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Tiivistelmä

Hämeenlinnan Evolle suunnitellaan par-

haillaan maailman ensimmäisen tiedekan-

sallispuiston perustamista. Kansallispuiston 

suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, ja 

tämän työn tarkoitus on osallistua keskus-

teluun siitä, miten uutta kansallispuistoa 

voitaisiin kehittää arkkitehtuurin keinoin. 

Työn tavoitteena on esittää uuden kansallis-

puiston luonto- ja tiedekasvatusta palveleva 

arkkitehtoninen konsepti, ja se perehtyy 

siihen miten kyseinen konsepti puumoduu-

lirakentamisen tekniikalla voidaan suunni-

tella ja toteuttaa kansallispuiston arvokasta 

luontoa varjelevalla tavalla.

Työ perehtyy Evon retkeilyalueen ja siihen 

liittyvän Hämeen ammattikorkeakoulun 

opetusmetsän alueen analyysin kautta kaa-

vaillun tiedekansallispuiston ympäristöön. 

Analyysin teoreettisena viitekehyksenä 

käytetään luonnonmaiseman tilaa ark-

kitehtuurin näkökulmasta käsittelevää 

kirjallisuutta. Suunnittelualueanalyysin ja 

Evon tiedekansallispuistoa valmistelevan 

työryhmän sekä alueella luontokasva-

tusta järjestävän Vanajavesikeskuksen 

edustajien kanssa käytyjen keskustelujen 

pohjalta on tiedekansallispuistolle laadittu 

tilallis-toiminnalliset strategiset kehittämis-

tavoitteet ja yleissuunnitelma.

Yleissuunnitelman konseptin lähtökohtana 

on luoda integroitu kokonaisuus, jossa 

kansallispuiston tiedotus ja opetus tapah-

tuvat luonnonhelmassa. Konsepti perustuu 

kahteen tiedekehään, joiden äärelle tiede-

kansallispuiston luonto- ja tiedekasvatusta 

palvelevat tilat hajasijoitetaan. Tiedekehät 

ovat rengasmaisia luontopolkuja, joiden 

linjaukset on suunniteltu siten, että ne mo-

nipuolisesti kattaisivat Evon eri maisema- ja 

luontotyyppejä. Uudet tilat on sijoiteltu 

niiden varrelle maisemallisesti kiinnostaviin 

kohtiin. Valittu konsepti asettaa erityisiä 

luonnonsuojelullisia haasteita uusien tilojen 

suunnittelulle ja toteutukselle, ja työ pereh-

tyy kirjallisuuden ja referenssikohteiden 

kautta siihen, miten haasteet ovat ratkais-

tavissa arkkitehtonisesti laadukkaalla tavalla 

puumoduulirakentamisen keinoin.

Lopuksi työssä esitellään yksityiskohtaiset 

suunnitelmat uudesta puurakenteisesta mo-

duulijärjestelmästä, jota voidaan käyttää tie-

depolkujen tilojen toteutukseen, sekä kaksi 

tiedekehille laadittua viitesuunnitelmaa, 

jotka havainnollistavat sen käyttömahdol-

lisuuksia. Suunniteltu moduulijärjestelmä 

perustuu puurakenteiseen, tilamoduulien 

ja esivalmistetuista komponenteista koot-

tavan ulkoisen kehikon yhdistelmään, ja 

sen suunnittelussa on erityisesti kiinnitetty 

huomiota siihen, miten uudisrakennukset 

voidaan kuljettaa ja rakentaa eri puolille 

kansallispuistoa ilman että ne aiheuttavat 

pysyviä vaurioita arvokkaalle luonnolle.
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Abstract

In Evo, Hämeenlinna, founding of  the 

world’s first science national park is cur-

rently under planning. The planning is still 

in its initial stages, and the aim of  this thesis 

is to participate in the discussion of  how 

the new national park could be developed 

through the means of  architecture. The aim 

of  the thesis is to present an architectural 

concept that serves the nature and science 

education of  the new national park, and it 

explores how – through modular timber 

construction – such a concept can be de-

signed and realized in a way that preserves 

the valuable nature of  the park.

Through the analysis of  the Evo hiking area 

and the adjacent teaching forest of  Häme 

University of  Applied Sciences, the thesis 

explores the surroundings of  the planned 

national park. The theoretical framework 

of  the analysis is based on architectural 

literature concerning the spatial aspects of  

natural landscapes. Based on the analysis of  

the planning area and personal communi-

cations with representatives for the science 

national park development group and Van-

ajavesikeskus – an organization currently 

arranging nature education in Evo, a set of  

spatial and functional strategic guidelines 

and a master plan for the science national 

park have been elaborated.

The aim of  the master plan is to create an 

integrated concept, in which the national 

park’s information and education take 

place in the nature. The concept consists of  

two science rings along which new spaces 

serving the nature and science education 

of  the national park are decentralized. The 

science rings are circular nature trails, and 

their routes have been planned to diversely 

cover the varying types of  nature and land-

scapes found in Evo. The new spaces are 

situated along the trails at locations with 

especially interesting landscapes. However, 

the chosen concept sets particular challen-

ges of  natural protection for the design 

and realization of  the new spaces. Through 

technical literature and reference projects, 

the thesis explores how these challenges 

can be solved with high architectural quali-

ty through the means of  modular timber 

construction.

Finally, the thesis presents a detailed design 

of  a modular timber construction system 

for realizing the new spaces along the 

science trails, and two reference imple-

mentations based on the master plan for 

the science national park. The proposed 

timber based modular system combines 

volumetric modules with an external fra-

me consisting of  prefabricated structural 

components. During the design process, 

particular attention has been payed to how 

the new buildings can be transported to 

and erected at different sites within the na-

tional park without permanently damaging 

the valuable nature.
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EVON SIJAINTI 1:1 200 000 
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1. JOHDANTO
Evon tiedekansallispuistohanke

Marraskuussa 2020 ympäristöministeriö 

hyväksyi valmisteluun lakiesityksen Evon 

tiedekansallispuiston perustamiseksi.1 Evo 

on yksi Etelä-Suomen tärkeimpiä vanho-

jen metsien alueita, ja sillä on merkittäviä 

luonnonsuojelullisia ja maisemallisia arvoja. 

Kansallispuistosta halutaan kehittää kan-

sallisesti merkittävä matkailukohde, jonka 

tarkoitus on avata alueen luontoa ja siellä 

tehtävää tutkimusta laajemmalle yleisölle. 

Lain valmistuessa Evosta tulisi maailman 

ensimmäinen tiedekansallispuisto, ja 6200 

hehtaarin laajuisena olisi se Etelä-Suomen 

suurin metsäkansallispuisto.2

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yksi 

tieteen ydintehtäviä ja Evon tiedekansal-

lispuisto merkittävä hanke tutkimustiedon 

1 ”Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: 
Kansallispuistoesityksistä Sallatunturi ja Evo jatkoon,” 
Ympäristöministeriö, päivitetty 17.11.2020, https://
ym.fi/-/ymparisto-ja-ilmastoministeri-mikkonen-
kansallispuistoesityksista-sallatunturi-ja-evo-jatkoon.
2 Niko Nappu et al., ”Esitys maailman ensimmäisen 
tiedekansallispuiston perustamiseksi Evon alueelle” 
(julkaisematon esitys, 25.5.2020), pdf.

jakamiseksi laajemmalle yleisölle. Evon 

alueella on pitkä tieteellisen tutkimuksen 

historia, ja muun muassa Hämeen ammatti-

korkeakoulu (HAMK), Helsingin yliopisto, 

Suomen Ympäristökeskus ja Luonnon-

varakeskus ovat jo yli sadan vuoden ajan 

tehneet tieteellistä tutkimusta alueella. 

Alueella tehdyt tutkimukset tarjoavat vuosi-

kymmenten seurantoihin perustavaa tietoa 

esimerkiksi metsien ja vesistöjen luonnosta, 

mikä auttaa ennustamaan luonnossa tapah-

tuvia muutoksia. Tiedon jakamisella on 

yhteiskunnallisesti suuri merkitys.3

Tieteellisen tutkimuksen jakamisen lisäksi 

Evon tiedekansallispuiston on myös 

arvioitu vaikuttavan positiivisesti tervey-

teen, luontoarvoihin, biodiversiteettiin ja 

paikalliseen talouteen. Tiedekansallispuisto 

3 Nappu et al., ”Esitys maailman ensimmäisen 
tiedekansallispuiston perustamiseksi Evon alueelle.”

nähdään tapana vahvistaa Evon arvokkaan 

luonnon suojelua, ja tuomalla tiedettä esille 

positiivisessa valossa pyritään puitteet sen 

tekemiseen myös tulevaisuudessa turvata. 

Tiedekansallispuiston arvioidaan tuovan 

alueelle lisää kävijöitä ja luovan uusia 

työpaikkoja harvaan asutulle alueelle, ja 

uudesta tiedekansallispuistokonseptista 

toivotaan myös kansainvälistä matkailun 

vetovoimatekijää.4

Tätä työtä tehdessä Evon tiedekan-

sallispuistohanketta valmistelee kaksi 

työryhmää: alueellinen työryhmä sekä 

tiedetyöryhmä. Alueellinen työryhmä koos-

tuu alueen paikallisista toimijoista, joihin 

kansallispuistohanke suoraan vaikuttaa, 

esimerkiksi HAMK:ista, maanomistajista 

ja paikallisista metsästäjistä. Tiederyhmä 

4 Nappu et al., ”Esitys maailman ensimmäisen 
tiedekansallispuiston perustamiseksi Evon alueelle.”

taas valmistelee esitystä Evon luonto- ja 

tiedekasvatuksen konseptista, suunnitellen 

miten alueella tehtävää tutkimusta tulisi 

jakaa laajemmalle yleisölle.5 Esityksessään 

kansallispuiston perustamiseksi tiederyhmä 

on ideoinut luonto- ja tiedekasvatuksen 

malliksi tiedepolkukonseptia. Tiedepolut  

olisivat luontopolkuja, joihin liittyy niin 

fyysisiä kuin digitaalisiakin palveluita, jotka 

kertovat kävijälle Evon luonnosta ja siellä 

tehdystä tieteellisestä tutkimuksesta. Esi-

merkkeinä fyysisistä palveluista tiederyhmä 

esittää näyttelyt, ja digitaalisten palveluiden 

tarkoitus olisi antaa kävijälle ajankohtaista 

tietoa luonnossa sijaitsevien sensoreiden 

mittaustuloksista ja mahdollistaa niihin 

tutustumisen myös etänä. Tiedepolkujen 

olisi myös tarkoitus tarjota yleisölle mah-

dollisuus osallistavaan tieteen tekoon. 
5 John Loehr ja Niko Nappu (Evon tiederyhmä), 
suullinen tiedonanto, 30.3.2021.
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Tiedekansallispuistossa kävijä voisi oma-

kohtaisesti tutustua kenttäbiologin työhön 

luontoa havainnoimalla, näytteitä ottamalla 

ja niitä analysoimalla.6

Työn lähtökohdat ja tavoitteet

Evon tiedetyöryhmä on esityksessään 

kansallispuiston perustamiseksi esittänyt 

alustavan konseptin ja alustavat linjaukset 

Evon tiedepoluille. Kuten ryhmä esityk-

sessään huomauttaa, ovat linjaukset vain 

esimerkkejä, eikä niiden sisältöä vielä 

ole suunniteltu tarkkaan.7 Tämän työn 

tarkoitus on osallistua keskusteluun siitä, 

minkälaiseksi tiedekansallispuiston luonto- 

ja tiedekasvatuksen konsepti tulisi kehittää. 

Työssä tutkitaan miten arkkitehtuurin 

keinoin olisi mahdollista edesauttaa uuden 

kansallispuiston tavoitetta perehdyttää suu-

rempi yleisö Evon luontoon ja siellä teh-

tävään tutkimukseen. Evon tiedetyöryhmä 

ei ole toiminut diplomityön tilaajana, vaan 

työ on tehty itsenäisesti ja sen tarkoituksena 

on esittää oma visio Evon tiede- ja luon-

tokasvatuksen tilallisesta muodonannosta. 

Koska työn tavoitteena kuitenkin on esitellä 

kansallispuiston kaavailtua toimintaa ja 

sen tavoitteita palveleva konsepti, on työ 

6 Nappu et al., ”Esitys maailman ensimmäisen 
tiedekansallispuiston perustamiseksi Evon alueelle.”
7 Nappu et al., ”Esitys maailman ensimmäisen 
tiedekansallispuiston perustamiseksi Evon alueelle.”

tehty dialogissa tiedetyöryhmän edustajien 

kanssa ja heidän näkemyksiään ja toiveitaan 

pyritty huomioimaan.

Arkkitehtuuria ei työssä nähdä välttä-

mättömänä keinona ihmisten luonto- ja 

ympäristötietämyksen lisäämiseen – lähtö-

kohtaisesti oletetaan parhaat puitteet luon-

toon tutustumisen löytyvän itse luonnosta. 

Arkkitehtuuri nähdään kuitenkin keinona, 

jolla on potentiaalia täydentää vierailua kan-

sallispuistossa tarjoamalla tilat toiminnoille, 

jotka lisäävät ihmisen luontotietämystä, 

mutta joita ei aina ole mahdollista järjestää 

ulkona. Tällaisia toimintoja ovat esimerkik-

si näyttelyt, luennot ja työpajat. Kyseiset 

toiminnot voivat tarjota vierailijalle laa-

jemman tietopohjan, mihin peilata omia 

kansallispuistossa tekemiään havaintoja, ja 

näin ollen auttaa kävijää saamaan enemmän 

irti vierailustaan. Lisäksi arkkitehtuuri 

nähdään työssä elementtinä jolla on po-

tentiaalia rikastuttaa tiedepuistossa kävijän 

luontokokemusta ja jolla siten myös on 

potentiaalia epäsuorasti palvella tiedekan-

sallispuiston tavoitteita innostamalla ihmi-

siä oppimaan lisää luonnosta ja lisäämään 

omaa ympäristötietoisuuttaan.

Kuva 1. Talvisia mäntyjä Evolla.
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Siinä missä työn tavoitteena on kehitellä 

uuden tiedekansallispuiston toimintaa 

palveleva ja sen käyttäjien luontokokemusta 

rikastuttava arkkitehtoninen konsepti, on 

suunnittelutyön tärkeimmäksi lähtökoh-

daksi otettu Evon arvokkaan luonnon ja 

sen maisemallisten arvojen vaaliminen. 

Työssä tutkitaan, miten puu-moduuliraken-

tamisen keinoin voidaan suunnitella uuden 

tiedekansallispuiston tarpeita palvelevia 

tiloja arkkitehtonisesti laadukkaalla ja kiin-

nostavalla tavalla ja siten, että niiden käyttö 

ja toteutus ovat linjassa kansallispuiston 

luonnonsuojelullisten tavoitteiden kanssa.

Työn rakenne

Työ koostuu neljästä osiosta: suunnitte-

lualueen analyysista, tiedekansallispuiston 

kehittämissuunnitelmasta, kansallispuiston 

puurakenteisen moduulijärjestelmän 

suunnitelmasta sekä kahdesta viitesuun-

nitelmasta, jotka havainnollistavat, miten 

moduulijärjestelmä on sovellettavissa 

kansallispuistossa. Työn painopiste on kah-

dessa viimeisessä osiossa.

Analyysissä tutkitaan uuden tiedekansallis-

puiston aluetta tavoitteena kartoittaa suun-

nittelutyön reunaehdot. Evon tiederyhmän 

asettamien tavoitteiden ja analyysin pohjalta 

esitetään työn toisessa osiossa laadulliset 

tavoitteet tiedekansallispuiston toiminnan 

kehittämiseksi. Tavoitteet keskittyvät erityi-

sesti rakennettuun ympäristöön, ja niiden 

pohjalta esitetään yleissuunnitelma kan-

sallispuistoon tehtävistä arkkitehtonisista 

toimenpiteistä.

Työn kolmannessa osiossa perehdytään 

siihen, miten esivalmisteisten, puuraken-

teisten moduulien avulla voidaan kehittää 

tilallinen konsepti, joka yleissuunnitelman 

mukaan palvelisi tiedekansallispuiston 

toimintaa kävijän luontokokemusta rikas-

tuttaen, ja joka on toteutettavissa luontoa 

varjelevalla tavalla. Osiossa perehdytään 

alan kirjallisuuden kautta puumoduulira-

kentamisen teknillisiin ja logistisiin haastei-

siin sekä referenssikohteiden kautta siihen, 

minkälaiset sommitelmalliset lähtökohdat 

kyseinen rakennustapa antaa uudisraken-

nusten suunnittelulle. Osiossa esitetään 

yksityiskohtaiset suunnitelmat tiedekan-

sallispuiston toimintaa palvelevasta mo-

dulaarisesta rakennejärjestelmästä. Suun-

nitteluratkaisuissa on keskitytty erityisesti 

siihen, miten ne mahdollistavat rakennus-

ten toteutuksen luontoa vahingoittamatta, 

mutta myös niiden toiminnallisuuteen, 

tilakokemukseen sekä maisemasuhteeseen 

on kiinnitetty huomiota. Viimeisen osion 

viitesuunnitelmissa esitetään kaksi yleis-

suunnitelman pohjalta tehtyä esimerkkiä 

siitä, miten moduulijärjestelmää voidaan 

soveltaa tiedekansallispuistossa.
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TARKASTELUALUE 1: 60 000
“Evon retkeilyalue,” Metsähallitus, pdf, haettu 1.4.2021, https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/evofinsveeng.pdf. 
Maanmittauslaitos, “Maastotietokanta.”
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2. ANALYYSI
Työn analyysin tavoitteena on kerätä 

riittävä tietopohja tiedekansallispuiston 

arkkitehtonisen konseptin kehittämisen ja 

suunnittelutyön pohjaksi. Analyysissä paitsi 

kartoitetaan suunnittelualueen fyysisiä omi-

naispiirteitä myös pyritään ymmärtämään, 

miten nykyistä retkeilyaluetta käytetään sekä 

mitkä tekijät tekevät siitä vierailun arvoisen 

kohteen. Analyysin aineistona käytetään 

Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen 

kartta-aineistoa, Evon retkeilyalueen kävi-

jätutkimusta sekä omakohtaisia havaintoja 

maastossa.

Koska kansallispuiston lopullinen aluerajaus 

ei vielä ole varmistettu, analyysin tutkimus-

alue on rajattu oman harkinnan mukaan. 

Analysoitava alueen laajuus on noin 12 x 

15 km, ja se sisältää Evon retkeilyalueen, 

HAMK:in opetusmetsän sekä niiden sisälle 

jäävät yksityisessä omistuksessa olevat 

enklaavit. Lisäksi retkeilyalueeseen suoraan 

liittyvät yksityisomisteiset luonnonsuoje-

lualueet on otettu mukaan tarkasteluun.
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LIIKENNE JA RETKEILY 1:60 000
Maanmittauslaitos, “Maastotietokanta.” 
Metsähallitus, “Evon retkeilyalue.”
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2.1 Liikenne ja retkeily

Evon retkeilyalue sijaitsee Kanta-Hämeessä 

Hämeenlinnan kaupungissa, entisen Lam-

min kunnan alueella. Vaikka alue sijaitsee 

maantieteellisesti keskeisellä sijainnilla 

Etelä-Suomen suurten asustuskeskusten 

välissä, se sijaitsee kuitenkin kaukana niiden 

välisistä valtateistä. Alueen joukkoliiken-

neyhteydet ovat heikot, ja aluetta palvelee 

vain yksi bussilinja, joka kulkee Lammin ja 

Evokeskuksen välillä. Yksityisautolla alueen 

pääasiallinen saapumissuunta on kantatie 

53 kautta Evokeskuksen metsäopiston 

pysäköintipaikalle. Evokeskuksessa sijaitsee 

HAMK:in metsäopiston kampus, jossa on 

pieni vierailijakeskus sekä kahvila. Alueella 

on myös runsaasti muita pysäköintialueita, 

mutta viitoitus niille on heikkoa, mikä 

tekee niiden löytämisen vaikeaksi aluetta 

tuntemattomalle.

Tutkimusalueella on laaja vaellusreittien ja 

luontopolkujen verkosto, joka kattaa noin 

kolmasosan alueesta. Vaellusreitit ovat osa 

Hämeen Ilves-vaellusreittiverkostoa, ja ne 

yhdistävät Evon Vääksyyn ja Päijänteen 

kansallispuistoon. Vääksy-Evo-Päijänne-

reitin pituus on yhteensä vajaa 50 km, ja 

Evolla on siten myös mahdollista käydä 

osana pidempää vaellusretkeä.

Evon vaellusreitit ovat vaativuudeltaan 

vaihtelevia, ja alueelta löytyy niin helppo-

kulkuisempia vanhoja ajopolkuja pitkin 

kulkevia reittiosuuksia kuin vaikeakulkuisia 

metsäpolkujakin. Merkittyjen reittiosuuk-

sien lisäksi alueella on tiheä ajopolkujen 

verkosto, ja merkityltä reitiltä poiketessa on 

eksymisen riski suuri. Myös Sami Mattson 

ja Tanja Tervonen ovat opinnäytetyössään 

kiinnittäneet huomiota Evon reittien 
Kuva 2. Alinen Rautjärvi. Evolle saavutaan Alisen Rautjärven rantaa pitkin, ja tieltä avautuu kauniit 
maisemat Evokeskuksen RKY-alueelle.
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heikkoon merkintään, ja yhteyksiä olisi hyvä 

selkeyttää sekä vaellusreittien että alueelle 

saapumisen kannalta.8

Alueella sijaitsee 14 leirintäaluetta tai nuo-

tiopaikkaa, joista löytyy myös käymälät. 

Leirintäalueet ovat keskittyneet erityisesti 

Niemisjärvien ja Sorsajärven alueille. 

Alueen ainoat vesipisteet sijaitsevat Evo-

keskuksessa ja sen läheisyydessä sijaitsevalla 

partion leirintäalueella.

8 Sami Mattsson ja Tanja Tervonen, ”Retkeilyä 
Evon alueella: Asiakaslähtöisyyttä aluekehitykseen,” 
opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu, 2013.

Kuva 3. Evokeskus. HAMK:in metsäopiston päärakennus. HAMK:in kampus palvelee rekteilijöitä pienellä vierailijakeskuksella ja kahvilalla. Monet 
kampuksen arvokkaista rakennuksista ovat nykyään tyhjillään ja kunnostuksen tarpeessa.
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Kuvat 4-5. Sorsajärvi ja Niemisjärvi. Retkeilyalueen rakennelmat vaihtelevat muodoltaan eivätkä muodosta ilmeeltään yhtenäistä kokonaisuutta, suurin osa niistä ovat kuitenkin hirsrirakenteisia.
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2.2 Käyttö

Seuraavalla aukeamalla on tiivistetysti 

esitetty tiedekansallispuiston kehittämisen 

ja rakennussuunnittelun kannalta oleelli-

simmat kävijätilastot – kuten retkeilyalueen 

vierailijoiden demografia, käyntien alueelli-

nen ja ajallinen jakauma sekä suosituimmat 

aktiviteetit. Tilastoja on käytetty hyväksi 

työn yleis- ja rakennussuunnittelussa tilojen 

ja toimintojen konseptuaaliseen kehittämi-

seen ja niiden mitoitukseen. Selostuksessa 

tiivistetään ainoastaan työn suunnitteluo-

siossa erityistä huomiota vaativat asiat.

Evolla on vuosittain noin 80 000 käyntiä, 

joista valtaosa tapahtuu heinäkuussa. Jo 

nykyiset kävijämäärät aiheuttavat suurta 

kulutusta alueen maaperälle ja kasvillisuu-

delle, mikä on erityisen selkeästi havaitta-

vissa leirintäalueiden ja nuotiopaikkojen 

yhteydessä, jossa maanpeitekasvillisuus 

usein on kokonaan kulunut pois. Epäviral-

listen arvioiden mukaan Evon vierailujen 

arvioidaan kasvavan noin 200 000 kävijään 

vuodessa, kun se muuttuu kansallispuis-

toksi 9, ja tiedekansallispuistoa kehittäessä 

olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten 

kasvavat käynnit voidaan ohjata alueelle 

kestävällä tavalla.

Lisäksi yöpymisien suureen määrään ja 

käyntien lähes täydelliseen keskittymiseen 

heinäkuuhun – sekä näiden kahden muut-

tujan väliseen mahdolliseen yhteyteen 

– on syytä kiinnittää huomiota. Käyntien 

keskittyminen kesälomakaudelle on sinänsä 

luontevaa, mutta koska Evo sijaitsee lii-

kenteellisesti syrjässä, on myös luontevaa, 

että alueella käydään erikseen ja viivytään 

pidempään eikä esimerkiksi poiketa pariksi 

9 Ronja Koskinen, ”Evo voisi olla maailman 
ensimmäinen tiedekansallispuisto,” Etelä-Suomen 
Sanomat, 10.4.2020, haettu 2.9.2021, https://www.ess.
fi/paikalliset/1477285.

Kuva 6. Sorsajärvi. Jo nykyiset kävijämäärät aiheuttavat suurta maaperän ja kasvillisuuden 
kulutusta erityisesti leirintäalueiden ja keittokatosten ympäristössä.
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tunniksi pidemmän matkan varrella. Vaikka 

alueelta ja sen läheisyydestä löytyy vuok-

ramökkejä, majoitus on alueella muuten 

täysin laavujen ja telttailun varassa. Kasva-

vista kävijämääristä johtuen olisi heinäkuun 

ruuhkahuippuja hyvä tasoittaa ja siksi olisi 

tiedekansallispuistoa kehittäessä hyvä lisätä 

ympärivuotisen majoituksen mahdollisuuk-

sia alueella.

Toinen huomion arvoinen asia kävijäti-

lastoissa on yli 65-vuotiaiden merkittävä 

aliedustus Evon vierailijoissa. Vaikkei asian 

syytä tässä työssä ole selvitetty, on kuitenkin 

syytä epäillä, että vaellusreittien vaikeakul-

kuisuus ja tiedotuksen puute mahdollisista 

helppokulkuisista reittiosuuksista ovat 

osasyy tähän. Jotta uusi tiedekansallispuisto 

olisi kaikkien käytettävissä ja palvelisi yhä 

ikääntyvää väestöä, suotavaa olisikin että 

iäkkäiden ja muiden liikuntarajoitteisten 

mahdollisuus vierailla kansallispuistossa 

huomioitaisiin paremmin.

Kuva 7. Syrjänalunen. Monet Evon merkityistä reiteistä ovat vaikeakulkuisia.
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KÄVIJÄT 1:60 000
Metsähallitus. “Evon retkeilyalue.” 
Metsähallitus, Evon retkeilyalueen kävijätutkimus 2018, Kirsi Kuusisto, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja B 246, (Vantaa: Metsähallitus, 2019.) 
“Käyntimäärät maastossa,” Metsähallitus, haettu 1.4.2021, https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarat-maastossa/. 
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SATELIITTIKUVA 1: 60 000
“Sateliittikuva,” Google Earth, päivitetty 13.5.2018.
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2.3 Maisema

Evon maisematilan analyysissä pyritään 

ymmärtämään ympäristön asettamat reuna-

ehdot suunnittelulle sekä mikä tekee Evosta 

kiinnostavan retkikohteen. Suuren tutki-

musalueen ja retkeilyn luonteesta johtuen 

on maisemaa analyysissä päätetty lähestyä 

alueiden kautta, miettien miten maisema-

tilan pääasialliset piirteet muuttuvat vael-

lusreittiä kulkiessa yksittäisiin maisemaele-

mentteihin keskittymisen sijaan. Analyysin 

teoreettisena viitekehyksenä on käytetty 

Christian Norberg-Schultzin Genius Lociissa 

esittämää mallia maisematilan rakenteesta, 

jota on täydennetty Lauri Louekarin väitös-

kirjassaan esittämillä havainnoilla suomalai-

sen metsän tilan luonteesta.

Norberg-Schultzin mukaan maisematilan 

pääasiallinen määrittävä tekijä on sen laa-

juus, eli kuinka pitkälle se ulottuu ihmisen 

näkökentässä. Maiseman laajuuteen vaikut-

taa ensisijaisesti topografia – eli maaston 

pinnan muoto – ja sen mittakaava, ja näitä 

Norberg-Schultz kutsuu maisematilan ensi-

sijaisiksi tekijöiksi. Maisematilan toissijaisia 

tekijöitä ovat maanpinta sekä kasvillisuus. 

Maanpinta viittaa sen materiaalisiin ominai-

suuksiin, kuten sen väriin ja tekstuuriin, ja 

sisältää paitsi epäorgaanisen kiviaineksen ja 

veden myös maanpeitekasvillisuuden kuten 

ruohon tai sammalen. Kasvillisuudella taas 

viitataan suurempiin kasveihin, kuten pui-

hin ja pensaisiin, jotka muodollaan luovat 

toisen tason topografian päälle. Vaikka mai-

sematilan luonne ensisijaisesti määräytyy 

topografian ja sen mittakaavan perusteella, 

voivat toissijaiset tekijät joko korostaa niitä 

tai olla ristiriidassa niiden kanssa. Esimer-

kiksi topografialtaan laaja tila voi ihmisen 

näkökulmasta hahmottua suppeana tiiviin 

kasvillisuuden seasta, ja laaja avoin kenttä 

voi olla tunnelmaltaan hyvin erilainen riip-

puen siitä, onko sen pinta esimerkiksi vettä, 

hiekkaa tai heinää.10

On syytä huomioida, että Norberg-Schultz 

Genius Lociissa käsittelee paitsi maisematilan 

rakennetta myös sen fenomenologista 

ulottuvuutta sekä luonnon eksistentiaalista 

merkityksestä ihmiselle.11 Vaikka fenome-

nologisen näkökulman tuominen Evon 

maisematilan analyysiin olisi antoisaa, sitä ei 

ole nähty työn puitteissa tai sen tavoitteiden 

kannalta tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan 

analyysissä on tyydytty ymmärrykseen siitä, 

että erilaiset maisematilat assosioituvat eri 

tunnetiloihin sen tarkemmin arvioimatta, 

mitä kukin kävijä Evolla liikkuessaan kokee.

10 Christian Norberg-Schultz, Genius Loci: Towards 
a Phenomenology Of  Architecture, (London: Academy 
Editions, 1980,) 32-34.

11 Norberg-Schultz, Genius Loci, 23-32.
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TOPOGRAFIA 1:60 000
Maanmittauslaitos, “Maastotietokanta.” 
Maanmittauslaitos, “Korkeusmalli 2m,” Avoimien aineistojen tiedostopalvelu, haettu 8.2.2021, https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.
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Topografia

Evon alue on lähes kokonaan metsän pei-

tossa, ja tästä johtuen topografialla ei ole 

yhtä suuri vaikutus Evon maisematilaan 

kuin kasvillisuudella. Erityisesti suuren mit-

takaavan maastonmuodot häviävät tiheän 

kasvillisuuden takia ja tekevät Evon mai-

semasta luonteeltaan pienimittakaavaisen. 

Maisemantilan tärkeimmäksi määrittäväksi 

tekijäksi muodostuu näin ollen retkeilijän 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevat pieni-

mittakaavaiset topografiset muodostelmat 

ja kasvillisuus12.

Evon alueen topografia muodostaa 

jatkuvan, tasaisesti kumpuilevan, mitta-

kaavaltaan pienirakeisen maaston. Muo-

doltaan muuten homogeenista maastoa 

halkovat luoteis-kaakkoissuuntaan Syr-

jänalusen harju ja Keltaojan uomat sekä 

12 Norberg-Schultz, Genius Loci, 35.

koillis-lounassuuntaan Evojoen ja siihen 

liittyvän järvialueen uoma. Muodostelmat 

luovat maastoon selkeitä reunoja, joissa 

maanpinnan suuri korkeusero (20-25 m) 

luo jyrkän ja jatkuvan seinämän. Runsaan 

puuston takia kyseiset muodostelmat eivät 

ole havaittavissa kaukomaisemassa, vaan 

niiden vaikutus maisemakokemukseen 

syntyy niiden välittömässä läheisyydessä 

liikkumisesta.

Evon suhteellisen pienimittakaavainen 

ja muodoltaan kumpuileva maasto tekee 

siitä luonteeltaan yllätyksellisen. Näkyvyys 

on pääsääntöisesti lyhyt, eikä retkeilijä 

koskaan tiedä, mitä seuraavan kumpareen 

takaa paljastuu. Näkyvyyttä rajoittava tiheä 

metsä vahvistaa tätä yllätyksellisyyden 

tunnetta. Tässä vaihtelevassa maastossa 

harjujen ja uomien kaltaisten topografiset 
Kuva 8. Keltaoja. Näkymä jyrkänteiltä.
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muodostelmat tuovat maisemaan selkeitä, 

vallitsevaa pientä mittakaavaa rikkovia rajo-

ja, jotka jäsentelevät muuten arvaamatonta 

maisemaa. Lisäksi kyseiset topografiset 

muodostelmat voivat niiltä avautuvien 

laajojen näköalojen kautta tarjota poik-

keuksellisia, avoimia maisematiloja, joissa 

taivaan vahva läsnäolo antaa paikalle ylevän 

luonteen.13 Evolla erityisesti Evojoen 

järvialueen jyrkät rantatörmät tarjoavat 

tämänkaltaisia laajoja maisemia. Metsän 

ympäröimältä Syrjänalusen harjulta mai-

semat eivät aukea yhtä laajasti mutta myös 

harjulla taivaan läsnäolo vahvistuu puiden 

latvojen porrastuessa rinteessä, ja jyrkkä 

pudotus harjun huippua pitkin kulkiessa 

luo tilalle dramaattisen vaikutelman. Tiede-

kansallispuiston luonto- ja tiedekasvatuksen 

näkökulmasta on myös huomioitava että, 
13 Norberg-Schultz, Genius Loci, 24, 37-42.

harju on luonnonhistoriallisesti merkittävä 

muodostelma, jota olisi hyvä hyödyntää 

tiede- ja luontokasvatuksessa.

Kuva 9. Syrjänalunen. Talvella lumipeite ja harvempi kasvillisuus korostavat maaston muotoja.
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Kuva 10. Syrjänalunen. Näkymä Harjun huipulta.
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MAAPERÄ 1:60 000
Maanmittauslaitos, “Maastotietokanta.” 
Maanmittauslaitos, “Maaperä 1:20 000 / 1:50 000,” Paikkatietoikkuna, päivitetty 25.11.2020, https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/.
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Maanpinta

Maanpinnan suurin vaikutus maisemako-

kemukseen voidaan nähdä syntyvän maan 

ja veden kontrastista. Veden heijastava 

pinta antaa sille aineettoman luonteen, joka 

kontrastinsa kautta korostaa ympäröivän 

topografian rakennetta ja luo maisematilaan 

jännitettä14. Järvet ja lammet muodostavat 

Evoa muuten hallitseviin metsiin avoimia 

tiloja, joissa taivas on vahvasti läsnä toisaal-

ta tilan avoimuudesta johtuen, ja toisaalta 

vedenpinnan heijastusten kautta.

Evon järvet ovat mittakaavaltaan pieniä ja 

läpimitaltaan korkeintaan muutamia satoja 

metrejä. Metsän keskellä ilmestyviä yksit-

täisiä järviä ja lampia voidaan luonnehtia 

valoisan ja avaran hengähdyspaikan tarjo-

avina poikkeuksina muuten suljetussa ja 

pienimittakaavaisessa maisematilassa. Evoa 

14 Norberg-Schultz, Genius Loci, 35.

koillis-lounassuuntaan halkovan Evojoen 

uoman järvet ja aluetta luoteis-kaakkois-

suntaan halkova Keltaoja taas muodostavat 

tilasarjan, jossa suljetun metsän ja avoimien 

järvien ja soiden tiivis vaihtelu luovat nä-

kymien ja valoisuuden vaihteluiden kautta 

rikkaan maisemakokemuksen. 

Myös maanpinnan materiaalin – eli pinta-

kasvillisuuden – ominaisuudet vaikuttavat 

maisematilan luonteeseen, ja sen kartoit-

tamiseksi on analyysissä kartoitettu Evon 

maaperää. Maaperäkartan pohjalta on tehty 

arviot eri alueiden pääasiallisista metsätyy-

peistä ja niiden pintakasvillisuudesta. Evon 

vallitsevia metsätyyppejä ovat tuoreet ja 

kuivahkot kankaat, jotka peittävät 56,5 % 

sekä 28,7 % retkeilyalueen pinta-alasta15, 

ja analyysin suuresta mittakaavasta johtuen 

15 Metsähallitus, Evon retkeilyalueen hoito- ja 
käyttösuunnitelma, Mikael Nordström, Metsähallituksen 
luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C 133, (Vantaa: 
Metsähallitus, 2015).

Kuva 11. Ylinen Rautjärvi. Veden aineeton luonne korostaa kiehtovalla tavalla ympäröivää 
maastoa.
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on alue jaoteltu sen mukaan, missä nämä 

metsätyypit ovat yleisimpiä. Alueen kuivah-

kot kankaat ovat keskittyneet pohjois-ete-

läsuuntaiselle kiilamaiselle vyöhykkeelle, 

joka jakaa muuten tuoreiden kankaiden 

peittämän alueen kahtia.

Tuoretta kangasmetsää peittää rehevä, 

vihreä varvikoista ja sammalesta koostuva 

pintakasvillisuus. Tiheä aluskasvillisuus 

antaa maanpinnalle pehmeän vaikutel-

man. Tuoreen kankaan maisematilaa 

määrittelee kuitenkin eniten sen runsas ja 

tiheä kasvillisuus.16 Kuivahkoilla kankailla 

pintakasvillisuus taas koostuu pääasiassa 

seinäsammaleesta, jäkälästä sekä puolukan 

ja kanervan varvuista17. Pintakasvillisuu-

den ollessa matalaa ovat näkymät pitkiä 

ja topografian muodot yleensä selkeästi 

16 Lauri Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” väitöskirja, 
Oulun yliopisto, 2006, 77-78.
17 Aleksi Lehikoinen, ”Metsätyyppien 
määrittäminen,” Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
päivitetty 19.2.2014, https://www.luomus.fi/fi/
metsatyyppien-maarittaminen.

havaittavissa. Tämä selkeys antaa kuivahkol-

le kankaalle luonteen, joka on verrattavissa 

Norberg-Schultzin kuvailemaan klassiseen 

maisemaan, jonka määrittelevä tekijä on 

ihmisen mahdollisuus havaita maisema 

selkeänä kokonaisuutena, mikä antaa sille 

harmonisen ja levollisen vaikutelman18.

18 Norberg-Schultz, Genius Loci, 45, 78.Kuvat 12-13. Keltaoja. Keltaojan ja Evojoen uomat muodostavat kiehtovia tilasarjoja joissa 
avoimet ja suljetut tilat vuorottelevat. Loppukesästä kellertävät heinät värittävät maisemaa 
voimakkaasti.



29

Kuva 14. Savijärvi. Tuoreessa kangasmetsässä sammal muodostaa pehmeän, kirkkaan vihreän peitteen.

Kuva 15. Syrjänalunen. Kuivahkolla kankaalla maaston muodot ovat selkeästi havaittavissa matalasta pintakasvillisuudesta ja mäntyjen rakenteesta johtuen.
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PUUSTON IKÄ 1:60 000
Maanmittauslaitos, “Maastotietokanta.” 
“Puuston ikä 2017 (vuosi),” Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos, päivitetty 8.2.2021, https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/.
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Kasvillisuus

Suuremman mittakaavan kasvillisuuden – 

eli tässä tapauksessa puuston – luomaan 

tilarakenteeseen vaikuttavat neljä eri tekijää: 

maantieteellinen sijainti, kasvupaikka, 

metsän historia sekä sen ikä19. Evon 

maantieteellinen sijainti eteläisellä kasvu-

vyöhykkeellä, mutta silti riittävän kaukana 

rannikkojen tuulista, tekee alueen ilmastos-

ta otollisen puiden kasvulle, jotka Evolla 

kasvavat erityisen suuriksi verrattuna suu-

rimpaan osaan Suomea20. Evon pääasiallisia 

kasvupaikkoja – joita käsitellään tarkemmin 

edellisessä luvussa – ovat tuoreet ja kuivah-

kot kankaat. Tuoreilla kankailla puulajisto 

on sekoittunutta, jossa pääpuu on yleensä 

kuusi, mänty tai koivu21. Tuoreen kankaan 

tilarakenne on luonteeltaan sulkeutunut ja 

hämärä, ja tiheästi vaihteleva kasvillisuus luo 

ympärilleen runsaasti pienimittakaavaisia 
19 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 70.

20 Reima Hyytiäinen (luontokartoittaja), suullinen 
tiedonanto, 13.2.2021.

21 Luonnontieteellinen keskusmuseo, ”Metsätyyppien 
määrittäminen.”

eriluonteisia tiloja22. Kuivahkot kankaat taas 

voidaan nähdä eräänlaisena tilallisesti run-

saiden ja vaihtelevien tuoreiden kankaiden 

vastakohtina. Niillä mänty on vallitseva 

puulaji muiden lajien jäädessä heikko-

kasvuisiksi23. Tämä johtaa luonteeltaan 

pelkistettyyn tilaan, jossa mäntyjen suorat 

rungot luovat pylväikkömäisen, avoimen ja 

valoisan tilan, jota leimaavat vertikaalisuus 

ja pitkät näkymät24.

1950-luvulla alkanut tehometsätalous on 

merkittävästi muokannut suomalaisten 

metsien tilarakennetta, ja avohakkuihin 

perustuva metsätalous on muuttanut ennen 

homogeenisia metsäalueita rakenteeltaan 

sirpaloituneeksi eri-ikäisten metsälämpä-

reiden mosaiikiksi25. Evon puuston ikää 

tarkastellessa tämä metsätalouden tilallinen 

22 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 78.

23 Lehikoinen, ”Metsätyyppien määrittäminen.” 

24 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 78.
25 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 45-47.

Kuva 16. Syrjänalunen. Evolla puut kasvavat otollisista olosuhteista johtuen poikkeuksellisen 
suuriksi.
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vaikutus on selkeästi huomattavissa alueel-

la, joka kartalla hahmottuu muutaman heh-

taarin kokoisten, iältään ja mittakaavaltaan 

yhtenäisten metsäalueiden tilkkutäkkinä. 

Poikkeuksen tähän muodostavat Kotisen ja 

Sudenpesänkankaan luonnonsuojelualueet, 

joissa vanhat metsät muodostavat laajem-

mat yhtenäiset alueet.

Vaikka metsätalouden vaikutukset mai-

semaan usein koetaan negatiivisina, 

eri-ikäisten metsälämpäreiden vaihtelu voi 

myös luoda rikkaan ja vaihtelevan tilako-

kemuksen. Eri-ikäisten lämpäreiden välissä 

liikkuessa hahmottuu metsä eri luonteisten 

paikkojen tilasarjana, jossa tilan laajuus 

ja valoisuus saattavat muuttua radikaalisti 

alueelta toiselle siirryttäessä. Esimerkiksi 

siirtyminen tiheästä metsästä avoimeen ja 

Suomen kontekstissa uniikin maisemallisen 

kokemuksen. Harvinaiset aarniometsät 

alueella, jossa puut kasvavat poikkeuk-

sellisen suureksi luovat tunnelmaltaan ja 

mittakaavaltaan uniikin ympäristön joka 

voidaan nähdä tärkeimpänä yksittäisenä 

kohteena joka tekee Evosta poikkeukselli-

sen retkeilykohteen.

valoisaan tilaan voi muodostaa dramaatti-

sen kohokohdan metsää halkovalla reitillä.26 

Kotisen ja Sudenpesänkankaan yhtenäisten 

vanhojen metsien alueilla tilakokemusta 

taas leimaa homogeenisuus. Siinä missä ta-

lousmetsät ovat sirpaloituneet mittakaaval-

taan yhtenäisiksi yksiköiksi, on mittakaavan 

vaihtelu vanhassa metsässä jatkuvaa, aukiot 

pieniä ja eri puulajien esiintyminen laiku-

kasta. Tämänkaltainen homogeeninen ja 

jatkuva aarniometsä voidaan nähdä edusta-

van eräänlaista idealisoitua metsäkäsitystä, 

jonka kokeminen erityisesti Etelä-Suo-

messa metsätalouden vaikutusten takia on 

tullut yhä harvinaisemmaksi.27 Sen lisäksi 

että Kotinen ja Sudenpesänkangas kuuluvat 

lajistoltaan Etelä-Suomen arvokkaimpiin 

metsäalueisiin28, ne tarjoavat koko eteläisen 

26 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 47-48.

27 Louekari, ”Metsän arkkitehtuuri,” 36, 96.

28 Petri Honkanen et al., ”Esitys Evon 
kansallispuiston perustamiseksi,” Suomen 
Luonnonsuojeluliitto, pdf, haettu 8.2.2021, https://
www.sll.fi/app/uploads/sites/105/2020/06/Esitys-
Evon-kansallispuistoksi.pdf.
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Kuva 17. Syrjänalunen. Nuoren talousmetsän yksitoikkoisuudesta huolimatta, voi siirtymä valoisaan ja avaraan tilaan olla voimakas tilakokemus.

Kuva 18. Savijärvi. Keski-iältään noin 80-vuotista luonnonmetsää.
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2.4 Johtopäätökset

Evon maiseman analyysin perusteella on 

todettava, ettei alueella ole yhtä yksittäistä 

paikkaa tai maisemaelementtiä, joka tekisi 

siitä kiinnostavan retkikohteen. Sen sijaan 

alueella retkeilyn kiinnostavuus syntyy 

eriluonteisten maisematilojen kontrasteista 

ja niiden välillä siirtymisen muodostamista 

jännitteistä. Koska maisematilan luon-

teen suurin vaikuttava tekijä on metsän 

kasvillisuuden muodostama tilarakenne 

– johon vaikuttavat niin kasvupaikka kuin 

metsänkäytön historia – on tutkimusalue 

tiedekansallispuiston kehittämiskonseptia 

varten jaoteltu neljään eri vyöhykkeeseen 

näiden tekijöiden mukaan. Analyysikartassa 

on huomattavissa että Evokeskukselta itään 

ja länteen liikkuessaan retkeilijä siirtyy yhä 

syvemmälle vanhempaan ja tiheämpään 

metsään. Tämä syvemmälle metsään 

siirtymisen tilakokemus huipentuu Suden-

pesänkankaan ja Kotisen aarniometsäalu-

eisiin. Tämän lisäksi Syrjänalusen Harju, 

Evojoen uoma ja siihen liittyvä järvialue 

sekä Keltajoen uoma muodostavat tätä 

metsäjatkumon halkovia ja jäsenteleviä suu-

ren mittakaavan maisemaelementtejä, jotka 

luovat mielenkiintoisia poikkeuksia muuten 

suhteellisen homogeeniseen maisematilaan.

Evon vaellusreitit kattavat nykyisellään 

hyvin Evon eri maisematyypit, mikä 

mahdollistaa monipuolisen tutustumisen 

alueen luontoon. Tästä näkökulmasta ei 

siis tiedekansallispuiston reitistön laajenta-

miselle näytä olevan suurta tarvetta, joskin 

Syrjänalusen ja Keltaojan reittiosuuksien 

yhdistäminen Vääksylle johtavaan Il-

ves-yhdysreittiin mahdollistaisi paremman 

liikkumisen eri maisematyyppien välillä, 

minkä lisäksi se parantaisi mahdollisuuksia 

vierailla Evon eri osa-alueilla osana pidem-

pää Ilves-vaellusta.

Myös nykyiset pysäköintialueet palvelevat – 

ainakin teoriassa – hyvin monipuolista Evon 

luontoon tutustumista. Koska opastus muil-

le kuin Evokeskuksen pysäköintipaikalle on 

heikkoa, eivät ne kuitenkaan juuri hyödytä 

aluetta tuntemattomia kävijöitä. Lisäksi on 

kansallispuiston kävijämäärien kasvaessa 

kysyttävä, mikäli on suotavaa että vierailijat 

voivat vapaasti ajella kansallispuiston halki, 

vai olisiko parempi että liikenne ohjataan 

keskitetysti muutamaan paikkaan luonnon-

rauhan säilyttämiseksi. Myös retkeilijöitä 

palvelevat leirintäalueet palvelevat hyvin 

eriluonteisia paikkoja, joskin niiden tarpeen 

yleisesti voidaan olettaa kasvavan kansallis-

puiston kävijämäärien kasvaessa.

Vaikka Niemisjärvet nykyään ovat suosituin 

vierailukohde Evolla, voidaan analyysin pe-

rusteella kuitenkin päätellä, että Evokeskus 

ja sen itäpuoli soveltuvat paremmin tiede-

kansallispuiston toimintaan niin luonnon 

ja maiseman monipuolisuuden kuin liiken-

neyhteyksiensä kannalta. Evokeskuksessa 

nykyisiä liikenneyhteyksiä, rakennuksia 

ja muuta infrastruktuuria on mahdollista 

hyödyntää tiedekansallispuiston toiminnan 

kehittämiseen, kun taas alueen itäpuolen 

reittiverkosto monipuolisesti kattaa eri-

luonteisia metsätyyppejä sekä alueen muut 

maisemallisesti mielenkiintoiset kohteet. 

Evokeskuksen itäpuolelle keskittyvä toi-

minta on lisäksi helpommin yhdistettävissä 

Ilves-yhdysreittiin ja sitä kautta Päijänteen 

kansallispuistoon.

ANALYYSIKARTTA 1:60 000
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INFRASTRUKTUURIN UUSIOKÄYTTÖ

Nykyään Evon retkeilyalueelta löytyy 
runsaasti vajaakäyttöistä infrastruktuuria. 
Monet Evokeskuksen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista rakennuksista ovat vailla 
käyttöä, ja Evon metsiä halkovat lukuisat 
metsänhoitoa palvelevat ajopolut. 
Tiedekansallispuistoa kehittäessä tulisi 
uusien toimintojen mahdollisimman pitkälti 
tukeutua nykyiseen, vajaakäyttöiseen 
infrastruktuuriin. Olemassa olevia 
rakennuksia, polkuja ja pysäköintialueita 
tulisi hyödyntää siten, että turhaa ympäristöä 
kuormittavaa rakentamista voidaan välttää.

YMPÄRIVUOTINEN EVO

Lähes 50 % Evon käynneistä tapahtuvat 
kesällä ja vain alle 10 % talvella. 
Kansallispuiston ruuhkautumisen 
estämiseksi tulisi kasvavat kävijämäärät 
ohjata tasaisesti vuoden ympärille 
ajoittamalla tiedekansallispuiston 
yleisötapahtumia ja -työpajoja talvikauden 
lomille ja viikonlopuille. Olisi myös suotavaa, 
että mahdollisesti kasvava retkeily jakaantuisi 
tasaisemmin vuoden ympäri. Nykyään 
Evon kävijöistä 60 %  yöpyy alueella ja 
yli 80 % yöpymisistä tapahtuu luonnossa 
teltassa tai laavussa. Retkeilyn lisäämiseksi 
talvikaudella tulisi kansallispuistolle kehittää 
uusia luonnonläheisiä mutta kylmille keleille 
soveltuvia yöpymisen muotoja.

OSALLISTAVAA TIEDETTÄ LUONNOSSA

Suurin osa kävijöistä tulee Evolle 
kokemaan luontoa aktiivisesti retkeilemällä, 
kalastamalla, uimalla ja telttailemalla. Siksi 
tiedekansallispuiston tulisi myös tarjota 
mahdollisuus aktiivisesti tutustua tieteen 
tekoon työpajojen ja opastettujen retkien 
kautta. Kansallispuiston tilojen tulisi 
tarjota puitteet paitsi vierailijakeskuksille 
tyypillisille näyttelyille ja luennoille, myös 
yleisölle avoimille laboratoriotyöpajoille, 
jossa kävijät voivat ohjatusti tutustua 
tieteellisiin kokeisiin. Evon luontoon 
liittyvillä teemaretkillä kävijät voivat tutustua 
kiinnostaviin luontokohteisiin, kirjata 
havaintojaan ja ottaa näytteitä ja päivän 
päätteeksi tutkia niitä tiedekansallispuiston 
tiloissa alan ammattilaisten ohjauksella.

KESTÄVÄT KULKUMUODOT

Tiedekansallispuiston tulevista 
kävijämääristä ei ole olemassa virallista 
arviota. Epävirallisten arvioiden mukaan 
kävijöitä voisi kuitenkin olla ainakin 200 
000 vuodessa, mikä tarkoittaisi 140 % 
kasvua. Retkeilyalue on jo nykyisellään 
lukuisten teiden ja ajopolkujen halkaisema, 
ja alueelta löytyy useampi pysäköintialue. 
Luonnon rauhan säilyttämiseksi tulisi 
kasvava liikenne ohjata suurten teiden 
varrella sijaitsevalle Evokeskukselle, josta 
löytyy runsaasti pysäköintipaikkoja ja linja-
autonkääntömahdollisuus. Joukkoliikenteen 
kulkumuoto-osuutta tulisi kasvattaa ja suoria 
linja-autoyhteyksiä Hämeen ja Uudenmaan 

suurimpiin kaupunkeihin selvittää.

KAIKKIEN KANSALLISPUISTO

Evon maasto on vaikeakulkuista, eikä 
kansallispuistosta nykyisellään löydy 
esteettömiä reittejä. Liikuntakyvyltään 
rajoittuneiden on käytännössä erittäin vaikea 
tutustua Evon luontoon läheltä, mikä myös 
heijastuu retkeilyalueen kävijätilastoihin: 
yli 65-vuotiaat ovat huomattavasti 
aliedustettuja Evon kävijöissä. Jotta kaikki 
pääsisivät tasavertaisemmin nauttimaan 
Evon luonnosta, tulisi tiedekansallispuiston 
uusiin rakennuksiin ja rakennelmiin olla 
esteetön pääsy aina, kun mahdollista. Lisäksi 
strategisiin kohtiin pysäköintipaikkojen 
läheisyyteen tulisi kehittää helppokulkuisia ja 
esteettömiä reittejä.

LUONTOA VARJELLEN

Silloin kun uuden rakennuksen, reitin 
tai muun infrastruktuurin rakentaminen 
on tarpeen ja perusteltua, tulisi se tehdä 
Evon luonto- ja maisema-arvoja varjellen. 
Interventioiden tulisi kunnioittaa paikan 
henkeä ja visuaalisesti istua maisemaan, 
ja niiden olisi suotava rikastuttaa kävijän 
luontokokemusta. Rakennukset tulisi 
suunnitella siten, ettei niiden takia tarvitse 
raivata kasvillisuutta tai siirtää maa-ainesta 
arvokasta luontoa häiritsevällä tavalla. 
Rakennuksissa tulisi käyttää vähäpäästöisiä 
ja ympäristölle vaarattomia materiaaleja ja 
uudet reitit tulisi suunnitella niin että niillä 
kulku ei kuluta luontoa liikaa.

IDENTITEETTIÄ ARKKITEHTUURILLA

Evokeskuksen RKY-aluetta ja yksittäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta ei 
retkeilyalueen arkkitehtuuri heijasta 
Evon luonnon arvokkuutta. Erilaisten 
katosten muotokieli lainaa vapaasti 
kansallisromanttisesta hirsiarkkitehtuurista, 
mutta ne ovat usein sommitelmaltaan 
ja detaljoinniltaan harkitsemattomia, 
eivätkä keskenään muodosta harkittua 
kokonaisuutta. Vaikutelma leiripaikoilla 
on huolimaton ja ristiriidassa arvokkaan 
ympäristön kanssa. Tiedekansallispuiston 
uudisrakennuksille tulisi kehittää yhtenäinen, 
paikkalähtöinen arkkitehtoninen identiteetti, 
jota tulisi soveltaa myös käyttöikänsä päähän 

tulleita rakennelmia uusiessa.

MUUNTOJOUSTAVA SUUNNITELMA

Koska tulevaisuuden kävijämääriä ja 
ihmisten käyttäytymistä käytännössä 
on mahdoton ennustaa, tulisi 
tiedekansallispuiston suunnitelmissa 
olla varaa yllättävillekin muutoksille. 
Yleissuunnitelman tulisi olla vaiheistettava ja 
skaalautuva jotta kansallispuiston konseptia 
voidaan kehittä askel kerrallaan ja muuttaa 
tarpeen tullen. Myös uusien rakennusten 
tulisi olla muuntojoustavia, jotta niitä on 
kävijämäärien kasvaessa helppo laajentaa 
tai käyttötarkoitusta tarpeen tullen muutta. 
Kävijävirtojen muuttuessa kevyempiä 
rakennelmia tulisi olla mahdollista siirtää 
tai purkaa ilman että ne jättävät luontoon 

pysyviä jälkiä.

KEHITTÄMISPERIAATTEET
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3. TIEDEKANSALLISPUISTO
Evon alueen analyysin ja johdannossa 

esitettyjen tiedekansallispuistohankkeen ta-

voitteiden pohjalta on luotu strategiset ke-

hittämisperiaatteet työn suunnitteluosuutta 

varten. Strategisten tavoitteiden tarkoitus 

on ohjata tiedekansallispuiston tilallisen ja 

toiminnallisen konseptin yleis- ja raken-

nussuunnittelua niin, että ne pohjautuisivat 

Evon maisemallisiin ja toiminnallisiin 

erityispiirteisiin.

Koska kansallispuiston ensisijainen tarkoi-

tus on luonnonsuojelu, työn tärkeimpiä 

tavoitteita on tiedekansallispuiston tilojen 

ja toimintojen sovittaminen luonnonym-

päristöön kestävällä tavalla – niin että ne 

niin esteettisestä kuin ekologisesta näkö-

kulmasta eivät häiritse herkkää luontoa. 

Lisäksi työssä pyritään kävijän kokemusta 

rikastuttavaan ja elämykselliseen toimin-

nalliseen ja arkkitehtoniseen konseptiin. 

Nämä on arvioitu suunnitelmien toteu-

tuskelpoisuuden kannalta ensisijaisiksi 

tavoitteiksi, sillä jos rakentaminen vaarantaa 

kansallispuiston luontoarvoja tarjoamatta 

mitään lisäarvoja sen käyttäjille, ei sitä voida 

pitää perusteltuna. Tästä syystä strategiassa 

painotetaan nykyisen infrastruktuurin hyö-

dyntämistä, kun taas yleis- ja rakennussuun-

nitelmissa ensisijaisesti keskitytään siihen, 

miten uudisrakentaminen voidaan soveltaa 

kansallispuistoon luontoa varjelevalla ja 

merkityksellisellä tavalla. Tämä on asetettu 

yleis- ja rakennussuunnittelun ensisijaiseksi 

reunaehdoksi, jonka puitteissa muut tavoit-

teet on pyritty toteuttamaan.
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3.1 Yleissuunnitelma: Evon tiedepolut

Tiedekansallispuiston tiede- ja luontokas-

vatuksen tilallisen konseptin tavoitteena on 

tarjota kansallispuiston kävijälle mahdolli-

suus yhdistää luonnon tieteellinen ymmär-

rys omakohtaiseen luontokokemukseen 

ja täten tarjota mielekäs tapa lisätä omaa 

ymmärrystä luonnosta. Suunnitelmassa on 

haettu tilallista konseptia, joka palvelisi niin 

kansallispuiston yksittäisiä vierailijoita kuin 

järjestettyä retki- ja työpajatoimintaakin.

Koska Evon maisemakokemus muodostuu 

monen eriluonteisen paikan verkostosta 

ja niiden välillä siirtymisen synnyttämistä 

kontrasteista, tulisi myös tiedekansallispuis-

tojen tilojen ja toimintojen ohjata kävijää 

tutustumaan eriluonteisiin paikkoihin ja 

kulkemaan niiden välillä. Tästä syystä kan-

sallispuistoon ehdotetaan yhteen rakennuk-

seen keskitetyn vierailijakeskuksen sijasta 

hajautettua toimintamallia, jossa kansallis-

puiston opastus ja opetus ovat hajasijoitettu 

useampaan tilaan ympäri kansallispuistoa. 

Mallin tavoitteena on luoda integroitu ko-

konaisuus, jossa kansallispuiston tiedotus 

ja opastus ei ole eroteltu luonnossa liikku-

misesta, vaan koko kansallispuisto toimii 

yhtenä suurena luokkahuoneena.

Konsepti koostuu tiedepoluista sekä niiden 

varrelle sijoitetuista tiedekeskuksesta ja 

metsälaboratorioista, jotka palvelevat kan-

sallispuiston luonto- ja tiedekasvatusta.  Ti-

lat on sijoitettu tiedepolkujen varrelle niin, 

että jokainen sijainti edustaa tiettyä Evolle 

tyypillistä ominaispiirrettä – alueen luontoa, 

maisemaa tai historiaa – ja tilaa käytetään 

kertomaan siitä ympäristöstä, jossa se 

sijaitsee. Kulkiessaan tiedepolkuja kävijä 

pääsee omakohtaisesti kokemaan metsää, 

rakennettua kulttuuriympäristöä, järviä ja 

harjuja, ja matkan varrella voi hän pysähtyä 

metsälaboratorioissa ja tiedekeskuksessa ja 

kontekstualisoida havaintojaan opasteiden, 

näyttelyjen ja työpajojen kautta.

Tiedepolut

Suunnitelmassa esitetään kaksi rengasmais-

ta tiedepolkua: pieni ja suuri tiedekehä. 

Rengasreitit mahdollistavat kävijän palaa-

misen lähtöpisteeseen eri reittiä kuin saa-

puessa ja tarjoavat siten monipuolisemman 

luontokokemuksen kuin suora reitti. Tie-

depolkujen linjaukset on suunniteltu siten, 

että ne antaisivat kävijälle mahdollisimman 

monipuolisen kuvan Evon luonnosta, 

tarjoaisivat vaihtelevan maisemakoke-

muksen sekä kokoaisivat kansallispuiston 

tärkeimmät nähtävyydet. Tästä johtuen 

linjaukset on esitetty kulkevan Evokeskuk-

sen RKY-alueelta itään. Näin polut kattavat 

paitsi RKY-alueen myös pääosan Evon 

järvialuetta, Syrjänalusen geologisen 

muodostelman, osan Sudenpesänkankaan 

aarniometsää sekä luonteeltaan vaihtele-

via metsätyyppejä. Lisäksi itäinen linjaus 

mahdollistaa tiedepolkujen yhdistämisen 

Ilves-vaellusreittiin, joka yhdistää Evon 

Päijänteen kansallispuistoon.

Linjausten suunnittelussa on pyritty 

hyödyntämään nykyisiä vaellusreittejä 

mahdollisimman pitkälti jotta nykyinen 

retkeilyinfrastruktuuri palvelisi myös tiede-

polun uusia käyttäjiä ja turhaa rakentamista 

voidaan välttää.  Jotta Sudenpesänkankaan 

aarniometsä sekä Ilves-vaellusreitti saa-

taisiin osaksi tiedepolkujen rengasreittejä, 

on kuitenkin Sudenpesänkankaan ja 
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Syrjänalusen välille esitetty uusi reittiosuus. 

Reittiosuudella hyödynnetään pääasiassa 

nykyisiä ajopolkuja, mutta Keltaojalta ete-

läpuolelle on esitetty noin kilometri uutta 

polkua, joka mahdollistaa kulkemisen isoa 

tiedekehää Sudenpesänkankaan aarniomet-

sän halki.

Pieni tiedekehä on pituudeltaan 7,8 kilo-

metriä, ja sen on suunniteltu soveltuvan 

päiväretkiin. 18,3-kilometrinen iso tiedeke-

hä taas soveltuu retkille, jotka kestävät yön 

yli. Lisäksi liittyminen Ilves-vaellusreittiin 

mahdollistaa tiedepolkujen yhdistämisen 

osaksi pidempää vaellusretkeä.

Tiedekeskus

Tiedekeskus29 on tiedekansallispuiston ja 

tiedepolkujen toiminnallinen keskus. Tiede-

keskus toimii kansallispuiston pääasiallisena 

vierailijakeskuksena sekä tiedepolkujen ja 

niillä järjestettävien työpajojen lähtöpistee-

nä. Kansallispuiston yleisen tiedotuksen 

lisäksi tiedekeskus palvelee tiedotusta Evon 

kulttuurihistoriasta ja metsän hoidosta. 

Vaikka keskus muodostaa osan tiede-

polkujen kokonaisuutta, se toimii myös 

itsenäisenä kohteena jossa voi vierailla käy-

mättä kansallispuistossa. Näin myös kävijät, 

29 Tiedekeskuksesta ei tässä työssä esitetä tarkempia 
suunnitelmia, sillä työn rakennussuunnitteluosuus 
on rajattu käsittelemään kansallispuiston 
uudisrakennuksia. Rajauksesta johtuen tiedekeskusta 
käsitellään ainoastaan yleissuunnitelman tasolla.

jotka eivät pysty tai halua liikkua luonnossa, 

voivat osallistuta tiedekansallispuistossa 

tapahtuvaan toimintaan sekä tutustua Evon 

luontoon näyttelyjen ja tapahtumien kautta.

Evokeskus on Evon Metsäopiston toi-

minnan historiallinen keskus, ja sen sijainti 

kolmen järven välissä myös sommitelmal-

linen keskipiste Evon maisemarakenteessa. 

Metsäopiston toiminnan takia alueelle on 

jo ennestään hyvät liikenneyhteydet: asfal-

toidut tiet, linja-autopysäkki sekä runsaasti 

pysäköintiä.

Metsäopiston rakennuksista löytyy myös 

valmiiksi tilaa ja varustusta – kuten esimer-

kiksi suurtalouskeittiö ja auditorio – jotka 

voisivat palvella tiedekansallispuiston toi-

mintaa. Koska Metsäopisto ei nykyään 

houkuttele opiskelijoita yhtä paljon kuin 

ennen, ovat tilat nykyisellään vajaakäy-

tössä.30 Monet Metsäopiston historialliset 

rakennukset ovat vajaakäytön takia myös 

selvästi huonossa kunnossa ja korjauksen 

tarpeessa.

Tiedekeskuksen sijoittaminen Evokeskuk-

seen on siis perusteltua niin symbolisista kuin 

liikenteellisisä syistä sekä nykyisten tilojen 

hyödyntämisen kannalta. Tiedekeskuksen 

30 Mika Soramäki (Vanajavesikeskus), suullinen 
tiedonanto, 9.4.2021.

sijoittaminen Metsäopiston uusiokäytettyyn 

historialliseen rakennukseen olisi myös tapa 

suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 

rakennuksia sekä mahdollisuus HAMK:ille 

esitellä toimintaansa yleisölle. Toimenpide 

voisi myös elävöittää Metsäopiston kam-

pusta sekä siten lisätä koulutuksen houkut-

televuutta, ja siksi uusiokäyttöä olisi syytä 

tutkia mahdollisessa jatkosuunnittelussa.31 

Metsälaboratoriot

Metsälaboratoriot palvelevat tiedekansal-

lispuistossa tapahtuvaa luonto- ja tiede-

kasvatusta sekä yksittäisiä kansallispuiston 

kävijöitä. Rakennukset tarjoavat kävijälle 

lepopaikan tiedepolkuja kiertäessä sekä 

opastusta paikallisesta luonnosta, minkä 

lisäksi ne toimivat tukikohtina tiedekan-

sallispuistossa tapahtuvalle luonto- ja 

tiedekasvatukselle.

Laboratoriot on sijoitettu tiedepolkujen 

varrelle niin, että jokainen sijainti edustaa 

tiettyä Evolle tyypillistä maisemaa – harjuja, 

järviä tai aarniometsää – ja jokaisella labo-

ratoriolla on oma teemansa, joka määräytyy 

kyseisen sijainnin mukaan. Sijoittelussa on 

huomioitu sekä kävijän maisemakokemus 

että logistiset ja liikenteelliset reunaehdot. 

31 Evon alueryhmässä HAMK on opetusrauhaan 
vedoten suhtautunut kielteisesti yleisön ja 
tiedekeskuksen tuomiseen Metsäopiston alueelle 
(John Loehr ja Niko Nappu, suullinen tiedonanto, 
30.3.2021). Mahdollisten synergiaetujen on työssä 
kuitenkin nähty painavan enemmän, ja siksi 
tiedekeskuksen sijainniksi ehdotetaan Metsäopistoa 
HAMK:in kannasta huolimatta.

Jotta metsälaboratorioilla olisi positiivinen 

vaikutus kävijän maisemakokemukseen, ne 

on sijoitettu maisemallisesti kiinnostaviin 

kohtiin, joissa topografian, maanpinnan tai 

kasvillisuuden muutokset luovat maastoon 

distinktiivisen paikan.

Metsälaboratorioiden potentiaalisia sijainte-

ja rajoittavia logistisia tekijöitä ovat etäisyys, 

minkä retken tai työpajan osallistujat jak-

savat päivän aikana kävellä, sekä opetusva-

rustuksen kuten mikro- ja endoskooppien 

kantaminen. Vanajavesikeskuksen Mika 

Soramäen mukaan tyypillisellä päiväretkellä 

kävellään 2-3 km kohteeseen ja sama matka 

takaisin. Varustus kuljetetaan pakettiautolla 

mahdollisimman lähelle kohdetta, ja  sitä 

voidaan kantaa jopa kilometri maastossa.32 

Koska suunnittelun tavoitteena on ollut 

esteetön pääsy rakennuksille, sijoittelussa 

on lisäksi huomioitu mahdollisuus saatto-

liikenteen järjestämiseksi liikuntaesteisille.

Järvilaboratorio

Järvilaboratorio palvelee tiedotusta Evon 

vesistöistä ja niihin liittyviä työpajoja. 

Laboratorion sijainti Pitkänniemenjärven 

rannalla tarjoaa puitteet työskennellä veden 

äärellä näytteitä ottaen ja niitä analysoiden. 

32 Mika Soramäki (Vanajavesikeskus), suullinen 
tiedonanto, 9.4.2021.
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Laboratorio sijaitsee 2,2 kilometrin käve-

lymatkan päässä tiedekeskuksesta sekä 2,3 

km harjulaboratoriosta ja soveltuu siten 

tiedekeskukselta alkaville päiväretkille.

Harjulaboratorio

Harjulaboratorio palvelee tiedotusta Evon 

maantieteestä ja geologiasta ja siihen 

liittyviä työpajoja. Laboratorio sijaitsee 

Syrjänalusen harjun päällä, ja näin ollen 

kävijä laboratoriolle kulkiessaan pääsee 

omakohtaisesti kokemaan maaston harjulle 

nousemisen ja sieltä avautuvien näkymien 

kautta. Laboratorio sijaitsee 3,3 kilometrin 

kävelymatkan päässä tiedekeskuksesta sekä 

2,3 km järvilaboratoriosta ja soveltuu siten 

tiedekeskukselta alkaville päiväretkille.

Metsälaboratorio

Metsälaboratorio palvelee tiedotusta Evon 

metsistä ja siihen liittyviä työpajoja. Labo-

ratorio sijaitsee Keltaojan varrella, jossa 

vanha Aarniometsä kohtaa avoimen suon. 

Laboratoriolle kuljetaan aarniometsän 

halki, ja kävijät voivat matkalla laborato-

rioon kokea vanhan metsän tunnelmaa ja 

yhdistää oppimansa omiin havaintoihinsa. 

Sijainti suon ja metsän rajapinnassa tar-

joaa lisäksi mahdollisuuden tutustua suon 

kasvillisuuteen ja eläimistöön. Laboratorio 

sijaitsee 8,1 kilometrin kävelymatkan päässä 

tiedekeskuksesta ja soveltuu siten pidem-

piin työpajoihin, joissa yövytään Evolla.

Metsämajoitus

Metsämajoituksen tarjoaa lepopaikan ja yö-

sijaa tiedepolkuja ja Ilves-vaellusreittiä kul-

keville retkeilijöille, sekä Evolla kenttätyötä 

tekeville tutkijoille. Tämän lisäksi majoitus 

palvelee työn strategisia tavoitteita uusien, 

ympärivuotisten majoitusmuotojen tuomi-

seksi kansallispuistoon, ja ohjaa retkeilijöitä 

käymään Evolla ympäri vuoden ja vähentää 

siten heinäkuun ruuhkahuippuja.

Majoitus sijaitsee strategisessa pisteessä Sa-

vijärven rannalla, lähellä suuren tiedekehän 

puoliväliä ja sen yhtymäkohtaa Ilves-yh-

dysreitteihin. Näin majoitus palvelee niin 

suurta tiedekehää kahdessa päivässä kiertä-

viä kuin Ilves-vaellusreittiä pitkin pidempiä 

vaelluksia tekeviä retkeilijöitäkin. Sijainti 

Savijärven itärannalla tarjoaa mahdollisuu-

den palautua pitkän päivän jälkeen ilta-au-

ringossa kauniissa järvenrantamaisemassa 

ja mahdollisuuden peseytymiseen järvessä.

Liikenne

Suunnittelutavoitteiden mukaan on kas-

vavien kävijämäärien tuoman liikenteen 

oheisvaikutukset pyritty minimoimaan. Jot-

ta kävijät voisivat tulevaisuudessakin nauttia 

luonnon hiljaisuudesta, rauhoitetaan tiede-

polkujen ympäristö yksityisautoilulta sallien 

ainoastaan huoltoajo, liikuntarajoitteisten 

saattoliikenne sekä muu välttämätön liiken-

ne. Autottoman vyöhykkeen sisälle jäävät 

nykyiset pysäköintialueet varataan uusien 

metsälaboratorioiden saattoliikennettä 

varten. Sijoittamalla tiedekeskus ja tiedepol-

kujen lähtöpiste Evokeskukseen pyritään 

suunnitelmalla ohjata kävijät saapumaan 

linja-autolla, ja osana tiedekansallispuisto-

hanketta tulisi suoria linja-autoyhteyksiä 

Hämeen ja Uudenmaan suuriin kaupunkei-

hin tutkia.

Suojelualueet

Evon retkeilyalueella on nykyään kaksi 

vanhan metsän luonnonsuojelualuetta: 

Kotinen ja Sudenpesänkangas. Työn 

osittain ristiriitaisten tavoitteiden takia 

– Evon arvokasta luontoa tulisi varjella 

liialta kulutukselta, mutta toisaalta ihmis-

ten tulisi voida tutustua Evon vanhoihin 

metsiin – esitetään suunnitelmissa mallia, 

jossa yleisö rajoitetusti ohjataan Sudenpe-

sänkankaalle, ja Kotinen rajataan tiedepol-

kujen ulkopuolelle ja rauhoitetaan yleisöltä. 

Valinta perustuu luonnonsuojelualueiden 

sijaintiin suhteessa nykyiseen reittiverkos-

toon, ja Sudenpesänkangas on otettu osaksi 

tiedepolkuja saavutettavuudestaan johtuen. 

Koska työssä ei tarkemmin ole perehdytty 

Evon luontoarvoihin, tulisi valintaa mah-

dollisessa jatkosuunnittelussa arvioida 

myös luonnonsuojelun näkökulmasta.

Suunnitelman vaiheistus

Tiedepolut on suunniteltu siten, että ne 

ovat toteutettavissa vaiheittain, alkaen 

pienestä tiedekehästä. Uudisrakennusten 

rakentaminen ja tarkempi suunnittelu esi-

tetään aloitettavan järvilaboratoriosta, joka 

sijaitsee ajo- ja kulkureittien sekä raken-

nuspaikan topografian kannalta saavutetta-

vimmassa paikassa. Näin järvilaboratorion 

rakennustöiden oppeja voidaan soveltaa 

myöhemmin haastavammilla rakennuspai-

koilla ja yleis- sekä rakennussuunnitelmia 

päivittää tarpeen mukaan.
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JOUSTAVA RAKENNEJÄRJESTELMÄ

Esivalmistettava rakennejärjestelmä pyritään 
suunnittelemaan joustavaksi niin käytön kun 
sen antaman sommitelmallisen vapaudenkin 
kannalta. Esivalmistetut rakennusosat tulisi 
voidaan sijoittaa sekä harjun rinteelle että 
järven rannalle ja aarniometsään tavalla joka 
istuu luontevasti maisemaan. Eri tilojen 
on oltava toteutettavissa eri kokoisina 
henkilömäärämitoituksesta ja toiminnasta 
riippuen. Lisäksi rakennukset tulisi voida 
purkaa ja siirtää kohtuullisella vaivalla 
tarvittaessa.

TYÖMAA TEHTAALLA

Rakennustöistä aiheutuvien 
ympäristöhaittojen minimoimiseksi 
pyritään uudisrakennukset suunnittelemaan 
mahdollisimman pitkälle esivalmistettaviksi 
moduulirakentamisen avulla. Näin 
voidaan välttää paikan päällä tehdyistä 
rakennustöistä aiheutuvaa maaperän 
ja kasvillisuuden kulumista sekä siitä 
aiheutuvia melu- pöly- ja jätehaittoja. Lisäksi 
esivalmistetut rakennusosat ja moduulit 
pyritään suunnittelemaan ja detaljoimaan 
niin, että niiden asennus- ja kuljetustöistä 
koituisi mahdollisimman vähän haittaa Evon 
arvokkaalle luonnolle.

KEVYT KOSKETUS MAAHAN

Suunnittelussa pyritään myös siihen, että 
uudisrakennusten massoittelu ja asemointi 
ei visuaalisesti häiritsisi maisemaa tai vaatisi 
näkyvää ja pysyvää maaston muokkausta. 
Tästä syystä rakennukset pyritään 
suunnittelemaan niin ilmeeltään kuin 
rakenteellisesti mahdollisimman kevyiksi 
tavoitteena, etteivät ne loisi liian suuria 
visuaalisia esteitä maisemaan ja että ne 
voidaan perustaa mahdollisimman kevyesti 
ilman maa-aineksen siirtoja.

ELÄMYKSELLISTÄ ARKKITEHTUURIA

Jotta uudisrakennukset perustellusti 
rikastuttaisivat kävijän luontokokemusta, 
pyritään rakennukset suunnittelemaan 
tilallisesti mielenkiintoisiksi ja 
vaihteleviksi. Tavoitteeseen pyritään 
kuitenkin ensisijaisesti maiseman 
ehdolla, ja tilakokemuksen tulisi 
syntyä uudisrakennusten ja maiseman 
vuorovaikutuksesta. Suunnittelussa pyritään 
pitämään rakennusten arkkitehtuuri 
suhteellisen neutraalina, keskittyen 
maisematilan ja uudisrakennusten tilojen 
väliseen suhteeseen.

MAISEMAN MITTAKAAVASSA

Evon maisema on luonteeltaan 
pienimittakaavaista, ja tämän tulisi heijastua 
myös tiedepolkujen uudisrakennuksissa. 
Rakennusten massoittelu pyritään 
mitoittamaan ympäröivän maiseman 
topografien ja kasvillisuuden mukaan, 
niin että ne eivät muodosta epäluontevan 
kokoisia kappaleita metsään. Suuremmat 
kokonaisuudet pyritään massoittelun 
avulla jaottelemaan pienemmiksi 
yksiköiksi, jotta niiden kokonaisilme säilyy 
pienimittakaavaisena.

LUONNOLLISET SÄVYT

Puun on työssä arvioitu soveltuvan 
uudisrakennusten pääraaka-aineeksi paitsi 
ekologisista myös esteettisistä syistä. 
Puun luontainen sävy istuu luonnollisista 
syistä visuaalisesti metsään, ja myös sen 
pintakäsittelyssä pyritään käyttämään 
luonnollisia aineita, joiden sävy tulee 
suoraan metsästä tai jotka edesauttavat 
puun luonnollista harmaantumista. 
Myös muut rakennusaineet pyritään 
sävyltään ja tekstuuriltaan suunnittelemaan 
luonnonmaisemaan sopiviksi ja synteettisiä 
aineita vältetään mahdollisimman pitkälti.

NOSTETUT KULKUREITIT

Jotta uudisrakennusten käyttö ei turhaan 
kuluttaisi maaperää ja kasvillisuutta, 
suunnitellaan uudisrakennusten ulkotilat 
nostetuille terassirakenteille. Myös 
kulku tiloille ja niiden välille pyritään 
mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan 
nostetuille kulkureitille, ja jotta tilat olisivat 
helposti saavutettavissa kaikille iästä ja 
liikuntakyvystä riippumatta, pyritään ne 
mahdollisimman pitkälti suunnittelemaan 
esteettömiksi.

KESTÄVÄT MATERIAALIT

Rakennusten pääraaka-aineena käytetään 
puuta, sen muihin rakennusaineisiin 
verrattuna vähäisistä hiilidioksidipäästöistä 
johtuen. Puun sekä muiden sitä vaativien 
rakennusaineiden pintakäsittelyssä käytetään 
aineita, jotka eivät aiheuta ympäristöhaittoja 
kansallispuiston maaperälle ja vesistöille. 
Jotta rakennukset olisivat myös käyttäjien 
näkökulmasta terveellisiä, suunnitellaan 
rakenteet hengittäviksi eli diffuusioavoimiksi.

SUUNNITTELUPERIAATTEET
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4. UUDISRAKENNUSTEN SUUNNITTELU
Tiedepolkujen uudisrakennusten suunnitte-

lua varten on laadittu suunnitteluperiaatteet, 

jotka ohjaavat millä keinoilla kolmannessa 

luvussa esitetyt strategiset tavoitteet otetaan 

huomioon rakennussuunnittelussa. Näistä 

periaatteista erityisesti rakennustöistä 

aiheutuvien haittojen minimointi moduu-

lirakentamisen avulla on osoittautunut 

suunnittelutyötä kaikista eniten ohjaavaksi 

ja siten myös haastavimmaksi tekijäksi.

Esivalmisteisella moduulirakentamisella 

on huomattavia etuja perinteiseen paikan 

päällä rakentamiseen verrattuna, kun ympä-

ristöhaitat rakennuspaikalla halutaan välttää 

mahdollisimman pitkälti: esimerkiksi mate-

riaalin tehokkaammasta käytöstä tehdasym-

päristössä johtuva vähempi rakennusjätteen 

määrä. Lisäksi esivalmisteiset moduulit 

on helpompi purkaa, siirtää ja kunnostaa 

niiden elinkaaren päättyessä, jonka lisäksi 

rakennustöiden suorittaminen tehdasym-

päristössä vähentää rakennustöitä tontilla 

sekä siitä aiheutuvia melu-, pöly-, jäte- ja 

liikennehaittoja.  Rakennustekniikkaan 

liittyy kuitenkin tuotantoon ja projektin-

hallintaan liittyviä haasteita, jotka vaativat 

suunnittelijalta erityistä huomiota, ja modu-

laarisia rakennuksia suunniteltaessa onkin 

muun muassa huomioitava käytettävissä 

olevien kuljetusmuotojen ja -reittien, sekä 

paikallisten määräysten asettamat rajoitteet 

moduulien äärimitoille ja painoille.33

Kyseiset tilalliset reunaehdot määrittele-

vät moduulirakentamisessa pitkälti koko 

rakennuksen suunnitteluprosessia ja sen 

tilallista ja rakenteellista logiikkaa34, ja myös 

Evon tiedepolkujen suunnittelussa valitulla 

33 Mohammad Kamali ja Kasun Hewage, ”Life cycle 
performance of  modular buildings: A critical review,” 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 62, (2016,) 
1174-1175.

34 Wolfgang Huß, Matthias Kaufmann ja Konrad 
Merz, Building in Timber: Room Modules, (Munich: 
DETAIL Business Information GmbH, 2019,) 16.

rakennustavalla on osoittautunut olevan 

kaikista suunnitteluperiaatteista huomatta-

vasti suurin vaikutus arkkitehtonisiin rat-

kaisuihin. Erityisesti logistiset haasteet ovat 

osoittautuneet poikkeuksellisen vaikeiksi, 

kun rakennuspaikkana on kansallispuisto 

jossa kuljetusmahdollisuudet ovat rajoitet-

tuja eivätkä rakennustyöt saisi vaurioittaa 

luontoa. Tästä syystä suunnitteluosion 

kirjallisuudessa osassa on tiedepolkujen 

toimintojen lisäksi keskitytty erityisesti 

puumoduulirakentamisen teknilliseen, 

logistiseen ja arkkitehtoniseen problema-

tiikkaan kansallispuiston kontekstissa, kun 

taas muut suunnitteluperiaatteet on jätetty 

suunnittelua avustaviksi ohjenuoriksi, joihin 

ei kuitenkaan perehdytä yhtä syvällisesti.
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4.1 Tilat ja toiminnot

Uudisrakennusten tilalliset toiminnalliset 

lähtökohdat ja henkilömäärät pohjautuvat 

Evon alueen analyysiin ja kehittämis-

suunnitelmiin sekä Evon tiederyhmän ja 

Vanajavesikeskuksen edustajien kanssa käy-

tyihin keskusteluihin tiedekansallispuiston 

tulevaisuuden tavoitteista.

Metsälaboratoriot

Metsälaboratorioiden henkilömäärämi-

toituksen ja toiminnallisen periaatteen 

perustana on käytetty Mika Soramäen ja-

kamaa tietoa Vanajaveskikeskuksen Evolla 

järjestämän luontokasvatuksen käytännön 

järjestelyistä. Lisäksi suunnittelussa on otet-

tu huomioon Evon tiedetyöryhmän toiveet 

digitaalisen sisällön käytöstä kansallispuis-

ton luonto- ja tiedekasvatuksessa.

Tyypillinen ryhmäkoko Vanajavesikes-

kuksen järjestämällä retkellä on 10-20 

osallistujaa ohjaajaa kohden, ja suurimmilla 

retkillä voi olla jopa 60 osallistujaa. Pääosa 

retkistä kestävät yhden päivän – joskin myös 

useamman päivän retkiä järjestetään ajoit-

tain. Retkiin kuuluu ruokailu maastossa. 

Retkiin kuuluu yleensä noin 2-3 kilometriä 

kävelyä tutustuttavaan kohteeseen ja sama 

matka takaisin päivän päätteeksi. Retken 

varsinaisessa kohteessa tutustutaan paikal-

liseen luontoon, otetaan siitä näytteitä ja 

analysoidaan niitä laboratoriovarustuksella 

kuten mikro- ja endoskoopeilla. Laborato-

riovarustus sekä mahdollisesti tarvittavat 

kenttätuolit ja -pöydät kuljetetaan paketti-

autolla mahdollisimman lähelle kohdetta.  

Kokemuksen perusteella retkikohteen 

lähistöllä olisi hyvä olla nuotiopaikka tai 

muu katos, jonka alla voidaan nauttia eväät 

ja suorittaa analyysejä sateelta suojassa.35

Ympärivuotisen toiminnan ja digitaalisten 

laitteiden mahdollistamiseksi olisi metsäla-

boratorioissa kuitenkin hyvä olla myös läm-

mitettyä sisätilaa, ja työssä esitetään siksi, 

että metsälaboratorioissa olisi yksi sisä- ja 

yksi ulko-opetustila 20 henkilölle. Näin yksi 

laboratorio palvelee yhden ohjaajan vetä-

mää ryhmää ja tiedepolut kokonaisuutena 

voivat palvella jopa 60 osallistujan retkiä 

kolmeen ryhmään jaettuna.

Opetustilojen toiminnalliseksi periaatteeksi 

on valittu luokkahuone irtotakalusteilla 

ja kuvapinnalla. Järjestely mahdollistaa 

digitaalisen sisällön hyödyntämisen 

opetuksessa sekä kalusteiden uudelleen-

järjestelyn toiminnan tarpeiden mukaan. 

35 Mika Soramäki (Vanajavesikeskus), suullinen 
tiedonanto, 9.4.2021.

Opetustoiminnan logistiseksi helpot-

tamiseksi ja tilojen monikäyttöisyyden 

vuoksi esitetään opetustilojen yhteyteen 

kalustevarastoja. 36 Näin kalusteita ja labo-

ratoriovarustusta ei tarvitse erikseen kantaa 

paikan päälle opetusta varten,37 ja ne on 

mahdollista siirtää varastoon, jos tilaa halu-

taan hyödyntää muuhun käyttöön. Järjestely 

mahdollistaa myös tilojen hyödyntämistä 

metsälaboratorion teeman mukaisten näyt-

telyiden järjestämiseen silloin, kun tiloissa 

ei pidetä työpajoja. 

Koska metsälaboratoriot toimivat myös 

retkeilijöiden lepopaikkoina, tulisi labo-

ratorioiden ja niiden ympäristöjen tarjota 

paitsi opastusta ympäröivästä luonnosta 

myös palveluita, jotka tarjoavat retkeilijöille 

mahdollisuuden pitää taukoa maisemalli-

sesti kiinnostavassa paikassa ja pysähtyä 

tutkimaan luontoa tarkemmin. Näin ollen 

metsälaboratorioiden yhteyteen esitetään 

kuivakäymälöitä, penkkejä, sateensuojaa 

ja nuotiopaikkoja sekä rakenteita kuten 

laitureita ja näköalatasanteita, jotka mah-

dollistavat luontoon ja maisemaan tutus-

tumisen eri näkökulmista. Lisäksi jokaisen 

metsälaboratorion yhteyteen tulee kansal-

lispuiston opasteet ja digitaalisia opasteita, 
36 Rakennustietosäätiö, Esitys- ja informaatiotilat, RT 
96-10656.
37 Osa työpajoissa käytettävästä varustuksesta on 
kallista ja herkkä, eikä sen säilytys maastossa pidempiä 
aikoja ole suotavaa. (Mika Soramäki, suullinen 
tiedonanto, 9.4.2021.) Suunnitelmassa on kuitenkin 
syytä varautua siihen, että niitä voi tarpeen tullen 
säilyttää metsälaboratoriossa lyhyempiä aikoja.

jotka antavat ajantasaista tietoa sensoreiden 

kansallispuistossa tekemistä mittauksista.

Digitaalisten opasteiden ja opetustilan 

lämmittämiseksi on metsälaboratorioille 

järjestettävä sähköt, jonka lisäksi opas-

teet tarvitsevat tukiaseman ajantasaisten 

mittaustulosten vastaanottamiseksi38. Tie-

depolkuja suunniteltaessa on myös pyritty 

aurinkopaneelien ja tukiaseman integroi-

miseen uudisrakennuksiin, mutta tämä on 

osoittautunut rakennusten estetiikan kan-

nalta vaikeaksi. Koska paras sijainti aurinko-

paneeleille ja tukiasemalle ei välttämättä ole 

paras paikka rakennusten käytön kannalta, 

on myös parempi, että ne suunnitellaan 

erikseen, omista toiminnallisista lähtökoh-

distaan, ja sijoitetaan metsälaboratorioiden 

läheisyyteen niin, että ne kuitenkin istuvat 

ympäristöön. Samoin on suunnittelutyön 

aikana ideoitu painovoimaista sadeveden-

keräysjärjestelmää, joka helpottaisi veden 

käyttöä metsälaboratorioiden työpajoissa, 

mutta kuten aurinkopaneelit, olisi myös 

sadevedenkeräys parempi suunnitella erik-

seen omista lähtökohdistaan. Tästä syystä 

kyseisiä teknisiä järjestelmiä ei ole esitetty 

suunnitelmissa, mutta tilojen toimintojen 

38 John Loer ja Niko Nappu (Evon tiederyhmä), 
suullinen tiedonanto, 30.3.2021.
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kannalta tulisi mahdollisessa jatkosuunnit-

telussa myös niihin perehtyä.

Majoitustilat

Kuten työn suunnittelualueen analyysissä 

ilmenee, on suurin osa Evolla vierailevista 

seurueista perheitä ja suuruusluokkaa 2-5 

henkilöä, ja siksi tämä on otettu majoitus-

tilojen henkilömäärämitoituksen pääasialli-

seksi lähtökohdaksi. Tämän lisäksi tilojen 

tulisi voida palvella myös muita seurueita 

sekä yksittäisiä retkeilijöitä ja tutkijoita sekä 

noin 20 osallistujan järjestettyjä retkiä. Liial-

lisen luonnonympäristöön rakentamisen 

välttämiseksi on majoitustilojen suunnit-

telussa kuitenkin pyritty joustaviin tilarat-

kaisuihin niin, että joka käyttäjäryhmälle ei 

tarvitse rakentaa erillisiä tiloja. Näin ollen 

tavoitteeksi on asetettu, että samat tilat 

voisivat palvella niin yksittäisiä retkeilijöitä 

kuin suurempia ryhmiä, ja kuitenkin voi-

daan erillisille seurueille riittävä yksityisyys. 

Jotta majoitustilat voisivat tarjota mah-

dollisuuden palautua pitkän vaelluksen tai 

kenttätutkimuksen jälkeen, esitetään niiden 

yhteyteen käymälöiden lisäksi keittokatosta 

ja saunaa uintimahdollisuuksineen.

Koska Evon alueelta ja sen lähiseudulta 

jo löytyy runsaasti telttailualueita, laavuja 

ja vuokramökkejä, on suunnitelmissa 

työn strategisten tavoitteiden mukaisesti 

pyritty monipuolistamaan Evon majoitus-

tarjontaa ympärivuotisella majoituksella, 

ja näin ollen majoitustilat on suunniteltu 

lämmöneristetyiksi ja lämmitettäviksi. 

Tiloiltaan ja varustustasoltaan majoitustilat 

asettuvat laavun ja vuokramökin välille, 

ja niiden lähtökohtana on tarjota suojattu 

paikka, jossa vierailija voi nukkua omassa 

makuupussissaan, kuivatella vaatteitaan 

sekä viettää lyhyitä aikoja rauhassa esimer-

kiksi lukien tai tutkimustuloksia kirjaten. 

Majoitustilojen suunnittelussa on pyritty 

yhdistämään vuokramökkien tarjoama yk-

sityisyys leirintäalueiden yhteisöllisyyteen, 

ja siksi keittokatokset ja hygieniatilat on 

suunniteltu yhteiskäyttöisiksi. Kuva 19. Työskentelyä Vanajavesikeskuksen järjestämällä retkellä.
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Kuten aiemmin on todettu on esi-

valmisteisella moduulirakentamisella 

huomattavia etuja perinteiseen paikan 

päällä rakentamiseen verrattuna, kun 

ympäristöhaitat rakennuspaikalla halutaan 

välttää mahdollisimman pitkälti, mutta 

samalla siihen liittyy merkittäviä haasteita, 

jotka vaativat suunnittelijalta erityistä huo-

miota. Tästä syystä suunnittelutyön aikana 

onkin erityisesti jouduttu perehtymään 

puumoduulirakentamisen teknilliseen ja 

logistiseen problematiikkaan, jonka ratkaisu 

kansallispuiston kontekstissa on otettu työn 

suunnitteluosuuden pääpainopisteeksi.

Rakennusosien mitoitusperiaate

Koska metsälaboratoriot ja majoitustilat on 

suunniteltu rakennettavaksi vaellusreittien 

varrelle maisemallisesti kiinnostaviin koh-

tiin, mutta ajoreittien ulottumattomiin, on 

työkoneiden ja ajoneuvojen käyttö hyvin 

rajoitettua, kun luonnonmaisema halutaan 

säilyttää. Näin ollen rakennustöiden ja kul-

jetusten järjestämisellä on toiminnallisten 

tarpeiden ja arkkitehtonisten tavoitteiden 

ohella kaikista suurin vaikutus rakennuso-

sien mitoitukseen ja niiden esivalmistami-

sen asteen määrittämiseen.

4.2 Moduulirakentaminen 
kansallispuistossa

Kuva 20. Moduulirakentamisessa suurin osa rakennustöistä suoritetaan tehdasympäristössä, mikä merkittävästi vähentää rakennustöisstä aiheutuvia 
ympäristöhaittoja.
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Moduulirakentamisen esivalmistamisen 

aste voidaan jakaa neljään eri kategoriaan, 

ja Evon uudisrakennuksia suunniteltaessa 

on jouduttu arvioimaan, mikä näistä esival-

mistamisen asteista soveltuu parhaiten työn 

tavoitteisiin:

1) Yksittäisiä komponentteja, 

kuten ikkunoita, pilareita ja palkkeja 

esivalmistetaan.

2) Yksittäisiä rakenteita, kuten seinäpa-

neeleja sekä ylä- ala- ja  välipohjapanee-

leja esivalmistetaan

3) Yksittäisiä tilaelementtejä, kuten kyl-

pyhuone-elementtejä esivalmistetaan.

4) Rakennus on kokonaan koottu 

esivalmisteisista tilaelementeistä.39

Yksittäisiä rakenteita esivalmistettaessa 

pilarit ja palkit sahataan, rei’itetään ja heloi-

tetaan valmiiksi jotta ne voidaan työmaalla 

suoraan asentaa paikalleen. Esivalmistetut 

paneelit taas valmistetaan tehdasympä-

ristössä valmiiksi, ja ne voivat olla raken-

teeltaan joko kantavia tai kannettuja. Ne 

voidaan pakata litteästi ja näin kuljettaa 

työmaalle tilatehokkaasti. Tilamoduulit 

taas muodostavat valmiin rakenteeltaan 

39 Kamali ja Hewage, ”Life cycle performance of  
modular buildings,” 1172-1173.

kantavan tilan, joka voidaan nostaa suoraan 

paikalleen. Ne voidaan verhoilla ja kalustaa 

valmiiksi tehdasympäristössä ja myös LVI- 

ja sähköasennukset voidaan esiasentaa.40

Koska suurempi esivalmistamisen aste 

johtaa harvempiin kuljetuksiin ja asennus-

töihin rakennuspaikalla, olisi tiedepolkujen 

tapauksessa ainakin teoriassa suotavaa, 

että rakennus kokonaisuudessaan koostuu 

esivalmistetuista tilaelementeistä. Lisäksi 

tilaelementtien mahdollisimman suuri mi-

toitus johtaa vähempiin elementtien välisiin 

saumoihin ja vähentää täten kosteudenhal-

linan riskejä41 – mikä kansallispuistoon sään 

armoille rakentaessa on huomattava etu.

Liian suuret elementit voivat kuitenkin 

asettaa logistisia haasteita, jotka tekevät 

niistä epätarkoituksenmukaisia ja rajoittavat 

mahdollisia kuljetuksia. Koska maantie-

kuljetukset tiedepoluilla ei kuitenkaan ole 

mahdollisia lopulliselle rakennuspaikalle 

asti, on työssä valittu elementtien lopulli-

seksi kuljetusmuodoksi helikopteri. Näin 

moduulien logistiikkaketjun loppupään 

ja siihen liittyvän asennustyön olennai-

simmaksi mitoituskriteeriksi muodostuu 

moduulien paino kuljetusten äärimittojen 

40 Ulrich Dangel, Turning Point in Timber Construction: A 
New Economy, (Basel: Birkhäuser, 2017,) 114-115.
41 Dangel, Turning Point in Timber Construction, 115.

Kuva 21. Moduulien kuljteuksessa rakennuspaikalle on päätetty käyttää helikopteria, joka soveltuu 
rakennustöihin kun maantiekuljetus ei ole mahdollinen. Kuvassa asennetaan CN Towerin mastoa 
Torontossa 1975.
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kohteita, jotka vastaavat edellä mainittuja 

kriteerejä, ja ne on luokiteltu sen mukaan, 

miten tilamoduulien sovittaminen luon-

nonmaisemaan on ratkaistu. Tutkittujen 

kohteiden perusteella on havaittavissa 

kolme vallitsevaa rakenteellista ja sommi-

telmallista lähestymistapaa tilamoduulien 

sovittamiseksi luonnonmaisemaan:

1) Itsenäiset tilamoduulit.

2) Tilamoduulit + yhdistävä ulkoinen 

rakenne.

3) Tilamoduulit + kantava ulkoinen 

rakenne.

Kuvissa 22-31 on nostettu esiin muutama 

esimerkki jokaisesta kategoriasta.

Asian selvittämiseksi tarkastellaan referens-

sisuunnitelmia, joissa moduulirakentamista 

on sovellettu luonnonmaisemassa. Refe-

renssikohteiden valinnassa esivalmistus ei 

ole ollut kriteerinä, vaan valintaperusteeksi 

on riittänyt, että rakennuksen rakenteellinen 

logiikka – ainakin teoriassa – mahdollistaisi 

sen toteuttamisen toistettavin tilamoduu-

lein. Tämän lisäksi referenssien valinnassa 

on pyritty löytämään kohteita, jotka ovat 

suunnittelun reunaehdoiltaan Evon tie-

depolkujen uudisrakennuksia vastaavia 

seuraavin kriteerein:

1) Kohde sijaitsee luonnonmaisemassa 

ja on perustettavissa ilman maaston 

muokkausta.

2) Kohde sisältää toistuvia tilamoduu-

leita tai toistuvia tilayksiköitä, jotka 

olisivat toteutettavissa esivalmisteisena.

3) Lisäksi kohde voi sisältää paikalla 

rakennettuja tai osittain esivalmistettuja 

rakenteita.

4) Kohde on valmistunut vuoden 2000 

jälkeen.

Referenssikohteita on haettu kansainvälisis-

tä online-julkaisuista, jotka esittelevät uutta 

arkkitehtuuria. Tutkittavaksi on poimittu 

Jotta tiedepolkujen tilat voitaisiin toteuttaa 

tilallisesti mahdollisimman laadukkaina on 

parempi, että tilamoduulien maantiekulje-

tuksia varten hankitaan erikoiskuljetuslupa 

tai että tilamoduulit valmistetaan mahdol-

lisimman lähellä Evoa jotta ne voidaan 

lennättää suoraan rakennuspaikalle.

Paikkalähtöinen suunnittelu 
tilamoduuleilla

Luonnonsuojelullisten tavoitteiden lisäksi 

on tiedekansallispuiston uudisrakennuksille 

asetettu arkkitehtoniset tavoitteet. Niiden 

tulisi toisaalta olla ilmeeltään ja identitee-

tiltään yhtenäisiä ja toisaalta paikkalähtöisiä 

ja ympäristöönsä soveltuvia. Arkkitehto-

nisista tavoitteista yhtenäisen identiteetin 

luominen moduulirakenteen asettamilla 

reunaehdoilla ei ole suunnittelun kannalta 

ristiriitaista, sillä toistuvat moduulit an-

tavat vääjäämättä yhtenäisen ilmeen eri 

rakennuksille. Sen sijaan paikkalähtöinen 

suunnittelu moduulirakenteella aiheuttaa 

jossain määrin ristiriitoja, ja uudisraken-

nusten moduulijärjestelmän suunnittelua 

varten on tästä syystä tarkemmin selvitetty, 

miten tilamoduulit ovat sovellettavissa 

luonnonmaisemaan.

sijaan. Tästä johtuen uudisrakennusten 

suunnittelussa esivalmistuksen asteeksi 

on valittu tilamoduulit niiden muiden 

selkeiden hyötyjen takia, vaikka paneeliele-

mentit olisivat maantiekuljetuksen kannalta 

käytännöllisempiä.

Suunnitteluprosessin aikana on myös sel-

vitetty tilamoduulien mitoittamista vapaan 

maantiekuljetuksen mittarajojen mukaan, 

jotta ne voitaisiin kuljettaa Evokeskuk-

seen maantietä pitkin ja sieltä lennättää 

lopulliseen sijaintiinsa. Koska suunnitellut 

tilat kuitenkin sisältävät lämmöneristetyn 

ylä- ja alapohjan, joiden yhteinen rakenne-

paksuus on noin 1,6 metriä (ks. luku 5.2), 

ja kuorma-auton lavan korkeus on 0,9-1,0 

metriä42, jäisi vapaan kuljetuksen mukaan 

mitoitettujen tilamoduuleihin 4,4 metrin 

korkeusrajoituksesta43 jäljelle vain 1,8-1,9 

metriä huonekorkeutta. Käyttämällä erityi-

siä, 0,3 metriä korkealla lavalla varustettuja 

puoliperävaunuja44, olisi huonekorkeus 

mahdollista nostaa 2,5 metriin, mikä ma-

joitustilojen kannalta olisi riittävä, mutta 

luokkahuoneissa helposti loisi ahtaan tila-

vaikutelman. Tästä syystä tilamoduulien mi-

toituksessa on lopulta päätetty olla huomi-

oimatta vapaan kuljetuksen mittarajoituksia. 
42 Huß, Kaufmann ja Merz, Building in Timber, 57.

43 ”Erikoiskuljetukset: Erikoiskuljetuksen 
tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet,” 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,  pdf, 
haettu 2.9.2021, https://www.ely-keskus.fi/
documents/10191/139801/erikoiskuljetukset_
esite_2010_erikoiskuljetusluvan_tarve_
hakeminen_ja_kaytannon_toimenpiteet.pdf/
cbcf0229-5b1f-4e7e-8d9b-9bad0a271b51.
44 Huß, Kaufmann ja Merz, Building in Timber, 57.
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Kuva 24. Colorado Building Workshop, 2016. Leadville, Colorado, Yhdysvallat. Vuokramökit. Kuva 25. Olson Kundig, 2007. Mazama, Washington, Yhdysvallat. Rolling Huts. Leirintäalue.

Kuva 23. Reiulf  Ramstad Arkitekter ja ASP Architecture, 2020. Breitenbach, Ranska. 48° Nord. Maisemahotelli.Kuva 22. HGA Architects and Engineers, 2014. Farmington, Minnesota, Yhdysvallat. Whitetail Woods Regional 
Park. Camper Cabins. Leirintäalue.

Itsenäiset tilamoduulit

Kaikista yleisin lähestymistapa tilamoduu-

lien asemointiin luonnonmaisemaan on yk-

sittäisten tilamoduulien vapaa sijoittelu niin, 

että ne muodostavat itsenäiset toiminnalli-

set yksiköt. Tällöin moduuleja yhdistäväksi 

tekijäksi yleensä nousee niiden yhtenäinen 

ilme, joka voi muodostua esimerkiksi ve-

sikaton muodosta, julkisivumateriaaleista 

ja aukotuksesta. Moduulit on yleensä 

perustettu visuaalisesti kevyille pilareille 

korostaen niiden erillisyyttä maisemasta, 

mutta kuten Reiulf  Ramstad Arkitekter:in 

ja ASP Architecure:n suunnittelema 48° 

Nord Maisemahotelli havainnollistaa, voi-

daan julkisivuverhoilun avulla luoda kappa-

lemainen ilme ja luoda vaikutelma siitä, että 

rakennukset ikään kuin nousevat maasta.

Ratkaisua on sovellettu erityisesti leirin-

täalueilla ja muissa majoitustiloissa, ja se 

soveltuukin hyvin kohteisiin, jossa eri tilat 

kaipaavat yksityisyyttä. Lisäksi pienet erilli-

set moduulit on helppo kuljettaa paikalleen 

ja asetella maisemaan ilman rakennuspaikan 

muokkausta.
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Kuva 26. Weinstein Friedland Architects, 2015. Henderson, Pohjois-Carolina, Yhdysvallar. Camp Graham, 
leirintäalue..

Kuva 28. Germán del Sol, 2009. Pucón, Chile. Termas Geométricas, kylpylä.

Kuva 27. Eduardo Souto de Moura ja Adriano Pimienta, 2015. Lagoa das Sete Sidades, Azorit, Portugal. 
Venekerho.

Itsenäiset moduulit + yhdistävä itsenäinen rakenne

Tilamoduuleja voidaan myös yhdistää 

toisiinsa erilaisten ulkoisten rakenteiden 

kuten katosten, pergoloiden ja terassien 

avulla. Sommitelmallisesta näkökulmasta 

ratkaisun etuja on mahdollisuus yhdistää 

useammat tilamoduulit arkkitehtonisesti 

yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi niin, 

että mahdollisuus moduulien suhteelliseen 

vapaaseen sijoitteluun kuitenkin säilyy. 

Ratkaisu johtaa helposti arkkitehtuuriltaan 

organismimaisiin kokonaisuuksiin, jotka 

voivat kiemurrella maiseman halki maaston 

muotoja seuraten, mutta sillä voidaan myös 

suunnitella muodoltaan geometrinen koko-

naisuus kuten Eduardo Souto de Mouran 

ja Adriana de Pimientan suunnittelemassa 

venekerhossa.

Ratkaisu soveltuu myös irrallisia mo-

duuleja paremmin julkisiin toimintoihin, 

sillä nostettuja terasseja ja kulkureittejä 

käyttämällä voidaan käyttäjää ohjata myös 

monimutkaisemman tilaohjelman halki. 

Moduuleja yhdistävien kulkureittien hyvä 

puoli on myös se, että niillä voidaan suojata 

maastoa kulutukselta, mutta toisaalta niiden 

rakentaminen vaatii paikkakohtaista suun-

nittelua, eikä niiden esivalmistamista siten 

voida viedä yhtä pitkälle kuin tilamoduulien.
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Pilkkijöitä Alisella Niemisjärvellä.

Kuva 29. Peter Zumthor, 2016. Allmannajuvet, Norja. Sinkkikaivosmuseo. Kuva 31. University of  Colorado Denver, 2015. Kalliovuoret, Colorado, Yhdysvallat. Outward Bound Micro 
Cabins. Yliopistomajoitus.

Kuva 30. Max-A arquitectos, 2018. Lago Ranco, Chile. Casa Tobita. Loma-asunto.

Tilamoduulit + ulkoinen kantava rakenne

Mielenkiintoinen variaatio tilamoduulien 

ja ulkoisen rakenteen yhdistämisestä on 

tilamoduulien asettaminen ulkoiseen, kan-

tavaan ja katettuun rakenteeseen. Kuten 

ei-kantavalla, voidaan myös kantavalla 

ulkoisella rakenteella yhdistää useampi ti-

lamoduuli yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 

mutta ratkaisu muodostaa ulkomuodoltaan 

selkeästi kompaktimman hahmon. Tätä 

voidaan pitää ratkaisun sommitelmallisen 

vapauden kannalta heikkoutena, sillä 

kantava kehikko rajoittaa merkittävästi 

moduulien sijoitusten vaihtoehtoja. Kuten 

University of  Coloradon suunnitelema 

yliopistomajoitus kuitenkin osoittaa, mah-

dollistaa ratkaisu sisätilojen ja katettujen 

ulkotilojen yhdistämisen kiinnostavalla 

tavalla siten, että ne muodostavat  raken-

nusmaisen kokonaisuuden. Lisäksi voidaan 

ristikkorakenteilla – kuten Peter Zumthorin 

suunnittelemassa sinkkikaivosmuseossa 

– tilamoduulit nostaa korkeammalle maan-

pinnan yläpuolelle kuin suoraan perustus-

ten päälle asetetuilla tilamoduuleilla.
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KONSEPTI 1:300
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5. MODUULIJÄRJESTELMÄ
Referenssikohteiden perusteella on Evon 

tiedepolkujen uudisrakennusten tilallisessa 

ja rakenteellisessa konseptissa päätetty 

soveltaa tilamoduulien ja ulkoisen kantavan 

kehikon yhdistelmää. Lähestymistavan 

on arvioitu soveltuvan erityisen hyvin 

tiedepolkujen julkiseen toimintaan, sillä se 

mahdollistaa standardisoitujen tilaelement-

tien ja katettujen ulkotilojen yhdistämisen 

hahmoltaan ja tiloiltaan julkista rakennusta 

muistuttavaksi kokonaisuudeksi, joka ei 

massoittelultaan kuitenkaan vaikuta liian 

massiiviselta ja pienimittakaavaiseen maise-

maan sopimattomalta.

Kehikkoratkaisu mahdollistaa myös tilamo-

duulien soveltamisen topografialtaan haas-

taville rakennuspaikoille kuten Syrjänalusen 

harjulle, ja sen avulla standardikokoisista 

moduuleista koostuvan rakennuksen massa 

voidaan sovittaa paikalliseen topografiaan 

ja kasvillisuuteen.
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MARKIISIT

puuvillakangas 
kiinnitys rungon reunapalkkien väliin

RUNKO

höylättyä mäntyä ja liimapuuta 
säädettävät vetotangot terästä 

esiporatut standardikokoiset komponentit 
kiinnitykset pultein ja ruuvein

KAITEET

kertopuulevyt 
kiinnitys rungon reunapalkkeihin 
sahataan mittaan työmaalla

PERUSTUKSET

säädettävät pilarikengät valetaan peruspilariin

TERASSI

laudoitus mäntyä 
kertopuupalkit

KEHIKKO RAKENNUSOSAT 1:200

KATOS

jännitetty puuvillakangas 
esiporatut teräspalkit 
kangas puristetaan palkkeihin pulteilla ja latoilla 
palkkien kiinnitys runkotolppien sidoslevyihin pultein

TOLPPA 01

höylätty mänty 
145 x 145 

n. 550 kg/m3

h = 3150 mm 
m ≈ 35 kg

TOLPPA 02

höylätty mänty sidoslevyllä 
145 x 145 

n. 550 kg/m3

h = 1150 mm 
m ≈ 10 kg
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PALKKI 01

L-teräsprofiili 
100 x 50 x 6 

7 kg/m 
l = 7000 mm 

m = 49 kg

PALKKI 02

T-teräsprofiili 
100 x 100 x 6 

9 kg/m

l = 7200 mm 
m = 65 kg

PALKKI 03

höylätty mänty sidoslevyllä 
70 x 145 

n. 550 kg/m3 

(sahataan mittaan työmaalla)

l = 6300 mm 
m ≈ 35 kg

T 01

T 04

T 02

T 03

P 01

P 02

P 03

P 04

P 04

P 04

P 04

P 04

P 05

P 05

P 05

T 04

T 05

T 04

T 05

PALKKI 04

höylätty mänty, 
70 x 145 

n. 550 kg/m3 

(sahataan mittaan työmaalla)

l = 6300 mm 
m ≈ 35 kg

PALKKI 05

liimapuu 
115 x 225 

n. 550 kg/m3

l = 5400 mm 
m ≈ 30 kg

TOLPPA 03

höylätty mänty sidoslevyllä 
145 x 145 

n. 550 kg/m3

h = 3300 mm 
m ≈ 35 kg

TOLPPA 05

höylätty mänty 
145 x 145 

n. 550 kg/m3 

(sahataan mittaan työmaalla) 
 

h = 3150 mm 
m ≈ 35 kg

TOLPPA 04

höylätty mänty 
145 x 145 

n. 550 kg/m3 
 

h = 2800 mm 
m ≈ 30 kg

KEHIKKO RAKENNUSOSAT 1:100
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5.1 Kehikkorakenne

Tilamoduuleja yhdistävän kehikkoraken-

teen suunnittelussa on pyritty niin visuaali-

sesti kuin rakenteellisestikin kevyeen ratkai-

suun, jotta uudisrakennukset eivät loisi liian 

suuria visuaalisia esteitä maisemaan ja ne 

voitaisiin perustaa mahdollisimman kevyes-

ti. Kehikko on myös pyritty pitämään niin 

kapeana kuin uudisrakennusten toiminta 

vain salli, jotta se olisi mahdollisimman pit-

kälti toteutettavissa suuria puita kaatamatta. 

Tämän lisäksi tavoitteena on ollut suunni-

tella sen rakenteet niin, että rakennustyöt 

voidaan suorittaa helposti mahdollisimman 

vähillä apuvälineillä ja työkoneilla tarkoi-

tuksena helpottaa rakennustöitä vaikeassa 

maastossa ja siten mahdollistaa kehikon 

nopea pystyttäminen luontoa häiritsemät-

tömällä tavalla. Töiden helpottamiseksi 

koostuu kehikko lähes kokonaan standar-

doiduista osista, ja ainoastaan epäsuoria 

kulmia suunniteltaessa osat on mitoitettava 

tapauskohtaisesti.

Vaikka valittu lähestymistapa on vahvasti 

ohjannut kehikon mittasuhteita sekä sen 

tilallista ja tektonista luonnetta, sen muo-

donannossa on kuitenkin pystytty huomioi-

maan ympäröivä maisema. Kehikon raken-

teellinen logiikka mahdollistaa epäsuorien 

kulmien rakentamisen ja tilamoduulien 

sijoittamisen eri korkoasemiin suhteessa 

maanpintaan ja antaa siten suhteellisen 

laajan sommitelmallisen vapauden uudisra-

kennusten suunnittelemiseksi. 

Lisäksi kehikon arkkitehtoninen muodo-

nanto sisältää luontoassosiaatioita, jotka 

kuitenkin on pyritty pitämään mahdolli-

simman hienovaraisina. Morfologialtaan 

maaston halki kiemurteleva kapeahko 

rakenne muistuttaa etäisesti käärmettä tai 

tuhatjalkaista, kun taas kehikon sisälle muo-

dostuma tila voidaan nähdä eräänlaisena 

metsän tilan geometrisena abstraktiona, 

jossa korostuvat, pystysuorat tolpat viit-

taavat mäntyjen runkoihin ja jännitetty 

kangaskatos niiden latvustoon.

Runko

Kehikon kantava runko koostuu esival-

misteisista, standardikokoisista pilari- ja 

palkkielementeistä sekä rakenteen jäykistä-

vistä säädettävistä vetotangoista. Rakenne 

perustetaan mittapoikkeamien sallimiseksi 

säädettäville pilarikengille, jotka valetaan 

paikan päällä betonisiin peruspilareihin. 

Perustamistapa on valittu, koska se so-

veltuu hyvin Evolla runsaasti esiintyvään 

moreenimaaperään ja voidaan toteuttaa 

ilman suuria työkoneita45.

Rakennusosat on suunniteltu mahdollisim-

man pitkälle esivalmistettaviksi, ja suurin 

osa komponenteista voidaan kuljettaa 

työmaalle mittaan sahattuina ja esiporattui-

na valmiina asennettavaksi. Mahdollisten 

perustusten mittapoikkeaminen takia on 

kuitenkin tolppien alaosat ja kehiä yhdistävä 

reunapalkki sahattava mittaan työmaalla. 

Kaikki komponentit on mitoitettu siten, 

että ne olisivat työturvallisuusmääräysten 

mukaisesti mahdollisimman helposti ja 

turvallisesti yhden tai kahden työntekijän 

nostettavissa. Näin ne voidaan kantaa ja  

asentaa hartiavoimin. Tästä johtuen pystys-

uuntaisten elementtien painorajaksi on ase-

tettu 35 kg, kun taas vaakasuuntaisten ele-

menttien – jotka kaksi henkilöä voi helposti 

kantaa – painorja on 70 kg46. Rakenteiden 

jännevälit ja poikkileikkausmitat on arvioitu 

näiden reunaehtojen perusteella puuraken-

teiden mitoitustaulukkoa soveltaen47.

Tolpat sekä pitkittäissuuntaiset reuna- ja 

sekundääripalkit valmistetaan höylätystä 

männystä, kun taas poikittaisissa primää-

ripalkeissa käytetään limapuuta. Rungon 

45 Hannu Hirsi (diplomi-insinööri), suullinen 
tiedonanto, 25.5.2021.
46 ”Käsin tehtävien nostojen kriteeristö,” 
Työsuojeluhallinto, pdf, haettu 2.9.2021, https://
www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/K%
C3%84SIN+TEHT%C3%84V%C3%84
N+NOSTOTY%C3%96N+ARVIOIN
TI-lomake/53a2dd5e-072e-4f8b-addc-75d136adaa2b.
47 Mika Leivo, ”Puurakenteiden suunnittelu ja 
mitoitus,” Rakentajain kalenteri 2002, (Helsinki: 
Rakennustieto Oy, 2001,) 462. 

puuosat käsitellään rakennusten puun-

suojauksessa perinteisesti käytettävällä 

rautavihtrillillä – eli ferrosulfaatilla – joka 

suojaa puuta UV-säteilyltä ja tuholaishyön-

teisiltä, sekä edesauttaa puun luonnol-

lista harmaantumista.48 Rautavihtrilliä ei 

CLP-asetuksen mukaan ole luokiteltu ym-

päristölle haitalliseksi aineeksi49. 

Katos

Kehikon katoksen tarkoitus on suojata 

ulkotiloja sateelta ja auringonpaisteelta, ja 

tilamoduuleihin on suunniteltu katoksesta 

itsenäiset vesikatot vedenpoistoineen. 

Ratkaisun tavoitteena on ollut rakenne-

järjestelmän sommitelmallisen vapauden 

lisääminen, ja sen ansiosta tilamoduulit on 

mahdollista asettaa myös ulokkeiksi osittain 

kehikkorakenteen ulkopuolelle.

Katoksen rakenteeksi on valittu jännitetty 

kangas sen rakenteellisen ja visuaalisen 

keveyden sekä siihen liittyvien retkeilyas-

sosiaatioiden takia. Lisäksi satulapinnan 

luonnonlakeja havainnollistavan geometri-

sen muodon on arvioitu soveltuvan hyvin 

tiedekansallispuiston symboliksi. Valintaan 

liittyy kuitenkin teknisiä haasteita, joita 

työn puitteissa ei ole kyetty ratkaisemaan, ja 

48 ”Muut aineet,” Puutieto, haettu 2.9.2021, 
https://puuproffa.fi/puutieto/pintakasittelytavat/
muut-aineet/.

49 ”OVA-ohje: Ferrosulfaatti,” Työterveyslaitos, 
pdf, päivitetty 3.9.2018, http://www.ttl.fi/ova/
ferrosulfaatti.pdf.
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uudisrakennusten mahdollisen jatkosuun-

nittelun kannalta olisi jännitetyn rakenteen 

teknillistä toimivuutta ja sen jännittämiseen 

liittyvää detaljointia syytä tutkia enemmän.

Yleinen jännitetyissä rakenteissa käytettävä 

materiaali on PVC-päällystetty polyeste-

rikangas. Vaikka se teknillisiltä ominai-

suuksiltaan soveltuu hyvin ulkokäyttöön, 

on kloriinia sisältävä PVC todettu myrkyl-

liseksi, eikä sen käyttöä siten voida pitää 

suositeltavana. Muita yleisiä ulkokäyttöön 

soveltuvia materiaaleja ovat PTFE-päällys-

tetty lasikuitukangas sekä ETFE-kalvo.50 

Kyseisten materiaalien synteettinen pinta 

on kuitenkin visuaalisesti sopimaton 

puurakenteisten uudisrakennusten ja niitä 

ympäröivän metsän kanssa, eikä niitä siksi 

ole haluttu käyttää. Koska katos ei toimi 

tilamoduulien vesikattona, rakenteessa on 

sen sijaan päätetty käyttää puuvillakangasta. 

Puuvillakangas on vanha ja perinteisesti 

yleisin telttarakenteissa käytetty materiaali51, 

jonka myös tekstuuriltaan ja sävyltään voi-

daan nähdä soveltuvan Evon tiedepolkujen 

rakennuksiin.

Katos koostuu noin 5 x 7 metrin kokoi-

sista kankaista, jotka puristetaan suoraan 

50 ”An Architect’s Guide to Tensile Fabrics,” 
Architizer, haettu 2.9.2021. https://architizer.com/
blog/product-guides/product-guide/tensile-fabrics/.

51 ”Tensile Fabric Structures – Properties, Types 
and Advantages,” The Constructor, haettu 2.9.2021, 
https://theconstructor.org/structural-engg/
tensile-fabric-structures-properties-types/25844/.

T-profiilisiin esirei’itettyihin teräspalkkeihin 

lattateräksillä ja pulteilla. Näin erillisistä 

kankaista muodostuvalle katokselle saa-

daan vedenkestävät saumat52. Rakenteen 

käyttöiän pidentämiseksi ja sateensuojan 

toimivuudeksi katoksen geometria on 

suunniteltu siten, että vedet valuvat sen 

reunoilta pois ja kankaat voivat kuivua 

sateiden välillä. Rakenteen teknillisen toi-

mivuuden varmistamiseksi olisi kuitenkin 

hyvä tutkia esimerkiksi purjehtijoiden ja 

kalastajien vaatteissa perinteisesti käytet-

tyjen pellavaöljypohjaisten öljykankaiden 

tai vahattujen puuvillakankaiden käyttöä53. 

Koska niiden käyttäytymisestä kangasta 

jännittäessä kuitenkin on ollut vaikea löytää 

aiempaa tietoa, ei asian selvittäminen työn 

puitteissa ole ollut mahdollista.

52 Eide Industries, ”Membrane Attachments: Your 
Options for Connecting the Tensile Structure Fabric,” 
Tension Structures, päivitetty 17.8.2018, https://
www.tensionstructures.com/membrane-attachments-
options-for-connecting-tensile-structure-fabric/.
53 Wes Siler, ”Waxed Cotton–The Original 
Waterproof-Breathable–Works,” Outside, 
päivitetty 19.4.2018, https://www.outsideonline.
com/outdoor-gear/clothing-apparel/
original-waterproof-breathable-waxed-cotton-works/.

Kuva 32. Pienoismalli.
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SUORA LIITOS ULKOAPÄIN

KULMALIITOS ULKOAPÄIN

SUORA LIITOS SISÄPUOLELTA

KULMALIITOS SISÄPUOLELTA

KEHIKKO LIITOSDETALJIT 1:50
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SUORA LIITOS ASENNUS

KULMALIITOS ASENNUS

Myös kehikon liitosten suunnittelussa on 

pyritty käsin tehtävien töiden mahdolli-

simman helppoon suorittamiseen. Koska 

rakennuspaikkojen maasto ja runsas kasvil-

lisuus vaikeuttavat perustusten mittatarkkaa 

rakentamista, liitoksiin on haettu ratkaisuja, 

joissa komponenttien asennus sallii perus-

tuksessa syntyvät mittapoikkeamat.

Kaikki rungon puuosien liitokset ovat vari-

aatioita samasta liitoksesta, jossa vain veto-

tankojen sijainnit vaihtelevat. Asennustyön 

yksinkertaistamiseksi käytetään tolppien 

ja primääripalkkien liitoksissa kauttaaltaan 

esiporattuihin reikiin tehtäviä pulttiliitoksia. 

Vaakasuuntaisten mittapoikkeamien salli-

miseksi esiporataan poikittaissuuntaisten 

primääripalkkien toiseen päähän pidennetty 

reikä. Pituussuuntaisten mittapoikkeamien 

sekä epäsuorien kulmien sallimiseksi taas 

käytetään kehiä yhdistävissä reunapalkeissa 

ruuviliitoksia, minkä lisäksi palkit sahataan 

mittaan ja tarpeen mukaan jiirataan työ-

maalla. Rakenteet jäykistämiseksi käytetään 

pituussäädettäviä vetotankoja rengaslii-

toksilla mittapoikkeaminen ja epäsuorien 

kulmien sallimiseksi.

Jotta kehikko paitsi asennustöiden kannal-

ta, myös esteettisesti kestäisi mahdolliset 

olosuhteista johtuvat mittapoikkeamat, 

palkkien päädyt on päätetty limittää reilusti 

tolppien reunojen ja toistensa yli. Lisäksi 

vetotankojen liitokset on pääasiassa sijoitet-

tu palkkien väliin, jotta liitosten ilme säilyisi 

mahdollisimman yksinkertaisena.

Liitokset
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Kuvat 33-34. Pienoismalli.
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5.2 Tilamoduulit

Koska rakennusten ulkoinen kehikko on 

muodoltaan suhteellisen ekspressiivinen, 

tilamoduulien suunnittelussa on pyritty 

mahdollisimman yksinkertaiseen ilmeeseen, 

joka korostaa kehikkorakennetta ja jäsente-

lee katoksen alle muodostuvaa tilaa. Tästä 

syystä moduulit ovat suorakaiteen muotoi-

sia, sävyltään tummia sekä detaljoinniltaan 

niukkoja. Moduulien muodonannossa on 

pyritty kappalemaiseen ilmeeseen, ja tästä 

syystä siinä on suosittu vähäistä, mutta 

harkittua aukotusta. Niihin on käytön 

mukaan suunniteltu yksi ensisijainen mai-

semaikkuna, luonnonvaloa tuovia kattoik-

kunoita sekä mahdollisia tuuletusikkunoita. 

Luonnonvalon lisäämiseksi sekä ulko- ja 

sisätilojen tilajatkumon luomiseksi on niissä 

lisäksi käytetty lasiovia. Suurten yhtenäisten 

pintojen elävöittämiseksi on julkisivuissa 

käytetty kapeaa pystylaudoitusta, jonka 

vaakasaumat hajautetaan satunnaisesti. 

Moduulien pelkistettyä ilmettä on myös 

toistettu sisätiloissa, joissa sisäverhoilu tois-

taa julkisivulaudoituksen kuviota niin, että 

sen vaaleampi sävy kuitenkin erottaa sisä- ja 

ulkotilat toisistaan.

Tilamoduulien mitoituksessa sovelletaan  

ulkokäyttöisen pyörätuolin 1500 mm 

kääntösädettä.

Rakenteet ja materiaalit

Tilamoduulit on suunniteltu mahdollisim-

man pitkälti esivalmistettavaksi, jotta ne 

rakennuspaikalle saapuessa voidaan suo-

raan asentaa paikalleen ilman lisätöitä. Näin 

ollen ne tuodaan valmiiksi verhoiltuna ja 

kalustettuna rakennuspaikalle. Metsälabo-

ratorioiden opetustilat on kuitenkin jaettu 

useampaan osaan, ja niiden liitostyöt vaati-

vat jonkin verran lisätöitä, joita on tarkem-

min selostettu niitä käsittelevässä osiossa.

Jotta rakennukset olisivat kuljetusten ja 

perustusten mitoituksen kannalta mah-

dollisimman kevyitä, ovat tilamoduulit 

rankarakenteisia. Moduulien alapohjaa on 

kuitenkin vahvistettu kertopuulevyllä, jotta 

ne kestäisivät paremmin kuljetusta sekä 

niiden nostosta aiheutuvia pistekuormia. 

Moduulien julkisivulaudoituksessa käyte-

tään mäntyä. Julkisivu käsitellään hautater-

valla, joka suojaa ja kyllästää puun54. Koska 

54 ”Terva ja suopa,” Puutieto,  haettu 2.9.2021, 
https://puuproffa.fi/puutieto/pintakasittelytavat/
terva-ja-suopa/.

tilojen lämmöneristävyyden parantamista 

normaaleilla määräysten mukaisilla U-ar-

voilla. Ratkaisua yhtenäisestä räystäslinjasta 

voidaan kuitenkin pitää kyseenalaisena tilo-

jen ja rakenteiden optimaalisen mitoituksen 

kannalta, ja esimerkiksi löylyhuoneen 

leikkaus osoittaa, että ratkaisu ei ole ollut 

täysin ongelmaton. Työssä on tässä tapauk-

sessa kuitenkin päätetty asettaa rakennusten 

ulkoinen ilme etusijalle, siitä johtuvista 

epäoptimaalisista rakennemitoituksista 

huolimatta.

hautatervalla ei ole CLP-luokitusta55, tulisi 

käytettävää tuotetta määrittäessä varmistaa, 

ettei se ole ympäristölle haitallista.

Opetus- ja majoitustilamoduulien vaipan 

rakenteiden U-arvot on laskettu Puuinfon 

U-arvolaskurilla56. Luonteeltaan julkisissa 

opetustiloissa sovelletaan normaaleja 

U-arvomääräyksiä, mutta muiden tilojen 

lämmöneristetyissä ulkoseinissä käytetään 

toiminnan luonteesta johtuen lievennettyjä 

ympärivuotisten loma-asuntojen U-arvo-

ja57. Kapeammilla ulkoseinillä esimerkiksi 

pienempi majoitustilamoduuli on voitu 

mitoittaa niin, että se on asetettavissa ke-

hikkoon myös poikittain, ja täten ratkaisu 

selkeästi vapauttaa moduulijärjestelmän 

sommittelumahdollisuuksia. Tilamoduu-

lien piirustusten yhteydessä esitellään 

lämmöneristettyjen tilojen ulkovaippojen 

rakennetyypit.

Jotta kaikki moduulit olisivat sovitettavissa 

samaan kehikkoon, on kuitenkin moduu-

lien lattiakorot päätetty pitää samassa ko-

rossa. Samoin on moduulien räystäskorot 

päätetty pitää samassa korossa rakennusten 

visuaalisen ilmeen rauhoittamiseksi. Tämä 

on mahdollistanut kevyemmin eristettyjen 

55 ”Aineiden ja seosten luokitus,” Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, haettu 2.9.2021, https://tukes.fi/
kemikaalit/clp-luokitus-merkinnat-ja-pakkaaminen/
luokitus.

56 ”Puurakenteen U-arvon määrittäminen,” 
Puuinfo,  haettu 10.9.2021, https://
puuinfo.fi/suunnittelu/mitoitustyokalu/
puurakenteen-u-arvon-maarittaminen/.

57 ”Rakennusosien U-arvot,” Rakentaja.fi, haettu 
10.9.2021, https://www.rakentaja.fi/artikkelit/9222/
rakennusosien_u_arvot.htm.
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OPETUSTILAMODUULIT POHJA1:50

US  U = 0,16 W/m2K

18 mm  sisäverhouspaneeli pystyyn, mänty 
12 mm  pontattu vaneri 
-  ilmansulkupaperi 
250 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kantava puuranko, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
44 mm  tuulettuva ilmarako 
  ristiinkoolaus, kk 600 
23 mm  julkisivulaudoitus pystyyn, mänty

YP  U = 0,09 W/m2K

18 mm  sisäverhouspaneeli, mänty 
44 mm  asennuskaista 
  rimoitus, kk 300 
-  ilmansulkupaperi 
475 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kertopuupalkit, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
50-125 mm  tuulettuva ilmarako 
  koolaus tuuletusrei’illä, kk 600 
23 mm  raakaponttilauta 
-  VE 40 bitumikermikate

Opetustila muodostaa kehikon äärimitoista 

johtuen pitkän, putkimaisen tilaa. Tätä 

putkimaisuutta on päätetty korostaa tilan 

aukotuksella, ja siksi tila on aukotettu vain 

päädyistä kiinteällä maisemaikkunalla sekä 

suurilla puu-lasiovilla. Tila koostuu vapaasti 

kalustettavasta avoimesta tilasta, joka so-

veltuu niin esityksiin, ryhmätyöskentelyyn 

kuin näyttelyiden järjestämiseenkin. Lisäksi 

tila on varustettu työskentelytasolla, jota 

voidaan käyttää työpajojen analyysityössä. 

Työskentelyn helpottamiseksi tuodaan 

tasolle luonnonvaloa nauhamaisten kat-

toikkunoiden kautta. Käyttömukavuuden 

parantamiseksi talvisin on tilaan suunniteltu 

erillinen tuulikaappi naulakkoineen.

17,5 metriä pitkä opetustila on kaikista 

tiedepolkujen sisätiloista suurin. Nyrk-

kisääntönä yli 15 metriä pitkät moduulit 

AP  U = 0,09 W/m2K

23 mm  lattialaudoitus, mänty 
18 mm  pontattu vaneri 
475 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kertopuupalkit, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
25 mm  tuulettuva ilmarako 
  tuulensuojakankaan kiinnitysrimat 
51 mm  kertopuulevy, näkyvät pinnat käsitellään  
  kuten julkisivuverhoilu 

ovat erittäin haastavia sekä tuotannon että 

kuljetuksen kannalta58. Koska yleisimmät 

kuljetushelikopterit voivat nostaa noin 3 t 

kuormia59, opetustila on arviolta myös aivan 

liian raskas kuljetettavaksi yhtenä kappa-

leena, ja tästä syystä tila on jaettu kolmeen 

erilliseen moduulin. Vaikka tilan jakaminen 

pienempiin moduuleihin lisää liitosten 

määrää ja siten kosteudenhallinan riskejä, 

on se kuitenkin paitsi kuljetusten kannalta 

välttämätöntä, myös perusteltua suunni-

telman rakennejärjestelmän joustavuuden 

kannalta. Niin kansallispuiston opetustilat 

voidaan toteuttaa eri kokoisina toivotusta 

henkilömäärämitoituksesta riippuen.

Moduulien välisten liitosten suunnittelussa 

on erityisesti kiinnitetty huomiota liitosten 

rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Tämän 

58 Huß, Kaufmann ja Merz, Building in Timber, 27-29.

59 ”How Much Weight Can a Construction 
Helicopter Lift?,” Helicopter Express,  päivitetty 
1.6.2019, https://helicopterexpress.com/blog/
how-much-weight-can-a-construction-helicopter-lift.

Opetustila
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TILAT

1. opetustila 
2. ulko-opetustila 
3. tuulikaappi 
4. varasto

VARUSTUS

5. vaatenaulakko 
6. pimennysverho ja valkokangas 
7. työskentelytaso hyllyillä 
8. tiskiallas mahdollisella vesipisteellä

RAKENTEET

9. nivelöity puu-lasiovi 3K-eristyslasilla ja  
 tuloilmaventtiilillä 
10.  nivelöity puu-lasiovi yksinkertaisella  
 lasituksella 
11. puuparivoi 
12.  kiinteä 3K-lasitus, alavaakalista kallistettu 
13.  kattoikkuna 
14. vedenheitin, taivutettu pelti

MODUULIEN LIITOS

15. EPDM-tiivisteprofiili 
16. kiinnitys pultein esiporattuihin reikiin,  
 eristys villalla kiinnityksen jälkeen 
17. liitoskohdan julkisivu- ja sisäverhous,  
 ilmansulku sekä pellitys viimeistellään  
 kiinnityksen jälkeen
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. puuvillakangas, luonnonvalkoinen 
2. teräs, kuumasinkitty 
3. mänty, rautavihtrillikäsitelty 
4 a. pelti, tumman harmaa 
4 b. pelti, vaalean harmaa 
5. mäntylaudoitus, tervattu 
6. lasi, kirkas

OPETUSTILAMODUULIT JULKISIVU 1:50

lisäksi elementtisaumat on julkisivuissa ja 

sisätiloissa pyritty hävittämään visuaalisesti 

jotta opetustila olisi ilmeeltään yhtenäi-

nen tiedepolkujen muiden tilamoduulien 

kanssa.

Jotta moduulien liitoskohdat olisivat raken-

nusfysikaalisesti toimivia tulisi lämmöneris-

tyksen, ilmansulun sekä tuulensuojan jatkua 

saumattomasti liitoksen yli. Tämänkaltaista 

liitosta ei ole mahdollista toteuttaa luo-

tettavasti ja kustannustehokkaasti esival-

mistettuna, eikä se toisaalta ole tarpeen, 

koska rakennekerrosten täydentäminen ja 

tiivistäminen on helposti ja nopeasti suo-

ritettavissa työmaalla niin että säänsuojaus 

pysyy riittävänä.60 

Opetustilamoduulien liitoksessa on so-

vellettu Bauart Architeckten und Planer 

AG:n suunnitteleman Züri-Modular 

rakennejärjestelmän liitosdetaljeja, joissa 

tuulensuojakangas on kierretty moduulien 

päätyjen koolausten ympäri ja niiden väli 

tiivistetty EPDM-tiivisteellä. Referenssi-

kohde on valittu sen pitkään jatkuneen 

käytön takia, mikä viittaa siihen, että sen 

ratkaisut on käytön myötä todettu toimi-

viksi. Rankarakenteisiin tilamoduuleihin 

60 Huß, Kaufmann ja Merz, Building in Timber, 40-41.

perustuva järjestelmä on Zürichissä ollut 

käytöstä vuodesta 1998 tilapäisten koulu-

tilojen rakentamiseen, ja sitä on vuonna 

2012 päivitetty uusien tilantarpeiden ja 

tiukempien energiansäästövaatimusten mu-

kaan. Moduulijärjestelmää on käytetty yli 60 

kohteessa, ja sitä käytetään edelleen uusien 

kohteiden suunnittelussa.61

Ratkaisua on sovellettu tiedepolkujen 

opetustilamoduuleissa, niin että moduulien 

asennuksen jälkeen ulkopuolella tarvitsee 

vain viimeistellä julkisivuverhoilu ja pellittää 

vesikaton nostot, kun taas sisältä lisätään 

puuttuva lämmöneriste sekä viimeistellään 

ilmansulku ja sisäverhous.

61 Huß Kaufmann ja Merz, Building in Timber, 97-99.
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US  U = 0,16 W/m2K

18 mm  sisäverhouspaneeli pystyyn, mänty 
12 mm  pontattu vaneri 
-  ilmansulkupaperi 
250 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kantava puuranko, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
44 mm  tuulettuva ilmarako 
  ristiinkoolaus, kk 600 
23 mm  julkisivulaudoitus pystyyn, mänty

YP  U = 0,09 W/m2K

18 mm  sisäverhouspaneeli, mänty 
44 mm  asennuskaista 
  rimoitus, kk 300 
-  ilmansulkupaperi 
475 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kertopuupalkit, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
50-125 mm  tuulettuva ilmarako 
  koolaus tuuletusrei’illä, kk 600 
23 mm  raakaponttilauta 
-  VE 40 bitumikermikate

AP  U = 0,09 W/m2K

23 mm  lattialaudoitus, mänty 
18 mm  pontattu vaneri 
475 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kertopuupalkit, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
25 mm  tuulettuva ilmarako 
  tuulensuojakankaan kiinnitysrimat 
51 mm  kertopuulevy, näkyvät pinnat   
  käsitellään kuten julkisivuverhoilu

OPETUSTILAMODUULIT POIKKILEIKKAUS 1:50
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RAKENTEET

a. - räystäspelti 
 - bitumikermi 
 15 mm säänkestävä vaneri 
 125 mm puuranko 
 44 mm ristiinkoolaus 
 23 mm harvalaudoitus pystyyn, mänty

b. 18 mm sisäverhouspaneeli pystyyn, mänty 
 - ilmansulkupaperi 
 250 mm puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  puuranko 
 - tuulensuojakangas 
 25 mm tuulettuva ilmarako, pystyrimoitus 
 - bitumikermi 
 - vastapelti

c. 15 mm vaneri 
 - ilmansulkupaperi 
 125 mm eristevilla 
  puurunko 
 51 mm kertopuupalkki 
 - EPDM-tiivisteprofiili 
 125 mm eristevilla 
  puurunko 
 - ilmansulkupaperi 
 15 mm vanerilevy

1.  pelti 
2.  vedenheitin, taivutettu pelti 
3.  kiinteä 3K-eristyslasi, ylin lasi jatkettu alareunan yli 
4.  silikonitiiviste 
5.  kittaus 
6.  poistoilmaventtiili 
7.  harvalaudoitus julkisivun yläosassa tuuletusta varten 
8.  kertopuulevy, jakaa moduulin nostamisesta aiheutuvat  
 pistekuormat alapohjapalkistolle 
9.  kertopuulevy ja -palkit rei’itetty sekä   
 tuulensuojakankaan kannatusrimat katkaistu alapohjan  
 poikittaista tuuletusta varten

MODUULIEN LIITOS

10. EPDM-tiivisteprofiili 
11. kiinnitys pultein esiporattuihin reikiin, eristys villalla  
 kiinnityksen jälkeen 
12. liitoskohdan julkisivu- ja sisäverhous, ilmansulku sekä  
 pellitys viimeistellään kiinnityksen jälkeen

OPETUSTILAMODUULIT LIITOS 1:50
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US  U = 0,22 W/m2K

18 mm  sisäverhouspaneeli pystyyn, mänty 
12 mm  pontattu vaneri 
-  ilmansulkupaperi 
175 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kantava puuranko, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
44 mm  tuulettuva ilmarako 
  ristiinkoolaus, kk 600 
23 mm  julkisivulaudoitus pystyyn, mänty

YP  U = 0,09 W/m2K

  kuten opetustilassa

AP  U = 0,09 W/m2K

  kuten opetustilassa

TILAT

1. esteetön majoitustila, 1-4 henkilöä 
2. majoitustila, 1-2 henkilöä 
3. ulko-oleskelutila

VARUSTUS

4. kamiina 
5. suojapelti 
6. vaatekoukut 
7. laveri 
8. parvi 
9. tikkaat 
10. pimennysverho

RAKENTEET

11.  puu-lasiovi 
12.  tuuletusikkuna 
13.  kiinteä lasitus 
14.  hormi 
15. vedenheitin

JULKISIVUMATERIAALIT

1. puuvillakangas, luonnonvalkoinen 
2. teräs, kuumasinkitty 
3. mänty, rautavihtrillikäsitelty 
4 a. pelti, tumman harmaa 
4 b. pelti, vaalean harmaa 
5. mäntylaudoitus, tervattu 
6. lasi, kirkas

Tiedepoluille on suunniteltu kaksi erilaista 

majoitustilamoduulia, joita yhdistämällä 

samaan kehikkoon voidaan luoda eri 

kokoisille seurueille soveltuvia majoitusti-

loja, joita yhdistää katettu ulko-oleskelutila. 

Pienempi moduuli on mitoitettu yhdelle 

tai kahdelle henkilölle ja sisältää laverin, 

kamiinan sekä pienen vapaan tilan, joka 

mahdollistaa retkeilyvarustuksen kuivaa-

misen ja lyhyemmän oleskelun sisätiloissa 

huonolla säällä. Suurempi tilamoduuli 

vastaa varustukseltaan pienempää, mutta 

on mitoitettu esteettömäksi, jonka lisäksi 

parvi mahdollistaa jopa neljän henkilön 

yöpymisen moduulissa.

Majoitustilat

MAJOITUSTILAMODUULIT POHJA, LEIKKAUS JA JULKISIVU 1:100
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Majoitukseen liittyvät saunatilat koostuvat 

kahdesta erillisestä tilamoduulista: löyly-

huoneesta sekä takka- ja pukuhuoneesta. 

Tilat on päätetty pitää toisistaan erillään 

moduulien kuljetuksen helpottamiseksi. 

Toisaalta on myös kahden erillisen moduu-

lin nähty mahdollistavan kiinnostavamman 

tilan luomisen, ja ratkaisun myötä syntyy 

moduulien väliin katettu vilvoittelutila, joka 

avautuu lasiliukuovilla takkahuoneeseen. 

Tilojen suunnittelussa on pyritty luoda 

luonnonhelmaan soveltuva yksinkertainen 

ja perinteinen saunomiskokemus, jossa 

peseydytään löylyhuoneessa järvivedellä. 

Löylyhuoneessa on sovellettu RT-kortiston 

pihasaunan rakenne-esimerkkejä62, mutta 

alapohja on paremman kosteusteknisen toi-

minnan vuoksi tehty eristämättömäksi niin, 

että pesuvedet voivat valua kourua pitkin 

pois ilman riskiä, että eristeet kastuisivat.

62 Rakennustietosäätiö, Saunan rakenteet ja lauteet, RT 
91-11258.

Saunatilat

USPUKUHUONE U = 0,22 W/m2K

  kuten majoitustiloissa

YPPUKUHUONE U = 0,09 W/m2K

  kuten opetus- ja majoitustiloissa

APPUKUHUONE U = 0,09 W/m2K

  kuten opetus- ja majoitustiloissa 

USLÖYLYHUONE 

18 mm  saunan sisäverhouspaneeli, vaakaan 
19 mm  tuulettuva ilmarako 
  pystyrimoitus 
-  ilmansulkupaperi 
175 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  kantava puuranko, kk 600 
-  tuulensuojakangas 
44 mm  tuulettuva ilmarako 
  ristiinkoolaus, kk 600 
23 mm  julkisivulaudoitus pystyyn, mänty

YPLÖYLYHUONE 

18 mm  saunan sisäverhouspaneeli 
19 mm  harvalaudoitus 
-  ilmansulkupaperi 
200 mm  puukuitueriste, λ = 0,036 W/mK 
  puuristikko 
750...850 mm tuuletustila 
23 mm  raakaponttilauta 
-  VE 40 bitumikermikate

APLÖYLYHUONE 

23 mm  lattialauta, kallistus 1:30 
450...500 mm kertopuupalkit 
51 mm  kertopuulevy, näkyvät pinnat   
  käsitellään kuten julkisivuverhoilu

TILAT

1. löylyhuone 
2. pukuhuone 
3. vilvoittelu 
4. peseytyminen

VARUSTUS

5. kamiina 
6. vesipata 
7. suojapelti 
8. lauteet 
9. kamiina 
10. penkki 
11. matala pöytä

RAKENTEET

12. puu-lasiliukuovi 
13. puuovi 
14. tuuletusikkuna 
15. hormi 
16. vedenheitin 
17. vesikouru

JULKISIVUMATERIAALIT

1. puuvillakangas, luonnonvalkoinen 
2. teräs, kuumasinkitty 
3. mänty, rautavihtrillikäsitelty 
4 a. pelti, tumman harmaa 
4 b. pelti, vaalean harmaa 
5. mäntylaudoitus, tervattu 
6. lasi, kirkas

SAUNAMODUULIT POHJA, LEIKKAUS JA JULKISIVU 1:100
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Pääasiallisten käyttötilojen lisäksi on tiede-

poluille suunniteltu kolme aputilamoduulia: 

opaste, varasto- ja käymälämoduulit. Opas-

temoduuli sisältää kansallispuiston opasteet 

sekä digitaalisen opastetaulun, jolla voidaan 

näyttää ajankohtaista mittaustietoa kansal-

lispuistosta. Moduulin sisälle tulee tekninen 

tila, jonne voidaan asentaa opetuslaborato-

rioiden ja digitaalisten opasteiden vaatima 

sähkö- ja tukiasemalaitteisto. Käymälätilat 

koostuvat kahdesta tilamoduulista, joista 

ylempi sisältää kaksi esteetöntä käymälätilaa 

ja alempi niiden vaatimat säiliöt. Ylempi 

moduuli on suunniteltu lämmöneriste-

tyksi, jotta siihen olosuhteiden salliessa 

olisi mahdollista asentaa sähkölämmitys 

ympärivuotisen käyttömukavuuden lisää-

miseksi. Lisäksi eristäminen parantaa käy-

mälätilojen ääneneristystä. Varastomoduuli 

sisältää siivous- ja kiinteistönhuolto- sekä 

polttopuuvaraston.

Aputilat

USKÄYMÄLÄ  U = 0,22 W/m2K

  kuten majoitustiloissa

YPKÄYMÄLÄ  U = 0,09 W/m2K

  kuten opetus- ja majoitustiloissa

APKÄYMÄLÄ  U = 0,09 W/m2K

  kuten opetus- ja majoitustiloissa

TILAT

1. esteetön käymälä 
2. polttopuuvarasto 
3. siivous- ja huoltovarasto 
4. tekninen tila 
5. ulko-opetustila 
6.  huoltotaso

VARUSTUS

7. kompostikäymäläjärjestelmä 
8. kansallispuiston opaste 
9. digitaalinen opaste 
10. sähkö- ja tukiasemalaitteisto

RAKENTEET

11.  puuovi 
12.  kattoikkuna 
13.  vedenheitin 
14.  ylä- ja alaosa erillisinä moduuleina 
15. kehikon rakenne poikkeuksellinen

JULKISIVUMATERIAALIT

1. puuvillakangas, luonnonvalkoinen 
2. teräs, kuumasinkitty 
3. mänty, rautavihtrillikäsitelty 
4 a. pelti, tumman harmaa 
4 b. pelti, vaalean harmaa 
5. mäntylaudoitus, tervattu 
6. lasi, kirkas

APUTILATMODUULIT POHJA, LEIKKAUS JA JULKISIVU 1:100
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RAKENNUSTYÖT 1:400

a)

d) e)

b)
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5.3 Rakennustyöt

f)

c)

a) Töiden aloitus

Kehikon rakennusosat kuljetetaan raken-

nuspaikalle litteissä pakkauksissa. Työt 

aloitetaan rakennuksen alimmasta nurkka-

korosta, mittaamalla ensimmäisen kehän 

perustusten paikka. Perustukset valetaan, 

ensimmäinen kehä kootaan, ja seuraavan 

kehän perustusten paikka mitataan ensim-

mäisestä kehästä.

b) Kehikon koonti ja jäykistys

Töitä jatketaan mittaamalla, perustamalla 

ja kokoamalla yksi kehä kerrallaan. Kun 

yhden tason kehät ovat paikallaan, jäykiste-

tään rakenne reunapalkeilla ja vetotangoilla.

c) Ylätasojen koonti

Rakennustöiden jatkuessa ylemmille tasoille 

hyödynnetään alempia tasoja rakennusteli-

neenä ja työskentelytasona. Näin työmaalla 

vältetään turhaa maaston ja aluskasvillisuu-

den kuluttamista.

d) Moduulien kuljetus

Kun kehikko on saavuttanut lattiatason 

korkeuden, kuljetetaan tilamoduulit pai-

kalle helikopterilla. Sekundääripalkkien 

päälle asetetaan teräsputket ja niiden väliin 

primääripalkkien päälle asetetaan synkro-

nisoitu hydraulinen tunkkijärjestelmä. Mo-

duulit lasketaan teräsputkien päälle, jossa 

opetustilamoduulit kiinnitetään toisiinsa.

e) Moduulien asemointi

Moduulien sijainti hienosäädetään vinssien 

avulla, hinaamalla niitä teräsputkia pitkin 

paikalleen. Moduulien ollessa paikallaan 

nostetaan ne hydraulisella tunkkijärjestel-

mällä, putket poistetaan ja moduulit laske-

taan paikalleen sekundääripalkeille.

f) Kehikon viimeistely

Kun kaikki esivalmistetut moduulit ovat 

paikoillaan, kehikko kootaan loppuun, 

terassit laudoitetaan ja muut rakennusosat, 

kuten katto ja kaiteet asennetaan.
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6. VIITESUUNNITELMAT
Evon tiedepolkujen uudisrakennuksista on 

laadittu kaksi viitesuunnitelmaa, jotka ha-

vainnollistavat, miten moduulijärjestelmää 

voidaan soveltaa tiedepolkukonseptissa. 

Rakennusten sommittelun lähtökohdaksi 

on otettu rakennuspaikan topografia ja 

kehikon massoittelulla on pyritty joko seu-

raamaan maaston muotoa ja siten korostaa 

sitä tai luomaan kontrasti rakennusten ja 

maaston välille. Tilamoduulit on sijoitettu 

kehikkoihin niin, että niiden sisältä sekä 

niiden välistä avautuisi vaihtelevia näkymiä 

ympäröivään maisemaan ja tilamoduulien ja 

avoimen kehikon vuorottelu loisi vaihtele-

van ja rikkaan tilakokemuksen.

Rakennusten suunnittelussa on työn tavoit-

teiden mukaan pyritty järjestää esteetön 

kulku kaikkiin tiloihin, mutta rakennusten 

esteettömyysmääräysten mukaisten ramp-

pien sovittaminen jyrkkään maastoon on 

suunnittelutyön aikana osoittautunut erit-

täin vaikeaksi. Tästä syystä suunnitelmissa 

on tyydytty korkeintaan 1:12,5-pituuskal-

tevuuteen, mikä kuitenkin helpottaa kan-

sallispuiston saavutettavuutta merkittävästi 

lähtötilanteeseen verrattuna. Jotta täysin 

esteetön pääsy rakennuksille olisi mahdolli-

nen, olisi tiedepolkujen konseptin kannalta 

paras ratkaisu, että tiedekeskuksessa olisi 

lainattavissa apuvälineitä – kuten sähköisiä 

pyörätuoleja – niitä tarvitseville.
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HARJULABORATORIO NÄKYMÄ LUOTEESTA
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Syrjänalusen harjulaboratorio koostuu 

seitsemästä tilamoduulista: neljästä opetus-

tilamoduulista, opastemoduulista, varasto-

moduulista sekä käymälämoduulista. Har-

julaboratorion tilat on käymälämoduulia 

lukuun ottamatta sijoitettu yhteen suoraan, 

harjun myötäiseen kehikkoon. Kehikko 

asettuu kuitenkin hieman harjun huipun alle 

ja jatkuu sen ohitse, niin että tilamoduulien 

ja harjun välille syntyy sommitelmallinen 

jännitys ja mittakaavaltaan vaihtelevia tiloja. 

Näin kulku avoimien suljetumpien tilojen 

välillä luo rakennuksen käyttäjälle rikkaan ja 

vaihtelevan tilakokemuksen.

Opetustilamoduuli on asetettu kehikon 

päätyyn. Siitä avautuu rinteen myötäiset 

näkymät kohti puiden latvoja, kun taas ul-

ko-opetustilasta ja keittokatoksesta avautuu 

laajemmat näkymät latvojen yli. Opaste-

moduuli on sijoitettu niin, että digitaalinen 

opaste suuntautuu ulko-opetustilaa päin, 

jolloin sitä voidaan hyödyntää esityksissä, 

työpajoissa ja opetuksessa.

6.1 Syrjänalusen harjulaboratorio
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HARJULABORATORIO ASEMA 1:800
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HARJULABORATORIO ALUELEIKKAUS 1:500
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HARJULABORATORIO ALUEJULKISIVU 1:500



83

HARJULABORATORIO POHJAOTE 1:200
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HARJULABORATORIO NÄKYMÄ ULKO-OPETUSTILASTA
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HARJULABORATORIO NÄKYMÄ OPETUSTILASTA
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METSÄMAJOITUS NÄKYMÄ VASTARANNALTA
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Siinä missä toiminnaltaan julkisen har-

julaboratorion suunnittelussa on pyritty 

luomaan tilajatkumon jännitystä maas-

tonmuotojen ja rakennuksen välille, on 

metsämajoitusta suunniteltaessa arvotettu 

yksittäisten tilojen viihtyisyyttä enemmän. 

Tavoitteena on ollut, että kaikista oleskelu-

tiloista avautuisivat näkymät järvelle ilta-au-

rinkoa päin jotta majoituksessa olisi mukava 

viettää iltaa pitkän vaelluksen jälkeen.

Tästä johtuen kehikot myötäilevät rantavii-

vaa ja tilamoduulien sijoittelulla on pyritty 

paitsi majoitusyksiköiden optimaaliseen 

avautumissuuntaan myös jäsentelemään 

tilaa niin, että majoitustilat saavat riittävästi 

yksityisyyttä. Suunnitelma koostuu 18 

henkilön järjestettyjä retkiä palvelevasta 

leirimajoituksesta sekä kolmesta erillisestä 

yksityismajoituksesta, jotka on suunniteltu 

niin, että niitä voi käyttää joko yksi jopa 

kuuden henkilön seurue tai kaksi pienem-

pää seuruetta. Majoitustilojen lisäksi on 

alueelle suunniteltu niitä palvelevia aputilo-

ja. Erilliset toiminnot on eritelty omiin ke-

hikkoihinsa, jotka kuitenkin jatkavat samaa 

linjausta rantaviivaa ja alueen yhtenäisyyttä 

korostaen. 

6.2 Savijärven metsämajoitus
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METSÄMAJOITUS ASEMA 1:800
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METSÄMAJOITUS ALUELEIKKAUS 1:500
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METSÄMAJOITUS POHJAOTE 1:200
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METSÄMAJOITUS NÄKYMÄ SAUNALTA
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METSÄMAJOITUS NÄKYMÄ 1-4 HENKILÖN MAJOITUKSESTA
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7. LOPUKSI
Diplomityön tavoitteena on ollut osallistua 

keskusteluun Evon tiedekansallispuiston 

tulevaisuudesta kehittelemällä uuden kan-

sallispuiston toimintaa palveleva arkkiteh-

toninen konsepti. Lisäksi työn tavoitteena 

on ollut erityisesti perehtyä siihen, miten 

puumoduulirakentamisen keinoin kansal-

lispuiston uudet tilat voidaan suunnitella ja 

toteuttaa luontoa varjelevalla ja retkeilijän 

luontokokemusta rikastuttavalla tavalla. 

Suunnittelualueen analyysin ja Evon tiede-

ryhmän ja Vanajavesikeskuksen edustajien 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on 

kansallispuistolle laadittu strategiset kehit-

tämistavoitteet ja tiedepolkujen yleissuun-

nitelma. Laadittu yleissuunnitelma osoittaa, 

että kansallispuiston perinteisesti yhteen 

vierailijakeskukseen keskitettyjä tiedotus- 

ja luontokasvatustiloja hajasijoittamalla 

vaellusreittien varrelle luonnon keskelle, 

on mahdollista luoda kokonaisvaltainen 

luontokasvatuksen konsepti, jossa luon-

nossa liikkuminen ja siitä oppiminen ovat 

vahvasti integroituneet toisiinsa.  

Yleissuunnitelman tiedepolkukonsepti 

asettaa kuitenkin rakennussuunnittelulle 

luonnonsuojelullisia haasteita, jotka vaa-

tivat erityistä huomiota uudisrakennusten 

suunnittelussa. Työn rakennussuunnit-

teluosuudessa esitetty modulaarinen 

rakennusjärjestelmä osoittaa kuitenkin, 

että puumoduulirakentamisen avulla on 

mahdollista suunnitella ja toteuttaa arkki-

tehtonisesti laadukkaita ja kansallispuiston 

tarpeita palvelevia tiloja ilman että niiden 

käyttö tai rakentaminen pysyvästi vaurioit-

taa arvokasta luontoa. Tämä vaatii kuiten-

kin arkkitehdilta poikkeuksellisen tarkkaa 

perehtymistä rakennusten tuotanto- ja 

logistiikkaketjuun sekä rakennustöiden 

järjestelyyn kuin myös niiden tarkkaa huo-

mioimista rakennuksia suunniteltaessa.

Vaikkei Evon tiedekansallispuistolle 

koskaan rakennettaisikaan mitään diplo-

mityössä esitetyn suunnitelman kaltaista, 

olisi kuitenkin toivottavaa, että työ tu-

levaisuudessa voisi toimia esimerkkinä 

siitä, miten kansallispuiston tiedotus- ja 

luontokasvatustilat voidaan järjestää ny-

kykäytännöstä poikkeavalla tavalla, sekä 

havainnollistaa puumoduulirakentamisen 

potentiaalia tämänkaltaisten suunnitelmien 

mahdollistajana. Lisäksi olisi ilahduttavaa, 

jos työ pienestä mittakaavastaan huolimatta 

voisi johtaa laajempaan keskusteluun siitä, 

miten rakennusten tuotantoprosessin ja lo-

gistiikkaketjun suunnitteluun osallistumalla 

arkkitehdin olisi mahdollista suunnitella 

rakennuksia, joita nykyistä paremmin voi-

daan toteuttaa luonto- ja maisema-arvoja 

varjelevalla tavalla myös kansallispuistojen 

ja luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.
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