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Heikkilä, Jari & Koiso-Kanttila, Jouni (eds.),  Weathered and improved by
time—Modern Wooden Town -graduate school 2003–2006
Faculty of Technology, Department of Architecture, University of Oulu, P.O.Box 4100, FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. C 264, 2007
Oulu, Finland

Abstract
The Department of Architecture at the University of Oulu is coordinating the Modern wooden town
graduate school, which is a national multidisciplinary graduate school established to improve the
scientifi c level and activate the internationalization of wood construction research. The graduate
school started its activity with funding from the Ministry of Education in the beginning of 2003.

Besides the Department of Architecture at the University of Oulu, the domestic partners of the
graduate school are the Departments of Architecture, Structural and Environmental Engineering and
Wood Processing Engineering at the Technical University of Helsinki, the Departments of
Architecture and Structural Engineering at the Technical University of Tampere and the National
Research Centre VTT. The aim of the Modern wooden town graduate school is to deal with wood
construction and architecture as a whole. Traditionally, research in architecture, structural
engineering and wood products technology has been carried out separately from each other. The
partnership institutions of this graduate school are working on three focus areas that complement each
other. These areas are architecture and urban planning; structures, structural systems and building
physics; and the material science and production technology of wood, wood products and life span
technology of wood.

The education provided by the Modern wooden town graduate school has concentrated on
researching the methodology of technical sciences and scientifi c writing, argumentation and
publishing. This publication is a part of the education in scientifi c writing, which is intended to guide
postgraduate students to independent information searching and utilization. The collection consists
of scientifi c articles written by young researchers, and they are divided into the three focus areas of
the graduate school. The multidisciplinary character of the graduate school can be seen in the wide-
ranging content of the articles, and on the other hand in the interesting research topics that are situated
between the traditional scientifi c areas. The articles show the richness and diversity that characterize
present Finnish wood construction research.





Heikkilä, Jari & Koiso-Kanttila, Jouni (toim.), Patinoituu ja paranee—Moderni
puukaupunki -tutkijakoulu 2003–2006
Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto, Oulun yliopisto, PL 4100, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 264, 2007
Oulu

Tiivistelmä

Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston johtama
valtakunnallinen, monitieteinen tutkijakoulu, joka perustettiin puurakentamisalan tutkimuksen
tieteellisen tason nostamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi. Tutkijakoulun toiminta
käynnistyi opetusministeriön myöntämän rahoituksen pohjalta vuoden 2003 alussa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisäksi tutkijakoulun kotimaisia osapuolia ovat
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto sekä
puunjalostustekniikan osasto, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto ja
rakennustekniikan osasto sekä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Moderni puukaupunki -
tutkijakoulun tavoitteena on käsitellä puurakentamista ja -arkkitehtuuria kokonaisuutena.
Perinteisesti arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan sekä puutuotetekniikan tutkimusta on tehty
toisistaan erillisinä. Tutkijakoulun yhteistyölaitokset toimivat kolmella toisiaan tukevalla
painopistealueella, joita ovat arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, rakenteet, rakennetekniset
järjestelmät ja rakennusfysiikka sekä puun materiaalitiede, tuotantotekniikka, puutuotteet ja
elinkaaritekniikka.

Moderni puukaupunki -tutkijakoulun antama koulutus on keskittynyt tekniikan alan
tutkimusmetodiikkaan sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Julkaisu on osa
tutkijakoulun tieteellisen kirjoittamisen koulutusta, jonka tarkoituksena on ohjata opiskelijoita
itsenäiseen tiedon hakuun ja työstämiseen. Kokoelma sisältää tutkijaopiskelijoiden laatimia
tieteellisiä artikkeleita, jotka jakautuvat tutkijakoulun kolmelle painopistealueelle. Tutkijakoulun
monitieteisyys näkyy toisaalta artikkelien sisällön laaja-alaisuutena ja toisaalta kiinnostavina,
perinteisten tieteenalojen välimaastoon sijoittuvien tutkimusaiheiden syntymisenä. Artikkelit
osoittavat sen rikkauden ja monipuolisuuden, joka vallitsee suomalaisessa puurakentamisalan
tutkimuksessa.





Alkusanat

Jari Heikkilä

Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston johtama 
valtakunnallinen, monitieteinen tutkijakoulu, joka perustettiin puurakentamisalan tutki-
muksen tieteellisen tason nostamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi. Tutkijakou-
lun toiminta käynnistyi opetusministeriön myöntämän rahoituksen pohjalta vuoden 2003 
alussa. 
    Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisäksi tutkijakoulun kotimaisia osapuolia ovat 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto sekä 
puunjalostustekniikan osasto, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto ja ra-
kennustekniikan osasto sekä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Moderni puukaupun-
ki -tutkijakoulun tavoitteena on käsitellä puurakentamista ja -arkkitehtuuria kokonaisuute-
na. Perinteisesti arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan sekä puutuotetekniikan tutkimusta 
on tehty toisistaan erillisinä. Tutkijakoulun yhteistyölaitokset toimivat kolmella toisiaan 
tukevalla painopistealueella, joita ovat arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, rakenteet, 
rakennetekniset järjestelmät ja rakennusfysiikka sekä puun materiaalitiede, tuotantotek-
niikka, puutuotteet ja elinkaaritekniikka. 
    Moderni puukaupunki -tutkijakoulun antama koulutus on keskittynyt tekniikan alan tut-
kimusmetodiikkaan sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Tämä julkaisu on 
osa tutkijakoulun tieteellisen kirjoittamisen koulutusta, jonka tarkoituksena on ohjata opis-
kelijoita itsenäiseen tiedon hakuun ja työstämiseen. Kokoelma sisältää kymmenen tutkija-
opiskelijan laatimaa tieteellistä artikkelia, jotka on kirjoitettu ja viimeistelty tutkijakoulun 
eri laitosten professorien ja tohtoreiden ohjauksessa. Artikkelit jakautuvat tutkijakoulun 
kolmelle painopistealueelle. Tutkijakoulun monitieteisyys näkyy toisaalta artikkelien si-
sällön laaja-alaisuutena ja toisaalta kiinnostavana, perinteisten tieteenalojen välimaastoon 
sijoittuvien tutkimusaiheiden syntymisenä. Kokoelman nimi ”Patinoituu ja paranee” on 
otettu Kari Niskasaaren artikkelista.
    Kiitän kaikkia tutkijakoululaisia, jotka laativat artikkelin tähän julkaisuun. Kunkin ar-
tikkelin kirjoittaminen on ollut monivaiheinen prosessi, jossa tekstiä on hiottu julkaisu-
kuntoon usean arviointikierroksen jälkeen. Näin artikkelin rakenne, kieliasu ja tieteellinen 
pätevyys ovat vaiheittain jalostuneet. Uskon, että artikkelin tekeminen on ollut kirjoittajille 
poikkeuksellisen tehokasta tieteellisen kirjoittamisen koulutusta. Kiitän niitä tutkijakoulun 
eri taustalaitosten edustajia, jotka ovat käyttäneet aikaansa ja asiantuntemustaan kirjoitta-
jien ohjaamiseen. 



Artikkeleita ovat eri vaiheissa arvioineet professorit tai tohtorit Ilmari Absetz, Jari Heikkilä, 
Matti Kairi, Markku Karjalainen, Jouni Koiso-Kanttila, Kimmo Lapintie, Ralf Lindberg, 
Raine Mäntysalo, Aino Niskanen, Tero Paajanen, Tuomo Poutanen, Alpo Ranta-Maunus, 
Kari Salonen, Anu Soikkeli, Aarne Tarumaa, Pertti Viitaniemi ja Anna-Maija Ylimaula. 
Emeritusprofessorit Unto Siikanen ja Tuija Vihavainen ovat toimineet koko artikkeliko-
koelman tieteellisinä arvioitsijoina. Heidän perusteellinen ja huolellinen tarkastustyönsä 
ansaitsee lämpimän kiitoksen. Filosofi an tohtori Jari Sivonen Oulun yliopistosta on pa-
neutunut artikkeleiden kieliasun viimeistelyyn. Arkkitehtiylioppilas Mikko Leppänen on 
muokannut artikkelien ulkoasua. Esitän sydämelliset kiitokseni molemmille. 
    Artikkelikokoelma osoittaa sen rikkauden ja monipuolisuuden, joka vallitsee suomalai-
sessa puurakentamisalan tutkimuksessa. Nuoret tutkijat ovat tarmokkaasti avartamassa ja 
syventämässä suomalaista puurakentamisen osaamista.
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Johdanto

Jari Heikkilä

Puurakentamisen tila Suomessa

Suomi on maailman johtavia puurakentamismaita. Tämä johtuu Suomen puuvarojen rik-
kaudesta. Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja sen maa-alasta 76 % on metsän peittämää. 
Suomen metsien kasvu on ollut viime vuosiin saakka suurempi kuin poistuma, ja puun 
vuosittaista hyötykäyttöä voitaisiin selvästi lisätä. Puun lisäkäyttö luo uusia työpaikkoja 
sekä edistää Suomen vientiä ja parantaa kansantaloutta. Erään arvion mukaan Suomen 
metsäalan vientitulot olisi mahdollista jopa kaksinkertaistaa nykyisestä tasosta. Siksi val-
tiovalta onkin Suomessa panostanut merkittävästi puurakentamisen kehittämiseen 1990-
luvun alusta lähtien. Tämän panostuksen avulla on haluttu lisätä puun käyttöä nimenomaan 
rakentamisessa. 
    Kehittämistyössä on kyetty nostamaan esille puurakentamisen etuja. Puu on kevyt, 
luja, joustava ja esteettisesti miellyttävä rakennusmateriaali. Puu on myös uusiutuva ja 
paikallinen materiaali, joka sitoo ilmakehän hiilidioksidia ja vähentää näin kasvihuone-
kaasujen haitallisia vaikutuksia. Tehdyn kehittämistyön ansiosta puu on noussut entistä 
merkittävämpään asemaan suomalaisessa rakentamisessa. Rakentamista koskevat palo-
turvallisuusmääräykset on uudistettu siten, että puun käyttömahdollisuudet ovat lisäänty-
neet huomattavasti. Puurakentaminen on ollut näkyvästi esillä julkisuudessa, ja Suomeen 
on saatu syntymään uudentyyppisiä puurakenteita ja -rakennuksia.  Puutavaran käytössä 
Suomi on viimeisten vuosien aikana tehnyt maailmanennätyksen. Suomalaiset käyttävät 
enemmän sahatavaraa asukasta kohden kuin mikään muu kansa maailmassa. Suomen 
puutuoteteollisuuden bruttoarvo on enemmän kuin kaksinkertaistunut 1990-luvun aikana. 
Myös vienti on kasvanut ripeästi. Näin on perusteltua puhua puurakentamisen uudesta tu-
lemisesta Suomessa. 
    Puurakentamisen kehittämistyössä on keskitytty pääasiassa puurankarakentamiseen, 
johon on luotu suomalainen avoin puurakentamisjärjestelmä. Puurakentamisjärjestelmää 
on näkyvimmin sovellettu uudessa puukerrostalorakentamisessa.



Puurakentamisen menestyminen edellyttää tieteellistä tutkimusta ja 
tutkijankoulutusta 

Suomen valtiovalta on merkittävästi tukenut puurakentamisen kehittämistä. Tämä tuki on 
toteutettu erilaisina teknologiaohjelmina, ja rahoitus on kohdistunut lähinnä tuotekehitys-
työhön. Kehittämistyössä on jouduttu toteamaan, että puurakentamisalan tieteellinen pohja 
on ohut ja hajanainen. Siksi nyt tulisi vahvistaa nimenomaan tieteellistä perus- ja soveltavaa 
tutkimusta ja siten nostaa tieteellisen osaamisen tasoa. Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena 
tulee olla rakentamisen, arkkitehtuurin, asumisen ja rakennetun ympäristön laadun paran-
taminen sekä ihmisten omaan elinympäristöönsä kohdistuvien vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistaminen. Kehittämistyössä on havaittu, etteivät Suomessa vallinneet yhdyskunta-
suunnittelun ja rakentamisen mallit enää vastaa yhteiskunnan tarpeita. Puurakentaminen 
sekä tiivis ja matala kaupunkimalli merkitsevät yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista 
hallitsevien käytäntöjen muutosta, ja ne edellyttävät uusista ongelmanasetteluista lähtevää 
tieteellistä tutkimusta. 
    Viimeisen vuosikymmenen aikana ovat sekä arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun 
että rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimus vahvistuneet Suomessa. Myönteisestä ke-
hityksestä huolimatta näiden alojen tutkimus on edelleenkin ohutta, liian kansallista ja liian 
tuotekehityssuuntautunutta. Siksi tutkimuksen tulisi suuntautua aikaisempaa painokkaam-
min näiden tieteenalojen teorianmuodostukseen sekä uusien käsitteiden, toimintamallien 
ja paradigmojen tutkimiseen. Tutkimuksen tieteellisen tason parantaminen, kansainvälis-
tymisen lisääminen ja tutkijakoulutuksen tehostaminen edellyttävät laajaa kansallista ra-
kennusalan monitieteistä tutkijakoulutusohjelmaa. Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on 
perustettu vastaamaan tähän tehtävään maamme kaikkien rakennusalan tutkimusyhteisöjen 
yhteistyönä.
    Moderni puukaupunki -tutkijakoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa puurakenta-
misalan tieteellistä tutkimusta ja yhdensuuntaistaa toimintaan osallistuvien yliopistojen, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa. Tutkijakoulusta vastaavan Oulun 
yliopiston lisäksi tutkijakoulun kotimaisina osapuolina toimivat Teknillinen korkeakoulu, 
Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Moderni puu-
kaupunki -tutkijakoulun tavoitteena on käsitellä puurakentamista ja -arkkitehtuuria ko-
konaisuutena. Perinteisesti arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan sekä puutuotetekniikan 
tutkimusta on tehty toisistaan erillään. Näiden luontaisesti toisiaan tukevien alojen tut-
kimuksen yhdistäminen on luonut uusia ja kiinnostavia mahdollisuuksia tutkimukselle. 
Tutkijakoulun osapuolet toimivat kolmella painopistealueella, joita ovat arkkitehtuuri ja 
yhdyskuntasuunnittelu, rakenteet, rakennetekniset järjestelmät ja rakennusfysiikka sekä 
puun materiaalitiede, tuotantotekniikka, puutuotteet ja elinkaaritekniikka. Tutkijakoulu 
on asettanut tavoitteekseen ohjata suomalaista puurakentamisalan tutkimusta aikaisempaa 
ongelmalähtöisemmäksi, mikä edellyttää yhteistyön tiivistämistä alan elinkeinoelämän 
kanssa ja sen tarpeiden huomioon ottamista tutkimustoiminnan suuntaamisessa. Uuden 
tutkimustiedon avulla voidaan vahvistaa paitsi alan tuotekehitystyötä ja puurakentamisen 
laatua myös puualan koulutusta. 
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Kaikelle rakennusalan tutkimukselle on luonteenomaista poikkitieteellisyys. Uusi tieto 
löytyy usein monitieteisen ja poikkiteknologisen yhteistyön avulla. Eri tutkimusryhmien 
yhteisprojektit ja erityisesti tieteenalat ylittävät yhteiset hankkeet ovat rakennusalalla ol-
leet harvinaisia. Tieteidenvälisen yhteistyön lisääminen on edellytys innovatiivisen, luovan 
ja tehokkaan tutkimusympäristön kehittämiselle. Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on 
luotu monitieteiseksi foorumiksi, joka mahdollistaa yhteistyön arkkitehtien ja insinööri-
en, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä tutkijoiden ja elinkeinoelämän välillä lisäämällä 
toisten tieteenalojen tuntemusta sekä tutkijoiden ymmärrystä alan yritysten vaatimuksis-
ta. Tutkijakoulun monitieteinen lähestymistapa luo tutkimukselle innostavan kontekstin: 
puuteknologian, puutuotteiden tai puurakenteiden tutkimuksen tulee antaa mahdollisuudet 
uudenlaisiin rakennusteknisiin tai arkkitehtonisiin ratkaisuihin ja luoda uusia mahdolli-
suuksia puun käyttöön.
    Moderni puukaupunki -tutkijakoulun tavoitteena on myös edistää tutkimuksen kansain-
välistymistä. Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa edelleen sekä puurakentamisalan 
yritystoiminnassa että tutkimuksessa. Puututkimus on ollut alue, joka on kansainvälisesti 
kiinnostanut vain niitä maita, joiden kansantaloudesta metsätalous ja metsätalouden tuot-
teet muodostavat oleellisen osan. Tässä suhteessa Suomi on erikoisasemassa, ja puututki-
muksessa Suomi voisi poikkitieteellisiä resurssejaan hyödyntämällä nousta kansainväli-
sesti johtavaan asemaa. Puualan tutkimuksessa keskieurooppalainen osaaminen on ollut 
tähän saakka johtavaa maailmassa. Tärkeimmät puurakennusalan uudet innovaatiot on 
tehty Etelä-Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueella. Jos Suomessa halutaan nopeasti nostaa 
tutkimuksen ja siten myös koko puurakentamisalan osaamisen tasoa, on lisättävä yhteis-
työtä keskieurooppalaisen huippututkimuksen kanssa. Kansainvälisen huippututkimuksen 
ja -osaamisen tunteminen tukee Suomen tutkimusta ja synnyttää uusia oivalluksia ja inno-
vaatioita. Mekaanisen metsäteollisuutemme vision toteuttaminen on mahdollista vain, jos 
alan tieteellistä tutkimusta vahvistetaan ja tutkijakoulutusta tehostetaan. Uusien pitkälle 
jalostettujen tuotteiden ja tuotejärjestelmien kehittäminen voi tapahtua vain uuden, entistä 
syvällisemmän puututkimustiedon avulla. 

Puurakentamisalan ajankohtaisia tutkimustarpeita

Moderni puukaupunki -tutkijakoulua perustettaessa pyrittiin tunnistamaan puurakentamis-
alan ajankohtaisia tutkimustarpeita. Tällöin kirjattiin tieteenaloittain muun muassa seuraa-
vat tutkimusaiheet.  

Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu

– asuinrakentamisen mallit ja asumisen palautetutkimus 
– arkkitehtuurin materiaalisidonnaisuus
– arkkitehtuurin miljöövaikutusten arvioinnin kehittäminen
– suomalaisen puukaupungin ominaispiirteet ja identiteetti
– puukaupunkiperinteen hyödyntäminen tulevaisuuden kaupunkirakentamisessa
– puujulkisivujen palon- ja pitkäaikaiskestävyyden kysymykset
– rakennejärjestelmien vaikutus puurakennusten suunnittelu- ja muuntojoustavuuteen
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Rakenteet, rakennetekniset järjestelmät ja rakennusfysiikka

– puurakennusten rakennusfysikaalinen ja energiatekninen toimivuus ja 
   materiaalien yhteiskäyttö
– energiatehokkaat rakennusjärjestelmät, puurakennusten tiiviys ja ilmanvaihto
– kosteuden vaikutus puurakenteiden lujuuteen, kestävyyteen ja luotettavuuteen
– puurakennusten ääni- ja palotekniikka, puuvälipohjien kehitystyö
– puurakenteiden liitostekniikka, puurakenne- ja -elementtijärjestelmien kehittäminen
– innovatiivisten puurakenteiden suunnittelumenetelmien kehittäminen
– puurakentamisen tietotekniikka

Puun materiaalitiede, tuotantotekniikka, puutuotteet sekä elinkaaritekniikka

– puurakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja rakennuksen elinkaari
– puutuotteiden ominaisuuksien riippuvuus materiaali- ja prosessiominaisuuksista
– puutuotteiden ja -materiaalien valmistusprosessien mallintaminen 
   mikrotasolta makrotasolle
– informaatioteknologian hyödyntäminen puurakentamisen tuotejärjestelmissä
– puutuotealan innovaatioprosessit ja tuoteanalyysit
– puunkäytön ekologia ja terveellinen asuminen, asumismukavuutta 
   parantavat puuverhoukset
– puurakentamisen kilpailukyky ja laatu
– liiketoimintaosaamisen vahvistaminen puutuotealalla

Esitetty lista antaa havainnollisen käsityksen siitä kentästä, jolle puurakentamisalan tutki-
musta tulisi suunnata. Osa näistä tutkimusaiheista on jo tutkijakoulun tähänastisessa tutki-
mustoiminnassa otettu käsittelyyn. Suurin osa aiheista on vielä tutkimatta ja odottaa uusien 
tutkijoiden tarttumista. Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on linjannut tulevaisuuttaan 
siten, että tuleva tutkimustoiminta tulisi olemaan aiempaa ongelmalähtöisempää. Tämä 
merkitsee sitä, että tutkijaopiskelijoiden työtä ohjataan määrätietoisesti sellaisiin aiheisiin, 
joita sekä alan tutkimuslaitokset että yritykset pitävät tärkeimpinä ja kiireellisimpinä.

Moderni puukaupunki -tutkijakoulun tutkimuksen esittely

Moderni puukaupunki -tutkijakoulun antama koulutus on painottunut tekniikan alan tutki-
musmetodiikkaan sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Tutkijakoulun seminaareissa opiskeli-
jat ovat esitelleet väitöskirjatyönsä etenemistä ja saaneet ohjausta sekä palautetta teksteis-
tään, jotka ovat joko tieteellisten artikkelien luonnoksia tai väitöskirjan lukujen alustavia 
versioita. Tutkijakoulun seminaarit antavat opiskelijoille koulutusta ja valmiuksia myös 
siihen, mitä heiltä asiantuntijoina elinkeinoelämässä tullaan vaatimaan, monitieteisyyden 
ymmärtämiseen, puurakentamisalan strategioiden ja liiketoiminnan osaamiseen, itsenäi-
seen tiedonhakuun ja sen työstämiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen, 
julkiseen esiintymiseen ja kritiikkiin, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoihin ja kansainvä-
listymiseen.
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Tämä julkaisu on yksi tulos tutkijakoulun tieteellisen kirjoittamisen koulutuksesta. Julkaisu 
sisältää kymmenen tutkijaopiskelijan laatimaa tieteellistä artikkelia. Puurakentamisalalla 
näyttää olevan pula sopivista tieteellisistä julkaisufoorumeista, minkä takia tällaisen artik-
kelikokoelman julkaisemista kotimaisessa tieteellisessä sarjassa pidettiin tarpeellisena. Ar-
tikkelikokoelma antaa yksittäiselle tutkijaopiskelijalle mahdollisuuden saattaa tutkimuk-
sensa kotimaisen tiedeyhteisön tietoon ja tieteellisen keskustelun ja arvioinnin kohteeksi. 
Tutkijakoululle julkaisu antaa julkisuutta ja mahdollisuuden esitellä varsin konkreettisessa 
muodossa koulun tutkimustyön aihepiiriä ja tieteellistä ominaislaatua.
    Julkaisun artikkelit jakautuvat tutkijakoulun kolmelle painopistealueelle, arkkiteh-
tuuriin, rakentamistekniikkaan ja puutuotetekniikkaan. Kirjoittajat ovat tutkijaopiske-
lijoita, jotka suorittavat jatko-opintojaan Moderni puukaupunki -tutkijakoulussa Oulun 
yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa tai Teknillisessä korkeakoulussa. Ark-
kitehtuuritutkimusta edustavat kokoelmassa arkkitehti, TkL Aulikki Herneojan asunnon 
sisustukseen liittyvä artikkeli, arkkitehti Anu Laurilan ja arkkitehti, TkL Kari Niskasaa-
ren puurakentamisperinnön suojelua käsittelevät artikkelit sekä arkkitehti Risto Suikka-
rin puukaupunkiperintömme ominaispiirteitä selvittävä artikkeli. Rakentamistekniikkaa 
ja erityisesti rakennusfysiikkaa edustavat DI, TkL Juha Vinhan kosteusteknisesti tervettä 
puu-ulkoseinärakennetta käsittelevä artikkeli ja DI, TkT Jari Virran puu-ulkoseinän kos-
teuskäyttäytymistä käsittelevä artikkeli. Arkkitehti, TkL Juha Eskolinin ja arkkitehti, TkT 
Janne Jokelaisen artikkelit asettuvat arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan välimaastoon. 
Eskolin tarkastelee rakennetta arkkitehtonisena elementtinä ja Jokelainen rakenteellisesti 
tarkoituksenmukaista arkkitehtonista muotoa. Puun materiaalitekniikkaa edustaa puhtaasti 
vain DI Jukka Honkasen Puun pinnankarheuden mittausta tarkasteleva artikkeli. Arkkiteh-
ti, TkL Harri Metsälän artikkeli haapapuun käytöstä asettuu arkkitehtuurin ja puun materi-
aalitekniikan välille. Kirjoittajista Janne Jokelainen ja Jari Virta ovat jo ehtineet suorittaa 
tohtorintutkintonsa Moderni puukaupunki -tutkijakoulussa. Tutkijakoulun monitieteisyys 
näkyy artikkelien sisällön laaja-alaisuutena ja samalla kiinnostavien, perinteisten tieteen-
alojen välille sijoittuvien tutkimusaiheiden syntymisenä. 
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Artikkelit esitetään edellä kerrotussa järjestyksessä, jossa arkkitehtuurin tutkimus on en-
simmäisenä, rakentamistekniikan tutkimus seuraavana ja puun materiaalitekniikan tutki-
mus viimeisenä. Artikkelien järjestys on seuraava:
 
1. Aulikki Herneoja: Kodin värit. Suomalaisen jälleenrakennuskauden sisustuksen 
    värityksen lähtökohdat arjen ja arkkitehtuurin näkökulmasta
2. Anu Laurila: Perinteisen käsityövaltaisen puurakentamisen hiljainen tieto 
3. Kari Niskasaari: Sosiokulttuurisesti kestävä autenttisuus ja puurakennusperinnön 
    suojelu - kokemuksia karjalaisen kylän kunnostuksesta
4. Risto Suikkari: Puukaupunki asuinympäristönä - puukaupunkien 
    asukastutkimuksen palaute
5. Juha Eskolin: Suurten puurakenteiden arkkitehtoninen käyttö historiallisesti 
    Euroopassa
6. Janne Jokelainen: Käsinveistotekniikan säännöistä hirsiarkkitehtuurille
7. Juha Vinha ja Pasi Käkelä: Puurunkoisen ulkoseinän kosteustekninen toiminta 
    Suomen ilmasto-olosuhteissa
8. Jari Virta: Ulkoverhouslaudan estetty ja vapaa kaareutuminen lyhytaikaisessa 
    vettymisessä
9. Harri Metsälä: Haapapuu ja haapatuotteet rakentamisessa tänään. 
    Haastattelututkimus puutavaran myyjien näkemyksistä
10. Jukka Honkanen: Viivamittausten sijoittamisen teoreettinen vaikutus 
    puun pinnankarheuden mittaamiseen.

Artikkelikokoelma voi sen monitieteisyydestä johtuen tuntua hieman hajanaiselta, mutta 
toisaalta se antaa monipuolisen kuvan puurakentamisalan tuoreimman tutkimuksen laaja-
alaisuudesta ja rikkaudesta. 
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Artikkelit





Kodin värit. Suomalaisen jälleenrakennuskauden 
sisustuksen värityksen lähtökohdat arjen 

ja arkkitehtuurin näkökulmasta

Aulikki Herneoja

Tiivistelmä

Artikkelissani keskeisellä sijalla ovat legitiimin korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin kä-
sitteet, maun käsite sekä moderniteenin määritelmä. Avaan jälleenrakennuskauden sisus-
tusten värityksen lähtökohtia näiden käsitteiden suhteen. Arkkitehtuuriin liittyvässä värin 
historiassa haettiin teemoja sekä romanttisen että rationaalin modernin piiristä. Suomessa 
legitiimi arkkitehtuuri oli pääasiassa rationaalin moderniteetin kannalla. Jälleenrakennus-
kaudella arjen näkökulmasta helpommin avautuva romanttinen moderni nosti arkkitehtien 
keskuudessa hetkeksi päätään. Sodan jälkeen populaarin ja korkeakulttuurin makumielty-
mykset kohtasivat. 

Asiasanat: arkkitehtuuri, arki, jälleenrakennuskausi, maku, moderniteetti, pragmatistinen 
estetiikka, värinkäyttö



1 Johdanto

Jälleenrakennuskautta pidetään nykyään yleisesti rakennustaiteellisesti yhtenä Suomen 
parhaista ajanjaksoista. Luonnonläheinen suomalainen asuntorakentaminen sai kansainvä-
listäkin kuuluisuutta. Rakentamisen oleellisia ominaisuuksia olivat ympäristön huomioon 
ottava inhimillinen mittakaava sekä vähäeleinen ja hallittu taiteellinen käsittely. Sisustus-
ten harkittu väriskaala sekä luonnonmateriaalien taitava käyttö osana kiinteän sisustuksen 
väritystä olivat ajan arkkitehtuurille tyypillistä. Aikalaiset eivät olleet näin yksimielisiä 
ajan arkkitehtuurista. Kansainvälisen modernismin tulo Suomeen oli 1930-luvulla ollut 
raju. Ammattikunnan piirissä suopeasta vastaanotosta huolimatta modernismiin kohdistet-
tiin pian myös arvostelua1 ja moderni arkkitehtuuri alkoi pian saada myös paikallisia piir-
teitä (Salokorpi 1990, 15.) Keskustelu kävi kiivaana Arkkitehti-lehden sivuilla. Salokorven 
mukaan 1930-luvun arkkitehtuuriin suhtauduttiin kuin se olisi ollut puhtaasti modernisti-
nen kausi ja 1940-luvun arkkitehtuuri puolestaan nähtiin romanttisena, sillä modernismia 
pidettiin antiromanttisena2 . 
    Modernistit pitivät hallussaan tärkeintä vaikutuskanavaa, Arkkitehti-lehteä, ja siksi se, 
mikä näkyi ulospäin, oli kansainvälistä modernismia (Salokorpi 1990, 17.) Näkemyserot 
arkkitehtuurin suunnasta olivat läsnä myös arkkitehtuurin ja värin suhteen rakentumisessa 
jälleenrakennuskaudella.
    Tarkastelen tekeillä olevassa väitöskirjassani jälleenrakennuskauden asunnon sisustuk-
sen väritystä laadullisen tutkimuksen menetelmin sisällönanalyysin3 avulla. Tarkastelussani 
rinnakkain ovat perinteisesti korkeakulttuuriksi katsottu rakennustaide ja vähempiarvoise-
na pidetty arjen käytäntöjä edustava populaariarkkitehtuuri. Olen koonnut sisällönanalyy-
sin valokuva- ja tekstiaineiston kokonaisuudessaan aikakauslehdistä4 . Sisällönanalyysin 
kohteena ovat Kaunis koti -lehden ja Arkkitehti-lehden jälleenrakennuskauden asunnon 
sisätiloja käsittelevien artikkelien valokuva-aineisto kuvateksteineen vuosilta 1948-1955. 
Aineisto on pääosin mustavalkoista, sillä värikuvia aikakauslehdissä oli tuolloin niukasti. 
Asunnon sisustuksen koko kuvan hahmotan sisällönanalyysin avulla Kaunis koti -lehden 
kuva-aineiston, artikkelien ja lehden lukijoille suunnatun Kysykää me vastaamme -pals-
tan kysymyksiä ja vastauksia analysoimalla. Tällä palstalla lukijat kuvailevat kotinsa si-
sustuksen ja pyytävät neuvoa ammattilaisilta sisustuksen uudistamisessa. Toimitus esit-
tää vastauksessaan sanallisen kuvailun lisäksi myös kalustetun pohjapiirroksen kysyjän 
asunnosta. Kuvallisen aineiston mustavalkoisuuden vastapainona kirjallinen aineisto on 
kuvailevaa ja tilojen värityksiä tarkasti hahmottelevaa. 

1 Hilding Ekelund (1893 - 1984), asuntorakentamisen professori, katsoi Suomi rakentaa 1 -näyttelyluettelon 
esipuheessa, että toisen maailmansodan aiheuttama tauko rakennustoiminnassa tuskin oli aiheuttanut suuria 
käänteitä arkkitehtuurin kehityksessä. Luja perustus, joka valettiin vuoden 1930 vaiheilla, oli yhä hänen mie-
lestään arkkitehtuurin pohjana. Mutta Ekelund jatkaa, että ”alkuaikojen hetkittäin hieman tuikea uskonvarmuus, 
ehdoton ohjelmanmukaisuus ja kaavamaisuus ovat lieventyneet ja antaneet tilaa humaanimmalle katsomustav-
alle.” (Ekelund. Suomi rakentaa. Näyttelyluettelo. 1953, 9.)
2 (Salokorpi 1990, 17.) Merkittävin varhainen ’taistelukirjoitus’ modernismin puolesta oli Nils Erik Wickbergin 
essee Quo vadis architectura? vuoden 1946 Arkkitehti-lehdessä. Wickberg toimi samasta vuodesta lähtien ark-
kitehtuurin historian opettajana Teknillisessä korkeakoulussa. Wickberg myönsi, että funktionalismin oli ’äänen-
murrosiässään’ ollut karu ja puritaaninen, ja nyt tunnettiin yleisesti suuremman pehmeyden ja inhimillisyyden 
tarvetta. Mutta hänen mielestään sodan jälkeisen ajan yritykset yhdistää uutta ja vanhaa osoittivat väsymystä 
ja neuvottomuutta, eikä hän nähnyt 1940-luvussa paljoakaan myönteistä. ’Perinteellisille linjoille palaaminen 
oli hänen mielestään kohtalokas romahdus, paitsi rakennustaiteelle myös hengenviljelylle yleensä. (Wickberg, 
Arkkitehti 7 - 8/1946, 95 - 96.)
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Aina ei ole mahdollista vertailla Arkkitehti -lehden ja Kaunis Koti -lehden artikkeleita, 
sillä ammattilehdessä kaikista asunnon huonetiloista ei puhuttu, koska niistä ei ollut tapana 
puhua. Sen sijaan Kaunis Koti -lehti maun muokkaajana muodosti foorumin, jossa myös 
arkkitehdit, diplomiarkkitehdit, joiksi heitä tuolloin kutsuttiin, saattoivat puhua aiheista, 
kuten väristä ja sisustuksesta, joista Arkkitehti -lehdessä ei kirjoitettu5 . Tästä syystä paneu-
dun tarkastelemaan myös arkkitehtien puhetta Kaunis Koti -lehden sivuilta ja vertaamaan 
sitä vastauspalstojen kysymyksiin ja neuvoihin. 
    Tekeillä olevan väitöstutkimukseni keskeisen tutkimusmenetelmän, sisällönanalyysin 
lähtöoletuksena on, että tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysin tarkoi-
tuksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja järjestää se tiiviiseen 
ja yleiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatioita. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 
106.) Tekstin merkityksen etsimistä ohjaavat tutkimuskysymykset, joihin sisältöanalyysin 
avulla etsitään vastauksia. Keskeinen kysymys jälleenrakennuskauden värinkäytön koko-
naiskuvan hahmottamisessa on miten väriä käytettiin asuntojen sisustuksissa? Tämä on 
tärkeä kysymys, sillä värinkäytön koko kuva ei visuaalisesti välity ajan säilyneestä väri-
valokuva-aineistosta, sillä kuvien tekninen laatu on heikentynyt ajan kuluessa eikä värejä 
voi kuvista enää hahmottaa. Tarkastelen asunnon sisustuksen väritystä eri näkökulmista. 
Miten arkkitehdit käyttivät tai neuvoivat käyttämään väriä? Miten toimittajat Kaunis Koti 
-lehdessä neuvoivat käyttämään värejä, ja miten lukijat näihin neuvoihin reagoivat? Tar-
kastelussa otan huomioon myös alueelliset ja sosiaaliset painotukset. Maaseutu muodosti 
sisustuksen ja värityksen osalta selkeästi oman kategorisen kokonaisuutensa. Värinkäyttö-
tapojen hahmotuttua tutkin kysymyksiä mitä väri eri ryhmille merkitsi ja miten arkkitehdit, 
sisustuslehden toimittajat ja ei-ammattilaiset väristä puhuivat? Näiden kysymysten avulla 
hahmotan jälleenrakennuskauden värityksen kokonaiskuvan pala palalta uudelleen. 
    Piirrän historiallisen kirjallisuusanalyysin avulla kuvan ajan arkkitehtuurista ja sen so-
siaalisista taustoista, mikä luo taustan työni abstrahointivaiheen abduktiivisen päättelyn 
keinoin tehtävälle kokonaisuuden uudelleenhahmottamiselle. Tekeillä olevassa väitös-
tutkimuksessani keskeisiä ulkoa tuotuja käsitteitä ovat värinkäytön historia ja käsitteistö 
sekä populaari- ja korkeakulttuurin määrittely, maun käsite, pragmatistinen paradigman 
ja populaarikulttuurin oikeutuksen tarkastelu. Esioletuksenani on, että korkea- ja popu-
laarikulttuurin välisistä eroista huolimatta erityisesti jälleenrakennuskaudella arkkitehtien 
ja kansan mieltymykset olivat hyvin lähellä toisiaan. Paneudun tässä artikkelissa edellä 

3 Sisällönanalyysi on tekstianalyysi, jossa etsitään tekstin merkityksiä. Se on menetelmä, jonka avulla saadut 
tiedot voivat koskea dokumenttien sisältöä ilmiönä sinänsä tai niitä ilmiöitä, joita dokumenttien sisältö voi 
epäsuorasti ilmaista tai josta se suoraan kertoo. Sisällönanalyysi ei ole standardoitu tekniikka, vaan menetelmä 
riippuu tutkittavasta ongelmasta. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 105 - 106; Pietilä 1976, 53.)
4 Laadullisessa tutkimuksessa aineistona käytettävä kirjallinen materiaali voidaan jakaa kahteen luokkaan, 
yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisiä dokumentteja ovat esimerkiksi puheet, 
kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ja sopimukset. Joukkotiedotuksen tuotteita ovat mm sanoma- ja aikakauslehdet. 
(Tuomi ja Sarajärvi 2002, 86.)
5 Arkkitehti-lehdessä kohteet esiteltiin kuvaamalla tilallinen jäsennys, rakenteellinen perusratkaisu sekä eri 
osa-alueiden suunnittelijat ja urakoitsijat. Materiaalin ja värinkäytön perusratkaisuja ei lehden sivuilla pohdittu. 
Tilojen väritystä kommentoivat maininnat ovat Arkkitehti-lehdessä äärimmäisen harvinaisia. Kaunis Koti- leh-
dessä myös diplomiarkkitehdit kirjoittivat artikkeleita,jotka liittyivät kodin sisutuksiin  ja kommentoivat myös 
hyvän maun mukaista väritystä ja materiaalinkäyttöä. Mm. seuraavaat diplomiarkkitehdit ovat kirjoittaneet ar-
tikkeleita Kaunis Koti –lehteen: Tarumaa, Sirkka. Koti keitaaksi. KK 3/1948; Salmio-Toivanen, Tarja; Millainen 
on minun mielestäni kaunis koti. KK 1/1952; Tarumaa, Sirkka. Olohuone – kodin keskus. Aaltonen, Irma. Koti 
on yksityisasia. KK 2/1953; KK 4/1953. 
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mainitsemieni ulkoa tuotujen käsitteiden määrittelyyn ja tarkasteluun arkkitehtuurin kon-
tekstissa.

2 Kulttuurinen vertailu: korkea- ja populaarikulttuuri

Arkkitehti ja Kaunis Koti -lehtien artikkeleiden rinnakkainen tarkastelu johtaa pohtimaan 
myös kulttuurista vertailua. Arkkitehtuurin kentässä tarkastelen rinnakkain kahta kulttuu-
rin käsitettä, jotka ovat legitiimi arkkitehtien ja arkkitehtuurin näkökulma sekä eletty ark-
kitehtuuri ja sen käytännöt. Rinnakkain tarkastelussa ovat siis älyllisen ja erityisesti tai-
teellisen aktiivisuuden toimet sekä käytännöt, jotka arkkitehtuurin osa-alueella viittaavat 
itse tekemiseen ja perinteiseen kansanrakentamiseen yleensä. (Williams, (1976) 1981, 90; 
Storey 1993, 2.)  Korkea ja matala taide tai kulttuuri yleisemminkin liitetään institutionaa-
liseen toimintaan ja funktioihin. Kulttuuritutkija Risto Turusen mukaan pääasiassa am-
mattitaiteilijoista, kulttuurielämän toimijoista, johtavista tutkijoista ja kriitikoista koostuva 
professionaalinen ydin on omaksunut tehtäväkseen ylläpitää taide- ja kulttuuri-instituuti-
oiden sisäistä kontrollia, määritellä ja ylläpitää hyvän ja suositeltavan kriteerejä ja samalla 
erottelua korkeaan ja matalaan. (Turunen 1995, 18) Herbert J. Gansin mukaan arkkitehdit 
olivat ammattimaisia imperialisteja, jotka ilmaisivat yhteiskuntansa ajankohtaista kult-
tuuria ja fi losofi aa rakennustensa kautta. Estetiikka oli osa arkkitehtuurin asiantuntijuutta, 
mikä johti väittelyyn korkeakulttuurin ja kansankulttuurin ansioista. Gans huomauttaa, että 
arkkitehtuurin eliitti oli yleisesti korkeakulttuurin puolella ja väheksyi kansankulttuuria ja 
kansanomaista rakentamista. (Gans 1983, 304.) Suomessa arkkitehtuurin alalla sisäisen 
kontrollin ylläpito on aina ollut hyvin selkeää ja määrätietoista. 
    Maun käsite liittyy keskeisellä tavalla keskusteluun korkea- ja populaarikulttuurin erois-
ta ja yhtäläisyyksistä. Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu on tutkinut maun käsitettä 
hyvin uraauurtavalla tavalla teoksessaan Dinstinction. A Social Critique of the Judgement 
of Taste (La Distinction, Critique sociale du judgement). Hänen mukaansa maku luokit-
telee ihmisen – maku luokittelee luokittelijansa. Sosiaaliset subjektit luokitellaan heidän 
omien luokittelujensa mukaan. He erottuvat muista tekemiensä erottelujen kautta. (Bour-
dieu (1979) 2000, 6.) Yksi Bourdieu’n pääargumenteista on, että kulttuurista erottelua käy-
tetään ylläpitämään luokkajakoa. Gronowin mukaan Bourdieu omaksui käsityksen, että 
johtavan luokan maku on aina sama kuin yhteiskunnan legitiimi maku. Bourdieu’n mukaan 
legitiimi maku ei ole aidosti hyvää makua, sillä itse asiassa aidosti hyvää makua ei ole ole-
massakaan. Legitiimi maku pyrkii olemaan kaikkialla tunnustettua ja puolueetonta hyvää 
makua, vaikka todellisuudessa se edustaa tietyn yhteiskuntaluokan, valtaa pitävän luokan 
makua (Gronow 1997, 11.) Yksi oleellinen ero populaari- ja korkeakulttuurin välillä liittyy 
siihen, miten suhtaudutaan esitykseen ja siinä esiteltyihin asioihin. Bourdieu’n mukaan in-
tellektuellit paneutuvat taiteessa enemmän esitykseen – kirjallisuus, teatteri, maalaustaide 
– kuin niihin asioihin, joita taiteessa esitetään. Populaari maku sen sijaan naiivisti redusoi 
taiteessa esitetyt asian suoraan arjen asioiksi. (Bourdieu 1986, 5.)
    Filosofi  ja esteetikko Richard Shusterman argumentoi suhdettaan korkeakulttuuriin 
pragmaattisen estetiikan näkökulmasta. Hänellä on kolme argumenttia korkeakulttuuria 
vastaan: autonomisen estetiikan kehitys, korkeakulttuurin luontainen ylemmyys ja korkea-
kulttuurin eskapistinen luonne. Autonomisen estetiikan kehitykseen kuului, että ’estetiik-
ka’ ja ’henkiset arvot’ nostettiin arkielämän yläpuolelle. Tämä näkemys on edelleen läsnä 
korkeakulttuurin määritelmässä. (Shusterman 1993, 143.) Arkkitehtuuria ei ole luonteen-
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sa vuoksi koskaan täysin irrotettu elämän käytännöllisistä ja materiaalisista intresseistä, 
eikä se ole myöskään koskaan saavuttanut taiteen ideologian tiukimmin rajattua esteet-
tistä puolta. Arkkitehtuurin alalla haaste voidaan Shustermanin hengen mukaisesti nähdä 
prosessina, jossa tarkkaan rajattu, itse itsensä määrittelemä arkkitehtuurin ydin avautuu 
vapaaehtoisesti tasavertaiseen keskusteluun ympäröivän maailman kanssa ilman arkkiteh-
tuurin kieltä. Jälleenrakennuskaudella tällaisena avautumisen foorumina oli esimerkiksi 
Kaunis Koti -lehti, jossa arkkitehdit kirjoittivat niistä asioista, joista Arkkitehti -lehdessä ei 
puhuttu.6  Kaunis Koti –lehdessä muokattiin kansan makua, mutta lukijapalautteen ansiosta 
vuorovaikutusta tapahtui toiseenkin suuntaan. 
    Shustermanin toinen argumentti viittaa korkeataiteeseen tukahduttavana sosiaalisena 
pahana, koska se mahdollistaa tuhoisan strategian, jolla sosiokulttuurinen eliitti vahvistaa 
pöyhkeää väitettään luontaisesta ylemmyydestään. Korkeataiteen perinne on kulttuurisesti 
vähäosaisille vierasta ja vaikeasti lähestyttävää. (Shusterman 1993, 144.) Jälleenrakennus-
kaudella arkkitehtien huomio kiinnittyi etenkin asuntoarkkitehtuuriin, sillä asuntopula oli 
polttava. Lyhyen ajanjakson kuluessa uusi asuntoarkkitehtuuri tavoitti myös monet vähem-
piosaiset. Bourdieu’n mukaan se logiikka, mitä joskus tyypillisessä pedantissa kielessä kut-
sutaan taideteoksen ’tulkinnaksi’, tarjoaa objektiivisen perustan tälle vastakohtaisuudelle. 
Hän esittää, että kyky nähdä on tiedon tai käsitteiden tarkoitus: sanat, joilla voidaan nimetä 
näkyviä asioita, ohjaavat havaintokykyä. Taideteoksella on kiinnostusarvoa ja merkitystä 
vain sellaiselle henkilölle, jolla on kulttuurista kompetenssia, joka tuntee salakielen, jolla 
teos on koodattu (Bourdieu 2000, 2.) Arkkitehtien käyttämä kieli kuuluu epäilemättä tähän 
vaikeasti avattavaan korkeataiteen perinteeseen. On tavallista, että arkkitehtien ja valistu-
neen eliitin mielipiteet rakennuksen laadusta ovat ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa. 
Myös kulttuurieliitin ja arkkitehtien kesken kiisteltiin arkkitehtonisista ehdotuksista, vaik-
ka ammattiryhmänä arkkitehdit vaikuttivat ulospäin varsin lojaaleilta. 
    Kolmantena ja viimeisenä argumenttina korkeataidetta vastaan asetetuista syytöksistä 
Shusterman nimeää korkeataiteen eskapistisen luonteen. Taiteen loistokkaista tuotteista 
viehättyminen vesittää ne kurjat ja syntiset materiaaliset olosuhteet, joissa taidetta luodaan 
ja ihaillaan. (Shusterman 1997, 65) Arkkitehtuuriin ei voi suoraan kohdistaa kaikkia näitä 
syytöksiä, sillä sosiaaliseen hyvään pyrkiviä ihanteita on aika ajoin pyritty toteuttamaan 
arkkitehtuurin keinoin. Esimerkiksi juuri jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuuri on 
tuottanut monia onnistuneita ja kestäviä ratkaisuja ja toteutuksia. Shustermanin kuvaaman 
eskapistisen luonteen löytää helposti niin sanotun sankariarkkitehtuurin ja monien ajanjak-
sojen asuntoarkkitehtuurin väliltä. Julkiset merkkirakennukset ja niitä suunnitelleet arkki-
tehdit nostetaan esille herkemmin kuin arjen huomaamattomat, mutta arjessa merkittävät 
kohteet ja niiden suunnittelijat.

6 Diplomiarkkitehdit kirjoittivat Kaunis Koti -lehdessä aiheista, joista Arkkitehti-lehdessä ei kirjoitettu (edellinen 
viite). Lehdissä esiteltiin samoja kohteita, mutta niitä tarkasteltiin eri näkökulmista. Esimerkiksi arkkitehti 
Aarne Ervin perheelleen suunnittelema Yksityistalo Ervi Helsingin Kuusisaareen (kokonaisuus valmistui 
1940-luvun lopulla) esiteltiin Kaunis Koti -lehdessä 1/1951 ja Arkkitehti-lehdessä 11 - 12/1951. Sekä teksti että 
esitelty kuvamateriaali poikkeavat toisistaan.
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7 moderni 1 uusi, nykyaikainen 2 ajanmukainen Iso sivistyssanakirja. Sivistyssanat hakemistoineen, WSOY, 
Helsinki, 2005; moderni omin. uudenaikainen, nykyaikainen, tämänhetkinen, ajanmukainen. Nykysuomen 
sanakirja, osa 2 (oast III-IV, L-R), WSOY, Helsinki, 1988.
8 Matei Calinescu on vertailevan kirjallisuustieteen professori Indianan yliopistossa.

3 Modernin käsitteestä korkea- ja populaarikulttuurin näkökulmasta

Legitiimi ja populaari ovat keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani. Modernin käsite on tästä 
näkökulmasta ongelmallinen. Bourdieu’n ajatukseen sosiaaliluokkien eroista viitaten voi 
todeta, että käsitteellinen asioiden tarkastelu on helpompaa intellektuelleille kuin populaa-
rin edustajille. Legitiimillä, valtaa pitävällä ytimellä on mahdollisuus ja keinot määritellä 
modernin käsite. Tästä syystä legitiimin ytimen määrittämä modernin käsite havainnol-
listaa enemmän eliitin ajatusta modernin käsitteestä kuin läpäisevää käsitystä modernin 
sisällöstä. Arkkitehtuurin genressä legitiimin näkökulmasta vastakkainasettelua modernin 
määrittelyn sisällä ei ole olemassa, sillä arkkitehtuuri itse määrittää mikä on modernia. 
Tarkastelen seuraavassa moderniteetin teoreettista taustaa ja sen sovellusta arkkitehtuuriin 
sekä lopuksi perehdyn tutkimusajankohtani keskusteluun modernin sisällöistä.
    Sanan moderni, modernus, alkuperä on latinan sanassa modo, jonka merkitykset ovat 
nyt, tätä päivää, uusi, läsnä oleva.7  Moderni käsitteenä juontaa Matei Calinescun8 mukaan 
juurensa varhaiskeskiajalta ja kristittyjen halusta erottua antiikin klassisuudesta (Calinescu 
1988, 13). 
    Calinescu kiinnittää huomiota moderniteetin käsitteeseen, johon liittyy sovittamaton 
kahtiajako objektiivisiin olosuhteisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin.9 Hänen mukaansa 
1800-luvun alkupuolella moderniteetti jakautui kahtia. Tällöin syntyneet toisilleen vastak-
kaiset ja vihamieliset vastaparit olivat moderniteetti, jonka voi nähdä vaiheeksi länsimai-
sen sivilisaation historiassa10, sekä moderniteetti, jonka hän nimeää esteettiseksi käsitteek-
si. Tähän Calinescun mainitsemaan jakautumiseen arkkitehtuurin näkökulmasta liittyy se, 
että fi losofi  Hegel asetti 1820-luvulla arkkitehtuurin taiteen hierarkian alimmalle tasolle 
sen materiaalisuuden vuoksi (Hegel 1979, 84). Filosofi  Pauline von Bonsdorffi n mukaan 
tämä tilanne ei aiheuttanut järin suurta konfl iktia arkkitehtuurin ja taidefi losofi an välil-
lä, mutta esteettisen diskurssin näkökulmasta katsottuna arkkitehtuuri oli sivussa. ”Ja kun 
arkkitehtuurin mahdollisuudet vallitsevan taidekäsityksen puitteissa oli rajattu, sen vaih-
toehdoksi modernin sisällä jäävät modernisaatio ja valistus.” (Bonsdorff, 1991, 26.) Matei 
Calinescun tekemää jakoa objektiivisiin olosuhteisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin voi 
avata myös rationaalin ja romanttisen modernin käsittein. Bonsdorff toteaa, että valistus 
ja romantiikka eivät ole moderneja11 samalla tavalla. Valistuksen rationaali moderni liit-
tyy ajan teemaan uskossaan kehitykseen, mutta romanttinen moderni korostaa nykyhetken 
ainutlaatuisuutta. Bonsdorffi n mukaan juuri arkkitehtuurin perinteinen osittainen tai koko-
nainen kotipaikkaoikeus tekee tieteellisyyden ja taiteellisuuden kohtaamisista arkkitehtuu-
rissa erikoisen mielenkiintoisia. (Bonsdorff, 1991, 25-26.) 
    Arkkitehtuuriteoreetikko Hilde Heynen12 pitää Matei Calinescun määritelmään liittyvää 
moderniteetin jakoa arkkitehtuurin genreen sopimattomana, koska arkkitehtuuri on aina 
tekemisissä sekä esteettisen moderniteetin että kapitalistisen sivilisaation moderniteetin 
kanssa. Heynen ei hyväksy näiden moderniteettien vastakkainasettelua13 , vaan tarkastelee 
niiden suhdetta toisiinsa. Hän puhuu mieluummin moderniteetistä ohjelmallisena (pro-
grammatic) projektina tai muutoksen väliaikaisuuden (transitory) tilana.14 
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Heynen suhtautuu esittämiinsä moderniteetin määritelmiin kronologisesti. Muutoksen vä-
liaikaisuuden tilana tarkasteltu moderniteetti päätyy Heynen mukaan postmodernin tilaan, 
joka ajallisesti sijoittuu tarkasteluajankohtani ulkopuolelle. Toisaalta korkea- ja populaa-
rikulttuurin näkökulmasta Hilde Heynen tarkastelee arkkitehtuuria legitiimin sisältä eikä 
siksi näe Matei Calinescun esittämälle vastakkainasettelulle tarvetta. Heynen tarkastelun 
ulkopuolelle jäävät valtaapitävän ytimen suhteen eri linjoilla olevat arkkitehdit sekä suuri 
yleisö, jolle keskustelun sisältö jää vaikeaselkoisena avautumatta. 

4 Väri ja moderni arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin ja värin suhteen tarkastelussa on nähtävissä tieteellisen ja objektiivisen 
sekä taiteellisen ja subjektiivisen välinen sama sovittamaton kiista objektiivisiin olosuh-
teisiin ja subjektiivisiin kokemuksiin, joihin Calinescu edellä moderniteetin tarkastelun 
yhteydessä viittasi. Tarkastelen arkkitehtuurin ja värin välisten kiistojen pääkohtia seu-
raavassa lyhyesti. En pitäydy pelkästään sisävärityksissä, sillä nähdäkseni kiistat värin ja 
arkkitehtuurin suhteesta olivat niin merkittäviä, että ne vaikuttivat kokonaisuutena värin 
asemaan arkkitehtuurissa.
    Ensimmäisenä episodina voi pitää keskustelua rakennusten ulkoväritysten polykromi-
asta, joka heräsi kun C. J. Hittorffi n vuonna 1829 julkaisi värilliset rekonstruktiopiirustuk-
set 
Selinuksessa sijaitsevasta antiikin kreikkalaisesta temppelistä, ja sai aikaan järkyttyneitä 
reaktioita arkkitehtikunnan piirissä. Oletus antiikin rakennusten polykromiasta oli julkaistu 
sanallisessa muodossa jo 1750-luvulla, joten ainakaan periaatteessa tieto näiden valkoisina 

9 Modernity in the broad sense, as it has asserted itself historically, is refl ected in the irreconcilable opposition 
between the sets of values corresponding to (1) the objectifi ed, socially measurable time of capitalist civilization 
(time as a more or less precious commodity, brought and sold on the markets), and (2) the personal, subjec-
tive, imaginative durée, the private time created by unfolding of the “self”. The latter identity of time and self 
constitutes the foundations of modernist culture. Seen from this vantage point, aesthetic modernity uncovers 
some of the reasons for its profound sense of crisis and for its alienation from the other modernity, which, for 
all its objectivity and rationality, has lacked, after the demise of religion, any compelling moral or metaphysical 
justifi cation. But, being produced by the isolated self, partly as a reaction against the desacralized – and herefore 
dehumanised – time of social activity, the time consciousness refl ected in modernist culture also lacks such 
justifi cation. The end result of both modernities seems to be the same unbound relativism. (Calinescu (1987) 
2003, 5.)
10 [-] a product of scientifi c and technological progress, of the industrial revolution, of the sweeping economic 
and social changes brought about by capitalism [-] (Calinescu 1988, 41)
11 Moderni, viittauksena tähän päivään, nykyhetkeen, ei sinänsä implikoi tiettyä sisältöä (Bonsdorff 1991, 24).
12 Hilde Heynen, Ph.D, opettaa arkkitehtuurin osastolla arkkitehtuurin teoriaa Katolisessa yliopistossa, Leuve-
nissa, Belgiassa ja toimiin vierailevana professorina Lontoon AA:ssa.
13 Heynen ehdottaa myös jakoa pastoraaliseen näkökulmaan (edustaa optimistista edistysuskoa ja kieltää yht-
eiskunnalliset ristiriidat) ja antipastoraaliseen näkökulmaan (perustuu näkemykseen taloudellisen ja kulttuurisen 
moderniteetin välisestä perusluonteisesta ristiriidasta). Tähän jakoon hän ei itsekään usko, sillä arkkitehtuuri 
on joka tapauksessa tekemisissä kapitalistisen sivilisaation kanssa, kuten hän totesi jo aiemmin asettuessaan eri 
linjoille Calinescun kanssa. (Heynen 1999, 13)
14 Ohjelmallisessa moderniteettissä moderni nähdään Heynenin mukaan projektina. Hän tarkastelee ohjelmallis-
ta modernia kolmesta eri näkökulmasta: (a) modernia tarkastellaan uuden perspektiivistä ja nykyaika erotetaan 
sitä edeltäneestä ajasta tai (b) moderniteettiä ilmentää pyrkimys tieteen, taiteen ja moraliteetin autonomiaan, 
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joista jokainen kehittyy oman sisäisen logiikansa mukaan tai (c) moderni, jonka mukaan näiden autonomisten 
osa-alueiden kehityksen päämäärä liittyy niiden käytännölliseen relevanssiin: arkielämän sosiaalisen elämän 
rationaaliin järjestämiseen. Muutosta korostavassa moderniteetin tarkastelussa Heynen painottaa ilmiöiden 
hetkellisyyttä ja toteaa sen olevan sarja innovaatioita ja kapinaa perinteen paineita vastaan. Jean Baurdillardiin 
viitaten Heynen päätyy moderniteetin luhistumiseen ja postmodernin tilan syntyyn. (Heynen 1999, 12.)
15 Tästä esimerkkinä ovat modernismin pioneeriksi luettavan arkkitehti Louis Sullivanin terrakottapaneelit.

pidettyjen arkkitehtuuri-ikonien monivärisyydestä ei tullut yllätyksenä. Tämän arkkiteh-
tien ammattikuntaa järkyttäneen polykromiakeskustelun pohjalta syntyi kaksi koulukun-
taa: rakenteellista julkisivun väritystä kannattavat sekä Pisan ja Siennan tiiliarkkitehtuurin 
esikuviin perustuvaa kerroksellista, rakenteista riippumatonta julkisivujen värittämistä 
kannattavien ryhmä (Collins 1965, 113). Taiteellista potentiaalia arkkitehtuurissa edusta-
neen ’leirin’ oppi-isä John Ruskin jatkoi polykromian pohtimista kirjassaan Seven Lamps 
of Architecture, jossa hän liitti polykromian biologisiin analogioihin kasvien ja eläinten vä-
rityksistä ja suosittelee näitä periaatteita käytettäväksi myös julkisivuvärityksissä (Ruskin 
1900, 250-251). Ruskin vei ajatuksensa vielä pidemmälle 1851 ilmestyneessä teoksessaan 
The Stones of Venice, jossa hän rakensi analogian ihmiskehon vaatettamisen ja runkoraken-
teen julkisivuverhouksen välille. Tämän Ruskinin polykromiasta kummunneen ajatuksen 
torjuivat aikanaan rationaalisen suunnan edustajat, mutta se sai nostetta 1890-luvun lopul-
la modernismin pioneerien piirissä teräsrakentamisen yleistyttyä. Tällöin tarvittiin jonkin 
toisen materiaalin palonsuojausominaisuuksia teräsrakenteita verhoamaan. Teoreettinen 
tilanne oli muuttunut radikaalisti uuden rakennustekniikan myötä, ja niinpä kaikkein kiih-
keimpienkin rationalistien oli mahdollista omaksua Rushkinin ajatuksia15 (Collins 1965, 
115). 
    Hittorffi n visuaaliseen asuun saattama tieto antiikin Kreikan temppelien polykromiasta 
aiheutti nähdäkseni suuren järkytyksen aallon, joka näennäisesti tuli käsiteltyä jo omana 
aikanaan. Antiikin temppelien rakenteet ja pylväsjärjestelmät ovat edelleen keskeisessä 
asemassa länsimaisen arkkitehtuurin historiassa ja sen opetuksessa, mutta edelleen niiden 
julkisivujen värikkyydestä vaietaan tai polykromia mainitaan vain ohimennen. Antiikin 
Kreikan temppelien polykromia on kiusallinen ja hämmentävä kipupiste arkkitehtuurin 
historiassa.
    Värin ja arkkitehtuurin välisen suhteen pohtiminen ei laantunut. Vuonna 1912 perustet-
tu Deutsche Werkbundin ja sen pohjalta 1919 perustetun Bauhaus-koulun väriopetukses-
sa  jatkettiin arkkitehtuurin ja värin suhteen pohtimista. Rationaali, klassisessa pitäytyvä 
taideteoria tavoitteli sääntöjen avulla objektiivisuutta. Deutche Werkbundin värikomitean 
piirissä vaikuttanut Wilhelm Ostwald sai huomiota objektiiviseksi julistamallaan väriteo-
rialla. Ostwaldin ajatukset hyväksyttiin ensimmäiseksi De Stijl -ryhmän piirissä. (Gage 
1993, 247-248, 257.) Laajemmin Ostwaldin rationaalit pyrkimykset eivät saaneet suosiota, 
vaan omilla silmillä nähty väri asetettiin hänen teorioitaan vastustaneiden leirissä etusijalle 
( Gage 1993, 259). 
    Objektiivisuuden kieltäminen16 ei välttämättä merkinnyt kääntymistä romanttisen mo-
dernin suuntaan, vaan värin katsottiin olevan omin silmin havaittu ’tosiasia’ ilman erityisiä 
teorioita. Ostwaldin objektiivisten väriteorioiden kieltäminen johti Bauhausin väriopetuk-
sen subjektiivisille linjoille. Koulussa Walter Gropiuksen aikana (1919-28) väriopetukses-
ta vastasi aluksi Johannes Itten, joka oli Adolf Hölzelin kasvatti ja josta tuli Bauhausin 
varhaisen ’ekspressionistisen vaiheen’ mystikon maineen saanut pääedustaja. 
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Hölzelin oppien ohessa Itten herätti henkiin myös Philipp Otto Rungen Goethen ajatuksiin 
perustuvan väriopin. (Gage 1993, 260; Wick 2000, 94.) Ittenin jälkeen Wassily Kandins-
ky vastasi keskeisellä tavalla väriopetuksesta, ja hän herätti kysymyksen perusvärien ja 
perusmuotojen vastaavuuksista, joista ei päästy yhteisymmärrykseen. Hannes Meyer tuli 
Gropiuksen jälkeen Bauhausin johtoon (1928–30). Meyer ei nähnyt keskustelua värin ja 
muodon vastaavuudesta kovin oleellisena, vaan kuittasi syntyneen kiistan indikoivan Bau-
hausin Dessau-jakson epävakautta ja taiteellisen elämän uuvuttavuutta. (Gage 1993, 261–
262.) Kandinsky otti Ostwaldin teorian mukaan opetukseensa ja kutsui tämän luennoimaan 
1927. Dessaussa sijainneen Bauhausin sulkemisen jälkeen Bauhaus avattiin Berliinissä 
1932 Mies van der Rohen johdolla (1930–33), ja hän suhtautui suopeasti väriopetukseen. 
Kandinsky vastasi edelleen opetuksesta, ja väriopetuksen aineina olivat muun muassa ke-
mia ja psykologia. (Gage 1993, 263.)
    Bauhausin väriopetusta vaivasivat koko sen lyhyen, mutta arkkitehtuuriin vahvasti vai-
kuttaneen eliniän ajan väriopetuksen hajanaisuus ja koherenssin puute. Kulttuurisen vä-
ritutkimuksen piirissä ansioitunut John Gage toteaa, että Bauhausin opettajien välillä ei 
ollut yhtenäistä näkemystä värin luonteesta ja toiminnasta. Tästä johtuen Gage arvioi, että 
koulun käytyään oppilailla on täytynyt olla erittäin sekava käsitys värin merkityksestä ark-
kitehtuurissa. Gage ennustaa, että tällä yhtenäisyyden ja laajakatseisuuden puutteella tulee 
vielä olemaan syvällinen vaikutus pitkään Bauhausin jälkeenkin. (Gage 1993, 262–263.) 
Arkkitehtuurin piirissä väristä vaikenemista voi pitää yhtenä Gagen mainitsemista Bau-
hausin väriopetuksen ongelmien seurauksista. 
    Rationaalin ja romanttisen modernin välinen kiista muodollisesti päättyi tai päätettiin 
1920-luvulla, kun arkkitehtuurin modernismin pioneerit17 viitoittivat tietä uudelle arkki-
tehtuurille. Uutena päämääränä oli hylätä vastakkainasettelu ja yhdistää taide ja teknologia 
vapaaehtoisesti. Käytännössä taiteen sulauttaminen teknologiaan jälkimmäisen ehdoilla 
mahdollisti rationaalille modernismille hankalana pidetyn romanttisen liikkeen sivuut-
tamisen. (Bonsdorff 1991, 23–26.) Puheiden mukaan rationaalin modernismin piirissä 
väriä pidettiin joko vähäpätöisenä tai merkityksettömänä. Väristä ei puhuttu mutta sitä 
silti käytettiin. Hyvä esimerkki on Le Corbusier, ’uuden arkkitehtuurin’ puolestapuhuja, 
joka manifestoi puhtaan valkoisen arkkitehtuurin puolesta, mutta silti käytti polykromiaa 
huonetilojen seinäpintojen värityksissä. Tästä esimerkkinä on Villas La Roche-Jeanneret 
(1923–1924), jonka julkisivut ja sisäänkäyntihalli olivat valkoiset, mutta sisätilat oli väri-
tetty monivärisesti, jokainen tasopinta eri värillä.(Koponen, 2005, 69–70.) 
Kun väristä ei puhuttu ja mustavalkoiset valokuvat eivät välittäneet sisätilojen polykromis-
ta väritystä , valkoisen modernismin harha säilyi. Vasta matkustelun ja värivalokuvauksen 
yleistyttyä tilojen monivärisyys paljastui laajemmin. 

16 Hölzeliä lähellä oleva ryhmä taiteilijoita ja taidehistorioitsijoita järjesti Ostwaldin järjestelmän kieltämisen 
Preussissa (Gage 1993, 260).
17 Le Corbusier teos Towars a New Architecture manifestoi juuri tätä uuden arkkitehtuurin asiaa. 
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Ranskalaisella kuvataiteilija Fernand Legér’llä (1881–1955) oli läheiset suhteet arkkiteh-
tuuriin ja arkkitehteihin. Hän työskenteli yhteistyössä Le Corbusierin kanssa, ja he jakoi-
vat yhteisen näkemyksen, että maalaus tulee integroida arkkitehtuuriin. Legér teki muun 
muassa suuren seinämaalauksen Le Corbusierin suunnittelemaan L’Esprit Nouveau -pavil-
jonkiin (Faerna 1995, 32). Fernand Legér’llä oli yhteydet myös Suomeen: hän oli Alvar 
Aallon ystävä ja tunsi myös Nils-Gustav Hahlin18 (1904–1941), joka oli taidehistorioitsija 
ja taidekriitikko sekä toimi kuolemaansa asti Artekin toimitusjohtajana. Artekissa järjestet-
tiin Legér’n näyttely vuonna 1938. (Kaunisharju 2001, 71.) Kaikki eivät olleet yhtä suo-
peita uusia kansainvälisiä taidevirtauksia kohtaan. Taidekriitikko Einari J. Vehmas leimasi 
Suomalaisen Suomettaren artikkelissa 1938 Legér’n taitavaksi koristetaiteilijaksi, jonka 
töistä on jäänyt pois elämys ja tunne. Vehmaksen mielestä teokset ovat esimerkkejä intel-
lektualismin ja formalismin puhtaaksiviljelystä. 
    (Vehmas SS 1/1938.) Toisaalta hän ei pitänyt myöskään ajan henkeä noudattelevista ark-
kitehdeista, jotka hänen mukaansa edustivat torjuttavaa rationalistis-mekanistista ihmisku-
vaa. Vehmas puhui taiteen ja elämän lähentämisestä, mutta hänen käsityksellään ei ollut 
mitään tekemistä funktionalistisen kaunis arki -ajattelun eikä juuri kuvataiteen ja arkkiteh-
tuurin integroimispyrkimysten kanssa19 .(Ojanperä 1997, 124.) Vehmaksen kommenteista 
piirtyvät terävästi rationaalin modernin heikkoudet ja sisällön sopusointuisuuden näennäi-
syys. Humanistinen etiikka ja modernistinen estetiikka joutuivat Vehmaksen arvosteluissa 
yhä useammin törmäyskurssille 50-luvun mittaan (Ojanperä 1997, 135). 
    Toisaalta Vehmas ei nähnyt ajan taidekentässä juurikaan innostavia ilmiöitä20 . Romant-
tisen modernin kannattajaksikaan Vehmasta ei voi lukea, vaikka hän asettui rationaalin 
modernin ihanteita vastaan. Taidehistorioitsija Riitta Ojanperä toteaakin Vehmaksesta, että 
häntä on hankala sijoittaa minkään ismin alle: ”Vastaus on pikemminkin sekä-että – tai se 
on jotakin muuta.”(Ojanperä 1997, 145). Suomen kuvataide näytti jälleenrakennuskaudel-
la olevan subjektiivista sisäänpäinkääntynyttä tunnelmointia, joka ei saanut ajan kriitikoita 
innostumaan.21  

18 Hahl tunsi erityisesti funktionalistisia arkkitehteja ja avantgardetaiteilijoita, joihin hän tutustui Alvar Aallon 
lähettämänä vuonna 1933 Ateenassa pidetyssä CIAM:n kongressissa. Hän tapasi muun muassa Sigfrid Giedi-
onin, Fernand Legér’n ja Max Ernstin. Kongrassin merkittävimpiä luennoitsijoita olivat Le Corbusier ja Làslo 
Moholy-Nagy. Le Corbusierin väitettiin (Lars-Ivar Ringbom) olleen Hahlin hyvä ystävä. (Kaunisharju, 2001, 
73.)
19 E. J. Vehmas käsittelee arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhdetta Uuden Suomen artikkelissa ”Arkkitehtuuri ja 
kuvataide” 30.08.1959.
20 Vehmas haikaili suurten nimien perään, joita kansallisromantiikan ajan maalarit hänelle edustivat. Suomen 
itsenäisyysajan kehitys oli ollut hänestä luonteeltaan enemmän taloudellista ja materiaalista kuin sivistyksellistä. 
(Ojanperä 1997, 122.) Parasta 1940-luvun taiteessa oli hänestä uudistuneeseen realismiin sitoutunut kuvan-
veisto, jossa ei ollut kyse realistisesta kuvaamisesta näkyvän todellisuuden jäljentämisen merkityksessä, vaan 
plastillisen totuuden muodossa. Realistis-idealistinen plastinen muoto oli tuonut elävän elämän ja ihmisen Veh-
maksen toivomalla tavalla (Ojanperä 1997, 134.) Vehmaksen oli vaikeinta hyväksyä geometrinen abstraktismi, 
johon hän toistuvasti liitti koristeellisuuden määreen (Ojanperä 1997, 136.)
21 Suomen kuvataiteen tilasta Ragnar Ekelund ei Vehmaksen tapaan ollut kovin innostunut. Arvostellessaan 
Nuorten näyttelyä lokakuussa 1946 hän suhtautuu näyttelyn teosten tunnelma- eli väriromanttisiin piirteisiin 
kielteisesti, sillä muodon ja rakenteen tutkiminen oli jäänyt taiteilijoilta värien tutkimisen varjoon. Syyn hän 
löytää Suomen taide-elämän eristyneisyydestä ja on vakuuttunut, että asia korjautuu, kun suhteet Ranskaan 
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5 Arkipuhetta modernista arkkitehtuurista ja väristä

Ajan ilmiönä modernin sisällöt puhuttivat myös puhtaan taideteorian ulkopuolella. Ark-
kitehtuurin ’arkipuheessa’ keskusteltiin rationaalisen ja romanttisen modernin ilmiöistä. 
Professori Erkki Helamaa on todennut ajan arkkitehtuurista että ”40-luvun romantiikalle 
ei syntynyt omaa arkkitehtuuriteoriaa eikä aatteellista ohjelmaa22. Sen puolesta ei mani-
festoitu, eikä sen kannattajiksi kenenkään tarvinnut erikseen tunnustautua. Sen tähden 40-
luvun romantiikan ympärille ei myöskään muodostunut aatteelle vihkiytyneitä ryhmiä.” 
(Helamaa 1983, 121–122.) Romanttinen moderni ilmeni ajassa vahvana, vahvempana kuin 
rationaali moderni, mutta se ei pitänyt itsestään ääntä eikä se nostanut päätään. Esimerkiksi 
Erkki Helamaa on kommentoinut jälleenrakennuskauden aikaa todeten, että romanttisen 
modernin sisältöihin kuului lämmön ja kodikkuuden tunnelman aikaansaaminen (Helamaa 
1983, 121). Aikanaan rajusti romanttista modernia arvostellut Nils Erik Wickberg antoi 
jo 1950-luvun loppupuolella tunnustusta jälleenrakennuskauden arkkitehtuurille, muun 
muassa sen mielikuvituksekkaalle materiaalinkäytölle, ja osoitti hieman ymmärrystä ajan 
romanttisia piirteitä kohtaan. Teoksessa Suomen rakennustaidetta Wickberg katsoi, että 
arkkitehtonisessa jäsentelyssä 1940-luvun jälkipuoliskolla oli havaittavissa jonkin verran 
taipumusta romantisoivaan suuntaan, mitä hän piti helposti ymmärrettävänä reaktiona so-
dan koettelemuksia vastaan. Myönnytyksistä huolimatta hän piti kiinni 1930-luvun moder-
nismin nykyarkkitehtuurin esikoisoikeudesta.23  
    Värin tarkastelun näkökulmasta mielenkiintoisimmaksi väittämäksi nousee Bourdieu’n 
ajatus, että populaari maku redusoi taiteen sisällöt arjen asioiksi. Tässä väittämässä Bour-
dieu arvottaa, että arki ja siihen liittyvät asiat olisivat vähäpätöisempiä kuin taiteessa esi-
tettävät asiat. Romanttisen modernin sisältöihin kuului lämmön ja kodikkuuden tunnelman 
aikaansaaminen (Helamaa 1983, 121). Shusterman käsittelee edellä syitä siihen, miksi kor-
keataiteen sisällöt eivät avaudu ei-intellektuelleille. Arjen asiat ovat sitä kosketuspintaa, jo-
hon ’tavallisen ihmisen’ on helppo assosioida taiteen asiat. Toisaalta rationaalin modernin 
projektiin kuului kodin sfäärin häivyttäminen (Kalha 1997, 261). 

saadaan kuntoon. Hän toteaa, että sen myötä ymmärrettäisiin, että maalaustaiteessa on korkeampia ja olen-
naisempia arvoja, joihin pyrkiä kuin subjektiivinen, tunnepainotteinen ja paljolti kirjallinen tunnelmamaalaus. 
(Paloposki 2001, 91.)
22 Ohjelmaa ja oppirakennelmaa edustamaan riitti yleinen pyrkimys pehmeään jäsentelyyn funktionalismin ko-
vaksi koettujen piirteiden sijasta. 40-luvun romantiikka oli lähinnä materiaalien ja yksityiskohtien romantiikkaa. 
(Helamaa 1983, 122.) 
23 ”toisen maailmansodan jälkeinen suomalainen rakennustaide pystyy epäilemättä ratkaisemaan tehtävät vaiht-
elevammin ja käyttämään rakennusmateriaaleja mielikuvituksekkaammin, mutta 30-luvun tärkeimmät teokset 
– kaikki ulkoasultaan koruttoman valkoisiksi rapattuja – säilyttänevät silti aina viehätyksensä nykyaikaisen 
arkkitehtuurimme esikoisina.” (Wickberg, Suomen rakennustaidetta, Helsinki, 1959, 86.) 
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Värin kontekstissa romanttisen modernin piirteet ilmenevät assosiatiivisten värinnimi-
tysten käyttönä, joka oli tyypillistä juuri vuosikymmenen taitteessa. 1940-luvulta vielä 
1950-luvun alkupuolelle asti värien nimityksiin liitettiin lähes poikkeuksetta assosiatiivi-
sia, luontoon ja sen ilmiöihin liittyviä lisämääreitä kuten vadelman- tai karpalonpunainen 
tai auringonkeltainen24. Tätä väreistä puhumisen tapaa voi Bourdieu’n käsittein ajatella 
populaarin maun ilmenemismuodoksi, jossa taiteen asiat redusoidaan arjen asioiksi tai täs-
sä assosioidaan arjen asioihin. Yleisemminkin monen arkkitehdin tämän ajanjakson tuo-
tannossa romanttisen modernin sisällöt saivat näkyä: ilmiö ei siis esiintynyt vain kansan 
parissa. Vuosikymmenen puoliväliin tultaessa värinnimityksiin liitettäviä assosiatiivisia 
lisämääreitä ei juurikaan käytetty, vaan puhuttiin kirkkaanpunaisesta tai -sinisestä, jotka 
edelleen kantoivat optimistista mielikuvaa mukanaan, mutta eivät enää hakeneet assosi-
aatioita25 luonnosta tai sen ilmiöistä. Värien nimitysten käytön muuttumisen voi ajatella 
kuvastavan siirtymää jälleenrakennuskauden romanttiselta jaksolta teollisen rationalismin 
aikakaudelle. Tunnelmointia ja kodikkuudesta puhumista vältetään eikä väriennimityksiä-
kään enää assosioida arjen asioihin. Myöhemminkin arkkitehtikunta on vähätellyt ja jopa 
hävennyt tätä romanttista ajanjaksoa. 
    Havaintoni assosiatiivisten ja ei-assosiatiivisten värinnimitysten käytöstä voi ajatella 
havainnollistavan Bourdien ajatusta hyvää makua edustavan legitiimin maun ja populaarin 
maun muodostumisesta. Shustermanin kritiikki tuo kuitenkin hyvin esiin korkeakulttuurin 
piiristä lähtevän määritelmän, joka jo lähtökohtaisesti on arvolatautunut. Mielenkiintoisek-
si asian tekee se, että jälleenrakennuskaudella tämä romanttinen ajanjakso, jonka sisältöjen 
voi tulkita edustavan populaaria makua, ilmeni vahvasti, vaikkakin vain lyhyen aikaa ark-
kitehtien tuotannossa. Bourdieu’n näkökulmasta voi ajatella, että populaari maku oli het-
kellisesti muuttunut legitiimiksi mauksi. Jälkikäteen katsottuna arkkitehdit ovat tulkinneet 
maun rämettyneen väliaikaisesti. ”Romantiikan sininen kukka” ei kovin pitkään ehtinyt 
kukkia, ja legitiimiä rationaalia linjaa edustanut maku valtasi asemansa takaisin, mutta 
populaarin ja korkeakulttuurin maun kohtaaminen oli silti tapahtunut.

24 Muutamia esimerkkejä assosiatiivisesta väriennimitysten käytöstä. Nimimerkki Maijan mukaan lasten-
huoneen ikkunaverhon tulee olla mahdollisimman väkevän keltainen, jotta se antaa lapselle pimeänäkin vuode-
naikana illuusion auringonvalosta (KK 1/1949, 19). Pienen rottinkituolin irtotyyny on vadelmanpunainen (KK 
2/1950, 32, 34, k1). Oleskeluryhmän ikkunanpuoleinen nojatuoli verhoillaan turkoosin värisellä kankaalla ja 
toinen tupakanruskealla kankaalla. Kevyen makuusohvan irtopäällinen on sinapinkeltainen. […] Eikä sovi uno-
htaa kukkaikkunan sisutukseen tuomaa vihreää lisäväriä. ( KK 4/1949, 34, k1; samantyyppinen väritys kuvattu 
KK 2/1950, 32, k2) Verhot ovat ohutta kangasta ja väriltään munankeltaiset (KK 2/1948, 31).
25 Tyyppiesimerkki 1950-luvun puolivälin lastenhuoneen sisustuksen värityksestä on Kysykää me vastaamme 
-palstan vastaukseen laadittu kuvaus yksivuotiaan pojan huoneesta. Tässä esimerkissä näkyy jo selvät suuntavii-
vat lastenhuoneen sisustuksesta ja sen ei-assosiatiivisin värinnimityksin kuvatusta värinkäytöstä: ”Ikkunan 
edessä on matalalle asennettu piirustuspöytälevy, joka on päällystetty kirkkaan sinisellä muovikäsittelyllä. Levy 
nostetaan myöhemmin kahden laatikoston avulla kouluikäisen lukupöydäksi. Levyn viereisellä seinällä on 
liitupiirustustaulu. Toisella seinällä neljä kappaletta seinäkirjahyllyjä, joita alussa käytetään lelujen säilytystilana 
ja myöhemmin kirjahyllynä. Pyöreä matala pöytä on linolipintainen ja jakkarat ovat kirkkaan punaiseksi maalat-
tuja. Vuodepeite on kirkkaan keltainen. Kirjavat riepumatot peittävät lattian. Verhokangas on punapohjaista 
painettua iloista kangasta, verholista maalataan valkoiseksi. Piirustuspöydän yläpuolella seinällä on pellavakan-
gasvarjostiminen seinään kiinnitetty valaisin ja keskivalopisteessä yhdistetty paikallis- ja yleisvalaisin, väriltään 
valkoinen. Seinäpaperit ovat vaaleapohjaiset, sinipilkulliset.” (KK 1/1955, 35, k2.) Samankaltaista värinkäyt-
töä ja värinnimitysten käyttöä esiintyy seuraavissa Kysykää me vastaamme -palstan vastauksissa: KK 1/1951, 
32, k2; KK 1/1951, 33, k3; KK 4/1952,41,k1; KK 3/1954, 35,k1; KK 4/1954, 36,k3; KK 4/1955, 4, 6, k3; KK 
1/1955, 35, k2; KK 1/1955, 35, k3; KK 4/1955, 4, k2; KK 1/1956, 42, k3; KK 2/1956, 36, k2; KK 6/1956, 38, 
k1.
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6 Johtopäätökset

Arkkitehtuuriin liittyvä värin historia on pääasiassa myötäillyt taiteissa (fi ne arts) yleensä 
vallinneita värinkäytön suuntauksia: teemoja on haettu sekä romanttisen että rationaalin 
modernin piiristä. Arkkitehtuuri poikkeaa materiaalisen luonteensa ja toiminnallisen vaa-
timuksensa vuoksi muista taiteista, mikä on aiheuttanut hämmennystä ja epätietoisuutta 
arkkitehtikunnan piirissä koko modernin historian ajan. Jo modernin alkuvaiheessa värin-
käyttöön liittyvät historialliset löydökset, ja sen seurauksena Ruskinin johdolla romantti-
sen modernin näkökulmasta syntynyt keskustelu hämmensi. Teräsrakentamisen nousu ja 
rakenteen suojaukseen liittyvät uudet tilanteet muuttivat kysymyksenasettelua rakenteen 
rehellisyydestä, ja Ruskinin ajatukset ymmärrettiin laajemmassa viitekehyksessä. Värin 
ja arkkitehtuurin suhde ei tästä seestynyt, vaan länsimaisen modernismin synnyn kannalta 
ikoniksi muodostuneessa Bauhaus-koulun väriopetuksessa arkkitehtuurin ja värin suhdetta 
etsittiin koko koulun historian ajan. Ponnisteluista huolimatta selkeää linjaa tai suhdetta 
arkkitehtuurin ja värin välille ei tuntunut löytyvän. Le Corbusier ja hänen henkilökohtainen 
suhteensa kuvataiteeseen sekä näkemys arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhteesta raottivat 
näkymää värinkäyttöön arkkitehtuurissa. Le Corbusier keskittyi julkisesti käsittelemään 
lähinnä kuvataiteen integroimista arkkitehtuuriin, mutta varsinaisesti värinkäytöstä hän 
ei puhunut, vaikka itse toteuttikin polykromisia värityksiä suunnittelemiensa rakennusten 
sisätiloissa. Kansainväliset arkkitehtuuri- ja taiteilijakontaktit avasivat suomalaisille arkki-
tehdeille ja arkkitehtuuria lähellä oleville suoran yhteyden ajan arkkitehtuurikeskusteluihin 
ja vaikuttivat suomalaisen arkkitehtuurin suuntautumiseen merkittävällä tavalla. Arkkiteh-
tuurin piirissä rationaali moderni vahvistui vielä 1930-luvulla. Sota katkaisi rakentamisen , 
ja arkkitehtienkin intressit olivat rintamalla. Jälleenrakennus käynnisti voimakkaan raken-
tamisen kauden, mutta nyt, 1940-luvulla, tyylillisenä suuntana oli romanttinen moderni. 
Tähän ajanjaksoon ei liittynyt äänekästä manifestointia tai esiin tulleita aatteellisia ryhmiä. 
Romanttinen jakso oli tuottoisa, mutta kestoltaan lyhyt. Jälkikäteen 40-luvun romanttista 
arkkitehtuuria on ammattikunnan piirissä vähätelty ja hävettykin. Asuntojen sisustuksissa 
romanttisen jakson vaikutus näkyi vielä 1950-luvun alkupuolelle asti. 
    Jälleenrakennuskauden romanttiseen ajanjaksoon arkkitehtikunnan piirissä liitetty vä-
hättelyn ja häpeän ilmapiiri hämmensi ja herätti mielessäni kysymyksen miksi Bourdieu’n 
maun käsite avasi näkökulmaa legitiimin arkkitehtuurin ja populaarin arkkitehtuurin muo-
dostumismekanismeihin: hyvää makua ei sellaisenaan ole olemassa, vaan valtaapitävä ydin 
määrittää sen aina uudestaan. Arkkitehtuurin piirissä rationaali moderni oli lähtökohtaisesti 
vahvoilla, valtaapitävän ytimen suosiossa. Romanttinen moderni nosti päätään aika-ajoin,  
mutta menestys oli lyhytaikaista. Richard Shustermanin pragmatistisen estetiikan näkö-
kulman avulla populaarikulttuurin sisällöt avautuivat korkeakulttuurin sisältöjen rinnalle. 
Shustermanin korkeakulttuurin kritiikki teki ymmärrettäväksi legitiimin arkkitehtuurin ky-
symyksenasettelun puutteellisuuden. “Tavallisilla ihmisillä” ei rationaalin modernin dis-
kurssissa ollut keinoja ymmärtää sisältöjä, jotka olisivat vaatineet laajempaa oppineisuutta. 
Romanttisen modernin ajan arkkitehtuurissa luontoon liittyvät assosiaatiot olivat vahvoina 
läsnä. Populaareissa julkaisuissa väristä puhuttaessa värinnimityksiin liitettiin luontoon ja 
sen ilmiöihin viittaavia assosiaatioita. Romanttisen modernin arkkitehtuurin “kielen” voi 
ajatella olleen helpommin tavoitettavissa myös “tavallisten ihmisten” näkökulmasta. Kyse 
saattoi olla myös yleisinhimillisistä tarpeista, jotka vahvoina kumpusivat sodan jälkeisestä 
jälleenrakennuksen ilmapiiristä ja joille romanttinen moderni arkkitehtuuri antoi hahmon. 

31



Teoreettisen tarkastelun näkökulmasta jälleenrakennuskaudella, kun romanttinen moder-
nismi oli voimakkaimmillaan, populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin makumieltymykset 
kohtasivat. 
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Perinteisen käsityövaltaisen puurakentamisen 
hiljainen tieto

Anu Laurila

Tiivistelmä

Teen tutkimusta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä suomalaisten puurakennus-
ten restauroinnissa. Osan tätä aineetonta perintöä muodostaa hiljainen tieto. 
    Perinteinen puurakentaminen on Suomessa perustunut käsityötekniikoihin ja muutami-
en työkalujen käytön hallintaan. Tällaisessa rakentamisessa korostuvat henkilökohtainen 
osaaminen ja tekijän taidot eli hiljainen tieto. Suurin osa taidosta on tätä sanatonta tietoa, 
joka sitoutuu tekijään ja osin lopputuotteeseen. Tuotteessa taidon ilmentymää on työn jälki, 
joka käsityövaltaisessa työssä ei ole ennakoitavissa niin tarkasti kuin koneellisessa tai au-
tomatisoidussa työssä. Taito pohjautuu osin traditioon, mutta ilmenee kunkin tekijän oma-
na tulkintana. Taito kehittyy kokemuksen karttuessa ja siirtyy ihmiseltä ja sukupolvelta 
toiselle työn ja tekemisen ohessa. Osa taidosta on lisäksi tiedostamatonta osaamista. 
    Puurakennusten restauroinnin suuntaus niin Suomessa kuin maailmallakin on käyttää 
alkuperäisiä työkaluja ja tekniikoita nykyaikaisten sijaan. Tämä vaatii tuekseen tietoa siitä, 
millaisia nämä välineet ja tavat ovat olleet ja mitä niiden käyttö edellyttää. Jotta tällaista 
puurakentamisen hiljaista tietoa olisi mahdollista tutkia, on ensin määriteltävä, mitä se 
on.

Asiasanat: käsityökalut, puurakentaminen, traditio
 



1 Johdanto

Länsimaissa on tiedon katsottu olevan järkiperäistä ja loogisesti pääteltävissä olevaa. Siksi 
kirjoitetulla ja luetulla tiedolla on länsimaisessa kulttuurissa ollut ylivalta (Koskennurmi-
Sivonen). Toisin on esimerkiksi Japanissa, jossa tieto käsitetään kokonaisvaltaisena ko-
kemuksena ja jossa ei erotella tunteita ja järkeä, vaan niiden katsotaan olevan yhtä. Näin 
myös taito ja tieto liittyvät erottamattomasti yhteen. Jo japanin kielessä on luonnostaan 
olettamus, että kuulijalla on kokonaisvaltainen ymmärrys asiayhteydestä. 1  
    Viime aikoina on myös länsimaissa alettu kiinnostua ”sanattomasta” tiedosta muun 
muassa liike-elämän, aikuiskasvatuksen sekä käsityön tutkimuksen aloilla. Liike-elämässä 
puhutaan “aineettomasta varallisuudesta” sekä “aineettomista voimavaroista” 2, aikuiskas-
vatuksessa “ammatillisesta osaamisesta” sekä “kontekstuaalisesta oppimisesta” (Järvinen 
ym 2002: 67–133) ja käsityötieteissä “tekijän tiedosta” sekä “sisäisestä tiedosta” (Anttila 
2000: 59). 
    Käsityön alalla tämä sanaton, tekijän tieto on erityisen merkityksellistä, sillä vain osa 
käsityöläisen osaamisesta voidaan pukea sanoiksi. Kuten Knut Einar Larsen ja Niels Mar-
stein3   kirjoittavat perinteisestä puurakentamisesta:

 “The knowledge and skills are connected with the people who practised them and are 
transmitted from one generation of craftsmen to the next as a part of a tradition. […] 
Important parts of such knowledge lie, for instance, in the hands, in the body’s centre of 
gravity and in the position of feet. […] Such knowledge can only partly be verbalised. It is 
transmitted through actual work.“ (Larsen ja Marstein 2000: 10) 

On myös todettu, että jokapäiväisessä ihmisten välisessä kommunikoinnissa suuri osa vies-
tistä välittyy sanattomasti.

“Tutkimusten mukaan ihmisten välisessä kommunikaatiosta vain kymmenisen prosenttia 
tiedosta välittyy sanojen avulla. Ilmaisutavan ja äänensävyn avulla välittyy noin kaksikym-
mentä prosenttia. Loput ihmisten välisistä viesteistä eli noin seitsemänkymmentä prosent-
tia välitetystä sanomasta perustuu sanattomaan ruumiin kieleen.” (Koivunen 1997: 47)

2 Hiljainen tieto, taidon ja tiedon yhdistelmä

Hiljainen tieto on tietoa, jota ei voi sanoin ilmaista. Hiljainen tieto on tekijän tietoa. Se on 
taitoon ja tekemiseen liittyvää tietoa, osaamista, joka tehostaa taidon harjoitusta ja teke-
mistä. Käsityössä se on muun muassa tekijän tuntumaa materiaaliin, työkaluun tai kyky 
“nähdä” materiaalista sen ominaisuuksia. Englannin kielessä on hiljaiselle tiedolle useita 

1 Asiaa käsitellään läpi teoksen Ikujiro N ja Hirotaka T (1995) The Knowledge-Creating Company. Oxford 
University Press, N.Y.
2 Aihetta käsitellään esimerkiksi teoksessa Hussi T (2001) Aineettoman varallisuuden johtaminen. ETLA Sarja B 
180, Taloustieto Oy, Helsinki. 
3 Knut Einar Larsen ja Nils Marstein ovat norjalaisia perinteisen puurakentamisen asiantuntijoita, jotka ovat ol-
leet aktiivisesti mukana kansainvälisen restaurointialan järjestön ICOMOSin Puukomitean toiminnassa.
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4 Michael Polanyi (1891 - 1976) oli unkarilainen fyysikko, joka on ensimmäisenä alkanut puhua hiljaisesta 
tiedosta, ja hänen teoksensa Personal knowledge vuodelta 1958 on aiheen perusteoksia.
5 Peter Dormer on englantilainen käsityötaitojen opettaja ja fi losofi , jonka mukaan käytännöllinen työ on käsit-
yötiedon ydin. Hänen teoksensa The Art of The Maker on taideteollisuuden ja käsityötieteiden alalla perusteos 
puhuttaessa taidosta ja taidon merkityksestä käsityössä. 

termejä, joista tunnetuimpia on Polanyin4 tacit knowledge. Vastakohdaksi tälle Polanyi 
esittää termiä focal knowledge, joka tarkoittaa yksiselitteisesti ilmaistua tietoa. (Polanyi 
1996, via Koivunen 1997: 80)  

“Termi tacit tulee latinan sanasta tacitus, jolla on seuraavia merkityksiä: Hiljainen, vaiti, 
puhumatta oleva, rauhallinen, äänetön. Mainitsematta, pohtimatta, käsittelemättä jätetty. 
Hiljainen, sanaton, salainen, huomaamaton.” (Koivunen 1997: 77) 

Yritysmaailmassa hiljainen tieto on määritelty käytännölliseksi osaamiseksi. R. K. Wagne-
rin mukaan hiljainen tieto on käytännöllistä tietotaitoa, joka hankitaan kokemuksen avulla, 
useimmiten tarkkailemalla ja jäljittelemällä muita ilman erityistä opastusta ja ohjeistusta. 
(Wagner 1987, via Koivunen 1997: 191) 
    Hiljainen tieto on siis tiedon ja taidon rajamailla, ja siksi siitä voisi käyttää myös termiä 
taitotieto. Tälle käsitteelle on Ilkka Niiniluoto antanut kaksi merkitystä. Ensimmäinen on 
”taidon antama tieto” ja toinen on ”taitoa koskeva tieto”. Taidon antaman tiedon Niiniluoto 
määrittelee siten, että se ”olisi sellaista toiminta- ja suoritustapoja koskevaa tietämystä tai 
ymmärrystä, joka saavutetaan taidon harjoituksen avulla”. Taitoa koskevan tiedon määri-
telmä on: ”Taitotieto on siis eräänlaista ”metatietoa”, kykyjen ja taitamisen takana olevaa 
tietämistä, joka mahdollistaa tai tehostaa taitojen harjoitusta.” (Niiniluoto I teoksessa Ha-
lonen ym 1992: 53) 
    Itse käytän tutkimuksessani taitotieto-termiä tarkoittamaan molempia Niiniluodon eh-
dottamia merkityksiä. Käsite taitotieto sisältää ajatuksen siitä, miten toisto harjaannuttaa 
taitoa ja tuo lisää tietoa taidon harjoittajalle. Samoin se kertoo, miten jonkin taidon sovel-
taminen käytäntöön on tiedon ja taidon (kansanomaisesti ”pään ja käsien”) yhteensovitta-
mista eikä aina edes tietoista toimintaa, mihin viittaa Niiniluodon toteamus ”metatiedosta”. 
Samaa tarkoittaa Peter Dormer5 kirjoittaessaan, että osa tekemisestä on niin ”selkärangas-
sa”, ettei tekijän tietoa omaavan sitä tarvitse pohtia, vaan se on jo osa tekijää. 

”[…] the craftsman acts quickly, fl uently and with certainty – none of which would be pos-
sible if he was thinking about how he should do the task.” (Dormer 1994: 20)

Kreikan kielessä on termi tekhne, joka voidaan useimmiten kääntää sanalla taito. Mui-
naisessa Kreikassa taitoja arvostettiin, sillä ne katsottiin hyödyllisiksi, ja siksi ne usein 
ajateltiin jumalten lahjoiksi. Samalla tekhnestä tuli vaarallinen, sillä siinä astuttiin ihmisten 
arkipäivästä kateellisten jumalten alueelle. Joskus rajat taidon, taikuuden ja petoksen vä-
lillä olivat häilyviä. (Sihvola J teoksessa Halonen ym 1992: 12–13) Tätä taustaa vasten on 
mielenkiintoista huomata, että eri käsityöammateilla on perinteisesti ollut usein “salaista 
tietoa”, jota työntekijät ovat vaalineet oman ammattikuntansa tai jopa vain tietyn perheen 
kesken. Ulkopuolisille tämä tieto tai taito on ollut lähes taikuutta.
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3 Työn jälki eli taitotiedon ilmentymä (workmanship)

Taitotietoa voi eräiltä osin arvioida lopputuotteen työn jäljen avulla. Tämän termin ”työn 
jälki” olen lainannut teoksesta ”The Nature and Art of Workmanship”, jonka on kirjoittanut 
englantilainen huonekalusuunnittelun professori David Pye. Hän määrittelee työn jäljen 
olevan ”tekniikan soveltaminen tekemiseen käyttäen huolellisuutta, arviointikykyä ja tark-
kuutta (Pye 1968: 22)”. 
    David Pye esittää, että työn jälki voidaan jakaa kahteen luokkaan: ennakoimattomaan ja 
ennakoitavaan (Pye 1968: 4). Käsityökaluin tehtävä rakennustyö kuuluu ennakoimattoman 
työn jäljen luokkaan. Siinä lopputulos ja sen laatu riippuvat tekijän taitotiedosta. Ennakoi-
maton työn jälki tuottaa vaihtelua lopputuotteisiin ja siten myös koko ympäristöömme.
    Perinteisessä puurakentamisessa tämä ennakoimaton työn jälki on seurausta käsityökalu-
jen sekä puun ominaisuuksien ja luonteen käytöstä rakenteissa. Työn laatu puolestaan riip-
puu käsityökaluja käytettäessä tekijän huolellisuudesta, arviointikyvystä ja tarkkuudesta. 
Työtavassa, jonka työn jälki ei ole ennakoitavissa, työn suoritusta voidaan yrittää säädellä 
ja parantaa kolmella tavalla: taitoa kehittämällä, työstämällä materiaalia vähitellen sekä 
käyttämällä ohjaimia, mallineita tai muita apuvälineitä (Pye 1968: 18). Työn suorittajan 
ohjaaman työkalun jättämä pintakuviointi on Pyen mukaan merkittävä tekijä ympäristös-
sämme. 

”In free workmanship the fl at surface is not quite fl at but, when seen from close by, shows a 
faint pattern of tool marks... The natural fi gure of materials such as wood, the play of light 
in translucent materials, and the effects of wear, weathering and age, all contribute to diver-
sity as well, but controlled freedom in workmanship has perhaps contributed more to the 
quality of our environment by way of diversifi cation than any of them.” (Pye 1968: 19)

Kuva 1. Höylän jälki tekee sileästä pinnasta elävän ja kiinnostavan.

Professori Michael Baxandall on huomannut, että ihailemme maalauksia – ja Peter Dormer 
lisää, että myös uniikkikäsitöitä – siksi, että niitä ei ole ennalta suunniteltu liian valmiiksi, 
vaan ne ovat prosessin tulosta (Baxandall M via Dormer 1994: 80). Prosessi puolestaan on 
dialogi tekijän ja tuotteen välillä. Prosessin aikana tekijässä heränneiden ajatusten ja ideoi-
den lisäksi lopputulokseen vaikuttavat tekijän näkemät, muiden ihmisten aikaansaannokset 
(Dormer 1994: 84). 
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6 Perinteisellä puurakentamisella tarkoitetaan tässä pääosin ennen 1900-lukua tapahtunutta rakentamista, jossa 
työ on tehty käsityökaluja hyväksi käyttäen.  

Joskus käsityön tekijä pyrkii tekemään ”sarjatyötä”, mutta koska käsityönä on mahdotonta 
tehdä kahta täysin samanlaista esinettä, on sarjan (esim. astiasto) jokainen osa ainutlaatui-
nen. Itse aloin tällä kohdalla pohtia lamasalvosrakennetta: perusrakenne on sama ja toistet-
tavissa, mutta jokainen lamasalvosrakennus on silti uniikki.

4 Taitotiedon suhde perinteeseen

Kukaan ei elä sosiaalisessa tyhjiössä täysin irrallaan perinteestä. Niinpä traditio luo pohjan 
yksilön taitotiedolle. 
    Polanyin hiljaisen tietämisen teoriassa keskeinen tiedon käsite on traditio. Traditio kuvaa 
sitä, miten tietoa siirretään sosiaalisessa kontekstissa. Traditio on yksilön ulkopuolinen 
arvojen järjestelmä, johon sisältyy yhteisön hiljaisen tiedon kokemusvarasto. Sekä kieli 
että traditio ovat sosiaalisia järjestelmiä, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ja joiden taustaa 
vasten yksilö luo oman hiljaisen tietonsa ja omat merkityksensä. Traditio välittyy sosiaa-
lisen loren [kansanperinne] ja imitoinnin sekä rituaalien ja juhlien kautta. (Polanyi M via 
Koivunen 1997: 83-84) 
    Henkilökohtainen tieto (personal knowledge) on peräisin osaksi esimerkiksi kirjoista, 
mutta siihen liittyy myös se kokemus, joka saadaan harjoittelulla tai muulla omalla kos-
ketuksella asiaan. Henkilökohtaisessa tiedossa yhdistyvät traditio eli kulttuuriperintö ja 
omakohtainen kokemus (Koskennnurmi-Sivonen).

“Informaatiosta tulee ihmisen tajunnassa tietoa, kun hän yhdistää sen sisäisen tietonsa 
avulla assosiaatioavaruudessaan osaksi omaa ainutkertaista kertomustaan. Tietoa on tämän 
määrittelyn mukaan olemassa vain silloin, kun se on merkityksellistä jollekulle. Tietoa 
ei siis ole olemassa ihmisen ulkopuolella vaan ainoastaan sidoksissa hänen tajuntaansa.” 
(Pihlanto P via Koivunen 1997: 210) 

Jokaisen henkilön taitotieto on siis ainutlaatuista, koska se liittyy ihmisen kokemushistori-
aan ja persoonallisuuteen yhteisen kulttuuriperinnön eli tradition ollessa aina taustalla. 

5 Perinteinen käsityövaltainen puurakentaminen

Suomalainen perinteinen puurakentaminen6 on ollut pitkään kansanomaista rakentamista, 
jossa rakentajan taitotiedon vaikutus on ollut suuri. 
    Kansatieteen dosentti Teppo Korhosen kuisteja käsittelevässä väitöskirjassa on kuvaus 
rakentamisesta viestintänä (Korhonen 1991: 386). Kuvauksessa tulee esille useita kansan-
rakentamisen prosessille tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin jokainen rakennusprosessi on ainut-
laatuinen, sillä kyse on käsin tehdystä työstä juuri tiettyä tarkoitusta varten ja juuri tiettyyn 
paikkaan sovitettuna ja tiettyyn aikaan toteutettuna. Rakennettaessa ilman tarkkoja suunni-
telmia (siis arkkitehdin näkökulmasta ilman työpiirustuksia) tekeminen pohjautuu omaan 
osaamiseen, rakennukselle asetettuihin tavoitteisiin sekä käsillä oleviin materiaaleihin ja 
teknisiin mahdollisuuksiin. Toisin sanoen rakentaminen perustuu opittuun rakennustapaan, 
jota sovelletaan tilanteen mukaan. Näin jokainen rakennus pohjautuu, kuten Korhonenkin 
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toteaa, aina johonkin aikaisempaan, vaikka siinä olisikin tekijänsä kädenjälki vahvasti ais-
tittavissa.
    Kansanrakentajan päätöksentekojärjestelmää hahmottaessaan Korhonen toteaa, että 
rakentaminen edellyttää seuraavia vaiheita: 1) paikan valinta, 2) mallin valinta, 3) ma-
teriaalin hankinta ja 4) rakennelman pystytys (Korhonen 1991: 392). Päätöksentekoa on 
hallinnut Korhosen mukaan hyvin pitkälle käytännöllisyys, jonka sanelevat järki ja koke-
mus. Tätä tukee myös huomio, että julkisivulaudoituksen vaakalistat on todettu suorastaan 
vahingollisiksi ja niitä ei juurikaan kansanrakentamisessa ole käytetty (Kotila V teoksessa 
Karjalainen ym 2002: 33). Ei siis ole haluttu huonontaa rakennetta vain ulkonäön vuoksi.
Käytettävissä olevat työkalut ovat sanelleet paljolti rakennustapaa. Kirves on ollut ensim-
mäinen ja pitkään myös ainoa työkalu, jolla puuta on työstetty rakentamista varten. Taitava 
kirveen käyttäjä pystyy työkalulla tekemään paljonkin, ja esimerkiksi Kainuun Suomus-
salmella sijaitsevan Takkilan tilan jauhoaitta on ruotsalaisen tulkinnan mukaan tehty pel-
kästään kirveellä.7  
    Jauhoaitta on tehty ohuista hirsistä, jotka on ensin lohkottu kiiloilla rungosta, sitten vii-
meistelty kirveellä. Samoin lattia on tehty kiilaamalla valmistetuista haljaksista, jotka on 
viimeistelty kirveellä. Päätykolmiot ovat hirrestä, ja ne on tuettu hirsien väliin sovitetuilla 
puupaloilla, jotka ovat kuin pienoishirsiä. Nämä puupalat on työstetty kirveellä. Hirsiker-
tojen välillä ei ole tapitusta, joka olisi edellyttänyt jonkinlaisen poran käyttöä. Ilmeisesti 
aitassa on lisäksi alun perin ollut tuohikatto, joka sekään ei yksinkertaisimmillaan vaadi 
muita työkaluja kuin kirveen. 

Kuva 2. Takkilan jauhoaitta purettiin hirsi hirreltä restaurointia varten. 
Etualalla osa päätykolmiosta, jossa näkyvät loveukset ”pienoishirsiä” varten.

7 Euroopan Neuvoston alaisen hankkeen ”Wooden Culture” workshop 4 järjestettiin Kainuussa, Takkilan tilalla 
kesällä 2002. Jauhoaitan restauroi Ruotsin työryhmä ja yleispiirteinen dokumentointi aiheesta on luettavissa 
osoitteessa www.timmerdraget.org/wc/wooden/startup.htm
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6 Lautojen valmistus kiilaamalla esimerkkinä hiljaisesta tiedosta 

Puurakentamisen käsityötekniikat ovat suurelta osin kadonneet käytöstä Suomessa 1900-
luvun aikana. Niitä elvytettäessä tai tutkittaessa on turvauduttava arkistoissa säilyneisiin 
kuvauksiin, jotka puolestaan on todennettava vielä käytännössä kokeilemalla. 
    Kun lautoja valmistettiin kiilaamalla eli tukista halkaisemalla vain kirveen, kiilojen 
ja nuijan avulla, työtä varten kaadettavat puut valittiin huolella. Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran ja Museoviraston kansanperinteen kyselyvastausten8 mukaan yleensä etsittiin 
suoria ja oksattomia puita, pääasiassa mäntyä, mutta myös kuusta ja haapaa käytettiin. 
Erityisiä tuntomerkkejä ei hyvälle puulle juurikaan kuvauksissa anneta, vaan todetaan että 
”osattiin katsoa jo päältä päin mikä puu juoksee hyvin” 9. Haluttujen ominaisuuksien luke-
minen kasvavasta puusta oli siten arkipäivän hiljaista tietoa. 
    Halkaistavan tukin ytimen tuli olla keskellä tukkia, eli tukki ei saanut olla epäkesko, sillä 
muuten se ei haljennut suoraan. Ennen halkaisua tukki yleensä katkottiin tarvittavan lau-
dan mittaisiin pätkiin. Lyhyt lauta oli aina helpompi tehdä kiilaamalla kuin pitkä, siksi ei 
turhaan tehty pitempiä kuin tarve vaati. Kokemus oli opettanut optimoimaan työn määrän 
suhteessa lopputulokseen.
    Halkaisu aloitetaan usean kuvauksen mukaan tyvipäästä. Yleensä halkaisuun tarvittiin 
kaksi miestä, kirveet, puunuija ja kiiloja. Kiilat tehtiin yleensä koivusta tai pihlajasta, ja 
niiden tuli olla melko pitkiä ja kapeita. Kiilojen materiaali valittiin siis kokemuksen mu-
kaan halkaistavaa puuta kovemmasta puulajista. Kirves on kuvausten mukaan yleensä ollut 
”tavallinen kirves” eli ei mikään erityistyökalu. 
    Ensin lyötiin kirveellä viilto tukin toiseen päähän tai jos epäiltiin, ettei osuta keskelle, 
niin laitettiin kirves oikeaan kohtaan ja lyötiin lujaa puunuijalla, jotta halkeaminen alkoi.10   
Näin käytettiin apukeinoja, jos taitoa ja tarkkuutta ei ollut vielä kehittynyt osua kirveellä 
juuri siihen, mihin tarkoitus oli.

Kuva 3. Kiilaamalla halkaistu pölkky. 

8 Pohjautuu kirjoittajan Museovirastossa vuosina 2004-2005 kirjoittamaan, toistaiseksi julkaisemattomaan 
artikkeliin lautojen valmistuksesta halkaisemalla, lähteenä kansatieteellisiä kuvauksia SKS:n ja Museoviraston 
kansatieteen käsikirjoitusarkistoista luettuina n.k. Puutietokannasta.
9 MV:K8/304 (MV = Museoviraston käsikirjoitusarkisto)
10 MV:K8/292
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Puu halkaistiin siten, että ensin halkaistiin tukki kahtia keskeltä ja näin syntyneet puo-
likkaat taas keskeltä, kunnes oli saatu sopivan vahvuisia lautoja. Hyvin juoksevasta eli 
lohkeavasta puusta saatiin jopa 1–2 cm:n paksuisia lautoja. Jos alettiin halkaista sivusta 
suoraan halutun paksuisia lautoja, ne alkoivat helposti vetää eli kapenivat toista päätä kohti 
tai suorastaan ”tulivat sivusta ulos”. 11  
    Halkaisutekniikkana oli se, että kirveellä lyötiin tukin kylki auki niin pitkälle kuin terä 
antoi myöten ja halkeamaan laitettiin puukiilat pitelemään sitä avoinna. Näin jatkettiin 
pitkin tukkia kunnes koko matkan oli raossa kiiloja, joiden avulla halkaisu jatkui. Kiilo-
ja lyötiin, ja ne halkaisivat puun lopulta kokonaan. Toinen tapa oli tehdä ensin ”johde” 
eli matala ura kirveellä pitkin tukkia ja sitten puukiilojen avulla jatkaa halkaisua johdetta 
myöten. Jos tukki ei ollut aivan suorasyinen, tehtiin johteet molemmin puolin ja halkais-
tiin myös vuoroin molemmilta puolilta. Tällöin jouduttiin kirveellä katkomaan repaleita, 
joita kieroon puuhun tuli halkaistessa. Samoin kirveellä ohjattiin, että puu halkesi oikeaa 
linjaa myöten. Tekijän tieto ohjasi oikean, juuri kulloinkin käsillä olevaan tukkiin sopivan 
työtekniikan valinnassa.
    Halkaisemalla tehty lauta oli hyvin kestävä jo siksi, ettei sen syyrakennetta katkottu 
väkivalloin vaan laudan pinta pysyi ”ehjänä”. ”Halkaistu mäntylauta kun se pihkoittuu 
niin se ei läpäise vettä ja pihka toimii sellaisena kyllästysaineena joten sellainen katto kesti 
parikymmentä vuotta…” 12

7 Johtopäätökset

Perinteisen puurakentamisen luonteeseen kuuluu tiettyjen ”uhriosien” uusiminen sään-
nöllisin väliajoin osana normaalia rakennuksen ylläpitoa. Tämä piirre ollaan vähitellen 
hyväksymässä myös osaksi puurakenteiden restaurointia. Osia uusittaessa tulee käyttää 
samanlaista puumateriaalia, samoja työkaluja ja -tekniikoita kuin on aiemminkin käytetty 
13. Tämä vaatimus voidaan täyttää vain, jos osataan tunnistaa käytetyn puumateriaalin eri-
tyisominaisuudet, käytetyt työkalut ja se, miten työstö on tapahtunut.
    Puuaineen erityisominaisuudet voivat olla esimerkiksi oksaisuus tai oksattomuus, lus-
totiheys, rungon kierteisyys tai sydänpuun osuus. On ymmärrettävä, mitkä puuaineen 
ominaisuudet ovat kussakin rakenteessa haluttuja, mitkä puolestaan seurausta puuaineen 
luonnollisesta vaihtelusta. Samoin on ymmärrettävä, mitä halutuilla eli puumateriaalia 
hankittaessa valituilla ominaisuuksilla on tavoiteltu.
    Rakennusosan pinnassa näkyvät työstöjäljet kertovat osaavalla lukijalle, millaista työ-
kalua on käytetty ja miten. Jotta olisi mahdollista ymmärtää työstöjälkiä, on oltava perus-
tietoa vanhoista työkaluista ja niiden käyttötavoista sekä jopa terätyökalujen teroitustek-
niikoista.

11 MV:K8/304
12 MV:K8/150
13 ICOMOSin Puukomitean ”Principles for the Preservation of Historic Timber Structures” vuodelta 1999 
määrittelee kansainväliset periaatteet, joita tulisi soveltaa puurakenteiden restauroinnissa. Kohdat 7. ja 9.  käsit-
televät erityisesti osien uusimisen periaatteita.
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Hiljainen tieto on perinteisessä puurakentamisessa tekijän tietoa, tuntumaa materiaaliin 
ja sen työstöön sekä työkaluihin. Kansankielessä käytetään myös kuvaavaa termiä näppi-
tuntuma ja taas käsityötieteen piirissä on alettu käyttää termiä sisäinen tieto (Anttila 2000: 
59 ). Tämä tieto kehittyy vain käytännön työn, toiston ja kokemuksen kautta ja edellyttää 
jatkuvaa taidon harjoittamista. 
    Kun nykyään jo suojellut tai museoidut kansanomaiset puurakennukset on alun perin 
tehty, ovat tekijät harjoittaneet taitoaan jatkuvasti. Jo yhden kokonaisen rakennuksen te-
keminen käsityökaluin sisältää lukemattoman määrän kirveeniskuja, kun taas nykyaikana 
rakennuksia restauroitaessa joudutaan tekemään vain muutamia rakennusosia. Tämä ei 
edistä restaurointityössä vaadittavan puurakentamisen hiljaisen tiedon kehittymistä sekä 
toisaalta nostaa esiin kysymyksen, mitä on restaurointirakentamisen oma hiljainen tieto, 
tekijän tieto. 
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Sosio-kulttuurisesti kestävä autenttisuus ja 
puurakennusperinnön suojelu.

Kokemuksia karjalaisen kylän kunnostuksesta
       

Kari Niskasaari
 

Tiivistelmä

Kansainväliset rakennusperinnön suojelua koskevat julistukset ja ohjeet korostavat ko-
hteen autenttisuuden vaalimista. Artikkelini liittyy tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni 
”Autenttisuus arvona ja merkityksenä - tapaustutkimus Kinnermäen kylän suojelusta ja 
kehittämisestä”. Siinä tarkastelen autenttisuuden määrittelyä UNESCOn maailmanper-
intökohteiden arvioinnin ja tapaustutkimuksena puurakennusperinnön suojelun kann-
alta. Kansainvälisessä toiminnassa haetaan tasapainoa asiantuntijavallan, yleispätevien 
määritelmien ja kulttuurien moninaisuuden välillä. Tapaustutkimukseni kohteessa toimi-
joita ovat suomalaiset avustajat, venäläiset suojeluviranomaiset ja Kinnermäen kyläläiset, 
jotka ovat aunuksenkarjalaisia livvikoita. Monikulttuurisessa tilanteessa korostuvat tarve 
löytää yhteisiä merkityksiä kohteen arvoista ja pyrkimys toimijoiden väliseen sopimukseen 
rakennussuojelun tavoitteista ja keinoista. Kokemuksissa karjalaisen puukylän kunnostuk-
sesta tulee esiin, kuinka kylää ei haluta museoida vaan suojella asuttuna ja elävänä. Puusta 
rakennetun suojeluun kuuluu elävän prosessin kunnioittaminen, mikä alkaa korjaukseen 
sopivan puun kasvattamisesta ja hankinnasta ja jatkuu perinteisillä työvälineillä työskente-
lyyn ja kaikkeen rakennetun ylläpitoon säännöllisine korjaustoimineen. Puurakennusten 
autenttisuudelle kaivataan omia argumenttejaan ja suojelulle omia toimintatapojaan, joiden 
perusteella rakennuksista pidettäisiin huolta.

Asiasanat: Karjala, puurakennukset, rakennussuojelu

 



1 Johdanto

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Kiinnostukseni kohdistuu yleisellä tasolla au-
tenttisuuden määrittelyyn ja käytännössä aktiiviseen merkitysvälitteiseen toimintaan ja sen 
seurauksiin. Artikkelini asetelmaan kuuluu selkeästi kaksi eri autenttisuuden määrittelyn 
kontekstia: kansainvälinen UNESCOn maailmanperintökohteiden1 määrittely ja paikal-
linen puurakennusperinnön suojelutilanne. Nämä seikat yhdistyvät avustusprojektissa, 
joka perustuu asiantuntijoiden ja karjalaisen kylän asukkaiden vuorovaikutteiseen yht-
eistyöhön. Termillä autenttisuus tiedetään olevan vanhoja kreikan ja latinan kielen merki-
tyksiä. Yleensä autenttisuudella tarkoitetaan aitoutta ja alkuperäisyyttä. Sivistyssanakirja 
määrittelee autentian (authentia) omaherruudeksi ja autenttinen-sanan oikeaperäiseksi, 
varmaksi, väärentämättömäksi, aidoksi, luotettavaksi (kreik. authentes = täysin itsenäinen) 
(Uusi sivistyssanakirja 1981, s.v. autenttisuus). Autenttisuuden (englanniksi authentic) on 
määritelty viittaavan myös kreikan kielen sanaan authentikos (autos, itse/sama) sekä lati-
nan kielen sanaan auctor (tekijä/auktoriteetti). Keskiajalla autenttisuus viittasi aluksi vain 
pyhien tekstien, myöhemmin myös pyhien esineiden ja pyhäinjäännösten oikeaksi todista-
miseen. Yleisiä autenttisuuteen eri aikoina liitettyjä merkityksiä avautuu vastakohtapare-
ista alkuperäinen–kopio, varsinainen–jäljitelty, aito–väärennös. (Jokilehto 1999, 296.) 
Filosofi assa autenttisuutta on rinnastettu vanhimpaan tunnettuun kreikkalaiseen merki-
tykseen itsestä ja itsenäisestä. Ranskassa valistusajan fi losofi  Jean-Jacques Rousseau 
(1712–78) kuvasi autenttisuuden ihmisen luonnontilana, luonnollisena vapautena keinote-
koisuudesta ja yhteiskunnan painolasteista. Luonnontila oli hänelle ajattelun apuväline, 
teoreettinen rakennelma, jolla hän pyrki erottelemaan ihmisen alkuperäiset ominaisuudet 
evoluution tuomista. Se oli jotain, johon ei ole paluuta. ”Oleellista Rousseaun luonnonti-
lakäsityksessä on, että hän luonnehtii sitä ”tilaksi”, jota ei enää ole, jota ei ehkä milloinkaan 
ollut, jota ei ehkä milloinkaan tule.” (Kylmäkoski 1995.) Eurooppalaisten fi losofi en Søren 
Kierkegaardin, Friedrich Nietzschen, Martin Heideggerin ja Jean Paul Sartren teksteihin 
sisältyy ajatus itsestä omaherruutena. Moderni ihminen nähdään avoimesti tulevaisuuteen 
suuntautuneena ja omia mahdollisuuksiaan toteuttavana, kuolemastaan tietoisena ja yk-
sin vastuullisena teoistaan. Filosofi nen ihmisen luonnontilaisuuden tai eksistentialistinen 
omaherruuden korostaminen on vastakohtaista yhteiskuntatieteissä ja kulttuurintutkimuk-
sessa sovelletun sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdan kanssa, jossa korostetaan yht-
eisöelämän merkitysvälitteisyyttä ja yhteiskunnan vaikutusta yksilön muodostumiseen 
(Oxford Dictionary of Sociology 1988, s.v. social constructionism; Alasuutari 1994, 36).2  
Näppäilemällä Internetin hakukoneeseen sanan autenttisuus tai authenticity jokin link-
kivihjeistä johtaa aina tiedonvälitykseen. Keskeisiä kysymyksiä nykyhetkessä ovat, miten 

1 UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization) on Yhdistyneiden Kansakuntien 
alainen maailmanjärjestö. Sen tehtäviin kuuluu huolehtia maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemis-
esta. 
2 Alasuutarin mukaan ”Kulttuurintutkimuksen edustamaan teoreettiseen näkökulmaan kuuluu keskeisenä 
puolena näkemys siitä, että sosiaalinen merkitys ei ole vain joidenkin erityisten olioiden ominaisuus; se ei ole 
mikään leima jolla jotkut objektit merkitään. Todellisuus on läpikotaisin sosiaalisesti konstruoitunut, eli se 
on rakentunut merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, joiden nojalla ihmiset orientoituvat arkielämässään. 
Todellisuus on ihmisille olemassa merkitysvälitteisesti. Maailma ei esittäydy meille sellaisenaan vaan aina sen 
suhteen kautta, mikä meillä on tähän maailmaan” (Alasuutari 1994, 36).  Sosiaalisen konstruktionismin teoreet-
tisessa viitekehyksessä korostuu sosiaalinen merkitys, sosiaaliseen yhteisöön kuuluminen ja siinä kielen käyttö 
ja merkitysvälitteisyys. 
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sähköpostissa lähetetty dokumentti, teksti, kuva voi olla aito ja alkuperäinen sekä, miten 
ja millaisella allekirjoituksella aitous varmennetaan sähköisesti. Dokumenttien oikeaksi 
todistamisen yhteydessä palataan nykyaikaisella maallisella tavalla jo keskiajalta tuttuun 
probleemaan. Jos rakennusperintökin on meille viesti jostain kaukaa, menneisyydestä tai 
toisesta kulttuurista, niin miten se on tulkittavissa, miten aitous ja alkuperäisyys ovat var-
mennettavissa? Onko autenttisuutta sinänsä, verrattuna luonnontilaan Rousseaun fi losofi -
assa, rakennusperintönäkään olemassa, täysin itsenäisesti, ilman jatkuvaa arvokeskuste-
lua ja kulttuurista sopimista sen perusteista? Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta 
tällaiset merkitykset rakentuvat, kyseenalaistuvat ja muuntuvat sosiokulttuurisessa todel-
lisuudessa kielen ja muun merkitysvälitteisen toiminnan kautta.
    Merkityksen käsite viittaa ihmisen olemiselle tyypilliseen maailmansuhteeseen. Elämme 
merkitysvälitteisessä maailmassa. Merkityksellinen toiminta on tilannesidonnaista, ajal-
lista ja paikallista. Erilaisten kulttuurisesti jaettujen merkitysten avulla ymmärrämme 
toisiamme ja voimme toimia yhteisten päämäärien hyväksi. Toisaalta eri ihmiset antavat 
kulttuurista toiseen ja samankin kulttuurin sisällä samoille ilmiöille, merkeille ja kulttu-
urituotteille erilaisia merkityksiä. (Eskola ja Suoranta 1999, 45.) Artikkelissani tavoittelen 
rakennusperinnön autenttisuuden määrittelyä suhteessa sosiokulttuuriseen käytäntöön 
merkitysvälitteisesti rakentuvassa maailmassa. Puusta rakennetun autenttisuudelle haen 
ajassa muuttuvan materiaalin luonteen mukaista merkitystä. Autenttisuuden määrittely 
liittyy yleensä fi losofi sissa ja yhteiskuntatieteellisissä teksteissä ihmisen ja maailman tai 
yhteiskunnan suhteeseen, mutta se on ajankohtainen haaste myös rakennusperinnön suo-
jelulle.

 

Kuva 1.  Elävää Kinnermäkeä.
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2 UNESCO:n maailmanperintökohteiden määrittely

Mikä on rakennusperinnön autenttisuutta? Maailmanperintökohteissa sitä pitäisi olla, 
sillä kohteeksi valitseminen edellyttää suunnittelun, materiaalin, työn ja ympäristösuht-
een autenttisuutta, ja siihen kuuluvat myös kohteen esteettiset ja historialliset näkökohdat, 
sen fyysinen, sosiaalinen ja historiallinen konteksti ja vielä käyttö ja käyttötarkoituskin 
(Larsen 1995; Nara 1994). Näin laaja kirjo jättää tilaa monille erilaisille tulkinnoille (Jok-
ilehto 1999, 298). Suomessa rakennusperinnön kulttuurihistoriallista arvoa määritettäessä 
on korostettu alkuperäisyyttä ja aitoutta. Tällöin on keskitytty kohteen arkkitehtuurin ja 
ympäristöarvojen ohella rakennusmateriaaleihin, rakennustekniikkaan ja rakennustapaan 
sekä alkuperäiseen käyttöön. Suomalaisen tulkinnan mukaan autenttisuudella on tarkoitet-
tu pysyvyyttä, rakennukseen alun perin rakennettua ja siinä säilynyttä ominaisuutta. (Mat-
tinen1997, 20.)
    UNESCOn maailmanperintökohteiden valinnan perustana on maailmanperintösopimus. 
Sen tavoitteena on suojella ihmiskunnan yhteistä kulttuuri- ja luontoperintöä niin luonnon-
tuhoilta kuin perintöä uhkaavalta ihmistoiminnalta. Yleissopimuksen mukaan kunkin val-
tion tulee määrittää ja rajata alueellaan sijaitsevia kulttuuri- ja luonnonperinnön kohteita, 
jotka ovat ihmiskunnan yhteistä perintöä. (OPM 2003,15, 33–43; UNESCO 2005.) Kult-
tuuriperintökohteiden hoitoa ja vaalimista varten on UNESCOssa laadittu erilliset hoito-
ohjeet. Näiden lisäksi ohjeistuksessa käytetään ICOMOSin3 hyväksymiä julkilausumia. 
Puurakennusperinnön suojelun kansainvälisten periaatteiden kannalta keskeisiä ovat 
Venetsian julistus (vuodelta 1964), Naran konferenssin asiakirja autenttisuudesta (1994) 
ja tuoreimpina Puurakentamisen säilyttämis- ja korjausperusteet (1999) sekä Kansanrak-
entamista koskeva asiakirja (1999). (ICOMOS 2005; Venetsian 1964; Puurakentamisen 
1999; Kansanrakentamista 1999.) 
    Venetsian julistuksessa edellytetään historiallisten monumenttien säilyttämistä tuleville 
sukupolville täydessä autenttisuudessaan. Tämä tarkoittaa huolestumista 1950-luvulla ylei-
sistä tyylirestauroinneista, joissa jonkin aikakauden tyyliin palauttamisen kustannuksella 
muiden aikojen historialliset ja kulttuuriset kerrokset hävisivät. Venetsian julistuksen artik-
lan 11 mukaan tyylin yhtenäisyys ei ole restauroinnin tarkoitus. Eri aikakausien muutokset 
ja kerrostumat ovat myös arvokkaita, ja niistä merkittävimmät on suojeltava. Vuonna 2004 
Unkarissa Pécsin kaupungissa järjestetyssä asiantuntijoiden konferenssissa tarkasteltiin 
Venetsian julistuksen periaatteiden toteutumista. Julistuksen keskeinen asema ja ohjaavuus 
historiallisten monumenttien suojelun ja restauroinnin taustalla todettiin säilyneeksi osaksi 
julistuksen tarkkojen direktiivien ja osaksi sen joustavuuden ansiosta. Japanissa vuonna 
1994 järjestetyn Naran konferenssin asiakirja autenttisuudesta mainittiin yhtenä sen tärke-
immistä täydennyksistä. (Unkarin Pécsin asiakirja 2004.)

3 ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) on rakennusperinnöstä vastaava riippumaton 
kansainvälinen asiantuntijajärjestö. Se antaa UNESCO:n Maailmanperintökomitealle lausuntonsa maailmanper-
intökohteiden valintaprosessissa. (ICOMOS2005.)
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2.1 Monikulttuurisuuden haasteet ja asiantuntijoiden auktoriteetti

Maailmanperintökohteiden arvottaminen ja autenttisuuden oikeaksi todistaminen on asian-
tuntijoiden ylläpitämä instituutio. Kansainvälisessä yhteistyössä ollaan siirtymässä autent-
tisuuden määrittelyssä kohti monikulttuurisuuden huomioon ottavaa asennetta. Enää ei 
pysyttäydytä pelkästään kansainvälisten asiantuntija-auktoriteettien määrittelyissä vaan 
pyritään siihen, että kukin kulttuuri itse määrittelee perintönsä viestit ja varmentaa niiden 
aitouden.
    Perinteisten yhteisöjen rooli on vahvistumassa. Siihen liittyvä muutos autenttisuuden 
määrittelyssä on luettavissa myös Naran konferenssin asiakirjasta. Siinä korostetaan au-
tenttisuuden luotettavaa määrittämistä, totuudenmukaisuutta ja kulttuurien moninaisuuden 
merkitystä. Naran asiakirjan perusviesteihin kuuluu, että maailman kulttuurien ja kulttu-
uriperintöjen valtavaa monimuotoisuutta tulee kunnioittaa eikä mitään maata tai kulttu-
uria saa pakottaa käyttämään ennalta määrättyjä arvojärjestelmiä ja ideoita itse suojeluun. 
Kohde on arvokas elävänä perinteenä, osana laajempaa kulttuurista tai muuta merkit-
tävää kontekstiaan. Mahdollisuus arvostaa kohteen perinnearvoja autenttisena maailman-
perintönä riippuu kuitenkin ratkaisevasti, siitä kuinka luotettavina ja totuudenmukaisina 
asiaan kuuluvia tietolähteitä voidaan pitää. (Larsen 1995; Nara 1994, esipuhe, kohdat 6, 9, 
11; Jokilehto 1999, 298.) 
    Autenttisuus voi kulttuurin tuotteissa luontevasti ja yleispätevällä tavalla liittyä nimeämis-
een, tietoon tekijästä, historiasta ja taustakulttuurista. Naran asiakirjassa rohkaistaan paika-
llisia suojeluasiantuntijoita selkiyttämään autenttisuuden käsitettä ensin omassa maassaan 
ja kulttuurissaan ja sitten kohtaamaan muista maanosista tulevat kollegansa. Asiakirjan 
mukaan tulee ymmärtää, että autenttisuuden tavoittelu on yleismaailmallinen ilmiö, mutta 
käytännöt ja keinot säilyttää kulttuuriperinnön autenttisuutta ovat kulttuurisidonnaisia 
(Larsen & Marstein 2000, 1). Maailmaperintökohteeksi luokiteltavan rakennusperinnön 
kuvauksen luotettavuuden ja totuudenmukaisuuden arvioinnissa jää esittämisvaiheessa 
valtaa paikallisille asiantuntijoille. Kansainvälisellä tasolla käytetään myös asiantuntijoi-
den valtaa, kun tarkistetaan kohteen arvokkuus ja sen autenttisuuden määrittämisen luotet-
tavuus. Samalla eri kulttuureja totutetaan asiantuntijoiden kuulemiseen ja toimintaan, jossa 
kaikkein arvokkain lopulta tiedon avulla seulotaan erilleen ja sitä puolustetaan muutoksia 
vastaan.

2.2 Puusta rakennetun erityisyys ja suojelun prosessi

Taloihin rakentamisen jälkeen syntyneitä näkyviä muutoksia suojellaan ja kansainvälisesti 
kunnioitetaan. Tämä osoittaa, että autenttisuus ei aina merkitse pelkästään kaiken alku-
peräisyyttä. Venetsian julistuksen periaate soveltuu siten alati muutoksenalaiseen puurak-
entamisperintöön. Puumateriaalilta ei voi vaatia aivan staattisuutta, koska elävä rakennus-
puu rapistuu ajan mittaan ja tuhoutuu luonnon ja ihmisen toiminnan vuoksi. Tuhoutunutta 
puuta ja rakennusosiakin pitää taloja ylläpidettäessä ja kunnostettaessa ajoittain vaihtaa 
uuteen. Tämä tuo rakennuksiin eri-ikäisiä materiaaleja ja kerroksisuutta.
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4 Numeroinnit viittaavat kuvaan 7, asemapiirrokseen vuoden 1998 tilanteesta

 Kuva 2.  Kinnermäki.  Vokulovien talo (15)4 etualalla ja Stafejevien talo (16) taustalla.
  
ICOMOSin hyväksymien Puurakentamisen säilyttämis- ja korjausperusteiden keskeisiä 
määrittelijöitä ovat norjalaiset konservoinnin asiantuntijat professori Knut Einar Larsen 
ja Norjan Museoviraston pääjohtaja Nils Marstein. Heidän mukaansa muutosta aiheutet-
taessa on pyrittävä autenttisuutena kunnioittamaan ratkaisujen ja materiaalien aitoutta. 
Norjalaiset asiantuntijat korostavat Venetsian julistuksen sanomasta tekniikan, työn ja ma-
teriaalin varjelemisen merkitystä. Historiallinen rakennus kantaa viestejä menneisyydestä 
sekä historiallisia ja kulttuuriarvoja, jotka kohteen sisällössä, aineessa ja muodossa ovat 
ilmauksia myös aikansa rakentajien teknisestä tiedosta ja taidosta. Tästä seuraa heidän 
ehdotuksensa, että puurakennusperinnön autenttisuuteen kuuluu aineettomia asioita, suo-
jelun koko prosessi, joka alkaa sopivan puun kasvattamisesta ja hankinnasta metsästä, ja 
jatkuu rakentamiseen ja ylläpitoon perinteisillä työtavoilla säännöllisine korjaustoimen-
piteineen. Tämä edellyttää tekijöiden tietoja ja taitoja, joiden säilymisellä olisi merkitystä 
sekä vanhan kunnostamisessa että uuden arkkitehtuurin kestävän kehityksen mukaisessa 
rakentamisessa. (Larsen & Marstein 2000, 12–14.) 

2.3 Huolehtiminen

Suomen ICOMOSia edustanut asiantuntija, Rauman museon johtaja Anna Nurmi-Nielsen 
on todennut suomalaisten kirvesmiestaitojen olevan hiipumassa. Hän vertaa niiden kadot-
tamista kielen ja kulttuurisen identiteetin menetykseen. ”Ilman kieltä suullinen perinne 
ei elä ja ilman kirvesmiestaitoja puusta rakennetun ympäristön hoito ei onnistu” (Nurmi-
Nielsen 2002). Asiantuntijat korostavat puusta rakentamisen ja siitä huolehtimisen pros-
essiluonnetta, johon kuuluvat tekijöiden tieto ja perinteisten työmenetelmien hallinta. 
Asiantuntijoiden auktoriteetteina toimiminen ei ulotu tällaiseen huolehtimiseen ilman yht-
eistyötä osaavien tekijöiden kanssa. Rakennusperinnön suojelun ja avustuksen toiminnal-
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lisuuteen ja toiminnan kohteeseen näyttäisi liittyvän autenttisuuteen viittaava toinenkin 
keskeinen kreikkalaisperäinen termi pragmata, ”termi tarkoittaa sitä, minkä kanssa ollaan 
tekemisissä huolehtivassa kanssakäymisessä”(Heidegger 2000, 96). Monikulttuurisessa 
tilanteessa rakennusperintöä suojeltaessa yhteistyö edellyttää toisen huomioon ottamista 
sekä aitoa vuorovaikutteista neuvottelua, jonka tavoitteena on päästä käytännön tasolla 
kulttuuriseen sopimukseen kohteen suojelun arvoista. Ongelmallista on, että elävässä kult-
tuurissa tekijöillä voi olla nykyaikaisia välineitä ja osaamista, mutta todennäköisesti ei 
enää hallinnassaan vanhimpia taitoa vaativia työtapoja.

 

Kuva 3.  Kinnermäki. Venäläiset kirvesmiehet kengittävät Vokulovien taloa (15).

2.4 Pysyvyys ja käytäntö

Maailmanperintökohteiden määrittelyssä autenttisuus korostuu pysyvyyden maailmaan 
tulkittuna asiana. Sitä pyritään kuvaamaan ja perustelemaan tiedon avulla ja sen suojeluun 
ehdotetaan sovellettavaksi normatiivisia sääntöjä ja ohjeita. Käytännön toteutuksessa tämä 
edellyttää sitä, että pysyvyyttä puolustetaan muutosta vastaan. Toisaalta puurakennusperin-
nön suojelu kyseenalaistaa ehdottoman pysyvyyteen liittyvän alkuperäisyyden vaatimuk-
sen. Elävä puumateriaali muuttuu vähitellen. Parhaimmillaan se patinoituu ja paranee, 
mutta lopuksi rapistuu ja tuhoutuu luonnon ja ihmisen toiminnan tuloksena, ellei sitä aika 
ajoin korjata ja vanhaan liitetä uutta materiaalia. Korjaaminen puolestaan edellyttää taitoja, 
joita opitaan vain niitä käytännössä harjoittamalla. Tässä tilanteessa aktivoituu vanha au-
tenttisuuden määrittelyyn liittyvä ristiriita pysyvyyden ja käytännön, muuttumattoman ja 
muuttuvan suhteesta. Pragmatistisen fi losofi n John Deweyn (1859–1952) teksteissä tilan-
netta kuvataan teorian ja käytännön erottamisen ongelmana ja arvoristiriitana: 
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5 MacIntyren mukaan “Käytäntöön liittyminen merkitsee liittymistä sellaiseen suhteeseen, jossa ei ole 
pelkästään aikalaisosanottajia vaan myös heitä, jotka ovat edeltäneet meitä käytännössä, ja erityisesti niitä, 
joiden saavutukset ovat saattaneet käytännön nykytilaansa. Niinpä perinteen saavutukset ja sen auktoriteetti a 
fortiori ovat ne asiat jotka kohtaan, ja joista minun on opittava.” Suom. Petri Koikkalanen. (MacIntyre 1984, 
194.)

Ajatus siitä, että tässä maailmassa epävakaat ja epävarmat arvot ovat ikuisesti turvattuja 
korkeammalla alueella (jonka olemassaolon järki todistaa mutta jota emme voi kokea), 
että kaikki täällä tuhoutuva hyvä voittaa siellä, voi tuoda lohtua sorretuille. Mutta se ei 
vähääkään muuta vallitsevaa tilannetta. Teorian ja käytännön erottaminen ja siitä johtuva 
absoluuttisen varmuuden tiedollinen etsintä, sen sijaan että pyrittäisiin käytännössä tur-
vaamaan hyvän olemassaolo kokemuksessa, ovat vetäneet huomiota ja vieneet voimavaro-
ja tehtävistä, joiden suorittaminen tuottaisi selviä tuloksia. (Dewey 1999, 38.)     
    Rakennusperinnön suojelun yhteydessä perinteen auktoriteetin tunnustaminen on luon-
teva lähtökohta. Kun avustaminen perustuu inhimillisen hyvän tekemiseen ja rakennusten 
olemassaolon turvaamiseen, siihen liittyy (historiallisena näkökulmana ja ihanteena) aja-
tus, että toimivat ja inhimillisesti arvokkaat käytännöt ovat pitkän kehityksen tuloksia ja  
että niihin osallistuminen on perinteen suojelua, kunnioittamista ja siitä oppimista (Mac-
Intyre 1984, 194; Koikkalainen 1995, 1–8).5 Kinnermäen taloja korjattaessa on tullut esiin 
perinteisen käytännön katkeamisen vaara. Uuden liittäminen vanhaan on ongelmallista 
avustajille ja paikallisille asukkaille: puuttuu aineellisia resursseja, sopivia materiaaleja ei 
ole saatavilla, talojen omistajatkin ovat vanhoja ja perinteiset taidot ja työvälineet unohtu-
massa. Karjalaan suuntautuvan suomalaisen avustuksen kokemusten perusteella on lisäksi 
vaarana, että viemme sinne liian innokkaasti omaa länsimaista tapaamme ratkaista asio-
ita.

Kuva 4. Kuznetsovien savusauna (s 8) vuodelta 1902.
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Kuva 5. Suomalaiset korjaavat kattoa.

 3 Kokemuksia karjalaisen Kinnermäen kylän kunnostuksesta

Huolestuminen Venäjän karjalaiskylien kohtalosta on johtanut Suomessa avustustoimin-
nan viriämiseen. Vienan Karjalassa Juminkeko- ja Arhippa Perttusen säätiöt ovat avusta-
neet kalevalaisia kyliä. Tämä on herättänyt varovaista toiveikkuutta niiden elpymisestä. 
Vastaavaa toimintaa on ollut Suomen Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön, Suomen 
Kulttuurirahaston sekä EU:n Interreg ja Tacis -ohjelmien rahoittamina projekteina. (Innola 
2001; Juminkeon 2005; Kinnermäen 2005; Kulttuurimatkailuhankkeiden 2005.) 
    Oma kokemukseni karjalaisen rakennusperinnön suojelusta perustuu vuonna 1998 alka-
neeseen suomalais-venäläiseen yhteistyöprojektiin, Aunuksen asunnot – Vieljärven seudun 
kylien suojelu ja kehittäminen, Kinnermäki. Kinnermäen projektin yhteydessä karjalaisky-
lien suojelu ja elvyttäminen on osoittautunut monitahoiseksi ja vaikeaksi haasteeksi. Olisi 
kuitenkin suuri menetys, jos tämä kulttuuriperintö kokonaan katoaisi ja yhtään koko rak-
ennuskannaltaan ehyttä aitoa vanhaa kylää ei enää olisi. Muutamia vanhoja karjalaiskyliä, 
itsenäisesti toimivia yhteisöjä, voitaisiin vielä pelastaa ja monia auttaa elpymään. Kylät 
ovat maailmanperintöä, vaikka niitä ei sellaisiksi ole virallisesti nimetty. Niistäkin tulee 
huolehtia sekä kansainvälisesti että paikallisesti.
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Kuva 6. Kinnermäen sijainti.

Kinnermäki sijaitsee Aunuksen Karjalassa6, Prääsän piirin Vieljärven seudulla, aunuk-
selaisten livvikoiden alueella. Kinnermäen keskuksena on Smolenskin Jumalanäidille 
omistettu tsasouna 1700-luvulta. Sen ympärillä on 17 asuinrakennusta ja kolme savusau-
naa. Taloista vanhimmat on rakennettu 1800-luvulla ja yksi savusauna 1900-luvun alussa. 
(Orfi nski ym. 1991.) Suomeen aloite hiipuvan ja rakennuksiltaan rapistuvan Kinnermäen 
pelastamisesta tuli vuonna 1997 kylän asukkailta ja heidän Suomeen muuttaneilta jälkeläis-
iltään.

 

6 Aunuksen Karjala on Venäjän Karjalan keski- ja eteläosaa. Nykyisin sen alueeseen luetaan kuuluvan Mujejär-
ven, Segežan, Karhumäen, Kontupohjan, Suojärven, Prääžän, Pitkärannan, Lahdenpohjan, Aunuksen, Äänisen-
rannan ja Puudožin piirit. Maantieteellinen Aunus käsittää laajemman alueen kuin kielellinen aunus. (Aunuksen 
Karjala 2005. ) 
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Kuva 7. Asemapiirros vuoden 1998 tilanteesta. 
Kuznetsovien vanha savusauna (s8),  Gavrilovan talo (8), Vokulovien talo (15) ja Stefajevien 
talo (16). 

Rakennusperinnön tutkimus alkoi vuonna 1998, kun Oulun yliopiston arkkitehtuurin os-
asto valitsi Kinnermäen arkkitehtuurin historian laboratorion rakennusinventointien koht-
eeksi. Kinnermäen projekteja ovat tukeneet myös Suomen Kulttuurirahasto, Ulkoasiain-
ministeriö ja Oulun läänin taidetoimikunta. Arkkitehti- ja miljööartenomiopiskelijoiden 
kenttäkurssit ovat olleet keskeinen osa projekteja. Kenttäkursseillaan arkkitehtiopiskelijat 
ovat mitanneet, piirtäneet ja valokuvanneet Kinnermäen rakennukset. Yhteistyöprojektin 
aikana on venäläisten viranomaisten, paikallishallinnon ja asukkaiden kanssa laadittu yk-
silöity kylän suojelun suunnitelma. Sen mukaan on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston 
avustuksella kattojen ja savupiippujen kunnostustöitä, kahta savusaunaa, Katshalovan (s1) 
ja Kuznetsovien saunaa (s8), on korjattu ja Vokulovien talon (15) yhteyteen on raken-
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nettu uusi savusauna (s14) kylän vanhimpien lapekattoisten pyöröhirsisten saunojen mallin 
mukaan. Vokulovien karjalantalon vanha asuinpääty on kunnostettu ja siihen on liitetty 
kokonaan uudestaan rakennettu talousosa, jonka alakerrassa on perinteisen tahnuan eli 
karjasuojan paikalla majoitushuoneita ja näyttelytila. Yläkerrassa on perinteisen sarain eli 
heinä- ja työvälinesuojan tiloissa juhlasali asukkaiden ja kylämatkailun käyttöön. Suomen 
Ulkoasiainministeriön avustuksella kylällä on kunnostettu puukaivoja ja kehitetty kylä-
matkailua asukkaiden toimeentulostrategiaksi. 

  
 

Kuva 8. Gavrilovan talo (8). Pohjapiirros, julkisivu etelään ja leikkaus sintson kohdalta.
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Avustuksen monikulttuurisessa toimintaympäristössä on erityinen tarve löytää yhteisiä 
merkityksiä kohteen arvoista, yhteistä kieltä ja tavoitteita. Projektin alussa Kinnermäen 
toimijoiden ristiriitaiseen autenttisuuskäsitykseen viittasivat kylän vanhimman savusaunan 
korjauksen yhteydessä esiin tulleet asiat. Suomalaiset avustajat korjasivat sen omien kor-
jausrakentamisen oppiensa mukaan: vanhaa materiaalia säästäen, vaurioiden syyt korjaten, 
kengittämällä lahonneet alushirret, korottamalla nurkkakiviä ja tekemällä uuden, perint-
een mukaisen kaksinkertaisen uralautakaton. Avustajien poistuttua paikalta, syksyn tullen, 
asukkaat totesivat suomalaisten pilanneen heidän savusaunansa: löyly oli kadonnut, katto 
vuoti, saunan henki oli mennyt. Niinpä he jo ennen talven lumia korjasivat rakennuksen 
entiselleen, lapioivat runsaasti maata perushirsien ympärille ja rakensivat lautakaton päälle 
uuden, puretun kaltaisen aaltoprofi ilisen asbestisementtilevykaton. Ulkoapäin avustamin-
en synnytti muutoksia, joita seurasi asukkaiden yllättävä vastareaktio. Se ilmeni edeltävän 
ratkaisun palauttamisena. (Niskasaari 2004, 89-94.) 

 

Kuva 9. Vokulovien talon (15) uusi talousosa.

 

Kuva 10.  Kuznetsovien savusauna kunnostusten jälkeen.
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3.1 Teemakysely Kinnermäen autenttisuudesta

Osana tekeillä olevaa väitöstutkimustani selvitin avoimen teemakyselyn avulla Kinner-
mäen toimijoiden, suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden ja muiden aktiivien sekä 
kylän asukkaiden käsityksiä autenttisuudesta, avustuskohteensa tai kotikylänsä tärkeim-
mistä vaalittavista asioista ja niiden suojelun tavoitteista. Lähetin toimijoille kesällä 2003  
kysymysten sarjan, jonka tavoitteena oli kartoittaa sitä, onko ryhmä yhtenäinen ja ovatko 
näkemykset ja niitä seuraavat päämäärät yhteiset vai nouseeko esiin ristiriitoja ja eroavais-
uuksia. Kysymykset lähetin saatekirjeen kera, ja niihin vastattiin kirjoittamalla lauseita ja 
ajatuskokonaisuuksia. Toimijat kirjoittivat vastauksena ilman haastattelijan läsnäoloa. Kai-
kki tekstit käännettiin venäjäksi ja saadut vastaukset takaisin suomeksi. Haastoin saatekir-
jeessäni vastaajia pohtimaan vapaasti, kriittisesti ja omin sanoin esittämiäni kysymyksiä. 
Tavoitteenani oli saada autenttisia toimijoiden vastauksia.7  
    Suomalaisia vastauksia palautui annettuun määräaikaan mennessä 11/17 ja venäläisiä 
9/18, joista kaksi edusti Kinnermäen kyläläisiä ja yksi koko Vieljärven aluetta. Tiivis-
tin sisällön analyysin avulla aineistoni kysymysten mukaisiin lähtöteemoihin tulkintaa 
ja johtopäätösten tekoa varten. Erottelin vastauksista venäläiset ja suomalaiset vastauk-
set: venäläisiin viranomaisiin, asiantuntijoihin (Xv), suomalaisiin toimijoihin (Xs) ja 
kyläläisiin (Xk). Aineisto ei ole määrälliseen arviointiin riittävän laaja eikä strukturoitu. 
Vastausten kirjo kattoi projektin keskeiset toimijat. Kyläläisten osuus jäi vähäiseksi. Siltä 
osin tarvittiin lisävalaistusta ja sitä saatiin jälkikäteen tehdyistä täydentävistä haastatte-
luista. Avoimesti esitettyjen teemakysymysten vastaukset ovat laadullisen tutkimuksen 
kannalta antoisia. Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani palaan niihin eri yhteyksissä. 
Kokoamaani moniäänistä aineistoa voi tarkastella monista lähtökohdista. Tulkitsen tässä 
yhteydessä vastauksia selontekoina vastaajien käsityksistä, yhtäläisyyksien ja erojen kan-
nalta. Vastaukset valottavat  kiinnostavasti sitä, millaisena Kinnermäen rakennusperinnön 
suojelun onnistuminen ja sosiokulttuurisesti kestävä autenttisuus ymmärretään. Avustus ei 
todennäköisesti olisi voinut edetä savusaunan kunnostuksen ristiriidoista kokonaisen kar-
jalantalon vanhan osan kunnostamiseen ja talousosan uudelleen rakentamiseen, tai suojelu 
olisi tuottanut sattumanvaraisia tuloksia, jos minkäänlaista toimijoiden yhteistä näkemystä 

7 Teemakyselyni haastattelukysymykset olivat: 1. vastaajan taustatiedot; 2. teema A/ Kinnermäen autenttisuud-
esta: Miten sinä koet Kinnermäen autenttisuuden? Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi Kinnermäen autenttisuuden 
kannalta tärkeimpiä? Onko kyläläisillä ja heidän perinteisellä karjalaisella kulttuurillaan merkitystä Kinnermäen 
autenttisuudessa? Mikä tekee Kinnermäestä kiinnostavan kylässä vierailijan kannalta?; 3. teema B/ Kinnermäen 
suojelusta: Miten Kinnermäen rakennusperintöä sinun mielestäsi pitäisi suojella? Mihin Kinnermäen suojelussa 
tulisi erityisesti keskittyä? 4. teema C/ Kinnermäen kehittämisestä ja projektitoiminnan parantamisesta: Mikä 
on sinun suhteesi Kinnermäkeen ja sen suojelun projektiin? Miten sinun mielestäsi Kinnermäen suojelun ja 
kehittämisen projektissa on onnistuttu? Miten kyläläiset reagoivat/kyläläisenä reagoit/ Kinnermäen suojeluun 
ja kehittämiseen? Millaisia muita avustusprojekteja Kinnermäki tarvitsee? Mihin suuntaa avustus- ja suojelu-
projektien rahoitusta ja toteutusta tulisi kehittää? 5. teema D oli kuvittelukysymys. Pohjustin sitä virikkeeksi 
vastaajille omalla kuvitelmallani Kinnermäen tulevaisuudesta: ”Kinnermäki elpyy karjalaiseen kulttuuriperint-
eeseen tukeutuvaksi matkailukyläksi ja paikalliskulttuurin keskukseksi. Toimeentulon parantuessa kanta-asu-
kkaita ja heidän jälkeläisiään palaa kotikylälleen. Matkailu työllistää kylässä suoraan muutamia yrittäjäperheitä 
ja välillisesti kaikkia kyläläisiä. Kyläläiset ymmärtävät rakennussuojelun merkityksen ja osaavat omatoimisesti 
ylläpitää talojaan. Vaativat rakennustyöt suunnittelevat puurakennusperintöön erikoistuneet ammattilaiset, 
arkkitehdit ja insinöörit. Toteutuksiin käytetään perinteenmukaisen korjausrakentamisen taitavia kirvesmiehiä. 
Korjattuna ja restauroituna kylän arvokas rakennuskanta säilyy tuleville. Kinnermäki rakennuksineen ja sen 
paikalliskulttuuri tulee kansainvälisesti tunnetuksi osana maailmanperintöä.”; Viimeinen kysymys 6 oli: Onko 
sinulla muuta kommentoitavaa?
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kylän suojelemisen arvoisista asioista ei olisi löytynyt. 
Kinnermäen autenttisuuteen kuuluvia asioita ovat vastausten mukaan hyvin säilynyt rak-
ennuskanta, kylän keskellä tsasouna ja vanhan hautausmaan kuuset, niityt ja luonto kylän 
ympärillä, historiallisuus sekä vanha elämäntapa, jota rakennukset, elinkeinot ja viimeiset 
asukkaat kokonaisuutena edustavat. 
    Kinnermäen autenttisuus on kokonaisuus, johon kuuluvat asukkaat, vanhojen suku-
jen jälkeläiset; kylän puuarkkitehtuuri ja asemakaava; tsasouna kuusikkoineen; kylää ym-
päröivät pellot ja maisemat; kylän historia joka huokuu kaikessa; kylän sieluna Jussi ja 
Anna Jershovit, jotka ovat asuneet ja olleet tsasounan vartijoina Kinnermäellä aina – he 
ovat suora linkki menneeseen ja malli tulevaan. (Xk)

Suomalaisissa vastauksissa viitataan laajasti kuvataan Kinnermäen historiaan:

--- vuosisadan vaihteen ”kultakaudesta”, rappiosta kolhoosiajalla, maaltapaosta, kylien mu-
uttumisesta kesänviettopaikoiksi, livvikoiden kylien venäläistymisestä, kylän viimeisten 
asukkaiden pyrkimyksestä kunnostaa rakennusperintöään. (Xs)

Venäläinen arkkitehti kuvaa Kinnermäen olevan:

--- kulttilehtokeskeinen vedenjakajalle pystytetty kylä. Kulttilehdossa on vanha tsasouna, 
joka on mahdollisesti rakennettu vanhaan pakanalliseen pyhäkköön. Asemakaava ja tsas-
ouna ovat 1700-luvulta, asuinrakennukset 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta, rakennuk-
set  ovat ominaisia Lounais-Karjalalle, maiseman agraaritila ja vanha tiestö ovat säilyneet. 
(Xv)

Kylän viimeisten asukkaiden ympäristöstä huolehtiva elämäntapa korostuu suomalaisissa 
vastauksissa:
    Kinnermäessä on jäljellä tässä hetkessä elävää, aitoa 2000-luvun karjalaista kulttuuria. 
Tämä tulee esiin kyläläisten suhteessa kotieläimiin, puheessa, suhteessa tsasounaan, ark-
isena ja nöyränä huolenpitona. Paikalliskulttuuri muuttuu viimeisten vanhusten jälkeen. 
(Xs)
    Vastaukset eroavat Kinnermäen suojelun ja kehittämisen keinojen kuvauksissa. Venäläi-
sissä viranomaisten ja asiantuntijoiden vastauksissa korostuu luottamus suunnitelmallisu-
uteen ja asiantuntijoiden ohjaamiseen. Tuloksena edellytetään vanhan asemakaavan, kylän 
rakenteen sekä rakennusten muodon, yksityiskohtien ja materiaalin säilymistä. Venäläiset 
asiantuntijat ja kyläläiset tuntevat paremmin paikallisen arkensa ja liittävät kylän suoje-
lun menestyksen laajempaan kehykseen. Vastauksissa tuodaan esiin kylän suojelun yhteys 
toimeentulostrategiaan, pienimuotoiseen kulttuurimatkailuun sekä laajempi yhteys kylän 
ulkopuoliseen kehitykseen. Suomalaiset avustajat ovat suojelu- ja kehittämisprojektinsa 
aikana oppineet varovaisen suhtautumisen paikalliskulttuuriin. Yleensä vastauksissa kan-
natetaan varovaista etenemistä, herkkyyttä ja kykyä kuunnella: 
    Varovasti, nykyisten resurssien mukaan edeten. Suureelliset tulevaisuuden suunnitelmat 
eivät kuulu Kinnermäen henkeen. (Suojelussa tulisi keskittyä) tarkkailuun, kuunteluun, 
vaistoamiseen; niiden perusteella ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. (Xs)
Vain yhdessä vastauksessa erikseen mainitaan asukkaiden omatoimisuuden tukeminen. 
Toisaalta lähes kaikissa vastauksissa korostetaan kyläläisten ja heidän elämäntapansa säi-
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lymisen keskeistä merkitystä. Toivotaan, että korjaukset ovat varovaisia ja ne tehdään sa-
malla tavalla kuin ne tekisi hyvä isäntä. Kaikille vastaajille on yhteistä kylän asuttuna, 
elävänä pitämisen ja kehittämisen strategia. Kukaan ei halua museoida kylää.  
    Kinnermäen suojelun ja kehittämisen kokemusten pohjalta on hyvä pyrkiä eri osapuolten 
kulttuuriseen sopimukseen kohteen arvoista ja toiminnan keinoista. Arkisissa avustus- ja 
suojelutilanteissa tulee esiin kulttuurieroista johtuvia ristiriitoja ja muutosvastarintaa. 
Nämä voivat olla viesti elävästä kulttuurista, joka ei omaksu kaikkea ulkoapäin annettua. 
Jos toimijoiden yhteinen tavoite löytyy, se voi vahvistaa edelleen paikallista kulttuuria 
ja motivoida omaehtoisuutta. Kinnermäen rakennusperinnön tulevaisuuden ratkaisee se 
kenen ja millainen käsitys autenttisuudesta saa vallan. Tulevaisuus ei ole lohduton, jos 
kyläläisen teemakyselyssä kuvailema visio elävästä kylästään toteutuu:
    Kaunis kellojen soitto, joka katoaa niittyjen maitousvaan ja aamusavujen tuoksu, joka 
nousee nuorentuneiden talojen päällä. Voi olla, että joskus kauniissa puisessa ala-asteen 
koulurakennuksessa, jossa on nykyaikainen atk-luokka, soivat lasten äänet. (Xk) 
    Avustustilanteiden jälkeen on paljon vaikutusta sillä tiedolla, mitä avustuksen kohteena 
olleet ovat suojelu- ja kehittämisprojektien aikana omaksuneet. Sen ja oman perinteensä 
pohjalta he jatkossa suojelevat ja kehittävät kyläänsä. Kinnermäessä lopullinen ratkaisu 
jää kyläläisille. Siihen viittaa nykyinen venäläisten rakennusperinnön suojelun resurssien 
vähäisyys. Ulkopuoliset avustajat poistuvat projektinsa päätyttyä, ja viranomaisille jää 
vähän keinoja puuttua konkreettiseen toimintaan. 

4 Johtopäätökset

Autenttisuuden määrittelyn tutkimuksen tehtävä rakennusperinnön suojelun yhteydessä on 
tunnistaa ja tarvittaessa purkaa asetelmiinsa juuttuneita käsityksiä. Lisäksi tulee selkeyt-
tää käsitteitä ja tarjota monipuolisia välineitä sosiokulttuuriseen vuorovaikutukseen. Au-
tenttisuuden määrittelyn rakentuminen sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla edellyttää 
toimijoilta luovaa vuorovaikutusta ja yhteisen päämäärän ymmärtämistä. Kinnermäessä 
sellaiseksi osoittautui kylän asuttuna, elävänä suojeleminen ja museoimisen välttäminen. 
Kun avustus kohdistuu toiseen kulttuuriin ja sekä suomalaiset avustajat että venäläiset suo-
jeluviranomaiset toimivat perinteisessä karjalaisessa kylässä, on tärkeää sosiokulttuurisen 
kestävyyden keskeisten periaatteiden ymmärtäminen ja tavoitteellinen noudattaminen. 
Suojelun onnistumisen mittareita ovat asenteiden tiedostaminen, avustajan ja avustettavien 
erilaisuuksien suvaitseminen ja erilaisten lähtökohtien hyväksyminen. Aunukselaisten liv-
vikoiden kulttuurin edistyminen sosiaalisesti kestävällä tavalla edellyttää itsenäisyyden ja 
identiteetin vahvistumista.
    Rakennusperinnön autenttisuutta kansainvälisesti arvioitaessa on tapana määrittää sitä 
pysyvien arvojen maailmaan ja kuvata tiedon avulla. Kulttuurien monimuotoisuus tun-
nustetaan ja kansainvälisissä seminaareissa korostetaan paikallisuutta ja itsenäisyyttä.  Sa-
malla kuitenkin eri kulttuureja opetetaan kuuntelemaan asiantuntijoitaan ja niitä totutetaan 
yhtenäiseen menettelyyn, jossa kaikkein arvokkain lopulta määritellään erilleen käytän-
nöstään ja sitä suojellaan muutoksia vastaan. Asiantuntijoiden määrittelemänä autenttis-
uuden perustana on tietoa, mutta vanha kreikkalainen ajatus huolehtimisesta tai käsitys 
autenttisesta osallistumisesta, kun arjen tasolla rakennetaan merkityksellistä maailmaa, liit-
täisi asian paremmin arkiseen käytäntöön. Silloin oltaisiin lähempänä fi losofi  John Deweyn 
esittämää hyvän olemassaolon turvaamista kokemuksessa ja norjalaisten asiantuntijoiden 
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ehdottamaa puurakennusten jatkuvaa korjaamista ja ylläpitoa autenttisuutena. 
    Paikalliskulttuurissa toimittaessa rakennusperinnön ja sen taustakulttuurin autenttisu-
uden määrittely on tehtävä, jossa asiantuntijat helposti ottavat vallan, mutta ratkaisevaa 
pitäisi olla asukkaiden aktiivisen suhteen rakennusperintönsä suojeluun. Ihanteelliset peri-
aatteet eivät käytännössä toteudu, ellei niitä paikallisessa kulttuurissa omaksuta. Staattiseen 
tilanteeseen pyrkiminen, museoiminen tai normatiivinen pakottaminen on kyseenalaista 
toimintaa, jos tavoitteena on kulttuurinen autenttisuus ja kohteen elävänä kehittäminen. 
Se ei ole järkevää myöskään pelkästään puurakennusperinnön suojelussa, jossa jatkuvasti 
kohdataan puurakentamisen prosessiluonne ja puumateriaalin aineellisen ja kulttuurisen 
muutoksen paineet. Rakennusperinnön autenttisuutta tulisi lähestyä myös kulttuurisesta 
näkökulmasta, paikallisuuteen sitoutuvana neuvottelukysymyksenä. Kinnermäen koke-
musten pohjalta kannattaa pyrkiä sosiokulttuurisesti kestävään autenttisuuteen, hakea sell-
aisia kulttuurisia sopimuksia ja jaettuja merkityksiä, jotka yhteisöissään johtaisivat puurak-
ennusperinnön suojeluun.
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Puukaupunki asuinympäristönä – puukaupunkien 
asukastutkimuksen palaute

Risto Suikkari

Tiivistelmä

Perinteisten puukaupunkien ominaispiirteitä käsittelevän tutkimustyön avuksi on kehitet-
ty vertaileva strukturoitu asukaskyselymetodi, jota voidaan käyttää työkaluna arvioitaessa 
asuinympäristön viihtyisyyden laatutekijöitä. Työkalua on käytetty sekä vanhoissa, ns. pe-
rinteisissä puukaupungeissa että uusissa, ns. moderneissa puukaupungeissa suoritetuissa 
asukaskyselyissä. Tehty työ valottaa mittakaavan, materiaalien ja rakennetun ympäristön 
tiiviyden merkitystä alueen viihtyisäksi kokemisessa. Esiin nousee myös asukkaiden viih-
tyvyyteen merkittävästi vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä. Tutkimuksen kannalta keskeinen 
asema on Oulun Puu-Linnanmaan alueella, joka oli Oulun yliopiston Puustudion koordi-
noiman Valtakunnallinen moderni puukaupunki -kehityshankkeen pilottikohde.

Asiasanat: kaupunkisuunnittelu, mittakaava, paikallisidentiteetti, paikallisuus, 
puukaupunki, rakennettu ympäristö, tiiviys
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1 Johdanto

Ensimmäinen vaihe Puukaupunkien viihtyisyyden osatekijät -tutkimuksessa oli vuonna 
2002 kahdeksalla eri kohdealueella asuntoihin jaettu asukaskysely. Kysely tehtiin kolmes-
sa historiallisessa kaupunkikeskustassa (Porvoossa, Tammisaaressa ja Uudessakaupungis-
sa) sekä kolmessa kaupunkimaista puurakentamisperinnettä lähtökohtanaan pitämässä ns. 
modernissa puukaupungissa (Oulun Puu-Linnanmaa kokonaan, Sodankylän vanhan ravi-
radan alueen kaksi korttelia, Tuusulan v. 2000 asuntomessualueelta kaksi korttelia). Kah-
desta ns. kivikaupungista, joissa oli samankaltainen rakentamisen tiiviys, otettiin osa mu-
kaan vertailuun (Helsingin Pikku-Huopalahti ja Oulun Syynimaa)1. Tutkimusta on toisessa 
vaiheessa kesällä 2003 jatkettu kahdessa historiallisessa kohteessa (Raahen keskusta ja 
Forssan Kalliomäen kaupunginosa) osana kansainvälistä EU Interreg III B -projektia Sus-
tainable historic Towns – Urban Heritage as an Asset of Development (SuHiTo)(Suikkari 
& Reinikainen 2006). 
    Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää miten miljöö, mittakaava ja julkisivumateriaalit 
vaikuttavat ympäristön viihtyisänä pitämiseen eri aikoina rakennetuilla puukaupunkialu-
eilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös paikallisidentiteetin ilmenemismuotoja. Ensimmäi-
sessä vaiheessa oli pääpaino uusien ns. modernien puukaupunkien tarkastelussa, ja toisessa 
vaiheessa (SuHiTo) korostui vanhojen alueiden suojelunäkökulma.
    Kohdealueilta valittujen kortteleiden kaikkiin asuntoihin jaettiin kymmensivuinen struk-
turoitu kyselykaavake, jossa oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä sekä piirros-
tehtäviä. Paikan päällä inventoitiin lisäksi kohteiden tilallisia ja kaupunkikuvallisia omi-
naisuuksia kartta- ja valokuvamateriaalin avulla. Vastausten käsittelyssä on hyödynnetty 
SPSS tilastojenkäsittelyohjelmaa. Sosiologi Kalle Reinikainen Oulun yliopistosta avusti 
vastausten analysoinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa kaavake jaettiin 850 asuntoon, joista 
saatiin 430 vastausta. Vastausprosentti oli yli 50, mitä voidaan pitää hyvänä. Tutkimuksen 
tuloksia on esitelty sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkijaseminaareissa ja semi-
naarijulkaisuissa (Suikkari & Reinikainen 2006, Suikkari & Reinikainen 2004, Suikkari  
2004).

1 Tutkimus liittyy Oulun yliopistossa tekeillä olevaan väitöskirjaan: Suikkari R. Vanhojen suomalaisten puukau-
punkien ominaispiirteet ja niiden hyödyntäminen nykyaikaisessa puukaupunkirakentamisessa
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2 Puukaupungin uusi aika

2.1 Suomalaisen puukaupungin juuret

Suomalaisen kaupungin juuret ovat nimenomaisesti puukaupungeissa aina keskiajalta läh-
tien. Vielä 1845 kaikista asuintaloista 97% ja julkisista rakennuksista 53% Suomen kau-
pungeissa oli rakennettu puusta (Gyldén 1845). Näiden lisäksi lähes kaikki piharakennuk-
set oli tehty puusta. 1800-luvun lopulla alkoi korkeita kivikerrostaloja nousta joihinkin 
Suomen nopeasti teollistuneiden suurimpien kaupunkien keskustoihin. Näissäkin jatkui 
puurakentamisperinne heti ydinkeskustan ulkopuolella. Tämän pitkän puukaupunkiperin-
teen katkaisi vat 1930-luvulta lähtien voimistuneet uudet kaupunkisuunnittelun ihanteet. 
Tästä eteenpäin puukaupunkien historia on täynnä ristiriitoja ja taantumaa.
    Kaikesta huolimatta maassamme on säilynyt useita puukaupunkialuekokonaisuuksia, 
joita nykyään pidetään idyllisinä. Näistä miljöistä on löydettävissä useita positiivisia teki-
jöitä, joita edelleen voitaisiin hyödyntää kaupunkisuunnittelussa. Tällaisia ovat esimerkik-
si pienimittakaavaisuus ja tiivis rakentaminen – molemmat lähellä ihmisen mittakaavaa. 
Tiiviyden tunnetta lisäävät itse rakennusten lisäksi vehreä kasvillisuus ja tilaa rajaavien 
rakennelmien, kuten aitojen ja piharakennusten, runsas käyttö. Yhteinen nimittäjä näille 
kaikille on puumateriaalin sälemäinen luonne, joka jakaa suuremmat pinnat pienijakoi-
semmiksi. 

2.2 Oulun moderni puukaupunki pilottiprojektina

Vaikka perinteinen lainsäädännöllinen kaupunki -käsite on muuttunut, on ihmisen mit-
takaava pysynyt muuttumattomana. Tämän vuoksi on perusteltua olettaa, että myöskään 
suhtautumisemme lähiympäristömme havaintomaailmaa rajaaviin kaupunkitilan element-
teihin ei ole suuresti muuttunut. Aktiivinen jokapäiväinen elämä vanhoissa puukaupunki-
keskustoissa tukee tätä näkemystä. 
    Vanhojen puukaupunkien rakennuskanta on syntynyt vuosisatojen saatossa useiden 
eri aikoina vallinneiden arkkitehtuurityylien aikana, jotka ovat tuoneet oman lisänsä jo 
muutenkin rikkaaseen rakennusten koon ja rakennusosien vaihtelevuuteen. Arkkitehtuuri 
puukaupunkimiljöössä ei siten ole tyylisidonnaista. Sen vuoksi on perusteltua väittää, että 
moderni puukaupunki perinteisten puukaupunkien ominaispiirteitä hyödyntävänä ja pitkää 
kaupunkimaista puurakentamisperinnettä jatkavana tulkintana on mahdollinen. Modernil-
la puukaupungilla tarkoitetaan tällöin rajallisesti määriteltyä aluekokonaisuutta (kaupun-
ginosaa tai asuinaluetta), joka on useimmiten rakennettu puurakennuksin ja jolla on oma 
urbaani luonteensa.
    Oulun modernin puukaupungin Puu-Linnanmaan tavoitteina oli luoda perinteisten puu-
kaupunkien tunnelmaa nykyaikaisen puurakentamisen keinoin. Tavoitteiden toteuttamises-
sa hyödynnettiin kolmea perinteisen kaupunkirakenteen tilallista elementtiä: tilana rajattu 
hierarkkisesti jäsennelty katuverkko, tilana rajatut pihat sekä selkeästi rajautuvat julkiset 
kaupunkitilat – torit tai puistot. Muita uutta ja vanhaa yhdistäviä tekijöitä olivat julkisivuis-
sa käytetyn puumateriaalin luonne sekä rakentamisen volyymin jakaminen pienempiin yk-
siköihin piharakennusten avulla. Itse rakennukset edustavat useiden eri suunnittelijoiden 
näkemyksiä kaavan ja yleissuunnitteluohjeiden puitteissa (Suikkari et. al. 1998).



       

Kuva 1. Katunäkymä Tammisaaresta.               

Kuva 2. Oulun Puu-Linnanmaan Palkkikuja. 8 m leveää kujaa pidettiin asukaskyselyn perus-
teella alueen kauneimpana katuna.

Puu-Linnanmaan alue on vuonna 1997 aloitetun Valtakunnallisen moderni puukaupunki 
-projektin pilottikohde. Projektin koordinaattorina toimi Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston Puustudio professori Jouni Koiso-Kanttilan johdolla. Projektin yleisenä tavoittee-
na on lisätä uusien puukaupunkimiljöiden syntyä eri puolille Suomea (Karjalainen et. al. 
1999). Yksi asukaskyselytutkimuksen keskeinen tavoite onkin arvioida, missä määrin Mo-
derni puukaupunki -projektin tavoitteissa on onnistuttu – miten asukkaat katsovat projektin 
tavoitteiksi asetettujen seikkojen toteutuneen.
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3 Puukaupunkien viihtyisyyden osatekijöitä

3.1 Asuinympäristön viihtyisyys asukkaiden mukaan

Ympäristön viihtyisyyden osatekijöiden voidaan käsittää olevan asuinympäristön laatute-
kijöitä, jotka vaikuttavat ympäristön viihtyisäksi kokemiseen. Viintyisänä pidetty ympäris-
tö on siten aina usean laatutekijän summa. 
    Yksi peruskysymyksistä oli, kuinka viihtyisäksi asukkaat kokevat asuinalueensa (kaa-
vio 1). Muiden muuttujien korrelaatioita verrattiin tämän kysymyksen vastausten kanssa. 
Vanhat puukaupungit saivat yleensä erittäin hyviä arvioita viihtyisyydestään. Porvoossa 
yli 30 % vastaajista piti aluettaan täydellisenä ihanneympäristönä. Tammisaaressa luku oli 
peräti 54 % ja Uudessakaupungissa 13 %. Yli 90 % vanhoissa puukaupungeissa asuvista 
piti asuinalueitaan vähintäänkin melko viihtyisänä. 
    Oulun ja Sodankylän uusilla puukaupunkialueilla noin 70 % piti asuinaluettaan vähin-
täänkin melko viihtyisänä. Tuusulassa Nummenharjun kahden korttelin viihtyisyysarvio 
ylti vanhojen kaupunkien tasolle. Tuusula oli kohteena melko pieni (vain 14 asuntoa), joten 
tuloksia Nummenharjun osalta voi pitää vain suuntaa antavina. 
    Kivikaupunkikohteet saivat myös melko positiivisia arvioita. Pikku-Huopalahden alu-
eella noin 19 % piti aluettaan täydellisenä ihanneympäristönä. Kaikki pitivät aluetta vä-
hintäänkin melko viihtyisänä. Oulussa sekä Syynimaan kivikaupunginosan että Puu-Lin-
nanmaan arviot olivat hyvin samansuuntaisia. Alueet sijaitsevat lähekkäin, ja etäisyydet 
keskustaan ja palveluihin ovat likimain samat. Myös näkemyksiä alueiden viihtyisyydestä 
talviaikaan kysyttiin. Osoittautui, että talvella viihtyisyystaso laskee mutta likimain samas-
sa suhteessa kaikilla alueilla.

 

Kuvio 1. Asukkaiden näkemys asuinympäristönsä viihtyisyydestä kesällä. Kolme vanhaa kau-
punkikeskustaa on vasemmassa reunassa. Kolme ns. modernia puukaupunkia on keskellä ja 
kaksi ns. kivikaupunkia oikeassa reunassa.
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Tutkimuksessa haettiin asuinympäristön ominaisuuksiin sidoksissa olevia tekijöitä, jot-
ka vaikuttavat asuinympäristön viihtyisänä pitämiseen (viihtyvyyteen). Laajan aineiston 
pohjalta (kaikki vastaukset yhdessä) asumismuoto (vuokralainen/omistusasunto), asumis-
aika, pihan koko, asunnon koko, tiiviys, vehreys ja turvallisuuden tunne korreloivat sel-
västi viihtyvyyskokemuksen kanssa. Alueen vehreys ja turvallisuus koetaan kaikilla alu-
eilla merkittäväksi viihtyisyystekijäksi. Omistusasuminen, pidempi asumisaika, suurempi 
asunto ja piha yleensä lisäävät alueen viihtyisyyttä. Tarkasteltaessa kohteita yksittäin löytyi 
niistä kohteittain eriäviä tuloksia, joihin haettiin selittäviä tekijöitä. Esimerkiksi Puu-Lin-
nanmaalla omistusasujat näyttäisivät olevan yleensä tyytyväisempiä ympäristöönsä kuin 
vuokralaiset, vaikka asumismuoto eri kortteleissa ei eroa silmiinpistävänä laatuerona. Van-
hoissa kaupungeissa taas asumismuodolla ei ollut vaikutusta alueen viihtyisänä pitämisen 
kannalta. Vanhoissa miljöissä asumismuodot ovat enemmän sekoittuneet, kun uusilla alu-
eilla ne ovat yleensä keskittyneet omiin kortteleihin.
    Erityisesti Puu-Linnanmaalla asumismuodolla ja asumisen tiiviydellä oli viihtyvyyttä 
heikentävä vaikutus talvisaikaan. Kesällä merkitys oli pieni. Vaikuttaisi siltä, että kesällä 
liikutaan ahkerasti laajemmalla reviirillä eikä liialliseksi koettu asumistiheys vaikuta arvi-
oihin. Talvella oleillaan enemmän asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä ja naapurit 
koetaan herkemmin haitaksi. Liialliseksi koettu tiiviyden tunne kulminoitui nimenomaan 
reviirien päällekkäisyyteen (asuntoja lähekkäin) eikä niinkään rakennetun ympäristön tii-
viyteen (katujen kapeus, kerrosala). Sekä Uudessakaupungissa ja Puu-Linnanmaalla oli 
epäsosiaalinen asuminen keskittynyt, mikä heijastuu lähikortteleissa turvattomuuden tun-
teena ja siten viihtyvyyden vähenemisenä. Näissä samoissa kortteleissa asunnot ovat alu-
een pienimpiä ja asuntotiheys (asuntoa/kortteli) alueen suurimpia – Puu-Linnanmaalla 73 
ja 90 asuntoa/ha. 
    Vaikka viihtyvyys yleensä lisääntyy asumisajan pidentyessä, todettiin Puu-Linnamaalla 
viihtyvyyden hieman vähentyneen kun alueella oli asuttu 1 - 2 vuotta. Yhdessä avovasta-
uksien kanssa voitiin selvittää, että eräs suurimmista epäviihtyisyyttä aiheuttaneista teki-
jöistä oli katujen keskeneräisyys. Ensimmäiset asukkaat muuttivat vuodenvaihteessa 1999 
- 2000. Keväällä 2003 katutyöt olivat edelleen kesken. Alueen keskeneräisyys heijastuu 
myös Sodankylän vastauksissa. Alue on liian pieni (kesällä 2006 edelleen vain kaksi kort-
telia rakennettu) muodostaakseen omaa paikallista identiteettiä (kaupunginosaidentiteet-
tiä). Lisäksi  aueen sosiaalinen rakenne on yksipuolinen, sillä kaikki asunnot ovat vuokra-
asuntoja. 
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Kaaviot paikallis-identiteetin ilmenemisestä. 
Kuva 3. Tammisaaren Barckenin alue. 

Kuva 4. Oulun Puu-Linnanmaa.

Vanhoissa puukaupungeissa paikallisuuden tunne ja sitä kautta paikallisidentiteetti ovat 
voimakkaita. Vaikuttaisi siltä, että rajallisesti hahmotettava riittävän kokoinen asuinalue, 
jolla on oma luonteensa, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimuksen piirrostehtävis-
sä asukkaita pyydettiin piirtämään kyselyn liitteenä olevaan karttaan oman asuinalueensa 
identiteetille tärkeiksi kokemiaan paikkoja (tumma kaksoisviiva kuvissa 3 ja 4) sekä muu-
ten vain tärkeitä paikkoja (vaaleampi viiva). Vanhoissa kaupungeissa paikallisidentiteetin 
tunne näkyi muun muassa, siten, että usein koko kaupunginosa nähtiin paikallisidentitee-
tille tärkeänä paikkana. Myös alueen kiintopisteinä toimivat julkiset rakennukset, kuten 
kirkko ja raatihuone, noteerattiin. Myös Puu-Linnanmaalla melko moni tiedosti alueen eri-
tyisluonteen ja piti koko aluetta identiteetille tärkeänä paikkana. Kiintoisaa on, miten 
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alueella jo olleet kaksi julkista rakennusta (urheiluhalli ja pyramidikattoinen yliopiston 
mittausasema) nostettiin esille, mutta ne saivat merkitystä ”vain” tärkeinä paikkoina. Ih-
misillä on tarve löytää kiintopisteitä lähiympäristöstään.

3.2 Mittakaavan ja materiaalin vaikutuksesta

Aikaisemmalla asumishistorialla (asumismuodolla) näyttäisi olevan vaikutusta silloin kun 
uusi asumismuoto poikkeaa siitä merkittävästi. Vanhoissa puukaupungeissa asukkaat ovat 
asuneet maanläheisessä, tiiviisti rakennetussa ympäristössä jo pitkään ja tottuneet elämään 
siinä. Puu-Linnanmaalla ihmiset ovat muuttaneet kivikerrostaloista pienimittakaavaisem-
paan tiiviimmin rakennettuun ympäristöön, jossa kadut ovat kapeita ja pihat suljettuja. Uu-
denlaisessa ympäristössä pidetään muun muassa tiiviisti sijoitettua paikoitusta ongelmal-
lisena. Osa Puu-Linnanmaalla koetusta liiallisen tiiviyden tunteesta onkin johdettavissa 
arkipäivän toimien opettelemiseen uudenlaisessa ympäristössä. Silti Puu-Linnanmaallakin 
yli 70 % vastaajista pitää 14 m leveää pääkatua ja 8 m leveitä kujia leveydeltään sopivina. 
Vanhoissa puukaupungeissa yli 80 % kokee alueensa kadut (6 -15 m leveitä) ja kujat (jot-
kin vain 3 m leveitä) sopiviksi. 
 Sodankylän raviradan alueen asukkaiden asumistausta poikkeaa muusta otoksesta. Siellä 
asukkaat ovat muuttaneet väljästä maaseutumaisesta miljööstä heidän näkökulmastaan tii-
viiseen pienkerrostaloasumiseen. Tämä vaikuttaa osaltaan liiallisen tiiviyden kokemiseen. 
Asumiskulttuuri on sidoksissa paikalliseen kulttuuriin, ja näiden vaikutusta toisiinsa on 
usein vaikea ennakoida.
 

Kuvio 2. Asukkaiden näkemys julkisivuissa käytetyn puumateriaalin (lautapinnan) esteettisis-
tä arvoista aluevertailuna. 

70



Näkemykset julkisivuissa käytetyistä materiaaleista ovat sekä vanhoissa että uusissa asuin-
miljöissä hämmästyttävän samankaltaiset alueiden rakennusmateriaaleista riippumatta 
(kaavio 2). Ainoa materiaali, joka ylipäätään näyttäisi korreloivan alueen viihtyisäksi ko-
kemisen kanssa positiivisesti, on puu, joskin vaikutus on lievä. Puumateriaalilla on kuiten-
kin selvä positiivinen merkitys esteettiseltä kannalta. Puumateriaalia – on se sitten hirttä 
tai lautaa – pidetään tavallisesti kauniina julkisivumateriaalina. Yhtä säännönmukaista on 
näkemys betonista rumana. Myös tiiltä pidettiin kauniina. Teräksen ja lasin käyttöön julki-
sivuissa suhtauduttiin ristiriitaisesti. Saadut tulokset ovat samansuuntaisia aiemmin tehty-
jen selvitysten kanssa (Lammassaari 1998). 
    Taulukko 3 vertailee eri alueiden viihtyisyyden kannalta tärkeitä osatekijöitä. Kasvilli-
suus, turvallisuuden tunne ja asunnon mukavuudet koetaan kaikki tärkeiksi sekä vanhoilla 
että uusilla alueilla. Asunnon mukavuudet saa enemmän merkitystä suhteessa muihin osa-
tekijöihin uudemmilla alueilla. Päinvastoin kuin kahteen edelliseen osatekijään, asunnon 
mukavuuksiin on vaikea vaikuttaa kaupunkisuunnittelun keinoin. Rakennusten ja raken-
nusmateriaalien kauneus koetaan tärkeäksi mutta ne saavat enemmän painoarvoa vanhoissa 
kaupungeissa. Myös rakennusten ja pihan kokoa pidetään merkityksellisenä. Aluehistorian 
merkitys koetaan vain vanhoissa kaupungeissa. Paikoitus, katujen leveys ja kapeus, lumi-
suus ja yhteishenki saivat joitain mainintoja mutta yleensä niitä ei pidetty kovin tärkeinä  
asuinalueen viihtyisyyteen vaikuttavina tekijöinä. Vanhojen ja uusien puukaupunkimiljöi-
den tiivistä mittakaavaa ei sinällään koeta ongelmaksi.
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Taulukko 3. Yhteenvetomatriisi osatekijöistä, joilla katsottiin olevan paljon merkitystä ym-
päristön viihtyisäksi kokemiseen. Lukuarvot ovat vastausten prosenttiosuuksia vastauksis-
ta.

Yhteenveto                Vanhat puukaupungit                 Modernit puukaupungit                  Kivikaupungit

Viihtyisyyden
tärkeitä
Osatekijöitä  

Paikoitus  31 30 17 39 27 43 26 26
Oman pihan
koko  48 51 64 43 27 71 51 45
Korttelin koko 19 27 23 27 21 64 30 23
Katujen leveys 31 30 13 16 6 14 14 19
Rakennusten 
koko  50 49 32 39 24 50 35 49
Yksityiskohdat 60 54 45 23 30 50 33 30
Kasvillisuus 67 81 76 74 46 79 77 87
Julkis.
materiaalit  62 62 57 47 30 21 40 26
Lumisuus  24 22 28 25 39 7 16 19
Aluehistoria 88 70 47 5 6 21 5 6
Julkisivuvärit 71 65 38 34 33 29 30 32
Julkiset tilat 52 54 36 36 21 50 35 60
Yhteishenki 33 27 34 25 24 29 28 28
Turvallisuus 60 76 68 61 58 93 70 70
Rak.
materiaalit  57 62 47 38 21 21 30 23
Rak. kauneus 79 65 60 51 33 50 42 36
Yleinen 
arvostus  62 54 45 21 15 50 21 9
As. mukavuudet 52 54 72 67 52 86 54 57

Korrelaatioiden avulla on vaikea osoittaa suoria yhteyksiä alueen viihtyisänä pitämisen ja 
mittakaavaan vaikuttavien tekijöiden (esim. katujen leveys, rakennusten ja korttelin koko 
yms.) kesken. Rakennetun ympäristön tiiviyden merkitys nousee esiin pihatilan muodostu-
misen ja käytön kautta. Piha, erityisesti yhteispiha, on se foorumi, missä asukkaat kohtaa-
vat. Se, miten hyvin tuntee naapurit, vaikuttaa merkittävästi viihtyvyyteen. Uusilla alueilla 
juuri muuttaneet näyttäisivät käyttävän pihaa useimmin. Vuoden parin kuluttua vetäydy-
tään enemmän omiin oloihin. Pihaa käytetään useammin, jos asunto sijaitsee 1. kerrokses-
sa. Pihan käyttö vähenee merkittävästi, kun asunto on 2. ja edelleen 3. kerroksessa. Pihan 
käytön aktiivisuuteen vaikuttaa siis se, kuinka helposti piha on saavutettavissa. Tämän 
lisäksi on myös merkitystä sillä, että pihalta löytyy oleskelua ja pihatoimintaa tukevia ra-
kenteita ja suojaisiksi koettuja paikkoja. 
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4 Johtopäätökset

Asukaspalaute tukee myös muissa tutkimuksissa esiin noussutta näkemystä siitä, että ni-
menomaan puumateriaaliin suhtaudutaan myönteisesti siellä, missä se on läheltä aistit-
tavissa. Tämä näkemys on samankaltainen asuinpaikasta ja rakennetun ympäristön iäs-
tä riippumatta ja tukee puumateriaalin näkyvän käytön lisäämistä rakentamisessa (puuta 
muuallekin kuin seinien sisään).
    Myytti perinteisten puukaupunkien liiallisesta katujen kapeudesta ja lumisuuden muka-
naan tuomista ongelmista pienimittakaavaisissa miljöissä näyttäisi osoittautuvan alueiden 
viihtyisyyden kannalta epäoleelliseksi seikaksi. Ahtaana pidetty paikoitus korttelien sisällä 
on haitallisempi kuin katujen kapeus, mutta paikoitustakaan ei sinällään koeta kovin mer-
kittäväksi ongelmaksi, kun sitä verrataan muihin asuinympäristön laatutekijöihin.
    Selkeästi rajattu hyötykäytössä oleva piha on merkittävä alueen viihtyisyyttä lisäävä 
tekijä. Pihan rajautumiseen voidaan vaikuttaa kaavoituksen keinoin, mutta pihan merkitys 
näkyy sosiaalisessa toiminnassa. Vanhoissa puukaupungeissa kadut voidaan nähdä pihan 
jatkeena, koska niillä on laaja vapaa-ajan käyttö. Vanhoissa kaupungeissa myös viereisissä 
kortteleissa asuvat naapurit tunnetaan paremmin. 
    Tiiviyden käsite saa tutkimuksessa uusia ulottuvuuksia. Haitalliseksi koettu liiallinen 
tiiviys näyttäisi johtuvan enemmänkin liian suuresta asuntomäärästä lähekkäin (reviirien 
päällekkäisyys) kuin kerrosalaan sidotusta rakentamisen tiiviydestä (tonttitehokkuus, kaa-
van e-luku). Uusien puukaupunkimiljöiden kehittämisen kannalta on ehkä syytä arvioida 
jonkinlaisia raja-arvoja tiiviydelle (esim. max. asuntoa/ha kortteleittain). Liialliseksi koet-
tu tiiviys korostuu kortteleissa, joihin liittyy muita ongelmia, kuten esim. epäsosiaalisen 
asumisen keskittymistä. Tällainen usean taloryhmän tai kokonaisen korttelin kokoinen 
keskittymä aiheuttaa epäviihtyvyyttä usean korttelin alueella. Olisi ehkä syytä pyrkiä muo-
dostamaan uusienkin asuinalueiden sosiaalinen rakenne hienojakoisemmaksi vanhojen 
puukaupunkikeskustojen asukasrakenteen tapaan.
    Kaikkiaan uusien puukaupunkien asukaspalaute on rakentavaa ja rohkaisevaa ja se 
tukee käsitystä siitä, että kaupunkimainen puurakentamisperinne voisi Suomessa jatkua 
uuden puurakentamisen keinoin. Esiin nousseet epäkohdat eivät johdu puumateriaalista, 
vaan  ovat yleisempiä nykyajan kaupunki- ja asuinaluesuunnitteluun kuuluvia seikkoja. 
Niihin on silti syytä kiinnittää huomiota myös uusia puukaupunkimaisia pienimittakaavai-
sia asuinalueita suunniteltaessa.
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Arkkitehtoninen muoto suurten puurakenteiden historiassa

Juha Eskolin

Tiivistelmä

Puuta on käytetty kantavana rakenteena ainakin 5000 vuoden ajan Euroopassa. Näkyvänä 
arkkitehtonisena elementtinä puurakenteita on käytetty muun muassa minolaisessa kult-
tuurissa, hellenistisen Kreikan ajalla, kristillisen kirkkorakentamisen eri aikakausina, kuten 
varhaiskristillisellä ja romaanisella ajalla, gotiikan, renessanssin ja barokin aikana sekä 
edelleen nykypäivän kirkkorakentamisessa. 1900-luvulla suurten puurakenteiden käyttö on 
yleistynyt erilaisten urheilu-, monitoimi- ja teollisuushallirakennuksissa.
    Usein arkkitehtuurin historian tarkasteluissa puurakenteet ovat jääneet kivirakenteiden 
varjoon. Tämä tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kantavat puurakenteet ovat tarjonneet eri 
aikakausina oman vaihtoehdon arkkitehtonisen muodon tavoitteiden saavuttamiseen.  Siksi 
voidaan todeta, että  kantavat puurakenteet voidaan määrittää omaksi itsenäiseksi ryhmäksi, 
kun tarkastellaan Euroopan arkkitehtuurihistorian perintöä.
    Tällä hetkellä käytössä olevat eri puurakennejärjestelmät ovat saavuttaneet nykyisen ke-
hitysvaiheensa pääasiassa vasta 1900-luvulla. Suurten puurakenteiden tekniset ominaisuudet 
ovat parantuneet siten, että voidaan saavuttaa  samat tavoitteet kuin  muilla materiaaleilla. 
Puurakentamisen uusi suosio tulee  jatkamaan edeltänyttä kehitystä.

Asiasanat: puurakenteet, arkkitehtuurin historia, muodonanto, kestävyys



1 Johdanto

Nykyään ollaan lisäämässä kantavien puurakenteiden käyttöä myös julkisessa rakentami-
sessa Euroopassa.  Käsitykset siitä, miten puuta voidaan käyttää, jotta saavutetaan riittävä 
esteettinen ja tekninen taso, vaihtelevat paljon. Osaltaan asiaa voidaan lähestyä tutkimalla, 
miten puurakenteita on  historiallisesti käytetty Euroopassa.
    Kirjallisuustutkimuksen avulla pyritään löytämään viittauksia estetiikasta (muodonanto ja 
vallitsevat arkkitehtuurikäsitykset), toiminnallisuudesta, (rakenteiden jännevälitavoitteitteet) 
sekä kestävyydestä (säilyneet puurakenteiset esimerkit). Lähteinä käytetään arkkitehtuurin 
historian kirjallisuutta sekä puurakennustekniikan kirjallisuutta. Lisäksi lähdeaineiston 
avulla tehdään havaintoja arkkitehtonisen muodon ominaisuuksista. Historiallinen tarkas-
telu pyritään käsittelemään aikajärjestyksessä ja tärkeimpien tyylisuuntien mukaisesti, jotta 
muodostuisi käsitys esteettisten tavoitteiden ja teknisten saavutusten suhteesta toisiinsa.

2 Puisten kannatinrakenteiden historiallinen tausta Euroopassa

Varhaiset puurakenteet

Alppien pohjoispuolisella alueella käytettiin pyöreästä puusta köysillä yhteen liittämällä ai-
kaan saatuja runko- ja kattorakenteita jo kivikauden aikana (Gattnar 1961, 5). Oletettavaa on, 
että puinen konstruktio ja köysisidonnat ovat olleet oleellinen visuaalinen tekijä sisätilassa. 
Myös ulkoinen hahmo on muotoutunut puurakenteen hahmon mukaisesti.
    Minolainen kulttuuri (n. 2000 - 1250 e.Kr.) käytti palatsirakentamisessa massiivisia 
muodoltaan alaspäin suippenevia puupilareita, jotka upotettiin nelikulmaiseen laattajalkaan. 
Kapiteelin ja muodoltaan pullistuvan ekinuksen varaan asetettiin kannatinpalkit ja edelleen 
puinen kattorakenne. Puuta käytettiin tuolloin yleisesti myös tiiliseinien jäykistäjinä. My-
keneläisten (n. 1400 - 1100 e.Kr.) palatsien puupilarit muistuttivat minolaista rakentamisen 
tapaa, mutta olivat sirompia ja pinnaltaan koristeltuja. (Lindberg 1940, 54 - 57.)
    Pyöreän puun hyödyntäminen oli keskeinen tekijä varhaisten rakenteiden muodonannossa. 
Sitä hyödynnettiin raskaan, massiivisen ja staattisen kokonaisvaikutelman saavuttamisessa. 
Tavoitteena oli eräänlainen kestävyyden ja pysyvyyden ilmaisu. Arkaaiset pilari- ja palkki-
rakenteet edustivat niin sanottua esineellistä ajatustapaa käsitellä rakennusta. 

Kuvat 1. Varhaiset puurakenteet a) Kivikautinen puurakenne 3000  e. Kr. Tällaisen rakenteen 
malli on peräisin läheltä Württenbergiä, mutasuossa säilyneestä löydöstä (Gattnar 1961, 5). b) 
ja c) Minolaiset puupilarit (Gibberd 1997, 14), joiden puulajina käytettiin sypressiä (Norwich 
1987, 54). 
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Helleeninen Kreikka ja Etruskiaika

Helleenisen Kreikan (n. 700 - 140 e.Kr.) aikana olivat temppelirakennuksissa muun muassa 
doorilaisen järjestelmän kivipilarit ottaneet aluksi muotonsa vahvoista ja pulleista puupi-
lareista. Oletettavaa on, että sitä edeltäneenä ajanjaksona temppelien rakennusaineena oli 
kokonaan puu.Varsinaisen kattorakenteen kannattajat olivat kaikissa vaiheissa kuitenkin 
puuta. (Lindberg 1940, 60 - 65.) Pyöreän puun merkitys arkkitehtonisena muodonantajana 
säilyi siis edelleen, jopa siirryttäessä kivirakenteisiin versioihin. Niin ikään esineellisyys ja 
staattisuus varsinkin temppelirakennusten ulkohahmossa olivat keskeinen tavoite.  
    Kun jännevälit kasvoivat, puurakenne sai suuremman ilmaisuvoiman sisätilan arkki-
tehtuurissa ja näkyvä puurakenne alkoi muotoutua osittain jo arkkitehtoniseksi tekijäksi. 
Myös muita rakennuksia katettiin puurakentein. Tällaisia olivat esimerkiksi teatteriviuhkan 
muotoiset kokoontumissalit, Buleuterion. (Norwich 1987, 65).
    Etruskit, joiden kulttuurin huippuaika oli noin 700 e.Kr., käyttivät temppelirakennuksissa 
varhaiskreikkalaiseen tapaan puurakentamiselle luonteenomaisia piirteitä.  Puupalkistot oli 
päällystetty koristelluilla savilaatoilla. (Lindberg 1940, 82 - 84.), jolloin sisätilan arkkiteh-
tuurissa puu materiaalina ei ollut näkyvässä asemassa.

Kuvat 2. Helleenisen Kreikan ja Etruskiajan puurakenteita. a) Siirryttäessä puumateriaalista 
kivirakenteisiin, käsitti se välivaiheen, jossa puurakenteet päällystettiin maalatuilla terracotta 
laatoilla (Norwich 1987, 58).  b) Kreikkalaisen temppelin puurakenteita (Norwich 1987, 59). 
Varsinaiset kattorakenteen kannattajat olivat puuta, ja niiden jänneväli saattoi olla jopa 13 
m. (Chilton 1998. 129.) c) Buleuterion, kokoontumissalit, vaativat pitkän vapaan jännevälin, 
joka oli mahdollista saavuttaa puurakenteella (Norwich 1987, 65). d) Etruskilaisen temppelin 
rakenteet. Palkistoissa ja kattorakenteissa käytettiin puuta, mitä osoittaa mm. pylväiden melko 
suuri jänneväli. (Lindberg 1940, 82-84.)

Varhaiskristillinen aika

Viittauksia puurakenteiden käytöstä roomalaiselta ajalta löytyy vähän. Yksi mielenkiintoi-
nen yksityiskohta oli Rooman Colosseum ylle tarvittaessa köysistä ja kankaasta katettava 
aurinkosuoja (Norwich 1987, 70), jossa käytettiin ketjusysteemin nivelkohdassa puupilareita. 
Mitään erityistä arkkitehtonista painoarvoa puulla ei tässä yhteydessä ollut. 
    Rooman vallan varhaiskristillisellä ajalla puurakenteita käytettiin yleisesti muun muassa 
kristillisissä basilikoissa. Keski- ja sivulaivojen kattorakenteet muodostuivat näkyvistä 
puisista kannattajista. Puurakenteet oli veistetty tai maalattu usein koristeellisesti. (Lind-
berg 1940, 116 - 123.) Kattorakenteen sisäverhouksena saattoi olla myös tasainen puukatto 
(Norwich 1987, 81). 
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Helleenisen ajan esineellisestä ja staattisen ilmaisun tavasta käsitellä rakennusta oli edetty jo 
selvään tilan muodostuksen ilmaisuun. Kapean ja korkean tilan yläosaa rajasi näyttävä puura-
kenne. Huomattiin, että se oli merkittävä osa sisätilan arkkitehtuuria, ja siksi siihen asetettiin 
korkeat esteettiset tavoitteet. Puurakenteet muodostivat selvästi itsenäisen elementin tilan 
rajauksessa, ja materiaalisuus vain korostui, koska muut pinnat olivat pääasiassa kiveä.

Kuvat 3. Varhaiskristillisen ajan puurakenteet.
a) Colosseumin aurinkosuoja vedettiin oli köysistä ja kankaasta ketjumaisen systeemin avulla 
areenan ylle. Pystytukina olivat Colosseumin räystäällä puupilarit. (Norwich 1987, 70.) b) ja c) 
Lorenzo  fuori le mura (Lindberg 1940, 118), (Lindberg 1940, 160), jonka keskilaivan kattora-
kenteen jänneväli oli yli 24 m. (Chilton 1998, 129). d) Basilikan rakenteen aksonometria (Norwich 
1987, 81). Basilikoiden puiset kattotuolit olivat kolmionmuotoisia, ja niiden jänneväli saattoi 
olla jopa 30 m. (Chilton 1998, 129). Tällöin rakenteessa oli vaaka- ja pystysuuntaisia sidepuita 
(Lundsten 2000, 25). e) Rekonstruoitu piirros, vanha Pyhän Pietarin kirkko (Lindberg 1940, 
116). f) Säilynyt piirros, vanha Pyhän Pietarin kirkko (Reaburn 1980, 82). g)1505 puretusta S. 
Martino ai Montista on säilynyt maalaus, joka kertoo näkyvistä suurista puisista kattorakenteista 
(Norwich 1987, 81). h) Vanha Pyhän Pietarin kirkko, jonka sisäkattona on tasainen puukatto 
(Norwich 1987, 81). i) Kristillinen basilika, Nativity, löytyy myös Bethlehemistä, (rak. 500). Sen 
kattorakenteena on näkyvä puukonstruktio (Reaburn 1980, 83). 

Romaaninen kausi

Italiassa romaanisen kirkon esikuvana oli edelleen basilika ja puurakenteinen katto.  Kat-
torakenne tunnettiinkin nimellä ”roomalainen katto” (Wedler 1961, 16). Arkkitehtoninen 
ilmaisutapa perustui pitkälti varhaiskristillisen ajan perinteeseen. 
    Pohjois-Saksassa (Lindberg 1940, 149) ja Englannissa käytettiin romaanisten kirkkojen 
rakennusaineena aluksi puuta. Pohjoiseurooppalaisten romaanisten kirkkojen puiset katto-
tuolit olivat tyypiltään muuten samanlaisia kuin Etelä-Euroopassa, mutta kaltevuudeltaan 
jyrkempiä, sekä niissä oli enemmän sidepuita. (Chilton 1998, 129.) Puurakenteesta muo-
dostuva kudelma oli visuaalisesti hienojakoisempi ja muodosti enemmän varsinaista pintaa. 
Visuaalisesti korostettiin enemmän vinopaarteita, jotka muistuttivat poikkileikkausmuo-
doltaan  jopa kehärakennetta. Ulkoinen harjakaton muoto oli selvemmin aistittavissa myös 
sisätilassa. Aikaisemmin muun muassa kivirakenteinen kupoli oli pystynyt samaan, ja nyt  
tämä muoto alkoi olla mahdollista myös rakentaa puurakenteilla. 
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Norjalaiset kokonaan puusta rakennetut sauvakirkot muodostivat sekä muodonannoltaan 
ja rakenteellisesti oman ryhmänsä. Vaikutteita saatiin kuitenkin mannermaan romaanisesta 
tyylistä. Sauvakirkoissa toteutuu jopa puhtaammin ajatus sisätilan ja ulkotilan samanmuotoi-
suudesta. Sisätilan kapeus ja suhteellinen korkeus loivat mielikuvan selvästi ylöspäin suun-
tautuvasta liikkeestä, mikä oikeastaan oli tulevan gotiikan ajan keskeinen muototavoite. 

Kuvat 4. Romaanisen ajan puurakenteet.  a) Reichenaun Marien-Münster (rak. n. 1100), jossa 
puinen kattokonstruktio on osa keskilaivan arkkitehtuuria (Wedler 1961, 12). b) San Zenon 
(Hess 1943, 133) kirkkorakennus Veronassa (Lindberg 1940, 166-167). c) Romaaninen avoin 
puurakenne (Hess 1943, 132). d) Piirros, San Miniato al Montesta (Hess 1943, 133). e) Valokuva 
Firenzen San Miniato al Montesta (Gibberd 1997, 34), jonka kattorakenteena olivat näkyvät 
puiset kattotuolit (Norwich 1987, 103). Kirkko rakennettiin v. 1013, ja se sai myöhemmin 
renessanssiaiheisia koristeita (Gibberd 1997, 34). f) Roomalainen katto (Wedler 1961, 16). g) 
Peterboroughin katedraali (Norwich 1987, 98), joka rakennettiin 1140 - 1193 (Lindberg 1940, 
169). h) Norjalaisen sauvakirkon rakenneleikkaus (Chilton 1998, 125), jonka mukaan Urnesin 
kirkko rakennettiin n. 1060. Osa kirkoista on säilynyt jo n. tuhat vuotta. (Lindberg 1940, 171-172.) 
Tällä hetkellä sauvakirkkoja on jäljellä vielä 29 (Chilton 1998, 126). i) ja j). Sisä- ja ulkonäkymä 
Heddalin sauvakirkosta, joka rakennettiin 1200-luvun keskivaiheilla (Gympel 2000, 27).

Gotiikka

Gotiikan aikana Englannissa oli useita eri puurakennemalleja käytössä. Erityisesti perpendi-
cular-tyyli suosi rikasmuotoisia puukatteita. (Lindberg 1940, 194 - 195.) Varsinainen kantava 
rakenne saattoi hävitä visuaalisesti koristeellisen puupaneliosioiden joukkoon (Gibberd 1997, 
40). Tavoitteena oli gotiikan arkkitehtuuri-ihanteet, joissa rakenteen osat liittyivät saumat-
tomasti toisiinsa ja muodostivat kuin yhdesta massasta muovaillun kokonaisuuden. Myös  
seurakuntakirkkojen ylpeys olivat puiset kattokonstruktiot, jotka muotoutuvat niin ikään 
gotiikan tyylin mukaan. Käytössä olivat sidepalkki- ja kaksoissidepalkkirakenteet, joiden 
mallit otettiin laivanrakennustekniikasta (Pevsner 1963, 159 - 161). Kokonaisvaltaisimmin 
puuta oli kuitenkin käytetty niin sanotussa englantilaisessa sivulaivarungossa, joka edusti 
oikeastaan kivirakenteisen goottilaisen katedraalin puurakenteista versiota (Chilton 1998, 
126 - 128). Merkittävä asema oli myös Hammer beam -rakenteella, jota käytettiin hallien 
ja kirkkojen pitkien jännevälien näkyvissä kattorakenteissa (Chilton 1998, 130).
    Näissä englantilaisissa rakenteissa visuaalisesti kehämäisen rakenteen muotokieli on 
peräisin jo romaaniselta kaudelta. Nyt kuitenkin runsas koristelu vähentää ulko- ja sisä-
puolen visuaalista yhdenmukaisuutta. Sisätilan koristeellisuus yhdistettynä saumattomaan 
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osien liittymiseen lisää kattopinnan visuaalista painoa. Raakennustekniikka soveltaa omista 
teknistä lähtökohdistaan gotiikan arkkitehtuuri-ihannetta, jossa rakennusosien itsenäisyys 
ja mittakaavan luettavuus häviävät.
    Muualla Euroopassa puurakenteita esiintyy myös Pohjois-Saksan gotiikassa, mistä hyvä 
esimerkki on Lyypekin Mariankirkko (Lindberg 1940, 200). Tuolloin Saksassa kirkkojen 
puurakennemalleja tiedetään ollen useampaa eri tyyppiä (Gattnar 1961, 6). Italian gotiikka 
oli edelleen basilikamainen kirkko ja puurakenteinen katto (Lindberg 1940, 206 - 207).

Kuvat 5: Gotiikan ajan puurakenteet. a) ja b) Kaaripuurunko ja sivulaivarunko. Keskiajalla 
Englannissa talot ja tallit tehtiin kaaripuurunkona, laatikkomaisena kehärunkona tai sivulai-
varunkona. Kaaripuurungon jänneväliä voitiin kasvattaa siten, että sidepuu liitti yhteen saman 
kaaren eri osat. (Chilton 1998, 126 - 127.) c) Gotiikan aikaan voidaan lukea myös keskiaikaiset 
englantilaiset puuristikot sekä lyhyemmän jäännevälin rakenteet,  king post ja queen post -
ristikot, joiden liitoksissa käytettiin metalliliuskoja (Chilton 1998, 129). Yleensä puurakenteen 
liitokset tehtiin keskiajalla  tammitapeilla, puisilla vetotangoilla ja loveuksilla (Lundsten 2000, 
18). d) Oxfordin Wrenin Sheldonia Theatre, jonka puuristikko on rakenteellisesti lähempänä 
vetotangollista kaarta kuin nykykäsityksen mukaista ristikkoa (Chilton 1998, 129). e) Pohjoiseu-
rooppalisia kirkkojen kattoja 1100 - 1400 -luvuilta (Gattnar 1961, 6).  f) Hammer beam - rakenne. 
Esimerkkinä on mm. Lontoon Westminster Hallin (rak. 1394) katto, jonka jänneväli on 20,7 
m. (Chilton 1998, 130.) g) Marchissa St. Wendran hammer beam -rakenne, joka on rakennettu 
1500-luvun alussa (Glancey 2000, 58).  h) S. Croce (Lindberg 1938, 206) Firenzessä edustaa 
Italian gotiikkaa (rak. 1294 - 1442) (Lindberg 1940, 206-207). i) Henry VII:n kappelissa (1503 
- 19) Lontoossa perpendicular-tyylinen kattorakenne on puukaari, joka häviää koristeellisten 
puupaneelien joukkoon (Gibberd 1997, 40). j) Puinen näkyvä perpendicular-tyylinen kattora-
kenne on myös Truchin kirkossa Norfolkissa (n. 1500) (Gibberd 1997, 40). k) Cawstonin kirkko 
on rakennettu 1400-luvulla ja edustaa niin ikään perpendicular tyyliä (Raeburn 1980, 12).  l) 
Coventyn St. Michael, joka on rakennettu 1400-luvulla. Rakenteena on ns. sidepalkkirakenne, 
jonka malli otettiin laivanrakennustekniikasta. (Pevsner 1963, 159 - 161.)  m) Norfolkin Swaff-
ham, joka on rakennettu arviolta 1454. Rakenteena kaksoissidepalkki, jonka malli otettiin niin 
ikään laivanrakennustekniikasta. (Pevsner 1963, 159 - 161.)
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Renessanssi

Varhaisrenessanssin ajalla Italiassa  kirkkorakennuksien kattorakenteena on käytetty puuta 
edelleen basilikamaiseen tapaan, kuten Firenzen S. Lorenzo (rak. alkoi 1421), jonka keski-
laivaa kattaa tasainen komeroitu puukatto. (Lindberg 1940, 233.) Vaikka Italia renessanssin 
ajalla nousi taas tärkeään asemaan arkkitehtuurin kehittäjänä, keskityttiin siellä enemmän 
kivirakennusten julkisivujen ja massoittelumahdollisuuksien tutkimiseen.
    Sen sijaan Keski-Euroopassa pidettiin puurakenteita edelleen yhtenä mahdollisuutena 
vastata aikakuden muotoihanteisiin. Ranskassa vaikutti arkkitehti ja insinööri Philibert de 
l’Ormen, joka tunnetaan muun muassa laudoista koottujen kaarikannattajien keksijänä (Lind-
berg 1940, 262). Hän kehitti 1570 teoreettisen mallin puurakenteisesta kupolista (Lundsten 
2000, 15).  Tavanomaista  kuitenkin oli, että kupoleissa ei tuolloin vielä hyödynnetty puuta 
arkkitehtonisessa ilmaisussa. Esimerkiksi Pariisissa Les Invalides kirkon kupolissa on puuta 
hyödynnetty vain osittain eli piiloon jäävissä rakenteissa (Clancey 2000, 74).

Kuvat 6. Renessanssin ajan puurakenteet. a) Nykyään kuuluisan taidemuseon Uffi tzien (rak. 
1560, Vasari) (Lindberg 1940, 252) keskeisen salin kattorakenteena on jänneväliltään 22 m:n 
puurakenne, jossa on käytetty vielä tällöin harvinaisia rautavahvisteita. Rakenne on huoneen  
näkyvänä kattorakenteena, ja siellä sijaitsevat mm. kuuluisat Bottizellin maalaukset Prima 
Vera (1482) ja Venus Anadiomene (1484). (Eskolin 2001, 15.)  b) l’Ormen kupoli (Cornell 1968, 
98). Rakenne koostuu suhteellisen lyhyistä osista, jotka oli liitetty toisiinsa porrastaen sekun-
däärisrakenteen avulla (Lundsten 2000, 15). Aina 1700-luvulle asti rakennetta pidettiin erittäin 
edistyksellisinä (Cornell 1968, 98).  c) l’Ormen kupolin yksi hahmotelma (Lundsten 2000, 14). 
d) l’Ormen kaaren rakenne (Gattnar 1961, 7). e) Pariisissa Les Invalides, jossa kirkon kupolissa 
on puuta hyödynnetty vain osittain, piiloon jääviissä rakenteissa (Glancey 2000, 74).  f) Eng-
lannissa Hampton courtin suuren salin puukatto (1533) sai renessanssin vaikutteita (Pevsner 
1963, 293). g) Shakespearin teatteriseurueen käyttämä Globe-teatteri oli rakennettu kokonaan 
puusta (Norwich 1987, 169).

Barokki

Suomessa barokin aikaa edustaa muun muassa 1600- ja 1700-lukujen puiset tukipilari- ja 
ristikirkot (Lindberg 1940, 309). Rakenteeltaan ristikirkko ei tarvitse tukiarkkuja, vaan poh-
jamuoto itsessään jäykistää rakenteen sekä myös kattotuoleista rakennettua kattorakennetta. 
Keskitilassa oli usein sisäkattokupoli, joka ei siis ollut rakenteellinen osa vaan ripustettu 
verhous. (Lundsten 2000, 11 - 13.)
    Saksassa käytettiin suuria kattotuoleja eli niin sanottua alte Hängewerkeä (Hess 1943, 
129). Muitakin kattotuolin kaltaisia puurakennemalleja käytettiin (Gattnar 1961, 8). Ulkoi-
sesti ne muodostivat melko jyrkän kattopinnan.
    Barokin ajan puurakenteita koko Pohjois-Euroopassa yhdistää rakennuksen muotokieli, 
jossa kattorakenteen osuus koko rakennuksen massoittelussa korostuu. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa melko jyrkkää kattopintaa. Rakennuksen ulkomuodossa koros-
tuu vertikaalisuus. Sisätila on tuona aikana usein käsitelty omana aiheena ja siten kantavan 
rakenteen ilmaisukykyä sisäarkkitehtuurissa on vähennetty. Siellä, missä varsinainen kantava 
rakenne on osa sisätilan arkkitehtuuria, voidaan havaita, että  puurakenteen osat säilyttävät 
taas itsenäisyytensä ja muodostuvat siis selvästi erillisistä massiivisista osasista. 
    Puurakenteinen kupoli toteutettiin ensi kertaa Ranskassa Pariisissa. Se oli Halle au Ble´ 
(1780), joka perustui l’Ormen periaatteeseen. Kupoli kattoi ympyränmuotoisen pihan, joten 
kupolin rakenteet nojasivat ja tukeutuivat ympäröiviin rakennuksiin. Kupolin kaaret oli tehty 
suhteellisen lyhyistä osista, joten kupolin konstruoimiseen liittyy oleellisesti puuliitosten 
kehitys.Vasta 1700-luvun lopulla alettiin yleisesti käyttää valurautaosia yleisemmin puu-
rakenteessa. Näitä olivat muun muassa pultit, naulat ja vannerenkaat. Myös ensimmäiset 
teoreettiset rakennetarkastelut tehtiin vuonna 1748, kun Ruggiero Poleni tutki Pietarinkirkon 
kupolin vaurioita ketjumallin avulla. (Lundsten, 15 - 18.)

Kuvat 7. Barokin ajan puurakenteet. a) Saloisten kirkko (Lundsten 2000, 10) vuodelta 1622 
(Lindberg 1940, 309) edustaa tukipilarikirkkoa, tai oikeammin rakenteena ovat salvotut tuki-
arkut, jotka jäykistävät rakennuksen.  Vanhin säilynyt tukipilarikirkko on Vöyrin kirkko (rak. 
1626 - 1727). Tätä tyyppiä arvioidaan olleen maassamme viitisenkymmentä. (Lundsten 2000, 
13.) b) Hiittisten kirkko (rak. 1685 - 1686) edustaa tyypillistä salvosrakenteista ristikirkkomal-
lia. Sitomalla seinänurkat toisiinsa sidehirsien avulla voitiin luopua tukiarkuista rakennuksen 
jäykistäjinä. Tällöin rakennuksen koko muoto toimii seinien avulla jäykistävänä tekijänä. 
(Lundsten 2000, 13.) c) Saksassa mm. Wieblingen luostarissa (rak. 1772 - 81) Ulmin lähellä 
käytettiin suuria kattotuoleja ns. alte Hängewerke:ä  (Hess 1943, 129).  d) Saksalaisia 1700-luvun 
puurakennetyyppejä, joilla päästiin n. 20 m:n jänneväleihin (Gattnar 1961, 8).

1800-luvun alkupuoli

Suomessa uusklassismin ja empiren ajalla rakennettiin ensi kertaa  puinen kupolirakenne, 
Vimpelin kirkko. Kupoli oli taas yksi aikakauden muotoaiheita. Niin ikään  puun ja raudan 
yhteiskäyttö kantavissa kattorakenteissa lisääntyi, niistä esimerkkinä ovat Loviisan seura-
huoneen saksiristikot (Lundsten, 15 - 23).
    Euroopassa pitkille jännevälialueille kehitettiin yläkaariristikot, jotka Englannissa saivat 
nimen Belfast-ristikko (Chilton 1998, 130.) Visuaalisesti rakenne on hyvin kevyt ja muodos-
tuu ristiin asetuista laudoista, joiden ladonta on harva ja siten hyvin ilmava. Uusia innovaa-
tioita oli myös lamellikaarirakenne, jolla saatiin aikaan vahvempia kaarirakennesovelluksia. 
Myös nykyistä kehärakennetta muistuttava puukonstruktio kehitettiin juuri hallirakennusten 
kattamiseksi (Gattnar 1961, 9-10). Edelleen pitkien jännevälien rakenteena käytettiin alte 
Hängewerke -rakennetta, kuten Moskovan ratsastuskoulun maneesissa (Hess 1943, 129). 
Erimallisia, vastaavia kattotuolirakenteita lyhyemmille jänneväleille oli ainakin Saksassa 
useita (Gattnar 1961, 9 - 10).
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Ensi kertaa voidaan havaita, että puurakenteet saattoivat kehittyä teknisesti myös ilman 
varsinaisen muototavoitteen innoitusta. Kyse oli enemmänkin toiminnan sanelemasta 
tarpeesta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat kehärakenteen kehittäminen hallikäyttöön, puun ja 
raudan yhteiskäyttö rakenteen toimivuuden parantamiseksi sekä uudet innovaatiot erityisesti 
teollisuusrakennusten jännevälien lisäämiseksi. Uusien rakennemallien arkkitehtoninen 
hyödyntäminen näyttää olleen aluksi vähäistä. Yleisesti tiedetään, että tuolloin näkyviä 
kantavia rakenteita ei arvostettu.

Kuvat 8. 1800-luvun alun puurakenteet. a) Vimpelin kirkko, jonka kantava kupolirakenne on 
puuta (rak. 1807). Tekijänä oli Jaakko Tuomaanpoika Rijf. Kupolin halkaisija on 24 m. (Lund-
sten 2000, 14 - 15.) b) Camille Polonceaun 1850 kehittämä rakenne, jossa puupalkit tuettiin 
keskeltä palkin päihin vetotangolla yhdistetyllä puristussauvalla. Systeemiä sovellettiin myös 
Suomessa mm. Chiewitzin suunnittelemaan Loviisan seurahuoneen puisiin saksikattotuoleihin 
(1854), joissa oli rautainen vetotanko. (Lundsten 2000, 22 - 24.) c) Saksalaisia rakennemalleja 
1800-luvun alusta. Niissä puiset kattokonstruktiot perustuivat jo staattisiin laskelmiin ja puun 
ja raudan yhdistelmärakenteet olivat käytössä. (Gattnar 1961, 9). d) Pitkille jännevälialueille 
, 25 - 55 m, kehitettiin ns. yläkaariristikot. Yksi versio tästä on kuvassa näkyvä englantilainen 
Belfast-ristikko, jolla päästiin 36 metriin asti. (Chilton 1998, 130.) e) Ns. alte Hängewerke -ra-
kennetta toteutetiin vielä  Moskovan ratsastunkoulun maneesissa vuonna 1819. Sen jänneväli 
oli 44,6 m (Hess 1943, 129). f) Moskovan maneesi, piirros sisätilasta. Vastaavaa rakennetta 
käytettiin Suomessa vielä 1800-luvun loppupuolella helsinkiläisessä Kaartin maneesissa (1877), 
jossa jänneväliltään 35 m:n näkyvä rakenne oli arkkitehtonisesti merkittävä. Kattorakenteet 
tehtiin tammesta ja liitoksissa käytettiin hammastuksia, vaarnoja ja takorautaisia vöitä sekä 
pultteja ja kiiloja (Lundsten 2000, 25 - 29.) g) Ranskalainen insinööri Emy paranteli l’Ormen 
kaarirakennetta ja kehitti v. 1823 ns. lamellikaarirakenteen (Gattnar 1961, 9 - 10.) h) Emyn 
oppilas Ardant kehitti nykyistä kehärakennetta muistuttavan puisen hallirakenteen (Gattnar 
1961, 9 - 10).
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1800-luvun loppupuoli

Suomessa 1800-luvun loppupuolella  arkkitehtonisesti merkittävä näkyvä rakenne toteutettiin 
Kaartin maneesissa Helsingissä. Sen esikuvana oli Moskovan maneesi. Myös höyrysahojen 
ja muiden pitempiä jännevälejä vaativien rakennusten kattorakenteet tehtiin samankaltaisel-
la rakenteella. Monissa tuonajan rakennuksissa katon näkyvät puurakenteet tulivat osaksi 
esteettistä muotoilua. Esimerkkinä tästä voidaan mainita tullirakennukset, kauppahallit ja 
voimistelusalit sekä erityisesti Keuruun kirkko. (Lundsten 2000, 25 - 29.) Edellä mainittujen 
kohteiden rakenteet perustuivat mekaanisin liittimin koottuihin kannattajiin. Myös uusia 
puuinnovaatioita syntyi. Saksassa, juuri ennen vuosituhannen vaihdetta, esiteltiiin kaarira-
kenteen ja ristikon yhdistelmä rautatieasemien kattamiseksi. (Gattnar 1961, 10.)
    Vuosisadan loppua kohti kantavien puurakenteiden käyttö arkkitehtonisena elementtinä 
taas lisääntyi. Havaittavissa on, että rakenteet perustuivat usein massiivisten, mekaanisesti 
toisiinsa kiinnitettyjen rakennusosien muodostamiin konstruktioihin, joiden kokoamistapa 
oli hyvin luettavissa. Poikkeuksen tästä muodostavat sovellukset, joissa hyödynnettiin esi-
merkiksi rautaisia vetotankoja ja saatiin syntymään visuaalisesti kevyempää ja ilmavampaa 
puuarkkitehtuuria.

Kuvat 9. 1800-luvun lopun puurakenteet. a) Theodor Granstedin suunnittelema Keuruun kirkko 
(rak. 1889 - 1892) (Lundsten 2000, 25 - 29). b)  Mekaanisesti liitetyt kannattajat, jotka saatiin 
aikaan käyttämällä useampaa massiivipuuta päällekkäin. Liitos tehtiin useimmiten vaarnojen 
avulla. (Eskolin 2001, 44.) c) Düsseldorfi lainen arkkitehti Stephen esitti kaarirakenteen ja ris-
tikon yhdistelmän (Gattnar 1961, 10). 

1900-luvun alkupuoli

Suomessa 1900-luvun alun suurten jännevälien kattorakenteet suunniteltiin tavallisesti puus-
ta, kuten vanhin raitiovaunutalli Töölössä. Teräsbetonin yleistyminen 1910-luvulla vähensi 
oleellisesti puun käyttöä kantavana rakenteena. Teollisuusrakentamiseen puurakenteiset 
ristikot jäivät yleisesti käyttöön aina vuoteen 1936 asti, kunnes palolainsäädännön muutok-
set estivät puun käytön näin suurissa rakennuksissa Suomessa. (Lundsten 2000, 27 - 30.) 
Mekaanisesti kiinnitettyjä rakenteen osia sovellettiin muun muassa jatkosodan alkaessa, kun 
lentokonehalleja tehtiin ristikkokaarirakenteisina sekä naulattuina palkkirakenteina (Laitinen 
1995, 17).  Muualla Pohjoismaissa, kuten Norjassa, puulla oli vahva asema ja puuta käytettiin 
monipuolisesti, mistä esimerkkinä on Falunin museorakennus (Lindberg 1938, 440). 
    Saksassa puurakentaminen kehittyi merkittävästi, kun liimapuu patentoitiin 1906 (Swanger 
1996, 3). Aluksi valmiin rakennuksen muoto ei noudattanut liimapuurakenteiden muotoa 
(Hess 1943, 149). Liimapuutekniikkaa kehittivät myös ruotsalaiset  Töreboda-kaari -sovel-
luksessaan (Paulsson 1938, 300). Muita uusia innovaatioita oli verkkomainen “zollbau” 
-rakenne, jolla voitiin muodostaa yksittäisistä osasista laajojakin rakenteita (Gutdeutch 
1996, 40).
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Uusilla kaari- ja kuorirakenteilla syntyviä kattopintoja pidettiin jo tuolloin esteettisesti 
haastavina. Ongelman muodostaa se, että varsinaista julkisivupintaa ei muodostu juuri 
lainkaan ja rakennuksen ulkoisen olemuksen muodostavat vesikattopinta ja sen muoto. Ve-
sikattopinnan materiaalivalintaa rajoittaa kattopinnalta vaadittavat säänkesto-ominaisuudet. 
Nämä vaikeudet ovat oikeastaan tänäkin päivänä olemassa, kun valitaan suuren puurakenteen 
runkoratkaisua. Myös sisäarkkitehtuurissa uusia rakenteita oli hyödynnetty vähän. Näkyvinä 
rakenteina niitä käytettiin oikeastaan vain toisarvoisissa rakennuksissa.

1900-luvun loppupuoli

Keski-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen liimapuuta kehitettiin teknisesti lisää, liimat 
paranivat ja plastisen materiaalin arkkitehtoninen käyttö sisätilassa opittiin hyödyntämään 
paremmin, kuten Altenerdingin kirkkorakennuksen yhteydessä. Teknisen kehitystyön yh-
teydessä syntyi myös ”sperrholz”, vaneri (Scwanger 1996, 3). Myös “zollbau”- systeemiä 
kokeiltiin käytännössä vuoden 1958 Hannoverin messuilla (Otto 1962, 157). Puista kuo-
rirakennetta alettiin käyttää 1950-luvun jälkipuoliskolta lähtien.  Uusia innovaatioita oli 
myös puinen avaruusristikko, joka toteutettiin Wuppertaliin, Christ König -kirkkoon (Gatz 
1964, 60).
    Uudet rakenteelliset innovaatiot pystyttiin hyvin nopesti hyödyntämään arkkitehtonisten 
ominaisuuksiensa osalta. Verkkomaisten kuorirakenteiden näkyville asettaminen foliomai-
sella kattopinnalla, on edelleen hyödynnetty arkkitehtoninen keino. Avaruusristikoilla saa-
vutettavaa visuaalista keveyttä käytettiin vain harvoin, mutta muutamat esimerkit osoittavat 
rakenteen ilmaisukyvyn mahdollisuuksia. Kuorirakenteiden plastisia muotoja hyödynnettin 
jo melko yleisesti arkkitehtonisena ilmaisukeinona.
    1950-luvulla Suomessa toteutettiin Alvar Aallon Säynätsalon kunnantalo ja Otahalli sekä 
Kaija ja Heikki Sirenin Otaniemen kappeli ja Servin mökki. Näissä rakenteissa käytettiin vielä 
naulaamalla ja mekaanisin liittimin koottuja kehä-, palkki- ja ristikkorakenteita, (Valkama 
1999, 74),  joita oli kehitetty jo ensimmäisen maailmansodan aikana (Gattnar 1961, 10). 
Liimapuun valmistus Suomessa aloitettiin sodan jälkeen sotakorvaustoimitusten yhteydes-
sä. Suomessa viilupuun (Kertopuun) tuotanto alkoi 1970-luvun puolessavälissä . Nykyisin 
valtaosa suurten jännevälien puurakenteista tehdään teollisesti liimatusta puusta.
    Suomessa 1950- ja 60-luvulla hyödynnettiin mekaanisesti kiinnitettyjen puurakenteiden 
arkkitehtonisia ominaisuuksia hyvin tehokkaasti. Vasta 1990-luvulla alettiin uudestaan 
kiinnostua suurten liimaamalla valmistettujen puurakenteiden kyvystä ratkaista arkkiteh-
tonisia tavoitteita.
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Kuvat 10. 1900-luvun puurakenteet. a) Töölön vanhin raitiovaunutalli (Aspelin, 1900), jonka 
keskilaivan noin 10 m:n puurakenteita yhdistävät teräksiset vetotangot (Lundsten 2000, 27 - 
30). b) Sahalaitoksen puuristikot edustavat teollisuusrakentamisessa yleisesti käytössä ollutta 
puurakennetta (Lundsten 2000, 27 - 30). c) Falunin museon puurakenne (Lindberg 1938, 440). 
d) Weimarilainen Otto Hetzer patentoi 1906 ”brettschichtholzin” (liimapuun). Vuoteen 1910 
mennessä oli Hertzerillä 65 BS-Holz tekniikalla toteutettua rakennusta, joiden jännevälit yl-
sivät 45 metriin asti. (Scwanger 1996, 2.) e) Liimapuutekniikkaa kehittivät myös ruotsalaiset 
sovelluksessaan Töreboda kaari, jolla on toteutettu vuonna 1937 jänneväliltään 46,9 m leveä 
tennishalli Tukholmassa (Paulsson 1938, 300).  f) Liimapuurakenteen muoto (Hess 1943, 149). 
g) Liimapuumateriaalin kehittyneestä ominaisuudesta hyvä esimerkki on Altenerdingin kirkko 
Oberbayernissä. Plastiset liimapuumuodot kattavat n. 16 m tilan. (Hoffman 1966, 89.) h) Verkko-
maisten kuorirakenteiden pinnoissa käytetty “zollbau”- rakenteen periaate, joka esiteltiin 1923. 
Perusideana on käyttää yksittäisiä samanlaisia osasia muodostettaessa laajojakin rakenteita. 
(Gutdeutch 1996, 40.)  i) Zollbau hallirakenne toteutettiin vuoden 1958 Hannoverin messuilla. 
Puurakenteen päällä oli läpinäkyvä pneumaattinen folio omana rakenteenaan. (Otto 1962, 40.) 
j) Suomessa ristikkokaarirakenteiset lentokonehallit saavuttivat 40 m jännevälin. Vastaava 
rakenne Keski-Euroopassa toteutettiin 60 m:n jännevälillä. (Gattnar 1961, 345.) k) Servin 
mökki, mekaanisesti koottu palkkirakenne (Eskolin 2001, 10). l) Servin mökki, mekaanisesti 
koottu pilarirakenne. [Norwich 1987, 249.) m) Otaniemen kappeli, mekaanisesti koottu sekä 
terästä apuna käyttäen aikaansaatu rakenne (Eskolin 2001, 10). n) Ruotsalainen H. B. systeemin 
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mekaanisesti naulaamalla koottu kehärakenne, jolla päästiin jopa 40 m:n jänneväliin (Monies 
1961, 103). o) Otahalli, mekaanisesti koottu kehärakenne (Eskolin 2001, 10).  p) 1962 rakennettu 
Bremen-Grollandin kirkko, joka perustuu kahden pääkaaren väliin muodostuvaan kuoreen (Otto 
1966, 57). Ensimmäisiä kuorirakenteita oli vuonna 1956 rakennettu Rangoon Collegen juhlasali. 
Rakenne on tehty viidestä teak-kerroksesta ja sen mitat ovat 46,6 x 28,3 m, ja rakenteen paksuus 
on 85 mm. (Chilton 1998, 135.) q) Avaruusristikko, joka toteutettiin Wuppertaliin, Christ König 
kirkkoon. Rakenne tehtiin kuusisahatavarasta (120 x 120) ja teräsnivelistä (Gatz 1964, 60).

3 Johtopäätökset

Puurakenteet ovat vuosisatojen aikana olleet ajoittain keskeisenä tekijänä arkkitehtonisen 
muodonannon ja sisätilan estetiikkassa. Puurakenteet ovat siis muodostuneet osaksi raken-
nustaiteellista kulttuuriperintöä. Tarkastelu osoittaa, että puurakenteet ovat olleet käytössä 
ainakin jo 5000 vuoden ajan Euroopassa. Puu on säilyttänyt asemansa muiden materiaalien 
rinnalla, ja puurakenteet ovat olleet edustettuina kaikkina eri aikakausina. Puurakenteet ovat 
oikeastaan kehittäneet oman versionsa kulloinkin vallitsevasta arkkitehtonisesta ajattelu-
tavasta. Mielenkiintoinen tulos on myös se, että puurakenteiset versiot on voitu hyväksyä, 
vaikka ne eivät olekaan vastanneet arkkitehtoniselta ilmaisultaan täysin esimerkiksi vas-
taavaa kivirakenteista versiota. Tämä on selvästi vienyt sekä puurakentamista että yleistä 
arkkitehtuurikäsitystä eteenpäin.
    Puiset rakenneversiot ovat parhaimmillaan pystyneet yhdistämään puumateriaalin vaatimat 
tekniset edellytykset sekä esteettiset ja toiminnalliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet 
ovat olleet usein myös teknisiä vaatimuksia. Toiminta on edellyttänyt tiettyjen jännevälien 
aikaansaamista, mikä on ratkaistu kehittämällä aikaisempia rakenteita tai keksimällä uusia 
staattisia rakennemalleja. Puurakenteilla on pystytty rakentamaan kulloisellekin aikakau-
delle asetetut jännevälitavoitteet. Kaikkia nykyään käytössä olevia puurakennejärjestelmiä 
on toteutettu jo ennen teollisesti liimaamalla tuotetun puun valtakautta. Eri aikakausina 
toteutetuista suurista puurakenteista on useita säilynyt, mikä osoittaa, että puurakenteet 
voidaan rakentaa kestävästi.
    Teollisesti liimaamalla valmistettu puu on  nykyisin yleisimmin käytössä suurten puura-
kennejärjestelmien materiaalina. Toisaalta historiallinen katsaus osoittaa, että suuriakin puu-
rakenteita on voitu toteuttaa sahatavaran ja veistetyn puun avulla, jopa ilman metalliliitoksia. 
Tässä mielessä tämän päivän tuntemus puurakenteiden käyttäytymisestä voi luoda uuden 
ajattelutavan, jossa yhdistyvät perinteinen tapa käyttää puuta ja moderni laskentatekniikka 
sekä modernit arkkitehtoniset muodonannon tavoitteet.
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Kuva 11. Kaavio esittää tässä artikkelissa esitettyjen rakennusten avulla puurakenteiden jänne-
välien kehitystä. Katkoviivalla on esitetty kuvalähteiden avulla arvioidut jännevälit sekä nykyään 
muuten tiedossa olevat, viimeaikoina toteutetut puurakenteiden jännevälit. Rooman valtakunnan 
hajoamisen jälkeinen ns. kansainvaelluksen aika näkyy jännevälien lyhentymisenä. Yleisesti 
tiedetään, että tuolloin menetettiin rakentamiseen liittyvää teknistä osaamista ja tietämystä. 
Osaltaan asia selittyy sillä, että suuria puurakenteita käytettiin pääasiassa kirkkorakentami-
sessa ja arkkitehtoninen suuntaus korosti enemmän vertikaalisuutta kuin horisontaalisuutta, 
eli pitkää jänneväliä ei tarvittu.

Puurakenteita käytetään edelleen arkkitehtonisen ilmaisun keinona. Voidaan siis olettaa, 
että puuta tullaan hyödyntämään tulevaisuudessakin arkkitehtonisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tätä tukee osaltaan myös se, että puurakenteiden staattisia malleja, liitoksia sekä  
itse puumateriaalia tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti.
    Jotta puu kykenee vastaamaan edelleenkin arkkitehtonisiin ja teknisiin tavoitteisiin, pitää 
nykyisten puurakennejärjestelmien muodonannon kriteereitä selvittää myös arkkitehtuurin 
teorian keinoin, ei siis pelkästään teknisin edellytyksin. Tavoiteltavaa olisi aikaansaada tä-
män päivän suurille puurakennejärjestelmille ominaisten arkkitehtonisten ilmaisukeinojen 
luokittelu, joka olisi apuna puurakenteiden käytön perusteille.
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Käsinveistotekniikan säännöistä hirsiarkkitehtuurille

Janne Jokelainen

Tiivistelmä

Vähäisen tutkimuksen vuoksi omintakeisen suomalaisen hirsiarkkitehtuurin perinnettä ei 
ole osattu hyödyntää. Vuosina 1860–1950 rakennettuihin hirsirunkoisiin rautatierakennuk-
siin kohdistuneessa tutkimuksessa osoitetaan, että niiden arkkitehtoninen muoto on sel-
lainen, että rakenteen tekniset ominaisuudet muodostuvat hyviksi. Tämä arkkitehtonisen 
muodon ja rakenteen toiminnan välinen yhteys saa aikaan sen, että rautatierakennukset 
ovat pohjakaavaltaan ja massoittelultaan yksinkertaisia ja niiden aukotus on säännönmu-
kaista. Toisaalta on kuitenkin todettava, että käsinveistotekniikka mahdollistaa rautatiera-
kennuksia monipuolisemman arkkitehtonisen muodonannon.

Asiasanat: hirsi, hirsirakentaminen, puuarkkitehtuuri



1 Johdanto

Käsinveistotekniikka saapui maamme alueelle rautakauden jälkipuolella. Hirsi oli yli-
voimaisesti merkittävin rakennusmateriaali aina 1900-luvun puoliväliin saakka, ja lähes 
jokainen suomalainen perhe rakensi itselleen hirsitalon. Taitavimpien kansanrakentajien 
keskuudesta valikoituivat ammattirakentajat. He rakensivat hirrestä kirkkoja, raatihuonei-
ta, kartanoita, huviloita ja rautatierakennuksia. Näiden hirsirakennusten joukosta löytyvät 
maamme puuarkkitehtuurin merkittävimmät saavutukset.
 

Kuva 1. Pihlajaveden kirkko (1782) edustaa monimuotoista hirsiarkkitehtuuria.

Maamme hirsiarkkitehtuurin hienoa perinnettä ei ole osattu hyödyntää. Ilmeisesti ymmär-
rys rakenteen toiminnan ja arkkitehtonisen muodon yhteydestä kadotettiin, kun ammattira-
kentajat luopuivat hirren käytöstä 1900-luvun alkupuolella. 1900-luvun puolivälin jälkeen 
rakennettujen hirsirakennusten tekninen toiminta on usein ongelmallista ja arkkitehtoninen 
taso yleensä heikohko. Jotta hirsiarkkitehtuurin tasoa pystyttäisiin nostamaan, täytyy olla 
käytettävissä tietoa rakenteen toiminnan merkityksestä arkkitehtoniselle muodolle. Tätä 
tietoa saadaan tutkimalla vanhoja hirsirakennuksia.
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Kuva 2. Suonenjoen asema (1889) on mittakaavaltaan tyypillistä hirsiarkkitehtuuria.

Suomen Valtionrautatiet oli 1900-luvun taitteen merkittävimpiä julkisia rakentajia maas-
samme ja rakensi vuosina 1860–1950 yli 4 000 hirsirakennusta, näistä on jäljellä noin 1 
200. Tämä artikkeli perustuu rautatierakennusten arkkitehtuuria käsittelevään väitöskirja-
tutkimukseen ”Hirsirakenteiden merkitys asema-arkkitehtuurille 1860–1950” (Jokelainen 
2005).  Tutkimuksessa osoitetaan, että rautatierakennuksissa on joukko hirsirakenteista 
johtuvia tekijöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rakennusten arkkitehtoniseen muo-
donantoon ja luoneet oman tunnistettavan hirsirunkoisten rautatierakennusten rakennus-
tyypin. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mahdollistaako käsinveistotekniikka monipuoli-
semman arkkitehtonisen muodonannon kuin rautatierakennuksissa esiintyy.

2 Käsinveistotekniikan merkitys rautatiearkkitehtuurille

Rautatierakennuksissa käytettyjen hirsirakenteiden ja -liitosten tavoitteena on saavuttaa 
rakenteelle mahdollisimman hyvä tiiviys. Tiiviydellä onkin keskeinen asema hirsiraken-
teessa, sillä siitä riippuvat kaikki muut tekniset ominaisuudet. Verrattaessa hyvin tiiviin ja 
hyvin harvan seinärakenteen lujuutta, lämmöneristävyyttä, kosteusteknistä toimintaa, pit-
käaikaiskestävyyttä, paloteknistä toimintaa ja ääneneristävyyttä saadaan toisistaan täysin 
poikkeavia ominaisuuksia. Hirsirakenteen tiiviys perustuu hirsien välisten liitosten pysy-
vyyteen, joka taas riippuu rakenteen kyvystä vastustaa rakenteen sisäisistä voimista aiheu-
tuvia muodonmuutoksia (Jokelainen 2005, 166-168).
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Valtaosa rakenteen muodonmuutoksista pyrkii syntymään 3–4 vuotta kestävän painuma-
ajan aikana, kun hirret pyrkivät kuivuessaan kiertymään. Toisaalta painuma myös tiivistää 
rakennetta, kun rakenteen oma paino ja ulkoinen kuormitus tiivistävät pienet työaikaiset 
liitosten väljyydet. Jotta rakenne tiivistyy mahdollisimman hyvin, täytyy painuman tapah-
tua kaikkialta tasaisesti. Painuman tasaisuus onkin muodon pysyvyyden ohella keskeisessä 
asemassa siinä, millaisiksi rakenteen ominaisuudet lopulta muodostuvat. Hirsirakenteen 
muodon pysyvyys ja tasainen painuma vaativat rakenteelta tiettyä muotoa, ja nämä vaa-
timukset ohjaavat myös arkkitehtonista muodonantoa. Yleinen rationaalisuuden vaatimus 
sanelee sen, että arkkitehtoninen muoto, joka antaa hyvät tekniset ominaisuudet, on raken-
teelle oikea, ja huonot ominaisuudet antava muoto väärä.
 

Kuva 3. Pysyvän ja muotoaan muuttaneen hirsirakenteen toiminta on täysin erilaista.

Rautatierakennuksissa on hirsirakenteen muodon pysyvyys ja tasainen painuma pyritty jär-
jestämään käyttämällä pelkästään normaaleja nurkkaratkaisuita. Pystykannatettuja raken-
teita, tukipuita, hirrestä tehtyjä päätykolmioita ja nurkattomia seinäosia on käytetty hyvin 
vähän. Onkin ilmeistä, että hirsirungon paras tekninen toiminta saavutetaan runkomuodol-
la, joka pystytään toteuttamaan puhtaalla lamasalvosrakenteella ilman mitään erikoisra-
kenteita. Hirsirakenteen toimintatavasta johtuvat vaikutukset arkkitehtoniseen muodonan-
toon tulevat esille pohjakaavoissa, massoittelussa ja seinien aukotuksessa.

2.1 Pohjakaavat

Rautatierakennusten pohjakaavoista on selvästi tunnistettavissa maamme männyistä saa-
tavien hirsien pituudesta johtuva 9–10 metrin mittamoduuli. Hirsiseinän lujuus ja yläpoh-
javuoliaisten kantokyky ovat aiheuttaneet sen, että täyden hirren mittaiset seinät on jaettu 
väliseinäsalvoksen avulla kahdeksi rakenteelliseksi seinälevyksi, joiden pituudet vaihtele-
vat 3–6 metriin. Pohjakaavoissa on suuret huonetilat sijoitettu rungon keskiosaan siten, että 
niiden vierellä on pienempiä huonetiloja. Tällä huonejärjestelyllä on saavutettu se etu, että 
kaikki pitkät hirsiseinät on saatu tuettua keskiosastaan väliseinäsalvoksin. Nurkkasalvos-
tekniikka on aiheuttanut sen, että kaikki nurkat, ja täten myös huonetilat, ovat suorakulmai-
sia (Jokelainen 2005, 134-139, 168-171).
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Kuva 4. Pitkien hirsiseinien tuenta väliseinillä.

Rautatierakennusten pohjakaavat ovat hyvin vakiintuneita, ja ne perustuvat muutamaan 
tyyppipiirustukseen, jotka taas perustuvat kaikkialla Euroopassa käytettyihin pohjaratkai-
suihin (Jokelainen 2005, 89-93). Nämä pohjakaavat on alun perin suunniteltu kiviraken-
nuksiin, ja niitä on vain hieman muokattu hirsirakennuksia varten. Käsinveistotekniikka 
tuottaa pohjakaavoihin tiettyä säännönmukaisuutta, mutta mahdollistaa ilmeisesti moni-
muotoisemmat ja avoimemmat pohjakaavat kuin rautatierakennuksissa esiintyy.
 

Kuva 5. Maamme historiallisten hirsirunkoisten kirkkojen avoimia pohjakaavoja.

2.2 Massoittelu

Rautatierakennusten hirsirunkojen korkeus on yleisesti 5–6 metriä ja rakenteellisten seinä-
levyjen korkeus 4–5 metriä. Nämä korkeudet ovat hyvin vakiintuneita, mutta niiden käy-
tölle ja hirsirakenteen toiminnalle ei ole pystytty osoittamaan suoraa yhteyttä. Toisaalta on 
huomattava, että myös historiallisissa, puhtaalla lamasalvostekniikalla toteutetuissa puu-
kirkoissa seinäkorkeudet ovat samoja kuin rautatierakennuksissa (Jokelainen 2005, 131-
132). Voidaankin päätellä, että hirsirungon painuma ja ulko- ja väliseinien erisuuruinen 
painuma rajoittavat seinäkorkeutta ja johtavat siihen, että hirsirakenne toimii parhaiten 
yksikerroksisissa rakennuksissa.
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Kuva 6. Rautatierakennuksissa käytetyn runkoyksikön perustyyppi.

Korkeussuunnassa hirsirakenteen toimintatapa on rautatierakennuksissa selkeästi vaikutta-
nut siihen, että hirsirunko on kauttaaltaan tasakorkea (Jokelainen 2005, 138, 170). Tämän 
vuoksi rungon painuma on ollut kaikkialta samansuuruinen eikä missään ole syntynyt ti-
lannetta, jossa vesikaton liitoksissa olisi esiintynyt erisuuruista painumaa. Myös itsenäisi-
nä rakenteina toimineet kattotuolit pystyttiin liittämään kaikkialta kiinteästi hirsirunkoon 
ilman liukumisvaroja. Rautatierakennukset ovat ulkopuolelta lautaverhottuja, jolloin pää-
tykolmioissa tapahtunut runkomateriaalin muutos hirrestä rankorakenteeseen ei näy julki-
sivuissa. Verhoamattomissa hirsirakennuksissa on julkisivun yhtenäisyyden vuoksi usein 
parempi tehdä myös päätykolmiot hirsirakenteisina, mikä vaatii vesikaton kannatuksen 
päätykolmioiden päältä ns. vuoliaiskattona. Perinteisissä rakennuksissa käytettyjen hirsi-
päätykolmioiden tuenta ja niiden varaan kannatetun vesikaton rakenne tunnetaan huonosti, 
ja näistä ratkaisuista tulisikin tehdä tutkimusta.
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Kuva 7. Hirsijatkoksissa tapahtuva tyvi - latva-vuorottelun katoaminen kaventaa varausta.

Hirren pituuden, rakenteen muodon pysyvyyden ja painuman vuoksi rautatierakennukset 
koostuvat kaikkialta tasakorkeista runkoyksiköistä, joiden yleisin koko on 9 x 9 x 6 met-
riä. Jos runkoyksiköitä liitetään lamasalvostekniikalla toisiinsa suoraan peräkkäin, joudu-
taan hirsiä jatkamaan ja hirsien tyvi - latva-vuorottelu häiriintyy. Tästä seuraa varauksen 
kaventuminen, jolloin seinän toiminnallinen paksuus pienenee ja seinän kaikki tekniset 
ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. Rautatierakennuksissa on runkoyksiköt liitetty 
toisiinsa ns. porrastuksen avulla (Jokelainen 2005, 137, 168-170).  Yksinkertaisimmillaan 
porrastuksessa liitetään kaksi neliseinäistä hirsikehää toisiinsa siten, että kehien yhteisessä 
väliseinässä aiheutetaan yksiköiden välille noin metrin verran syvyyssuuntaista siirtymää. 
Porrastuksen avulla seinään saadaan nurkan antama tuenta, seinä saadaan jatketuksi ilman 
hirren jatkamisia ja päällekkäisten hirsien tyvi–latva-vuorottelu saadaan säilymään.
    Rautatierakennuksissa porrastetut yksiköt ovat kaikilta seiniltään suljettuja. On kuiten-
kin ilmeistä, että käsinveistotekniikan ehdot mahdollistavat myös avoimen porrastuksen, 
jossa runkoyksiköiden välissä ei ole väliseinää. Tällainen avoin porrastus mahdollistaa 
rajattoman pitkän yhtenäisen sisätilan. Rautatierakennuksista ei kuitenkaan saada tietoa 
avoimesta porrastuksesta, joten sen tarjoamien mahdollisuuksien määrittäminen vaatii 
muiden rakennustyyppien ja hirsirakenteiden lujuuden tutkimusta.
    Rautatierakennusten vakiintuneet pohjakaavat aiheuttavat sen, että myös niiden massat 
ovat vakiintuneita. Porrastamisen avulla olisi mahdollista tehdä monimuotoisempi mas-
soittelu kuin rautatierakennuksissa on. Toisaalta on huomattava, että vaatimus rungon tasa-
korkeudesta rajoittaa massoittelua merkittävästi.
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Kuva 8. Avoin porrastus mahdollistaisi pitkän huonetilan.

2.3 Hirsiseinän aukotus

Hirsiseinän aukotus huonontaa aina rakenteen muodon pysyvyyttä. Aukon vaikutuksesta 
syntyy seinänosia, jotka päättyvät toisesta päästään kararakenteeseen, joka pystyy rajoitta-
maan muodonmuutoksia huomattavasti huonommin kuin salvosnurkka. Näiden nurkatto-
mien seinänosien muuta rakennetta huonompi toiminta asettaa ehtoja aukkojen sijainnille, 
määrälle, muodolle ja koolle.
    Rautatierakennuksissa aukot ovat yleensä rakenteellisen seinälevyn keskiosassa sekä 
korkeus- että pituussuunnassa. Korkeussuunnassa aukkojen ala- ja yläpuolella on vähin-
tään kolme ehjää hirsikertaa. Pituussuunnassa aukot sijaitsevat seinälevyn keskellä, jolloin 
aukot ovat yleensä 1,5 metrin etäisyydellä nurkkasalvoksista. Aukot ovat muodoltaan suo-
rakulmaisia, jolloin aukon yläpuolelta kulkeva hirsi säilyy ehjänä ja kararakenteet saa-
daan yläpäästään sidottua tiukasti hirsirunkoon. Kussakin rakenteellisessa seinälevyssä on 
yleensä vain yksi aukko, jolloin on vältytty aukkojen väliin jääviltä nurkattomilta seinä-
peileiltä, joiden ominaisuudet ovat aina erittäin huonoja. Aukot ovat kooltaan varsin suuria 
ja hyvin yleisenä kokona oviaukolle on 1,5 x 3,2 metriä (Jokelainen 2005, 139-144, 172-
173).  Rautatierakennukset osoittavat, että hirsiseinässä voidaan käyttää suuriakin aukkoja, 
kunhan aukot sijoitetaan seinän keskelle, käytetään vain yhtä aukkoa seinälevyssä, aukot 
ovat muodoltaan suorakulmaisia ja aukon pielien kararakenteet ovat laadukkaita.
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Kuva 9. Tyypillinen runkoyksikön aukotus rautatierakennuksissa.

Rautatierakennusten hirsiseinien aukotuksessa on selvästi havaittavissa käsinveistoteknii-
kasta johtuvat säännönmukaisuudet. Niiden aukotusta säätelivät kuitenkin myös käytetyt 
arkkitehtoniset tyylit, joiden vaikutuksesta aukotuksen sommitelmat ovat usein symmetri-
siä ja korostavat keskiakselia. Voidaankin todeta, että käsinvesitotekniikan asettamat vaa-
timukset aukotukselle mahdollistavat jonkin verran monipuolisemman aukotuksen kuin  
rautatierakennuksissa esiintyy.

3 Johtopäätökset

Rautatierakennusten pohjakaavoissa, massoittelussa ja seinien aukotuksessa on hirsiraken-
teen toiminnasta johtuvia säännönmukaisuuksia. Näiden vaikutuksesta hirsirakenteessa ei 
tapahdu muodonmuutoksia ja painuma pääsee tapahtumaan kaikkialta tasaisesti, jolloin 
rakenteen tekniset ominaisuudet muodostuvat hyviksi. Rautatierakennuksista saatu tieto-
us hirsirakenteiden toiminnasta antaa viitteitä siitä, että käsinveistotekniikka mahdollistaa 
rautatierakennuksia monimuotoisemman arkkitehtonisen muodonannon. Täten olisi tärke-
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ää, että myös muista historiallisista rakennustyypeistä tehtäisiin tutkimusta, jossa selvitet-
täisiin hirsirakenteiden ja arkkitehtonisen muodon yhteyttä. Olisi myös tärkeää tehdä tutki-
musta, jossa selvitettäisiin koko hirsirungon rakenteellinen toiminta ja kunkin liitostyypin 
tehtävä ja toimintatapa.
 

Kuva 10. Jyväskylässä (1897) on hirsirunkoisista asemista monimuotoisin pohjakaava.

Käsinveistotekniikan asettamat säännöt arkkitehtoniselle muodonannolle on tunnettava 
riittävän hyvin ja osattava ottaa huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa. Näiden sään-
töjen vastainen arkkitehtoninen muodonanto aiheuttaa poikkeuksetta ongelmia rakenteen 
teknisiin ominaisuuksiin ja pilaa täten helposti koko rakennustekniikan maineen. Olisikin 
tärkeää, että käsinveistotekniikan säännöistä arkkitehtoniselle muodonannolle tehtäisiin li-
sää tutkimusta ja näin saavutetun tiedon pohjalta laadittaisiin selkeät ohjeet, joiden avulla 
vältettäisiin rakenteelliset ongelmat. Samalla saataisiin luoduksi rakenteen toiminnan ja 
arkkitehtonisen muodon välille yhteys, joka on keskeinen tekijä perinteisen hirsiarkkiteh-
tuurin kiehtovuudessa.
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Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toiminta 
Suomen ilmasto-olosuhteissa

Juha Vinha, Pasi Käkelä

Tiivistelmä

Tämä artikkeli liittyy tutkimukseen, jonka päätavoitteena on ollut selvittää, kuinka pal-
jon vesihöyrynvastusta tarvitaan puurunkoisen ulkoseinärakenteen sisäpinnassa niin, että 
seinärakenne toimii hyväksyttävästi Suomen ilmastossa. Tutkimus koostuu useasta eri 
osatutkimuksesta, joita on tehty TTY:n talonrakennustekniikan laboratoriossa viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Puurunkoisten ulkoseinärakenteiden toimintaa on tarkasteltu 
kaikilla keskeisillä rakennusfysikaalisilla tutkimusmenetelmillä: laboratoriokokeilla, kent-
täkokeilla ja laskennallisilla tarkasteluilla.
    Tässä yhteydessä tarkastellaan ulkoseinärakenteiden toimintaa tehtyjen laboratorioko-
keiden pohjalta. Kokeiden tavoitteena on ollut selvittää eri seinärakenteiden eroja kosteu-
den kondensoitumis- ja homehtumisriskin osalta ja tarkastella, mitkä rakenteelliset tekijät 
merkittävimmin vaikuttavat näiden riskien lisääntymiseen. Samalla rakennekokeista on 
saatu käytännön vertailuaineistoa seinärakenteiden laskennallista mallinnusta varten.
    Laboratoriokokeet tehtiin TTY:n talonrakennustekniikan laboratoriossa suunnitellun ja 
rakennetun rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston avulla. Seinärakenteet testattiin kes-
kimääräisissä suomalaisissa syys-, talvi- ja kevätolosuhteissa. Sisäilman kosteuslisä ul-
koilmaan nähden oli kokeissa 4–6 g/m3. Koetulosten perusteella muovihöyrynsulku toimi 
moitteettomasti kaikissa kokeissa. Ulkoseinärakenteet voidaan kuitenkin toteuttaa Suomen 
ilmastossa myös pienempää sisäpinnan vesihöyrynvastusta käyttäen. Kuitenkin nykyisessä 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annettu ohjearvo, jonka mukaan ulkoseinän sisä-
pinnan vesihöyrynvastuksen tulisi olla avohuokoisia lämmöneristeitä käytettäessä vähin-
tään viisinkertainen tuulensuojaan verrattuna, ei ole riittävä kaikissa tilanteissa. Kosteutta 
läpäisevän seinärakenteen toimintaa voidaan parantaa eniten tuulensuojan lämmönvastus-
ta lisäämällä ja vesihöyrynvastusta pienentämällä. Nämä tekijät parantavat myös höyryn-
sulullisen ulkoseinän kosteusteknistä toimintaa.

Asiasanat: diffuusio, homeen kasvu, höyrynsulku, kondensoituminen, kosteustekninen toi-
minta, puurunko, ulkoseinä



1 Johdanto

Tutkimuksen aihepiiri liittyy paljon julkisuutta saaneeseen keskusteluun niin kutsuttujen 
”hengittävien rakenteiden” eli kosteutta läpäisevien rakenteiden kosteusteknisestä toimin-
nasta verrattuna höyrynsulullisiin vaipparakenteisiin. Kosteutta läpäisevissä rakenteissa 
höyrynsulkumuovin tilalle laitetaan vesihöyryä läpäisevä ilmansulku ja mineraalipohjai-
nen lämmöneriste korvataan tyypillisesti kosteutta sitovalla puupohjaisella lämmöneris-
teellä. Tämä aihepiiri on ollut esillä niin Suomessa kuin muissakin maissa jo usean vuo-
sikymmenen ajan, ja se on tällä hetkellä yksi suurimmista rakennusfysiikkaan liittyvistä 
kiistakysymyksistä. Asiaa ovat tarkastelleet aikaisemmin mm. Burch ym. (1979), Tsongas 
ym. (1981), Nielsen ja Andersen (1982), Sherwood (1983), Kohonen ym. (1985), Niemi-
nen (1987), Nieminen (1989), Burch ja Thomas (1991), Sundström ja Davidson (1995), 
Hagentoft ja Harderup (1996), Thue ym. (1996), Rose ja McCaa (1998), Kokko et al. 
(1999), Vinha ja Käkelä (1999), Levin ja Gudmunsson (2000), Christensen ja Bunch-Niel-
sen (2003) ja Vinha ja Kalamees (2003).
    Kosteutta läpäisevien seinärakenteiden käytölle on esitetty erilaisia etuja ja haittoja, 
jotka liittyvät rakenteen kosteustekniseen toimintaan ja sisäilman olosuhteisiin (Niemelä 
ym. 1996, Sikander 1996, Levin ja Gudmunsson 2000, Karagiozis ja Salonvaara 2001, 
Simonson ym. 2001, Straube 2001, Bomberg ja Onysko 2002). Oleellista on kuitenkin 
pyrkiä arvioimaan, mikä on näiden tekijöiden todellinen painoarvo tarkasteltaessa raken-
teiden toimintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Tämä on usein 
hankalaa, koska esitetyt edut ja haitat eivät ole yhteismitallisia. Monesti myös arvioitsijan 
omat käsitykset ja mieltymykset vaikuttavat eri tekijöiden arvostukseen. Voidaan kuitenkin 
sanoa, että tietyt edut ja haitat ovat tässä tarkastelussa muita merkittävimpiä. Yksi kosteutta 
läpäisevien rakenteiden suurimmista haitoista on rakenteeseen siirtyvän liiallisen kosteus-
virran aiheuttama homehtumisriski ja kosteuden kondensoitumisriski rakenteen sisällä. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ulkoseinän 
kondensoitumis- ja homehtumisriskiin sekä sitä, miten näitä riskejä voidaan parhaiten eli-
minoida.
    Höyrynsulullisen ja kosteutta läpäisevän seinän kosteusteknisen toiminnan erot joh-
tuvat sisäilman kosteuslisästä ulkoilmaan nähden. Kosteuslisä syntyy sisäilmaan ihmis-
ten ja asumisen synnyttämästä kosteustuotosta, ja se on korkeimmillaan talviolosuhteissa. 
Sisäilman suurempi vesihöyrypitoisuus pyrkii tasoittumaan ulkoilmaan ja synnyttää dif-
fuusiovirran rakennuksen ulkovaipan läpi. Kun seinärakenteen sisäpinnan vesihöyrynvas-
tusta pienennetään, seinään siirtyy sisäilmasta enemmän vesihöyryä diffuusiolla. Seinään 
siirtyvä kosteus nostaa materiaalien kosteuspitoisuutta tuulensuojan sisäpinnassa, joka 
on kriittisin kohta rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta. Tämä johtuu siitä, että 
sisältä ulospäin pyrkivä vesihöyry kohtaa tuulensuojan sisäpinnassa lämmöneristettä ve-
sihöyrytiiviimmän materiaalikerroksen. Jos kosteutta pääsee seinään liikaa, se aiheuttaa 
homeen kasvua ja kosteuden kondensoitumista ensimmäiseksi juuri tuulensuojan sisäpin-
nassa. Tästä syystä seinän sisäpinnan lähellä tarvitaan aina riittävä vesihöyrynvastus, joka 
voidaan toteuttaa höyrynsulun avulla, mutta myös muilla vesihöyryn kulkua vastustavilla 
materiaalikerroksilla (kuva 1).
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Kuva 1. Höyrynsulullisen ja kosteutta läpäisevän ulkoseinärakenteen toiminnalliset erot Suo-
men talviolosuhteissa.

Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekniseen toimintaan liittyvää tukimusta on tehty eri 
osaprojekteissa TTY:n Talonrakennustekniikan laboratoriossa kymmenen vuoden ajan. 
Tutkimuksen osat ajoittuvat seuraavasti:

• Rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston rakentaminen  1994–1998
• Seinärakennekokeet talviolosuhteissa (8 koeseinää), koesarja 1  1997–1998
• Seinärakenteiden kenttäkokeet omakotitalossa   1998–2000
• Seinärakennekokeet syys-, talvi- ja kevätolosuhteissa
 (56 koeseinää), koesarja 2      2000–2004
• Rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien
 määrittäminen (42 materiaalia)     2000–2004
• Tuuletusvälin toimintaan liittyvät kenttämittaukset TTY:n
 koerakennuksissa       2001–2004
• Laskennalliset tarkastelut      2001–2004
• Sisäilman olosuhteiden kenttämittaukset puurunkoisissa
 pientaloissa (102 pientaloa)     2002–2004

2 Ulkoseinärakenteille tehtyjen laboratoriokokeiden 
tavoitteet ja rajaukset

Laboratoriokokeiden tavoitteena oli selvittää eri seinärakenteiden eroja kosteuden konden-
soitumis- ja homehtumisriskin osalta ja tarkastella, mitkä rakenteelliset tekijät merkittävim-
min vaikuttavat näiden riskien lisääntymiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää erilaisten 
rakenteiden kuivumiskykyä. Samalla rakennekokeista saatiin käytännön vertailuaineistoa 
seinärakenteiden laskennallista mallinnusta varten. Tätä varten seinärakenteissa käytetyis-

102



tä materiaaleista määritettiin myös keskeiset rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet. 
Koedatan avulla on voitu verifi oida käytettyjä laskentaohjelmia ja varmistaa niiden käyttö-
kelpoisuus ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalisessa tarkastelussa.
    Tässä artikkelissa laboratoriokokeiden tarkastelu painottuu suomalaisissa syys- ja tal-
violosuhteissa tehtyihin kokeisiin, koska näissä olosuhteissa tehdyt kokeet tuovat esiin 
rakenteiden erot kosteuden kondensoitumis- ja homehtumisriskien osalta. Rakenteiden 
kuivumiskykyä tutkittiin lisäksi suomalaisissa kevätolosuhteissa ja näitä koetuloksia ovat 
käsitelleet tarkemmin muun muassa Vinha ja Käkelä (2004).
    Tutkimuksessa on oletettu, että seinärakenteissa ei tapahdu haitallisia konvektiovirta-
uksia (rakenteen läpi tapahtuva konvektio ja sisäinen konvektio). Tutkimuksessa ei ole 
myöskään tarkasteltu ulkoseinärakenteiden toimintaa rakennusaikaisissa lämpötila- ja kos-
teusolosuhteissa. Lisäksi kosteusvuotojen vaikutuksia on tarkasteltu varsin vähän. Näillä 
tekijöillä voi olla monessa tapauksessa paljon suurempi merkitys rakenteiden kosteustek-
niseen toimintaan kuin kosteuden diffuusiolla rakennuksen käyttötilanteessa. Asiantuntijat 
ovat yhtä mieltä siitä, että niiden haittavaikutuksia on pyrittävä vähentämään niin paljon 
kuin mahdollista. Tässä tutkimuksessa lähtöoletus onkin ollut, että rakenteet toteutetaan 
niin, että näistä tekijöistä ei aiheudu merkittävää haittaa rakenteen toiminnalle. Tarvittaessa 
konvektion, kosteusvuotojen ja rakennusaikaisen kosteuden vaikutuksia tulee tarkastella 
erikseen.

3 Koejärjestelyt ja tutkimusaineisto

3.1  Rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto

Tutkimuksen alkuvaiheessa todettiin, että ulkoseinärakenteiden luotettava analysointi 
edellytti tutkimuslaitteistoa, jossa seinärakenteita voitiin mitata hallituissa ja todellista ti-
lannetta vastaavissa sisä- ja ulkoilman olosuhteissa. Siksi TTY:n Talonrakennustekniikan 
laboratorioon rakennettiin v. 1994–1998 uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto tätä 
tarkoitusta varten.
    Tutkimuslaitteisto koostuu lämpimästä kammiosta ja suojakammiosta, jotka on sijoitettu 
isoon pakkashuoneeseen (kuva 2). Lämpimässä kammiossa säädetään sisäilman lämpö-
tila- ja kosteusolosuhteita ja suojakammiossa ulkoilman olosuhteita. Rakenteen ulkopin-
taan saadaan tarvittaessa myös auringon säteilylämmön vaikutus lämpölamppujen avulla. 
Lämpimän kammion ulkoseinässä on tutkimusaukko, johon tutkittava vaipparakenne voi-
daan asettaa. Tutkimusaukon koko on 1 200 x 1 200 mm2 ja syvyys 400 mm. Tutkittavan 
rakenteen kummallekin puolelle asetetaan suojalevyt, jotka tasoittavat sisä- ja ulkoilman 
olosuhteita tutkittavan rakenteen lähellä. Lisäksi ne toimivat erilaisten mittausanturien 
kiinnitystelineinä. (Vinha ja Käkelä 1999.)
    Kokeen mittaus-, säätö- ja laskentatoimet tehdään automaattisesti tietokoneen avulla. 
Tätä varten laitteistoon on tehty oma mittaus- ja säätöohjelma. Koetta ohjataan erilaisten 
laitteiden ja anturien avulla, joista osa on lämpimän kammion ja suojakammion sisällä ja 
osa on mittaushuoneessa pakkashuoneen ulkopuolella. (Vinha ja Käkelä 1999.)
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Kuva 2. Rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston koejärjestelyt.

3.2  Koeolosuhteet

Laboratoriokokeita tehtiin yhteensä 64 seinärakenteelle kahdessa eri koesarjassa. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan koesarjaa 2, jossa tutkittiin pääosa rakenteista (56 kpl). Tämän 
koesarjan tuloksia on tarkasteltu aiemmin myös julkaisuissa Vinha ym. (2001a), Vinha ym. 
(2001b), Vinha ym. (2002a) ja Vinha ja Käkelä (2004). Koesarjan 1 tuloksia on tarkasteltu 
aikaisemmin Vinhan ja Käkelän tutkimuksissa (1999 ja 2000).
    Koesarjassa 2 kaikki seinärakenteet testattiin samoissa ulkoilman olosuhteissa, jotka 
vastasivat keskimääräisiä suomalaisia syys-, talvi- ja kevätolosuhteita. Sisäilman lämpötila 
pidettiin koko ajan vakiona. Sisäilman suhteellinen kosteus säädettiin siten, että sisäilman 
kosteuslisä ulkoilmaan nähden oli syysjaksolla 4 tai 6 g/m3 ja talvi- sekä kevätjaksolla 4 
g/m3. Kosteuslisä 4 g/m3 todettiin hyväksi mitoitusarvoksi tavanomaisissa olosuhteissa 
myös omakotitaloissa tehdyn kenttämittauksen perusteella (Kalamees ym. 2004, Kalamees 
ym. 2005, Vinha ym. 2005b, Kalamees ym. 2006). Kosteuslisän arvo 6 g/m3 valittiin mu-
kaan, koska kokeissa haluttiin selvittää myös poikkeuksellisen suuren kosteuskuormituk-
sen vaikutusta seinärakenteiden toimintaan.
    Koe-elementtien 1–4 testeissä ei ollut mukana kosteuslisää 6 g/m3 syysolosuhteissa ja 
koe-elementin 5x testissä ei ollut mukana talvi- ja kevätolosuhteita jäähdytysjärjestelmän 
rikkoutumisen vuoksi (ks. luku 2.4). Kokeissa ei säädetty paine-eroa rakenteiden eri puo-
lille (taulukko 1).
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Taulukko 1. Ulkoseinärakenteiden laboratoriokokeissa käytetyt tavoiteolosuhteet 
(koesarja 2).

Kuvassa 3 on esitetty olosuhteiden muutokset yhden kokeen aikana. Kokonaiskoeaika 
vaihteli tutkittavien rakenteiden mukaan 4–14 viikkoon, ja sen keskiarvo oli noin 9 viik-
koa.

 

Kuva 3. Periaatekuva koeolosuhteiden muutoksesta yhden kokeen aikana.

Syysolosuhteista siirryttiin talviolosuhteisiin noin viikon kestävän muutosjakson aikana, 
jotta rakennusmateriaalien kosteuspitoisuuksilla oli enemmän aikaa muuttua talviolosuh-
teita vastaaviksi. Kevätolosuhteissa ulkoilman lämpötilaa säädettiin syklisesti 24 tunnin 
jaksoissa ulkoverhouksen eteen asetettujen lämpölamppujen avulla. Tällä mallinnettiin au-
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ringon säteilyn aiheuttamaa vuorokausivaihtelua seinän ulkopinnan lämpötiloissa. Samas-
ta syystä myös ulkoilman suhteellinen kosteus vaihteli syklisesti. Käytännössä syklinen 
lämpötilansäätö vaikeutti ulkoilman suhteellisen kosteuden säätöä kevätolosuhteissa, joten 
todellisuudessa sisäilman kosteuslisä ulkoilmaan nähden oli noin 5 g/m3 kevätolosuhteis-
sa.
    Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaukseen käytettiin sisä- ja ulkoilmassa sekä 
seinärakenteen sisällä Vaisala Oy:n HMP 233 -tyypin kosteuslähettimiä. Näissä lähetti-
missä lämpötilan mittausepävarmuudeksi annetaan ± 0,1 °C, lämpötilan ollessa 20 °C. Jos 
lämpötila poikkeaa tästä lämpötilasta, mittausepävarmuuteen lisätään lämpötilakorjaus, 
joka on ± 0,005 °C/ °C. Suhteellisen kosteuden mittausepävarmuudeksi annetaan ± 2,0 % 
RH, kun suhteellinen kosteus on välillä 0-90 % RH, ja ± 3,0 % RH, kun suhteellinen kos-
teus on välillä 90-100 % RH. Seinärakenteiden pintalämpötiloja mitattiin TTY:n valmis-
tamilla lämpötila-antureilla, joissa mittaavana komponenttina oli National Semiconductor 
Corporationin LM 335 tyypin puolijohdeanturi. Näiden anturien mittausepävarmuus oli ± 
0,4 °C.

3.3  Koerakenteet

Kokeita varten tehtiin koe-elementtejä, joihin laitettiin kerralla kaksi tai neljä erillistä sei-
närakennetta (kuva 4). Näin voitiin menetellä, koska sisä- ja ulkoilman lämpötila- ja kos-
teusolosuhteissa ei ollut suuria eroja tutkimusaukon alueella.
    Koe-elementtien koko oli 1 185 x 1 185 mm2 ja yksittäisten seinien paksuus vaihteli 
195:stä 229 mm:iin riippuen eri materiaalikerroksien paksuuksista. Lämmöneristeen pak-
suus valittiin siten, että seinärakenteet täyttivät Suomen nykyisen U-arvomääräyksen ≤ 
0,25 W/m2K (RakMK C3 2003) muiden paitsi sahanpuru - kutterinlastueristeisten seini-
en osalta. Koe-elementin seinärakenteet erotettiin toisistaan 47 mm leveiden runkopuiden 
avulla. Koe-elementin kehys valmistettiin 18 mm:n sekavanerista ja 9 mm:n fi lmivanerista. 
Kehyksen saumat sekä kehyksen ja ilmansulun liitokset tiivistettiin huolellisesti silikonilla 
niin, että koe-elementissä ei ollut ilmavuotoja. Hygroskooppisen alueen kokeissa (4 seinää/ 
koe-elementti, yhteensä 52 seinää) eristetilan koko oli 542 x 542 mm2 ja kapillaarisen alu-
een kokeissa (2 seinää/ koe-elementti, yhteensä 4 seinää) 542 x 1 131 mm2. 
    Tutkittava seinärakenne asennettiin tutkimusaukon keskelle siten, että reunoille jäi ohut 
tila lämmöneristeen asentamista varten. Koe-elementti tiivistettiin tutkimusaukon reunaan 
täyttämällä asennusrako polypropeenieristeellä ja teippaamalla raon reunat ilmastointitei-
pillä ulkopuolelta. Tämän jälkeen koe-elementti kiristettiin tutkimusaukon laippoihin kiris-
tyspannan avulla. Lopuksi koekappaleen ulkopintaan kiinnitettiin ulkoverhous.
    Seinärakenteiden sisälevynä käytettiin kaikissa kokeissa 13 mm:n kipsilevyä. Tuulen-
suojan ulkopuolella oli kaikissa kokeissa puinen 22 mm:n ulkoverhous. Ulkoverhous oli 
erotettu tuulensuojan ulkopinnasta 25 mm:n tuuletusvälillä, joka oli ylhäältä ja alhaalta 
avoin ulkoilmaan. Ilman- ja höyrynsulkua, lämmöneristettä ja tuulensuojaa vaihdettiin 
kokeissa. Taulukossa 2 on esitetty seinärakenteissa käytetyt ilman- ja höyrynsulut, läm-
möneristeet ja tuulensuojat sekä seinän sisä- ja ulkopinnan välinen vesihöyrynvastussuh-
de. Vesihöyrynvastussuhteet määritettiin +23 °C:n lämpötilassa tehtyjen materiaalien ve-
sihöyrynläpäisevyyskokeiden perusteella. Tutkimuksen yhteydessä mitattuja materiaalien 
rakennusfysikaalisia ominaisuuksia on esitetty tarkemmin mm. lähteissä Mikkilä (2001), 
Vinha ym. (2002b), Valovirta ja Vinha (2004) ja Vinha ym. (2005a).
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Kuva 4. Koe-elementin rakenne ja mittauspisteiden sijainti koe-elementissä.

Koeseinien lämmöneriste- ja tuulensuojamateriaalit kostutettiin aluksi eri suhteellista kos-
teutta vastaaviin kosteuspitoisuuksiin, jotta voitiin tarkastella erilaisten alkukosteuksien 
vaikutusta seinien kosteusteknisessä toiminnassa. Koeseinät, joissa tuulensuojan ja läm-
möneristeen alkukosteuspitoisuudet vastasivat kokeen alussa 55 %:n RH:ta, on merkitty 
taulukossa 2 kirjaimella ”a” ja vastaavasti koeseinät, joissa alkukosteudet vastasivat 86 
%:n RH:ta, on merkitty kirjaimella ”b”. Näitä kokeita nimitettiin hygroskooppisen alueen 
kokeiksi (52 koeseinää). Kosteusvuototilannetta mallintavissa koeseinissä, joissa lämmön-
eristeen alkukosteus oli kapillaarisella alueella, käytettiin merkintää ”c” (4 koeseinää). 
Kosteusvuototilannetta mallintavissa kokeissa keskityttiin selvittämään valuvan kosteuden 
sitoutumista hygroskooppisiin lämmöneristeisiin ja eri tuulensuojamateriaalien vaikutusta 
kosteuden kuivumiseen.
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Taulukko 2. Koesarjassa 2 tutkittujen ulkoseinärakenteiden ilman- ja höyrynsulku-materi-
aalit, lämmöneristeet ja tuulensuojat sekä sisäpinnan (kipsilevy 13 mm + ilman- ja höyryn-
sulku) ja ulkopinnan (tuulensuoja) välinen vesihöyrynvastussuhde.
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4 Koetulokset

4.1  Sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen vaikutus

Kuvissa 5 ja 6 on esitelty rakenteen huokosilman suhteellista kosteutta tuulensuojan sisä-
pinnassa syys- ja talvijaksojen lopussa eri koeseinissä. Suhteelliset kosteudet on esitetty 
seinän sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona. Kuvissa on esitetty 
ainoastaan niiden seinien tulokset, joissa sisä- ja ulkopinnan välinen vesihöyrynvastussuh-
de oli ≤ 15:1.
    Syysolosuhdekuvaan on merkitty myös homeen kasvun kannalta suotuisan suhteellisen 
kosteuden raja-arvo (keskimäärin 83 %:n RH) tuulensuojan sisäpinnan lämpötilaolosuh-
teissa, jotka vaihtelivat 7,2:sta 10,1 °C:seen hygroskooppisen alueen kokeissa. Raja-arvo 
on laskettu lähteessä Hukka ja Viitanen (1999) esitetyillä laskentakaavoilla, jotka perustu-
vat FT Hannu Viitasen väitöskirjatyöhön (Viitanen 1996). Raja-arvon ylittäminen ei mer-
kitse välttämättä homeen kasvua rakenteessa, koska homeen kasvun alkaminen vaatii aina 
tietyn ajan. Tämä aika on sitä pidempi, mitä lähempänä huokosilman suhteellinen koste-
us on raja-arvoa. Raja-arvo antaa kuitenkin käsityksen siitä, mitkä seinät ovat altteimpia 
höyryvaurioille. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK C2 1998) on annettu 
ohjearvo, jonka mukaan ulkoseinän sisäpinnan vesihöyrynvastuksen tulisi olla vähintään 
viisinkertainen tuulensuojaan verrattuna. Kuvasta 5 nähdään, että kun sisä- ja ulkopinnan 
välinen vesihöyrynvastussuhde on pienempi kuin 5:1, monet rakenteet ovat riskialttiita ho-
meen kasvulle tutkimukseen valituissa koeolosuhteissa. Näissä rakennetyypeissä on myös 
mukana useita sellaisia rakenteita, joita käytetään nykyisin Suomessa kosteutta läpäisevinä 
rakenteina. Tutkimuksen yksi tulos onkin se, että nämä rakenteet eivät täytä edes rakenta-
mismääräyksissä annettua vähimmäisohjetta rakenteelta vaadittavasta vesihöyrynvastus-
suhteesta, jos rakenteen sisäpinnoitetta ei oteta tarkasteluissa huomioon.
    Koetulokset osoittavat, että kaikki rakenteet eivät ole riskialttiita homeen kasvulle, vaik-
ka niiden vastussuhde on pienempi kuin 5:1. Samoin jotkut rakenteet voivat olla riskialttii-
ta, vaikka vastussuhde on suurempi kuin 5:1. Rakenteen kosteustekninen toiminta riippuu 
siten muistakin rakenteellisista tekijöistä kuin sisä- ja ulkoilman välisestä vesihöyrynvas-
tussuhteesta. Merkittävin näistä tekijöistä on tuulensuojan lämmönvastus (ks. luku 2.5.2).
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Kuva 5. Ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisäpinnassa 
rakenteen sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona. Mittaukset on tehty 
syysolosuhteissa, joissa sisäilman kosteuslisä on 4 g/m3. Mustat pallot kuvaavat koeseiniä, jois-
sa tuulensuojan sisäpintaan kondensoitui kosteutta. Valkoisilla palloilla merkittyjen koeseinien 
tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden tulosten kanssa, koska näissä kokeissa ulkoil-
man suhteellinen kosteus oli noin 9 % RH suurempi kuin muissa kokeissa.

Kuvasta 5 voidaan myös nähdä rakenteen alkukosteuspitoisuuden vaikutus koetuloksiin. 
Rakenteissa, joiden tuulensuoja ja lämmöneriste oli säilytetty ennen kokeen alkua 55 % :
n RH suhteellisessa kosteudessa (rakenteet 1a–8a), tuulensuojan sisäpinnan RH-prosentit 
eivät nousseet yhtä korkealle kuin kosteammissa olosuhteissa säilytetyissä seinissä (86 % 
:n RH). Toisaalta monilla rakenteilla lämmöneristeen ulko-osan RH–prosentit eivät olleet 
saavuttaneet vielä lopullista arvoaan, vaan nousivat edelleen hitaasti. Osittain koetulosten 
eroon voi vaikuttaa myös koemateriaalien yksilölliset erot. Koska 86 %:n RH alkukosteu-
desta lähteneet seinärakenteet antoivat kriittisempiä RH -arvoja, käytettiin lopuissa hygro-
skooppisen alueen kokeissa pelkästään tätä alkukosteutta.
    Sisäilman kosteuslisän noustessa syysolosuhteissa suhteellinen kosteus nousi tuulensuo-
jan sisäpinnassa yleisesti ottaen niissä rakenteissa, joissa oli pieni vesihöyrynvastussuhde. 
Myös homehtumisriski oli suuri rakenteissa, joiden kosteuslisä oli 6 g/m3 ja vastusuhde 
oli pieni (<5:1).
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Kuva 6. Ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisäpinnassa 
rakenteen sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona. Mittaukset on tehty 
talviolosuhteissa, joissa sisäilman kosteuslisä on 4 g/m3. Mustat pallot kuvaavat koeseiniä, jois-
sa tuulensuojan sisäpintaan kondensoitui kosteutta. Valkoisilla palloilla on merkitty ne koesei-
nät, joita tutkittaessa sisäilman kosteuslisä oli tavoitearvoa suurempi. Tällä ei ollut kuitenkaan 
suurta vaikutusta koetuloksiin, koska seinien sisäpinnan vesihöyrynvastus oli suuri.

Talviolosuhteissa tuulensuojan sisäpinnan lämpötila oli pakkasen puolella kaikissa hyg-
roskooppisen alueen kokeissa (lämpötila vaihteli rakenteesta riippuen -2,6 ja -9,2 °C:n 
välillä). Koska homeet eivät kasva merkittävästi alle 0 °C:n lämpötilassa, rakenteissa ei ol-
lut talviolosuhteissa homehtumisriskiä. Talvella kriittiseksi tekijäksi muodostui sen sijaan 
kosteuden kondensoituminen rakenteeseen.
    Talviolosuhteissa saadut koetulokset vastaavat syksyllä saatuja (kuva 6). Moniin sei-
närakenteisiin, joilla oli pieni vesihöyrynvastussuhde, kondensoitui kosteutta talvijakson 
aikana. Käytännössä kondenssi alkoi talvella, kun mitattu huokosilman suhteellinen kos-
teus saavutti noin 90 % RH:n. Tämä johtui mm. siitä, että mittausanturit eivät sijainneet 
aivan tuulensuojan sisäpinnassa vaan olivat noin 7 mm:n etäisyydellä pinnasta. Lisäksi 
mittaustuloksiin vaikutti se, että kosteusanturit mittasivat suhteellista kosteutta pakkasen 
puolella veden yli eikä jään yli. Yleisesti ottaen samat rakenteet, jotka olivat kriittisiä ho-
mehtumisen kannalta syysolosuhteissa, olivat kriittisiä myös kosteuden kondensoitumisen 
suhteen talviolosuhteissa.
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4.2  Tuulensuojan lämmönvastuksen vaikutus

Tuulensuojan lämmönvastuksen vaikutusta ulkoseinän kosteustekniseen toimintaan on ha-
vainnollistettu kuvissa 7 ja 8. Kuvissa on esitetty tuulensuojan sisäpinnan huokosilman 
suhteelliset kosteudet syys- ja talvijaksojen lopussa sellaisista kosteutta läpäisevistä seinis-
tä, joiden sisäpintakerroksen vesihöyrynvastus ja sisä- ja ulkopinnan välinen vesihöyryn-
vastussuhde ovat keskenään suurin piirtein samanlaisia. Tällöin tulokset ovat keskenään 
vertailukelpoisia. Tarkasteluun on otettu mukaan seinät, joiden sisäpinnan vesihöyrynvas-
tus vaihteli 6,4-8,4 x 1000 s/m ja sisä- ja ulkopinnan välinen vesihöyrynvastussuhde  1,6-
3,2:1. Lämmönvastusarvot on laskettu materiaalien lämmönjohtavuuskokeiden mittaustu-
loksista.
    Kuvista 7 ja 8 voidaan todeta, että myös tuulensuojan lämmönvastuksella on selvä vai-
kutus tuulensuojan sisäpinnan RH-prosentteihin. Tuulensuojan hyvä lämmönvastus ei ole 
kuitenkaan yksistään riittävä tae seinärakenteen hyvälle toiminnalle, koska joissakin koe-
seinissä (3b, 5b, 6b ja 28b) RH-olosuhteet saavuttivat homeen kasvun kannalta kriittisen 
raja-arvon, vaikka niissä olikin hyvin lämpöä eristävä tuulensuojakerros. 

 

Kuva 7 Ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisäpinnassa 
tuulensuojan lämmönvastuksen funktiona. Mittaukset on tehty syysolosuhteissa, joissa sisäil-
man kosteuslisä on 4 g/m3. Valkoisilla palloilla merkittyjen koeseinien tulokset eivät ole täysin 
vertailukelpoisia muiden tulosten kanssa, koska näissä kokeissa ulkoilman suhteellinen koste-
us oli noin 9 % RH suurempi kuin muissa kokeissa.
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Kuva 8. Ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisäpinnassa 
tuulensuojan lämmönvastuksen funktiona. Mittaukset on tehty talviolosuhteissa, joissa sisäil-
man kosteuslisä on 4 g/m3. Mustat pallot kuvaavat koeseiniä, joiden tuulensuojan sisäpintaan 
kondensoitui kosteutta.

Hyviä esimerkkejä tuulensuojan lämmönvastuksen vaikutuksesta olivat myös koeseinien 
29b–32b koetulokset, joissa tuulensuojana käytettiin kuusivaneria. Lasivillatuulensuoja-
levyn käyttö vanerin ulkopinnassa alensi suhteellista kosteutta vanerin sisäpinnassa noin 
6–20 % RH ulkoilman olosuhteista riippuen. Tämä auttoi seinien kosteusteknistä toimin-
taa siten, että niiden suhteelliset kosteudet pysyivät syysolosuhteissa selvemmin homeen 
kasvulle suotuisan alueen alapuolella. Jos siis vaneria tarvitaan rakenteen ulkopinnassa 
esimerkiksi rakennuksen jäykistyksen aikaansaamiseksi, sen toiminta diffuusion kannalta 
paranee, kun vanerin ulkopintaan laitetaan lisälämmöneriste.

4.3  Höyrynsulullisten seinien toiminta

Kuvissa 9 ja 10 on havainnollistettu sitä, miten sisäpinnan vesihöyrynvastuksen lisääminen 
vaikutti seinärakenteiden kosteusolosuhteisiin. Kuvassa 9 on esitetty kaikkien kokeissa 
olleiden seinärakenteiden suhteelliset kosteudet syysjakson lopussa seinän sisä- ja ulko-
pinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona logaritmisella asteikolla. Talvitilanne 
on esitetty vastaavasti kuvassa 10. Kuvissa rakenteet on myös ryhmitelty tuulensuojan 
lämmönvastuksen perusteella kolmeen eri ryhmään.
    Kuvista 9 ja 10 huomataan, että vesihöyryn vastussuhteen noustessa tuulensuojan si-
säpinnan suhteelliset kosteudet tyypillisesti alenivat. Aleneminen jatkui vielä varsin suu-
rillakin vesihöyrynvastussuhteen arvoilla erityisesti koerakenteissa, joiden tuulensuojan 
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lämmöneristyskyky oli huono. Tuulensuojan vesihöyrynvastussuhteen muutoksilla on 
siten sitä enemmän merkitystä, mitä pienempi tuulensuojan lämmönvastus on. Kuvien 
perusteella suurempi tuulensuojan lämmönvastus paransi selvästi myös höyrynsulullisten 
seinärakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Kun vastussuhde oli suuri, RH-arvot pysyivät 
yleensä koko ajan turvallisella alueella. Syysolosuhteissa ainoa homeriskirajan yläpuolella 
oleva rakenne oli koeseinä 30b (φ = 84 %:n RH), jossa oli tuulensuojana kuusivaneri ja 
eristeenä puukuitueriste. Tämä koe osoitti osaltaan sen, että vesihöyrynvastussuhde ei ole 
relevantti suure rakenteen kosteusteknisen toiminnan arvioimisessa, jos tuulensuojalla on 
suuri vesihöyrynvastus ja rakenteen sisään pääsee kosteutta. Ylipäätään koeseinissä, joissa 
tuulensuojana oli vaneri, suhteellisen kosteuden arvot tuulensuojan sisäpinnassa riippuivat 
merkittävästi lämmöneristeen kosteuspitoisuudesta kokeen alussa.
    Höyrynsulullisissa seinärakenteissa ei esiintynyt myöskään kosteuden kondensoitumis-
ta talviolosuhteissa, joten rakenteet toimivat moitteettomasti kaikissa kokeissa. Tulosten 
perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vesihöyrynvastussuhteen kasvattaminen tiettyä 
arvoa suuremmaksi ei enää paranna oleellisesti ulkoseinärakenteen kosteusteknistä toimin-
taa diffuusion kannalta tarkasteltuna syys- ja talviolosuhteissa.

 

Kuva 9. Kaikkien ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisä-
pinnassa rakenteen sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona. Mittaukset 
on tehty syysolosuhteissa, joissa sisäilman kosteuslisä on 4 g/m3. Mustat pallot kuvaavat koe-
seiniä, joissa tuulensuojan sisäpintaan kondensoitui kosteutta.
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Kuva 10. Ulkoseinärakenteiden huokosilman suhteelliset kosteudet tuulensuojan sisäpinnassa 
rakenteen sisä- ja ulkopinnan välisen vesihöyrynvastussuhteen funktiona. Mittaukset on tehty 
talviolosuhteissa, joissa sisäilman kosteuslisä on 4 g/m3. Mustat pallot kuvaavat koeseiniä, jois-
sa tuulensuojan sisäpintaan kondensoitui kosteutta.

4.4  Muiden materiaalikerrosten ja -ominaisuuksien vaikutus

Kokeissa tarkasteltiin myös muiden materiaalikerrosten ja -ominaisuuksien vaikutusta ra-
kenteen kosteustekniseen toimintaan. Näistä tarkasteluista esitetään tässä yhteydessä aino-
astaan lopputulokset. Koetuloksia on käsitelty tarkemmin mm. Vinhan ja Käkelän töissä 
(2004).
    Koetulosten perusteella joidenkin materiaalikerrosten ominaisuuksien muuttaminen 
aiheutti sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia seinärakenteiden kosteustekniseen 
toimintaan. Näitä vaikutuksia on kuvattu seuraavissa kappaleissa.
    Lämmöneristeen ja tuulensuojan kosteuskapasiteetin lisääminen paransi rakenteiden toi-
mintaa syysolosuhteissa, koska ne hidastivat rakenteen kostumista ja pienensivät homeh-
tumisriskiä. Kevätolosuhteissa vaikutus oli päinvastainen, mutta keväällä homeen kasvu ei 
ole yleensä yhtä kriittinen tekijä kuin syysolosuhteissa, koska kevätolosuhteet ovat homeh-
tumiselle suotuisat lyhyemmän ajan. Kosteutta sitovalla lämmöneristeellä ja tuulensuo-
jalevyllä on siis useissa tapauksissa parantava vaikutus seinärakenteen kosteustekniseen 
toimintaan. Tämä tuli esiin erityisesti puru- ja kutterinlastulla eristetyissä koeseinissä.
    Tuulensuojan vesihöyrynvastuksen pienentäminen puolestaan nopeutti rakenteen kos-
tumista ulkoilman vaikutuksesta syysjaksolla, mutta edesauttoi toisaalta merkittävästi yli-
määräisen kosteuden kuivumista rakenteesta kevätjaksolla. Koska rakenteissa on aina riski 
sille, että sinne pääsee merkittäviä määriä ylimääräistä kosteutta esimerkiksi kosteusvuo-
don vuoksi, tuulensuojan vesihöyrynvastuksen pienentäminen parantaa rakenteiden koste-
usteknistä toimintaa kokonaisuutena tarkasteltuna.
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Lämmöneristeen lämmönvastuksen pienentäminen nosti lämpötilaa tuulensuojan  sisäpin-
nassa ja paransi siten jonkin verran rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Lämmöneristeen 
vähentäminen ei ole kuitenkaan käytännössä järkevää, koska Suomessa ulkoseinien läm-
möneristysvaatimukset edellyttävät ulkoseinän U-arvon olevan ≤ 0,25 W/m2K (RakMK 
C3 2003). Muussa tapauksessa seinien U-arvoa on kompensoitava muiden rakenneosien 
lämmöneristystä parantamalla.
    Lämmöneristeen vesihöyrynvastus vaikuttaa seinän kosteustekniseen toimintaan mer-
kittävästi silloin, kun lämmöneristeen vesihöyrynvastus muodostaa merkittävän osan koko 
rakenteen vesihöyrynvastuksesta. Tässä tutkimuksessa oli kuitenkin mukana ainoastaan 
avohuokoisia lämmöneristeitä, joiden vesihöyrynvastukset olivat pieniä.
    Vaikka edellä mainituilla tekijöillä on vaikutusta seinärakenteen kosteustekniseen toi-
mintaan, voidaan yhteenvetona kuitenkin todeta, että parhaiten ulkoseinän kosteusteknistä 
toimintaa parannetaan lisäämällä sisäpinnan vesihöyrynvastusta ja tuulensuojan lämmön-
vastusta.

5 Pohdinta

Saatuihin koetuloksiin vaikuttavat luonnollisesti muun muassa koejärjestelyjen toteutus, 
mitattujen suureiden tarkkuudet sekä materiaalien valmistuksen yhteydessä syntyvä omi-
naisuuksien vaihtelu. Koejärjestelyt pyrittiin tekemään niin huolellisesti kuin mahdollista 
eikä niissä havaittu merkittäviä puutteita. Luvussa 3.2 mainittujen mittausepävarmuuksien 
perusteella voidaan todeta, että mittausepävarmuudet eivät vaikuta oleellisesti koetulok-
sista tehtyihin johtopäätöksiin. Materiaaliominaisuuksien vaihtelua pyrittiin puolestaan 
eliminoimaan suuren koesarjan avulla.
    Syys- ja talviolosuhteissa tehdyissä kokeissa mallinnettiin kriittisimmän tapauksen eli 
rakennuksen pohjoisseinän toimintaa Auringon säteilyä ei otettu mukaan näihin tarkaste-
luihin. Muissa ilmansuunnissa auringon säteilyä kohdistuu seinäpinnoille enemmän kuin 
pohjoisseinällä. Tällöin rakenteen ulko-osan kosteuspitoisuus ja tuuletusvälin suhteellinen 
kosteus alenevat ja rakenteen kosteustekninen toiminta paranee. Talon seinärakenteet on 
kuitenkin syytä suunnitella aina kriittisimmän ilmansuunnan mukaan.
    Luonnonkuitueristeisiin lisättävät homeenestoaineet vähentävät homeen kasvua ja anta-
vat siten lisävarmuutta rakenteen toimintaan homehduttavissa olosuhteissa. Homeenesto-
aineita ei ole kuitenkaan tarkasteltu tässä yhteydessä tarkemmin, koska eri aineiden omi-
naisuuksista ja pitkäaikaistoimivuudesta ei ole olemassa riittävästi tietoa. Epätietoisuutta 
on muun muassa siitä, kuinka hyvin homeenestoaineet pysyvät lämmöneristeissä ja mil-
laisia aineita niissä voidaan myöhemmin käyttää. On myös muistettava, että seinäraken-
teessa on aina materiaaleja, joissa ei käytetä homeenestoaineita. Siksi on perusteltua, että 
seinärakenteen hyvä kosteustekninen toiminta varmistetaan rakenteellisilla ratkaisuilla ja 
homeenestoaineet toimivat ainoastaan lisäsuojana.
    Huokoisia lämmöneristeitä käytettäessä seinärakenteen sisällä tapahtuva sisäinen kon-
vektio siirtää vesihöyryä rakenteen yläosaan tuulensuojan sisäpintaan. Näin ollen tässä 
kohdassa on tyypillisesti aina kriittisimmät olosuhteet. Tämä tuli esiin myös laboratorioko-
keissa sillä esimerkiksi kosteuden kondensoituminen tuulensuojan taakse alkoi aina raken-
teen yläosasta. Täyskorkeissa seinissä sisäisen konvektion merkitys on vieläkin suurempi, 
jos konvektiota ei rajoiteta rakenteellisin keinoin. Sisäisen konvektion vaikutusta voidaan 
vähentää esimerkiksi lämmöneristekerrokseen asennettavilla pystysuorilla konvektiokat-
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koilla, joiden vesihöyrynvastus on pieni (esim. paperikalvoilla) (Kokko et al. 1997) ja 
käyttämällä lämmöneristeitä, joiden ilmanläpäisevyys on pieni (Nieminen 1987). Tarvitta-
essa sisäisen konvektion vaikutus tulee ottaa erikseen huomioon laskennassa.
    Jotta voidaan arvioida, mitkä tässä tutkimuksessa tutkituista seinärakenteista toimivat 
riittävän hyvin Suomen ilmasto-olosuhteissa, on seinärakenteiden toimintaa tarkasteltava 
myös kenttäkokeissa sekä laskennallisesti kriittisissä sisä- ja ulkoilman olosuhteissa. Näitä 
tarkasteluja on myös tehty tämän tutkimuksen yhteydessä. Seinärakenteiden kosteustek-
nisen toiminnan hyväksyttävyyteen vaikuttavat oleellisesti myös tarkasteluun valittavat 
toimintakriteerit ja niille asetettavat raja-arvot. Tämän tutkimuksen perusteella toiminta-
kriteereiksi voidaan valita aikaisemmin mainitut homeen kasvu ja kosteuden kondensoi-
tuminen rakenteissa. Nämä samat kriteerit on nostettu esiin myös EN ISO 13788 (2001) 
-standardissa.

6 Johtopäätökset

Yleisesti tarkasteltuna koetulokset osoittavat, että puurunkoisten ulkoseinärakenteiden 
toimintaa tulee tarkastella sekä syys- että talviolosuhteissa. Syysolosuhteet ovat kriitti-
siä rakenteen homehtumisriskin kannalta ja talviolosuhteet kosteuden kondensoitumis-
riskin osalta. Laboratoriokokeiden perusteella saatiin selville, mitkä ulkoseinärakenteet 
ovat kriittisimpiä toisaalta homehtumisen, toisaalta kondensoitumisen kannalta. Kokeiden 
perusteella voidaan lisäksi todeta, että samat rakenteet ovat kriittisiä kummankin tekijän 
suhteen.
    Laboratoriokokeet osoittivat, että muovihöyrynsululla varustetut ulkoseinärakenteet 
toimivat moitteettomasti kaikissa olosuhteissa, mutta myös rakenteet, joissa on pienempi 
höyrynvastus, voivat toimia hyvin samoissa olosuhteissa. Tiettyyn rajaan saakka sisäpin-
nan vesihöyrynvastuksen lisääminen on tehokas keino parantaa rakenteen kosteusteknistä 
toimintaa. Tämä raja-arvo riippuu tarkasteltavasta rakenteesta, ja sen selville saaminen 
edellyttää rakenteiden laskennallista tarkastelua. Vesihöyrynvastuksen lisääminen tätä ra-
jaa suuremmaksi ei enää vaikuta oleellisesti rakenteen toimintaan.
    Parhaiten ulkoseinän kosteusteknistä toimintaa parannetaan lisäämällä sisäpinnan vesi-
höyrynvastusta ja tuulensuojan lämmönvastusta. Tuulensuojan lämmönvastuksen lisäämi-
nen parantaa rakenteen toimintaa riippumatta siitä, onko rakenteen sisäpinnassa höyryn-
sulku vai ei. Se on myös tärkein rakenteen toimintaa parantava tekijä, jos ulkoseinärakenne 
halutaan tehdä kosteutta läpäiseväksi. Lämpöä eristävämpi tuulensuoja nostaa lämpötilaa 
tuulensuojan sisäpinnassa, jolloin materiaalien huokosilman suhteellinen kosteus alenee 
ja materiaalit pysyvät kuivempina. Kosteutta läpäisevän rakenteen tuulensuojana on suo-
siteltavaa käyttää esim. 25 mm huokoista kuitulevyä tai 25–50 mm mineraalivillalevyjä. 
Ohuita tuulensuojia ja tuulensuojakalvoja käytettäessä rakenteen sisäpintaan on sen sijaan 
syytä laittaa höyrynsulkumuovi tai muu rakennekerros, jossa on suuri vesihöyrynvastus. 
Monissa tapauksissa myös kosteutta sitovan lämmöneristeen ja tuulensuojan käyttö paran-
tavat kosteutta läpäisevän ulkoseinän toimintaa.
    Jos ulkoseinässä käytetään jostakin syystä tavanomaista tiiviimpää tuulensuojamateriaa-
lia (esim. vaneria), tulisi sen ulkopintaan laittaa aina vähintään 25 mm paksu lisälämmön-
eriste. Tämä parantaa rakenteen kosteusteknistä toimintaa alentamalla kosteuden konden-
soitumis- ja homehtumisriskiä tuulensuojan sisäpinnassa.
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Nykyisin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK C2 1998) on annettu ohjear-
vo, jonka mukaan ulkoseinän sisäpinnan vesihöyrynvastuksen tulisi olla vähintään viisin-
kertainen tuulensuojaan verrattuna. Laboratoriokokeissa havaittiin, että osa rakenteista 
toimi moitteettomasti, vaikka sisä- ja ulkopinnan välinen vesihöyrynvastussuhde oli pie-
nempi kuin 5:1. Toisaalta joissakin seinissä homehtumisriski kasvoi ja kosteus konden-
soitui, vaikka vesihöyrynvastussuhde oli suurempi kuin 5:1. Kun otetaan huomioon, että 
ulkoilman olosuhteet vastasivat kokeissa ainoastaan keskimääräisiä Suomen olosuhteita, 
voidaan todeta, että rakentamismääräyksissä annettu ohjearvo 5:1 ei ole riittävä kaikissa ti-
lanteissa. Eri rakenteilta vaadittavien vesihöyrynvastusten tarkempi määrittäminen edellyt-
tää rakennekokeiden lisäksi myös laskennallista tarkastelua kriittisissä ulko- ja sisäilman 
olosuhteissa. Laskennalliset tarkastelut kuuluvat  yhtenä osana myös tähän tutkimukseen.
Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen materiaalikokeiden perusteella todettiin myös, että mo-
nien nykyisten paperipohjaisten ilmansulkukalvojen (esim. bitumipaperien) vesihöyryn-
vastus on niin pieni, että niitä käyttämällä rakenne ei täytä edes annettua 5:1 ohjearvoa, jos 
sisäpinnoitteen vesihöyrynvastusta ei oteta tarkasteluissa huomioon.
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Ulkoverhouslaudan estetty ja vapaa kaareutuminen 
lyhytaikaisessa vettymisessä

Jari Virta

Tiivistelmä

Ulkoverhouslaudan pinnan toistuva venyminen ja kutistuminen voi johtaa puu-ulkoverho-
uksen vaurioitumiseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kiinnitysten vaikutusta ulkover-
houslaudan kaareutumiseen koolauslinjojen puolivälissä. Tutkimusmenetelmä pohjautui 
kokeelliseen tutkimukseen laboratorio-oloissa. Ulkoverhouslautojen kuppiutuminen mi-
tattiin vapaassa vesikellutuksessa olevista laudoista ja seinärakenteista. Tutkimustulosten 
mukaan ulkoverhouslaudan kiinnitys pienentää laudan kaareutumista.

Asiasanat: ulkoverhous, kuusi, kosteusrasitus, kiinnikkeet, paksuus



1 Johdanto

Ulkoverhouslauta altistuu toistuvasti sykliseen kosteusrasitukseen. Tämän vuoksi ulkover-
houslauta kutistuu kuivuessaan ja turpoaa kostuessaan. Vaikka pintakäsittely suojaa ulko-
verhouslaudan pintaa, käsittelemättömät ja läpäisevillä tuotteilla maalatut pinnat sallivat 
veden imeytymisen verhouslaudan pintakerroksiin (Koehler 1957). Ulkoverhouslaudan 
pinnan toistuva venyminen ja kutistuminen voi johtaa 1) puu- ja maalipinnan vaurioitumi-
seen (Ahola 1993, Miniutti 1964, Williams ja Knaebe 1995, Derbyshire ja Robson 1999, 
Flaete ym. 2000, Kalnins ja Feist 1993, Elowson ym. 2003, Derbyshire ja Miller 1996), 
2) kuolleiden oksien irtoamiseen (Koehler 1957) ja 3) esteettisiin vaurioihin. Yksi syy 
nykyisten puu-ulkoverhousten heikentyneeseen kestävyyteen saattaa olla muodonmuu-
tosherkkien ulkoverhouslautojen käyttö. Ulkoverhouslautojen paksuus on ohentunut sa-
dassa vuodessa noin puoleen 40 mm paksuisista ulkoverhouslaudoista (Kaila ym. 1987). 
Nykyiset ohjeet suosivat ulkoverhouksiin noin 20 mm:n paksuisia ulkoverhouslautoja. 
Onneksi puu on viskoelastinen materiaali, joten se mukautuu pieniin muodonmuutoksiin 
ilman suuria vaurioita. Toisaalta pintakäsittely-yhdistelmien kosteudenläpäisy- ja veny-
misominaisuudet vaihtelevat niin suuresti, että ne todennäköisesti vaikuttavat myös puu-
ulkoverhousten käyttöikään. Vaikka ulkoverhouslaudat kiinnitetään nauloilla tai ruuveilla, 
niillä on taipumus kaareutua koolauslinjojen puolivälissä (Virta 2005, Virta ym. 2005). Jos 
ulkoverhouslaudat kiinnitetään ainoastaan toisesta reunasta, niillä on luontainen taipumus 
kaareutua syklisessä kosteusrasituksessa kuten vapaassa vesikellutuksessa. Kirjallisuudes-
ta ei kuitenkaan löydy tutkimusta, jossa ulkoverhouslaudan kaareutumista olisi vertailtu 
vapaassa vesikellutuksessa ja seinärakenteessa. 
    Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että ulkoverhouslaudat kaareutuvat seinärakenteessa 
koolauslinjojen puolivälissä hieman vähemmän kuin vapaassa vesikellutuksessa.
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2 Materiaalit ja menetelmät

Ulkoverhouslaudat sahattiin kuusipuusta (Picea abies) pohjoismaisen sahauskäytännön 
mukaan. Jokaisen ulkoverhouslaudan sijainti tukin poikkileikkauksessa mitattiin kuvassa 
1 esitetyllä tavalla.

 

Kuva 1. Ulkoverhouslaudan sijainti tukin poikkileikkauksessa.

Tutkimuksessa käytetyt ulkoverhouslaudat valittiin niin, että tukin ydin ei ole ulkoverho-
uslaudassa. Taulukossa 1 on esitetty koestuksessa käytettyjen verhouslautojen sijainti tukin 
poikkileikkaukseen nähden kuvan 1 merkintöjen avulla.
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Taulukko 1. Ulkoverhouslautojen sijainti tukin poikkileikkauksessa.

Ulkoverhouslautojen kuppiutuminen mitattiin seinärakenteista (Kuva 2) koolauslinjojen 
puolivälistä ja vapaassa vesikellutuksessa (Kuva 3) olevista laudoista. Vapaassa vesikel-
lutuksessa olevat laudat olivat pituudeltaan 650 mm ja paksuudeltaan 21 mm ja 28 mm. 
Kuvassa 2 esitettyjen koeseinien korkeus oli 1 300 mm ja leveys 650 mm. Koeseinän 
ulkoverhouslaudat kiinnitettiin 75 mm:n pituisilla galvanoiduilla nauloilla molemmista 
reunoistaan. Verhouslaudat käsiteltiin kertaalleen teollisella pohjusteella ennen koestusten 
aloitusta. Koeseinän pinnalle osuvan sadetuksen intensiteetti oli 1,35 l/m2/h. Koejärjeste-
lyllä pyrittiin jäljittelemään todellista seinän viistosaderasitusta eteläjulkisivussa.
   

Kuva 2. Kaksi koeseinää edestä ja takaa.
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Ennen kokeiden aloitusta koeseinät ja koekappaleet tasaannutettiin säähuoneessa 65 %:
n suhteellisessa kosteudessa (RH), mikä vastaa keskimääräistä kosteuspitoisuutta kesällä 
Etelä-Suomessa. Koestustilan lämpötila oli 20±2 °C. Ulkoverhouslaudan kaareutuminen 
määritettiin yhtälön (1) ja kuvassa 3 esitettyjen merkintöjen avulla.

 

Kuva 3. Ulkoverhouslaudan kaareutuminen vapaassa vesikellutuksessa.

Kokeissa mitattu ulkoverhouslaudan kuppiutuminen (w) muutettiin laudan kaarevuudeksi 
(κ) yhtälön (1) avulla.

κ = 1/R = 2w/(w2 + 0.25L2)               (1)

Kaavassa (κ) on laudan kaarevuus [1/m], R on kaarevuussäde [m], w on kuppiutuminen 
[m] ja L on laudan leveys [m].

3 Tulokset ja pohdinta

Tutkimuksessa selvitettiin kiinnitysten vaikutusta ulkoverhouslaudan kaareutumiseen ly-
hytaikaisessa vettymisessä. Lähtökohta oli se, että maksimaalinen kaareutuminen saavute-
taan vesikellutuksessa olevista ulkoverhouslaudoista, jotka kaareutuivat ilman kiinnikkei-
den vaikutusta.
    Tutkimuksessa käytettiin ulkoverhouslautoja, jotka oli sahattu pohjoismaisen sahaus-
käytännön mukaan jotta laudan kaarevuussäde olisi mahdollisimman symmetrinen laudan 
keskipisteen suhteen. Jos lauta sahataan sivusta (xo on suuri), laudan kaarevuussäde ei ole 
symmetrinen. Laudan kaarevuussäde eroaa myös ydinpuolisessa ja pintapuolisessa vetty-
misessä. Tämän vuoksi lautojen vettymispintana käytettiin ydinpuolta nykyisten suunnit-
teluohjeiden mukaisesti.
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Vapaassa vesikellutuksessa mitattuja kuppiutumistuloksia verrattiin koeseinistä mitattuihin 
kuppiutumistuloksiin. Kuvissa 47 on esitetty ulkoverhouslautojen kaareutuminen vapaassa 
vesikellutuksessa ja seinärakenteessa.

 

Kuva 4. Ulkoverhouslaudan (21×120 mm2) vapaa kaareutuminen vesikellutuksessa.

 

Kuva 5. Ulkoverhouslaudan (28×120 mm2) vapaa kaareutuminen vesikellutuksessa.
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Kuva 6. Ulkoverhouslaudan (21×120 mm2) kaareutuminen seinärakenteessa.

 

Kuva 7. Ulkoverhouslaudan (28×120 mm2) kaareutuminen seinärakenteessa.

Tutkimustulosten mukaan ulkoverhouslaudat kaareutuivat seinärakenteessa 6−23 % vä-
hemmän kuin vapaassa vesikellutuksessa.
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4 Johtopäätökset

Tutkimuksessa selvitettiin kiinnikkeiden vaikutusta ulkoverhouslautojen kaareutumisherk-
kyyteen lyhytaikaisessa vettymisessä. Tutkimustulosten mukaan ulkoverhouslautojen kiin-
nitys pienensi lautojen kaareutumista koolauslinjojen puolivälissä. Myös laudan paksuus 
vaikutti laudan kaareutumiseen. Paksut laudat kaareutuivat huomattavasti vähemmän kuin 
ohuet ulkoverhouslaudat.
    Ulkoverhouslaudan kaareutumista voidaan pienentää parhaiten rakennesuunnittelun 
avulla. Suunnitteluohjeiden tulisi ottaa huomioon, että ulkoverhouslaudan kaareutumiseen 
voidaan vaikuttaa myös puulajin, lämpökäsittelyn, laudan paksuuden ja pintakäsittely-yh-
distelmän valinnalla. Erityisesti korkeiden puu-ulkoverhousten suunnitteluun tulisi kiin-
nittää enemmän huomiota, koska verhouksen pintaan saattaa kohdistua ankaria ilmasto-
rasituksia. Suurimmat rasitukset kohdistuvat eteläjulkisivun alaosaan, jossa mikroilmaston 
vaihtelut ovat suuria.
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Haapapuu ja haapatuotteet nykyisessä rakentamisessa 
Haastattelututkimus puutavaran myyjien näkemyksistä

Harri Metsälä

Tiivistelmä

Haapapuun perinteinen rakennuskäyttö on pohjautunut puulajin säänkestoon, miellyttä-
vään kosketustuntuun ja kauniiseen ulkonäköön. Haapaa on käytetty hirsirakentamiseen, 
ulkoverhouksiin, saunarakenteisiin ja joihinkin erityiskohteisiin muun muassa maaraken-
tamisessa. Teknisiltä lujuusominaisuuksiltaan haapa on rakennuspuuksi soveliasta. Maam-
me haapavarat ovat kuitenkin teollisen käytön kannalta niukat. Haavan perinteiset käyttö-
kohteet ovat väistyneet samalla kun puun kotitarvekäyttö yleensäkin.
    Tässä tutkimuksessa selvitettiin haavan roolia tämän hetken rakentamisessa.  Tavoitteena 
on ollut selvittää haavan käyttökohteet, -määrät ja käytön perusteena olevat haapapuun 
ominaisuudet. Samalla selvitettiin haavan markkinaosuuden ja käyttökohteiden kehitysnä-
kymiä. Tutkimuksessa haastateltiin pirkanmaalaisia puutavaraliikkeitä. 
    Tulosten mukaan haapaa myydään miltei ainoastaan saunan sisustuksiin paneeleina, 
listoina ja lauteina. Pääosa tuotteista tuodaan valmiina Baltiasta. Puolet myynnistä on kä-
sittelemätöntä haapaa, puolet lämpökäsiteltyä haapaa. Myyjät uskovat haapapuun markki-
naosuuden lievään kasvuun. Tuotevalikoimassa on laajentamisen varaa ja markkinatilan-
teessa haastetta kotimaisille toimijoille.

Asiasanat: haapa, perinne, puutuotteet, ulkoverhous, sisustus



1 Johdanto

1.1 Suomen haapavarat ja niiden käyttö

Haapa eli metsähaapa, Populus tremula L., on ainoa Suomessa luonnonvaraisena kasva-
va Populus-suvun puulaji. Tässä tutkimuksessa käytetään lajista kansanomaista nimeä 
haapa.  Haavan levinneisyys kattaa pääosan Euraasian boreaalisesta ja temperaattisesta 
vyöhykkeestä. Vaikka haapa kasvaa Suomessa yleisenä Kainuun korkeudella saakka, on 
varsinaisia haapavaltaisia metsiköitä maassamme hyvin vähän. Metsätilastollisen vuosi-
kirjan 2003 mukaan haapavaltaisten metsiköiden osuus metsämaan alasta on vain 0,33 %. 
Etelä-Suomessa määrä on 0,48 % ja Pohjois-Suomessa 0,14 %. Varsinaiset haavikot ovat 
pinta-alaltaan pieniä. Sekapuuna haapa on kuitenkin metsissämme yleinen. Metsien koko-
naistilavuudesta haavan osuus on noin 1,5 %.
    Lehtipuutukkien vuotuinen hakkuupoistuma on Suomessa noin 3 % lehtitukkivaroista. 
Haapatukkien osalta vuotuinen noin 15 000 kuutiometrin hakkuumäärä vastaa vain 0,6 
% haapatukkivaroistamme. Tästä tilastoidusta hakkuumäärästä sahatukkien osuus on alle 
puolet (taulukko 1).  Koivua lukuun ottamatta järeiden lehtipuiden kauppa on Suomessa 
järjestäytymätöntä, ja pieniä lehtitukkieriä tulee myyntiin satunnaisesti. Puiden saatavuus 
on monesti ostajan aktiivisuuden varassa. (Louna ja Valkonen 1995).
    Massateollisuuden haapapuun käyttö on mekaaniseen jalostukseen nähden moninkertais-
ta:  vuoden 2002 kokonaiskäyttö oli noin 1 130 000 kuutiometriä, josta noin 60 prosenttia 
tuotiin ulkomailta, lähinnä Venäjältä ja Baltiasta. Haapakuitupuun käytön kasvu on viime 
vuosina ollut huimaa, sillä se on noussut 1990-luvun puolivälin 150 000 kuutiometristä 
vuosituhannen vaihteen 500 000 kuutiometrin kautta nykyiseen runsaaseen miljoonaan 
kuutiometriin. (Metsätilastollinen vuosikirja 2003).

Taulukko 1. Harvinaisten lehtipuulajien arvioidut vuotuiset käyttömäärät mekaanisessa 
jalostuksessa Suomessa (Louna ja Valkonen 1995).

Puulaji  Sahatukki m3 Viilutukki m3 Yhteensä m3 Osuus varoista  
        Etelä-Suomessa%

Haapa  7 000  8 000  15 000  0,6
Tervaleppä 3 000  1 000  4 000  1,6
Harmaaleppä 2 000  0  2 000  2,9
Pihlaja  100  10  110  -
Tammi  25 000  1 400  26 400  -
Saarni  5 000  350  5 350  -
Vaahtera  8 400  120  8 520  -
Lehmus  100  0  100  -
Jalava  100  0  100  -
Yhteensä 50 700  10 880  61 580  -
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1.2 Haapapuun ominaisuudet

Haavan puuaine on hyvin pehmeää, kevyttä ja helposti työstettävää. Väriltään se on val-
koista. Ilmassa puun pinta tummuu ja harmaantuu nopeasti, mutta sisempänä puu säilyttää 
valkean värinsä. Kuivuttuaan haavan on sanottu olevan vesitiivistä ja siten suhteellisen 
hyvin säilyvää puuta. Se on erittäin hyvä maalausalusta, mutta puuaine on sitkeytensä ta-
kia huonosti höylättävää. Sileä haapapuu näyttää tunnusomaisesti silkinkiiltävältä. (Mm. 
Salmi 1978, Flaete ja Eikenes 2000).

Taulukko 2. Haavan, kuusen ja tervalepän lujuusominaisuuksia (Koponen ym. 1998).

 tiheys taivutus- Vetolujuus Vetolujuus Puristus- Puristus- Leikkaus- Kimmo-
 kg/m3 lujuus syiden  syitä lujuus lujuus lujuus moduuli
  MPa suunn. vastaan syiden syitä MPa GPa
    Mpa MPa suunn. vastaan
      Mpa MPa
Puulaji                  

Haapa 490 83 60 3,6 41 2,7 6,6 10,2
Kuusi 460 75 89 2,8 46 5,7 6,6 10,8
Terva- 540 90 93 6,9 49 6,5 4,5 10,9
leppä

Haavan puuaine on ominaisuuksiltaan monipuoliseen puusepäntyöhön soveliasta. Sitä on-
kin käytetty kotitarvekäytössä selvästi enemmän kuin sen osuus puuvaroista antaisi odot-
taa.  Tunnetuimpia käyttökohteita ovat olleet haapiot (yhdestä puusta koverretut kevyet 
veneet) ja vakat.  Molempien teossa käytetään hyväksi puuaineen helppoa taivutettavuutta 
haluttuun muotoon varsinkin lämmitettynä. Puun miellyttävä tuntu käteen ja sitkeys ovat 
tehneet siitä sopivan työkalunvarsipuun. Haavasta tehdyt esineet ovat kevyempiä kuin koi-
vuiset. Tätä ominaisuutta on käytetty hyväksi mm. lapioiden ja suksien teossa. Haavan 
lastuista on tehty monipuolisia punontatöitä koreista aina pöytäliinoihin ja hattuihin asti. 
Kansanomaisessa rakentamisessa haapa on maamme lehtipuista ollut laajimmassa käytös-
sä. (Verkasalo 1997, Metsälä 2000a).
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Kuva 1. Yhdestä puusta koverrettu haapio.
 

1.3  Haavan perinteinen rakennuskäyttö

Hirsirakentamiseen haapa on sovelias puu. Ilmeisesti kosteuselämisestä johtuvan vääntyi-
lyn vuoksi sitä ei juurikaan ole kelpuutettu asuinrakennusten salvoksiin, mutta monenlai-
sien kylmien ulkorakennusten hirsiseinissä haapa on kestänyt vuosikymmeniä. Erityisen 
suosittu haapa on ollut kaukaisten niittylatojen rakennusaineena. Myös aittojen ja saunojen 
seinissä on käytetty haapaa. Lautoina haapaa on käytetty harvemmin. Ulkokäytössä haavan 
suosio on perustunut sen hyvään säänkestoon. Käyttökohteina ovat tällöin olleet pärekaton 
aluspuut, latojen seinät ja karjapihan lauta-aidat. Sisätöissä haapa on ollut käytössä lähinnä 
vain lattioissa, kattopaneeleissa ja saunan lauteissa. Haapalattiaa on kehuttu lämpimyyten-
sä ja hyvän maalattavuutensa takia.
    Tunnettu haavan käyttökohde ovat kirkkojen kattopaanut. Kansanrakentamisessa paanut 
ovat olleet jokseenkin tuntemattomia. Huomattavasti laajempaa on ollut haavankin käyttö 
pärekattojen teossa. Haapapäreen on lisäksi sanottu olevan hyvää hirsiseinien suojaksi lyö-
tynä päreverhouksena. Kestävyydeltään haapapäreistä tehtyä kattoa on monesti ylistetty 
erinomaiseksi, ja oikein tehtynä se on ollut erittäin pitkäikäinen.
    Varsinaisen rakennusrungon ulkopuolella haapaa on käytetty ulkoportaiden askellan-
kuissa, laiturien ja siltojen kansissa ja pylväissä sekä vesijohdoissa. Kuorimatonta haapaa 
käyttämällä saatiin pitkäikäisiä maakellarin ja juureshaudan kattoja. Ontot haavat kävivät 
hyvin siltarummuiksi pienempiin ojiin, ja niiden sanottiin kestävän siellä ikuisesti. Aidak-
sena haapa on ollut samoin pitkäikäisin puulaji. (Metsälä 1997, 2000a, 2000b, Flaete ja 
Eikenes 2000).
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Kuva 2. Haapapäreitä höylätään.

2 Tutkimuksen tavoite, menetelmät ja aineisto

Haapa on noussut esiin muutamissa julkisuutta saaneissa uusissa rakennuskohteissa, joissa 
sitä on käytetty perinteen mukaisesti ulkoverhouksena, lähinnä paanuina. Esimerkkeinä 
mainittakoon Kärsämäen paanukirkko, Viikin kirkko ja Metlan Joensuun toimitalo. Sen 
sijaan haavan varsinaista volyymikäyttöä tämän hetken rakentamisessa ei ole erikseen tut-
kittu.
    Tässä tutkimuksessa haetaan puutavarakaupan näkökulmasta vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin:
1) Mitkä ovat haavan käyttökohteet rakentamisessa Suomessa tällä hetkellä?
2) Mihin haavan ominaisuuksiin sen käyttö perustuu?
3) Millainen on haavan markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät?
4) Onko haapapuulla hyödyntämättömiä käyttökohteita? 

Kysely tehtiin strukturoituna haastatteluna Tampereen ja lähikuntien puutavaraliikkeille. 
Kaikki kyselyyn valitut puutavaraliikkeet suostuivat haastatteluun. Pienemmissä yrityk-
sissä haastateltu oli liikkeen toimitusjohtaja, suuremmissa myyntipäällikkö tai vastaava. 
Yritysten kokonaismäärä oli yhdeksän. Pienehköstä kokonaismäärästä huolimatta mukana 
ovat kaikki talousalueen suuret ja keskisuuret yritykset sekä pienistä ne, jotka markki-
noivat aktiivisesti puutavaraa. Ulkopuolelle jää siten rautakauppojen suoramyynti (tukku-
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liike tosin on mukana) ja rahtisahausta tekevät pienemmät yritykset.
    Pirkanmaa on valittu tutkimuskohteeksi, koska Tampereen seutu on maamme vahvimpia 
kasvukeskuksia. Rakentaminen on alueella vilkasta. Seudulla on useita puutavaraliikkeitä, 
joten kilpailu on todellista ja aktiivista. Alueella toimii sekä valtakunnallisiin ketjuihin 
kuuluvia suuria yrityksiä että pieniä ja keskisuuria itsenäisiä yrittäjiä. Aineisto kuvastaa 
siten kattavasti erikokoisten yritysten sekä kaupungin ja maaseudun mahdollisia eroja.

Taulukko 3. Yritysten puutavaramyynnin ja haapapuun myynnin volyymi.

yritys puutavaramyynti  haavan myynti  haavan osuus myynnistä %
 tuhatta euroa  tuhatta euroa
 vuodessa  vuodessa 
    
1 80 000   80 –120  0,15
2 30 000   50-70  0,2
3   4 000   100  2,5
4   2 600   20-30  1
5   1 800   37  2
6   1 000   50-70  5-7
7      200   -  0
8      150   5-6  3
9        40   1  2,5

Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa mukana olevien yritysten puutavaramyynnin vuo-
tuinen arvonlisäveroton liikevaihto sekä haapapuutavaran osuus myynnistä.  Vain yhden 
yrityksen osalla haapa muodostaa selvästi merkittävän osuuden liikevaihdosta, mutta muil-
la tuoteryhmä on marginaalinen. Haapapuutavaran kannattavuus on kuitenkin hyvä, sillä 
sen keskimääräinen kuutiohinta on korkea. Esimerkkinä mainittakoon tyypillinen hintata-
so sisäverhouslaudalle (STP 15 x 90):  kuusi  0,80 e/jm, haapa 1,95 e/jm ja tervaleppä 2,10 
e/jm.  Lämpökäsitellyn haapapaneelin juoksumetrihinta on 2,40 e/jm.

3 Tulokset

Haapa on luokiteltu erikoistuotteeksi. Sitä myydään sisustustuotteina lähes yksinomaan 
saunoihin. Tärkein kilpailija on tervaleppä, jonka myynti on jokseenkin tasaveroinen haa-
van kanssa. Tervalepän saatavuus on kuitenkin myyjien mukaan selvästi huonompi kuin 
haavan. Haapa tulee markkinoille vakiintuneiden toimittajien kautta lähes pelkästään Bal-
tiasta, lähinnä Virosta ja Latviasta. Selityksenä tuonnin suosimiselle myyjät esittävät luo-
tettavaa tasalaatuisuutta ja toimitusvarmuutta.  Merkille pantavaa on myös haluttomuus 
jalostaa lopputuote kotimaassa, sillä suurin osa myyjistä tuottaa tavaran höylättynä maa-
han. (Taulukko 4.)
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Taulukko 4. Haapatuotteiden alkuperä.

   1         2         3         4         5         6         7         8         9

tuotteina Baltiasta *         *         *     *             *  
sahatavarana Baltiasta     *         *  
tuotteina Suomesta (*)         *     
sahatavarana Suomesta        
tukkeina lähialueelta            *   * 
       

Pitkälle viedyn tuotteistuksen ja suppean myyntikohteen vuoksi puutavaravalikoima on 
hyvin kapea. Myynnissä on ainoastaan 15 x 90 mm:n sisustuspaneeleita, joissa on erilaisia 
profi ileja, sekä laudelautaa. Joillakin myyjillä on lisäksi tarjolla paneeleihin soveltuvia lis-
toja. Haapaa on ollut näihin kohteisiin saatavilla runsaat viisi vuotta. Sitä ennen myyjillä 
oli ainoastaan laudelautaa, ja senkin myynti oli vähäistä. Syynä suosion kasvuun myyjät 
pitivät yksimielisesti saunasisustuksen trendin nousua, lämpökäsitellyn puun (lämpöpuun) 
keksimistä ja samaan aikaan tapahtunutta Baltian maiden itsenäistymistä ja puukaupan 
muutosta näissä maissa. Tällä hetkellä lämpökäsitellyn puun osuus myynnistä on yhtä suu-
ri kuin käsittelemättömän. Pienimmät puutavaraliikkeet eivät yhtä lukuun ottamatta pidä 
haapaa jatkuvasti myynnissä, vaan sahaavat ja höyläävät sitä asiakkaan tilauksesta.  Tuk-
keina haapaa ostavien liikkeiden ongelmana on muun kuin täysin oksattoman paneelitava-
ran tuotteistus. Haastatelluista yrityksistä vain yksi oli pyrkinyt aktiivisesti laajentamaan 
tuotevalikoimaansa. (Taulukko 5.)

Taulukko 5. Myynnissä olevat haapatuotteet.

                   1        2        3        4        5        6        7        8        9

sisustuspaneeli 15 x 90    *        *        *    *        *        *                  *         
listat          *                  *  
laudelauta     *        *        *    *        *        *                  *        *
lämpökäsit. sisustuspaneeli 15 x 90   *        *        *    *        *        *                  * 
lämpökäsit. laudelauta    *        *        *    *        *        *                  *
sahatavara 50 x 100       *
tilauksen mukaan                                                                                             *       *       (*)
höylähirsi                      *  
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Kuva 3. Haavalla sisustettu löylyhuone.

Laudelautamarkkinoilla näkyy sisustuksen trendihakuisuus. Myyjien mukaan tärkein kri-
teeri tällä hetkellä on puulajin värisävy. Lauteiden osalta huomioitavaa on myös valmis-
lauteiden ja designlauteiden nopeasti kasvava valikoima ja valmistajamäärä. Tällä hetkellä 
laudelautapuiden kysyntään perustuva suosituimmuusjärjestys on tämän tutkimusaineiston 
mukaan seuraavanlainen:

1. Tervaleppä 
2. Kuusi 
3. Haapa
4. Lämpökäsitelty haapa
5. Abachi

Puutavaramyyjien käsitykset haavan mahdollisista käyttökohteista rajoittuvat hyvin selväs-
ti nykyiseen tarjontaan. Useimmat näkevät kuviteltavissa olevina uusina tuotteina lähinnä 
vain laajemman profi ili- ja listavalikoiman. Haavan vanha rakennuspuuperinne mainittiin 
vain harvoin. (Taulukko 6.)
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Taulukko 6. Haavan tuotevalikoiman laajenemismahdollisuudet myyjien mukaan.

   1         2         3         4         5         6         7         8         9

sisustustuotteet  *         *         *     *  *         *          *         *         * 
paneeliovet  *               
lattiat                  *     
askartelu            *      
ulkoverhoukset         *    
kalusteet        *
rakennelmat ulkona             *

Myyjät uskovat haavan suosion jatkuvan tasaisena tai hieman kasvavan lähitulevaisuudes-
sa. Erityisesti mainittiin, että haapaa on riittävästi saatavilla tämänhetkistä suuremmankin 
kysynnän tyydyttämiseksi. (Taulukko 7.)

Taulukko 7. Haavan kysyntä nyt ja lähitulevaisuudessa myyjien mukaan.

    1        2        3        4        5        6        7        8        9
              
kysyntä suurempi kuin tarjonta             * 
markkinat tasapainossa  *        *       *        *        *        *             *         * 
tarjonta suurempi kuin kysyntä +1      +
kysyntä kasvaa           *        *       *   *                  *                              
kysyntä säilyy ennallaan                *        *                 *         *
kysyntä vähenee        
         
1 + -merkki tarkoittaa, että saatavuus ei ole este myynnin lisäykselle.

4 Johtopäätökset

Puutavaran mittojen ja höyläprofi ilien standardoinnin avulla on pyritty selkeyttämään ra-
kennuspuun kauppaa. Tämän ajatustavan kuvastajana voidaan pitää myös haapapuutava-
ran markkinatilannetta, jossa kaikki myyjät tarjoavat identtistä tuotevalikoimaa asiakkail-
le. Haapa mielletään saunaan sopivaksi sisustuspuuksi, jonka suosio perustuu pääosin puun 
valkoiseen väriin käsittelemättömällä haavalla ja jalopuumaiseen tummanruskeaan sävyyn 
lämpöhaavalla. Vaikka sauna on olosuhteiltaan vaativa käyttöympäristö puulle, korostuu 
markkinoinnissa puun väri, eivätkä puun tekniset ominaisuudet.
    Huolestuttavaa on havaita, että haavasta tehdyt uudet puutuotteet perustuvat tuontipuu-
hun – vaikka olisi kysymys pyhästä suomalaisesta saunasta. Tilanne on muuttunut no-
peasti, sillä vielä kymmenen vuotta sitten jokseenkin kaikki maassamme käytetty haapa 
oli kotimaista (Louna ja Valkonen 1995). Haavan kysynnän kasvun mahdollisuus on kui-
tenkin tiedostettu jo aiemmin (Kärki 1997, Verkasalo 1999) ja haapavarojen vajaakäyttö 
on tunnistettu sekä näissä että aiemmissa tutkimuksissa (mm. Louna ja Valkonen 1995). 
Tämänkin tutkimuksen perusteella olisi kotimaisten puunjalostajien kehitettävä lisää kil-
pailukykyisiä puutuotteita.
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Kotimaisen haavan lajittelu ja markkinointi jalostajille ei toimi. Kunnollisen raaka-aineen 
hankinta ja siitä saatavan puutavaran tuotteistus jäävät yksittäisten puutavaraliikkeiden 
oman innostuksen varaan. Koska haavan osuus näiden erikoistumattomien puutavaralii-
keiden myynnistä on vain parin prosentin luokkaa, on tuotekehityskin jäänyt vähäiseksi. 
Suomalaisten sahojen ja höyläämöjen perinteisiin ei ole kuulunut lopputuotteiden teollinen 
tuotekehitys tai kokonaisten tuotejärjestelmien synnyttäminen. Markkinoiden tämänhetki-
nen toiminta kuitenkin edellyttäisi juuri sen kaltaisia toimia, jotta haavan kotimainen ja-
lostus saataisiin kilpailukykyiseksi. Haapavarat ja markkinatilanne mahdollistavat puulajin 
kotimaisen jalostuksen monipuolistamista ja kehittämistä. Tässä työssä voidaan hyödyntää 
myös haavan laajaa perinteistä käyttökokemusta.
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Viivamittausten sijoittamisen teoreettinen vaikutus puun 
pinnankarheuden mittaamiseen

Jukka Honkanen

Tiivistelmä

Puupinnoilla on homogeenisiin pintoihin verrattuna kaksi keskeistä eroa: pinnankarheuden 
lokaalinen vaihtelu ja pinnan suuntautuneisuus. Tässä artikkelissa esitetään, kuinka vii-
vamenetelmällä suoritettavien pinnankarheusmittausten sijoittaminen tutkittavalle pinta-
alalle ottaa huomioon nämä tekijät ja vaikuttaa saatuun otokseen. Pinnankarheuden arvot 
lasketaan tästä otoksesta erilaisin standardisoiduin menetelmin. Mittausten sijoittamisella 
mitatulle pinnalle ja siten saadulla otoksella on vaikutusta saatuihin pinnankarheuden ar-
voihin. Tässä artikkelissa esitettyjä tietoja tarvitaan suunniteltaessa optimaalisia koesarjoja 
pinnankarheuden mittaamiseksi puupinnoilta. 
    Tutkimuksessa on tarkasteltu aihetta yksinkertaisen todennäköisyysmallin avulla. Työssä 
esitetään neljä mittausten sijoitusvaihtoehtoa ja analysoidaan näiden välisiä eroja.

Asiasanat: puupinta, mittaus, topografi a, paikallinen vaihtelu, suuntaus

 



1 Johdanto

Puutuotteiden valmistus- ja laadunvalvontaprosessien yhteydessä on mahdollista suorittaa 
online-topografi amittausta erilaisin laittein (Lemaster & Beall 1996). Usein ei ole mahdol-
lista tai taloudellisesti mielekästä mitata koko pintaa, vaan mittaukseen käytetään erilaisia 
pinnan profi ilia mittaavia laitteita. Pinnankarheudella on yhteys leikkuutapahtumaan ja 
siten esimerkiksi terien kuluneisuuden valvontaan (Aguilera et al. 2003). Pinnankarheus 
vaikuttaa myös liimaus- ja pinnoitustulokseen (Williams & Feist 1994), (Persson & Tosatti 
2001). Jotta pinnankarheutta voitaisiin käyttää prosessin valvonnassa, tulisi pinnankarheus 
kyetä määrittämään epähomogeenisen puumateriaalin pinnalta luotettavasti minimimää-
rällä mittauksia.
    Topografi an mittaamiseen käytetään tavallisesti viivamenetelmiä tai erilaisia 3D-mene-
telmiä. Huolimatta viivamenetelmän puutteista useat edut puoltavat sen käyttämistä. Vii-
vamenetelmää pidetään nopeampana, yksinkertaisempana ja helpompana toteuttaa (Tho-
mas 1999). Monet tarkimmat tunnetut mittalaitteet soveltuvat hyvin juuri viivamenetelmän 
käyttöön (Whitehouse 2003).
    Saadut topografi amittausten tulokset voidaan muuntaa pinnankarheusarvoiksi useilla eri-
laisilla standardisoiduilla menetelmillä (SFS-EN ISO 4287). Pinnankarheuden arvo riippuu 
pinta-alalta valittavan otoksen topografi asta. Tämän otoksen valinta on saadun pinnankar-
heusarvon kannalta merkityksetön vain silloin, kun tutkittava pinta on ominaisuuksiltaan 
täysin homogeeninen. Jos mitattava pinta ei ole homogeeninen ja topografi asta mitataan 
otos viivamenetelmällä, on mitattavien profi ilien sijainnilla ja suunnalla vaikutus otokseen 
ja siksi myös saatuihin pinnankarheusarvoihin.
    Puumateriaali asettaa epähomogeenisyytensä vuoksi erityisvaatimuksia mittauksille. 
Mittaustulokseen vaikuttavat erityisesti kaksi puulle ominaista pinnankarheuden ilmiötä; 
pinnan topografi an suuntautuneisuus ja paikallinen vaihtelu (Kuva 1).

Kuva 1.  Puumateriaali on epähomogeenistä, ja sen karheus vaihtelee tarkastelusuunnan ja 
-paikan mukaan.
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Puun pinnan topografi an tarkastelusuunnan mukainen vaihtelu johtuu erityisesti puun 
rakenteesta. Puumateriaali koostuu suurimmalta osin putkimaisista trakeideista (Shen & 
Zhou 2001).  Puun vuotuinen kasvu synnyttää ohut- ja paksuseinämäistä kevät- ja kesä-
puusolukkoa, joiden tiheys vaihtelee. Tiheyden vaihtelusta ja puusolukon erilaisesta kos-
teuskäyttäytymisestä johtuu, että puun pinta saattaa olla asymmetrisesti epätasainen. Puun 
työstämisen leikkausgeometrian vuoksi puun pinnassa saattaa lisäksi olla syyn suuntaan 
kohtisuoraa, aaltomaista topografi an vaihtelua. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havait-
tu, ettei suurin karheus esiinny välttämättä kummassakaan pääsuunnassa (Honkanen ym. 
2001). 
    Pinnan topografi an ja siten myös karheuden lokaaliseen vaihteluun ovat tavallisimmin 
syynä oksat, tiheys- ja syysuuntavaihtelut, näiden vaikutus työstöjälkeen tai muut erilaiset 
vauriot.

2 Menetelmä

Tässä työssä on pyritty arvioimaan pinnan topografi an suuntautuneisuuden ja karheuden 
paikallisen vaihtelun asettamia vaatimuksia mittaamiselle. Tarkastelu on tehty teoreetti-
sesti.
    Pinnankarheuden määrittämiseksi viivamenetelmällä esitetään kaksivaiheista menetel-
mää. Tämän jaottelun avulla voidaan koesuunnittelun periaatteiden mukaisesti painottaa 
suunnan ja paikallisen vaihtelun merkitystä halutusti. Kaksivaiheisessa menetelmässä 
määritetään ensin pinnankarheus yhdeltä osa-alueelta ja osa-alueiden arvoja tarkastele-
malla koko pinta-alalta. Osa-alueiden välisiä karheuseroja vertailemalla voidaan selvittää 
karheuden lokaalinen vaihtelu. Eri suuntien välinen karheusero voidaan selvittää koko pin-
ta-alalta tai paikallisesti.

 

Kuva 2. Neljä erilaista vaihtoehtoa sijoittaa mittaukset mitattavalle pinnalle. Vaihtoehdoissa A, 
B ja D mittaukset on ryhmitelty osa-alueiksi (tässä tapauksessa n=6 viivaa), joita pinnasta on 
mitattu useita (m=6). Kaikissa neljässä mittauksessa on yhtä monta mittausta (n*m=36), mutta 
mittaussuunnat vaihtelevat. Vaihtoehdossa C mittaukset on sijoitettu pinnalle satunnaisesti.

Kuvassa 2 on esitetty neljä erilaista tapaa sijoittaa profi ilimittaukset mitattavalle pinnalle. 
Jokainen menetelmä edustaa erilaista tilannetta, jossa mittaus on ajateltu osaksi tuotanto-
prosessia. Menetelmässä A voidaan mittaus suorittaa siten, että mitattava kappale liikkuu 
yhteen suuntaan mittalaitteen ollessa paikallaan. Vaihtoehdossa B kappaletta käännetään 
ensimmäisen mittauksen jälkeen ja mitataan uudelleen. Mittausmenetelmä C kuvaa tilan-
netta, jossa paikalla olevalle kappaleelle suoritetaan satunnaisia mittauksia liikuteltavalla 
mittalaitteella. Vaihtoehdossa D mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi akselinsa ympäri 
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pyörivällä laser-viivamittarilla.
Mittausmenetelmä A:ssa mitataan yhteen suuntaan. Kaikkia mittauksia voidaan tarkastella 
koko pinta-alalta tilastollisesti yhdenvertaisina eli niistä voidaan laskea normaalisti kes-
kiarvo ja varianssi. Alueellista vaihtelua voidaan tarkastella tutkimalla jonkin yksittäisen 
alueen arvoja suhteessa koko alueen arvoihin.
    Mittausmenetelmässä B mitataan kahteen pääsuuntaan. Mittausten perusteella voidaan 
määrittää pinnankarheus jokaisella osa-alueella ja verrata saatuja arvoja koko alueen ar-
voihin.  
    Vaihtoehdossa C pinnankarheutta mitataan eri suuntiin siten, että profi ilimittaukset on 
sijoitettu pinnalle satunnaisesti. Satunnaisesta otoksesta voidaan laskea suunnan keskimää-
räinen vaikutus koko alueella, sekä koko alueen keskimääräinen karheus. Tässä mittausta-
vassa jokainen mittaus muodostaa oman osa-alansa.

  

Kuva 3. Vasemmalla kuvattuna tähtimenetelmän mittausperiaate ja oikealla kuva eräästä käy-
tännön mittaustilanteesta Otaniemessä vuonna 2000. Menetelmässä pinnalle mitataan toisensa 
keskeltä leikkaavia viivoja. Mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi lyhyen matkan laser-etäi-
syysmittarilla.

Mittausmenetelmässä D sovelletaan niin sanottua tähtimenetelmää (Honkanen ym. 2001), 
jossa mittauksia tehdään kuvan 3 mukaisella tavalla. Mitattaessa voidaan selvittää yksit-
täisen osa-alueen pinnankarheus kaikkiin mitattuihin suuntiin. Koska mittaukset toistuvat 
identtisinä kaikilla mitatuilla osa-alueilla, voidaan mitattujen osa-alueiden välillä tehdä 
vertailuja pinnankarheuden selvittämiseksi koko alueella.
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Taulukko 1. Mittaustavan vaikutus tilastollisessa tarkastelussa huomioitavan otoksen ko-
koon. Yhdelle osa-alalle kohdistuvien mittausten määrää symboloi n ja osa-alojen koko-
naismäärää m. Kohdassa C on jokainen mittaus oma osa-alansa, joten jokaisella osa-alal-
la on vain yksi mittaussuunta.

       A  B C D
Mittaussuuntia    1  2 n n
Osa-aloja    m  m n * m m
Mittauksia / suunta Osa-ala  n  n / 2 1 / n  1
        (ka.) 
   Koko ala  n * m              (n * m) /  m m
       2 
MIttauksia pinta-alalla Osa-ala  n  n 1 n
    Koko ala n * m  n * m n * m n * m

Profi ilimittauksista laskettujen pinnankarheusarvojen tilastollisia ominaisuuksia voidaan 
vertailla normaalisti. Mittaustapa vaikuttaa tilastollisessa tarkastelussa käytettävissä ole-
van otoksen kokoon (taulukko 1). Taloudellisin mittaustapa riippuu tarkasteltavan pinnan 
homogeenisyydestä ja mitattavien suuntien tarpeesta. Kaikilla esitetyillä mittaustavoilla 
mittausten kokonaismäärä on sama (n * m) ja eroavaisuudet ovat mittausten sijoittami-
sessa. Mitatun viivan jokainen piste kuvaa mittauskohdan korkeutta. Pinnalta mitattujen 
vierekkäisten pisteiden pinnankorkeuksien arvot eivät ole täysin riippumattomia toisistaan, 
vaan pinnoilla voidaan havaita trakeidien muodoista ja työstötapahtumasta johtuvia aalto-
maisia muotoja. Pintojen aaltomaisuuden vuoksi pintoja tutkitaan usein taajuusanalyysien 
avulla (Shen & Zhou 2001). Tällaiselta pinnalta kaksi rinnakkain mitattua profi ilia muistut-
tavat muodoltaan toisiaan, mutta kaksi satunnaisista paikoista mitattua profi ilia eivät.

 

Kuva 4. Todennäköisyysmalli, jonka mukaan mittaviiva kuvaa myös ympäristönsä topografi aa. 
Tarkin kuvaus topografi asta saadaan täsmälleen mittauskohdalta, josta siirryttäessä sivuille 
mittauksen kyky kuvata pintaa vähenee nopeasti. Todennäköisyysmallista voidaan määrittää 
leveys h, jolta mittauksen katsotaan kuvaavan pinnan topografi aa.

Mittausten kykyä kuvata pinta-alan topografi aa valitun osa-alueen sisällä voidaan tarkas-
tella yksinkertaisen todennäköisyysmallin avulla. Käytetty todennäköisyysmalli olettaa, 
että mitattu profi ili kuvaa myös lähiympäristön topografi aa tarkemmin kuin jonkin muun, 
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satunnaisesti valitun paikan topografi aa. Näin voimme olettaa mitatulle viivalle pituuden l 
lisäksi myös leveyden h (kuva 4), ja siten myös pinta-alan (kuva 5).

 

Kuva 5. Erilaisten mittausmenetelmien rajaama pinta-ala kuvassa 4 esitetyn periaatteen mu-
kaisesti. Yksi mittaviiva kuvaavaa pinnakarheutta pinta-alalta, jonka pituus on mittaviivan 
pituus l ja leveys h. Mittausten risteämiskohdissa saadaan kohdassa B kaksi mittausta  ja koh-
dassa D kuusi mittausta.

Mittauksen kyky kuvata vieressä olevaa pintaa heikkenee nopeasti etäisyyden kasvaes-
sa, ja käytämme tämän työn todennäköisyysmallissa ilmiön kuvaajana normaalijakaumaa. 
Todennäköisyysmalli kuvaa mittauksen kykyä kuvata pinnan topografi aa. Mallissa yhden 
mittauksen oletetaan kuvaavan pinnan topografi aa mittauskohdalla arvolla 1. Siirryttäessä 
mittauskohdasta sivulle pienenee mittauksen pinnankuvauskyky nopeasti ja lähestyy arvoa 
0. Mitattaessa samasta kohdasta useampi mittaus, voi todennäköisyysmalli saada myös 
suuremman arvon kuin 1. 
    Jos todennäköisyysmalli siis saa korkeamman arvon kuin 1, on alueelle suoritettu mitta-
us useamman kerran. Sijoittamalla pinta-alat neljän mittausmenetelmän osa-aloihin (kuva 
5) havaitaan mittausten peittävän kussakin tapauksessa erikokoisen pinta-alan. Samalla ha-
vaitaan pinta-alojen päällekkäisyyksiä eli sama pinta-ala mitataan monta kertaa. Voimme 
tarkastella todennäköisyysmallin käyttäytymistä myös kolmiulotteisena (kuva 6). Kuvasta 
voidaan nähdä leikkauskohtien topografi an painottuminen osa-alalta tehtävissä pinnankar-
heuslaskelmissa.
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Kuva 6. Yksittäisten mittausten todennäköisyysmallit sijoitettuna eri mittaustapojen mukai-
sesti osa-aloille. Mittausten leikkauskohtien karheuden merkitys osa-alan karheutta arvioita-
essa painottuu. Kuvassa on tehty kaksi mittausta vähemmän kuin aiemmissa esimerkeissä.

3 Tulokset

Kuvassa 6 esitetyn periaatteen mukaisesti voidaan yksittäisten mittausten todennäköisyys-
mallit summaamalla esittää, kuinka valittu mittausten sijoittelu painottaa osa-alan eri aluei-
ta. Näiden summattujen todennäköisyysmallien kertymäkäyrät on esitetty kuvassa 7.
    Käytettäessä mittaustapaa A mittauksilla katetaan parhaiten koko mitattava osa-alue. 
Yksittäinen osa-alan piste tulee tarkastelluksi vain kerran. Mittaustavalla B muodostuu 
neljä painottunutta aluetta, joiden topografi a vaikuttaa saatuun pinnankarheusarvoon muita 
alueita enemmän. Mittaustapa C ei tässä tarkastelussa ole vertailukelpoinen, koska yhdelle 
osa-alalle kohdistuu vain yksi mittaus. Mittaustapa D painottaa eniten mittauksen keski-
kohtaa, ja tämän alueen topografi alla on kaikkein suurin merkitys saadulle pinnankarhe-
usarvolle.
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Kuva 7. Kuvassa 6 esitetyn periaatteen mukaisesti summattujen  todennäköisyysmallien kerty-
mäkäyrät eri tavoin sijoitetuille mittauksille. Mittaustapa A kattaa parhaiten koko mittausalu-
een, kun taas mittaustapa D keskittää mittauksia eniten yhdelle alueelle.

4 Johtopäätökset

Viivamenetelmällä tehdyt pinnankarheusmittaukset voidaan sijoittaa tarkasteltavalle pin-
nalle eri tavoin. Mittausten sijoittaminen pinnalle vaikuttaa pinnasta saatuun otokseen ja 
siten saatuihin pinnankarheusarvoihin. Tällä on erityisesti merkitystä silloin, kun mitatta-
vana on puun tapainen epähomogeeninen pinta. Puun karheus voi vaihdella eri suunnissa 
ja paikallisesti. Jos mitattava pinta on homogeeninen, ei valitulla mittausten sijoitustavalla 
ole teoriassakaan vaikutusta saatuihin mittaustuloksiin. 

Taulukko 2. Mittaustapojen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin.

A Soveltuu erityisesti homogeenisille pinnoille yhden suunnan keskimääräisen 
 karheuden määrittämiseen sekä paikallisen karheusvaihtelun määrittämiseen.  
 Mittaussuunnalla ei joko ole merkitystä tai sen merkitystä ei haluta ottaa 
 huomioon. 
B Soveltuu erityisesti kahden suunnan keskimääräisen karheuden määrittämiseen 
 ja paikallisen karheusvaihtelun määrittämiseen. Muilla mittaussuunnilla ei joko  
 ole merkitystä tai niiden merkitystä ei haluta ottaa huomioon.
C Soveltuu pinnan keskimääräisen karheuden määrittämiseen ja suunnan 
 keskimääräisen vaikutuksen määrittämiseen. Paikallinen vaihtelu ja suunnan 
 vaikutus sekoittuvat yksittäisissä mittauksissa.
D Soveltuu suuntien keskimääräisen karheuden määrittämiseen ja paikallisen 
 karheusvaihtelun määrittämiseen epähomogeenisille pinnoille. Korostaa pinnan  
 ominaisuuksia erityisesti mittausten leikkauspisteessä.
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