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Puurestaurointia Japanissa
Suomessa ja Japanissa perinteinen rakentaminen on puurakentamista. Meillä rakennukset on tehty massiivipuusta,
Japanissa runkona on ollut puuta säästävä pilari-palkkirakenne.
Tutustuimme japanilaiseen perinteeseen syyskuussa 2009
Tokyo University of Artsin vieraina. Rakennussuojelun professori Katsuhisa Ueno ja opettaja Fumi Nakamura olivat
järjestäneet opintomatkan, jonka aiheena oli perinteisten
puurakennusten restaurointi. Ohjelmassa oli restaurointityömaakäyntejä, luentoja, työnäytöksiä sekä maaseutuekskursio. Tutustuimme Kantōn ja Chūbun alueiden vuoristokyliin,
postikaupunkeihin, temppeleihin ja perinteiseen japanilaiseen taloon eli minkaan.

Minka

Puun käyttö
Metsien huvetessa Edo-kauden alussa 1600-luvulla määrättiin laki, jonka mukaan arvokkaiden pulajien eli japaninsypressin (hinoki) ja japaninsetrin (sugi) käyttö muihin kuin
uskonnollisiin ja yläluokan rakennuksiin oli kuoleman uhalla
kielletty. Minka-talojen valtavat katot rakennettiin tällöin
käyristä puunrungoista, sillä sallittujen puulajien suorat rungot säästettiin tarkkuutta vaativiin osiin, kuten pilari-palkkirakenteeseen ja liukuovien puitteisiin. Sallittuja puulajeja
olivat männyt, tammet sekä jalavan sukuinen zelkova.
Suomalaiseen kansanrakentajaan verrattuna japanilaisen
rakennustyökalupakin sisältö oli monipuolisempi. Minkojen
rakentajilla oli 1600-luvulla käytössään lautasaha ja liitosten
tekemisessä tärkeät piirto- ja mittaustyökalut sekä käsisaha,
erilaisten kirveiden, talttojen, höylien ja vasaroiden lisäksi.

Puurakennusten suojelu Japanissa
Japanissa on kunnioitusta herättävä määrä arvokasta puurakennusperintöä kylä- ja korttelikokonaisuuksista yksittäisiin
rakennuksiin – myös maailmanperintöluokassa. Vierailut
suojelu- ja restaurointikohteissa saivat pohtimaan suomalaisen ja japanilaisen korjausrakentamisen eroja.
Japanilainen restaurointitapa tuntui perusteelliselta ja
järeältä. Temppelirakennukset puretaan usein perustuksia
myöten ja pystytetään uudelleen silloinkin, kun rakenne
on kunnossa. Purkaminen mahdollistaa jokaisen rakennusosan dokumentoinnin jopa puun vuosikasvustoja myöten.
Tuloksena voi olla tuhansia piirustuksia.
Eri puulajeille on temppeliarkkitehtuurissa oma paikkansa: pilareissa yleinen on japaninsypressi ja palkeissa zelkova.
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Minkat ovat savupiiputtomia ja eristämättömiä ”savutupia”,
joissa kylmänä vuodenaikana puetaan lämmintä päälle, ruokaillaan avotulen ääressä ja otetaan hiiliastia mukaan vuoteeseen. Makuuhuoneet on sijoitettu siten, että ulkoilman
ja nukkumapaikan välissä on vähintään kaksi seinää, jolloin
syntyy sisäkkäisiä lämpövyöhykkeitä. Kesällä lämpöä eristävä olkikatto ja varjostavat räystäät pitävät sisälämpötilan
siedettävänä. Lisäksi harjalla tai päädyssä oleva räppänä ja
asuintilojen pilareiden varaan nostetut lattiat tuottavat sisätiloja viilentävän ilmavirtauksen.
Minkojen sisätilat jakautuvat hierarkkisiin luokkiin,
jotka erottuvat mm. lattian pintamateriaalin perusteella.
Maalattiainen eteistila eli doma toimii keittiönä ja talvisin
myös eläinsuojana ja työtilana. Kun domasta noustaan korotetulle puulattialle talon oleskelutilaan, taka-yukaan, kengät
vaihdetaan sisäjalkineisiin. Arvokkaimmissa tiloissa – makuu- ja vierashuoneissa – on tatamit, joilla liikutaan avojaloin

tai sukkasillaan. Tilojen väliseinät liikkuvat liukukiskoilla,
jolloin koko asunto voidaan avata yhdeksi tilaksi.

Tozenjin vanhan temppelin julkisivuvärjäystä ja restauroitaessa pidennetty räystäs.
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