
+15,9

+15,9

Kaarnojen 
katveessa

Metsän henki

Metsän sydän

+15,9

Latvojen havinaa

PUIDEN 
MATKASSA

Puiden matkassa -näyttely on Heurekan Tiedepuisto Galilein havupuunäyt-
telyyn suunniteltu elämyspolku. Elämyspolun tarkoitus on kierrättää kävijänsä 
mielenkiintoisen reitin läpi nimensä mukaisesti puiden matkassa metsää tut-
kien.  Koska elämyspolku koostuu   innovatiivisten puurakennelmien tilasarjas-
ta, se tuo samalla tietoisuuteen puurakentamisen monipuolisia mahdollisuuksia. 
Elämyspolku kuljettaa koko havupuunäyttelyn läpi esittelen havupuuvyöhyk-
keen ominaisuuksia monipuolisesti. Elämyspolusta mielenkiintoisen tekee 
myös se, että polulla on vaihtoehtoisia reittejä, joita vaihtelemalla kokemus on 
aina hieman erilainen. Elämyspolun pääreitti on koko matkalta esteetön, mikä 
mahdollistaa elämyspolun käytön kaikille kävijöille. 

Puiden matkassa -näyttely koostuu neljästä eri teemasta, jotka ovat nimetty 1. 
Kaarnojen katveessa 2. Metsän henki 3. Latvojen havinaa ja 4. Met-
sän sydän. Teemat esittelevät nimiensä mukaisesti havupuumetsän ja siellä 
kasvavien puiden ominaisuuksia, puiden mahdollisuuksia tilan luojina ja met-
sän positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. 

Tilalliset puurakennelmat ohjaavat läpi näyttelyn eri teemojen ja korostavat 
tietyn teeman tärkeimpiä ominaisuuksia esimerkiksi rajaamalla näkymiä tai 
kuljettamalla kävijää erilaisilla korkeuksissa. Lisäksi rakennelmien eri mitta-
kaavojen ansiosta syntyy mielenkiintoisia tiloja, joista pienemmät sopivat vain 
lasten ryömittäväksi, kun taas jotkin soveltuvat penkeiksi, osa läpikuljettavaksi  
rakennelmiksi tai korkealle kiivettäväksi näkötorniksi. Jokainen teema sisältää 
opasteita, jotka kertovat puun ominaisuuksista tai voivat jopa houkutella kävi-
jän kylvämään oman puun siemenen rajatulle alueelle.  

Rakenteiden päämateriaaliksi on valittu siperianlehtikuusi, jonka kestävyys 
ulko-olosuhteissa on erinomainen. Käsittelemätön siperianlehtikuusi patinoi-
tuu kauniin harmaan sävyiseksi ajan kuluessa, jolloin se sopeutuu osaksi ym-
päröivää metsää. Teräsosia on käytetty ainoastaan rakenteiden liitoskohdissa 
ja teräsverkkona suojaamaan putoamisvaaralta korkeammalle nousevissa ra-
kennelmissa. Lisäksi havupuunäyttelyä rajaamaan on alueen olemassa oleva, 
lounaassa sijaitseva metalliaita peitetty osittain ikivihreällä, talven olosuhteita 
kestävällä turunmuratilla ja koillisen suuntaan avautuvalle ruohokentälle istu-
tetaan lisää puita. Uuden kasvillisuuden tuomisella alueelle ollaan haluttu myös 
vaikuttaa positiivisesti alueen ekologisuuteen.

Puiden matkassa - asemapiirustus 1:500



Kaarnojen katveessa -näyttelyosuus keskittyy nimensä mukaisesti puiden  
juuriin ja runkoihin. Elämyspolku kuljettaa kävijää maantasolla ja neljän mut-
kittelevan rakennelman kokonaisuus luo tilasarjan, jonka välistä avautuvat 
näkymät paljastavat kauniiden puun juurien ja runkojen kirjon. Lapsille suun-
nattu matalampi rakennelma antaa lapsien tarkastella puunrunkoja omasta 
mittakaavastaan, esimerkiksi ryömimällä.
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Metsän henki -näyttelyosuudessa pysähdytään pienempi mittakaavaisten 
penkkiryhmien ääreen nauttimaan havumetsän seesteisyydestä. Kävijä voi sulkea 
silmänsä ja kuunnella puiden havinaa tai haistella havumetsän raikasta ilmaa. 
Aistikkaassa kokemuksessa myös metsän ja luonnon terveysvaikutukset koros-
tuvat. 

METSÄN HENKI
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Latvojen havinaa -näyttelyosuudessa elämyspolku kuljettaa kävijän siltara-
kenteiden ja näkötornin kautta kohti puun latvustoa. Suurempi mittakaavaiset 
rakennelmat mahdollistava puiden tarkastelun eri näkökulmasta ja kävijä voi 
samalla yrittää tunnistaa kuuselle tai männylle ominaisia piirteitä, esimerkiksi 
kävyn muodon tai neulasten rakenteen.
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Viimeisessä näyttelyosuudessa Metsän sydän teemana on puiden luoma tila 
metsässä. Viimeinen osuus koostuu laavumaisesta rakennelmasta, joka on elä-
myspolun kohtaamispaikka. Nuotiopaikan äärelle voi istahtaa lämmittämään 
eväitä tai nauttimaan kanssakävijöiden seurasta. Laavumainen rakenne antaa 
suojaa katosmaisella rakenteellaan. Laavun ympärille nousevalta porras-siltara-
kenteelta voi tarkastella metsää kokonaisuudessaan ja sitä, millaisia tiloja ja koh-
taamispaikkoja sen sydämeen syntyy. 
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Elämyspolun rakennelmat koostuvat yksinkertaisista kehärakenteista, jotka ovat koottu suorista puupilareista ja -pal-
keista. Kehärakenteita tukee ristikkokuvioinen, puinen tukirakenne, joka luo rakennelmille omaleimaisen ulkonäön. 
Rakennelmat koostuvat yksinkertaisista rakenteista, joita helposti skaalaamalla ja pienillä varioinneilla muodostuu 
elämyspolun tilasarjan eri komponentit. Rakenteiden yksinkertaisuus mahdollistaa myös sen, että rakennelmaan voi-
daan toistamalla tiiviimmin tiettyä rakenneosaa luoda enemmän suojaisa tila ja tai vähemmillä rakenteilla avoimempi 
tila. Rakenteiden joustavuus mahdollistaa sen, että alueen olemassa olevat puut voivat kasvaa rakenteiden läpi, jotta 
mahdollisimman paljon puita pystytään säilyttämään. Lisäksi rakenteiden yksinkertaisuuden ansioista, ne ovat hel-
posti huollettavissa tai lopulta purettavissa ja uudelleenkäytettävissä. 

Julkisivuote 1:10 Periaatekuva läpikuljettavasta rakennelmasta
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