Lembit Tork, arkkitehti

Saman rakennuksen osallistuminen kahteen,
täysin erilaisten materiaalien käyttöä tunnustavaan kilpailuun voi tuntua ajatuksena
oudolta. Etenkin kun ensisilmäyksellä Vuoden
puurakennuksesta ei itse puuta ensin huomaa
edes tikun vertaa. Talon yksityiskohtiin sekä
niistä rakentuvan kokonaisuuden eheyteen on
kuitenkin kiinnitetty tavattoman paljon huomiota. Materiaalit ja toteutus ovat taitavasti
tasapainossa keskenään.
Jo taloon johtava tie on kuin näytelmän
esikirjoitus. Käännytään suurelta maantieltä
metsän läpi kulkevalle hiekkatielle. Saavutaan
aukean reunaan. Katse kiinnittyy välittömästi
sadan metrin etäisyydellä kohoavan rakennuksen tummaan silhuettiin. Siellä se on, keskellä
avaraa maisemaa.
Kaksi ristikkäin olevaa suorakuutiota
Talon ulkoinen olemus koostuu kahdesta toisiinsa nähden ristikkäisestä suorakuutiosta.
Ensimmäisen muodostavat ammoin hylätyn
navetan luonnonkiviseinät, tai oikeammin
niiden rauniot. Toinen osa on niiden ylle
kuin mystillisesti leijumaan nostettu, musta
ja ikkunaton laatikko tai kirstu – jotain, jolla
maalaisjärjen mukaan ei pitäisi olla asumisen ja
elämisen kanssa mitään tekemisistä. Vaikutelma
on kuitenkin luotu tietoisesti; sen synnyttämä
vaikutus on abstrakti ja voimakas.
Salamyhkäinen ulkopinta
Minimalistinen muotokieli antaa tilaa rakennuksen mittasuhteille ja pintamateriaaleille. Ylös
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Kukonkartanon – Kukemõisa –
tilan vierastalo Järvamaalla

Sekä Vuoden 2012 Betonirakennus että Vuoden Puurakennus
-kilpailuihin Virossa osallistunut ja jälkimmäisessä myös voiton
napannut Kukonkartanon talo on mielenkiintoinen ja omaperäinen monellakin tapaa. Sen tilat avautuvat kuin arkkitehtoninen näytelmä tai sipuli – kuori kuorelta edeten sisemmäs kohti
suunnittelijansa ajatuksenjuoksun harmonista ydintä.

nostetun kuution ulkopinta hätkähdyttää, aivan
kuin se eläisi. Keskipäiväinen auringonpaiste
saa pinnan hehkumaan ja kimaltelemaan, se
muodostuu ikään kuin pienistä kvartsikiteistä
tai keraamisesta materiaalista. Pilvisempinä
päivinä kuution kylki rauhoittuu ja jämäköityy, se antaa itsestään hieman sensuaalisen
mattapintaisen vaikutelman. Materiaali on
kuin keskellä ikuista alkemiallista muuntumisprosessia.
Lähempi tarkastelu osoittaa, että rakennuksesta on toki puutakin, vieläpä erittäin
kekseliäästi käytettynä.
Kapeista paanuista limittäin, mutta tavallista
toteutusta tiheämmäksi ladottu vesikate antaa
katon ja ulkoseinien pinnalle huolitellun ilmeen.
Mustanpuhuvaa petsiä on sivelty reippaasti
ja useita kerroksia. Käsittelyn myötä hennosti
peilaavaksi muuttuneesta puun pinnasta voi
silti erottaa puunsyyt, mikä lisää luonnonmukaisuuden tuntua. Modernismia noudattaen
uloimmat nurkkapaanut on leikattu tarkasti
muotoon, ja liitoskohdat on katettu samanvärisellä muotoon taivutetulla reunapellillä. Lopputulos on tasainen ja siltikin rosoisen ilmeikäs
massiivipinta, jonka omaperäisyyttä pinnan
kiiltely täydentää.
Kiviseinien kätkössä
Mutta missä on sisäänkäynti? Kiviseinät kätkevät taidokkaasti asioita sisuksiinsa. Talon
takimmaisella kyljellä sijaitsee lämmitetty
ja ilmastoitu vierailijoiden asumistila. Se on
vanhojen muurien väliin tehty, yksityisyyttä
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Vierastalo Järvamaalla yllättää materiaalien tai-

dokkaalla vuoropuhelulla.
2

Betonipinnat ovat parasta laatuokkaa niin lat-

tioissa, seinissä kuin kylpyhuonekalusteissa. Myös
uima-allas terassilankkuineen on valettu betonista.

tarjoava galleriahuoneisto, jonka sisustuksen
on inspiroinut ympäröivä maisema.
Se, mikä ulospäin näyttää hylätyltä, onkin
sisältä sopuisaa ja turvallisuuden tunnetta
tarjoavaa tilaa. Tietoista ”ränsistymisen estetiikkaa” tavoitellut omistaja antoi rakennusmiehille tiukat ohjeet siitä, että kiviseinien ovi- ja
ikkuna-aukkojen alkuperäisiä – nyt lohjenneita
ja kuluneita puuraameja – ei missään tapauksessa saanut purkaa eikä korjata.
Ensimmäisen kerroksen avointa tilaa ympäröi lattiasta kattoon ulottuvat lasiseinät. Suurin
osa yksityisyyttä tarjoavista tiloista on sijoitettu
teräspilareiden varaan rakennettuun toiseen kerrokseen. Sen valaistuksesta huolehtivat kapeat
viirumaiset kattoikkunat sekä pihan suuntaan
avautuvat suuret ikkunat. Takimmaisella seinällä on myös yksi vaakasuuntainen, matala
ja pitkä ikkuna. Rakennuksen julkisivun puhtauden ja koskemattomuuden tunteen nimissä
kaikki ”leijuvan kuution” ikkunat on sijoitettu
niin, ettei niitä voi talon etupuolelta nähdä.
Talon toiseen kerrokseen johtaa hennolta
näyttävä teräsportaikko, joka tukeutuu monoliittiseen betonista valettuun ja terrazzo-tekniikan
mukaisesti hiekkapuhalluksella pintaviimeis-
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teltyyn seinään. Huoneen keskellä on myös
kuin ilmaan ripustettuna viimeistelemättömästä betonilevystä valmistettu taulu, joka
on kuin sanaton viite talon ”leijuvalle” toiselle
kerrokselle. Viittaus voi tosin olla myös kunnianosoitus Stanley Kubrikin klassikkoelokuvalle
"2001: Avaruusseikkailu", jossa apinat palvoivat
mustaa kivistä monoliittipatsasta.
Ylemmän kerroksen käytävä on hauskasti
ja ennakkoluulottomasti katettu yltympäriinsä
tammiparketilla – niin lattiat, seinät kuin kattokin.
Ylemmässä kerroksessa olevat viisi eri
tilaa – mukaan lukien makuuhuoneen yhteyteen rakennettu kylpyhuone – ovat hallittu
yhdistelmä tanskalaisen huonekalutuotannon
1. kerros

2. kerros
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perinteitä kunnioittavaa vanerilevyä, puulistoja,
hiekkaisen maan pintavaikutelmaa jäljittelevää
betonia, venetsialaista rappausta ja muita materiaaleja. Pikkutarkkuuden ja positiivisella tavalla
eksistentialistisen tyylitajun huipentumana voi
pitää raakateräksestä ja puusta räätälityönä
valmistettuja valokatkaisimia. Niiden suunnittelijan on täytynyt olla hullumielinen nero.
Ehyt kokonaisuus
Kokonaisuus on hämmästyttävän eheä niin
sisältä kuin ulkoa, ulottuen lattiasta toisen
kerroksen kattoon. Rakennuksessa käytetyt
luonnonmukaiset materiaalit ovat keskenään
harmoniassa. Ne viestivät samanaikaisesti sekä
jämäkkyyttä että haurautta.
Kolmesta rakennuksesta koostuvan maatilan
kruununa toimii juuri tämä vierastalo. Kaikkialla on hyödynnetty puuta ja kiveä. Arkkitehti
on onnistuneesti yhdistellyt uusia ratkaisuja
jo olemassa oleviin – sekä konseptin puolesta
että mittakaavallisesti. Ulospäin näkyvien
yksityiskohtien visuaalinen kehystäminen
ovi- ja ikkuna-aukkojen avulla on vaikuttava
taidonnäyte.
Kukonkartanon tilarakennusten arkkitehtonisessa ratkaisussa voi nähdä viitteitä Carlo
Scarpan, Alvar Aallon ja Luis Barraganin kaltaisten mestarien ajattomasta tyylistä. Nykyajan nimistä mieleen nousevat Steven Holl tai
tietyissä kohdin arkkitehtuuritoimisto Olson
Sundberg Kundig Allenin toteuttama studiotalo
Seattlessa. Arkkitehtoninen ilmaisu on ilahduttava kokonaisuus yksinkertaista ortogonaalista
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geometriaa ja arkaaista muotokieltä, mitä on
täydennetty harvinaisella mahdollisuudella
käyttää monipuolisesti eri materiaaleja.
Yhteistyön tulos
Arkkitehdin ohella kiitos kuuluu toki myös projektin toisille osapuolille: rakennuttajalle, joka
ei keskittynyt vain työmiesten valvontaan vaan
auttoi myös aktiivisesti eri sisustusratkaisujen
ja yksityiskohtien ideoinnissa. Pienen muotokielen ja maisemasuunnittelun spesialisteille
arkkitehti Ivar Lubjakulle ja muotoilija Maria
Pukkille. Sisätilojen suunnittelusta vaiheittain
vastanneille sisustussuunnittelijoille Pille Lausmäelle ja Liisa Põimelle.
Talo on suurenmoinen puu-, kivi-, teräs-,
lasi- ja maisema-arkkitehtuurin puolestapuhuja,
sekä esimerkillinen kohde entisöintiprojektin
toteuttamisesta. Se esittelee onnistuneesti eri
materiaalien yhdistelemistä toisiinsa. Lopputulos on sekä ideansa puolesta että toteutukseltaan
hienostuneen taiteellinen mestariteos.
Kukonkartanon – Kukemõisa – tilan vierastalo
Järvamaalla, Viro
Arkkitehti: Emil Urbel
Piensuunnittelu ja maisemointi: Ivar Lubjak,
Maria Pukk
Sisustusarkkitehdit: Pille Lausmäe, Liisa Põime
Rakennuttajat: Tom Arula, Tõnu Peipman,
Egon Kivi
Projektin kesto: 2007 – 2012
Valmistunut: 2012
Pinta-ala: 150 m2

Guest building at Kukemõisa Manor House
in Järvamaa
The guest building at Kukemõisa – the Rooster
Manor House – in the Järvamaa area in Estonia combines different materials skilfully: wood,
stone, steel and glass. The project was nominated
for both the Concrete Building of the Year 2012
and the Wooden Building of the Year; it was
awarded the first prize in the latter competition.
The guest building of the Manor House was
designed by architect Emil Urbel as two cuboids
standing crosswise with respect to each other.
The first cuboid shape is formed by the natural
stone ruins of the old animal shed. The second is
a black and windowless box, which is suspended
so that it appears to float above the ruins. The
laid roof consists of dark stained shingles.
The open space on the ground floor is enclosed
by full-height glass walls. Most of the rooms
with more privacy are located on the upper floor
built on steel columns and reached by a steel
staircase supported on a monolithic concrete
wall with sand-blasted finishing implemented
using the terrazzo technique. A painting realised
on a crude concrete board seems to be suspended
from air in the centre of the room.
The five separate rooms on the upper floor
display plywood boards, wooden mouldings,
concrete in imitation of a sandy ground surface, Venetian plaster and other materials in a
controlled combination based on the traditions
of Danish furniture production
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