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Leinonen oli päättänyt jo opintojen 
alussa, että hän haluaa kansain-
välisen opinnäytetyön. Bonukse-
na tuli vielä puurakentaminen. 

Tämä materiaali ja arkkitehtuuri eivät ol-
leet aluksi selkeä suuntautuminen, mutta 
nyt se muodostui osaksi suunnitelmia.

– Lisäksi vaimoni on alun perin kiina-
lainen, joten sekin näkökohta puolsi aihet-
ta. Oli ainakin paikallistuntemusta saata-
villa omasta takaa. Tutkin skandinaavista 
sekä aasialaista puurakentamista ja -arkki-
tehtuuria: kiinalaisia perinteitä kuten feng 
shuita ja perhekeskeisyyttä. Feng shuin 
osalta keskityin pelkästään väreihin ja ma-
teriaaleihin. 

Leinosen opinnäytetyön tuloksena syntyi 
kahdeksan erilaista suunnitelmaa, laajuu-
deltaan 290–680 m2, kolme erilaista pää- 
tyyliä: pihatalo (siheyuan), pysty pihatalo 
ja superluksus. Päämateriaaleiksi muodos-
tuivat CLT ja LVL sekä puuverhous maa-
lattuna että japanilaisella pintakäsittelyllä, 
yakisugi (puun pintakäsittely tulella). 

– Myös kuparinen vesikate oli suunni-
telmissa merkittävässä roolissa. Rakennus-
suunnitelmien lisäksi pihataloihin som-
miteltiin puutarha, ja kuinka eri elementit 
kuten vesi, kivi tai puu siellä sijoittuvat 
suhteessa rakennukseen. 

Leinonen uskoo suunnitelmista olevan  
hyötyä myös jatkossa. Hän aikoo tarjota  
esimerkiksi arkkitehtisuunnittelua Aa-
siaan. Opinnäytetyössä on tutkittu mel-
koisesti aasialaista puurakennusperinnet-
tä sekä sinne tehtyä arkkitehtuuria, joten 
pohjatyö on tehty eri mieltymyksiin. 

– Näen myös, että elementtejä, joita tuli 
käytettyä opinnäytetyössä voisi hyvinkin 
hyödyntää joiltakin osin myös suunnitel-
miin Suomessa. 

Modernia puurakentamista
Savonian arkkitehtuurin yliopettaja Jan-

ne Repo näkee, että Mika Leinosen opin-
näytetyössä on kiinnostavaa nimenomaan, 
kuinka kehitetään suomalaisesta moder-
nista puurakentamisesta luksus-vientituo-
tetta Kiinan kasvaville markkinoille. Lei-
nosen työssä ääripäät yhdistyvät erikoisilla 
tavoilla. 

– Ensinnäkin puurakentamisessa on ol-
lut pitkät perinteet sekä Kiinassa että Suo-
messa. Leinosen työssä puurakentamista 

kehitetään high-tech ajatuksella tähän päi-
vään. Kuitenkin niin, että perinteisyys ra-
kennusten typologioissa ja yksityiskohdis-
sa on edelleen nähtävissä. CLT-teknologia 
ja parametrinen 3d-mallintaminen yhdis-
tyvät perinteisyyteen ja traditionaalisuu-
teen. 

Repo mainitsee myös talotypologioiden 
skandinaavis-suomalaisen niukan arkki-
tehtonisen muodonannon. Tilallinen sel-
keys esittäytyy Leinosen työssä kiinalaisel-
le asukkaalle eksoottisena tuontitavarana, 
joka jollakin oudolla tavalla on kietoutu-
nut kiinalaisittain tutun oloiseen pakettiin. 

– Työssä on siis sekoitettu mielenkiin-
toisesti vieraita ja tuttuja elementtejä toi-
siinsa. Se on nykypäivän arkkitehtuurissa 
tuoretta ja varmasti monenlaisia pohdin-
toja herättävää. Sovinnaisten käsitysten 
kyseenalaistaminen on aina tervetullut-
ta. Tämä työ pistää ajattelemaan aitoutta ja 
sen monia merkityksiä arkkitehtuurissa. ❒ 
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