
PUUKUOKKA 



The Finnish architect Anssi Lassila was born in Soini 1973. He graduated with the grade “excellent” and 

a special mention from the Department of Architecture, University of Oulu 2002. Anssi Lassila lives and 

works in Seinäjoki and in Helsinki, Finland. He is the founder and the principal partner of OOPEAA Office 

for Peripheral Architecture. OOPEAA works on a large variety of different types of projects: churches, 

office buildings, housing, private residences, interior design and renovations. It has offices in Seinäjoki 

and Helsinki, Finland, and it currently employs a staff of 10. The office has been rewarded with significant 

awards and nominations and has won several prizes in architecture competitions.

OOPEAA strives for an architecture that finds its inspiration in the state of being in-between – between 

urban and rural, but always in relationship to both; between a deep respect for tradition and an 

appreciation of the contemporary; rooted in the local and yet part of a larger international context. Our 

work is characterized by a strong interest in the way different materials naturally behave. Yet, we are also 

fascinated by the possibility of experimenting with new techniques and innovative solutions. The work of 

OOPEAA is about venturing into the borderline and finding the edge. It is about identifying possibilities in 

the place where an understanding of tradition meets an open attitude towards the new.
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PUUKUOKKA 

sijainti Jyväskylä, Suomi

tilaaja Lakea Oy

tilaus suora tilaus

vuosi 2011 (tilaus) - 2014 (valmistuminen, 1. vaihe) - 2016 (2. ja 3. vaihe)

koko 18,650 m²  (kerrosala, koko kortteli): 14,000 m² (huoneistot); 4,650 m² (yhteiset tilat)

pääsuunnittelija Anssi Lassila 

projektiarkkitehdit Juha Pakkala (toteutusvaihe), Iida Hedberg (urakkasuunnitteluvaihe), Jussi-Pekka Vesala 

(kaavasuunnitteluvaihe) 

suunnittelutiimi Mia Salonen, Teemu Hirvilammi, Hanna-Kaarina Heikkilä, Santtu Hyvärinen

Jyväskylän Kuokkalaan rakennettu Puukuokka on ensimmäinen esimerkki kahdeksan kerroksisesta puutalosta, joita 

Suomessa on voitu rakentaa vuodesta 2011 lähtien. Kolmen kerrostalon ryhmässä on valmistunut nyt ensimmäinen,  

jossa on 56 asuntoa. Valmistuttuaan koko kortteli muodostuu yhteensä n. 150 asunnosta ja laajuus on 10 500 kem2 sekä 

17 300 brm2. Tontin länsireunalla on suojeltava kallioalue sekä metsikkö ja rakennukset sijoitettiin tontin itäreunaan. 

Kokonaisuuden alle sijoittuu betonirakenteinen pysäköinti, varastot ja tekniset tilat niin että tontin rinnemuotoa 

käytettiin paikassa hyväksi ja pysäköintihalli toimii painovoimaisella ilmanvaihdolla ja savunpoistolla.

Talot kootaan tilaelementeistä, jotka on esivalmistettu tehdasolosuhteissa. Tilaelementtien runko on ristiinliimattua 

puulevyä (CLT).Esivalmistuksella tavoitellaan tasaisen korkeaa laatua. Tilaelementtien nopealla asennusaikataululla 

pyritään välttämään normaalin rakentamisprosessin ongelmat työmaalla. Ristiinliimatut puulevyt muodostavat rungon 

kantavan ja jäykistävän osan.  Ikkunat ja lämmöneriste on liitetty tilaelementteihin. Julkisivut on esivalmistettu ja 

asennettu piilokiinnityksellä työmaalla samaa rytmiä kerrosten noustessa. Kadunpuoli on peittomaalattua kuusta ja 

sisäpiha käsittelemätöntä lehtikuusta. Rakentamistavalla tavoitellaan asentamistyön ja materiaalihukan vähentämistä 

työmaalla. Korkeaa laatua ja kestävyyttä.

Talon runko koostuu modulaarisista, konttimaisista tilaelementeistä tarjoten esimerkin uudenlaisista suuren mittakaavan 

puurakentamisen mahdollisuuksista. Yksittäinen asunto muodostuu kahdesta CLT-liimapuusta valmistetusta 

tilaelementistä. Eteishallin, keittiön ja kylpyhuoneen muodostuessa yhdestä konttielementistä, toisessa osassa 

sijaitsevat olo- ja makuuhuone sekä parveke. Tilaelementit ovat sisäpinnoiltaan ja varusteiltaan täysin valmiita. Puuta on 

näkyvissä alakatoissa ja lattioissa sekä ikkunoissa. Muuten kantavat puupinnat on palonsuojattu kipsilevyillä määräysten 

mukaisesti. Elementit kytketään toisiinsa. Tekniset liitännät, ilmanvaihtokanavat sekä muu tekniikka on integroitu 

porrashuoneen seinärakenteeseen. Porrashuone rakennetaan paikalla valmiiksi. Lopputuloksena on valoisa ja avara 

porrashuone, jossa puu on läsnä massiivisena clt lattiarakenteena. Porrashuoneen lattia rakentuu siltamaisista palkeista 

joiden ylin pinta jää lattiaksi. Myös porras on samaa materiaalia.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Lakean, Stora Enson ja Jyväskylän kaupungin kaavoituksen kanssa. Asunnot ovat 

kohtuuhintaisia, ekologisia ja helposti muunneltavissa asukkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Yhtenä pilottihankkeista 

Puukuokkaan Lakea tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon asunnonostajalle. Asunto maksetaan vuokran muodossa 20 

vuoden aikana.
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1. CLT block (kitchen + bathroom units)
2. CLT block (livingroom + bedroom units)
3. Facade system with window frames
4. corridor
5. vertical connections




