
Tutustumassa puurakentamisen kovaan ytimeen

Löyly

Väkeä aamukahvilla, lapsia kirmailemassa, vanhempia löhöilemässä tyynyillä, turisteja ihailemassa 
ohitse lipuvia purjeveneitä. Ihanassa auringonpaisteessa, tyynen meren äärellä, lämmin lankkulattia 
jalkojen alla. Helsinkiin, aivan ruotsinlaivojen likelle on noussut kuin uusi iso rantakallio. 1800 neliön 
kokoinen, veistoksellinen terassi kätkee suojiinsa yleisen saunan, Hernesaaren Löylyn.

Arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara kutsuvat Löylyn puista suojarakennelmaa Hulmuksi. Se suojaa
alle jäävää saunarakennusta, jossa on kolme erilaista saunaa: savusauna, kertalämmitteinen sauna ja 
tilaussauna. Löyly on oikeastaan rakennustaideteos joka yhdistää luontevalla tavalla meren, luonnon ja 
urbaanin kaupunkiympäristön. Luonnonmateriaali, high tech -toteutus.

Keski-Suomessa paraikaa vietettävän saunaviikon kunniaksi on hienoa huomata että nyt suomessa on 
uusi, kansainvälisestikin noteerattu sauna, joka on jo inspiroinut  muitakin suunnittelijoita, 
paikkakuntia ja rahoittajia rakentamaan vesitöjemme äärelle saunomiseen pyhitettyjä keitaita. 

KUVA terassilta

Hankasalmen Kotiteollisuusseuran ja Kotiseutuyhdistyksen Sirkku Ylösen ja Aino Ahon järjestämällä 
puurakentamiseen painottuneella, kaksipäiväisellä kesäretkellä Helsinkiin koettiin elämyksiä uuden ja 
vanhan puurakentamisen äärellä.

Matkan opastettuina kohteina olivat Ateneum, Kansallismuseo, Tamminiemi ja Kekkosen rantasauna 
sekä Seurasaaren ulkomuseo. Uusia rakennuksia: UPM-toimitalo Biofore House Töölönlahdella, 
Kampin Hiljaisuuden kappeli Narikkatorilla ja toukokuussa valmistunut Löyly. Rakennuksia, jotka 
edustavat parasta, kansainvälisestikin arvostettua suunnittelua ja rakentamista, mitä puusta tänä päivänä
meillä Suomessa saadaan aikaa.

Biofore House

Vuonna 2013 valmistunut  uusi pääkonttori sijaitsee Finlandia-taloa vastapäätä. Tavoitteena oli 
huippuluokan arkkitehtuuri, jota pääsi toteuttamaan Pekka Helin, Mariitta Helineva ja Hanna Euro. 
UPM:n omia tuotteita on hyödynnetty sekä ulko- että sisätiloissa: ulkoverhoilussa  valkokuullotettua 
tuppeen sahattua lautaa, massiivipuurimoitusta, vaneria ja ikkunoissa sahatavarasta valmistettuja 
aurinkosäleikköjä. Sisäpinnoissa on taivutettavaa saarniviilutettua vanerilevyä ja laminoitua, 
ääntäeristävää viilupintaista levyä. Asemakaava ei sallinut maksimaalista puun käyttöä ja lopputulos on
mykistävän hieno yhdistelmä puuta ja terästä.

KUVA sisäänkäyntikerroksen atrium-tilasta.



Kampin kappeli 

Sisältä tosiaankin täysin hiljainen kappeli on  neljässä vuodessa vetänyt puoleensa jo miljoona kävijää. 
Se sijaitsee vilkkaalla paikalla Narikkatorilla ja on kaikille avoin hiljentymispaikka. Kappelin 
suunnitelleet arkkitehdit Mikko Summanen, Niko Sirola ja Kimmo Lintula puhuvat “juurista”, joista 
hyvä arkkitehtuuri kasvaa.
Kappelin sali on 11,5 m korkea pyöreähkö puinen tila, jossa ei ole ikkunoita. Näin ollen ei ole 
myöskään ulkoa tulevia ärsykkeitä. Ulkoseinät on tehty kuusesta ja pinnoitettu nanotegnologiaa 
hyödyntävällä vahalla. Sisäseinät on tehty muotoonjyrsityistä tervaleppälankuista. Kalusteet ja sisäovi 
ovat saarnea. Kaunis tila, jossa aika pysähtyy ja kaikki muu jää ulkopuolelle.

KUVA sisältä tai ulkoa.

Seurasaareen siirretyt rakennukset kokonaisine pihapiireineen ovat kattava kooste miten suomessa on 
ennen vanhaan rakennettu alkeellisilla työvälineillä puun tuntemusta ja mielikuvitusta käyttäen. 
Niemelän torpan lankkulattialta on harpottu pitkiä askeleita tämän päivän tietokoneohjattuun puun 
käsittelyyn. Esimerkit osoittavat että puuta osataan suomessa käyttää monipuolisesti ja sen 
ominaisuuksia ymmärretään arvostaa, tutkia ja kehittää.

Puu on ollut ja tulee aina olemaankin luonnonmateriaalina joustava ja oikein käytettynä kestävä 
materiaali, jota voi tarvittaessa huoltaa ja paikkailla. Löyly-rakennuksen arkkitehdit ovat todenneet että 
tarvittaessa on helpompi vaihtaa uusi lankku kuin vaikkapa Finlandia-talon seinän italialainen 
marmorilaatta. Jospa me palaisimme juurillemme ja niihin aitoihin asioihin jotka tekevät 
suomalaisuudesta ainutlaatuista.

KUVA matkalaisista Antin talon tuvassa.

Kesäisin järjestetyillä matkoilla on tutustuttu laajasti sekä talonpoikaiskulttuuriin että kirkko- ja 
kartanorakennuksiin ympäri Suomen. Opastetuilla kierroksilla pääsemme paikkoihin, joita muuten 
voisi ihailla vain ulkoa päin. Tulevilla matkoilla olisi tarkoitus tutustua uuteen hirsirakentamiseen 
juuriamme unohtamatta. Saunakulttuuri on myös mielenkiintoisessa kehittymisvaiheessa, jota on ilo 
seurailla. Puurakentaminen on nyt hyvässä tuulessa ja kasvun vauhdissa.

SIRKKU YLÖNEN


