony also helps to keep the interiors cool. All oth-
er facades are covered by a closed curving wooden wall, which 
houses the exhibition spaces.

The facilities are versatile, flexible and adaptable.  Environ-
mentally friendly solutions were taken into consideration already 
during the design phase. The building uses both geothermal and 
solar heating. The roof of the building where solar collectors and 
panels are located is decked with grass. 

The structures above the concrete ground floor were built from 
cross-laminated timber. The intermediate roof and the roof, as 
well as the wall elements, were installed prefabricated. The ex-
ternal cladding is made of water-glass impregnated varnished 
spruce. The internal cladding is made of spruce with a fine-sawn 
waxed surface or CLT board,  and the floors are varnished ash.

In Haltia’s design, curving lines meet a rectangular, rational 
world. The arched and straight lines exhibit the various solutions 
of building with wood: the possibilities of joinery as well as the 
combination of on-site building with straight-lined prefabrica-
tion, in addition to the various traditional and modern wood 
processing methods. n

haltia is surrounded by the staples of Finnish 
nature: bedrock, a lake and forest. on its 
northern side, the building sits on a steep cliff. 
to the south, the building overlooks a lake.
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SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA

KELLARIKERROS / BASEMENT    1:200
ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA

1. KERROS / FIRST FLOOR     1:200
ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA

2. KERROS / SECOND FLOOR     1:200
ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY
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Pohjapiirustukset | Floor plans  1:800

toinen kerros | second floor

ensimmäinen kerros | First floor

Pohjakerros | Ground floor



Julkisivu | section elevation 1:600

RAKENNETTU | ProJects | hALTIA
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Luontokeskus HALTIA
Nature Centre

Valmistumisvuosi | Year of completion: 2013 

huoneistoala | total floor area: 3 534 m2 

tilaaja | client: nuuksiokeskus oy / timo kukko, Manager

rakennuttaja | Project manager:  

Pöyry cM oy / juha Välikangas, Project director

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design:  

Lahdelma & Mahlamäki Architects /  

Professori Professor rainer mahlamäki, M.sc Architect

Projektiarkkitehdit | Project architects:  

tarja Suvisto, marko Santala

Avustajat | collaborators: jukka Savolainen,  

miguel Freitas Silva, Sampsa palva, akseli leinonen,  

katri rönkä, maritta kukkonen, maria jokela

näyttely- ja sisustussuunnittelu | exhibition and interior design:  

Lahdelma & Mahlamäki Architects /  

Sampsa palva, petri Saarelainen, mirja Sillanpää

rakennesuunnittelu | structural design:  

insinööritoimisto tanskanen oy /  

jouko tanskanen, jarkko kautonen

Pääurakoitsija | Main contractor: Yit rakennus oy 

Puurakenteet | Wood structures: stora enso, eridomic oy 

rakennuskustannukset | cost: 16,7 Million €

Yksityiskohta | detail 1:40Julkisivuleikkaus | section of the elevation 1:40
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L
uontokeskus Haltia on rakennettu 
ristiinliimatuista puulevyistä (cross 
laminated timber CLT). Stora Enso 
Building and Living toimitti ulko- 

ja väliseinien sekä välipohjien CLT-elemen-
tit, liimapuukannattimet ja kattoelementit. 

CLT valittiin kantavaksi rakenteeksi, sil-
lä rakennuksesta haluttiin mahdollisimman 
vähän ympäristöä kuormittava. Mittatarkko-
jen CLT-elementtien etuna on nopea raken-
taminen. Lisäksi levyrakenteen tiiviys takaa 
energiatehokkuuden.

Haltian ulkoverhouspaneelit on tehty 
Q-Treat-käsitellystä laudasta. Laudalla on 
lämpöpuun ominaisuudet. Puu kyllästetään 
ennen lämpökäsittelyä kvartsihiekalla lu-
juuden saavuttamiseksi. Käsittelyn ansios-
ta puun biologinen kestävyys ja palonkestä-
vyys paranevat.

Täyttä 
puuta full  

of wood

teksti | text: tiina nykänen, tuomas koskinen, jorma Sarparanta 

Käännös | translation: nicholas mayow

ILMOITUS | AdVertiseMent

Q-Treat käsittelyn valttina on ympäris-
töystävällisyys ja helppo kierrätettävyys. 
Käsittelyssä ei käytetä ympäristölle haitalli-
sia kemikaaleja. Puutavara voidaan hävittää 
polttamalla. Tuotteet eivät sisällä pihkaa, ja 
ne on helppo pintakäsitellä. Muiden puu-
tuotteiden tapaan Q-Treat kaipaa säännöl-
listä huoltoa. Tuotteet valmistetaan kotimai-
sesta männystä.

Haltian sisätiloihin tehtiin 5000 m² seinä- 
ja kattoverhouksia CLT-levystä. Auditorion 
ja ravintolan alakatoissa käytettiin 27 milli-
metrin CLT lamelleja (Jumbo Linear WP). 
Sisäseinät ja muut alakatot tehtiin 19 milli-
metrin paksuisista levyistä. Seinissä käytet-
tiin sileitä, ympäripontattuja levyjä. Katoissa 
on sekä rei’itettyjä että sileitä, reunamuotoil-
tuja levyjä.

Sisärakenteiden valmistuksesta ja asen-
nuksesta vastasi Inlook Oy. Inlook ja projek-
tiarkkitehti kehittivät ratkaisut yhteistyössä. 

Haltian sisäpinnat on käsitelty kuultaval-
la Osmo Color Uviwax suojavahalla. Sisä-
käyttöön tarkoitettu vaha suojaa puupintaa 
auringon kellastavaa ja tummentavaa vaiku-
tusta vastaan. 

Vaaleille puulajeille tarkoitettu vesiohen-
teinen Uviwax UV suojavaha kuivuu no-
peasti. Pinta hylkii vettä ja on helppo pitää 
puhtaana. Suojavahaa saa värittömänä ja 
kuultavana valkoisena. Haltiassa suojava-
halla on tehty sisäkattojen ja sisäverhousten 
pintakäsittely.

 Kerran levittynä yksi litra riittää 16 ne-
liömetrille höylättyä puupintaa. Hiotuilla, 
sahatuilla ja karkeilla pinnoilla kulutus on 
suurempaa. n
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Luontokeskus Haltian puisien 
sisärakenteiden valmistuksesta ja 
asennuksesta vastasi pääosin  
Inlook Oy. Kohteen sisätiloihin 
tehtiin yhteensä 5000 m² seinä-  
ja kattoverhouksia CLT-levystä.

info:

matti mikkola 

stora enso Building and Living  

+358 2046 21710 

matti.mikkola@storaenso.com

petri meriläinen 

+358 400 934 650 

petri.merilainen@storaenso.com 

tiina nykänen 

+358 40 351 9443  

tiina.nykanen@storaenso.com 

www.storaenso.com/buildingandliving

www.clt.info

tuomas koskinen  

+358 50 370 3866  

tuomas.koskinen@inlook.fi

inlook oy

sahaajankatu 1, 00880 helsinki 

+358 20 7589 200

www.inlook.fi

sarbon Woodwise oy

PL 112, 11101 riihimäki

+358 19 264 4200

info@osmocolor.com

www.osmocolor.com

H
altia, the Finnish Nature Centre, 
 is build using CLT (cross-lam-
inated timber) panel elements. 
Stora Enso Building and Liv-

ing supplied all the panels for external walls, 
partitions and intermediate floors, plus lam-
inated beams and roof elements.

The load-bearing construction was spec-
ified as cross-laminated timber to minimise 
environmental loading. The major advan-
tage in using CLT panels is speedy construc-
tion. The panels are almost airtight, which 
contributes to energy efficiency.

The boards used to make the external 
cladding panels are treated with Q-Treat 
to give them the properties of heat-treat-
ed timber. The wood is treated with quartz 
sand to improve its strength. The treatment 
improves fire resistance and boosts biolog-
ical sustainability. 

The main assets of the Q-Treat meth-
od are its environmental friendliness. No 
hazardous chemicals are used in the treat-
ment and the timber can be burned in the 
same way as untreated wood. The products, 
which are made from Finnish pine, do not 
contain resin and take finishing treatments 
easily. Q-Treat products need regular main-
tenance.

Haltia contains a total of 5,000 m² of wall 
and ceiling cladding in CLT-panels. The 
ceilings in the auditorium and restaurant 
are in 27-mm panels (Jumbo Linear WP), 
whereas the internal walls and ceilings else-
where are in 19-mm panels. Flush panels, 
tongued and grooved all round, were used 
for the walls, while perforated panels and 
flush panels with an edge detail were used 
for the ceilings.

The contractor responsible for the manu-
facture and installation of the internal tim-
ber lining structure was Inlook. The project 
architects worked with the Inlook to develop 
the detailed solutions. 

The internal finishes at Haltia have been 
given a protective treatment of translucent 
Uviwax by Osmo Colour. The wax prevents 
the surface of the wood from yellowing and 
darkening through exposure to sunlight. 

Uviwax is a quick-drying, water-based 
wax used to give UV-protection. The treat-
ed surface is easy to keep clean and does not 
absorb water. Uviwax is available in colour-
less and translucent white. 

At Haltia Univax has been used for treat-
ing ceilings and internal cladding, but the 
wax is also suitable for finishing furniture 
and internal doors. n  
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päiväkoti 
pikku-paaVali  
Daycare centre 

Pudasjärvi, suomi | Finland

Arkkitehdit m3 
Arkkitehti- ja  
insinööritoimisto  
Jussi tervaoja oy
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Huopakaton 
huomassa
under the felt roof 
Pikku-Paavalin päiväkodin suunnittelun lähtökohtina olivat paikallinen 
pohjoispohjanmaalainen rakennushistoria ja kaupunkirakenne. 
Arkkitehtuurin innoittajina olivat Pudasjärven kunnantalon  
tiiliarkkitehtuuri ja paikkakunnalta löytyvät puurakenteiset kesänavetat.

T
ilaajan toiveena oli sisäilmal-
taan hyvä ja terveellinen puu-
rakennus. Toive täsmentyi 
myöhemmin hirsirakenteek-
si. Suuren, syvärunkoisen ja 

painuvan hirsirakenteen tekninen toimi-
vuus varmistettiin hyvällä suunnittelulla 
sekä vuosittaisilla huoltovelvoitteilla.

Pudasjärven keskustassa oleva Päiväkoti 
rajaa Puistokatua ja sille poikittaista kevyen 
liikenteen väylää. Pihatilat on rajattu puu-
aidoilla eri-ikäisten lasten alueisiin. Lasten 
omat sisäänkäynnit ovat pihan puolelta.  

Pääsisäänkäynti avautuu pienen aulan 
kautta korkeaksi saliksi. Salissa pidetään 
yhteiset tapahtumat, liikuntahetket ja juh-
lat. Salin oranssiin magnesiitti-puukuitule-
vykattoon haettiin innoitusta teltasta. 

Pohjaratkaisu koostuu suorakulmaisista, 
lyhytnurkkaisista hirsikehistä. Kehät muo-
dostavat labyrinttimäisen kokonaisuuden. 
Rakennuksessa on nurkkia ja tiloja, joita 
pienet käyttäjät voivat valloittaa aluksi jän-
nittäviksi, mutta myöhemmin turvallisiksi 

lempipaikoikseen. Ikkunat on sijoitettu hir-
sirakenteen ehdoilla. Pienimmillekin käyt-
täjille avautuu näkymiä ulos. 

Pohjakerroksen ulko- ja väliseinät ovat 
hirsirakenteisia. Lepohuoneissa on lisäver-
hous äänieristyksen varmistamiseksi. Hir-
sipinnat on käsitelty valkoisella puuvahalla 
ja hirsisuojalla. Aulan ja salin lattia on val-
koista Saima-parkettia. 

Toisen kerroksen toimisto- ja aputilat ovat 
tasakerran päältä kannatetun puuristikon si-
sällä. Ylös kuljetaan havuvaneriverhoillun 
porrashuoneen kautta.

Julkisivun hirsipinnat on kuultokäsitelty 
punaiseksi. Kokopuiset ikkunat ja ovet asen-
nettiin hirsirakenteeseen ilman vuorilautoja. 
Ratkaisu testattiin malliasennuksilla ja tii-
veyskokeilla. Eristämätön lamellihirsiraken-
nus on energiatehokkuudeltaan matalaener-
gialuokkaa. 

Taitteinen, kuvioitu huopakatto suojaa ra-
kennusta ja sisäänkäyntien sadekatoksia. Ta-
lossa leikkii päivittäin yli sata pientä pudas-
järveläistä. u

teksti | text:  

janne pihlajaniemi,  

jussi tervaoja

Käännös | translation:  

nicholas mayow 

Kuvat | Photographs: 

jussi tiainen
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rakenteista

Ulkoseinät on tehty 275 millimetriä paksuista 
lamellihirsistä. Kantavien väliseinien hirsien 
paksuudet ovat 135 ja 275 millimetriä. Run-
ko on tehty tasakorkuisena. Puun syysuunta 
on kaikissa lamelleissa sama. Ulkonurkat on 
toteutettu tirolilaisnurkilla. Väliseinät liittyvät 
ulkoseinään lohenpyrstöliitoksella.

Hirsirungon erityispiirre on väli- ja ulkosei-
nien erilainen painuma, mikä johtuu välisei-
nähirsien ulkoseiniä suuremmasta kuivumi-
sesta ja kutistumisesta. Hirsirungon valmistaja 
ratkaisi ongelman kantavien väliseinien pääl-
le sijoitetuilla ylimääräisillä liimapuupalkeilla. 
Palkit tukeutuvat kantavan seinän sisään po-
rattuihin teräsputkiin, joissa on korkeussää-
tömahdollisuus. 

Hirsivalmistajan linjaston robottityöstöt 
mahdollistivat teräsputkien vaatimien varaus-
ten tekemisen hirteen valmiiksi tehtaalla. Näin 
saatiin kantavien ulko- ja sisäseinien erisuu-
ruinen painuminen eliminoitua katon kanta-
vissa rakenteissa.

Toisen kerroksen seinät ovat rankarakentei-
sia. Välipohjan vaakarakenteet ovat kertopuus-
ta. Kertopuukehistä koottu sisäänkäyntikatos 
on itsenäinen, hirsirungosta erillään oleva ra-
kenne. Yläpohjan kantavana rakenteena on 
toistasataa erilaista esivalmisteista naulale-
vyristikkoa. n

u	edelliseltä sivulta

Pohjapiirustus | Floor plan  1:400
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t
he client wanted a wooden 
building with good indoor 
air, which was later specified 
more precisely as a log-con-
struction building. From a 

technical point of view, the functionality 
of this massive, wide-span log building 
was ensured by careful design and a com-
mitment to annual maintenance.

The day-care centre, which is in the 
centre of Pudasjärvi, is bounded by Pu-
istokatu and the pedestrian and cycle-
way running at right angles to it. The 
courtyard is divided into separate areas 
for children of different ages by wooden 
fences and the children’s entrances are 
from the courtyard.

The main entrance opens via a lob-
by into a lofty assembly room used for 
shared events, physical exercise and cel-
ebrations. The orange roof, panelled in 
fibreboard, looks rather like a tent.

The plan is made up of close-cut, rec-
tangular log frames which together form 
a labyrinthine structure. The building 
contains nooks and crannies which the 
children can take over as exciting out-
posts that then become their own fa-
vourite places.

External walls and partitions on the 
ground floor are all in log-construction. 
The quiet room also has internal clad-
ding to guarantee the necessary sound 
insulation. Wooden surfaces are finished 
with wax or with a whitish wood-pro-
tective treatment. The assembly hall 
and lobby are finished with white Saima 
hardwood flooring.

Office and auxiliary spaces on the up-
per floor are built into the roof construc-
tion above the top layer of logs. Circula-
tion to the upper floor is via a stairwell 
clad in coniferous plywood. 

Externally, the logs are treated with a 
translucent red finish. The solid-wood 
window and door frames are installed in 
the log construction without using cover 
fillets, the detail first having been tried 

out with a specimen installation and wa-
ter-penetration tests. In terms of ener-
gy-efficiency, the log-construction build-
ing without separate insulation is in the 
low-energy class.

The pitched roof, clad in patterned 
felt, protects the building and the porch-
es over the entrance doors. The architec-
ture has been inspired by the brick archi-
tecture of Pudasjärvi Town Hall and the 
local summer cowsheds built in wood.

Construction

External walls are built of 275-mm lam-
inated logs, while load-bearing parti-
tions are 275 or 135 mm. The structur-
al frame is the same height throughout. 
The grain runs in the same direction in 
all laminations in the same log. External 
corners arew close-cut in the Tyrolean 
style. Partitions are connected to the ex-
ternal walls using dovetail joints.

One of the problems of log construc-
tion is the differential vertical compres-
sion between external walls and parti-
tions, which leads to differential drying 
and shrinkage. The log manufacture re-
solved the problem by using extra glu-
lam beams on top of the load-bearing 
partitions. The beams are supported on 
steel tubes, which can be adjusted for 
height and which are housed into the 
load-bearing walls. 

The computerised robots on the 
log-manufacturer’s assembly line made 
it possible to cut the housings needed for 
the steel tubes into the logs at the factory. 
This eliminated problems caused in the 
roof structure by differential shrinkage 
between external walls and partitions.

The walls on the upper floor are in 
studwork and horizontal parts of the 
intermediate floor are in LVL. The en-
trance canopy, which is made up of LVL 
frames, is independent of the log con-
struction. The load-bearing roof struc-
ture consists of more than one hundred 
prefabricated gang-nail trusses. n

The design of the Pikku-Paavali children’s day-care 
centre is based on local building history, the urban 
fabric and the need for healthy construction.

RAKENNETTU | ProJects | PIKKU-PAAvALI
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leikkaus | section 1:400



Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: Arkkitehdit m3 oy; 

janne pihlajaniemi, pääsuunnittelija | principal designer

Avustajat | Assistants:  

hanna kosunen, Ville rautiainen, emma koivuranta,  

miia mäkinen (irtokalustesuunnittelu | interior design) 

rakennesuunnittelu | structural design:  

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Jussi tervaoja oy /  

jussi tervaoja, arkkitehti | architect sAFA, di riL;  

heikki kojo, insinööri | engineer riA

Pääurakoitsija | Main contractor:  

sonell oy / di heikki majala,  

vastaava mestari | site agent: ahti ervasti

hirsirakenneurakoitsija |  

contractor, Log construction: Kontiotuote oy

Puuikkunat  | Wooden windows: Profin oy

rakennuttaja | client and building owner: 

Pudasjärven kaupunki | city of Pudasjärvi /  

kari rissanen, eero talala

rakennuttajakonsultti ja valvonta |  

Project management and supervision: iss Proko oy /  

petri harju, aaro kemppainen, mikko Säkkinen

Bruttoala | Gross area: 1323 m², tilavuus | volume: 5470 m³

Päiväkoti 
PIKKu-PAAvALI  
Daycare centre

Julkisivut | elevations 1:800

Lounaaseen | to the southwest

Luoteeseen | to the northwest

Kaakkoon | to the southeast

Koilliseen | to the northeast
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RAKENNETTU | ProJects

opiskelija-asuntola 
Virkakatu 8 
Student flats

oulu, suomi | Finland

Arkkitehdit m3 oy 
insinööritoimisto Putkonen oy

teksti | text: kari nykänen,  

Yrsa Cronhjort, Simon le roux 

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Photographs: jaakko kallio-koski
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Puupalttoo full wooden jacket
Virkakadun 

opiskelija-asuntolan 
peruskorjauksen 

tavoitteena oli 
rakennuksen ilmeen 

muuttaminen ja 
energiankulutuksen 

vähentäminen. 
rakennuksen 

toivottiin viestittävän 
energiatehokkuudesta ja 

ekologisuudesta. 

S
uunnittelun tavoitteena oli pe-
ruskorjata 1980-luvun alun kak-
sikerroksinen pienkerrostalo 
passiivitalotasoiseksi opiskeli-
ja-asunnoksi TES-elementtijär-

jestelmää (Timber-based Element System) 
hyödyntämällä. 

arkkitehtuuri

Energiatehokkuuden parantamiseksi raken-
nuksen muotoa yksinkertaistettiin porras-
huoneiden sisäänvetojen kohdilla. Rakennus 
verhottiin kolmelta sivulta mustalla, aal-
tomaisella kuitusementtilevyllä. Pääjulkisivu 
ja parvekkeet saivat värikkään ilmeen. Par-
vekkeet toteutettiin sisäänvedettynä mus-
tasta ulkokuoresta ja julkisivu täydennet-
tiin porrashuoneiden sisäänkäyntikatoksilla. 

Asuntoihin tehtiin täydellinen peruskor-
jaus. Keittiöt uusittiin tupakeittiöiksi ja jo-

kaiseen asuntoon tehtiin sauna. Makuuhuo-
neita muutettiin lapsiperheiden tarpeisiin 
sopiviksi.

rakennustekniset muutokset

Betonirunkoisessa rakennuksessa on kanta-
vat pääty- ja väliseinät. Lattian betonilaatta 
purettiin, jolloin voitin varmistaa alapohjan 
kosteustekninen toiminta, lämmöneristys 
sekä tiiviys. Toimenpide hyödytti myös ta-
loteknisten järjestelmien uusimista. 

Vesikaton uusimiseen päädyttiin, koska 
yläpohjan ontelon tiukka mitoitus ei salli-
nut lämmöneristeen lisäämistä. Uudella ra-
kenteella voitiin varmistua yläpohjan tiiviy-
destä, lämmöneristävyydestä ja rakenteiden 
tuulettumisesta. Vanhat parvekkeet purettiin 
ja korvattiin suuremmilla parvekkeilla. Par-
vekesivun räystäällä ja sivupielillä estetään 
sisätilojen liikalämpeneminen. u
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Talo ennen  ja jälkeen 
peruskorjauksen. |  
The house before and 
after the renovation.



24  PUU 3/13 

teS -elementtirakenne

Ulkoseinien tiililaattapintainen ulkokuorielementti ja sen alla 
oleva mineraalivillakerros päätettiin purkaa. Ennen puurun-
koisten TES-elementtien asentamista sisäkuoren ulkopintaan 
asennettiin 50 millimetrin paksuinen tasauseristekerros tasoit-
tamaan betonielementtipintojen epätasaisuutta.

Elementtien valmistamista varten kohde mitattiin ulko- ja si-
säpuolelta. Mittauksessa huomattiin betonielementtien asen-
nuksessa tapahtuneet poikkeamat: Uusien puuelementtien ja 
aukkojen mitoitukseen jouduttiin varaamaan reilut sovitusvarat.

Julkisivulevyt asennettiin työmaalla. TES-elementtien pak-
suuden vuoksi sokkelia levennettiin koko rakennuksen ympä-
rillä. Samalla voitiin rakentaa kunnollinen salaojitus ja muotoilla 
ulkopuolen maanpinta asianmukaiseksi. 

talotekniikka ja energiatehokkuus

Opiskelija-asuntola sai myös energiankulutuksen ja rakentei-
den seurantajärjestelmän. TES-elementteihin asennettiin nel-
jälle julkisivulle antureita, jotka mittaavat jatkuvasti elementin 
rakennusfysikaalista toimintaa. Tieto on tutkimushankkeen ja 
kiinteistönhaltijan hyödynnettävissä. 

Asuntoihin toteutettiin huoneistokohtainen ilmanvaihto. Ra-
kennus täyttää energiatehokkuudeltaan VTT:n asettaman pas-
siivitalomääritelmän kriteerit. n

u	edelliseltä sivulta

RAKENNETTU | ProJects | vIRKAKATU 8
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t
he goal of the design was to renovate the early-eighties, 
low-rise block using the TES system (Timber-based 
Element System) and convert it into a passive, low-en-
ergy building for use as student flats.

In order to improve energy efficiency, the form of 
the building was simplified at the re-entrant stairwells. The build-
ing was clad on three sides with black, corrugated fibre-cement 
sheeting, while the principal elevation and the balconies were given 
a more colourful treatment. The new balconies were constructed 
inside the line of the black outer skin, while the elevation was sup-
plemented with new canopies over the entrances to the staircases.

The individual flats were all given a thorough renovation. The 
kitchens were converted into kitchen-living rooms and a sauna 
was installed in each flat. Apartment sizes, room areas and par-
ticularly bedrooms were all adjusted to meet the needs of families 
with children.

Structural alterations

The building was originally of concrete cross-wall construction. 
The concrete ground slab was demolished to improve moisture 
resistance and heat insulation, and to make the building weath-
er-tight. This made it easier to renew the services.

The minimal dimensions of the roof space did not permit the 
installation of additional thermal insulation there, so the decision 
was taken to renew the roof construction. This meant that the roof 
could be made completely water-tight while ensuring adequate 
thermal insulation and ventilation of the construction. The original 
balconies were demolished and replaced by larger ones and exces-
sive solar gain was cut down by using large overhangs.

the teS system

It was decided to demolish the outer brick-tile skin of the exter-
nal-wall elements and the layer of mineral-wool insulation beneath 
it. Prior to installing the TES elements, a 50-mm layer of cementi-
tious insulation was laid on the outer surface of the inner skin in 
order to level the surface of the concrete elements.

The external walls were carefully measured inside and out, be-
fore the timber elements were manufactured, to take into account 
the necessary tolerances which were fairly generous for both the 
new timber elements and the openings in them.

The facade panels were installed in situ. Because of the thick-
ness of the TES elements, the thickness of the plinth was increased 
all round the building. At the same time, proper ground drainage 
was installed and the ground levels around the building were ad-
justed as necessary.

Services and energy efficiency

Devices to keep track of energy consumption and the condition of 
the construction were installed in the building. Sensors were in-
stalled in the TES elements on all four elevations to measure build-
ing physics performance in real time. This provides information 
for the research project and for the property management side.

Each flat has its own ventilation system and the building fulfils 
the requirements set by VTT for passive buildings. n

the basic idea behind the conversion and  
renovation of the Virkakatu student flats was to  
improve the appearance of the building and cut  
energy consumption. the aim was to spread  
the word about energy efficiency and ecology.

VANHA BETONIRUNKO

TES-ELEMENTTI

SOKKELIN LEVENNYS

UUSI PARVEKERAKENNE

TASAUSVILLA

RÄYSTÄS /
RAKENTEELLINEN VARJOSTUS

UUSI VESIKATTO

rakenneleikkaus | structural detail 1:75
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Pohjapiirustukset | Floor plans  1:500

toinen kerros | second floor

ensimmäinen kerros | First floor



tilaaja | client: Pohjois-suomen opiskelija-asuntosäätiö  

PsoAs / juha aitamurto

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design:  

Arkkitehdit m3 oy / kari nykänen, jaakko kallio-koski

Pääurakoitsija | Main contractor:  

ncc rakennus oy Pohjois-suomi /  

jari heikkilä, keijo rasmus

rakennesuunnittelija | structural design:  

insinööritoimisto Putkonen oy / pekka juntunen

Partneri | Partner:  

e2reBuild-hanke: Aalto-yliopisto, Puurakentamisen oppituoli |  

e2reBuild project: Aalto university, chair of wood architecture /  

Yrsa Cronhjort, Simon le roux.

Kohde on yksi kansainvälisen e2reBuild -hankkeen seitsemästä 

eurooppalaisesta demokohteesta. hanketta on rahoittanut  

euroopan unionin seventh Framework Programme.

this building is one of seven european pilot projects in the 

international e2reBuild project. the project has been funded  

by the european union seventh Framework Programme.

www.e2rebuild.eu/en/Sidor/default.aspx 
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Opiskelija-asuntola 
vIRKAKATu 8 
Student flats

Julkisivut | elevations  1:400

etelään | to the south itään | to the east

Pohjoiseen | to the north Länteen | to the west

http://www.e2rebuild.eu/en/Sidor/default.aspx
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päiväkoti 
Vilttihattu 
Daycare Centre

Mikkeli, suomi | Finland

Arkkitehtitoimisto tilatakomo oy 
insinööritoimisto Jennacon oy

teksti | text: pekka koli 

Käännös | translation: aaC Global

Kuvat | Photographs: pekka koli
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Hatun 
lierien 

suojassa
under 
the brim 
of a hat
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Mikkeliin 
aukesi kesällä 

2013 päiväkoti 
Vilttihattu, joka 
on auki ympäri 
vuorokauden. 
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H
iilenmusta rakennus rajautuu puisto-
rinnettä vasten. Sen hahmoa hallitse-
vat leveät, suojaavat räystäät, joiden vi-
not alapinnat taittuvat julkisivun kanssa 
yhdeksi pinnaksi. Leikkipihoja viidelle 

päiväkotiryhmälle on rakennuksen molemmin puolin.
Sisätiloja ja päiväkotiryhmiä yhdistää rakennuksen lä-

päisevä aulakäytävä. Auloihin tulee luonnonvaloa värik-
käiden kattolyhtyjen kautta. Ryhmätilojen ja salin kal-
tevia kattopintoja rytmittävät tummat, katon suuntaiset 
puurimat. Ryhmä- ja salitilojen ulkoseinien sisäpinnat 
on verhottu julkisivun tapaan tummalla liimapuupane-
loinnilla. Leikkisyvennyksien paneloinnit on käsitelty 
värikkäillä kuultolakoilla.

Pystysuuntainen julkisivuverhous on 32 millimetrin 
paksuista UTS-ponttilautaa. Laudat on käsitelty kuul-
tavalla puunsuojalla. Sisääntulosyvennyksissä ja osassa 
seinäpintoja on käytetty värikkäiksi maalattuja kuitube-
tonilevyjä. Vesikatto on typen oksideja neutralisoivaa bi-
tumihuopaa.

Rakennuksessa on kertopuurunko paikoin teräsraken-
teilla vahvistettuna. Rakennuksen sisätilat on sprinklattu 
ja sen paloluokka on P2.

Taitteinen ja leikkisä kattomuoto antoi päiväkodille 
nimen Vilttihattu. Katto ja räystäät suojaavat myös kom-
posiittilaudoitettuja terassipiha-alueita. Ja niillä aamusta 
iltaan leikkiviä lapsia. n

Asemapiirros | site plan  1:1 000

RAKENNETTU | ProJects | vILTTIhATTU



30  PUU 3/13 

this coal-black day-care centre in 
the middle of the urpolanpuisto 
park and local sports facilities has  
a small carbon footprint. 

V
ilttihattu offers 24-hour 
day-care for children 
of shift workers in five 
groups. The building 
borders a green slope 

and has playgrounds on both sides. Its 
form is dominated by broad, shelter-
ing eaves whose slanted lower surfaces 
bend to form a consistent surface with 
the façade. 

The interior spaces and the day-care 
groups are connected by a lobby corridor 
that runs through the building. Natural 
light enters the lobbies through colour-
ful skylights. The slanting ceilings of the 
day-care areas and the hall are patterned 
with dark batten strips in the direction 

of the ceiling. The external walls of the 
group areas and the hall are clad with 
dark glulam panelling, as is the façade. 
The panel-ling in play corners is treat-
ed with colourful translucent varnishes.

The façade has vertical 32 mm UTS 
tongue-and-groove cladding whose 
boards are treated with a translucent 
wood preservative. Colourful painted 
fibre cement boards are used in the en-
trance re-cesses and on some parts of 
the walls. The roof is made of bitumen 
felt that neutralises nitrogen ox-ides in 
the air. 

The building’s LVL frame is reinforced 
with steel structures. There are sprinklers 
inside the building with a fire classifica-
tion category of P2.

The edgy and playful form of the roof 
inspired the name Vilttihattu, which 
means ’felt hat’ in Finnish. The hat-like 
roof and eaves protect the patio areas, 
made of composite board. n
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 WC
 2,0 m2

 02
 AULA
 45,5 m2

 03
 KÄYTÄVÄ
 9,5 m2

 04
 VAATE-ET.
 28,5 m2

 05
 AULA
 26,0 m2

 08
 VAATE-ET.
 24,0 m2

 09
 AULA
 26,0 m2

 10
 VAATE-ET.
 18,0 m2

 13
 VAR.
 5,0 m2

 14
 LEIKKI/LEPO
 30,5 m2

 15
 RYHMÄHUONE
 43,5 m2

 16
 LEIKKINURKKA
 9,0 m2

 17
 WC
 10,0 m2

 18
 PIENRYHMÄTILA
 18,0 m2

 19
 SALI
 95,0 m2

 20
 VAR.
 5,0 m2

 21
 HLÖKUNTA TAUKOTILA
 25,0 m2

 22
 RYHMÄHUONE
 42,5 m2

 23
 LEIKKINURKKA
 9,0 m2

 24
 LEIKKI/LEPO
 30,5 m2

 25
 WC
 10,0 m2

 26
 VAR.
 5,0 m2

 27
 PIKKUKOTI
 29,5 m2

 28/1
 KÄYTÄVÄ
 9,0 m2

 29
 PUU- JA SAVITYÖT / VSS K
 20,0 m2

 32
 KEITTIÖ
 54,5 m2

 33
 TYÖPISTE
 3,0 m2

 34
 KUIVAVAR.
 2,5 m2

 35
 WC
 2,5 m2

 36
 TK
 3,5 m2

 37
 SIIV.
 1,5 m2

 38
 i-WC/N
 5,5 m2

 39
 SOS.TILA/M
 3,5 m2

 41
 WC
 1,5 m2

 45
 SOS.TILA/N
 17,0 m2

 44
 SPK
 2,0 m2

 46
 TEKN.TILA
 12,5 m2

 47
 TH. JOHTAJA
 12,0 m2

 48
 TH
 10,0 m2

 49
 TERAPIAH.
 19,5 m2

 50
 RYHMÄHUONE
 43,0 m2

 52
 LEIKKI/LEPO
 30,0 m2

 53
 WC
 10,0 m2

 54
 VAR.
 5,5 m2

 51
 LEIKKINURKKA
 9,0 m2

 55
 RYHMÄHUONE
 42,5 m2

 56
 LEIKKINURKKA
 9,0 m2

 57
 LEIKKI/LEPO
 30,5 m2

 60
 LEIKKIVÄL.VAR.
 10,0 m2

 61
 HLÖKUNTA TYÖPISTE
 6,5 m2

 62
 WC
 10,5 m2

 63
 RYHMÄHUONE
 43,5 m2

 64
 LEIKKINURKKA
 9,0 m2

 65
 LEIKKI/LEPO
 30,5 m2

 66
 VAR.
 5,0 m2

 67
 SIIV.
 2,5 m2

 102
 LAATIKKOVAR.
 4,0 m2

 100
 JÄTE
 10,0 m2

 101
 KIINT.HUOLTO VAR.
 10,5 m2

 105
 ULKOVÄL.VAR.
 9,5 m2

 104
 ULKOVÄL.VAR.
 9,5 m2

 103
 VAUNUVAR.
 8,5 m2

 42
 WC
 2,0 m2

 40
 S
 1,5 m2

 11
 KURAET.
 24,0 m2

 06
 KURAET.
 14,0 m2

 07
 KURAET.
 14,0 m2

 01
 KURAET.
 12,0 m2

 58
 WC
 10,0 m2

 59
 VAR.
 5,0 m2

 31
 VAATEHUOLTO
 10,0 m2

 28/2
 WC
 1,5 m2

 30
 SIIV. KESKUS
 10,0 m2

 99
 SPRINKLERIKESK.
 4,0 m2
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rakennuttaja | client:  

Mikkelin kaupungin tilakeskus / jouko jolkkonen

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: 

Arkkitehtitoimisto tilatakomo oy /  

pekka koli arkkitehti-suunnittelu ja projektin johto | 

Architectural design and project management,  

elina ritola kiintokalusteet Fixtures,  

taina jordan pääsuunnittelutehtävät, sisävärit, piha | 

Main design tasks, indoor colours, outdoor spaces. 

rakennesuunnittelu | structural design:  

insinööritoimisto Jennacon oy / markku kurki

Pääurakoitsija | Main contractor:  

rakennusliike V. Mättölä oy / juha pippuri

Laajuus | Gross floor area: 1455 brm2

Valmistuminen | completed: 2013
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Päiväkoti 
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Daycare centre
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RAKENNETTU | ProJects

ankkurin uimarannan pukuhuone 
ankkuri beach changing rooms

Lahti, suomi | Finland

Architekten hermann Kaufmann 
Merz Kley Partner

Puuarkkitehtuuripuisto 
sai oman Kaufmanninsa

Ankkurin uimarannan 
pukuhuone on osa 

Lahden sibelius-talon  
ympärille syntynyttä  

puuarkkitehtuuripuistoa.  
Jokainen spirit of nature 

-puuarkkitehtuuripalkinnon 
voittaja on suunnitellut 

puistoon yhden 
puurakennuksen.

P
ukuhuoneen seinät on koottu 
ruuvaamalla sahanterän muo-
toon niputetuista pilareista. 
Pilareiden väliin on listoitettu 
pystysuuntaiset ikkunat. 

Kaarevat seinät on perustettu 360 milli-
metriä korkean terässokkelin varaan. Sok-
keli on valettu 200 millimetriä paksun be-
tonilaatan sisään.

Pilarit kantavat kahta säteittäistä liima-
puupalkistoa. Palkit on lovettu ja kiinnitetty 

Wood architecture park  
gets its very own Kaufmann

34  PUU 3/13 

ruuveilla pilareihin. Palkiston päällä on vaa-
kasuuntainen kertopuulaatta. Laatan päälle on 
tehty katon aumamainen kallistus ja vedene-
ristys.

Kattorakenteen palkkien korkeus vaihte-
lee rakenteen kuorman mukaan. Pilareita ja 
palkkeja on 32 erilaista. Puuosat esivalmis-
tettiin oppilastyönä lahtelaisessa koulutus-
keskus Salpauksessa.

Kesäkäyttöön tarkoitettu rakennus saa 
tarvitsemansa energian aurinkopaneeleista.
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office@hermann-kaufmann.at

Sportplatzweg 5  A-6858 Schwarzach
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UMKLEIDEPAVILLON LAHTI

M 1:100 ERDGESCHOSS MIT DECKENSPIEGEL + ACHSEN

Pohjapiirustus | Floor plan 1:200

Hermann Kaufmann sai Spirit of 
Nature puuarkkitehtuuripalkinnon 
vuonna 2010.  Palkinnon jakaa Puu 
kulttuurissa -yhdistys ja rahoittaa Suo-
men Metsäsäätiö. Palkinto on jaettu 
vuodesta 2000. 

Aikaisempien vuosien voittajat ovat 
suunnitelleet Lahden Vesijärven ran-
nalla sijaitsevalle puistoalueelle muun 
muassa kahvilapaviljongin, laiturin, 
esiintymislavan ja näköalatasanteen. n
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flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 200 mm
as facing panel in a
foundation strip

supported underneath with
mortar without shrinking

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

HILTI  HST M12 HILTI  HST M12 HILTI  HST M12

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection
wall - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection solid wood-wall - flat bar steel 
2x 4 SFS WS-T-7x153
according to the static-detail D4

concrete with
ground surface

butt strap
upper edge +011,5 
as assembling aid
t=6mm,b=30 mm,l= 70 mm

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
60/60 mm

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
100/100 mm

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

+282

+290.5

gravel (round pebbels)
16/32

2.0 31.9 31.6

15.0 31.0 19.5

attic inflow sheet (uginox)
as roof drain
front-splay  height 55 mm

4.0 43.0

gravel  band 
(round pebbels)
16/32

changingroom women wc women

extensive green roof  about 100 mm
for example:
               -sedum species (about 50 mm)
               - fleece100 g/m²
               - lava-rock  8/16 mm (about 30 mm)
               - fleece
triple bitumen roof sheeting
sloped insuliation 2 % from 40 - 10,5 mm
waterproof sheet
roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm

concrete with
ground surface

upper edge foundation plate

supported underneath with
mortar without shrinking

24
.0

7.
0

24
7.

0
12

.0
4.

0

supported underneath with
mortar without shrinking

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

HILTI  HST M12HILTI  HST M12HILTI  HST M12

connection
wall - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection solid wood-wall - flat bar steel 
2x 4 SFS WS-T-7x153
according to the static-detail D4

concrete with
ground surface

concrete with
ground surface

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
60/60 mm

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
100/100 mm

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

2.031.931.6

15.031.019.5

attic inflow sheet (uginox)
as roof drain
front-splay  height 55 mm

4.043.0

gravel  band 
(round pebbels)
16/32

solid wood wall:
made of boards 160/ 40 mm,
connection acc. static-detail D7
narrow side rough sawn
mounting to the butt straps 
on the flat bar steel according
to static-detail D4 
upper edge with recesses for
the ceiling-beams, according to their
different heights
on the side of the WC
cladding with steel paneel 
coated surface
colour Eisenglimmer Silbergrau

concrete with
ground surface

upper edge foundation plate

±0

+270
+275.5

+4.5

+135

+195

+270.5

+274.5

+296.5

+282

+290.5

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

changingroom men

supported underneath with
mortar without shrinking

butt strap
upper edge +011,5 
as assembling aid
t=6mm,b=30 mm,l= 70 mm

flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 200 mm
as facing panel in a
foundation strip

gravel (round pebbels)
16/32

-19.5

±0

+11.5

+49.5

+258.5

+270.5

+274.5

45
.0

-19.5

±0

+11.5

+49.5

+258.5

+270.5

+274.5

seat spruce 50 mm
upper edge +049,5
depht 430 mm
with 40 mm distance 
to the supports 
put on steel console
tube 40/40 mm

45
.0

seat spruce 50 mm
upper edge +049,5
depht 430 mm
with 40 mm distance 
to the supports 
put on steel console
tube 40/40 mm

ceiling-beam  19 80/120 GL24h

ceiling-beam 18  80/180 GL24h
ceiling-beam 17  80/250 GL24h

ceiling-beam 16  80/320 GL24h
ceiling-beam 15  120/360 GL24h ceiling-beam 23 120/360 GL24h

ceiling-beam 22 80/320 GL24h
ceiling-beam 21  80/250 GL24h

ceiling-beam 20  80/180 GL24h

ceiling-beam  19  80/120 GL24h

wall breakthrough
changing room - wc
for illuminating
b=100 mm; h= 600 mm
upper edge +195
lower flange +135 
lamp l= 500 mm
cover sheet safety glass
6 mm acid-etched glass

baseplate 80/80/10 mm
upper edge +011,5 
acc. detail D3

flat bar steel  8 mm with baseplate
and bracing acc. to the detail D3

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 6 mm, h= 290 mm
with butt straps according 
to the detail D4

2.
4

28
.6

8.
0 5.

05.
0 5.

02.
0

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according 
to the static-detail D6
support upper edge +270,5 
recess in the support for the ceiling beam
upper edge  +246,5
(ceiling beam 2  80/ 260 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

ceiling-beam
80/320 GL24h

ceiling-beam 2 80/260 GL24h ceiling-beam 2 80/260 GL24h

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 8 mm, h= 290 mm
acc. to the detail D3

connection support - flat bar steel:
according to the static-detail D3 baseplate upper edge +011,5

80/80/10 mm with boreholes
for connecting the support
Spax 2x 6x120 mm
to secure the position

supported underneath with
mortar without shrinking

2.
4 0.
6

27
.0

1.
0

1.
0

2.
4 0.
6

27
.0

1.
0

1.
0

2.
4

43
.6

baseplate upper edge +011,5
80/80/10 mm with boreholes
for connecting the support
Spax 2x 6x120 mm
to secure the position
flat bar steel  upper edge +012,5
t = 8 mm, h= 290 mm
acc. to the detail D3

supported underneath with
mortar without shrinking

+221.5
+228.5

+270.5

top platte 90/200/6 mm
2 x 5 nails 40 x 4,0

2.
4

28
.6

8.
0 5.

05.
0 5.

02.
0

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 6 mm, h= 290 mm
with butt straps according 
to the detail D4

support  19:

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according to 
the static-detail D6

support upper edge +270,5 
recess in the support for the ceiling beam
upper edge  +258,5
(ceiling beam 19 80/ 120 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

support  19:

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according to 
the static-detail D6

support upper edge +270,5 
recess in the support for the ceiling beam
upper edge  +258,5
(ceiling beam 19 80/ 120 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

baseplate 80/80/10 mm
upper edge +011,5 
acc. detail D3

flat bar steel  8 mm with baseplate
and bracing acc. to the detail D3

connection support - flat bar steel:
according to the static-detail D3

2.
4

21
.6

7.
0

24
7.

0
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.0
4.

0

2.
4 0.
6

27
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1.
0

extension solid wood wall
upper edge +270,5  
lower flange +221,5
inside radius 1250 mm
outside radius 1410 mm
with recess for the ceiling beams
and the header element 
steel tube 70/70/5 acc.  to static 
instruction, on the side of the 
WC cladding with steel panel 
coated surface colour 
Eisenglimmer 
Silbergrau (Kabe)
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4 0.
6

27
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2.
4
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0

24
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wall breakthrough
changing room - wc
for illuminating
b=100 mm; h= 600 mm
upper edge +195
lower flange +135 
lamp l= 500 mm
cover sheet safety glass
6 mm acid-etched glass

solid wood wall:
made of boards 160/ 40 mm,
connection acc. static-detail D7
narrow side rough sawn
mounting to the butt straps 
on the flat bar steel according
to static-detail D4 
upper edge with recesses for
the ceiling-beams, according to their
different heights
on the side of the WC
cladding with steel paneel 
coated surface
colour Eisenglimmer Silbergrau

concrete with
ground surface

wc men

wc - tankki
108 x 56 cm

A B C ED

±0

+270
+275.5

-19.5

+4.5
+11.5

+270.5

+274.5

flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 200 mm
as facing panel in a
foundation strip

supported underneath 
with mortar without shrinking

supported underneath with
mortar without shrinking

supported underneath with
mortar without shrinking

supported underneath 
with mortar without shrinking

HILTI  HST M12 HILTI  HST M12 HILTI  HST M12

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection
support - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection
wall - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection
wall - ceiling beam
2 pair VG ø 8X220
screwangle 45°
acc. static-detail  D1 

connection solid wood-wall - flat bar steel 
2x 4 SFS WS-T-7x153
according to the static-detail D4

HILTI  HST M12

concrete with
ground surface

concrete with
ground surface

concrete with
ground surface

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

attic sheet (uginox)
front-splay  height 55 mm

ceiling-beam 80/160 GL24h

2.0 24.5 32.5

15.0 31.0 13.0 320.0 320.0 13.0 31.0 15.0

46.0 666.0 46.0

2.024.532.5

+282

+290.5 attic sheet (uginox)
front-splay  height 55 mm

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
100/100 mm

±0

+270
+275.5

+282

+290.5

gravel (round pebbels)
16/32

gravel (round pebbels)
16/32

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
100/100 mm

extensive green roof  about 100 mm
for example:
               -sedum species (about 50 mm)
               - fleece100 g/m²
               - lava-rock  8/16 mm (about 30 mm)
               - fleece
triple bitumen roof sheeting
sloped insuliation 2 % from 40 - 10,5 mm
waterproof sheet
roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm

ceiling-beam 80/160 GL24h

wall breakthrough
changing room - wc
for illuminating
b=100 mm; h= 600 mm
upper edge +195
lower flange +135 
lamp l= 500 mm
cover sheet safety glass
6 mm acid-etched glass

solid wood wall:
made of boards 160/ 40 mm,
connection acc. static-detail D7
narrow side rough sawn
mounting to the butt straps 
on the flat bar steel according
to static-detail D4 
upper edge with recesses for
the ceiling-beams, according to their
different heights
on the side of the WC
cladding with steel paneel 
coated surface
colour Eisenglimmer Silbergrau

solid wood wall:
made of boards 160/ 40 mm,
connection acc. static-detail D7
narrow side rough sawn
mounting to the butt straps 
on the flat bar steel according
to static-detail D4 
upper edge with recesses for
the ceiling-beams, according to their
different heights
on the side of the WC
cladding with steel paneel 
coated surface
colour Eisenglimmer Silbergrau

24
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7.
0

25
9.

0
4.

0

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

24
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7.
0 8.

05.
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05.
0

22
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0
16
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0

24
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7.
0

24
3.

0
16

.0
4.

0

butt strap two-sided
upper edge +011,5 
as assembling aid
t=6mm,b=30 mm,
l= 70 mm

butt strap two-sided
upper edge +011,5 
as assembling aid
t=6mm,b=30 mm,
l= 70 mm

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 6 mm, h= 290 mm
with butt straps according 
to the detail D4

baseplate 80/80/10 mm
upper edge +011,5 
acc. detail D3

flat bar steel  8 mm with baseplate
and bracing acc. to the detail D3

baseplate 80/80/10 mm
upper edge +011,5 
acc. detail D3

support  9:

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according to 
the static-detail D6

support upper edge +270,5 
recess in the support for the ceiling beam
upper edge  +250,5
(ceiling beam 9 80/200 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

support  29:

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according to 
the static-detail D6

support upper edge +270,5 
recess in the support for the ceiling beam
upper edge  +250,5
(ceiling beam 29  80/200 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

connection support - flat bar steel:
according to the static-detail D3

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 6 mm, h= 290 mm
with butt straps according 
to the detail D4

flat bar steel  8 mm with baseplate
and bracing acc. to the detail D3

connection support - flat bar steel:
according to the static-detail D3
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40.
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0

seat spruce 50 mm
upper edge +049,5
depht 430 mm
with 40 mm distance 
to the supports 
put on steel console
tube 40/40 mm

seat spruce 50 mm
upper edge +049,5
depht 430 mm
with 40 mm distance 
to the supports 
put on steel console
tube 40/40 mm

flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 200 mm
as facing panel in a
foundation strip

wc womenchangingroom women changingroom women

wc - tankki
108 x 56 cm

3 2 1

wc - tankki
108 x 56 cm

wc - tankki
108 x 56 cm

32
0.

0
32

0.
0

1

2

3

1

B

A
A B C ED

428.0 212.0 212.0 428.0

2
C  85

210

  85
210

  86210

  86210

gravel (round peppels)
16/32

attic sheet (uginox)
front-splay  height 55 mm

sheet steel angle
(perforated plate)
as a grave stop
100/100 mm

±0

+270
+275.5

flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 200 mm
as facing panel in a
foundation strip

supported underneath with
mortar without shrinking

HILTI  HST M12

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

lower flange support =
lower flange glass

extensive green roof  about 100 mm
for example:
               -sedum species (about 50 mm)
               - fleece100 g/m²
               - lava-rock  8/16 mm (about 30 mm)
               - fleece
triple bitumen roof sheeting
sloped insuliation 2 % from 40 - 10,5 mm
waterproof sheet
roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm

upper edge glass

glazing (acid-etched glass):
laminated safety glass (float) 
glazingelement 1:
width x height = 145 x 2550 mm
glazingelement 2:
widt x height = 175 x 2550 mm

+12.5

-19.5

+11.5

+266.5

flat bar steel  upper edge +012,5
t = 8 mm, h= 290 mm

24
.0

7.
0

25
5.

0
4.

0 4.
0

concrete with
ground surface

3.
0

29
.0

-19.5

±0
+4.5
+11.5

+270.5

butt strap
upper edge +011,2 
as assembling aid
t=6mm,b=10 mm,
l= 70 mm

21
6.

5
0.

5

1.
0

21
1.

0
0.

54
.0

0.
5

extensive green roof  about 100 mm
for example:
               -sedum species (about 50 mm)
               - fleece100 g/m²
               - lava-rock  8/16 mm (about 30 mm)
               - fleece
triple bitumen roof sheeting
sloped insuliation 2 % from 40 - 10,5 mm
waterproof sheet
roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm

concrete with
ground surface

upper edge 
foundation plate

door 85/210
inside and outside 
coated with steel panel
(to be flush with surface)
coated surface
colour Eisenglimmer silbergrau

ceiling-beam 33  
80/300 GL24h
lower flange +240,5

±0
+4.5

+214.5

supported underneath with
mortar without shrinking

21
0.

0
6.

5
0.

5

21
7.

0
7.

0
42

.0

7.0

0.5

wc women /
wc men

header element:
steel tube 70/70/5 mm
lower flange +221,5
inside radius 1250 mm
outside radius 1320 mm
connection to the 
ceiling-beam /support 1
and the solid wood wall
with top platte 90/200/6 mm
acc. to static instruction

extension solid wood wall
upper edge +270,5  
lower flange +221,5
inside radius 1250 mm
outside radius 1410 mm
with recess for the ceiling beams
and the header element steel tube
70/70/5 acc.  to static 
instruction, on the side 
of the WC cladding with 
steel panel coated surface colour 
Eisenglimmer Silbergrau (Kabe)

-19.5

+4.5

+221.5
+228.5

+240.5

+270.5

+274.5

flat bar steel 
upper edge ± 000
t= 8 mm, h = 165 mm

3.
0 16

.5
4.

5
21

7.
0

49
.0

upper edge 
foundation plate

±0

concrete with
ground surface

-19.5

+4.5

+221.5

+270.5

+274.5

+4.5

+214.5

+250

21
7.

0
49

.0

21
0.

0
6.

5
0.

52
8.

5
0.

5
20

.0

1.
0

21
1.

0
0.

5
53

.5

24
5.

5
0.

5

changing room
women / men

ceiling-beam 28
80/160 GL24h

ceiling-beam 29
80/200 GL24h

concrete with
ground surface

ax
is

 B

ceiling-beam 30 
80/240 GL24h

extensive green roof  about 100 mm
for example:
               -sedum species (about 50 mm)
               - fleece100 g/m²
               - lava-rock  8/16 mm (about 30 mm)
               - fleece
triple bitumen roof sheeting
sloped insuliation 2 % from 40 - 10,5 mm
waterproof sheet
roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm

extension solid wood wall
upper edge +270,5  
lower flange +221,5
inside radius 1250 mm
outside radius 1410 mm

and the header element 
steel tube 70/70/5 acc.  to static 
instruction, on the side of the 
WC cladding with steel panel 
coated surface colour 
Eisenglimmer 
Silbergrau (Kabe)

door-element:
door 85/210
inside and outside 
coated with steel panel
(to be flush with surface)
coated surface
colour Eisenglimmer silbergrau
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www.hermann-kaufmann.at
office@hermann-kaufmann.at

Sportplatzweg 5  A-6858 Schwarzach

MAUERWERK
ORTBETON

HOLZ
LEICHTBAUWÄNDE

BESTAND
ABBRUCH

ACHSEN
DECKENKANTE

ABDICHTUNG

FERTIGTEIL/SICHTBETON

STAHL GESCHNITTEN

DAMPFBREMSE/-SPERRE

FBOK = OK FERTIGFUSSBODEN
RBOK = OK ROHFUSSBODEN

UK   UNTERKANTE
OK   OBERKANTE

STH  STURZHÖHE

UZ   UNTERZUG

WS   WANDSCHLITZ
DD   DECKENDURCH -

DA   DECKENAUSSPARUNG

BA   BODENAUSSPARUNG
WD   WANDDURCHBRUCH
BD   BODENDURCHBRUCH

PH   PARAPETHÖHE

ÜZ   ÜBERZUG

        BRUCH

DER AUFTRAGNEHMER IST VERPFLICHTET VOR BEGINN DER ARBEITEN
NATURMASSE ZU NEHMEN, EBENSO IST DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
DEN PLÄNEN DER SONDERPLANER ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEIT 
IST UNVERZÜGLICH DIE ÖRTLICHE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. MASSE 
AN NEU ZU ERRICHTENDEN BAUTEILEN AUS BETON ODER ZIEGELMAU-
ERWERK SIND ROHBAUMASSE. MASSE VON BESTAND, TROCKENBAU, 
HOLZ- UND STAHLBAU VERSTEHEN SICH ALS FERTIGMASSE.

Kurzbezeichn. Gez.

VK   VORDERKANTE

Änderungen Datum

T +43 (0)5572 58174  

DatumPlanbezeichnung

LAHTI-PA MR

CHANGING ROOM IN WOOD
ARCHITECTURE PARK

OVERVIEW GROUND FLOOR   1: 100

Bauherr
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttöattn
PL 126 (Vesijärvenkatu 11 C, 2.kerros), 15141 Lahti
FINNLAND

SECTION A

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2009

M 1:20, 1:100

11.12.12

K1122-208-AP-20-SX-X-A

SECTION 1

SECTION 1, 2,  A, B+ C
OVERVIEW GROUND FLOOR

SECTION B (GLAZING) SECTION C (DOOR WC) SECTION 2 ( DOOR CHANGING ROOM)

30.01.13

flat bar steel with baseplates, bracings and butt straps: bright steel

connection support to the flat bar steel
see detailed plans from K1122-511-DP-05-ZI-X
to K1122-536-DP-05-ZI-X  

Leikkaus | section 1:60

t
he changing rooms at Ankkuri beach are 
a part of the park of wooden architecture 
created around Sibelius Hall in Lahti. All 
winners of the Spirit of Nature Wood Ar-

chitecture Award have designed one wooden build-
ing for the park.

Screws were used to put together the walls of 
the changing room from pillars bundled together 
in the shape of a saw blade. Vertical windows are 
lined between the pillars, which form curving walls 
built on a 360 mm steel socle cast inside a 200 mm 
concrete slab.

The pillars support two radial frames of glulam 
beams that are slotted and attached to the pillars 
with screws. A horizontal laminated veneer lum-
ber slab is laid on the beam frame. The slab has a 
sloped roof and is waterproof.

The height of the beams in the roof structure var-
ies depending on the load on the structure. There 
are 32 different types of pillars and beams in the 
building, the wooden parts of which were prefab-
ricated by students.

Intended for summer use, the building’s energy 
is produced by solar panels.

Hermann Kaufmann was granted the Spirit of 
Nature Wood architecture award 2010 by the Wood 
in Culture Association. The award was given for the 
first time in 2000. n
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Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: Architekten hermann 

Kaufmann Zt Gmbh / hermann kauffman, Sandra endres

Avustajat | Assistants: martin rümmele, pauli lindström

rakennesuunnittelija | structural design:  

merz kley partner Zt Gmbh / jonas thelen

Pääurakoitsija | Main contractor:  

rakennuspalvelu räsänen / kauko räsänen

Puuelementtien valmistus | Wooden elements:  

Koulutuskeskus salpaus     

elementtiasennus | Assembly: kauko räsänen

tilaaja | client: Lahden kaupunki,  

tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö

Pystyrunko | Vertical frame: kuusilauta | spruce board 160x40 mm,  

yhteen ruuvattuna | screwed together

Palkisto | Beams: Liimapuu (mäntyä) | Glulam (pine board)  

80/120 x 120-360 mm

Penkit | Benches: 45 mm mäntyliimalevyä | Glued pine board. 

naulakot | hooks: Mäntypyörötanko | Pine round bar.

Pukuhuone ANKKuRI 
Dressing room

D
EBA 80/200 G

L24h

1a

1b
2

3
4

5
6

7a

7b

ceiling beam
 12  80/240 G

L24h

axis ceiling beam
 12

80/240 G
L24h

10.0

support 13

support 11

silicone

1a

1b
2

3
4

14.5

17.5

glazing (acid-etched glass):
laminated safety glass (float) 
glazingelement 1:
width x height = 145 x 2550 mm
glazingelement 2:
width x height = 175 x 2550 mm

glazingelement 2:
width x height = 175 x 2550 mm

4567a

7b

glazingelement 1:
width x height = 145 x 2550 mm

butt strap
upper edge +011,2 
as assembling aid
t=6mm,b=10 mm,
l= 70 mm
support plate plastic
(anthracite) 3x 9 mm

butt strap
upper edge +011,2 
as assembling aid
t=6mm,b=10 mm,
l= 70 mm
support plate plastic
(anthracite) 3x 9 mmsilicone

ceiling beam
 13   80/280 GL24h

axis ceiling beam
 13

80/280 GL24h

connecting the boards 1b (support 12)
and 7b (support 11) after
assembling the glazing

connecting the boards 1b (support 13)
and 7b (support 12) after
assembling the glazing

support 12

solid wood support:
made of boards 160/ 40 mm, rough sawn
connection to support according to 
the static-detail D6
connecting the boards 1b and 7b after
assembling the glazing

support upper edge +270,5 
recess in the support ( board 3+4)
for the ceiling beam
upper edge  +246,5
(ceiling beam 12  80/ 240 GL24h)

connection support - flat bar steel:
baseplate 80/80/10 mm with boreholes
for Spax 2x 6x120 mm to secure the position
according to the static-detail D3

glazing:
exemplary between support 11 and support 12 (glazingelement 2)
and between support 12 and support 13 (glazingelement 1)

roof panel K1 Multiplan spruce d=40 mm, lower flange +270,5

2.
4 0.

6

18
.0

3.
0

support lower flange =
upper edge baseplate

concrete with
ground surface

-16.5

-19.5

-17.1

±0
+1.5

+4.5

+11.5

supported underneath with
mortar without shrinking

2.
40

.6
29

.0

gravel or
cobbled pavement
(100/100/100)

0.
6

21
.0

6.
7

1.
3

flat bar steel S235  circular
t=8 mm, b=290 mm, upper edge +012,5

0.
6

27
.1

0.
6

1.
3

-19.5

-17.1

+1.5

+4.5

+11.2

+246.5

+266.5

+270.5

+274.5

glazing (acid-etched glass):
laminated safety glass (float) 
glazingelement 1:
width x height = 145 x 2550 mm
glazingelement 2:
width x height = 175 x 2550 mm
lower flange + 011,5 = lower flange support
upper edge +266,5

4.
0

4.
0

butt strap
upper edge +011,2 
as assembling aid
t=6mm,b=10 mm,
l= 70 mm

ceiling-beam 12
80/240 GL24h

glazing (acid-etched glass):
laminated safety glass (float) 
upper edge +266,5

support plate plastic
(anthracite) 3x 9 mm

silicone

silicone

Bauherren

Kurzbezeichnung

office@hermann-kaufmann.at

Sportplatzweg 5  A-6858 Schwarzach
T +43 (0)5572 58174  www.hermann-kaufmann.at  

Datum

Gez. GEWERK

Planbezeichnung

Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttöattn
PL 126 (Vesijärvenkatu 11 C, 2.kerros), 15141 Lahti
FINNLAND LAHTI-PA MR M 1:5

CHANGING ROOM IN WOOD ARCHITECTURE PARK30.01.2013

GLAZING

K1122-539-DP-05-ZI-X-A
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Yksityiskohta | detail 1:10



RAKENNETTU | ProJects

karhulinna 
Dählhölzli zoo 
the Bear Castle

Bern, sveitsi | switzerland

Architekturbüro Patrick thurston  
diggelmann & Partner

Karhujen 
komea koti

a grand 
home for 
the bears

teksti | text: patrick thurston 

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Photographs: raplh hut
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RAKENNETTU | ProJects | dÄhLhÖLzLI zOO
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B
ernin kaupungin Dählhölzlin eläintarhan karhulinna ei ole pelkäs-
tään katto pään päällä. Rakennuksen arkaainen ilme syntyy raken-
tamisessa käytetyistä materiaaleista sekä perinnettä ja kekseliäisyyt-
tä yhdistävästä rakennustavasta. 

Rakennelma on tehty puusta ja kivestä. Kuvioidut lasiseinät erot-
tavat karhut yleisöstä. Paksut, ladotut kivimuurit ja niitä sitovat puupalkit tuke-
vat katon arinarakennetta. 

Kattoa kannattava muurimainen rakenne on normaalista poiketen vaakasuun-
tainen. Pilarien sijaan palkit sitovat kivimuureja. Vanha rakennustapa ja kirjail-
lut palkit muodostavat sisätilaan abstraktin koristekuvion. Katon arinarakenne 
on tehty korkeista hirsiseinistä, jotka on vaarnattu palkeiksi. 

Karhulinnan viehätys ei synny vain kekseliäästä rakennustekniikasta. Tilat, ra-
kenteet ja materiaalit voi kokea kaikilla aisteilla. Paksut muurit tarjoavat turval-
lisuuden tunnetta sekä suojaa tuulelta ja kylmältä. Käsittelemätön puu tuoksuu, 
ja karheat puupinnat houkuttelevat koskettamaan. Askeleet ja äänet kaikuvat 
korkeassa kattorakenteessa. Puu, kivi ja kuvioitu lasi luovat kutsuvan tunnelman.

 Materiaalien käyttö on omaperäistä ja epätavanomaista. Puun käyttö ei ole 
hienostunutta tai eleganttia, vaan karkeasti viimeisteltyä ja raskasta. n

eläintarhassa villipedot 
usein välttelevät 

ihmisten katseita ja 
piiloutuvat häkkiensä 

suojiin. sveitsin 
Bernissä jo eläintarhan 

karhulinna on 
näkemisen arvoinen.
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RAKENNETTU | ProJects | dÄhLhÖLzLI zOO



it’s not certain that you will see bears every time you 
go to the zoo, but in Bern the bear habitat itself is 
worth the visit.

t
he bears’ castle at Dählhölzli Zoo in Bern gives its res-
idents more than a roof over their heads: the building’s 
archaic look comes from the building materials and 
the construction style, which is a mixture of tradition 
and innovation. 

The building is made of wood and stone, with  patterned glass 
walls separating the bears from their admirers. The thick, bedded 
stone walls and the connecting wooden beams support the grate 
structure of the ceiling. 

Contrary to the norm, the stone wall structure that supports the 
ceiling is laid horizontally. The walls are not supported by pillars but 
by beams. An abstract ornament is created in the interior by the old 
construction method and beams decorated with writing. The grate 
in the ceiling consists of tall log walls that have been turned into 
beams using dowel joints. 

However, the bears’ castle also has other charms than its inno-
vative construction technique. The space, structures and materials 
please all the senses. The thick walls create a sense of security, as 
well as providing protection against the wind and the cold. Untreat-
ed wood releases a natural fragrance and the rough surface of the 
wood invites touching. Echoes of steps and other sounds are reflect-
ed from the high ceiling. Wood, stone, glass and ornaments create 
a welcoming atmosphere.

 Materials are used in original and unusual ways: the use of wood 
here is not sophisticated or elegant; instead, the wood has a rough 
finish with a heavy look. n
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Pohjapiirustus | Floor plan  1:400
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Leikkaukset | sections  1:400

Kattorakenne | roof Plan  1:400
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tilaaja | client: Bernin kaupunki city of Bern

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design: Architekturbüro Patrick thurston / 

patrick thurston arkkitehti | Architect BsA siA sWB 

Avustajat | assistants: Cyrill pfenninger, michael Wehrli 

tekstipalkit | Beams with text: Beat Sterchi, karina akopian

rakennesuunnittelija | structural engineer: diggelmann & Partner 

Puurakennesuunnittelija | Wood structures: indermühle Bauingenieure 

rakennustyöt | contractor: Gfeller holzbau 

Puusepäntyöt | carpenter works: e+F Abbundwerk

Kokonaiskustannukset | total costs: 2 845 000 chF 

rakennuskustannukset | construction costs: 1 586 644 chF 

rakennusaika | construction period: 2011–2012

Pinta-ala | Area: 370 m² 

tilavuus | Volume: 2125 m³

rakennepuutavara | timber: valkokuusi | white spruce, 180 m³, schwarzwald 

tapit ja kiilat | Pins and wedging: tammi | oak, 2 m³, sveitsi 

Kattorakenteet | roof structures: kuusi | spruce 50 mm, 490 m², Bern

dählhölzli eläintarhan karhulinnalle on myönnetty Prix Lignum 2012  

(sveitsin puupalkinto) | the bear castle at dählhölzli Zoo was awarded  

the Prix Lignum 2012 (the swiss prize for wooden construction). 
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RAKENNETTU | ProJects | dÄhLhÖLzLI zOO

Karhulinna  
DäHLHöLzLI zOO 
The bear castle

Puu-kivimuurit ja kattorakenne | Wood-stone walls and roof structure  1:100
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elban saaren siltatyöpaja 
island of elba bridge workshop

oulu, suomi | Finland

oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 
nykyarkkitehtuurin laboratorio | 
university of oulu department of Architecture, 
Laboratory for contemporary Architecture

RAKENNETTU | ProJects 

teksti | text: matti Sanaksenaho

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Pictures: aki hirvikangas

O
ulun kauppatorin edustalla si-
jaitsee pieni Elban saari. Kau-
punki halusi parantaa saaren 
virkistyskäyttöä, sillä nousuve-

den aikaan saarelle on ollut vaikea päästä.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiske-

lijoille järjestetyn kesäworkshopin tehtävä-
nä oli suunnitella ja rakentaa pysyvä puinen 
jalankulkusilta Elballe. Sillan suunnitteluun 
käytettiin aikaa yksi viikko ja rakentamiseen 
toinen viikko. 

Silta on tehty 2x2 ja 2x4 tuuman lämpökä-
sitellystä lankkutavarasta. Sillan osat sahattiin 

määrämittoihin arkkitehtuurin osaston puu-
työpajalla. Kantavana rakenteena on kaksi 12 
metriä pitkää kertopuista reisilankkua, jotka 
on jäykistetty puudiagonaalein toisiinsa. 

Tekijöinä oli 33 opiskelijaa Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin osaston ensimmäiseltä ja 
toiselta vuosikurssilta sekä kolme opettajaa. 

Silta on ollut paikallaan kesän ja alkusyk-
syn. Tähän mennessä sen arkkitehtuuri on 
saanut hyvän palautteen kaupunkilaisilta. 
Nykyarkkitehtuurin laboratorio on järjes-
tänyt workshopin Elban saareen jo kahtena 
vuonna ja aikoo jatkaa tulevinakin vuosina. n

Kävellen autiolle saarelle

a summer workshop was organ-
ised for students of the Depart-
ment of Architecture at the 
University of Oulu with the 

task of designing and building a wooden 
footbridge to the Island of Elba which lies 
just off the marketplace in the City of Oulu.

Access to the island has been tricky at 
high-water and it was thought that a bridge 
would improve opportunities for using the 
island for recreational purposes. The bridge 
is a permanent construction which took 
one week to design and another week to 
construct.

The bridge is built of 2x2 and 2x4-inch 
heat-treated planking and the structural el-
ements were cut to size in the woodwork 
shop at the Department of Architecture. 
The load-bearing structure consists of two 
12-metre stringers in LVL stiffened by sol-
id timber diagonals running between them.

The bridge was in position for the sum-
mer and early autumn. So far, the design 
of the bridge has received positive feed-
back from local residents. The Laboratory 
for Contemporary Architecture has now or-
ganised a workshop on the Island of Elba 
for two years and intends to make it a reg-
ular event.

Some 33 first and second-year students 
from the Department of Architecture at 
the University of Oulu were involved in 
the project, together with three teachers. n

a walk to a desert island
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teksti | text: matti Sanaksenaho

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Pictures: aki hirvikangas
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Toteutimme Haltian  
katto- ja seinäverhoilut
• Sisäkatot • Järjestelmäseinät • Jauhemaalaus  
• Sisustus- ja julkisivuverkot • Akustiset verhoukset

in
lo

o
k

.f
i

opiskelijat | students:  

aki hirvikangas, Sonja jaako, julia rytkönen, jenni ervasti, heini hiukka, aino lampinen, kati moilanen, marjaana juujärvi, liljastiina 

luminiitty, niko kotkavuo, aki markkanen, pyry kujanpää, aino telama, hanna mattila, kati anglé, anna Grönlund,  maija poukka, Bertta 

röning, irene hämäläinen, milja tuomivaara, mirva korhonen, laura Backman, eeva-liisa peteri, auri Vallinmäki, juhana leino, Saara 

Savolainen, joonas parviainen, hanna-leena talsta, anton kiiski, iiro ristikankare, miia Sahlberg, janne hovi, Salla törmänen.

ohjaajat | tutors: professori | professor matti Sanaksenaho, yliopisto-opettajat | university teachers janne pihlajaniemi, antti karsikas
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RAKENNETTU | ProJects

piiri-modulitalo 

piiri modular living unit

hyvinkää, suomi | Finland 
Wood Program 2012

11 m2

P
iiri-talo on suunniteltu yh-
den hengen asuintaloksi 
ihmisille, jotka tulevat toi-
meen vähällä. 11 neliön ti-
lassa mahtuu nukkumaan, 

oleskelemaan, työskentelemään, peseyty-
mään, ruokailemaan, kokkaamaan ja säi-
lyttämään tavaroita.

 Talon konsepti perustuu neljän neliö-
metrin kokoiseen, kaarevaan tilaelement-
tiin. Tilaelementtejä voi yhdistellä tarpeen 
mukaan. Asuinmoduuleihin voi lisätä va-
rasto-, viherhuone- tai saunayksiköitä ja 
terasseja, kunnes koko piiri sulkeutuu.

Tilaelementien runko on sahatavaraa, 

pinnat vaneria ja eriste puukuituvillaa. 
Hienosahatut ulkoverhoukset ovat kuul-
tokäsiteltyä kuusilautaa. Terassit ja räys-
täät on tehty lämpökäsitellystä puusta.

Sisäpinnat ovat koivuvaneria. Kaarevat 
seinät ja katto on peitetty kuusirimalla. 
Päätyseiniin on suunniteltu muunneltava 
hyllyjärjestelmä, jossa vaneriseiniin kiin-
nitettyihin tappeihin voi tarpeen mukaan 
lisätä tai poistaa hyllyjä. 

Sisäpinnat on käsitelty valkoiseksi kuul-
tavalla öljyvahalla. Lattia on valkoista 
Wirkkala-parkettia. Piiri-talossa on lat-
tialämmitys. Sisäseinien rimoihin ja hylly-
jen tappeihin on piilotettu led-valaistus. n

yhdelle
for one
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teksti ja käännös | text and translation:  

pekka heikkinen, philip tidwell

Kuvat | Photographs: anne kinnunen

Pohjapiirustus | Floor Plan  1:200
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P
iiri is designed to allow one person 
to live, work, rest, cook and clean 
in a minimum space of 11 square 
meters.The project is intended 

not simply as a single house, but rather as 
a modular system which can be expanded 
incrementally depending to fit various lo-
cations and needs. 

A radial grid of 4 sq-m2 modules produces 
a circular plan in which various configura-
tions are possible. The smallest version of the 

system includes only two units, but addition-
al units may be added for storage, planting, 
terrace space, guest rooms or even a sauna.

The modules are constructed of thin ply-
wood and structural timber with an insu-
lation layer of recycled paper. The exterior 
claddings are pre-finished with semi-trans-
parent paint.

The minimal space puts high demands on 
the interior design so lighting, storage and 
kitchen utilities have been integrated into 

the surfaces to minimize the number of ob-
structions. 

The walls are finished in birch plywood 
with spruce battens and an integrated LED 
lighting system lining the curved surfaces. 

The end walls contain a system of pegs, 
lighting and shelves which can be easily 
modified for various functions. All interior 
surfaces are finished with white transparent 
oil-wax and the floor is constructed of white 
plywood parquet. n
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Leikkaukset | sections  1:100

RAKENNETTU | ProJects | PIIRI-TALO
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suunnittelu ja rakentaminen |  

design and construction:  

Aalto university  

Wood Program 2012–2013:  

natsumi asada, hua Gao,  

Saku kuittinen, iago Fernandez penedo,  

anastasiia ieremenok, jun Yamaguchi, 

Guillermo Delgado de ita, Susana rojas, 

thea tanggaard, Sigrunn kyllingstad 

kvalvik, Sakura mikami, tomoya 

Wakayama, Dennis Christensen,  

Fumika naritomi, tina peirlinck

ohjaajat | tutors:  

pekka heikkinen, hannu hirsi,  

pentti raiski, philip tidwell

PIIRI-TALO | PIIRI MODuLAR LIvINg uNIT

Kaarevien vaneriosien cnc-työstö | 

cnc-crafting: helsingin kaupungin 

rakennuspalvelu stara

ulkoverhouslaudat |  

exterior cladding: Versowood

Kuultokäsittely | exterior finishing:  

tikkurila Valtti color Aqua

Puukuitueriste | Wood fibre insulation: 

ekovilla

Kokopuuovet | Wooden doors:  

isoniemen Puusepänliike

Lämpökäsitellyt terassilaudat |  

heat-treated terrace: Lunawood

Kiinnikkeet | Fasteners: Wurth

Led-valaistus | Led-lights: sylvania

Keittiöallas ja liesi |  

Kitchen-sink and stove: Franke

Kalusteiden liukukiskot |  

Fixture slides: häfele

Vaneri | Plywood: uPM Wisa Birch

Kuusirimat | spruce battens: et-listat

Parketti | Parquett:  

Karelia-upofloor, Wirkkala, Lumi

sisätilan kuultokäsittely |  

interior finishing:  

osmo color Öljyvaha, Kuusi

piirihouse.wordpress.com
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Osmo Color tarjoaa puuta kunnioittavia pintakäsittely
ratkaisuja kohteisiin, joissa puupinnan ulkonäkö, kulutuskesto 
ja luonnolliset ominaisuudet ovat etusijalla. www.osmocolor.com
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Takuulla paloturvallista

U
S Wood Oy on ulkoverhouslautojen 
valmistamiseen ja pintakäsittelyyn eri-
koistunut kotimainen perheyritys. Sil-
lä on yli 20 vuoden kokemus ulkover-

houslautojen valmistamisessa. 
Yrityksellä on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntä-

mä sertifikaatti ulkoverhouslautojen teolliselle pin-
takäsittelylle. Sertifikaatin perusteina ovat muun 
muassa puumateriaalin laatu, maalausprosessi, maa-
lausolosuhteet ja käytettävän maalin tiedot. Arvi-
ointi perustuu RT-kortin 21–10492:n vaatimuksiin.

palosuojattua puuta

US Woodille on myönnetty ensimmäisenä Suo-
messa massiivipuupaneelien palosuojamaalausser-
tifikaatti. US Wood -paneelit maalataan Teknoksen 
kehittämällä palosuojamaalausyhdistelmällä, jolla 
saavutetaan puutuotteelle korkein mahdollinen ra-
kennustarvikeluokka B-s1, d0.

täystakuu ulkoverhouslaudoille 

US Wood Oy antaa ensimmäisenä valmistaja-
na Suomessa kymmenen vuoden takuun ulkover-
houslaudoille. Takuu koskee 23-millimetrisiä ja sitä 
paksumpia pintamaalattuja lautoja. Uswood certi-
fied -verhouslautojen takuu kattaa koko tuotteen, 
raaka-aineen ja kolmen sivun pohja- ja pintamaa-
lauksen. 

Takuun piiriin eivät kuulu puuvalmiit tai pohja-
maalatut ulkoverhoustuotteet, eikä kuultavilla pin-
takäsittelyaineilla käsitellyt tuotteet. 

10-Täystakuun myöntäminen edellyttää asiak-
kaalta annettujen varastointi-, asennus-, viimeis-
telymaalaus- ja huolto-ohjeiden hyväksymistä ja 
noudattamista sekä rekisteröitymistä Uswood-ta-
kuutietokantaan. Tuotteella on myös 10 vuoden 
huoltomaalaustakuu. n

US Woodin tuotteita välittää Puumerkki Oy. 

teksti | text: jukka Sutelainen

Käännös | translation: aaC Global

ILMOITUS | AdVertiseMent

PUU 3/13   55  



54  PUU 3/13 

teksti | text: jukka Sutelainen

Käännös | translation: aaC Global

info: 

niko eiserbeck

+358 400 409 438

niko.eiserbeck@uswood.fi 

us Wood oy

Jäsperintie 6

46800 Myllykoski

+358 10 821 2500

www.uswood.fi
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guaranteed fire safety

u
s Wood is a family-run Finn-
ish company with more than 
20 years of experience in the 
manufacture and surface 

treatment of cladding. 
The company has a certificate issued by 

Inspecta for industrial surface treatment 
of cladding. The certification criteria con-
cern the quality of the timber, the paint-
ing process, the painting conditions and 
the paints used. The assessment is based 
on the requirements of the Finnish Build-
ing Regulations, RT card 21–10492.

Fire-resistant wood

Us Wood was also the first Finnish 
company to be granted the certificate 
for treating solid wood panelling with 
fire-resistant paint. The company’s pan-
els are painted with a fire-resistant mix-
ture developed by Teknos that puts them 
in the highest possible construction ma-
terial class for wood products: B s1,d0.

Full guarantee for cladding boards 

Us Wood is the first Finnish manufac-
turer to give a full ten-year guarantee 
to ready-painted cladding of 23 mm or 
more in thickness. The guarantee given 
to Us Wood’s certified cladding covers 
the entire product, its raw material, and 
priming and finishing on three sides. 

Excluded from the guarantee are 
non-surface-treated and primed clad-
ding products, as well as products with 
glazing surface treatments. 

The full ten-year guarantee requires 
that the customer follows the instruc-
tions for the storage, installation, fin-
ishing, painting and maintenance of 
the products and is registered in the Us 
Wood guarantee database. The product 
also has a ten-year guarantee for mainte-
nance painting. n

Us Wood products are 

supplied by Puumerkki Oy. 
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E
nnen ulkoverhouslaudat naulattiin kä-
sittelemättöminä seinään ja jätettiin 
sään armoille. Mitä kauemmin puu 
oli ulkoilman rasituksessa, sen hei-

kommin maali tarttui.
Tikkurilan ProHouse-menetelmässä ulkover-

hous tulee työmaalle yhteen, kahteen tai kol-
meen kertaan pintamaalilla käsiteltyinä. Pinta-
maalilla on erityisen pieni vedenläpäisykerroin, 
mikä takaa puulle erinomaisen suojan. 

Valmista pintaa, tasaista laatua, 
entistä nopeammin

ProHouse-menetelmän Ultra Pro -käsittelyssä 
ulkoverhouspaneelit pintamaalataan ilman eril-
listä pohjamaalia. Maalaus tapahtuu valvotuis-
sa tehdasolosuhteissa. Sää ja muut rasitustekijät 
eivät pääse vaikuttamaan maalaukseen, ja lop-
putulos on tasalaatuinen. Tehdasmaalaus kor-
vaa työmaalla tehty pohjustus- ja maalaustyön.

Kestävien  
puutalojen puolesta
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lupaus 15 vuoden
huoltomaalausvälistä

Menetelmästä on tarjolla sekä kymmenen 
että viidentoista vuoden järjestelmä arvioidun 
huoltomaalaustarpeen mukaisesti. Huoltoväli 
saadaan vieläkin pidemmiksi, kun puumateri-
aali käsitellään ennen maalausta puunsuojalla.

Ultra Pro -tuotteet suojaavat ulkoverhous-
ta jo rakennusvaiheessa auringonvalolta, läm-
pötilan vaihteluilta, kosteudelta sekä erilaisilta 
mekaanisilta ja biologisilta rasituksilta. Tuotteet 
ovat vesiohenteisia, eikä niistä haihdu maala-
uksen yhteydessä haitallisia päästöjä.

 Maali- ja puujäte on helposti kierrätettä-
vissä. Koska pintamaalaus on tehty teollisil-
la maalauslinjoilla, VOC-päästöjen määrä 
on minimoitu. Maalien sideaine on polyak-
rylaatti.

ProHouse-menetelmä on tarkoitettu talo-
tehtaille, rakennuttajille ja kuluttajille. n
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prohouse-menetelmä

u Valmiiksi pintamaalatut 

 ulkoverhouspaneelit ja -laudat

u  Maalaus kahteen kertaan tehdaslinjalla 

 valvotuissa olosuhteissa

u  Maalipinta kestävä ja  

 vähänvettäläpäisevä

u  hyvä värin ja kiillon säilyvyys 

u  huoltomaalauksen väli  

 vähintään 10–15 vuotta

u  Vesiohenteiset ultratuotteet

u  Ympäristöystävällinen

u  Laaja värivalikoima

u  tikkurilan tuotteet viimeistelyyn  

 ja huoltomaalaukseen

info:

arto nummela, +358 400 874 215, 

arto.nummela@tikkurila.com

info.fi@tikkurila.com

tikkurila oyj 

PL 53, Kuninkaalantie 1 

01301 Vantaa 

+358 9 857 71 

www.tikkurila.fi/prohouse

prohouse method

u Pre-painted cladding  

 panels and boards

u Painted twice at a factory under 

 controlled conditions

u durable paint surface with low 

 water permeability

u  durable colour and gloss 

u  Maintenance interval of  

 at least 10–15 years

u  environmentally friendly

u Water-borne ultra products

u  A wide choice of colours

u  tikkurila products for finishing 

 and maintenance painting

for sustainable 
wooden houses

I
n the past, non-surface treated clad-
ding was simply nailed to the wall and 
left as it was. The longer the wood was 
exposed to the elements, the more dif-

ficult it was to make paint adhere.
Tikkurila’s ProHouse method means that 

cladding is treated with one, two or three 
layer system at the factory before being 
shipped to the building site. The paint has 
a particularly low water permeability coef-
ficient, which gives the wood excellent pro-
tection. 

ready surface and even quality, 
more quickly than ever

In the UltraPro treatment, exterior wood-
en panels are treated with a top coat. No 
separate primer is used at all. The painting 
process takes place under controlled con-
ditions at the factory. As weather and other 
adverse factors do not affect the painting 
process, the product quality is even. Paint-
ing at the factory replaces surface prepara-

tion and painting work done at the build-
ing site.

This method has two versions with esti-
mated maintenance intervals of ten years 
and 15 years. The maintenance interval 
can be extended even further if the wood 
is treated befor painting with a wood pre-
servative.

UltraPro products already protect the 
cladding from sunlight, temperature chan-
ges, humidity and various mechanical and 
biological loads during the construction pe-
riod. The products can be diluted with wa-
ter and no hazardous emissions are released 
during painting.

The paint and wood waste is easy to re-
cycle. As the surface painting is carried out 
at industrial facilities, the amount of VOC 
emissions is minimised. The binding agent 
used in the paints is polyacrylate.

The ProHouse method is targeted at ma-
nufacturers of prefabricated houses, deve-
lopers and consumers. n
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J
unnikkala Oy on jalostanut viidenkym-
menen vuoden ajan pohjoissuomalais-
ta tukkipuuta maailman markkinoille. 
Nykyaikainen sahalaitos valmistaa raa-

kapuusta huippulaatuista rakennuspuutavaraa 
sekä ulkoverhous- ja sisustuspaneelia. 

Jula-tuoteperhe sisältää lähes kaikki rakenta-
jan tarvitsemat sahatavarat: runko- ja väliseinä-
tolpat, ylä- ja alapohjarakenteet sekä raaka-ai-
neet kattotuoli- ja palkkiteollisuudelle.

Jula Sawn on mittatarkka sahatavara, jonka 
kosteus pidetään tasaisena. Sahatavara kuiva-
taan kahden prosenttiyksikön tarkkuudella sii-
hen kosteuteen, mitä asiakas haluaa. Jula Sawn 

teksti | text: Veli-matti junnikkala

Käännös | translation: nicholas mayow
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Laatupuuta 
Pohjanmaalta
Quality timber from 
ostrobothnia
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tehdään kosteudeltaan, laadultaan ja dimen-
sioltaan asiakkaan käyttö-kohdetta vastaa-
maan. 

Jula Build -tuoteryhmään kuuluvat mi-
tallistetut laudat ja lankut sekä lujuuslaji-
tellut ja määrämittaiset komponentit. Tuo-
tantolinjassa käytetään uusinta tekniikkaa 
täsmälaatujen saamiseksi. Ympärihöylätyt 
Junnikkala-tuotteet valmistetaan kuusesta 
ja männystä. Lauta sahataan tukin sisäosas-
ta, jolloin lujuus, kestävyys sekä ulkonäkö 
ovat pintapuuta parempia. Junnikkalan lu-
juuslajiteltu runkotavara on kestävää ja lujaa. 

Jula-paneelit hienosahataan tai höylätään, 
päätypontataan, maalataan tai sävytetetään 
asiakkaan toiveiden mukaan. Junnikkalan 
ulkovuoripaneelit tehdään hyvälaatuisesta, 
terveoksaisesta Pohjanmaan kuusesta. Myös 
ulkoverhouspaneelin saa päätypontattuna, 
pakattuna ja maalattuna.

Jula Floor-lattialauta tehdään tarkkaan va-
litusta raaka-aineesta. Laudat ovat ympäri-
pontattuja, ja siksi ne on helppo asentaa il-
man hukkaa.

Junnikkala Oy:lle metsä merkitsee tulevai-
suutta. Se jalostaa parasta pohjoisen puuta 
vaativille asiakkaille. Kaikki tuotteet ovat 
CE-merkittyjä. n

J
unnikkala is a company that has 
been processing timber for glob-
al markets from logs grown in the 
north for fifty years. Their modern 

sawmill converts raw wood into top-quality 
timber for construction, external cladding 
and internal finishes.

The Jula product range includes virtual-
ly all the sawn goods the builder needs for 
framing, partitions, and floor and roof con-
struction, plus raw materials for the roof-
truss and beam industry.

Jula Sawn is precision-cut sawn goods 
with a balanced moisture content. The tim-
ber is dried to within two percentage points 
of the required moisture content. Jula Sawn 
is processed to meet the customer’s require-
ment for a specific job in terms of quality, 
moisture content and dimensions.

The Jula Build product group includes 
rough-planed boards and planks, plus 
strength-graded and cut-to-size compo-
nents. The production line uses cutting-edge 
technology to achieve precision quality. 
Junnikkala planed-all-round products are 
made from spruce or pine. Boards are cut 
from heartwood rather than sapwood to give 
higher strength, greater durability and a bet-

ter appearance. Junnikkala strength-grade 
framing timber is strong and durable.

Jula T-and-G boarding (known as Jula Pan-
els) is supplied fine-sawn or planed, with or 
without end joints, and painted or tinted to 
the customer’s requirements. Junnikkala ex-
ternal cladding boards are made of top-qual-
ity, knot-free Ostrobothnian spruce. External 
cladding boards are available with or without 
end joints, packed and pre-painted.

Jula Floor floorboards are made from 
carefully selected raw material. The boards 
are tongued and grooved all round so they 
are easy to fix with little wastage.

To Junnikkala, the forest means the future. 
They process the best northern wood for the 
most demanding customers. All products 
bear CE marking. n

info:

Veli-matti junnikkala,  

+358 50 558 3252,  

vm-junnikkala@junnikkala.com

Junnikkala oy

PL 47, 85101, Kalajoki

+358 8 463 9300

info@junnikkala.com, www.junnikkala.com
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H
elsingin Töölönlahdelle on valmistu-
massa metsäyhtiö UPM Kymmenen 
uusi pääkonttori. Toimistotalon jul-
kisivun materiaalikirjoa täydentävät 

puuverhoukset. Näkyvimpiä puurakenteita ovat ra-
kennuksen eri osia yhdistävän kolmiomaisen yhdys-
sillan verhous, kartionmuotoisen kokoontumis- ja 
neuvottelutilan, Bioforumin, leveä lankkuseinä sekä 
eteläsivun aurinkosuojarimoitukset.

Kartiomaisen kokoontumis- ja neuvottelutilan 
seinäpinnan verhous on ”tuppeensahattua” lankkua. 
Vain lankkujen pinnat on sahattu, ja syrjät on jätetty 
tukin luonnolliseen muotoon. Vinoon limitettyjen 
pystylankkujen mitat ovat 32x230–245 millimetriä. 
Lankut on käsitelty Osmo Colorin uudella Park La-
ne-ulkomaalilla.

Park Lane on kestävä puumaali ulkokäyttöön. 
Vesiliukoisessa maalissa yhdistyvät öljypohjaisten 
tuotteiden ominaisuudet nopeaan kuivumisaikaan 
ja silkinkiiltoiseen pintaan. Sään rasituksia ja aurin-
gonvaloa hyvin kestävä pinta hylkii vettä ja likaa. 

Park Lanea voi käyttää myös sisätiloissa. Ulkokäy-
tössä laudat pohjustetaan WR Puunsuojapohjusteella. 

Värikartassa on kymmenen peittävää ja neljä kuul-
tavaa sävyä. 

Korkealla räystään alla kulkee toimistotalon osia 
yhdistävä silta. Kolmiomainen rakenne on verhot-
tu avosaumalaudoituksella. 45x58 millimetrin kuu-
sirimat ovat hienosahattuja. Pintakäsittely on tehty 
Osmo Colorin suojaavalla öljyvahalla. Käsittely an-
taa puun hengittää ja kosteuden tasapainottua. Pinta 
pysyy joustavana ja haristuminen vähenee.

Suojaava kuultoöljy on ulkokäyttöön tehty läpi-
kuultava pintakäsittelyaine. Luonnonöljyistä valmis-
tettu kuultoöljy imeytyy puun pintasolukkoon. Se si-
sältää suoja-aineita hometta, leviä ja sieniä vastaan. 
Käsitelty pinta hylkii vettä, kestää sääolosuhteita ja 
UV-säteilyä. Pinta ei lohkeile, halkeile tai hilseile.

Kuultoöljyä on saatavana 20 värisävyä. Pohjus-
tukseen käytetään Osmo Color WR Puunsuoja-
pohjustetta. Yksi litra suojaava kuultoöljyä riittää 
25 neliömetrille höylättyä puuta ja 12 neliömetrille 
hienosahattua puuta. n

Verhousten pintakäsittelyt teki hämeenlinnalainen 
Puutavaramaalaamo THT Oy.

Puupintoja Töölönlahdella
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t
he richness of materials used on the facades of 
the newly completed UPM office building in 
the Töölönlahti area in Helsinki includes va-
rious types of wooden cladding. The most stri-

king are the cladding on the triangular bridge joining the 
different sections of the building, the broad board wall 
of the conical conference space, Bioforum, and the sun 
shading battens on the building’s southern side.

The cladding on the curving wall is made of waned 
planks, where only the surface of the planks has been 
sawn, while the edges remain in their natural state. The 
slanted 32×230–245 mm planks were treated with Osmo 
Color’s new Park Lane paint for exteriors.

Park Lane is a durable paint for exterior wooden sur-
faces. This water-soluble paint combines the qualities 
of oil-based products with a short drying period and 
a satin-matt surface. The surface is durable against the 
weather and sunlight, and well as water and dirt repel-
lent. Surfaces painted with Park Lane will not crack, chip 
or peel.

Park Lane can also be used indoors. Outdoor surfaces 
should first be primed with WR Base Coat wood preser-
vative. The paint is available in 10 coating shades and 
four stain shades. 

The planks were primed and surface treated at the fac-
tory, and the final finishing was carried out at the buil-
ding site.

The different parts of the office building are joined 
by a bridge that runs high under the eave. The triangu-
lar structure is covered with horizontal open-joint bo-
arding. The 45×58 mm fine-sawn spruce battens  were 
surface-treated with the Osmo Color protective oil and 
wax mixture that allows the wood to breathe and the 
humidity to balance out. The surface remains resilient 
and decay is reduced.

The protective woodstain oil for exterior use protects the 
wood surface. The mixture of natural oils is absorbed by the 
cells on the wood’s surface. The treatment protects the sur-
face against mildew, algae and fungi. Treated surfaces resist 
water absorption and endure against the weather and UV 
radiation. The surface will not crack, chip or peel.

The oil stain is available in 20 colour shades. Osmo 
Color WR base coat should be used for priming. One lit-
re of protective woodstain covers 25 m2 of planed wood 
and 12 m2 of fine-sawn wood.  n

  
The surface treatment of the cladding  
was carried out by THT Oy from Hämeenlinna.

Wood surfaces in töölönlahti 
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info:

Sarbon Woodwise Oy

PL 112, 11101 Riihimäki

+358 19 264 4200

info@osmocolor.com

www.osmocolor.com
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info:

jari koivisto

+358 40 4851 550

jari.koivisto@renotech.fi

renotech oy

sampsankatu 4 B, 20520 turku

+358 10 830 1600

rt@renotech.fi

www.renotech.fi

U
lkoverhouksen lisäksi ontelovent-
tiili soveltuu räystäiden tuuletusra-
koihin, ja estää hyönteisten ja lin-
tujen pääsyn yläpohjaan. Venttiili 

ei tuki onteloa, vaan päästää läpi rakenteen tuu-
letukseen tarvittavan ilman. Tulipalon sattues-
sa onteloventtiiliin asennettu palonsuojamassa 
tukkii ulkoverhouksen tai räystään tuuletusraot 
ja estää palon leviämisen rakenteessa. 

Firebreather-onteloventtiilin paloluokituksen 
voi valita vaatimusten mukaan (EI30–EI90).

Securo Firebreather -räystäsventtiili on pa-
loturvallinen tuuletusventtiili kattorakenteiden 
tuulettamiseen. Venttiilissä on patentoitu me-
talliyksikkö, jota estää liekkien etenemisen ylä-
pohjaan tulipalotilanteessa.

 Venttiilin palosuojamassa laajenee tulen ja 

palokaasujen vaikutuksesta. Laajentunut mas-
sa sulkee tuuletusaukot ja estää palon leviämi-
sen. Venttiilin kiinnityslaipassa on samaa mas-
saa, joka tiivistää mahdolliset aukot venttiilin 
ympärillä.

Venttiili asennetaan räystääseen vaakatasos-
sa. Palonsuojamassa laajenee tulipalon sattuessa 
lämmön vaikutuksesta ja estää savun ja palon 
leviämisen. Metalliverkko estää liekkien pääsyn 
rakenteeseen tulipalon alkuvaiheessa. 

Räystäsventtiilin paloluokka on EI30. Sen ko-
konaispinta-alasta 32 prosenttia on tuuletuspin-
taa. Patentoitu venttiili on ruostumaton.

Räystäs- ja onteloventtiilien lisäksi Renote-
chin valikoimasta löytyy myös palosuojaluokan 
B-s1, d0 kuultavat Woodstain-palonsuojamaalit 
sisä- ja ulkokäyttöön. n

Ratkaisuja paloturvallisuuteen
solutions for fire safety

renotechin securo 
Firebreather -onteloventtiili 
pysäyttää tulipalon leviämisen 
ulkoverhouksen tuuletusraoissa 
ja räystään tuuletusraossa. 
onteloventtiili estää palon 
leviämisen vaikuttamatta 
rakenteen tuuletukseen.
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I
n addition to cladding, cavity vents are 
a good solution for ventilation gaps in 
eaves. A net prevents the entry of insects 
and birds under the roof under normal 

conditions. The vent does not block the cavi-
ty but lets enough air through to ventilate the 
structure. In the event of a fire, the fire barri-
er mass installed inside the cavity vent blocks 
the venting gaps in the façade cladding or the 
eave and stops the fire from spreading inside 
the structure. 

The fire class of the FB cavity vent can be 
chosen according to the relevant requirements 
(EI30–EI90).

Securo Firebreather eave vents are fire-safe 
vents for roof structures. The vent has a patent-
ed metal unit that prevents fire from spreading 
to the roof. 

The fire barrier mass expands as a result of 
fire and fire gases, blocking the venting gaps 
and stopping the fire from spreading. The vent’s 
support also contains the same mass that will 
close any gaps around the vent.

The vent is installed in the eave horizontal-
ly. The heat from a fire causes the fire barri-
er to expand, which stops smoke and fire from 
spreading. The metal net prevents flames from 
entering the structures during the early stag-
es of a fire. 

The fire class of the patented stainless eave 
vent is EI30. Venting surface accounts for 32 
per cent of its total surface.

In addition to eave and cavity vents, the 
Renotech offering includes Woodstain fire-re-
tardant paints for indoor and outdoor use in 
fire class B-s1, d0. n

the renotech securo Firebreather 
cavity vent limits the spread of fire 
inside cavities in cladding and in 
venting gaps in eaves. it stops fire 
from spreading without affecting 
the ventilation of the structure. 
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P
rofin 5 in 1 -julkisivujärjestelmä on 
uudenlainen ratkaisu uudisrakenta-
miseen ja saneerauskohteisiin. Jär-
jestelmän seinäelementti voi koos-

tua viidestä eri osasta: liukuovesta, kiinteästä 
ikkunasta, avattavasta ikkunasta, parvekeoves-
ta ja umpiosasta. 

Seinäelementillä voidaan tehdä suunnitel-
mien mukainen julkisivu. 5 in 1 -järjestelmäs-
sä laatu, kustannustehokkuus, helppo asennus, 
energiatehokkuus ja viimeistelty lopputulos yh-
distyvät. Ulkoliukuovet soveltuvat pientalo- ja 
kerrostalokohteisiin. 

Profin 5in1 on mittatarkka tehdasvalmistei-
nen lasiseinä, joka toimitetaan asennusvalmiina 
ja suojattuna. Se on helppo asentaa ja käyttää. 

Lasiseinäelementin enimmäisleveys on seit-
semän metriä. Puolet seinätilasta voidaan ava-

ta, jos asiakas niin haluaa. Elementtiä voidaan 
käyttää myös esimerkiksi talvipuutarhan raken-
tamiseen.

Raaka-aineena käytetään joko pohjoisen ti-
heäsyistä mäntyä, lehtikuusta tai tammea. Puu-
osat sahataan syynsuuntaan ja tangentiaalisesti. 
Profin liukulasiseinän ilmanvuotoluku on 0,08 
1/h ja U-arvo on 0,7–1,0 W/m²K. Sen veden-
pitävyysluokka on 4 ja tuulenpaineen pitävyys-
luokka 6.

Profin Oy on kehittänyt 5 in 1 -lasiseinä-
järjestelmän yhdessä yhteistyökumppaniensa 
kanssa. Profinin sivuilta voi ladata lasiseinäjär-
jestelmän yksityiskohdat ja sovitukset sekä puu- 
että betonirakennuksiin. 

Pääkaupunkiseudulla tuotteisiin voi tutustua 
Profin tilastudiossa. Tutustumisajan voi varata 
Profinin sivuilta osoitteesta profin.fi. n

Viisi etua 
yhdessä 

paketissa

teksti | text: mikko haapala

Käännös | translation: nicholas mayow

five plusses 
in one 
package
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Profin uutuustuote on kokolasinen Fullglass, jonka ulkopinta on kokonaan lasia. |  
the latest Profin product, FullGlass, has an uninterrupted glass surface externally.
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info:

Mikko haapala, 
mikko.haapala@profin.fi, 
+358 40 744 9698
 
Profin oy
tulotie 2, 93100 Pudasjärvi
+358 8-8153 700
 
Profin tilastudio 
tähdenlennonkuja 1,  
02240 esPoo
www.profin.fi

t
he Profin 5-in-1 curtain-wall system is a new 
kind of solution for both new-build and ren-
ovation projects. The curtain-wall elements 
can be made up of five different components: 

sliding doors, fixed windows, opening windows, bal-
cony doors and matching panels according to choice.

Profin curtain-wall elements can be used to make up 
facades according to architects’ drawings. The 5-in-1 
system combines quality, cost effectiveness, energy ef-
ficiency, easy installation and an elegant appearance. 
The exterior sliding doors are ideal for small houses 
and apartment blocks.

Profin 5-in-1 is a precision-built, factory-made prod-
uct manufactured to architects’ drawings. The curtain 
wall, supplied with full protection and ready for fixing, 
is easy to install and use.

The curtain wall elements have a maximum width of 
seven metres. As much as half the width of the wall can 
be made openable if required. The elements can also be 
used to construct conservatories.

The raw materials include close-grained pine, larch 
or oak, all grown up in the North. Wooden compo-
nents are plain (tangentially) sawn, with the grain. 

The U-value for Profin sliding curtain walls is 0.8-1.0 
W W/m²K and the air-leak coefficient is 0.08 1/h. Wa-
ter-resistance is class 4 and wind resistance is class 6.

Profin have developed the 5-in-1 curtain-wall system 
in cooperation with it’s partners. Details of the system 
and applications for use in both wood and concrete 
buildings can be downloaded from the Profin website.

The products can be examined, by appointment, at 
the Profin Studio in Espoo. n
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50 vuotta 
mikkeliläistä 

parkettia

O
lavi Räsänen Oy alkoi valmistaa parket-
tia jo 60-luvun alussa. Koivusta valmis-
tettiin mosaiikkiparkettia kotimaahan ja 
Saksaan vietäväksi.

1970-luvulla lautaparketin kysyntä kasvoi, ja sen 
valmistus alkoi mosaiikkiparketin rinnalla 1978. 
Edelleen markkinoilla on vuonna 2004 lanseerattu 
lautaparketti ParlaFix. Lukkopontillinen ja valmiik-
si pintakäsitelty ParlaFix-parketti on nopea asentaa, 
sillä se ei vaadi liimausta. Uusi lattia on käyttövalmis 
heti asennuksen jälkeen.

Vuonna 2004 Olavi Räsänen Oy:n parkettiosasto 
yhtiöitettiin Parla Floor Oy:ksi. Parla Floor Oy:n tä-
hänastinen huippuvuosi on ollut valmistusmäärien 
perusteella 2007, kun Mikkelistä lähti maailmalle 
noin 800 000 neliötä valmista parkettia.

 
Uudet Parla-lattiat

2010 luku on ollut Parla Floor Oy:ssä tuotteliasta ai-
kaa tuotekehityksen osalta. Kehitystyön yhteydessä 
on testattu parketin taivutuslujuutta ja kosteuselämis-
tä, tehty kulutustestejä, lukkopontin vetolujuustestejä 
ja tutkittu kaksikerrosparketin liimautumisominai-

suutta sekä lämpökäsiteltyjen tuotteiden UV-valon-
kestoa.

Vuonna 2012 Parla valikoima täydentyi kolmi- ja 
nelikerrosrakenteisilla mänty puulattioilla. Näissä lat-
tialautarakenteissa kosteuselämisen vaikutus on saatu 
minimoitua, lattialautojen muotopysyvyys on erin-
omainen. Valikoiman kruunaa 195 mm leveä 4XL- 
lattialauta.

Viime syksynä markkinoille lanseerattiin Par-
laTwin-kaksikerrosparketti. Yksisäleinen, leveä kak-
sikerrosparketti on vain 11 millimetrin paksuinen. 
Alustaan liimattava ParlaTwin-parketti on jämäkkä ja 
päästää lattialämmityskohteissa lämmön hyvin läpi.

 Vuoden 2013 uutuusparketeissa näkyy vahvasti 
puun omat luonnolliset ominaisuudet, oksat ja syyku-
viot.  Erityisesti uusissa Vintage-parketeissa, Chalet ja 
Maison, korostuu rustiikkisuus ja patinoitunut  ilme.

Mikkeliläisen perheyrityksen arvot ovat kotimai-
suus ja eettisesti kestävät, ympäristöä kuormittamat-
tomat tavat toimia. Parla-parketeilla on PEFC-sertifi-
kaatti, mikä takaa, että käytetty puuraaka-aine kasvaa 
kestävästi hoidetuissa metsissä. Tuotteille onmyön-
netty myös Avainlippu-tunnus. n

50 years 
of parquet 
from 
Mikkeli
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info:

Mirka Immonen

+358 20 791 9740 

mirka.immonen@or-group.fi

OR group

Parla Floor Oy

PL 113, Kuusitie 5, 

50101, Mikkeli 

+358 20 791 9700 

www.parla.fi 
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t
he 1970s saw the creation of a hit 
product that is still going strong: 
Parla is a surface-treated, tongue- 
and-grooved parquet that was 

both quick and easy to install and affordable. 
The parquet division of Olavi Räsänen was 

named Parla Floor Oy in 2004 when the pro-
duction of the ParlaFix parquet with a glue-
less locking system also began.

new parla floors 

The 2010s has been a busy period of prod-
uct development for Parla Oy. The develop-
ment work has entailed testing the bend-
ing strength of the parquet, its reactions to 
changes in humidity, the tensile strength 
of the locking system, the glueing of dou-
ble-layered parquet and the UV resistance 
of heat treated products. 

In 2012, Parla developed three- and 
four-layered Heavy Duty flooring with a wear-
ing surface of six millimetres, which extends 
the floor’s service life. The structural solution 
also improves the floor’s dimensional stability. 
The surface layer of the hardwood Heavy Duty 
flooring is made of oak, ash or merbau. 

Last autumn, the company launched the 
ParlaTwin range. This one-strip, broad dou-
ble-layered parquet is only 11 millimetres 
thick. It is glued to the floor and works well 
with underfloor heating. The speciality of 
the range is the almost black Smoked Oak 
parquet. 

At the beginning of 2013, the extraw-
ide floorboard 4XL was introduced. The 
four-layered structure of the pine board 
guarantees dimensional stability and dura-
bility. The lacquered floorboard is 195 mm 
wide. For those who prefer a natural feel, 
Parla Floor Oy produces parquet flooring 
with oiled, brushed surfaces. 

The Mikkeli-based family company’s val-
ues are based on the use of domestic raw 
materials and production processes, and 
ethically sound, environmentally friend-
ly operating methods. The Parla parquets 
have the PEFC certificate, which guarantees 
that the wood used in the products origi-na-
tes from sustainably managed forests. The 
products also carry the Key Flag symbol to 
indicate that they have been manufactured 
in Finland. n
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N
orjalaisella Huntonilla on laaja valikoima 
puupohjaisia rakennuslevyjä ja -eristeitä. Tär-
keimmät tuotteet ovat bitumikyllästeiset alus-
katteet ja tuulensuojalevyt seiniin ja lattioi-

hin. Lisäksi valikoimaan kuuluu askeläänieriste lattiaan, 
asennuslevy lattialämmitysputkille sekä Flex-lämmöne-
ristelevy. Yritys kuuluu Euroopan johtaviin puukuitule-
vyjen valmistajiin.

Hunton Bitroc tuulensuojalevy on ollut markkinoilla 
vuodesta 1969 lähtien. Se on jäykkä, veden- ja tuulenkes-
tävä rakennelevy. Bitumikyllästetty levy on diffuusioavoin 
ja hengittävä. Se varastoi tarvittaessa kosteutta ja luovut-
taa kosteuden ulospäin. Tuulensuojalevyn höyryvastus on 
pieni ja ilmanläpäisevyysarvo on erinomainen. Levy pääs-
tää kosteuden pois rakenteista.

Hunton Sarket aluskatelevy toimii samanaikaisesti tuu-
lensuojalevynä ja aluskatteena. Bitumilla kyllästetty levy 
on vesitiivis, tuulenpitävä ja diffuusioavoin. Se on 25 mil-
limetriä paksu ja eristää hyvin lämpöä. Levyn kaikki nel-
jä sivua on pontattu. Levy toimii myös jäykistävänä ra-
kennusosana.

Hunton Silencio on ympäristöystävällinen askelääni-
levy. Se soveltuu kaikentyyppisiin puu- ja betoniraken-
teisiin. Ohutkin parketti voidaan asentaa suoraan as-
keläänilevyn päälle. Hunton Silencio Thermo yhdistää 
askelääneneristyksen lattialämmitykseen ja pitää raken-
nekorkeuden matalana. Levy säästää energiaa lattialäm-
mityksessä ja sillä on nopea lämmönsäätö. 

Flex Eristelevy on valmistettu puukuidusta. Sillä on erit-
täin hyvä lämmönvarastointikyky. Siksi  sisälämpötila py-
syy vakaana, vaikka lämpötilan ulkona vaihtelisi. 

Eristelevyllä on myös kyky pidättää ja siirtää kosteut-
ta. Se pystyy varastoimaan kosteutta jopa 20 prosenttia. 
Ominaisuudesta on hyötyä paksuissa seinissä, joissa kon-
denssiveden muodostumisvaara on suurempi. Flex-levyä 
voidaan käyttää normaalisti lattioissa, katoissa ja seinissä.

Hengittävillä seinillä, joissa ei ole tiivistä kosteussulkua, 
on osoitettu olevan positiivinen vaikutus sisäilman laa-
tuun. Puupohjaisilla Hunton-levyillä säilytetään puutalon 
rakenteiden parhaat ominaisuudet: hengittävyys, kyky si-
toa ja luovuttaa kosteutta sekä lämmönvarauskyky. Raken-
teiden tiiviyden ja lämmöneristävyyden parantamisella 
saavutetaan nykyaikaiselta talolta vaadittava asumismuka-
vuus. Tuotteet on testattu Norjan vaativassa ilmastossa. n
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H
unton is a Norwegian company that 
produces a wide range of wood-based 
construction boards and insulation. Bi-
tumen-impregnated roof underlay and 

wind barriers for walls and floors are their main of-
fering. The product selection also includes impact 
sound deadening boards for floors, an installation 
board for underfloor heating pipes and the Flex 
thermal insulation board. Hunton is one of the lead-
ing manufacturers of wood fibre boards in Europe.

The Hunton Bitroc wind barrier – a rigid, wa-
ter- and windproof structural board – has been on 
sale since 1969. It is diffusion-open, it breathes, and 
when necessary, it absorbs humidity and releases 
it on the outside. The water vapour resistance of 
the wind barrier board is low, allowing humidity 
to escape.

The Hunton Sarket underlay is a water- and wind-
proof, diffusion-open board of 25 mm thickness 
and with a high thermal insulation capacity. All 
four sides of the board, which also serves as a stiff-
ening structural element, are tongued and grooved.

Hunton Silencio is an environmentally-friend-
ly sound insulating board suitable for all types of 
wooden and concrete construction. Even a thin 
parquet can be laid directly on the impact sound 
deadening board. Hunton Silencio Thermo com-
bines impact sound insulation and underfloor heat-
ing in a construction with a low overall height. The 
board saves energy in underfloor heating and allows 
rapid temperature regulation. 

The Flex insulation board is made of wood fibre 
with excellent heat storage capacity, which allows 
the indoor temperature to remain stable as the out-
door temperature changes. u
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hunton-tuotteet 
Hunton Products
u  hunton Bitroc tuulensuojalevy

 Wind Barrier ™

u  hunton Bitroc runkolevy

 sheathing Board ™

u  hunton sarket Aluskate

 underlay ™

u  silencio askelääneneristyslevy

 sound deadening Board

u  silencio thermo lattialammityksen Asennuslevy 

 underfloor heating board

u  hunton Flex Puukuitueristelevy

 Wood Fibre insulation Board

info:

hunton Fiber As

Myyrmäentie 2

01600 Vantaa 

Sasu raudas

+358 50 389 8259

sasu.raudas@hunton.no

asiakaspalvelu@hunton.no

www.hunton.fi

Parketti

hunton silencio 12 mm

0,2 mm kosteussulku

tasoitekerros

265 mm ontelolaatta

= l’n,w 
51–53 dB

The insulation board also absorbs 
and transfers humidity. It can store up 
to 20 per cent of humidity, a very useful 
quality in thick walls where the risk of 
condensation is higher. The Flex board 
can be used normally in floors, roofs 
and walls.

Breathing walls without a moisture 
seal have been shown to positively af-
fect indoor air quality. Wood-based 
Hunton boards maintain the best qual-
ities of wooden structures: their ability 
to breathe, absorb and release humid-
ity and absorb heat. Tight structures 
and ever-improving thermal insulation 
qualities help produce the comfort of 
living required from modern houses. 
Hunton products are tested in the de-
manding Norwegian climate. n
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I
nlookin kokopuiset rimaelementit on 
suunniteltu alaslaskettuihin kattoihin 
sisä- ja ulkotiloissa. Elementit soveltu-
vat myös seinäverhouksiin.

Rimaelementit toimitetaan asiakkaan 
suunnitelmien mukaisesti valmistettuna. 
Puulajivaihtoehtoja ovat muun muassa koi-
vu, mänty tai tammi. Pintakäsittelyt ovat 
vaha, petsi, lakka tai maali. Tarvittaessa ele-
mentit voidaan myös palosuojakäsitellä.

Sisätiloihin asennettaviin elementteihin 
on valmiiksi kiinnitetty musta akustinen 
taustahuopa. Ulkotilaelementtien taustale-
vynä voi olla esimerkiksi filmivaneri. Rimo-
jen koko ja niiden väli tehdään suunnitel-
man mukaan.

Elementtien vakiomitat ovat 600 x 1200 
ja 675 x 1350 millimetriä. Myös muut mi-
tat ovat mahdollisia. Elementit kiinnitetään 
ruuvaamalla tai asennetaan T-listojen avulla. 

Massiivipuu on yleistynyt sisäkattojen ma-
teriaalina viime vuosina. Inlookin uutuutena 
on näyttävä puurimaelementti Linear WP.

Uusia WP-puurimakattokohteita ovat 
Helsingissä marraskuussa aukeava Star-
bucks-kahvila, jossa puulajina on Oregon 
Pine. Keväällä valmistuu Leppävirran kir-
jasto, jossa on maalattuja mäntyrimakattoja.

Linear WP -elementit valmistetaan Inloo-

kin verstaalla Helsingin Herttoniemessä. In-
look Oy:n konttorissa on näyttelytila, jossa 
alakattoja ja järjestelmäseiniä voi tulla kat-
somaan ja kokeilemaan.  n

I
nlook wood-strip panels are designed 
for internal and external suspended 
ceilings, but the panels can also be used 
for wall cladding

The wood-strip panels are supplied ac-
cording to detail. Choice of wood species 
includes birch, pine and oak, while the fin-
ish may be waxed, stained or painted. Pan-
els can also be given fireproof treatment if  
required.

Panels intended for internal work come 
equipped with black, acoustic felt backing. 
For external work, the backing board can be 
in water-resistant plywood. Dimensions and 
spacing of the wood-strips are all to detail.

Standard panel sizes are 600 x 1200 and 
675 x 1350 millimetres, but other dimen-
sions can be supplied. Panels can be screw-
fixed or installed using T-sections. Solid 
wood has become much more common as 
a ceiling material over the last few years. 
What’s new from Inlook is the impressive 
Linear WP wood-strip panel.

New WP wood-strip panel buildings in 
Finland include the new Starbucks coffee 
shop in Helsinki, which uses Oregon pine 
and opens in November, and Leppävirta Li-
brary, which uses painted-pine wood-strip 
panels and is due to open next spring.

Linear WP panels are manufactured at 
the Inlook works in Helsinki’s Herttoniemi 
where there is an exhibition space in the ad-
joining Inlook offices containing a variety of 
ceilings and wall systems, which is open to 
visitors. n

Inlook-
puuelementit 
sisällä ja ulkona
Inlook wood-
strip panels, 
inside and out

ILMOITUS | AdVertiseMent
teksti | text: tuomas koskinen 

Käännös | translation: nicholas mayow

info:

tuomas koskinen

+358 50 370 3866 

tuomas.koskinen@inlook.fi

inlook oy

sahaajankatu 1

00880 helsinki 

+358 20 7589 200

www.inlook.fi

Katso Linear WP-elementin ominaisuudet 

tuotekortista: see product information 

sheets of the Linear WP panel: 

www.inlook.fi/files/1634/Linear_WP_lores.pdf
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  Finnairin HOTT-housen (House 
of Travel and Transportation) 
alakattoelementeissä on 
käytetty koivurimaa sisällä sekä 
kuultokäsiteltyä paneelia ulkona | 
At the Finnair HOTT House (House 
of Travel and Transportation), birch 
wood-strips are used for the internal 
ceiling elements and translucent-
treated panels for the external ceilings.

  Kiinteistö-Oy Metsätapiolan 
alakatoissa on käytetty tammi- ja 
koivurimaa. ulkona materiaalina on 
lämpökäsitelty mäntyrima. | Oak and 
birch wood-strips are used for the 
ceilings at Metsätapiola. Externally,  
the material used is heat-treated pine.
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P
uun lämpökäsittely pidentää sää-
rasitukselle altistuvien puura-
kenteiden käyttöikää. Käsittely 
tarkoittaa puun modifiointia 160–

230 asteen lämpötilassa. Lämpökäsittely pa-
rantaa puun lahonkestoa ja mittapysyvyyttä 
sekä pienentää lämmönjohtavuutta. 

Lämpökäsitelty puu sopii käytettäväksi ra-
kennusten ulkoverhouksissa ja piharakenta-
misessa sekä useissa puusepänteollisuuden 
tuotteissa. Koska käsittely heikentää hieman 
puun lujuutta, lämpökäsiteltyä puuta ei voi 
käyttää kantavissa rakenteissa. 

Lämpöpuusta tehty ulkoverhouslauta ei 
turpoa tai kutistu olosuhteiden vaihdellessa, 

koska vesi imeytyy lämpöpuuhun huonosti. 
Elämättömässä verhouslaudassa maalipin-
ta pysyy hyvin, eivätkä kiinnikkeet löysty. 
Lämpökäsittely poistaa pihkan puusta. Täs-
tä on etua aurinkoisilla seinustoilla, joissa 
kuuma pihka pyrkii maalikerroksen läpi.  

Mittapysyvyytensä ansiosta lämpökäsi-
tellystä puusta valmistetut ovet ja ikkunat 
toimivat hyvin. Karmit ja puitteet voidaan 
valmistaa pienillä toleransseilla. Lämpökäsi-
telty puu on kevyttä, ja siksi kiinnikkeisiin ja 
liitoksiin kohdistuva rasitus on pieni. 

Lämpökäsittely pidentää puun käyttöikää 
terasseissa ja olosuhteissa, jotka ovat suotui-
sia lahottajasienten kasvulle. Terassilaudoi-

Kuumassa karaistu 
kestää kauemmin

thermoWood® on 
lämpöpuuyhdistys 
ry:n eu-tavaramerkki, 
jonka käyttöoikeus on 
yhdistyksen jäsenillä. 

teksti | text: jukka ala-Viikari 

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Photos: lunawood, lämpöpuuyhdistys

ILMOITUS | AdVertiseMent

Heat improves durability

ThermoWood® is a 
registered EU trademark 
of The International 
ThermoWood 
Association and only its 
members can use it.  

tusta tehtäessä ei tarvitse huomioida lauto-
jen kosteuselämistä. Lämpökäsittely muuttaa 
puun happamammaksi. Tämän vuoksi kiin-
nityksessä tulee käyttää ruostumattomia tai 
haponkestäviä kiinnikkeitä.  

Ulkokäytössä pintakäsittelemättömät puu-
tuotteet harmaantuvat ultraviolettivalon vai-
kutuksesta. Lämpökäsitellyn puun alkupe-
räisen värin säilyttämiseksi tulee käyttää 
UV-suojan antavaa pintakäsittelyä. Myös peit-
tomaalaus normaaleille puutuotteille tarkoi-
tetuilla pintakäsittelyaineilla on mahdollista.

Lämpöpuun yleiset tuoteluokat ovat Ther-
mo-S ja Thermo-D. Luokan määrää läm-
pö-käsittelyn lämpötila.

Sisätiloissa lämpöpuuta voidaan käyt-
tää lattioissa, paneloinnissa, työtasoissa tai 
saunan sisustuksessa. Materiaalina voidaan 
käyttää koivua, haapaa, mäntyä tai kuusta. 
Lisäksi lämpökäsiteltynä on saatavissa pyök-
kiä ja saarnia. 

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen tuo-
te. Sen valmistuksessa ei käytetä lisäaineita. 
Elinkaarensa päätteeksi lämpöpuu voidaan 
polttaa tai toimittaa jätteiden vastaanotto-
pisteisiin, kuten normaali puu. n
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lämpökäsittely muuttaa  
puun ominaisuuksia

u parantunut muotopysyvyys

u alentunut tasapainokosteus

u parantunut lahonkesto

u alentunut tiheys

u alentunut taivutus- ja halkaisulujuus

u värimuutokset

u pihkan poistuminen havupuista

u lämmönjohtuminen alenee lämpöpuussa

heat treatment modifies  
the properties of the wood

u improves dimensional stability

u reduces humidity balance

u improves resistance to rot

u reduces density

u reduces bending and splitting strength 

u changes colour

u removes resin from conifers

u reduces thermal conductivity

t
hermal treatment of wood at tem-
peratures of 160–230°C extends 
the useful life of wooden struc-
tures exposed to the elements. 

Heat treatment improves the wood’s rot-re-
sistance, increases its dimensional stability 
and reduces thermal conductivity. 

Thermal modification is ideal for wood 
used for cladding and outdoor construction, 
as well as for doors and windows. While it 
improves other wood qualities, it reduces the 
wood’s strength, making heat-treated wood 
unsuitable for use in supporting structures. 

Heat-treated cladding boards do not swell 
or shrink in changing weather conditions, 
as their water absorption is very low. A sta-
ble cladding board keeps its paint well and 
its fasteners stay tight. Heat treatment also 
removes resin from the wood – this  is ben-
eficial for sunny walls where hot resin tends 
to find its way through the layer of paint.  

Thanks to their improved dimensional 
stability, heat-treated doors and windows are 
a step up from what we are used to. Small 
tolerances are allowed for door and window 
frames. Heat-treated wood is light, which 
also reduces loading on joints and fasteners. 

Heat treatment extends the useful life of 
wood on decks and in conditions where rot 
fungi grow. Building decking with heat-treat-
ed wood is easier as the boards will not move 

due to humidity. However, heat-treated wood 
is not recommended for direct contact with 
soil. Heat treatment makes wood more acid-
ic, which means that stainless or acid-proof 
fasteners must be used.  

Ultraviolet light makes non-surface-treat-
ed wood products turn grey outdoors,  but 
the original colour of heat-treated wood 
can be preserved if a UV-protective sur-
face treatment is used. Painting with sur-
face treatments for normal wood products 
is also possible.

The product classes for heat-treated wood 
are Thermo-S and Thermo-D. The class is 
determined by the temperature of the heat 
treatment.

Indoor uses for heat-treated wood in-
clude floors, panelling, work surfaces and 
sauna interiors. The materials suitable for 
heat treatment are birch, aspen, pine and 
spruce. Heat-treated beech and ash are also 
available. 

Heat-treated wood is an environmental-
ly-friendly product with no chemicals or ad-
ditives used in its production. Heat-treated 
wood can be burnt or taken to landfill with-
out additional waste charges. n

info:

jukka ala-Viikari

+358 400 802 896, 

jukka.ala-viikari@thermowood.fi

Lämpöpuuyhdistys ry 

unioninkatu 14, 00130 Helsinki

www.thermowood.fi 
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piiri-talon terassi on lämpöpuuta. | 
The Piiri-talo terrace is made of heat- 
treated wood. katso sivu | See page 48.

u
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S
uomen valtio käyttää vuodessa 20 
miljoonaa euroa toimistokalustei-
siin. Tarkkaan ottaen toimistotuo-
leja ja pöytiä ei osta valtio itse vaan 

sen omistama yhtiö Hansel Oy.
Valtionyhtiö Hansel tekee keskitetysti 

puitesopimuksia, jotta hallinto saa tarvitse-
mansa tuotteet hyvälaatuisina ja edulliseen 
hintaan. Viime vuonna valtionhallinto teki 
Hanselin hankintoja yhteensä noin 680 mil-
joonan euron edestä. 

Hanselilla on tällä hetkellä noin 350 pui-
tesopimustoimittajaa, joilta valtio voi tila-
ta tarvitsemansa tuotteet ja palvelut. Han-
kintasopimuksissa pyritään huomioimaan 
markkinoiden toimivuus, uudet innovaatiot 
ja vastuullisuus. Myös ympäristönäkökohdat 
ovat tärkeä valintakriteeri. 

toimistoihin 
vain ekokalusteita 

Valtionhallinto on merkittävä toimistokalus-
teiden hankkija. Hankintojen arvo on noin 
20 miljoonaa euroa vuodessa. Edellisellä 
puitesopimuskaudella vuonna 2009 alkoi-
vat ympäristöasenteet korostua hankinnois-
sa. Viime vuosina hankinnoissa on alkanut 
korostua ympäristöystävällisyys. Nykyisin 
kaikki valtion toimistotiloihin ostettavat 
kalusteet ovat ekokalusteita. Valtionlaitok-
set tavoittelevat myös kalusteiden kierrätys-
tä ja uusiokäyttöä.

Hanselin ympäristövaatimukset edellyt-
tävät, että kalusteiden puumateriaalit ovat 
laillisesti hakattua puutavaraa. Vähintään 70 
prosenttia puusta on tultava metsistä, joiden 
hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon 
periaatteiden mukaista. 

Valtio satsaa kestäviin 
hankintoihin
guidelines for 
sustainable procurement

teksti | text: juha uppa

Käännös | translation: aaC Global
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Tämä tarkoittaa, että puun alkuperä todis-
tetaan esimerkiksi PEFC-sertifikaatilla. Puu-
tavaran on oltava jäljitettävissä kautta koko 
sen toimitusketjun metsästä aina valmiiksi 
tuotteeksi saakka. 

20 miljoonaa vuodessa on sen verran ra-
haa, että valtion hankinnat muokkaavat 
koko suomalaista toimistokalusteiden val-
mistusta kestävämpään suuntaan. Lisäksi 
sopimustoimittajien pitää pystyä kierrättä-
mään pakkausmateriaalit sekä selostamaan, 
miten tavarat kuljetetaan tehtaalta toimis-
toihin mahdollisimman vähäpäästöisesti. n

t
he state-owned enterprise Han-
sel Oy makes framework agree-
ments for procuring high-quali-
ty supplies at an affordable price. 

Last year, state administration made pro-
curements of about EUR 680 million under 
Hansel agreements. 

Hansel currently has about 360 suppliers 
bound by the framework agreements. These 
suppliers are used by the state administra-
tion to order the products and services it 
needs. The procurement agreements aim to 
take into consideration the functioning of 
the market, new innovations and responsible 
operations. Environmental considerations 
are also an important selection criterion. 

eco-friendly office 
furniture only 

With its annual procurements of about 
EUR 20 million, the state administration is 
a significant buyer of office furniture. En-
vironmental considerations began to gain 

ground in procurements during the pre-
vious framework agreement period starting 
in 2009. Now all new office furniture must 
be eco-friendly. 

Hansel’s environmental requirements for 
wood, wood material and timber boards 
state that all materials must be made from 
legally harvested timber. At least 70 per cent 
of the wood material must originate from 
forests verifiably managed according to prin-
ciples of sustainable forestry. 

This means that the origin of the wood 
must be proven, for example, with a PEFC 
certificate. The timber must be traceable 
throughout the supply chain from the forest 
to the end product. 
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info:

u	PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
Schemes) on kansainvälinen 
metsäsertifiointijärjestelmä, joka 
edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää metsätaloutta 
kaikkialla maailmassa. |

The PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification 

Schemes) is an international forest 

certification system that promotes 

ecologically, socially and economically 

sustainable forest management in all  

parts of the world.

u	Noin kymmenen prosenttia maailman 
metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi 
kolmasosaa PEFC:n vaatimusten 
mukaisesti. Kotimaista kestävästi 
tuotettua puuta on kattavasti tarjolla. 
Yli 90 % Suomen metsistä on PEFC-
sertifioitu. |

About 10 per cent of the world’s forests 

are certified – and two thirds of these 

forests are PEFC certified. There are many 

kinds of sustainably produced Finnish 

wood available, as more than 90 per cent 

of Finnish forests have PEFC certification.

u	PEFC-sertifioinnissa asetetaan 
vaatimuksia metsien hoidolle 
ja puutavaran kulkeutumiselle 
toimitusketjussa. |

The PEFC certification sets  

requirements for forest management  

and the processing of wood  

throughout the supply chain.

u	PEFC-merkki tuotteessa osoittaa,  
että tuotteen valmistuksessa on  
käytetty kestävästi hoidetuista  
metsistä peräisin olevaa puuta. |

A PEFC mark on a product means that 

the wood originates from sustainably 

managed forests.

www.pefc.fi

Toimittajan vakiomallistoon 
kuuluvien julkisiin tiloihin 
tarkoitettujen tuotteiden 
on täytettävä asetetut 
vähimmäisvaatimukset.  
Jos toimittaja ei pysty 
todistamaan, että puutavara  
on laillisesti ja kestävästi  
tuotettu, tarjous hylätään.

The suppliers’ standard products 
for public premises must meet 
the minimum requirements. 
If a supplier cannot meet the 
requirements for the legal and 
sustainable origin of the wood,  
its offer is rejected. 

attention to 
recyclability

As a large client, Hansel is able to guide the 
manufacture of office furniture in a more 
sustainable direction. It also appreciates the 
expertise and environmental awareness of 
office furniture manufacturers. The environ-
mental systems are very sophisticated and 
the products’ supply chains are controlled. 

Recyclability is an element of sustainabil-
ity, and state organisations aim to reuse and 
recycle their furniture and fittings. Contract-
ed suppliers are also required to ensure that 
they use recyclable packaging materials and 
provide an account of how they minimise 
emissions during transport. n

PEFC/02-1-01
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J
igi on rakennesuunnittelijan sta-
tiikka- ja mitoitusohjelmisto. Se on 
edullinen ja helppo käyttää. Ohjel-
man mitoitus perustuu eurokoodiin 

ja kansallisiin liitteisiin.
Ohjelma on käytössä jo noin sadassa suo-

malaisessa insinööritoimistossa. Lisäksi se 
on opetuskäytössä monessa alan oppilaitok-
sessa. Jigin käyttö on helppoa: sen opette-
luun ei tarvita tuntikausien koulutusta.

Jigi on suomalainen ohjelma rakenteiden 
rasitusten ja kestävyyden laskemiseksi. Oh-
jelman statiikkamoduuli perustuu 3D-ele-
menttimenetelmään. Mitoitusmoduulit 
perustuvat eurokoodin uusimpaan EN-ver-
sioon ja sen kansallisiin liitteisiin.

Jigillä voidaan laskea mitoitusmoduulien 
tarvitsemat rasitukset, tukireaktiot ja siirty-
mät. Jigiin liitetään pilarien, palkkien, an-
turoiden ja muiden rakenteiden osamitoi-
tukset.

 AS Virtual Systems Oy myy rakenne-
suunnitteluohjelmia, kouluttaa ja kehittää 
suunnittelun työtapoja ja tehokkuutta. Tuo-
teperheeseen kuuluu Jigin lisäksi seuraavat 
laskentaohjelmat: FEM-Design, WIN-Sta-
tik, STAAD Pro, Robot Structural Analysis, 
ADAPT ja Atena.

Jigin uuteen 3.2.1-versioon on liitetty pal-
jon uusia ominaisuuksia. Mukana on muun 
muassa puun värähtelymitoitus ja puupila-
rin nurjahdus. Kielinä tulosteissa on suo-
men lisäksi ruotsi, viro ja englanti. Käyttö-
liittymän kieli on suomi tai englanti. 

Työkalu 
puurakenteiden 
suunnittelijalle

teksti | text: eeva liesirova 

Käännös | translation: nicholas mayow
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jigi 2012 sisältää mitoituksen 
puulle seuraavin ehdoin:

u sFs-en1995-1-1_2004

u	taivutusrasitus kahden akselin  

 ympäri ja normaalivoimakestävyys

u  normaalivoima-, puristus- ja 

 vetokestävyyden tarkastelu

u Moniaksiaalisten lujuusarvojen määrittely

u Leikkauskestävyyden tarkastelu syiden  

 välillä niin, että efektiivinen leveys  

 (halkeilu) ja kuorman vähennys päiden  

 lähellä otetaan huomioon

u  Lujuusarvon pienennys aika- ja  

 käyttöluokan perusteella

u  Koon vaikutus lujuuteen

u  Pituuden vaikutus lujuuteen

u  Materiaalit: lujuusluokiteltu puutavara,  

 liimapuu, kertopuu, puukuitulevyt

info:

eeva liesirova

eeva.liesirova@virtualsystems.fi 

A&s Virtual systems oy

+358 207 412 210

Lars sonckin kaari 10

02600 espoo

www.jigi-soft.fi

J
igi is a dimensioning and statics 
program for structural engineers. 
It is easy to use and economical. 
The dimensioning aspect of the 

application is based on Eurocodes and na-
tional annexes.

The program is currently in use in over 
one hundred structural engineers’ offices in 
Finland. It is also used for teaching purpos-
es in many educational establishments. Jigi 
incorporates simple, easy-to-use strength 
calculation software which does not require 
hours of study from the student.

Jigi is a Finnish computer program for 
calculating stresses in and durability of 
structures. The Jigi statics model is based 
on a 3D-element method. The dimension-
ing modules are based on the latest EN-ver-
sions of Eurocodes and the relevant nation-
al annexes.

tool for designing 
structures in wood
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jigi 2012 can be used for dimensioning 
wood under the following conditions:

u	sFs-en1995-1-1_2004

u	Bending stress around two axes and 

 normal load resistance.

u	checking normal load, compression and 

 tension resistance.

u	specification of strength values for multiple axes.

u	checking shear resistance along the grain, 

 taking into account effective width (splitting) 

 and load reduction at ends.

u	reduction of strength values according 

 to use class and time.

u	effect of size on strength.

u	effect of length on strength.

u	Materials: strength-graded timber, 

 glued-laminated timber, laminated veneer 

 lumber, wood-fibre board.

Jigi can be used to calculate the stress-
es, support reactions and displacements re-
quired for the Jigi dimensioning modules. 
Partial dimensioning of columns, beams, 
foundations and other structural elements 
can be incorporated into Jigi.

AS Virtual Systems sell structural design 
software, provide training, develop design 
methods and improve efficiency. Besides 
Jigi, the product range includes the fol-
lowing programs: FEM-Design, WIN-Sta-
tik, STAAD Pro, Robot Structural Analysis, 
ADAPT and Atena.

The latest 3.2.1 version of Jigi has many 
new properties. It includes, for example, 
vibration dimensioning and buckling of 
wooden columns. As well as Finnish, print-
out languages may be Swedish, Estonian or 
English. The user-interface language is either 
Finnish or English. n

http://www.strusoft.com/index.php/en/products/fem-design
http://www.strusoft.com/index.php/en/products/win-statik
http://www.strusoft.com/index.php/en/products/win-statik
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/
http://usa.autodesk.com/robot-structural-analysis-professional/
http://adaptsoft.com/software.php
http://www.cervenka.cz/products/atena/


80  PUU 3/13 

teksti | text: hanna Virtanen

Käännös | translation: nicholas mayow

ILMOITUS | AdVertiseMent

H
elsinkiin valmistuneen Omena-
puiston päiväkodin puujulkisi-
vua koristavat valkoiset puoli-
ympyrän muotoiset kaaret. 

”Ne ovat omenan kuoria”, sanoo kohteen 
suunnitellut arkkitehti Seppo Häkli. 

Valkoiset kaaret täydentävät päiväkodin 
julkisivun käsittelemättömiä lautoja. Ne 
antavat talolle Omenamäen puutaloalueen 
henkeen sopivan modernin ulkonäön.

Päiväkodin julkisivu on Metsä Woodin lii-
mattua Kuningaspaneelia. Paneeli on totu-
tusta poiketen asennettu pystyyn.

”Koska puut kasvavat pystyssä, on luontevaa 
asentaa myös paneeli pystyyn”, Häkli sanoo. 

Yksikerroksisen rakennuksen verhoukses-
sa ei ole lainkaan jatkoksia. Piilokiinnitetyis-
sä paneeleissa ei ole myöskään yhtään nau-
lankantaa näkyvissä.

Ilmeikäs julkisivu Kuningaspaneelilla
a lively façade with Kuningaspaneeli

Tavoitteena on huoltovapaa julkisivu. Ver-
houksen värittömät osat saavat harmaantua 
ajan myötä. Pintakäsittelyksi on valittu pelk-
kä Valtti-pohjuste. 42 millimetriä paksu Ku-
ningaspaneeli kestää ilmaston rasituksen ja 
harmaantumisen.

”Julkisivun pitää olla tuhtia lautaa. Suosi-
teltu 28 millimetrin paksuus on ehdoton mi-
nimi ulkoverhoukseen”, Häkli kertoo.

Esimerkiksi Helsinkiin 1920-luvulla ra-
kennetun Puu-Käpylän talojen verhouslau-
dat ovat yli 30-millimetristä lautaa. 

Omenapuiston julkisivussa on käytetty 
kolmea erikoismitoilla teetettyä Kuningas-
paneelia. Suurin paneeli on 312 millimetriä 
leveä. Ratkaisu antaa vaihtelua ulkonäköön. 
Laudat on asennettu seinään satunnaises-
sa järjestyksessä, ja ovi- ja ikkuna-aukot on 
saatu sovitettua seinäpintaan siististi. 

Kuningaspaneeli valmistetaan halkais-
tusta liimapuupalkista. Paneeli koostuu lii-
matuista syynsuuntaisista kuusilamelleista. 
Liimana käytetään vaaleaa ja säänkestävää 
melamiiniliimaa. Kuningas-paneelin enim-
mäispituus on 12 metriä. Liimattu paneeli 
säilyttää muotonsa ja mittansa paremmin 
kuin perinteinen panelointi. 

Seppo Häklille puu on ennestään tuttu ra-
kennusmateriaali. Hän oli vuonna 1994 mu-
kana aloittamassa Aalto-yliopiston Puustu-
diota. Seurasaaren konservointikeskuksen 
suunnittelusta Häkli sai suomalaisen puu-
arkkitehtuuritunnustuksen Puupalkinnon 
vuonna 2009. Omenapuiston päiväkodin li-
säksi tänä vuonna Helsinkiin valmistui kak-
si Häklin suunnittelemaa puurakenteista  
paviljonkipäiväkotia. n
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Ilmeikäs julkisivu Kuningaspaneelilla

t
he wooden facades at the new-
ly completed Omenapuisto chil-
dren’s day-care centre in Helsinki 
are decorated with white semicir-

cular curves. 
“They’re pieces of apple peel,” explains ar-

chitect Seppo Häkli who designed the build-
ing. The white curves complement the un-
treated boards that clad the elevations and 
give the building a modern look which is 
well-suited to the spirit of the Omenamäki 
district of wooden houses.

The elevations of the day-care centre 
are built of Metsä Wood Kuningaspanee-
li T-and-G boarding. The boards are fixed 
vertically, contrary to the more convention-
al horizontal arrangement. 

“Wood grows vertically, so it’s perfect-
ly natural to fix the cladding vertically too,” 
says Häkli. 

There are no butt joints anywhere in the 
single-storey building and the secret fixings 
mean that there are no nail-heads showing 
either.

The aim was to build a maintenance-free 
facade. The only surface finish used is Valt-
ti base coat and the uncoloured parts of the 
elevations will turn grey over time. The 42-
mm Kuningaspaneeli stands up well to time 
and weather.

”You need a fairly thick board for eleva-
tions. The recommended 28 mm is the ab-
solute minimum,” says Häkli. 

For comparison, the cladding boards used 
on the houses in Helsinki’s Puu Käpylä, built 
in the 1920s, are more than 30 mm thick.

The Omenapuisto elevations use special-
ly made Kuningaspaneeli in three different 
widths, the widest being 312 mm. This gives 
the external appearance variety. The differ-
ent board widths are fixed to the wall at ran-
dom, and door and window openings are ad-
justed to suit the cladding.

Kuningaspaneeli is made of six laminat-
ed boards with the grain all running in the 
same direction, which are then split across 
the laminations. The glue used is melamine 
adhesive which is light in colour and weath-
erproof, and the maximum length of the 
boards is 12 metres. The laminated board 
retains its shape and dimensions better than 
traditional boarding.

As a building material, wood is a very fa-
miliar to Seppo Häkli. In 1994, he helped 
start up the Wood Studio at Helsinki Univer-
sity of Technology, now known as the Aalto 
University. Häkli received the Finnish Wood 
Award in 2009 for designing the Seurasaari 
Conservation Centre. This year, he has com-
pleted two pavilion-like day-care centres in 
wood in Helsinki, as well as the Omenapu-
isto centre. n

kuningaspaneelin kiinnitys

päältä kiinnitys 
Paneelin keskialueelle ruuvataan tai 

naulataan kaksi kiinnikettä / koolaus. 

Kiinnikkeiden reunaetäisyyden tulee olla 

noin 90 millimetriä. suositeltavia ovat 

ruostumattomat kiinnikkeet. ruuveille  

on aina esiporattava reiät.

piilokiinnitys  
Paneelin taakse alareunaan ruuvataan 

jokaiseen koolausväliin vanerilappu. 

Vastaavasti paneelin yläreunaan koolauksen 

kohdalle kiinnitetään samanlainen 

vanerilappu. Yläreunan vanerilappu 

kiinnitetään koolaukseen. Paneelien  

väliin tulee jättää liikuntavara. 

elementtikiinnitys 
Paneeleista rakennetaan halutun 

kokoinen elementti ruuvaamalla 

paneelien taustapuolelle koolauslaudat. 

Valmiit elementit kiinnitetään runkoon 

saumakohdistaan rakennesuunnittelijan 

ohjeen mukaan.

kuningaspaneeli fixing

through fixing 
two fixings, preferably stainless steel, per 

fixing batten are screwed or nailed to the 

central area of the board, at least 90 mm 

from the edge. screw holes should always 

be pre-drilled.

Secret fixing 
every board has a plywood pad screwed to 

the back at each fixing batten. the plywood 

pad at the top end is screwed to the batten. 

A 3-mm gap should be left between boards 

to allow for movement.

element fixing 
elements or panels of the desired size  

are first made up by screwing the boards  

to fixing battens. the finished elements  

are then fixed to the frame according to  

the structural engineer’s instructions.

info: 
www.metsawood.fi/kuningaspaneeli
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K
ouvolaan nousee kaksikerroksi-
nen puukoulu 600 alakoululaisel-
le. Suomen suurimman puukou-
lun puiset ulkoseinäelementit, 

kantavat väliseinät sekä kattorakenteet on 
valmistanut Koskisen Oy. Koulun raken-
nusurakasta vastaa Lemminkäinen.

Elementit on valmistettu Koskisen Oy:n 
jättielementtilinjan isoilla kääntöpöydillä, 
joilla voidaan valmistaa jopa 4x14 metrin 
kokoisia elementtejä. Kattoristikot on val-
mistettu Koskisen kattoristikkotehtaalla Jär-
velässä. Koulun kattorakenteessa on yli 800 
kattotuolia, joista 600 on erilaisia keskenään.

Koulun elementtien pysytys tehtiin kuu-
dessa lohkossa telttarakennelman alla. Jo-
kainen lohko valmistui säältä suojassa 

kattorakenteisiin saakka. Koskisen ulkover-
houspaneelit asennettiin normaalista ele-
menttirakentamisesta poiketen työmaalla. 
Näin seinien ulkoverhouksiin tulevat vinot 
saumat saatiin toteutettua parhaiten.

Rakennuksen paloluokka on P1, mikä 
tarkoittaa kantavien seinien osalta raken-
teita, jotka kestävät 60 minuutin ajan paloa 
seinän molemmin puolin. Mansikka-ahon 
koulu valmistuu keväällä 2014 n

a two-storey school for 600 ele-
mentary-school pupils is under 
construction in Kouvola. The 
main contractor is Lemminkäi-

nen, while the timber external wall and 
load-bearing partition elements, and the 

Suomen  
suurin puukoulu

uusi tuotantolinja  
laajentaa tuotevalikoimaa

Koskisen oy:n taloteollisuusyksikkö on laa-

jentunut suurien puuelementtien tuotanto-

linjalla. Linjalla on valmistettu myös Mansik-

ka-ahon koulun elementit.

uusi elementtilinja soveltuu esimerkik-

si puukerrostalojen tai julkisten rakennusten 

seinä- ja kattoelementtien tuotantoon. uu-

distuksen myötä talotehdas herrala laajentaa 

tuotevalikoimaansa pientalorakentamisesta 

julkiseen rakentamiseen. n

the Koskisen timber  
element production line

the Koskisen prefabricated-house unit has 

been expanded with a production line for 

large timber elements. the elements for nu-

merous buildings have already been fabricat-

ed on the new line including those for Man-

sikka-aho school, the largest wooden-built 

school in Finland.

the new production line is suitable for 

manufacturing wall and roof elements for 

multi-storey wooden apartment blocks or 

even public buildings. the expansion means 

that the herrala prefabricated-house facto-

ry has extended its range from small houses 

right up to public buildings. n

the biggest wooden 
school in finland

ILMOITUS | AdVertiseMent
roof construction are being manufactured 
at the Koskisen house and roof-truss works.

The timber elements are being manufac-
tured on a large turntable at the Koskisen 
prefabricated-house factory, which can ac-
commodate elements up to 4x14 metres in 
size. The roof-trusses on the other hand are 
being made at the Koskisen roof-truss fac-
tory in Järvelä. The roof construction for 
the school is made up of more than 800 
roof-trusses, 600 of which are different.

The elements are being erected in six seg-
ments under a tent structure with each seg-
ment protected from the weather right up 
to the roof structure. In contrast to conven-
tional element construction, the Koskisen 
external cladding panels are being installed 
in situ. This way, the builders have made the 
sloping joints in the external cladding look 
and work their best.

The fire-protection class for the building is 
P1, which means that the construction of the 
load-bearing walls has to resist fire on both 
sides of the wall for a period of 60 minutes.

Mansikka-aho School will be completed 
in spring 2014. n
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mansikka-ahon koulu 
Mansikka-aho school

Pinta-ala | Area: 6.500 m²

rakennuttaja | client:  

Kouvolan kaupunki tilaliikelaitos | 

city of Kouvola premises management

Arkkitehtisuunnittelu | Architectural design:  

Linja arkkitehdit, oulu

rakennesuunnittelu | structural design:  

Kymen rakennesuunnittelu oy 

Finnmap consulting oy Puolanne, harri moilanen

Pääurakoitsija | Main contractor:  

Lemminkäinentalo oy

ulko- ja väliseinäelementit,  

kattorakenteet, julkisivuverhoukset |  

external wall and partition elements,  

roof structure, façade cladding: Koskisen oy

info: 

Koskisen oy

janne inkinen, +358 40 7580429 

janne.inkinen@koskisen.com

juha kohonen, +358 44 7497221  

juha.kohonen@koskisen.com

www.koskisen.fi/rakentaminen/ 

ammattirakentajat
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Leikkaukset | sections  1:800

Pohjapiirros | Floor Plan  1:800
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Puoliksi valmis

info

matti mikkola  

stora enso Building and Living

+358 40 829 4026

matti.mikkola@storaenso.com

www.woodcity.fi

www.aoa.fi

ILMOITUS | AdVertiseMent

H
elsingin Jätkäsaaren Wood City 
-puukaupunkikorttelin raken-
taminen alkaa asuintaloista. 
Kahdeksankerroksiset raken-

nukset ovat valmistuessaan Suomen kor-
keimmat puukerrostalot. 

Kortteliin valmistuu lähes sata vuok-
ra-asuntoa. Rakentaminen alkaa asema-
kaavan vahvistamisen jälkeen kesällä 2014. 
Rakennukset on suunnitellut Wood City 
-arkkitehtuurikilpailun voittanut Anttinen 
Oiva Arkkitehdit. Asuintalojen rakennut-
tajana toimii Helsingin kaupungin Asunto-
tuotantotoimisto ATT.

Kaupunkimainen puurakentaminen on 
yleistynyt viime vuosina Euroopassa. Puu 
on erinomainen materiaali yksilöllisen ark-
kitehtuurin toteuttamiseen. Wood City han-

Half completed

ke perustuu kuitenkin toistuvuuteen ja teol-
lisiin konsepteihin. Korttelissa yhdistyvät 
kiinnostava arkkitehtuuri ja puukerrostalo-
rakentamisen uudet ratkaisut.

Wood Cityn asuinkerrostalot toteutetaan 
massiivipuisella tilaelementtitekniikalla. Ti-
laelementit varustellaan talotekniikkaa ja si-
säverhoilua myöten valmiiksi Stora Enson 
Hartolan yksikössä. Kuivissa sisätiloissa koo-
tut asuntomoduulit kuljetetaan työmaalle ja 
nostetaan paikoilleen. Wood Cityn asuinta-
lot ovat korkeimmat tilaelementeillä toteu-
tetut puurakennukset Euroopassa.

Teollisella toteutuksella etsitään hinnal-
taan ja toteutusajaltaan kilpailukykyistä 
vaihtoehto kaupunkirakentamiseen. Tavoit-
teena on kohtuuhintainen asuminen Helsin-
gin keskustassa. Samalla konseptilla raken-

netaan muun muassa Helsingin Pukinmäen 
Eskolantien puukerrostalot.

Helsingin Jätkäsaareen nouseva puukau-
punkikortteli Wood City on Stora Enson ja 
SRV:n yhteishanke. Kortteliin rakennetaan 
asuinrakennusten lisäksi toimisto- ja ho-
tellitiloja. Asuintalojen on määrä valmistua 
vuonna 2015. Koko kortteli on valmis vuo-
teen 2016 mennessä. n

t
he construction of the Wood City 
urban block in Jätkäsaari begins 
with residential buildings. Once 
completed, these eight-storey 

buildings will be the tallest wooden apart-
ment buildings in Finland. 

The block will comprise almost 100 rent-
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Arkkitehtisuunnittelu |  

Architectural design:  

Anttinen oiva Arkkitehdit oy

rakennesuunnittelu |  

structural design: FMc Group

tilaelementtitoteutus |  

Prefabricated modules:  

stora enso Building and Living

Projektinjohtourakka |  

Project management: srV 

rakennuttaja | constructor:  

helsingin kaupungin 

Asuntotuotantotoimisto Att

al apartments. Construction will begin 
in summer 2014 when the town plan has 
been confirmed. The buildings were de-
signed by Anttinen Oiva Arkkitehdit, 
the winner of the Wood City architectur-
al competition. The residential buildings 
will be built by the Housing Production 
Department of the City of Helsinki.

Urban wood construction has become 
more popular in Europe in recent years. 
Wood is an excellent material for creating 
individualistic architecture. However, the 
Wood City project is based on repetition 
and industrial concepts. The block com-
bines interesting architecture with new 
solutions for the construction of high-rise 
wooden buildings.

The Wood City apartment buildings will 
be built from prefabricated solid wood 
modules. These are built at Stora Enso’s 
Hartola Unit and are complete with HVAC 
and electrical solutions and interior fin-
ishing. Built in dry indoor conditions, the 
apartment modules are transported to the 
work site and lifted into place. The Wood 
City residential buildings will be the tallest 
wooden buildings constructed from pre-
fabricated modules in Europe.

The industrial execution of the project 
aims to find an affordable alternative for 
urban construction that is also competitive 
in terms of building time. The objective is 
to produce reasonably priced housing for 
Helsinki city centre. The same concept will 
be applied to the construction of wooden 
residential buildings in Eskolantie in the 
Pukinmäki district of Helsinki.

The wooden urban block in Helsinki’s 
Jätkäsaari, Wood City, is a joint project un-
dertaken by Stora Enso and SRV. In addi-
tion to residential buildings, the block will 
include office and hotel facilities. The resi-
dential buildings are due to be completed 
in 2015, and the whole block by 2016. n
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Algoritmista 
puuarkkitehtuuria
algorithms for 
wood architecture

TULOSSA | coMinG | diGiWood 

teksti | text: toni österlund ja tuulikki tanska

Käännös | translation: nicholas mayow

Kuvat | Pictures: tuulikki tanska
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D
igiWoodLab on Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin osaston pro-
jekti, jonka tavoitteena on tutkia 
ja testata algoritmiavusteisten 

suunnittelumenetelmien ja tietokoneistetun 
tuotannon tuomia mahdollisuuksia suoma-
laiseen puurakentamiseen. 

Projektissa pyritään kehittämään rakentei-
ta ja rakentamista julkisen rakennuksen mit-
takaavassa, hyödyntämällä uusia digitaalisia 
suunnittelumenetelmiä ja niiden mahdollis-
tamia älykkäitä ratkaisuja. 

Arkkitehtuurin osasto Oulussa on opetta-
nut ja kehittänyt algoritmisia suunnittelume-
netelmiä vuodesta 2008 alkaen. Menetelmiä 
on tutkittu opiskelijoiden kanssa erilaisis-
sa rakenteisiin ja muodonantoon liittyvis-
sä harjoitustehtävissä. Työ on ollut utelias-
ta, uutta etsivää, kokeellista, mutta samalla 
käytännönläheistä. 

Vuonna 2009 järjestettiin ”Generate – 
from algorithm to structure” -seminaari ja 
-näyttely. Aiheesta tehtiin myös samanni-
minen julkaisu. 

Ensimmäisissä rakennekokeiluissa testat-
tiin tietokoneistetun työstön mahdollisuuk-
sia yksilöllisten rakenneosasten tuotannossa. 
Kokeilut olivat näyttelyyn suunniteltuja ra-
kenteita sekä kaksi paviljonkia. Esimerkkinä 
on Turkuun rakennettu Pudelma-paviljon-
ki, joka oli Oulun ja New Yorkin Columbian 
yliopiston sekä Aalto-yliopiston yhteistyöp-
rojekti (Puu 3/2011). 

DigiWoodLab pyrkii laajentamaan kehi-
tystyötä aiempien kokeilujen pohjalta. La-
boratorio toimii digitaalisen suunnittelun 
ja puurakentamisen kehitysalustana, joka 
mahdollistaa pitkäjänteisen ja tavoitteelli-
sen testauksen ja kehityksen yhdessä puu-
teollisuuden kanssa. 

Pilottihankkeena on Tuulikki Tanskan 
diplomityö: ”Geometrisen optimoinnin me-
netelmät arkkitehtisuunnittelussa – Algorit-
miavusteisesti suunniteltu puurakenteinen 
uimahalli Oulun Linnanmaalle”. Tanska tut-
ki työssään geometrisen optimoinnin sekä 
puurakenteiden mahdollisuuksia vapaalla 
kaksoiskaarevalla muodolla. 

DigiWoodLab on Maa- ja Metsätalous-
ministeriön rahoittama hanke, jota johtaa 
professori Matti Sanaksenaho. Työryh-
mään kuuluvat arkkitehdit Toni Österlund 
sekä Tuulikki Tanska. Kehitystyötä tehdään 
ja esitellään opetuksessa, työpajoissa, diplo-
mitöissä ja näyttelyissä. 

Tavoitteena on hankkia ajankohtaista tietoa 
menetelmien käytöstä kansainvälisellä tasol-
la ja sovellusmahdollisuuksista suomalaises-
sa puurakentamisessa sekä luoda verkostoja 
opiskelijoiden ja puuteollisuuden kanssa. n
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d
igiWoodLab is a University of 
Oulu, Department of Architec-
ture project to study and test the 
potential for Finnish wood ar-

chitecture inherent in algorithm-aided de-
sign methods and computerised production.

The project aims to develop structures and 
construction at the scale of public buildings, 
utilise new digital-design methods and the 
smart solutions enabled by them.

The Department of Architecture at the 
University of Oulu has been teaching and 

developing algorithmic design methods sin-
ce 2008. In conjunction with the students, 
these methods have been studied for various 
forms of construction and in exercises as-
sociated with the application of form. The 
work has been inquisitive, innovative and 
experimental, but nevertheless practical.

A seminar and exhibition entitled “Gene-
rate – from algorithm to structure” was orga-
nised in 2009 and a publication of the same 
name was also produced.

The first construction experiments tested 

the possibilities of computerised working in 
the production of individual components. 
The experiments involved the design of ex-
hibition structures and two separate pavili-
ons. One of these was the Pudelma pavilion  
(Puu 3/2011) built in Turku, a project de-
signed and built jointly by the University of 
Oulu, Columbia University New York and 
the Aalto University.

DigiWoodLab aims to expand and dee-
pen development work on the basis of pre-
vious experiments. The laboratory opera-
tes as a development base for digital design 
and wood construction, which allows long-
term goal-oriented testing and development 
in cooperation with the wood-products in-
dustry.

Tuulikki Tanska’s diploma thesis ‘Geomet-
ric optimisation methods in architectural de-
sign – A wood-construction swimming pool 
for Linnanmaa in Oulu designed with the aid 
of algorithms’ has been used as a pilot pro-
ject. In her work, Tanska studies geomet-
ric optimisation and the potential for wood 
construction in double-curved forms. A 
publication dealing with the pilot project 
has been published in Finnish.

DigiWoodLab is a project funded by the 
Ministry of Agriculture and Forestry and led 
by Professor Matti Sanaksenaho. The proje-
ct team consists of Toni Österlund and Tuu-
likki Tanska, both architects. The develop-
ment work is being carried out in teaching 
sessions, workshops, diploma theses and ex-
hibitions.

The overall goal is to acquire cutting-edge 
information on the use of these methods at 
the international level and on the potential 
for using them in Finnish wood construc-
tion, and also to create networks involving 
students and the wood-products industry. n

TULOSSA | coMinG | diGiWood 

88  PUU 3/13 



PUU 3/13   89  88  PUU 3/13 

SUOMEN MYYDYIN
Runkoleijona® ja Tuulileijona® - 

tuulensuojalevyt ovat tarjonneet huippuunsa 
kehitettyä tuulensuojaa suomalaistaloihin jo 

vuosikymmenten ajan.

LAATUA LUONNOLLISESTI

Puukuidusta valmistetut levyt kestävät Suomen ankaria sääolosuhteita ja 
tarjoavat puhtaan, hengittävän ja kestävän vaihtoehdon tuulensuojaukseen 
ja lämmöneristykseen. Leijona-tuulensuojalevyillä on REI30/REI60-
palonkestävyysluokka kokonaisseinärakenteelle ja M1-puhtausluokitus.

Haluatko PUHDASTA PUUTA vai bitumilla kyllästettyä?
Yli 40 vuoden kokemuksella tiedämme, että hyvän tuulensuojalevyn voi tehdä puhtaasti puusta ilman 
bitumia. Ympäristösyistä johtuen, Leijona-tuulensuojalevyjä on tehty jo 20 vuotta ilman bitumia. 
Leijona-tuulensuojalevyt 25 mm:n Runkoleijona® ja 12mm:n Tuulileijona® valmistetaan puuhakkeesta, 
puun omaa liima-ainetta, ligniiniä hyödyntäen.

Tutustu Runkoleijonaan ja Tuulileijonaan uudistuneilla sivuillamme: 

www.tuulileijona.fi 

Leijona-levyt löydät hyvin varustelluista rakennustarvikeliikkeistä kautta maan, mm. Carlson, Hartman Rauta, Kodin Terra, 
K-Rauta, Puukeskus, Puumerkki, Rautia, Starkki.

Runkoleijona® ja Tuulileijona® - 
tuulensuojalevyt ovat tarjonneet huippuunsa 
kehitettyä tuulensuojaa suomalaistaloihin jo 

vuosikymmenten ajan.

LAATUA LUONNOLLISESTI

Puukuidusta valmistetut levyt kestävät Suomen ankaria sääolosuhteita ja 
tarjoavat puhtaan, hengittävän ja kestävän vaihtoehdon tuulensuojaukseen 
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PUUSTA | FroM Wood
luontokeskus haltia 
the haltia nature Centre

Arkkitehti- ja pääsuunnittelija | Architect 

and principal designer: Arkkitehtitoimisto 

Lahdelma & Mahlamäki / rainer mahlamäki

tilaaja / rakennuttaja client / Building owner: 

nuuksiokeskus oy / timo kukko

rakennesuunnittelija | structural engineer: 

insinööritoimisto tanskanen oy /  

jouko tanskanen

rakennuttajakonsultti | Project management:  

Pöyry cM oy / juha Välikangas

Pääurakoitsija Main contractor:  

Yit rakennus oy / kalervo piiroinen

Puurakenteiden toimittaja |  

timber construction supplier: stora enso 

Building and Living / janne manninen

V
uoden 2013 Puupalkinnon 
sai Suomen luontokeskus 
Haltia. Se on ensimmäi-
nen ristiinliimatuista puu-

levyistä rakennettu julkinen rakennus 
Suomessa. Muualla maailmassa nopeas-
ti yleistyvää tekniikkaa ei ole aikaisem-
min käytetty näin suuressa rakennukses-
sa Suomessa. 

 Kalevalaiseen taruston inspiroima ra-
kennus on luonteva osa Suomen luon-
nonpuistoista kertovaa näyttelyä.Ra-
kennus henkii modernia puun tuntua. 
Rakenteissa käytetyt massiivipuulevyt 
on valmistettu Itävallassa ja viimeistelty 
Suomessa. Ulkoverhouksena on käytetty 
vesi-lasikyllästettyä puuta. 

Rakentamisen ja viimeistelyn laatu on 
erittäin korkea. Myös energiaratkaisut 
ovat tämän hetken huippua. Rakennus 

lämpenee ja jäähtyy auringosta ja maasta 
saatavalla energialla. Kohde sijaitsee Es-
poon Nuuksiossa. 

kunniamaininta kiinteistö oy 
metsätapiolalle

Metsätapiolan toimistorakennuksen ra-
vintolan voimakkaasti muotoillut ra-
kenteet yllättävät vierailijan. Puun uusi 
ja oivaltava käyttö ulottuu myös muualle 
rakennukseen. Tiilipintaisen rakennuk-
sen elementit ovat puurunkoisia.

Hyvä suunnittelu sekä rakenteiden ja 
pintojen korkealaatuinen toteutus he-
rättävät ihastusta. Rakennus on loistava 
esimerkki puun käytöstä työympäristön 
virittäjänä. Kohde sijaitsee Espoon Ta-
piolassa.

Rakennukselle on aiemmin myönnet-
ty saksalainen Iconic Award -palkinto. n

teksti | text: mikko Viljakainen

Käännös | translation: nicholas mayow, aaC Global

Puupalkinto 
2013 
Luontokeskus 
Haltialle 
Puupalkinto 
2013 goes to  
the Haltia 
nature centre
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Vuoden 2013 
puupalkintolautakunta 
the jury of the Wood 
Award 2013 competition:  

liisa mäkijärvi 

suomen Metsäsäätiö | 

Finnish Forest Foundation

markku karjalainen 

työ- ja elinkeinoministeriö 

Puurakentamisohjelma |   

Mso Ministry of employment  

and the economy

kim kaskiaro 

talonrakennusteollisuus ry | 

confederation of Finnish house 

construction industries 

mikko Viljakainen 

Puuinfo oy | Finnish timber council
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t
he 2013 Puupalkinto, the Finnish 
Wood Award, goes to Haltia, the 
Finnish Nature Centre. It is the 
first public building in Finland 

to be constructed of cross-laminated wood 
panels. The technique is rapidly becoming 
more common in other parts of the world, 
but nowhere in Finland has it been used for 
such a large building.

The building, inspired by tales from the 
Kalevala, the Finnish epic, is a natural 
part of the exhibition telling visitors about 
Finnish nature parks. The entire building 
breathes with the spirit of wood and mo-
dernity. 

The massive wood panels used in the 
building were made in Austria and then fin-
ished in Finland, while the external clad-
ding is in wood treated with water-glass pre-
servative.

The standard of building and finishing is 
extremely high, while energy solutions use 
cutting-edge technology. The centre, located 
at Nuuksio in Espoo, is warmed and cooled 
using energy from the earth and the sun.

honourable mention 
goes  to metsätapiola

The jury decided to award an honourable 
mention to the Metsätapiola building.

The visitor is surprised by the strong 
forms used for the restaurant in this office 
building, but the new and ingenious use 
of wood also extends to other parts of the 
building. The building is constructed of pre-
fabricated panels which use a brick skin on 
a wood frame. 

The good design coupled with the high 
quality of the construction and finishes 
arouses a good deal of admiration. n

metsätapiola

Arkkitehti- ja pääsuunnittelija |  

Architect and principal designer: 

Arkkitehtitoimisto Pekka helin & co /  

pekka helin, mariitta helineva, antti laiho

tilaaja/rakennuttaja | client/Building owner: 

Kiinteistö oy Metsätapiola 

tauno nokiainen, markku kauppinen

rakennesuunnittelija | structural design: 

Vahanen oy 

mari heino, tero aaltonen

Puuosatoimittaja | timber supplier:  

Metsä Wood

Puuosien työstö | cnc crafting:  

Punkaharjun Puutaito
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mehtimäen katsomo, joensuu
Mehtimäen urheilukatsomon rakennusmateriaaliksi valittiin puu, sillä 
se sopi parhaiten maisemaan. runsaat 1,1 miljoonaa euroa maksa-
neen katsomon jykevä ulkoasu toistaa näyttävästi viereisen monitoi-
mihalli Areenan ilmettä. Areena ohjasi myös värien valintaa.

runsaat 1500 istumapaikkaa kattavan katoksen pinta-ala on noin 
1400 neliömetriä. Katsomoa on mahdollista laajentaa erillisten mo-
duulirakenteiden avulla 3700 istumapaikkaan. Katsomon korkeus on 
yli 15 metriä, syvyys noin 24 metriä ja kokonaisleveys lähes 56 metriä.

Katsomon on suunnitellut joensuulainen Arkkitehtuuritoimisto 
Lappalainen & Korjonen oy.

koy joensuun elli, kiulu- ja 
leilitien opiskelija-asunnot, joensuu
Kuuden pienkerrostalon korttelissa on lähes 100 opiskelija-asuntoa. 
Kaksikerroksisten talo-jen rakennustyöt alkoivat kesällä 2012, ja en-
simmäiset opiskelijat pääsivät uusiin koteihinsa kesällä 2013. Kohde 
on suomen suurimpia passiivitasoisia puukerrostalohankkeita. 

rakenneratkaisu perustuu stora enson massiivipuiseen cLt-ele-
menttitekniikkaan (cross-laminated timber). Levyt tuotiin suomeen 
itävallasta. ovi- ja ikkuna-aukkojen työstöt ja asennus sekä eristeiden 
ja ulkoverhouksen asennus tehtiin stora enson Pälkäneen tehtaalla. 

Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Arcadia. Pääsuunnitte-
lijana toimi Samuli Sallinen.

teS-korjauskohde Virkakatu 8, oulu
Vuonna 1984 rakennetun opiskelija-asuntolan peruskorjauksessa so-
vellettiin Aalto-yliopiston kehittämää tes-menetelmää. Lopputulok-
sena on kasvojen kohotus rakennuksen arkkitehtuuriin sekä ener-
giatehokkuuden paraneminen 70 prosenttia (143 kWh/m2/a ->30 
kWh/m2). 

tes-menetelmän soisi yleistyvän, sillä se on nopea ja kustannus-
tehokas tapa uudistaa talojen vaipan ulkoasu ja energiatehokkuus. 
Kysyntää tekniikalle on suomen rajojen ulkopuolellakin. 

Kohteen on suunnitellut Arkkitehdit m3 oy.

pikku-paavalin päiväkoti, pudasjärvi
rakennuksen arkkitehtonisina lähtökohtina olivat paikallisen raken-
nusperinteen ja kaupunkirakenteen lisäksi Pudasjärven kunnan tahto 
uudistaa julkisten tilojen rakentamista. toiveena oli rakentaa terveel-
linen ja viihtyisä päiväkoti, jossa olisi hyvä sisäilmalta. ratkaisu täs-
mentyi suunnittelun edetessä hirsirakenteeksi. 

rakennuksessa on lamellihirsirunko, jota ei ole lisäeristetty. se on 
matalaenergialuokkaa. Valmiin rakennuksen ilmavuotoluvuksi n50 
mitattiin 0,8 [m3/(h*m2)].

Kohteen on suunnitellut Arkkitehdit m3 oy.

Villa Bruun, kuopio
Päivänvalon hyödyntäminen oli Kallaveden rannalle rakennetun va-
paa-ajantalon suunnitte-lun lähtökohta. rakennusta kiertävät yläik-
kunat tuovat auringonkierron osaksi sisätilaa ja asumista.

Asunto kiertyy järvimaisemaan suuntautuvan atriumpihan ym-
pärille. Liesitakalla varustettu tupa ja makuuhuone ovat talon ydin. 
ulko- ja sisäseinät ovat paksua, puusepänlaatuista mäntyponttilau-
taa, jossa on paljon sydänpuun tuomaa värivaihtelua. ilman peite-
listoja asennetut ikkunat ja ovet ovat myös mäntyä. ulkopinnat har-
maantuvat ajan myötä.  

rakennustyöt tehtiin poikkeuksellisen taitavasti, ja lopputulos on 
puusepänlaatua. rakennesuunnitelmat integroitiin arkkitehdin poh-
ja- ja leikkauspiirustuksiin. Paperia ei tarvittu, vaan rakentaja etsi yk-
sityiskohdat suoraan arkkitehdin tiedostoista. 

Kohteen pääsuunnittelija on arkkitehti Seppo häkli.

kyläniemen huvila, taipalsaari
Lennokas huvila, jonka arkkitehtuuri huomataan. huvila on verraton 
esimerkki puunkäytön mahdollisuuksista ja hieno näyte suunnitte-
lijansa tinkimättömästä arkkitehtuurista. Pilareiden varaan pystytet-
ty rakennus on sovitettu rakennuspaikkaan hienovaraisesti ja luon-
toa säästäen.

Kohteen pääsuunnittelija on arkkitehti olavi koponen.
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mehtimäki grandstand, joensuu
the grandstand area at Mehtimäki was built from wood as this mate-
rial fitted the surroundings. costing eur 1.1 million, the grandstand’s 
magnificent form dramatically echoes the adjacent multipurpose 
Areena hall, which also guided the choice of colours for the building.

seating just over 1,500, the covered grandstand is about 1,400 
m2 in size. it can be extended with separate modules to include up 
to 3,700 seats. designed by the architectural agency Arkkitehtuuri-
toimisto Lappalainen & Korjonen oy from Joensuu, the building is 
more than 15 metres tall and about 24 metres deep, with a total wi-
dth of almost 56 metres.

koy joensuun elli – student housing, joensuu
this block, consisting of six small apartment buildings, contains al-
most 100 student flats. the construction of the two-storey buildin-
gs began in the summer of 2012 and the first students were able 
to move in to their new flats in the summer of 2013. this complex 
is one of the largest projects with passive level wooden apartment 
buildings in Finland. 

the structural solution is based on solid wood construction using 
stora enso’s cross-laminated timber (cLt) boards that were imported 
from Austria. the openings for doors and windows and their instal-
lation, and the installation of insulation and external cladding, were 
done at stora enso’s Pälkäne factory. 

the project was designed by the architectural agency Arcadia, 
with Samuli Sallinen as the main architect.

teS repairs at Virkakatu 8, oulu
the tes method developed b Aalto university was applied in the 
renovation of the small block of student flats, built in 1984. the 
project gave the building an architectural facelift and improved its 
energy-efficiency by 70% (from 143 kWh/m2/a to 30 kWh/m2). 

the tes method is a fast and cost-effective way of renewing a 
building’s facade and improv-ing its energy-efficiency, which is good 
reason to hope that this method will spread. there is also demand 
for it outside Finland. 

this project was planned by Arkkitehdit m3 oy.

pikku-paavali Daycare Centre, pudasjärvi
in addition to local building tradition and urban planning, the archite-
ctural premises of this building included the will of Pudasjärvi council 
to freshen up the process of building public facilities. the council 
was hoping to obtain a healthy and cosy daycare centre with good 
indoor air quality. As the planning process progressed, the decision 
was made to use log structures. 

the low-energy building has a lamellar log frame with no additio-
nal insulation. the n50 air leakage figure for the completed building 
was measured at 0.8 [m3/(h*m2)].

this project was planned by Arkkitehdit m3 oy.

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

the building wraps round an atrium facing the Kallavesi landsca-
pe. the living room and bedroom with their built-in fireplace form 
the core of the building. Both the internal and external walls are of 
thick, top-quality, tongue-and-groove pine boarding with plenty of 
heartwood to provide variation in colour. the doors and windows, 
fixed without architraves, are also of pine. the external surfaces will 
turn grey over time.  

the building work was done with exceptional skill by a single car-
penter 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 in the 
architect’s computer files. 

the main architect was Seppo häkli.

kyläniemi villa, taipalsaari
A leisure home that leaves no one cold. this leisure home is an excel-
lent example of the opportunities that building with wood offers, as 
well as a fine specimen of its designer’s uncompromising approach 
to architecture. the building subtly settles into its location on pillars, 
with minimum disturbance to the environment.

the main designer of the villa is olavi koponen.
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Vuoden 2013 puupalkintokilpailuun lähetettiin 19 
ehdokasta. niistä kahdeksan valittiin loppusuoralle.

eight out of 19 candidates were selected for the 
final phase of the 2013 Wood Award competition.

Villa Bruun

kyläniemi 
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H
elsinki on alun perin puutalo-
jen kaupunki. Kun Helsingistä 
tuli pääkaupunki vuonna 1812, 
keskustan ruutukaava-alueen 

talot määrättiin rakennettavaksi kivestä. Reu-
na-alueille syntyi kuitenkin puutalokortteleita 
ja omilla tonteillaan seisovia kookkaita villo-
ja. 1900-luvun alussa toteutettiin myös isom-
pia puurakenteisia asuntoalueita kasvavalle 
työväestölle ja rakennettiin kirkkoja, asema-
rakennuksia, ravintoloita ja muita julkisia ra-
kennuksia puusta. 

Arkkitehti Jussi Vepsäläinen ja valokuvaa-
ja Jussi Tiainen ovat tehneet mainion oppaan 
Helsingin puuarkkitehtuurista. Pienikokoi-

nen kirja on oivallisesti toimitettu kiteytys 
laajasta aiheesta. Kirjassa on 101 puukoh-
detta, jotka on kuvattu nykykunnossaan. Te-
kijät ovat kiertäneet pääkaupunkia ja valin-
neet kohteita, jotka edustavat monipuolisesti 
eri rakennustyyppejä ja alueita. Kohteista on 
kirjassa lyhyt tekstiluonnehdinta ja yksi tai 
kaksi kuvaa.

Vanhimmat kohteet ovat 1800-luvulta, ja 
mukana on yksittäisten talojen ohella näihin 
päiviin asti säilyneitä korttelikokonaisuuksis-
ta. Uudempaa puuarkkitehtuuria edustavat 
monet julkiset rakennukset, kuten kirjastot, 
kirkot, koulut ja päiväkodit sekä kaupunki-
maiset puutaloalueet ja rivi- ja omakotialueet. 

jussi Vepsäläinen,  
jussi tiainen

puinen helsinki. 
arkkitehtuuriopas  
Wooden helsinki.  
Guide to Architecture 

Parvs Publishing

isBn 978 952 5654 547

hinta kirjakaupoissa 19 €

Price at bookshops €19

PUUSTA | FroM Wood

Kirja taskuun 
ja kävelylle
a pocket guide to 
wooden architecture

teksti | text: Yrjö Suonto

Käännös | translation: aaC Global

Kuva | Photograph: jussi tiainen
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Teksti Text: Vesa Ijäs
Käännös Translation:
Kuvat Photographs: Vesa Ijäs

Kohteet on valittu kattavasti ja mukana on 
myös puusta toteutettuja sisustuskokonai-
suuksia eri aikakausilta.

Taskuun sopiva kirja on helppokäyttöinen 
opas ja käytännöllinen väline ekskursioiden 
valmisteluun. Kohteet on numeroitu ja si-
joitettu alueittain kirjaa jaksottaville kart-
ta-aukeamille, mikä helpottaa suunnistus-
ta ja reittien suunnittelua. Lopussa on vielä 
osoitehakemisto ja rakennustyypeittäin jaet-
tu sisällysluettelo. Tarkempia tietoja kohteis-
ta ei ole mahtunut pieneen kirjaan, mutta 
suunnittelijoiden nimen mukaan voi helpos-
ti hakea lisätietoa.

Jussi Tiaisen valokuvat ovat korkeatasoi-
sia ja Jussi Vepsäläisen laatimat tekstit hy-
viä tiivistelmiä kohteiden ominaisuuksista 
tai historiasta. Tekstit ovat kirjassa suomek-
si ja englanniksi. Taipuisiin kansiin sidottu 
teos on kaunis selailukirja, joka sopii hyvin 
myös lahjaksi. n

a
rchitect Jussi Vepsäläinen and 
photographer Jussi Tiainen 
have produced an excellent 
guide to Helsinki’s wooden ar-

chitecture. The pocket-sized book is an ex-
cellently edited summary of a broad subject. 
It covers examples of the earliest surviving 
wooden buildings in Helsinki to buildings 
that were only built in the last few years. 

The book presents 101 wooden construc-
tions photographed in their current condi-
tion. The makers were not aiming for an ex-
haustive list of buildings; they have chosen 
sites that offer a representative sample of di-
verse building types and urban areas. Each 
site is described briefly and illustrated with 
one or two photos.  

Helsinki was originally a city of wooden 
buildings. When it became Finland’s capi-
tal in 1812, an order was issued to build the 
buildings in the city’s grid plan area of stone. 
However, blocks of wooden buildings and 
large wooden villas were built on the frin-

ges of the city. At the beginning of the 20th 
century, some large wooden residential areas 
were also built for the growing workforce, 
and wood was also used in the construction 
of churches, station buildings, restaurants, 
and other public buildings. 

The book features examples of surviving 
buildings and blocks from those times. More 
recent wooden architecture is represent-
ed by many public buildings, such as libra-
ries, churches, schools, daycare centres, ur-
ban areas of wooden housing, and areas of 
wooden terraced and detached houses. The 
sites have been selected to provide good re-
presentation and included are also wooden 
interiors from various periods.

This pocket-sized book is easy to use and 

very practical for preparing excursions. The 
featured sites are numbered and located by 
area in map spreads, which makes it easier 
to locate the sites and plan your route. There 
is an address index and a list of contents by 
type of building at the end of the book. More 
detailed information about the sites didn’t fit 
into this small book, but it is easy to find fur-
ther information using the designers’ names.

The photographs by Jussi Tiainen are of 
high quality as usual, and Jussi Vepsäläinen 
has written informative and compact sum-
maries of the characteristics and history of 
the buildings and areas. The text is in both 
Finnish and English. Bound in flexible co-
vers, the book is beautiful and great for bro-
wsing. It also makes a nice gift. n
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P
uukerrostalorakentamisen suurim-
mat voittajat saattavat olla betonira-
kentajia. Puukerrostaloissa betoni-
rakentamisen ratkaisuihin tottuneet 

suunnittelijat ja rakentajat joutuvat selvittä-
mään esimerkiksi kosteudenhallintaan, palo-
määräyksiin sekä ääni- ja värähtelytekijöihin 
liittyviä erityiskysymyksiä. Kun ymmärrys ra-
kennusfysikaalisista tekijöistä kasvaa, puuker-
rostalohankkeiden avulla voidaan kehittää pa-
rempia ratkaisuja myös betonirakentamiseen. 

Väitöskirjani ”Puukerrostalojen rakentami-
sen esteet ja mahdollisuudet” tarkastettiin elo-
kuussa 2013 Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda 
edellytyksiä puukerrostalojen yleistymiselle 
tunnistamalla, mitä pullonkauloja ja mah-
dollisuuksia puurakentamiseen liittyy. Ana-
lysoin tutkimuksessani rakennushankkeen 
kokonaisuutta sekä tärkeimpiä rakennutta-
misen, rakentamisen ja suunnittelun sidos-
ryhmiä. Tutkimuksen ytimen muodostivat yli 
150 haastattelua, joilla kartoitin rakennutta-
jien, rakennusliikkeiden, puuelementtiteolli-
suuden, arkkitehtien, viranomaisten ja raken-
nesuunnittelijoiden sekä median edustajien 
käsityksiä puukerrostalorakentamisesta. 

Tutkimuksessa selvisi, että myönteisim-
min puukerrostaloihin suhtautuivat median 
edustajat. Kriittisimpiä olivat rakennuttajat. 
Huomionarvoista oli, että rakennuttajat suh-
tautuivat myönteisesti puukerrostaloihin si-
nänsä. Sen sijaan arvioidessaan asiaa amma-
tillisesta näkökulmasta, käsitykset olivat joko 
negatiivisia tai erittäin negatiivisia. Tuloksista 
voidaan päätellä, että mitä enemmän vastaa-
jilla oli taloudellista vastuuta puukerrostalos-

ta, sitä kielteisemmin he niihin suhtautuivat. 
Rakennuttajat olivat kuitenkin halukkaita 

rakentamaan puukerrostaloja omaan omis-
tukseensa. Myönteisen vastauksen antoi heis-
tä 72 prosenttia. Vastaajaryhmä muodostui 
vuokra-asuntorakennuttajista, mutta heidän 
käsityksensä mukaan puukerrostalot kuiten-
kin soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi.

Tästä huolimatta puukerrostalorakentami-
sen mahdollisuus on vuokra-asuntorakenta-
misessa. Vuokra-asumisessa ennakkoluulot 
eivät vaikuta asunnon valintaan samalla ta-
valla kuin omistusasumisessa. Vuokra-asun-
toyhtiö pystyy myös paremmin kantamaan 
riskejä ja pitämään rakennusta kunnossa.

Viranomaisten tempoilu huolestuttaa

Useimmat esille tulleet esteet liittyvät taloudel-
lisiin riskeihin, takuu- ja vastuuaikoihin sekä 
vakuuksiin. Tästä tulikin väitöskirjatutkimuk-
seni keskeinen väite: Rakentamis- ja kiinteis-
töalan ammattilaisten mielestä puukerrosta-
lo on toteuttajalleen taloudellinen riski. Riski 
johtuu ensinnäkin viranomaistoiminnan en-
nakoimattomuudesta, toisekseen rakennejär-
jestelmiin liittyvästä koerakentamisluonteesta 
ja kolmanneksi kokonaisvastuurakentamises-
ta. Takuuaika on kokonaisvastuurakentami-
sessa kaksi vuotta, vastuuaika kymmenen 
vuotta ja suunnittelijan taloudellinen vastuu 
kokonaispalkkion suuruinen.

Suurimmaksi mahdollisuudeksi puuker-
rostalorakentamiselle nousi hankesuunnitte-
luvaihe, jolloin viranomaisvaatimukset sekä 
rakentamishankkeeseen liittyvät haasteet voi-
daan rajata ja ratkaista. Lisäksi voidaan mää-
ritellä toteutusmalli, joka jakaa hankkeen 
riskejä osapuolten kesken. Sopivan toteutus-
mallin kehittäminen on tärkein edellytys on-
nistuneelle puukerrostalohankkeelle. n

T
he wood-built apartment block is 
a challenging construction pro-
ject since design, construction and 
maintenance call for cooperation 

Median lemmikki, rakentajan kauhu

tuoreen väitöstutkimuksen 
mukaan puukerrostaloihin 
suhtautuu myönteisimmin media 
ja kielteisimmin rakennuttaja. 
Väitöskirjan tekijä Vesa ijäs kertoo, 
mikä rakennuttajia arveluttaa.

obstacles and potential when constructing 
multi-storey apartment buildings in wood

with experts in various fields. Individuals who 
are familiar with the traditional solutions used 
in concrete construction have to deal with spe-
cific problems associated with moisture con-
trol, fire regulations, sound transmission and 
vibration factors, as well as the material itself.

It may well be that wood-built multi-sto-
rey apartment block projects can be used to 
develop better solutions for buildings con-
structed in concrete as understanding of con-
struction physics increases. In fact, it may 
turn out that the biggest winners in the con-
struction of wood-built multi-storey apart-
ment blocks are those who build in concrete.

My doctoral dissertation Obstacles and po-
tential when constructing multi-storey apart-
ment build-ings in wood was examined at 
Tampere University of Technology in August 
2013. The aim of the study was to identify the 
obstacles and potential of building in wood in 
order to establish a basis for constructing mul-
ti-storey apartment buildings in wood more 
frequently. The dissertation studied construc-
tion projects in their entirety and analysed the 
more important interest groups representing 
developers, and construction and design. The 
core of the study consisted of interviews.

A total of 154 people were chosen for the 
interviews, from seven interest groups in the 
realestate and construction fields. The inter-
views conducted in 2010 were with building 
owners, construction companies, the prefab-
ricated wooden element industry, architects, 
structural engineers, officials and the media 
to determine their attitudes to and under-
standing of the construction of multi-storey 
apartment buildings in wood.

The research showed that, of the various in-
terest groups, developers had the most criti-
cal attitude towards wood-built multi-storey 
apartment buildings. The interviews also em-
phasised the importance of structural engi-
neers as ‘guarantors’ of such projects.

On the basis of the results already ob-
tained, the target group selected for the  

PUUSTA | FroM Wood
teksti | text: Vesa ijäs 

Käännös | translation: nicholas mayow

Vesa ijäksen väitöskirja on saatavilla osoitteesta | 
the dissertation of Vesa ijäs is available at:
http://urn.fi/urn:iSBn:978-952-15-3125-5
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SyKSyLLÄ 2013 minulle tarjoutui tilaisuus väitös-

tutkimukseni tulosten peilaamiseen opintomat-

koilla Kanadan Vancouverissa ja ruotsin Växjössä. 

Kanadassa kerrostalot jaetaan kolmeen ryh-

mään: lowrise, mid-rise ja high-rise. tärkeänä 

rajauksena on myös low-cost. Maanjäristysten 

vuoksi tyypillisintä rakentamista ovat matalat ja 

keskikorkeat rakennukset. 

Vierailin työmaalla, jossa rakennettiin Vancou-

verin ensimmäistä kuusikerroksista puista asuin-

kerrostaloa. rakennuttajalla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta vastaavasta kohteesta. 

Kohteen kerrosala oli 7 200 kerrosneliömetriä. 

Koko oli raja, jonka jälkeen rakennuskustannuk-

set nousevat palomääräysvaatimusten vuoksi. 

rakennustyömaalla on jatkuvasti paikalla ra-

kennuttajan edustajan lisäksi työmaainsinööri ja 

arkkitehti. he valvovat rakentamista ja ratkovat 

mahdollisesti eteen tulevia käytännön ongelmia. 

Kohde toteutuu vapaarahoitteisena, ja en-

simmäisenä alueelle onkin rakennettu esitte-

ly- ja myyntitilat. rakentajat ja ostajat tuntuivat 

hyväksyvän, että ”low-cost” -rakennusten ääni-

eristys on huonompaa ja rakenteet heikompia 

kuin kalleimmissa taloissa. 

syksyllä vierailin Växjössä etelä-ruotsissa. tutus-

tuin kaupungin ekologisen rakentamisen tavoittei-

siin ja vierailin puurakennuskohteissa sekä puura-

kentamistutkimusta tekevässä Linné-yliopistossa. 

Kohteista merkittävin on neljästä kahdek-

sankerroksisesta puukerrostalosta muodostuva 

rakennusryhmä. omistusasuntokohde on val-

mistunut vuonna 2009. Kokonaisuus on moni-il-

meinen, ja puu on esillä myös parvekerakenteis-

sa ilman suojaavaa pintakäsittelyä. Ajatuksena on 

ilmeisesti itävaltalainen tapa jättää puu sellaise-

naan harmaantumaan. 

Växjön kaupungin sitoutuminen ympäristöar-

voja kunnioittaviin toimenpiteisiin on esimerkil-

listä. Vaikka alueella ei ole puuteollisuutta, kau-

pungin tavoitteena on jatkaa puurakentamisen 

linjalla. n

IN AUTUMN 2013, i was given the chance to de-

monstrate the results of my research on study/

seminar trips to Vancouver in canada and Väx-

jö in sweden.

in canada, apartment buildings are divi-

ded into three groups: low-rise, mid-rise and 

high-rise. Low-cost is also an important limiting 

factor. Because of seismic problems, buildings 

here are typically low-rise and mid-rise.

We visited the site of Vancouver’s first six-sto-

rey wood-built apartment block. the develo-

per had no previous experience of constructing 

such a high apartment block in wood.

the building had a gross area of 7,200 squa-

re metres. this size was a limiting factor, since 

beyond this, construction costs rise because of the 

requirements set by the fire regulations. A clerk of 

works, site engineer and architect were present 

on the site all the time to supervise construction 

and resolve any practical problems which emer-

ged on site.

the building, which was privately financed, 

was the first to be built in the area with shops 

and display space. developers and purchasers 

seemed to be aware that in building, ‘low-cost’ 

usually implies lower quality in terms of sound 

insulation and vibration, for example.

in the autumn, i went to Växjö in southern 

sweden. i learned about the city’s goals with re-

gard to ecological building, visited Linné uni-

versity, which carries out research on building 

in wood, and took a look at several buildings 

constructed in wood.

the most important of the buildings i visited 

was a complex of four, eight-storey wood-built 

apartment blocks. the development, completed in 

2009, consisted of owner-occupied apartments. 

overall, the complex had a varied appearance and 

wood could be seen in the balcony construction 

without any protective finish being used. the idea 

presumably follows the Austrian practice of lea-

ving the wood au naturel to turn grey with time.

the commitment of the city of Växjö to ac-

tion which respects environmental values is 

exemplary. Although there is no forest-products 

industry in the area, it is the city’s goal to con-

tinue to pursue a course of building in wood. n

follow-up research comprised developers 
and structural engineers. The aim of the in-
terviews was to establish at what stage of the 
building process it was possible to identify 
obstacles to the construction of multi-storey 
apartment buildings in wood.

The interviewees were asked to compare 
their feelings about the differences between 
wood-built and concrete apartment blocks 
in the following areas: project management, 
design, construction, maintenance and re-
pair, the effect of potential damage, and suit-
ability for residential use. In addition, inter-
viewees were asked about their enthusiasm 
for building apartment blocks in wood and 
their opinion as to the greatest obstacle to 
building apartment blocks in wood.

The favourable attitude of the interview-
ees towards apartment blocks built in wood 
attracted a good deal of attention. On the 
other hand, in assessing the matter from the 
professional viewpoint, the interviewees’ at-
titudes were negative or extremely negative. 
It could be inferred from the results that 
negative attitudes grew as financial commit-

ment increased. Most favourable responses 
came from representatives of the media, 
while most resistance came from developers.

The research carried out in 2011 produced 
favourable results about the enthusiasm of de-
velopers for constructing apartment blocks 
in wood to be retained in their own owner-
ship. The group was made up of developers of 
apartment blocks built to rent, who also ex-
pressed the view that wood-built apartment 
blocks were best suited for owner-occupation.

Nevertheless, there is potential for wood-
built apartment blocks in build-to-rent con-
struction. When living in rented property, 
preconceived ideas do not affect choice of 
apartment in the same way as in owner-oc-
cupied property. Furthermore, a rental hous-
ing company is better able to carry risks and 
keep the building in good condition.

From obstacles to opportunities

Most of the obstacles that emerged were 
associated with financial risks, guarantees, 
defects liability and sureties. Indeed, this 
became a key thesis in my doctoral disser-

tation. According to the opinions of profes-
sionals in the development and property 
sectors, the wood-built apartment block rep-
resents a financial risk to those who build it. 
This stems from the unpredictability of the 
authorities, the experimental nature of the 
construction systems used and the way over-
all liability is apportioned. As far as liability 
is concerned, there is a guarantee period of 
two years and a liability period of ten years, 
while the extent of the financial liability of 
designers is equal to the size of their fees.

My research showed that the greatest op-
portunity lies in the influence of the pro-
ject-planning stage as an enabling factor in 
constructing apartment blocks in wood. At 
the project planning stage, the requirements 
of the authorities, plus the technical, finan-
cial and operational challenges can be deter-
mined and resolved. Moreover, a realisation 
model that distributes the contractual risks 
can be specified at the planning stage. Devel-
oping an appropriate realisation model is the 
most important requirement for a successful 
wood-built apartment block project. n

kanadan työmailla arkkitehti on aina paikalla
Wood-built apartment blocks around the world
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Puutaituri Punkaharjulta
Wood skills at work

T
ero Tirronen, 39, on puuyrittä-
jä toisessa polvessa. Yhdessä vel-
jensä Janne Tirrosen kanssa hän 
omistaa vuonna 1998 perustetun 

Punkaharjun Puutaidon. Nimen mukaises-
ti veljeksille on kertynyt puun käsittelytaitoa 
erityisesti vanerista ja kertopuusta. 20 hengen 
yritys tekee tietokoneohjattuja CNC-työstöjä 
teollisuudelle ja rakentamiseen.

Puutaito on tehnyt muun muassa Aalto-yli-
opiston nollaenergiatalo Luukun kertopuu-
rungon sekä Punkalive-malliston tuotteet. 
Tyypillinen työstettävä rakennusosa on suu-
rista kertopuulevyistä tehty vino kattopalk-
ki, johon tehdään valmiiksi läpiviennit ilman-
vaihtokanaville, loveukset räystäsrakenteille 
sekä muut tarvittavat työstöt.

Yksi työtehtävä on jäänyt viime vuosilta 
Tero Tirrosen mieleen. Punkaharjun Puutai-
to sai kaksi vuotta sitten tehtäväkseen valmis-
taa kertopuupilarit Tapiolaan rakennettavan 
Metsä Woodin toimistotalon ravintolasaliin 
(s.46). Yhteensä 16 pukkimaista pilaria työs-
tettiin teräksisiä liitoskappaleita myöten täy-
sin asennusvalmiiksi. Monimuotoiset pilarit 
toteutettiin viipaletekniikalla kertopuuai-
hioista. Jokainen pilari koottiin yli 40 osasta.

”Suunnittelu alkoi hakemalla työstöteknii-
kan rajoja”, Tirronen sanoo. Monien vaihto-
ehtojen jälkeen tehtiin koeversio, joka osoit-
tautui liian kalliiksi. 

”Onneksi arkkitehti ei lannistunut takais-
kusta, vaan teki uuden ja pa-
remman luonnoksen.” Luon-
noksesta työstettiin pilarit, 
jotka ovat nähtävissä Metsä 
Woodin toimistotalossa Es-
poon Tapiolassa.

Tero Tirrosen mukaan Suomessa on kor-
keatasoista puuosaamista. ”Se ei kuitenkaan 
löydy Kehä kolmosen läheltä”, Tirronen tote-
aa. ”Me toimitaan täällä korvessa, ja siksi ti-
laaja ja tekijä eivät aina kohtaa.” 

Tirrosen yrityksen leipä tulee teollisuu-
delle tehtävistä suurista toimituksista, joita 
tietokoneohjattu työasema tekee koko ajan. 
”Jotain uutta pitää kuitenkin aina kehitellä”, 
Tirronen sanoo. 

Uusin tuote on kaarevista ja suorista ker-
toelementeistä muunneltava seinäkejärjestel-
mä. Sen sovelluksia on käytetty muun muassa 
Helsingissä Jääkiekon MM-kisoissa 2012 ja 
Finlandia-talon tapahtumissa. n

t
ero Tirronen, 39, is a second 
generation timber merchant. He 
and his brother Janne Tirronen 
own a company called Puutai-

to in Punkaharju, which was founded in 
1998. The name means ‘wood skill’ and the 
two brothers have acquired plenty of skill 
in handling wood, especially plywood and 
laminated veneer lumber (LVL). The 20-
man firm carries out computer-controlled 
cutting for industry and construction using 
CNC technology.

Recent jobs carried out by Puutaito in-
clude the LVL frame for Luuk-
ku, the Aalto University ze-
ro-energy house and products 
for the Punkalive range. Typ-
ical building components that 
the company produces are 

sloping roof beams cut from 
large LVL panels, complete with 
holes for ducts and cut-outs to 
house the eaves construction.

The firm’s most interesting 
project over the last few years 
was probably making the LVL 
columns for the Metsä Wood restaurant 
(p. 46). A total of 16 trestle-like columns 
were produced, ready for fixing and com-
plete with steel jointing plates. The com-
plex forms of the columns were cut from 
LVL blanks using a layering technique and 
each column was made up from 40 individ-
ual components.

“The design started by stretching the en-
velope as far as the cutting technology was 
concerned,” says Tirronen. 

After trying out different versions, a 
specimen test-piece was cut, but it proved 
to be too expensive. 

“Fortunately, this setback didn’t put the 
architect off. He just made a newer and bet-
ter sketch.” 

This was the drawing used to cut the col-
umns that can be seen in the Metsä Wood 
office block in Tapiola.

According to Tero Tirronen, Finland 
has a reservoir of top-class skill in han-
dling wood. 

“You just don’t find it alongside Helsin-
ki’s Ring Road 3,” he points out. “We work 
in Punkaharju in Eastern Finland, so the 
client and the supplier don’t always meet.”

The company’s ‘bread 
and butter’ comes from the 
large batches of cutting their 
CNC unit does for industry 
on a non-stop basis. “Never-
theless, you have to develop 
something new all the time,” 

says Tirronen. 
Their latest product is a variable par-

titioning system made up of curved and 
straight LVL elements. Adaptations of the 
system have been used for the 2012 Ice 
Hockey World Championships and for 
events at Finlandia Hall in Helsinki. n

”KORKEATASOISTA 
PUUOSAAMISTA EI 
AInA Löydy KEHÄ 

KOLMOSEn LÄHELTÄ.”

“you don’t 
fInd toP-class 

Wood HandlIng 
sKIlls alongsIde 

HelsInKI’s  
rIng road 3.”
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hALTIA
rainer mahlamäki

syntynyt | Born 1956

Arkkitehti | Architect 

sAFA, ttKK tampere 

university of  

technology 1987

ArK 211 Fise AA

Professori, oulun yliopisto |  

Professor, university of oulu 1999–

Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja 

Chairman of the Finnish Association of 

Architects 2007–2011, Suomen Valkoisen 

Ruusun ritari Knight of the White Rose of 

Finland 2005

marko Santala

syntynyt | Born 1965

Arkkitehti | Architect 

sAFA, oulun yliopisto 

oulu university 2008

A ArK 299, 

Pääsuunnittelijakoulutus | 

Main designer 2007

rakennusarkkitehti | Building architect,  

ttoL 1991

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki 

oy 1998–

tarja Suvisto

syntynyt | Born 1962

rakennusarkkitehti | 

Building architect, LtoL 

1987, A ArK 328

Arkkitehtitoimisto 

Lahdelma & Mahlamäki  

 oy 1998–

vIRKAKATU JA PIKKU-PAAvALI
janne pihlajaniemi

syntynyt Born 1970, oulu

Arkkitehti Architect, 

oulun yliopisto university 

of oulu 1998

kari nykänen

syntynyt Born 1970

Arkkitehti Architect, 

oulun yliopisto university 

of oulu 1997

jaakko kallio-koski

syntynyt | Born 1978

Arkkitehti | Architect, 

oulun yliopisto university 

of oulu 2007

Arkkitehdit m3 oy on 

suunnitellut näyt telyitä, pientaloja ja julkisia 

rakennuksia sekä tehnyt maankäytön 

suunnittelua ja va laistussuunnittelua. 

osakkaat toimi vat opettajina ja tutkijoina 

oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla. 

toimisto on saanut useita palkintoja 

arkkitehtuurikilpailuissa. 

M3 Architects has carried out a number of 

building projects ranging from exhibitions 

and detached houses to public buildings, 

and performed land use planning and 

lighting design. The partners also lecture 

at the University of Oulu. The firm has won 

several awards in architectural competitions. 

ANKKURI
hermann kaufmann

syntynyt | Born. 1955, 

reuthe, Bregenzerwald

Arkkitehti, di | Architect, 

M.sc. (eng.), technical 

university of innsbruck

Professori | Professor, 

technical university of Munich

hermann Kaufmann on puuarkkitehtuurin 

professori Münchenin teknillisessä yliopis-

tossa. Pitkällä työlistalla on Vorarlbergin 

maisemaan ja kulttuuriperintöön sopeutet-

tuja puurakennuksia. Kaufmann on saanut 

spirit of nature puuarkkitehtuuripalkinnon 

vuonna 2010.

Hermann Kaufman is a professor at the 

Technical University of Munich, specialising 

in wooden architecture. His long list of 

creations includes wooden buildings sitting 

with the landscape and cultural heritage 

of Vorarlberg. Kaufman received Spirit of 

Nature Wood Architecture Award in 2010.

vILTTIhATTU
pekka koli

syntynyt | Born 1966

Arkkitehti | Architect 

sAFA, ttY tampere 

university of technology 

2006

rakennusarkkitehti | 

Building architect, ttoL 1991

Arkkitehtitoimisto tilatakomo oy, partner

taina jordan

Arkkitehti | Architect sAFA, 

ttY tampere university of 

technology 2000 

rakennusarkkitehti | 

Building architect, ttoL 

1991

Pekka Kolin työt ovat pääasiassa koulu-, 

päiväkoti- ja asuntosuunnittelua.

taina Jordan oli Tilatakomo Oy:n osakas 

vuoteen 2010 saakka. Nykyisin pääomistajana 

PUUSTA Innovations Oy:ssä.

Pekka Koli’s designs have mostly been for 

schools, daycare centres and housing.

Taina Jordan was partner in Tilatakomo 

Architects until 2010. Currently she is the 

owner of PUUSTA Innovations Oy.

dÄhLhÖLzLI zOO
patrick thurston

syntynyt Born: 1959, 

uetikon am see, sveitsi 

switzerland

Arkkitehti Architect BsA 

sWB siA, (itseoppinut self-

taught)

Patrick thurston on suunnitellut julkisia 

rakennuksia, asuinrakennuksia ja 

täydennysrakentamista. hän työskentelee 

luonnon- ja maisemansuojeluun liittyvissä 

hankkeissa. thurston toimii aktiivisesti 

sveitsin arkkitehtiliitossa (BsA). 

Patrick Thurston has designed public 

buildings, residential buildings and infill 

projects. He is working on projects for 

environmental and landscape protection. 

Thurston is an active member of the 

Federation of Swiss Architects (BSA). 

Aalto university Wood Program 2012-2013

oulu university summer Workshop 2013

PROFIILI | ProFiLe
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CLT on yksi maailman ekologisimmista rakennusinnovaatioista. Se soveltuu 
erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan rakennusnopeutta ja energiatehokkuutta.

Tutustu palveluihimme: puumerkki.fi.
Rakentamisen Ratkaisut
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