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LRummet
ife on a Leaf
som ikon

om såväl de tekniska och estetiska problemen vid bygget av huset, som en insikt i den emotio-

Mitt hus som ett arkitektoniskt konstverk

nella sidan av byggprocessen.

Dagboken

Dokumentationen av Life on a Leaf husets byggnadsprocess är en central del av min doktorsstudie i bildkonst; ”Life on a Leaf – Mitt hus som ikoniskt rum”. Jag har både skrivit och fotograferat, med avsikten att de båda dokumentationssätten skall stödja varandra och ge information

Dagbokens första del, planeringsskedet från 1999 fram till den konkreta byggprocessens start
i maj 2005, är skriven som ett sammandrag, medan den andra delen, som slutar med husets invigning i augusti 2009, är skriven som en dagbok i realtid. Jag har strävat efter att beskriva de
viktigaste problemen och hur de lösts, samt att klargöra den roll jag själv haft i planeringen och
utförandet av huset i förhållande till min samarbetspartner, arkitekten Erkki Pitkäranta, utan vars
bidrag huset aldrig hade blivit av. En mera ingående behandling av den teoretiska bakgrunden,
husets ornamentik och de övriga inbjudna konstnärernas arbeten, vilka integrerats i husets arkitektur, hittas i mitt doktorsarbetes andra bok, ”Life on a Leaf – Teoriboken”.
De viktigaste dokumenten finns som bilagor i bokens slut.
Bildernas förhållande till texten är strukturerat så, att jag valt att inte använda bildtexter under bilderna för att nå ett visuellt klarare uttryck. Bilderna följer huvudtexten synkront och det
är meningen att man lätt skall finna kopplingen mellan text och bild.
För att klargöra exakt vad och vem, som finns på varje bild, hänvisas den intresserade till bildlistan, som finns bak i boken. Alla bilder är tagna av mej.
Den fortlöpande dialogen mellan text och bild bryts av fyra bilduppslag, vilka visar några av
de viktigaste brytningsskedena i processen; då arbetsmodellen blev färdig; när betongväggarna var färdiggjutna; då fönsterprofilerna monterades in och då huset blev inflyttningsklart.
Jag har valt att inte kommentera processen med doktorsarbetets teoretiska texter, som pågått samtidigt med byggandet.
Husets budget är 500.000 euro, vilket inkluderar alla kostnader inklusive löner, ritningar, material, jordarbeten, konsultarvoden, experimenterande samt olika anslutningsavgifter och tillstånd.
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Jan-Erik Andersson

En teknisk not: I det svenska språket använder man två olika sätt att beskriva våningsföljden
i ett hus; man kan tala om bottenvåningen, som den våning där huvudingången finns och den
närmast påföljande våningen benämns som den första våningen. Jag använder mej dock av
det andra sättet: man stiger in i huset på första våningen, därefter kommer den andra, tredje
osv.
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Planerandet (1999–2004)
Varför bygga ett eget hus? Borde man inte i stället, i dagens värld där den ekologiska krisen
hela tiden förvärras, koncentrera sitt boendet till större enheter inne i städer, då till exempel
behovet av personbilar minskar?
Sedan 1995 har jag haft möjligheten att tillsammans med arkitekt Pitkäranta planera och förverkliga ett antal byggnader, där vi strävat efter en stimulerande och lekfull arkitektur, vars former har inspirerats av naturen. Vi har med konkreta exempel visat att en fungerande byggnad
kan ha formen av en blomma eller ett kumminfrö. Man kan med en normal budget bygga hus
som – i stället för lådformen – baserar sig på historier, föreställande element och ornamentik.
Jag är intresserad av hur arkitekturen påverkar oss. Varför finns det så få organiskt och lekfullt
formade hus? På vilket sätt påverkar lådformen hos det höghus jag själv bor i, eller de 60-tals
höghus jag ser utanför mitt fönster, mitt psyke? Borde vi inte satsa mera på att göra våra hus
(och samtidigt omgivningen för oss alla) så personlig och stimulerande som möjligt, eftersom
vi för att undvika miljöbelastning, borde satsa mer på ett lokalt liv, med så litet resande som
möjligt? Kan man forma ett hus som en skulptur och ändå få en funktionell miljö?
Som en naturlig följd av detta insåg jag att det bästa sättet att testa mina idéer var att bygga
ett eget egnahemshus/datorstudio för mig och min familj, baserat på de koncept jag utvecklat
med Pitkäranta och använda mig själv – och familjen – som testobjekt.
Tanken fick flykt vårvintern 1999. Arkitekt Pitkäranta hade kontakt med ett företag, Specifinn,
som höll på att utveckla ett nytt byggnadsmaterial, en isoleringsbetong, utvecklad av professor
Asko Sarja, som också lämpar sig för att gjutas i rundade former. Materialet kan beskrivas som
betong, i vilken man blandat återanvänd styrox. Firman sökte efter en privatperson, som skulle
vara villig att använda materialet i ett experimenthus.
En 40 cm tjock vägg av isoleringsbetongen räcker för att hålla ett hus varmt. Eftersom materialet inte kräver att andra värmeisolerande material sätts utanpå elementen, är det lättare att
göra byggnader med rundade väggytor. Det ger en möjlighet att komma bort från lådhuset,
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vars form delvis bottnar i att det är lättare att sätta på isolerande material om ytan är rät. Det
nya materialet skulle ge möjlighet att gjuta elementen färdigt som böjda och det i sin tur ger
möjlighet att bygga ett hus med organiskt formade väggar.
Pitkäranta frågade mig om inte jag var redo att bygga ett eget hus och skissade upp en byggnad, vars form är ett stiliserat björkblad, om det betraktas uppifrån. I våra tidigare projekt har
bladformen varit viktig, i till exempel Gerbera huset. Även i mina egna skulpturprojekt har jag
använd bladformen upprepade gånger, som till exempel i skulpturen Flickan och fågeln (1996).
Vi har märkt att naturformerna ofta är mycket funktionella, även använda i byggnader.
Husprojektet fick namnet Life on a Leaf (Livet på ett blad), inspirerad av sagan om Tummelisa,
som var så liten att hon fick plats på ett blad (sagan av H.C. Andersen med illustrationer av Elsa
Beskow).
Jag visade hus-skisserna för museichefen på Wäinö Aaltonen museet i Åbo, Päivi Kiiski, som
tidigare visat intresse för mina och Pitkärantas Rosegarden-projekt, bl.a. genom att ta initiativ till
en utställning, Rosegarden Open Production Table, med oss på museet 1997. Då vi samarbetar
använder vi namnet Rosegarden Art & Architecture.
Kiiski tog kontakt med Jouko Turto, chef för Åbo stads tomtavdelning, samt dåvarande biträdande stadsdirektören Timo Kvist och ordnade så att jag personligen kunde diskutera planerna
med dem. Kvist lovade ta upp projektet i stadens ledningsgrupp, som visade sig förhålla sig
positivt till projektet och lovade att staden skulle försöka hitta en lämplig tomt för huset.
Turto på tomtavdelningen förhöll sig mera sakligt avvaktande och efter att avdelningen behandlat ärendet, hänvisade man mig till Yli-Maaria, ett nytt bostadsområde för småhus, som
staden höll på att utveckla. Området ligger ca. 13 km utanför stadskärnan mot Tammerfors. En
fördel är att området är under utveckling och inte har färdiga estetiska helheter, till vilka mitt hus
skulle tvingas att anpassa sig. Den tomt, som staden anvisade mig, skulle passa bra för Life on a
Leaf-huset, också enligt Pitkäranta, som inspekterade tomten. Hyran för den 820 m2 stora tomten var endast 1.968 mk/år (333 euro) (Turun kaupunki kiinteistö- ja rakennustoimi 10.5.1999)
vilket skulle passa min budget utmärkt. Åbo stads fastighets- och byggnadsnämnd beslöt den
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23.6.1999 att hyra ut tomten till mig, om jag så ville.
Jag var dock skeptiskt inställd till tomten av flera olika skäl:
Avståndet. För en tredje generationens Åbobo som alltid bott i stadskärnan, känns Yli-Maaria
som en annat ort. Lika bra kunde jag i så fall bosätta mig i skärgården. Även avståndet till min
ateljé, som finns i Åbo hamn, är alldeles för långt.
Området är utan karaktär. Som utgångspunkt för husets arkitektur och inredning använder
jag mig av sagor och historier, vilka jag har som avsikt att utveckla med utgångspunkt i områdets historia. Här saknas en sådan utgångspunkt. Terrängen är flat, mest bestående av åkrar,
där nya färdighus uppförs i rask takt. Området saknar den varierade byggnadspark, som ett
byggande under många årtionden ger upphov till.
Min dotter och sambo skakade på huvudet när de såg tomten och var bekymrad över hur
långt det är in till stadskärnan.
Eftersom huset är ämnat att bli ett synligt konstverk och en del av Åbo stad, är tomtens avstånd från stadskärnan inte det bästa.
Till fördelarna hör:
Formen och storleken på tomten är lämplig för Life on a Leaf -huset. På tomten finns också
många fina träd, som kunde omgärda huset.
Hyran är låg.
Möjlighet finns att skapa en egen arkitektur, utan alltför mycket restriktioner.
De övervägande negativa aspekterna gjorde att jag började höra mig för om det kunde finnas några andra lämpliga tomter tillgängliga under en snar framtid. Det visade sig då, att staden äger två tomter på den högsta kullen i Raunistula trähusområde i stadskärnans absoluta
närhet. Dessa tomter höll just på att planeras för att hyras eller säljas. Det visade sig att jag bott
tre år av mitt liv som ung konststuderande i grannhuset till tomterna. När jag såg den mindre
av dem, visste jag att just den tomten är ämnad för mitt hus. Allt passade in; platsen har historia och karaktär, miljön och arkitekturen är varierande och jag har ett personligt förhållande till
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tomten.

Jag inledde sålunda en process ämnad att försöka få staden att till ett skäligt pris hyra ut tomten till mig. Under sommaren 1999 gjorde jag en 3D modell av Life on a Leaf-huset med användande av InfiniD, samt modellbilder i Photoshop och Illustrator som visar hur Life on a Leaf- huset skulle se ut på Raunistula-tomten.
Hösten 1999 lämnade jag in förslaget till tomtavdelningen, som skickade det vidare till planeringsavdelningen, museiverket och övervakningsavdelningen för utlåtanden. Svaren visade
sig alla vara negativa. Huset passar inte in i Raunistulas känsliga miljö. Raunistula är ett skyddat
område där husmaterialet skall vara trä, samt hustaken ha en lutning, som inte avviker från de
övriga husens. (Se bilaga s.164)
Här kommer man in på ett känsligt område. Hur avgöra om ett hus passar in i ett område?
Raunistula är inte homogent. Ursprungligen har området uppkommit genom vilt byggande
utan planering och där finns en mängd trähus från olika tidsperioder och i olika stilar, inklusive
60-tals tegelvillor med platta tak. Enligt Pitkäranta skulle Life on a Leaf-huset mycket väl ha
passat in som en ”krona på taket”, en symbol för det fria byggande, som en gång i tiden gjort
Raunistula till det kanske mest fantasifulla och mänskliga bostadsområdet i Åbo. Intressant är att
utvecklingen gått från ett vilt, okontrollerat skapande/byggande till den nuvarande situationen
med en skyddsbyråkrati, som plötsligt börjat se det estetiska värdet i den organiska struktur
som områdets rika byggnadspark besitter. Man värnar dock om det med hjälp av strikta regler
för taklutningen, samt med bestämda materialval, en princip som är rakt motsatt den ursprungliga, som baserade sig på frihet.
Arkitekturen avspeglar makten. Man bygger upp kriterier för god smak och för vad som passar eller inte, som om det skulle utgöra en allmän sanning. I själva verket är det enskilda individer med en egen smak och tycke, som står bakom dessa bestämmelser. Om byråkratin säger
nej, har den enskilda medborgaren, med sin egen smak och tycke, mycket litet att sätta emot.
Situationen inom arkitekturen är mycket olika den inom bildkonsten. Som konstnär kan man alltid hitta ett galleri eller konstmuseum, som är villigt att ställa ut även det mest kontroversiella
alster, men om byggnadsinstanserna säger nej, så byggs heller inget hus .
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Samtidigt som energi läggs ner på att få den privata husbyggaren att anpassa takvinkeln på
sitt lilla hus, har krafter med kapital bakom sig, lyckats trasa sönder största delen av Åbos äldre
arkitektur med elementklossar – de flesta utan takvinkel! Men om en privatperson vill bygga
ett litet, lekfullt hus, gömt bland många andra små hus, så är det svårt, om inte omöjligt. Det är
intressant och lärorikt att ställas inför samhällets krafter, men det kan också lätt göra en modlös.
Att resultatet blir fint bara man litar på invånarna kan man se till exempel i det småhusområde
som jag besökt i Evanston utanför Chicago. Där finns inga andra begränsningar än höjden på
husen. Alla har byggt sina egna, personliga hus (se bilden bredvid). En alltför stark estetisk styrning gör också att människorna tappar intresse för ett personligt, och samtidigt ofta bra, byggande eftersom man ändå inte får göra som man vill, inte ens bestämma färgen på huset! Då
kan man lika gärna ta ett färdighus.
Men jag vidtog också andra åtgärder för att föra husprojektet framåt. Hösten 1999 ansökte
jag om att få mitt husprojekt antaget som doktorsarbete vid Bildkonstakademin i Helsingfors.
När jag i december samma år fick meddelande om att jag antagits, gav det mig en nytändning.
Jag beslöt att utveckla ett nytt hus, specialgjort för tomten i Raunistula. Huset skulle anpassas
till de övriga trähusen, men ändå ha en egen avvikande identitet.
Här ställdes jag på allvar inför problemet; kan ett hus vara ett konstverk och var går i så fall
gränsen? Life on a Leaf-huset är som en stor skulptur till sin yttre form och jag upplever det
som just den typ av byggnad, som jag strävar efter. Tillräckligt funktionell för att kunna bebos,
men också med en självständig form, med en klar idé som utgångspunkt, en idé som kommer
från ett annat håll än ur en inomarkitektonisk problemställning. För att anpassa det nya huset
till Raunistulas miljö skulle jag dock tvingas utgå från den allmänna husmodellen, en låda med
ett vinklat tak ovanpå.
Ett veckoslut i december började jag skära ut former i papp, böja dem och foga ihop dem
till ett hus, som skulle innehålla så få raka linjer som möjligt. Jag utgick från en symmetrisk modell, ett hus vars båda sidor skulle utgöra spegelbilder av varandra med undantag för några
avvikande fönsterformer.
Eftersom den yttre formen är så bunden, skulle det konstnärliga elementet koncentreras till
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inredningen, som skulle baseras på en berättelse, skapad med utgångspunkt i Raunistulas historia. Husets hjärta skulle utgöras av en stor murad ugn, som skulle formas som en skulptur.

2000
Jag skickade modellen åt Pitkäranta, som utvecklade huset vidare. Han föreslog att den murade ugnen också kunde utgöra trapporna upp till det övre planet, samt utvecklade ett litet
gästrum, med tillhörande fönster. Även husets proportioner ändrades. Vi var båda mycket nöjda
med resultat, som jag presenterade för tomtavdelningen i februari 2000, nu under namnet ”Huset som helhetskonstverk, Jan-Erik Anderssons doktorsprojekt”.
Vid det här laget hade Raunistula-tomten dock blivit utannonserad i en allmän auktion, dvs.
den som skulle bjuda det högsta priset skulle få tomten, antingen som hyrestomt eller genom
att köpa den. Det här gjorde situationen mera komplicerad, eftersom jag nu måste tävla mot
människor med betydligt mycket mera kapital bakom sig än jag har. Dessutom hade alla tomter
vid tidigare auktioner gått till den som bjudit det högsta priset, trots att diverse föreningar av
olika skäl hade försökt få tomter till lägre priser.
Men jag tyckte ändå det var värt att försöka, eftersom jag hoppades att husets värde som
konstverk för Åbo stad, skulle uppväga den lägre hyran.
I februari togs det nya husprojektet upp i stadsbildsplaneringsnämnden, där alla viktiga
byggnadsinstanser finns representerade. Jag och Pitkäranta var personligen närvarande på mötet och presenterade projektet. Nämnden förordade projektet. Nu fanns alltså inga formella
hinder för att bygga huset i Raunistula. Jag erbjöd 4.000 mk (678 euro) i årshyra för den 545 m2
stora tomten, ett pris som ligger inom ramen för tomtavdelningens taxor.
När ansökningstiden gick ut, visade sig att en person erbjudit 15.000 mk (2.542 euro) i årshyra för tomten och att tomtavdelningen tänkte förorda för fastighets- och byggnadsnämnden,
att tomten går till denna person, men att även jag har gjort ett anbud som kan diskuteras.
Innan nämndens möte skickade jag till alla medlemmar ut material, som visar vilken betydelse projektet skulle ha för Åbo, samt även till medlemmarna i kulturnämnden. Jag uppvaktade
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också biträdande stadsdirektör Timo Kvist, som lovade försöka påverka att projektet skulle gå
igenom.
Vid nämndens möte den 5.4. 2000 bordlades ärendet för närmare utredning, vilket visar att
man förhöll sig allvarligt till mitt förslag.
Den 12.4. beslöt dock nämnden att tomten skulle gå till den, som bjudit det högsta priset.
Men som ett tecken på att man också ansåg mitt projekt viktigt, förpliktigades planeringsavdelningen att ordna en lika bra tomt åt mig, någon annanstans. (Se bilaga s.166-167)
En rad slutsatser kan dras av processen:
Ju närmare stadskärnan man vill bygga något fantasifullt och avvikande, desto svårare är det.
Svårigheten är proportionell mot avståndet.
Det är svårt att veta om tjänstemännen menar vad de säger. Många är hur positiva som helst,
när man pratar med dem personligen, men när besluten skall göras vänder vinden. Få säger
rakt ut som det är. Det är svårt att veta vilka de egentliga orsakerna är till ett negativt beslut.
De strikt ekonomiska faktorerna är de viktigaste. Tomtavdelningen anser att staden bör hyra
till den som bjuder mest. De mera indirekta fördelarna med ett hus som kan ge positiv reklam
åt staden är inte mätbara och svåra att gå i godo för.
I maj 2000, ett och ett halvt år efter det att processen sattes igång, förändrades min situation radikalt. Från att ha varit en ”fattig konstnär”, som vill förverkliga en vild idé, är jag plötsligt en person, som via ett nämndbeslut bör tas på allvar! Nu diskuterar jag en möjlig plats för
huset med Åbos chefsplanerare Markku Toivonen. Han föreslog Hirvensalo som ett lämpligt
område.
Hirvensalo är en stor ö, belägen strax framför Aura ås mynning, intill Runsala, den mera kända grann-ön. Åbo stad ämnar bygga ut Hirvensalo till ett område med växlande bebyggelse,
allt från herrgårdar och egnahemshus till fyra våningar höga elementhus. En stor del av stadens
grädda bor på Hirvensalo, men som helhet har ön ännu ett brett befolkningsunderlag.
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Uppgiften att söka fram en lämplig tomt flyttades till den ansvarige planeraren för Hirvensalo,
Timo Hintsanen, som förhåller sig positivt till mitt projekt. Jag åker också själv omkring på ön
och tittar på platser, som enligt mig kunde vara lämpliga för huset. De flesta av dessa platser
är enligt Hintsanen dock av flera olika orsaker olämpliga för husprojektet. Han har dock själv
ett förslag som enligt honom skulle vara det bästa för Life on a Leaf; ett landområde vid Beckholmsvägen på Arola markområde, strax intill skulptören Wäinö Aaltonens ateljéminnesmärke
och barndomshem.
Området ägs av staden och är delvis planerat för allmänt bruk (daghem, ålderdomshem etc.),
och delvis planerat som parkområde. Detta har ur stadens synvinkel flera fördelar. Man går inte
miste om de normala tomthyresinkomsterna, eftersom området hursomhelst inte skulle planeras för småhustomter. På detta sätt kan även tomtavdelningen godkänna projektet. På tomten
har även tidigare funnits två förfallna sommarbyggnader, som brändes 1995 efter att staden
inlöst området 1994. Tomten ligger intill skulptören Wäinö Aaltonens ateljéminnesmärke, och
man kan på detta sätt skapa början på en liten kulturväg. I närheten finns även Sanaksenahos
konstkapell och högspänningsstolpar planerade som skulpturer av Antti Nurmesniemi. Huset
skulle ligga väl synligt från vägen, som i framtiden kommer att vara en livlig trafikled och kan
fungera som ett miljökonstverk. För att en hyrbar tomt skall kunna skapas för mitt hus krävs ett
undantagslov, som beviljas av stadsstyrelsen.
Arola tomtens fördelar ur min synvinkel:
Nära stadskärnan, men samtidigt nära naturen.
Åbo slott syns på andra sidan vattnet
Tomten har en stark atmosfär. Den ligger i en sluttande dal, som är omgärdad på ”baksidan”
av ett högt, rätt brant stupande berg. Man känner av att det tidigare funnits ett hus på tomten,
till exempel genom de fina äppelträden.
Flera gamla höga träd.
Närheten till Wäinö Aaltonens ateljé och den visuella kontakten till Åbo slott, ger en bra bakgrund för de historier, som skall skrivas för huset.
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Mycket nära till busshållplatsen.
Arola tomtens nackdelar ur min synvinkel:
Tomten är belägen mot norr, dvs. berget bakom den hindrar solen från att lysa på tomten om
vintrarna och sent på kvällarna om somrarna.
Trafiken på vägen framför tomten kan bli störande om den tillåts bli för livlig.
Trots bristen på solljus om vintern har tomten så många fördelar, att den kan anses som ett
fantastiskt val. Fastighets- och byggnadsnämnden beslöt vid sitt möte den 14.12.2000 att bevilja ett planeringstillstånd, som begränsades till ett 2.8000 m2 stort område. Den slutgiltiga
tomtens storlek kommer, om undantagstillstånd ges, att bli betydligt mindre, men planeringsavdelningen anser att man i detta skede vill ge så fria händer som möjligt och inte låsa planeringen vid ett alltför litet område.
Vi har tid till slutet av år 2001 för att göra mera detaljerade planer för huset, så att projektet
kan föras vidare till stadsstyrelsen för att få undantagstillstånd.

2001
Uppmuntrade av den positiva inställningen och att vi kunde återvända till det ursprungliga,
bladformade Life on a Leaf-huset, fortsatte Pitkäranta och jag arbetet med att ge huset bästa
möjliga estetiska uttryck.
Men projektet väckte också på motstånd från ett oväntat håll. Min första handledare för doktorsarbetet, arkitekturprofessorn Kaj Nyman, skrev ett brev, efter att ha bekantat sig med projektet och deltagit i ett seminarium, där han tar avstånd från projektet, eftersom arkitekturen
inte handlar om ”att bo i en bild”, som Nyman kallar det, utan om massornas relationer i förhållande till varandra och ljusets spel. Det visade vilken sprängkraft projektet har.
Under vintern 2001 byggde jag en arbetsmodell av huset i skalan 1:20 av papp och Kapa ski12

vor. Min dotter Li hjälpte mej. Eftersom byggprocessen tagit tio år har Li tyvärr redan hunnit bli
fullvuxen och har flyttat hemifrån.
Arbetsmodellen är inte exakt, utan ungefärlig. På den kan jag ohämmat experimentera med
olika detaljlösningar. För mig är arbetet med en fysisk modell betydligt mera greppbart, än att
arbeta med 3D modeller på datorn. Jag får en bra uppfattning om hur rumskänslan kommer att
vara i den färdiga byggnaden, genom att placera en skalenlig figur av en människa i modellen.
För att se att allt det som behövs ryms i huset och att det fungerar även praktiskt, gör jag skalmodeller av kylskåp, köksbord, stolar och soffor. Centralt på första våningen skulpterar jag en
ugn i lera, formad som en ansamling av droppar. Den skall både symboliskt och praktiskt fungera som husets hjärta.
Under detta skede utvecklade jag bladfönstret frontalt på den andra våningen, bandfönstret
med hjärtan på husets nedre främre del, samt bryggan och sovloftet på andra våningen. Bandfönstret har det modernistiska bandfönstret som utgångspunkt, men är ornamenterat med hjärtan. Det lilla sovloftet på andravåningen förbinds med en brygga till de två rummen på andra
våningen. Bryggan korsar det öppna utrymmet mitt i huset. För att inte hela den andra våningen
skall bli för ”instängd”, när man ser upp från första våningen mot det sex meter höga öppna
utrymmet mellan loftet och rummen, planerar jag en hyllskulptur, formad som en skogsprofil på
kanten till sovloftet, som inte når ända upp till taket. Det gör att huset känns luftigt. Men det gör
också att vårt sovloft inte är ljudisolerat. Då huset planerades hade jag ingen tanke om att små
barn skulle växa upp i det. Men situationen har ändrats och det kan vara så att min son Adrian
(född 2004) kom att bidra till att jag och min sambo Marjo vill ha möjligheten att stänga en dörr
om oss i sovloftet. Öppningen där betongbryggan möter hyllväggen görs därför så, att det finns
en möjlighet att sätta dit en dörr om det behövs i framtiden. Också det öppna utrymmet mellan
hyllväggens övre sida och taket, kan senare täppas till på olika sätt vid behov.
Även blåklockan på husets tak lägger jag till i detta skede. Jag har tidigare gjort arbeten inspirerade av blåklockan och för att ge huset en ännu starkare intryck av att tillhöra sagovärlden,
satte jag den på taket. Samtidigt kommer den, upplyst om kvällarna, att fungera som ett sorts
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symboliskt fyrtorn nu, när huset kommer att vara placerat invid hamnen. Processen då blåklockan hamnade på taket är typisk för mitt och Pitkärantas sätt att jobba. Om de historier jag både
skriver konkret och berättar i mitt inre, kräver en blåklocka på taket, så sätter vi dit den. Då
processen går vidare tas den antingen bort, om den visar sig opraktisk eller estetiskt olämplig,
eller så blir den kvar och Pitkärantas arkitekter ser till att den blir inkorporerad i arkitekturen.
Blåklockan fungerar också som ett element i de närmast surrealistiska skalförskjutningar,
som de olika delarna i huset har, i förhållande till varandra. För att undvika att huset blir alltför
entydigt, en ”oneliner”, för att citera arkitekturteoretikern Charles Jencks, har jag varit mån om
att de estetiska kollisionerna mellan de olika elementen i byggnaden, skall ge upphov till olika
kopplingar och känslolägen.
Bladet, som utgör huskroppen, är jättelikt jämfört med ett reellt blad, det bladformade
fönstret är litet jämfört med huskroppens bladform, men fortfarande jättestort i förhållande till
ett vanligt blad. Blåklockan är jättelik i förhållande till människan, men liten i förhållande till huskroppens bladform. Dessutom växer huskroppens blad uppåt, så att det får en volym, vilket ytterligare bidrar till att göra det estetiska uttrycket mera komplicerat, samt ger huset associationer till en stor båt. Datorstudion som finns på tredje våningen, ”pråmen”, är det enda element,
som är någorlunda i ”rätt” skala, förutom blåklockan förstås, i sin dubbelroll som fyrtorn.
Jag byggde även ett högre torn på arbetsmodellen, inspirerad av den första 3D modellen
jag gjorde för huset. Men dels för att spara pengar, och dels av estetiska skäl, kapades tornet
bort och jag ersatte det med en ”pråm”, som skjuts in mot blåklockan. Pråmen är inspirerad av
de färjor jag åkte med, då jag besökte kusten nedan om Bahia i Brasilien. Vi beslöt också i det
här skedet att avstå från källaren för att spara pengar.
Det är också nu som jag planerar fasadens ornamentik. Utöver fönstren, som i sig utgör en
form av ornament, designar jag mönster för husets all delar. Utgångspunkten är Art Nouveaus
idéer om huset som en sammansättning av olika utrymmen och material, så att huset hela tiden ändrar utseende då man går runt det. Därför har alla sidor olika ornament. Meningen är
att figurerna skall datorskäras i metall och sättas fast ca. 15 cm från ytterväggen, för att bilda
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en extra hud. Jag arbetar med Illustrator-programmet och skriver ut olika förslag, som jag testar
på arbetsmodellens väggar.
Jag tog, med jämna mellanrum, arbetsmodellen med mig i min paketbil till Helsingfors, där
Pitkäranta och jag tillsammans studerar den. Pitkäranta ger sina kommentarer och använder modellen som utgångspunkt för de slutgiltiga ritningarna för huset. Vårt samarbete är symbiotiskt;
genom att idéerna bollas fram och tillbaka, kommer båda att ha ett inflytande på hur det slutgiltiga huset kommer att se ut, men samtidigt är det en överraskning för oss båda. Enligt vårt sätt
att se på det, är det inte en kompromiss, utan – om allt går bra – en överraskning, som ingen
av oss hade kunnat föreställa sig.
Under hösten 2001 praktiskt taget bodde jag i Pitkärantas arkitektkontor i Helsingfors, eftersom jag fick hjälp med modellbygget av Dafna Maimon, som gjorde sin arbetspraktik vid Borgå
hantverks- och konstindustriskola.
I början av december 2001 inlämnades en byggnadsutredning (rakennustapaselostus) och
tomtanvändningsplan (tontinkäyttösuunnitelma) för Life on a Leaf, vilka utgör grunden för undantagstillståndet. I denna plan tänkte vi att huset huvudsakligen skulle byggas med värmeisolerad betong. Byggnadsrätten för bostadhuset skulle vara 210 m2 och för lager-bilgaraget
30 m2. Rumsytan på ritningarna omfattar 160 m2 och till det räknas första och andra våningen,
samt takvåningens studio och växthusutrymme (blåklockan).
Ett av problemen med att söka om undantagslov för en tomt på det område som angivits, är
att området delvis är parkområde för Hirvensaloborna. För att jag inte skall känna mig som en
inkräktare, upplevde jag det som viktigt att undantagslovet skulle behandlas i de lokala invånarföreningarna, vilket även skedde.

2002
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Under våren 2002 förbereddes ärendet på stadsplaneringsavdelningen och blev färdigt att
behandlas på miljö- och planeringssnämndens (ympäristö- ja kaavoituslautakunta) möte den
28.5.2002. (Se bilaga s.168-170). Mötet godkände undantagstillståndet. I motiveringen tog
man fasta på att det på den utpekade platsen tidigare funnits ett hus och att man sålunda inte
skapar en ny bostadsplats. Eftersom de hörda instanserna Hirvensaloföreningen rf., Hirvensalo
egnahemsförening och grannarna inte framförde några kritiska kommentarer, kunde man godkänna undantagstillståndet. Enligt uppgifter från planeringsavdelningen så var föreningarna
först kritiska, men sedan de fått se bilder av huset, ändrade de inställning.
Platsen är så tillvida välvald, att den enda grannen som finns i närheten, inte har direkt insyn
till tomten. Endast vintertid då inga blad skymmer utsikten, kan grannens hus skymta fram mellan träden. På det här sättet slipper man alla de estetiska regler som gäller, ifall det finns andra
hus runtom. Platsen ligger till största delen på ett område reserverat för allmänt byggande och
till en liten del på allmänt parkområde, men inte heller det ansågs som ett hinder.
Undantagstillståndet är i kraft två år och inom denna tid skall man ansöka om byggnadstillstånd.
Under sommaren och hösten 2002 gick planeringen vidare och styrdes in i nya banor p.g.a.
ett otrevligt faktum. Firman som skulle tillverka den värmeisolerade betongen, som skulle vara
material för huskroppens bärande väggar, Specifinn i Kotka, fick finansieringssvårigheter. Firmans första experimenthus, som uppfördes på bostadsmässan i Kotka sommaren 2002 blev
halvfärdigt, eftersom banken drog sig ur finansieringen. Vi tvingades sålunda att hitta ett nytt
material. Det behövdes dock inte många diskussioner, innan vi beslöt oss för att använda trä
som det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Ännu 2002 var trä ett relativt billigt material och
det är ett typiskt finskt material. Träet är också lätt att böja, vilket ger möjligheter till ännu mera
organiska former än den värmeisolerande betongen. Pitkäranta kastade genast fram idén om
att böja väggarna även vertikalt, vilket gjorde att husets form, sedd framifrån, började påminna
om en svamp. Även arkitekt Jyrki Tasa hade på ett av mina doktorsseminarier (23.4.2002 i Pitkärantas kontor), där husmodellen analyserades, påpekat att huset skulle må bra av ett ännu
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mera organiskt utseende än det då hade. Då menade han närmast radfönstret med hjärtan.
Det ledde till att vi ändrade radfönstrets utseende till ett blad Enligt många har husets utseende blivit bättre av att vi övergick från betong till trä.

2003
Under vintern 2002-03 stod planeringen så gott som stilla och tog ny fart först i juni 2003,
då arkitekt Oliver Walter åtog sig att göra en 3D modell av huset. Oliver räknade med att få
arbetet färdigt på en månad, men det drog ut ända till slutet av augusti, innan den slutgiltiga
modellen blev färdig. Svårigheten utgjordes främst av taket, vars rundning kombinerat med
dess ”naggade” kanter gav upphov till oanade komplikationer. Jag kunde dock själv bidra
med detaljer gjorda i mitt eget 3D program Infini-D, till exempel balkongen, ornamenten till
de avlånga fönstren och ytterdörren. Walter gjorde även en animation, där kameran åker runt
huset 360 grader. Från animationen togs också stillbilder, där huset framträder i olika vinklar.
Dessa har jag flitigt använt vid presentationer av husprojektet. 3D modellen, tillsamman med
stillbilderna, ger betraktaren ett intryck av professionalitet och har säkert bidragit till att göra
huset till ett realiserbart projekt.
I oktober 2003 ansåg Pitkäranta att planeringen var så långt framskriden, att det var tid att
söka om byggnadslov för huset. Innan man kan ansöka om byggnadslov behöver man först ha
ett gällande hyreskontrakt för tomten (eller om man har råd, ett köpekontrakt). I detta skede
hade jag ett gällande undantagslov, så följande steg var att få tomten inritad på området och
därefter få till stånd ett hyreskontrakt. Pitkäranta ritade upp ett förslag till tomt på 1532 m2
och tomtavdelningen gjorde upp ett hyreskontrakt utgånde från detta. Hyran i Hirvensalo är
1,4 euro per kvadratmeter och år, vilket medför att hyran för tomten skulle uppgå till 2.144,80
euro/ år. Genom att räkna ihop hyran med alla andra utgifter för huset kom jag till resultatet
att hyran skulle bli alltför hög. Jag bad Pitkäranta försöka skala av onödiga kvadratmetrar från
tomten, för att få ner hyran. I slutet av november 2003 lämnade vi in den nya ritningen och ett
nytt förslag till hyresavtal gjordes upp. Jag föreslog också att tiden för hyresavtalet skulle för19

längas från 40 till 50 år. Den förminskade tomten är på 1.250 kvadratmeter och hyran sålunda
1.800 euro per år.
I december 2003 gav tomtavdelningen lov att ansöka om byggnadstillstånd – innan tomtavtalet undertecknats. I normala fall borde man ha ett giltigt hyreskontrakt innan man kan ansöka
om byggnadstillstånd. För att spara pengar låg det dock i mitt intresse att skjuta upp betalandet av hyran så långt som möjligt, eftersom man ändå inte kan göra jordarbeten på tomten
under vintermånaderna p.g.a. tjälen. Samtidigt gav det staden en möjlighet att dra sig tillbaka,
ifall det skulle bli problem med byggnadslovet. Om jag skulle ha ett färdigt undertecknat hyreskontrakt, är det mera problematiskt för staden att få det upphävt.

2004
Under tiden vi väntar på de byråkratiska besluten jobbar jag med husets inredning. En av de
mest centrala inredningsdetaljerna i ett hus är köksbordet. Kring det sker såväl fest- och vardagsmiddagar, arbete samt umgänge. Min ursprungliga idé för bordet var en organisk form,
fritt anpassad till kökets organiskt formade vägar. Men eftersom det finns så många element
i huset som är organiskt formade, tänkte jag att man kanske borde ge en mera strikt form åt
bordet för att få en kontrastverkan. För att skapa en anknytning till mitt tidigare liv, då jag studerande organisk kemi, tänkte jag att bensenringen (en sexhörning) skulle var en fin utgångspunkt. Men jag kom fram till att det behövs en större bordsyta, så det blev en åttahörning i
stället. Bordet utgörs av tre separata åttahörningar, ”muttrar”, som går på hjul och kan rullas
fritt för sig eller kombineras till ett större bord. Artenomstuderande Anu Mäkinen gjorde sin arbetspraktik hos mig och hon fick till uppdrag att planera och utföra ett skåp, en ”bostad”, för
husets vinflaskor, som placeras under en av muttrarna. Vi utarbetade tillsammans stiliserade ornamentala skisser med vinmotiv för skåpets åtta sidor. Mäkinen utförde sedan skåpet av fanér
och dekorerade, på mitt initiativ, sidorna med akrylfärg, bladguld (lyöntimetalli), trälister och
olikfärgad akrylatplast.
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Det räckte ända till april 2004 innan Pitkäranta fick de slutgiltiga ritningarna gjorda. Efter några smärre ändringar godkändes de på nämndens möte den 6 maj 2004, strax efter det att jag
undertecknat hyresavtalet för tomten den 1 maj. (Se bilaga s.169-170). En bidragande orsakt
till att ritningarna godkändes utan större problem, var säkert att planeringschef Timo Hintsanen
förberett nämnden redan en längre tid. En annan orsak var att husets presentationsmaterial var
förstklassigt, till exempel Oliver Walters animation, som utöver att det exakt visar hur huset är
ämnat att se ut, även ger husprojektet en professionell status, och visar att vi menar allvar.
I maj började även Life on a Leaf husets Internet sidor att utformas. Grafiker Marjo Malin hade
redan under vintern gjort Flash animationer för sidorna och nu börjar sidornas grafiska helhet
att ta form. Pasi Kivimäki, som varit med om att göra en virtuell VRML modell av Helsingfors,
åtog sig att göra en tredimensionell modell av huset. Med hjälp av en webläsare, försedd med
en VRML plug-in, kan man gå in i huset och se hur det ser ut, flyga upp på taket etc.
Det är svårt att beskriva den blandade känsla, som jag uppfylldes av, efter att jag fått byggnadslovet och tomtavtalet. Sedan 1999, då processen inledes, har jag varit beroende av beslut,
som görs av andra människor i nämnder och, mera anonymt, i byråkratins korridorer. Nu hänger
allt på mig själv om huset byggs eller inte. Också insikten om att jag nu har möjlighet att bygga
huset på en fin, central plats i Åbo, är en större sak än jag kan fatta, med beaktande av hur svårt
det är att få igenom något, som skiljer sig så radikalt från nutida byggande, som Life on a Leaf
huset gör. Förvirrad blev jag också av min sambos plötsliga reaktion; det här är inte min dröm,
jag vill inte spendera resten av mitt liv i ett lånehelvete, jag vill bo i ett vitkalkat hus vid den engelska kusten eller i en finskt funkis hus! För henne gick det först nu upp att huset verkligen blir
av. Reaktionen aktualiserade även problemet med vem som bestämmer hur huset ser ut. Borde
kanske min sambo ha tagits med i planeringen på ett annat sätt? Som en tröst har jag lovat att
hon får planera ett av rummen, som antagligen kommer att bli mycket minimalistiskt. Hon betraktar huset, inte primärt som vårt gemensamma hem, utan som ett i raden av mina konstprojekt, vilket även innebär att jag har hela det ekonomiska ansvaret för projektet.
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Men också om en stor börda fallit från mina axlar, var det bara att lyfta upp följande börda; att
snabbt samla ihop ett bygglag för att kunna påla och gjuta bottenplattan redan denna sommar.
Eftersom finansiering av husprojektet som helhet fortfarande var öppen, hade jag beslutit att
själv finansiera början av projektet, dvs. dragningen av avloppsrör och elektricitet, pålningen
och gjutningen av bottenplattan. Efter det skulle jag börja jakten på sponsorer för, åtminstone
en delvis, finansiering av resten av huset. Tanken var att ha huset färdigt senast 2008, då huset
skulle vara med på en utställning med outsider arkitektur, som jag planerat att kuratera.
Jag började med att ringa till betonggjutare, som mina bekanta rekommenderade. Men jag
lyckades inte få tag på någon på detta sätt! Det kan ha att göra med att det låter suspekt om
en konstnär ringer och säger att han skall bygga ett bladformat hus. Det finns säkert lättare
sätt att tjäna sitt levebröd på, än att gjuta bladformade bottenplattor. Men det kunde förstås
också bero på att alla skickliga gjutare redan hade tillräckligt med arbete, eftersom det rådde
en byggboom.
Jag insåg att jag måste ändra strategi. Under de senaste åren hade jag träffat en hel rad av
Åbo stads tekniska personal, eftersom jag gjort miljökonstverk åt staden. Jag skickade en epost till en person, som tidigare hjälpt mig att hitta en firma för att göra jordundersökningen
på tomten, vilket behövdes för att få byggtillstånd. Han bad mig vända mig till Jarmo Elevuori,
som jobbar på stadens kommunaltekniska avdelning. Jag skickade honom en e-post, där jag
beskrev husprojektet och undrade om han känner till kunniga betonggjutare, en övervakare
samt en ansvarig mästare. Elevuori rekommenderade duon Heikki Heinonen och Esa Juvonen,
som gjort bra betongarbeten. Elevuori till och med ringde dem, presenterade projektet och
hörde sig för om de hade tid under sommaren. Svaret var positivt. Jag kontaktade därefter själv
Heinonen, som sade att de gärna ställer upp efter midsommaren. Det hjälpte alltså att Elevuori
själv ringde upp och berättade att jag är allvarlig med projektet och att det är väl förberett.
Konstnärer betraktas antagligen som opålitliga och det hjälper om en person med mera (teknisk) status fungerar som mellanhand.
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Jag frågade Heinonen & Juvonen om de kände till någon bra ansvarig mästare och de lovade
fråga Seppo Mäkelä, som de samarbetat med tidigare, om han kunde ställa upp. Jag ringde
Mäkelä, som var intresserad av projektet. Efter att vi träffats på tomten och studerat husritningarna, gav han klartecken.
Plötsligt hade jag en ansvarig mästare och två betonggjutare! Men det behövs många andra
för att kunna sätta igång byggandet. Pitkäranta hade redan vidtalat Pentti Savolainen, som lovat göra husets konstruktionsritningar. Utöver dessa behövs också VVV-ritningar (Värme, Vatten,
Ventilation) och el-ritningar. För alla dessa krävs en ansvarig person, som sätter sitt namn under
ritningarna.
Pitkäranta kände VVV-planerare Timo Vättö och kontaktade honom. Detta är alltså strategin;
en person med status ringer först och sedan ringer jag. Vättö råkade vara i Åbo och vi träffades
på tomten. Han gillade projektet och hade lust att hjälpa till. Han tyckte att jordvärme skulle
vara en lämplig energikälla för uppvärmningen, också med tanke på att ge huset en ekologisk
dimension. Eftersom jag redan tidigare varit intresserad av jordvärme, var det här samtalet det
avgörande. Med tanke på att huset inte har många kvadratmeter för extra maskiner, rekommenderade Vättö att jordvärmepumpen skulle sättas i det yttre förvaringsskjulet. Vättö lovade själv
ta hand om avloppsplaneringen och hans firma om el-planeringen.
Inspirerad av den hjälpsamhet jag mött från stadens sida ringde jag Reijo Orrensalo vid stadens planeringsavdelning och frågade om goda råd hur jag skulle fortsätta projektet. Han rekommenderade att jag skulle kontakta Jarmo Lähteenmäki vid NHL, en firma som gör kostnadskalkyler för byggnader. Kanske de kunde ha en lämplig övervakare för bygget. Jag ringde
Lähteenmäki och vi bestämde att jag skulle presentera projektet för honom. Mötet varade över
en timme vilket visar att intresset var påtagligt. Lähteenmäki sade att de skulle fundera över
möjligheterna att på något sätt vara med i projektet, till exempel genom att göra kostnadsberäkningarna, som också borde göras i något skede, särskilt med tanke på kommande byggnadslån- och sponsor-förhandlingar.
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Ända till i slutet av maj gick processen fram med en oanad hastighet. Men sedan körde allting fast! Trots ivrigt ringande kunde jag inte få tag på Pentti Savolainen. Efter en vecka ringde
han och sa att han är totalt fast med ett annat projekt ända till midsommar, men att han efter
det snabbt kunde göra ritningarna för grunden och pålningen. Detta betydde att byggprojektet står stilla åtminstone en månad. Sedan kom nästa chock. Seppo Mäkelä ringde och sade
att han inte kan vara ansvarig mästare, eftersom han har för många andra oavslutade projekt
på gång samtidigt.
OK, ta det lugnt, problemen hör till, starten gick alltför bra. Nu gäller det att hålla huvudet
kallt, så att inte nattsömnen blir lidande. Jag började med att ringa NHL, som också har ansvariga mästare på sin lönelista. Men de hade tyvärr ingen, som med så kort varsel kunde åta sig
projektet. Orrensalo på planeringsavdelningen lovade dock att man säkert skulle hitta en bra
ansvarig mästare för projektet. Då ringer plötsligt Mäkelä och säger att han ändå lyckats få rum
för Life on a Leaf. Så det finns fortfarande hopp om att göra jordarbetena och grunden denna
sommar.
Innan midsommar får jag VVV ritningarna av Timo Vättö. Seppo Mäkelä föreslår att vi gör en
WC i övre våningen där alla sovrum finns. Jag hade i ett tidigare skede tagit bort WC:n för att
spara pengar, men eftersom jag kommer att få ett barn i sommar, som sedan kommer att bo i
övre våningen, är det skäl att sätta dit WC:n i alla fall. Mäkelä påpekade också att vi borde ha
med rör för avlägsnande av radongas i ritningarna.
Jag kontaktar gjutarna Heinonen & Juvonen, som har förståelse för att byggnadsprocessen
är uppskjuten. De kan organisera sina arbeten så att de inte behöver sitta och vänta och sade
att de kan göra gjutningsarbetena i slutet av sommaren.
I juli står allt stilla i Finland och även jag fick ta det lugnt. Staden hade lovat att märka ut
byggnadernas platser på tomten strax efter midsommaren, men först i mitten av juli hittade
jag en mängd små stolpar, till synes irrationellt utspridda på tomten. Hur jag än försökte kunde
jag inte avläsa hur de förhåller sig till husens organiska former på ritningarna. Efter att ha besökt den person som ritat upp kartan, blev jag upplyst om att husens expressiva former gör det
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mera komplicerat att märka ut dem. Man hade alltså ritat upp rektangulära lådor, inom vilka
de organiska formerna ryms. Efter att ha besökt tomten på nytt, upptäckte jag att huvudbyggnaden, Life on a Leaf huset, var utmärkt på tok för långt åt höger på tomten, sett från norr. Nu
var bilstallet och lagerbyggnaden placerade på det bästa stället. Att det gick så beror delvis
på att Pitkäranta bara besökt tomten en gång tidigare, för några år sedan, och inte exakt kom
ihåg hur den fysiska platsen är relaterad till kartan. En annan orsak är att det är svårt att relatera
tomtgränserna på kartan till de faktiska tomtgränserna, eftersom dessa ännu inte finns utmärkta.
Också den organiskt böljande naturen har bidragit till att det inte funnits exakta hållpunkter, då
husen ritats in på arkitektritningarna. Detta säger en hel del om det bakvända i denna process,
där man börjar med ritningen och sedan söker ut platsen. Enligt gammal byggtradition väljer
man först ut den bäst lämpade platsen för huset i naturen och slår in pålar där hörnen skall vara.
Efter det kan platsen märkas ut på en karta.
För mig kändes husens placering så felaktig att jag inte ville gå vidare innan Pitkäranta gjort
en ny placering för byggnaderna eller grundligt motiverat, varför de skall vara placerade just
på dessa ställen. Efter ett samtal med Pitkäranta beslöt vi att han skulle komma till Åbo efter
semestern i slutet av juli för att kolla läget. Än en gång blev tidtabellen ruckad. Det fanns inget
annat att göra än att köpa en lie och slå ned det meterhöga gräset, för att få ett bättre begrepp
om hur den nedre delen av tomten, där äppelträden finns, ser ut och vad man kan göra med
den i framtiden. Det fysiska arbetet var även god terapi under väntan på barnet, som min sambo Marjo strax skulle föda.
Jag inviterade även stadens fd. överträdgårdsmästare, Lauri Laine, för att kommentera tomtens växtlighet. Han menade att vi måste göra oss av med jätteflokorna som är giftiga, speciellt
för barn. Dessutom påpekade han att de stora björkarna är brandskadade, vilket beror på att
staden genom en brandövning gjorde sig av med de två fallfärdiga hus, som fanns på tomten
då staden köpte området.
Samtidigt hände två saker, som en följd av den tidningsartikel om huset, som publicerades i
Turun Sanomat den 9.7.2004.
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För det första fick jag en e-post av Reijo Kautonen, som erbjöd sig att i pr-syfte göra de mätningar som behövs för att göra grunden, samt i ett senare skede de organiskt formade väggarna. Det som fick honom intresserad var husets speciella och roliga form. Jag ringde honom
och bestämde att ta kontakt i ett senare skede, då hjälp behövs.
För det andra blev jag blev uppringd av en mycket speciell person, Birger Wasenius, som
uppfunnit Palikka – byggklossen, en ca. 1 meter lång bit av polystyren. Palikka-klossarna kan
fogas ihop med varandra med polyuretanskum och aluminium-tejp. I klossarna sätts sedan armeringsjärn och efter det fylls de med betong. I polystyrenklossens yttre kant finns håligheter
för luften, som fungerar som värmeisolering. Enligt Wasenius skulle Palikka elementet vara det
enda byggmaterialet, med vilket man på ett fördelaktigt sätt kunde bygga huset. Det skulle
t.o.m. vara möjligt för mig själv att göra det! Efter att tillsammans med Wasenius besökt två
byggplatser på Hirvensalo där man använder Palikka, blev jag tänd på idén, eftersom det verkade som om det skulle vara lätt att göra till exempel grundens runda former. Jag blev också
besatt av tanken att själv kunna bygga mitt hus. Enligt Wasenius kunde hela familjen vara med
och bygga med Palikka-klossarna, eftersom de är så lätta.
Jag ordnade ett möte mellan Wasenius och Pitkäranta samt Pertti Savolainen, som gör husets
konstruktionsritningar. Men ingendera tände på att överge träet för Palikka. Pitkäranta fick till
exempel inte tillräckligt bra svar på hur vissa detaljer kunde lösas om man byggde med Palikka,
till exempel hur man går tillväga när ytterväggen böjer sig utåt uppe på 5-6 meters höjd. För
mig är det svårt att ta ställning, men jag tänkte att jag kanske kunde bygga lagerbyggnaden
med Palikka element, eftersom jag kände lust att testa om det skulle vara så lätt som Wasenius
säger att bygga med Palikka.
Efter att Palikka lagts på is, åtminstone vad det gäller huvudbyggnaden, återgick jag till att
försöka få fart på bygget igen. I veckor försökte jag få tag på den ansvariga mästaren Seppo
Mäkelä, utan att lyckas. Jag var nära förtvivlan, eftersom vi redan var inne i augusti och tidtabellen förskjutits så mycket, att det snart inte skulle vara möjligt att inleda arbetena med grunden
under hösten.
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Efter att Pitkäranta kommit tillbaka från sin utlandsresa i augusti kom han till Åbo för att se på
tomten och ta ställning till om platsen för huset är felaktig. Han var av samma åsikt som jag, att
huvudbyggnaden var alltför långt mot höger sett från vägen. Utgående från de märkningspålar, som fanns inslagna på tomten, kunde vi placera in huset på rätt plats på kartan. Till all lycka
kräver inte planeringsavdelningen att vi betalar en ny märkningsavgift. Vi kan själva sätta huset
på rätt plats och sedan märks det in på de nya ritningarna.
Orrensalo på planeringsavdelning rekommenderade att byta den ansvariga mästaren eftersom Mäkelä inte hört av sig. Han kontaktade Pekka Kallio och berättade om mig och husprojektet. Kallio ringde mig och sa att han var mycket upptagen under hela hösten, men kunde tänka
sig att åta sig huset under 2005. Han besökte tomten och påpekade att man kunde börja med
att dra avlopps- och vattenrören till tomten, eventuellt redan under hösten.
Jag kontaktade stadens planeringsavdelning för att klargöra om jag själv måste betala för att
dra kommunaltekniken till tomtens gräns. Där bad man mig kontakta stadens tekniska avdelning. Någonstans bak i huvudet fanns misstanken om att jag själv måste betala dragningen av
avlopps- och vattenrören till tomten under Beckholmsvägen, en dyr process. När staden gör
nya tomtområden, drar man rören till tomtgränsen och jag hade hoppats att det skulle gälla
även min tomt. Men tyvärr var det inte på det sättet, utan i mitt fall får hyresgästen själv betala
upplyste man mig. Den enda möjligheten till att staden skulle bidra vore om man skulle ha haft
andra skäl att dra rören under vägen, till exempel för att helt egnahemshusområde, men i mitt
fall kommer inga andra hus att byggas i omgivningen.
Igen befann jag mig i en psykisk vågdal och beslöt att avskriva planerna på att starta arbetena på hösten. Jag ville ha mera tid för att utreda, om man kunde göra något åt rördragningen.
Under vintern gjorde jag sålunda några resultatlösa försök att via e-post till ledande personer
inom stadsplaneringsavdelningen få dem att undersöka möjligheterna att staden kunde stå för
rördragningen till tomten. Så det blir jag som får betala dragningen.
27

Under hösten gjordes också på Pitkärantas initiativ en utredning av kostnaderna för huset av
en professionell firma. Det visade sig att de totala kostnaderna för Life on a Leaf huset, lagerbyggnaden och bilstallet skulle uppgå till 990.000 €, en summa som gav oss en chock, eftersom vi räknat med högst hälften, vilket också det skulle överstiga den summa jag själv kunde
tänka mig att ta som lån. Realitetens tunga skugga sänkte sig över mitt psyke. Pitkäranta menade dock att sättet på vilket dessa firmor beräknar kostnaderna är ofördelaktigt för ett annorlunda sätt att bygga. Så fort de ser ett hjärtformat fönster, läggs det till en tredubbel kostnad,
utan att ta i beaktande att det finns ekonomiskt fördelaktiga och byggnadstekniskt sätt relativt
enkla sätt att göra ett sådant fönster. Denna typ av kostnadskalkyler är ett effektivt hinder för
att mera fantasifyllt byggande. Han bad mig glömma utredningen så fort som möjligt, det går
att göra huset till det pris vi tänkt, ca. 400-500.000 €!
Tanken på att kostnaderna på detta sätt hela tiden stiger för husbyggandet, gjorde att jag
började tänka på andra sätt att finansiera huset, än genom ett eget lån. Men jag levde ännu i
hopp om att hitta en sponsor, som skulle vara villig att satsa på huset, till exempel en byggfirma eller en firma som tillverkar limträbalkar, vilka utgör husets huvudkonstruktion. På detta sätt
skulle jag kunna få kostnaderna så låga att jag kunde ta ett lån, som jag kan betala tillbaka.
I december ordnade Wäinö Aaltonen muséets chef Päivi Kiiski ett möte mellan henne, Pitkäranta, mig och Heikki Hartela, chefen för byggnadsfirman Hartela, i avsikt att undersöka Hartelas möjligheter att sponsra projektet. Heikki Hartela menade dock att firman inte har någon
fördel i att bidra till projektet. Dessutom är firman specialiserad på större byggprojekt och är
ca. 10% dyrare då man gör småhus än mindre firmor specialiserade på denna typ av byggande.
Han rekommenderade mig att söka en mindre firma för att utföra bygget och vända mig till en
firma som gör limträbalkar, till exempel Finnforest, som eventuell sponsor för huset.
I slutet av december skickade Pitkäranta en e-post till chefen för Finnforest, en av de största
trävarufirmorna i Finland, med stor internationell verksamhet.
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2005
I början av januari 2005 hade vi en träff med Esa Kosonen, en av de ledande personerna i
Finnforest. Kosonen var intresserad av husprojektet och lovade föra det vidare till ledningsgruppen och att ge svar efter en vecka. Efter två veckor hade vi ännu inte hört av dem och då Pitkäranta ringde, höll man fortfarande på att räkna ut hur mycket virke som behövs, på grundval
av de konstruktionsritningar som Pitkäranta skickat åt dem. Det visade sig också att de böjda
träpelare, som vi möjligen tänkt att skulle kunna göras av så kallat Kerto-trä, som är billigare än
limträ, inte skulle hålla för påfrestningarna, så man fick återgå till limträ för de bärande träpelarna.
Om man vill göra böjda pelarformer av Kerto-trä måste man såga ut dem ut stora fanérskivor.
Då kommer det ställe där pelaren böjer sig att vara mycket känsligt för påfrestning och bryts lätt.
Om man återigen gör en böjd pelarform av limträ så böjs de enskilda mindre balkarna separat
innan de limmas ihop med varandra. Den böjda delen blir sålunda betydligt starkare. Husets huvudkonstruktion utgörs alltså av ca. 6 meter långa limträbalkar, vars översta ända är böjd. Dessa
placeras vertikalt längs med den bladformade bottenplattans kanter, med ca. 60 cm mellanrum.
Men även andra delar av huset görs av lim- och Kerto-trä, till exempel den 15 meter långa balken, som går i husets längdriktning, de mindre tvärbalkarna, som går ut från den långa till husets
kanter, samt datorstudions och blåklockans konstruktion på tredje våningen.
En månad efter de inledande förhandlingarna meddelade Finnforest att man är med i projektet genom att tillverka alla de ovannämnda träkonstruktionerna till ett mycket fördelaktigt
”vapenbroder” pris. Efter att vi dryftat priset några veckor, meddelade vi Kosonen att vi godtar
anbudet. Det börjar gå upp för mig, att det kommer att bli mycket svårt att få någon annan sorts
sponsring än aningen billigare materialpriser.
I januari 2005 skedde också ett annat viktigt framsteg. Jag kontaktade på nytt ingenjörsbyrån
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NHL, som rekommenderats av Orrensalo på byggnadsövervakningskontoret, för att fråga om
man kunde koppla in deras ledande expert på trähusbyggande, Veijo Honka, i projektet, helst
som ansvarig mästare! Jarmo Lähteenmäki, min kontaktperson på NHL, svarade att det kunde
vara deras bidrag till projektet att en av deras bästa experter övervakar det. Honka ringde och
sade han att han inte har tid att vara ansvarig mästare, men nog kunde ställa upp som en sorts
konsult. Den 18.2. träffade jag Honka för första gången och fattade genast förtroende för honom, inte minst p.g.a. den lista över byggnadsprojekt han övervakat, som inkluderar Elysé hallen och Caribia badinrättningen i Åbo.
Men en yrkesman kostar, och jag insåg fort att med den timlön Honka tar, lönar det sig inte
att snacka ditt och datt. Men till skillnad från min erfarenhet av många andra människor i branschen; Honka svarar i telefonen och om man lämnar ett meddelande, så ringer han tillbaka.
Han gör också saker på eget initiativ, utan att man måste pressa på hela tiden. Som det känns
just nu; rätt man för projektet, vilket gör att jag kan sova bättre på nätterna. Det visade sig senare att Honkas kännedom om branschen var till stor nytta för projektet. Han kunde på kort varsel skaffa fram både en ny el-planerare och en ny konstruktionsritare, samt sköta om alla avtal
och offertförfrågningar.
Men projektet saknade fortfarande en ansvarig mästare. Orrensalo hade vid ett tidigare tillfälle rekommenderat Pekka Kallio, vilket jag nämnde för Honka. Det visade sig att han och Kallio jobbat i 16 år för samma arbetsgivare. När jag kontaktade Kallio sade han att han nog kan
ställa upp som ansvarig mästare.
I mars började oron stiga. Vi borde komma igång i tid, så att vi inte tappar den här sommaren också! Jag kom plötsligt ihåg att vi ändrat på husens platser och att en ny platsritning
(asemapiirustus) bör godkännas av planeringskontoret. Allt tar mera tid än man räknar med, så
jag tog alla de gamla ritningarna med mig samt den nya platsritningen (asemapiirustus) och
gick till planeringskontoret, där jag fick audiens hos Salla Leino. Hon sade att jag behöver ett
nytt byggnadstillstånd eftersom förändringarna är så stora. Jag måste sålunda göra en ny ansökning för byggnadstillstånd på en likadan blankett, som jag använde då jag gjorde den ursprungliga ansökningen om byggnadslov. Men ansökningen skall göras som en förändring un30

der byggnadsskedet, så alla detaljer som fyllts i, i den tidigare ansökningen, behöver inte fyllas
i på nytt. Jag lyckades sålunda få ansökningen gjord på en gång och dessutom inlämnad. Jag
vidhöll också att en ny märkning med träpålar av byggnadernas nya platser inte skulle behövas,
utan att man kan utnyttja de märken som gjorts för den tidigare platsen för byggnaden, för att
räkna ut koordinaterna för de nya platserna.
För att noggrannare kunna studera husets konstruktion, föreslog Pitkäranta att vi gör en modell i skalan 1:5 av den ena halvan av huset. Konkret rör det sig om en modell som är ca. 1,5
meter hög. Jag tände genast på idén, eftersom jag då kan få ett konkretare begrepp om husets
konstruktion. Arkitekt Heikki Pietiläinen på Pitkärantas kontor skalade ritningarna till 1:5, så att
jag kunde printa ut dem, del efter del, med min egen printer. På detta sätt kunde jag – efter att
ha limmat ihop pappren till en exakt modell – såga ut bottenplattan samt alla behövliga limträbalkar ur fanérskivor. Jag fraktade modellen i tre delar i min paketbil till Pitkärantas studio i Helsingfors, där vi monterade ihop den och använde den för att utvecklade konstruktionen.
Men också andra papper än det nya bygglovet saknas. Honka hittade några felaktigheter i
VVV ritningarna gjorda av Timo Vättö. Vättö gjorde ändringarna och skickade de färdiga VVV
ritningarna till vattenverket för godkännande. Men ännu saknas el-ritningarna, som Timos kontor lovat göra ”så fort som möjligt”.
Vättö lovade också hålla kontakt med Vihervuori på vattenverket för att få klarhet i om ritningarna är OK. Men Viherviuori visade sig vara på semester och lovade kontakta Vättö när han
kom tillbaka. Dagarna gick och när inget hände kontaktade jag själv Vihervuori, som just kommit hem från semestern. Det visade sig då att kopieringsfirman, som lovat leverera ritningarna
för flera veckor sedan till Vihervuori, inte gjort det. Vättö kontaktade kopieringsfirman och de
skickade iväg dem med expressfart och Vihervuori lovade behandla dem omgående.
Samtidigt beslöt jag mig för att åka till Vättös kontor i Tavastehus för att få el-ritningarna gjorda. Det behövs noggranna diskussioner om var ljusen i huset skall finnas, så det är skäl att göra
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det ordentligt. Samtidigt kunde jag också påpeka att det är bråttom att få ritningen för hur elledningarna skall dras till tomten, vilket behövs för att kunna påbörja jordarbetena. Beslutet att
åka till Tavastehus visade sig vara riktigt och mötet med el-ingenjören Juha Toiviainen och hans
medhjälpare tog fyra timmar, då vi utförligt diskuterade olika möjligheter att belysa rummen
och de arkitektoniska detaljerna. Efter ett par dagar skickade Toiviainen ritningarna för hur elledningarna skall dras till tomten. På dem hittade Honka en detalj, som Toiviainen glömt att rita
dit, men Honka kunde själv lägga den till ritningarna.
Med Vättö diskuterade jag också jordvärmesystemet. Vi beslöt att sätta jordvärmepumpen i
lagerbyggnaden tillsammans med el-centralen. Vättö sade att han hade kontakter till en värmepumpstillverkare, som kunde vara intresserad att medverka i husprojektet, men att jag måste
hitta en borrfirma, som sköter borrandet av hålet i berget. Jag hade redan tidigare kontaktat en
firma i Åbo som saluför jordvärme-entreprenader inklusive jordvärmeaggregat. Jag bestämde
träff med en representant för firman en eftermiddag i närheten av tomten. Efter att ha väntat
i 45 minuter och inte lyckats nå personen på mobiltelefon, åkte jag hem. Efter ett par timmar
ringde representanten och sade att han fortfarande var i Tammerfors, men att vi kunde träffas
en vecka senare. Jag övervann min besvikelse och sade att OK, samma tid, samma plats. En
vecka senare stod jag där igen, väntade en halv timme efter utsatt tid, men förgäves. Några
dagar senare ringde någon från firman och bad om ursäkt för att ingen uppenbarat sig, men
lovade att nästa gång skulle man vara på plats. Jag meddelade dock att min tilltro till firman
sviktat betydligt och att jag inte behöver deras tjänster mera. Det verkar gå bra för jordvärmefirmorna, eftersom de har råd med att behandla kunderna så här.
Nästa firma jag kontaktade, Saaristonporaus OY, var betydligt mera med på noterna och efter att ha bekantat sig med ritningarna via e-post, hade vi en träff på tomten i början av maj.
Problemet är att hitta ett ställe för borrhålet, där man fortast möjligast når genom jordlagret ner
till berget. Det är endast i berget, som värmemottagningen kan fungera. Om det påliggande
jordlagret är övar fyra meter, tar borrfirman stora extrautgifter. Borrning i jord är betydligt dyrare än borrning i berg, eftersom man måste lägga på ett extra skyddsrör. Firman lade fram en
offert för en helhetslösning där allt från borrning av hål, värmepump och vattenbehållare till in32

stallering av systemet ingick. Men det återstår att se om Vättös kontakt ger resultat. I så fall kan
Saaristoporaus ge en offert för bara hålborrningen.
I början av maj kom slutligen de godkända VVV ritningarna på posten. Honka hade hittat en
detalj, som behövde korrigeras, men hade fått tillstånd att manuellt tillfoga detaljen till ritningarna. På det sättet kunde vi undvika en ytterligare fördröjning.
Men det nya bygglovet, efter att byggnadernas platser på tomten ändrats, saknades fortfarande. Jag skickade en e-post till Salla Leino, som skötte ärendet på övervakningavdelningen.
Hon sade att hon forfarande saknar värden för lagerbyggnadens värmeavgivning, trots att Pitkäranta redan en vecka tidigare skickat en fax till övervakningsavdelningen. Efter några e-post
meddelanden var saken ur värden och jag kunde följande vecka hämta ut pappren.
Vi var redan en vecka in i maj och jag var ännu inte riktigt säker på om alla behövliga papper
fanns för att kunna påbörja arbetena och skicka ut offertbegäran för jordarbetena. Honka försäkrade mig dock att han nästa vecka kunde skicka ut en offertförfrågan, så fort han fått en serie
kopior på de nya ritningarna, som Pitkäranta och Vättö lovat göra.

Byggandet (2005–2008)
Den 11.5. hade vi ett möte på tomten där jag, Veijo Honka och Pekka Kallio träffades och gick
igenom offertutkastet. För första gången kändes det som om arbetena faktiskt kunde inledas
denna sommar.
Den 15.5. kom ett brev från vattenverket med ett kontrakt för att ansluta fastigheten till vattenverket (vesihuoltolaitos). Avgiften gick på 5.802,9 €, räknad för ett byggnadstillstånd på 276
m2. Eftersom jag nyligen fått det nya byggnadslovet, där bilstallet på 70 m2 tagits bort från ritningarna, misstänkte jag att den totala kvadratmeterytan, som utgjort basen för beräkningarna,
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verkade på tok för hög. Efter att ha räknat ihop husets 190 m2, lagerbyggnadens 16 m2 och
bilstallets 70 m2 får man 276 m2, vilket alltså är 70 m2 för mycket. Jag ringde Jukka Sandelin
från vattenverket och frågade om de kände till det nya lovet. Han sade att han inte fått någon
information om ett nytt lov och att avgiften alltid räknas på den totala byggnadsrätten och att
det kanske fanns en reservation för att bilstallet kunde byggas senare. Eftersom jag kände till att
bilstallet helt tagits bort från lovet för att förenkla processen att få ett nytt byggnadslov, visste
jag att det inte längre skulle finnas kvar i byggnadstillståndet. Jag bad därför Sandelin kontakta
Salla Leino på byggnadsövervakningen för att kolla hur saken låg till. Sandelin ringde senare på
dan och sa att jag haft rätt och att han skulle posta ett nytt kontrakt omgående. Det lönar sig
alltså att noggrant gå igenom alla papper och kolla att allt är korrekt. Den nya anslutningsavgiften är på 4.331,16 € så jag sparade 1.471,74 € på att vara noggrann.
Veijo Honka fick färdigt offertanbudet för jordarbetena, som skickades ut till fem firmor. Anbudet gäller jordarbetena på tomten, pålningen samt dragningen av VVV rören över Beckholmsvägen till de två byggnaderna på tomten, dvs. alla arbeten fram till gjutandet av bottenplattan.
28.5. Under en resa till Uleåborg har jag ett möte med Martti Kosunen, som representerar
Carrier firmans värmepumpsystem. Han har möjlighet att ge ett erbjudande om en pump som
fungerat på bostadsmässan i Uleåborg, eller skaffa mig kontakter till Carriers representation i
Åbotrakten. Tanken är att hålet skall borras i samband med de övriga jordarbetena i sommar
och själva pumpen installeras i lagerbyggnaden sommaren 2006. För att kunna borra ett hål av
rätt dimension i berget måste man känna till värmepumpens krav och därför borde jag redan
nu göra ett avtal om pumpen.
2.6. Offerterna för jordarbetena öppnas alla samtidigt under högtidliga former i Honkas kontor. För att allt skall gå rätt till, går man tillväga på detta sätt, trots att jag tidigare försökte få
Honka att öppna den av offerterna som kommit in tidigast, för att få ett nys om vilka summor
som begärs. Det var kanske bäst så, för den första av de fem inkomna offerterna som öppna34

des, innehöll ett kallt konstaterande att firman inte har tid att utföra arbetena inom den utsatta
tiden och sålunda inte kan ge ett erbjudande. Jag blev orolig och tänkte att så kanske är fallet med alla offerterna, eftersom byggbranchen har full sysselsättning för tillfället. Men Honkas
lugn ingav nytt mod. Och visst! De fyra följande offerterna gav summor mellan 30.000 € och
45.000 €, för att utföra grund- och pålningsarbetena samt dragningen av rören. Eter att ha jämfört offerterna, vilket skulle vara svårt utan Honkas experthjälp, kom vi fram till att två firmor var
möjliga för att utföra arbetena. Honka skulle jämföra offerterna noggrannare för att avgöra vilken av de två firmorna, som skall väljas. Efter några dagar ringde han och sade att Tasokaivuus
erbjudande var det fördelaktigaste. Dessutom gav de en option om att kunna utföra även gjutningen av bottenplattan.
13.6. Måndag morgon och telefonen ringer tidigt. Honka har dåliga nyheter: Husets konstruktionsplanerare Pentti Savolainen har lämnat projektet. Orsaken är för mycket andra jobb. Savolainen har redan ritat pålningsritningen och ritningarna för bottenplattan, men det behövs nya
och mera detaljerade ritningar för hela det övriga huset. Och detta händer dagen före startmötet! På startmötet krävs det att alla de olika avdelningarna ( jordarbeten, VVV arbeten, el-arbeten osv.) har en ansvarig person. Nu saknas alltså en person som är ansvarig för hållbarheten
i konstruktionerna. Honka sade att han visste detta redan på fredagen, men att han inte ville
förstöra mitt veckoslut. I stället hade han kontaktat Mikko Siren, som åtog sig att fortsätta Savolainens arbete. Efter att Pitkäranta samtalat med Siren och samtyckt till samarbete med honom,
kunde vi alltså gå vidare.

14.6. En historisk dag! Dagen för startmötet. Enligt stadens planeringsavdelnings direktiv bör
ett startmöte hållas då byggnadsarbetena inleds. Jag tog med mig två paket Jaffa kex med extra chokladpålägg, samt en termos med kaffe för att fira händelsen. Klockan nio samlades jag,
arkitekt Pitkäranta, konsulten Veijo Honka samt Reijo Orrensalo från stadens planeringsavdelning. Höjden på husets sockel skall bestämmas på detta möte och Orrensalo vill ha den så högt
som möjligt, medan Pitkäranta av estetiska skäl inte ville att betongsockeln skulle få en så be35

tydande roll. Man kunde dock enas om en kompromiss mittemellan. Höjden på husets sockel
sänktes från den på pappret planerade höjden med en meter. Orrensalo konstaterade också att
huset inte behöver märkas ut på nytt, vilket sparar mycket pengar. Man kan använda märkena
för husets tidigare placering och flytta det ca. 14 meter åt vänster sett från norr.
Efter sex års väntan är jag äntligen så här långt kommen! Honka bad mig komma till hans
kontor för att underteckna kontraktet för jordarbetena senare på dagen. Strax innan fyra steg
jag in på NHL:s kontor och bad genast om att få underteckna kontraktet. Honka bad mig dock
noggrant läsa igenom all text och han tog tid att förklara vad alla punkter innebär. Det är bra
att veta exakt vad som ingår i arbetet eftersom det i ett senare skede kan uppstå meningsskiljaktigheter. Efter det satte jag namnet på pappren.
15.6. På kontraktet står det att arbetena skall utföras mellan den 15.6 och 31.7.2005. Tasokaivuus chef Jouni Äikäs meddelade dock att man inte kommer att kunna inleda arbetena förrän i
början av juli, vilket passar mig utmärkt, eftersom jag kommer att göra en resa till England mellan den 22.6. och 4.7. Nästa morgon ringde dock telefonen tidigt på morgonen. Honka sade
att grävmaskinen redan jobbar på tomten! Firman hade inte kunnat inleda arbetena på ett annat ställe och i stället kört igång direkt med mitt husprojekt! Det fanns inget annat att göra än
att köra till tomten så fort som möjligt, enligt kontraktet kunde arbetena inledas just i dag. Då
jag kom fram till tomten höll grävmaskinsföraren Bjarne Lindström på att jämna ut jorden. Vi
har en diskussion om vilka träd, som måste fällas och vilka som kan sparas. Tanken är att spara
så många av äppelträden som möjligt, men åtminstone de tre av dem som finns närmast huset
måste stryka med. Dessutom fälls en möglig björk, samt en frisk björk strax bakom huset plus
några mindre träd. Jag påpekade också att så mycket bra jord som möjligt bör sparas för det
kommande miljökonstverket runt huset.
Samtidigt hade miljökonstnär Trudi Entwistle anlänt till Åbo på en två veckors vistelse, för
att på plats studera husets omgivning för det miljökonstverk, som hon kommer att utföra. Ur
denna synvinkel var det utmärkt att arbetena inleddes nu, eftersom Trudi får en bättre bild av
husets placering. Vi diskuterar hur man kunde forma omgivningen och enades om att man går
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upp till huset på tomtens, och husets, vänstra sida invid träd”muren”. Man möts då till exempel av den stora björken, på vilken jag ämnar be konstnär Jyrki Siukonen att placera en fågelholk, som ett konstverk. Vi kollade också in hur solen lyser på huset och tomten under dagens
lopp och märkte att det finns gott om plats på husets baksida mot berget och att solen lyser på
platsen utanför den tänkta huvudingången hela förmiddagen och delar av eftermiddagen på
sommaren. Platsen borde alltså göras till en jämn gårdsplan. Husets högra sida (sett från norr)
kommer att vara skuggad största delen av dagen, dels p.g.a. av skuggan från huset och dels
p.g.a. trädmuren på berget bakom huset, och är alltså ingen plats där man kommer att vistas.
Den kunde bli en sorts japanskt influerad estetisk trädgård, ämnad att iakttas inifrån huset, dels
via de stjärn- och droppformade köksfönstren och dels uppifrån Marjos minimalistiska rum på
andra våningen. Man kan tänka sig att en abstrakt, eller föreställande, form framträder när man
ser gården från andra våningen. Trudi föreslog halvcirkelformade jordvallar på vilka man kunde
sitta och ligga på husets högra sida och på framsidan. Hon kommer att utarbeta en färdig modell under juni månad hemma i England.
5.7. Under min resa till England beslöt jag mig för att inte kontakta Honka för att höra hur det
står till med huset. Jag var i behov av att kunna koppla av ett tag. Då jag anlände till Åbo efter
resan var jag förstås orolig över hur det stod till med husprojektet. Oron var befogad, arbetena
stod stilla! En rad problem hade uppstått: Då man grävt tillräckligt djupt, visade det sig att jordmånen, där huset skall stå, är stabil morängrund och att huset därför inte behöver pålas! Firman som gjort jordundersökningen några år tidigare hade enligt Honka inte tillstånd att utfärda
grundning med betongtunnor (anturat), vilket är lämpligt för morängrund, och hade därför förordnat pålning. Detta innebär att ritningarna måste ses över och ett tillstånd för att sätta upp
huset på betongtunnor (anturat) fås. Det positiva är att jag sparar pengar, då man inte behöver
utföra den dyra pålningen.
Ett annat problem är att då man börjat gräva för att sätta ner VVV (LVI) rören stötte man på
berg. Det innebär dyra sprängningar om man inte kan ändra på linjernas dragning. Timo Vättö
gjorde nya ritningar och efter diskussioner med Vihervuori på Vattenverket i Åbo, fick vi tillstånd att dra en ny linje. Men arbetena står ända tills chefen för Tasokaivu Jouni Äikäs kommer
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tillbaka från semestern den 15.7.
18.7. Jag, Honka och Äikäs träffas på NHL:s kontor i Åbo. Vi tittade på de nya ritningarna
för grunden med betongtunnor och den nya VVV (LVI) dragningen. Honka bad Äikäs lämna
ett erbjudande för gjutande av byggnadernas bottenplattor, samt även för gjutandet av betongväggarna och andra våningens betonggolv. Eftersom det finns risk för att limträbalkarna,
som bildar huvudbyggnadens väggar, kan börja ”skruva på sig” om det inte finns en ordentlig kärna i huset att fästa dem vid. För att få en tillräckligt bastant kärna gjuts två bärande innerväggar och andra våningens golv av betong. Äikäs menade att om hans offert godkänns,
så kan huvudbyggnadens bottenplatta vara gjuten den 15 september och lagerbyggnadens
golv den sista samma månad. Enligt Honka finns det ännu chans att få upp limträbalkarna och
vattentaket innan vintern. Vi får se! Vi diskuterade också min roll i gjutandet av bottenplattan.
Äikäs menade att jag gärna kunde åta mig sågandet av de rundade stödkonstruktionerna, som
behövs för att bygga upp hela formen. På så sätt sparar vi tid och även pengar, eftersom det
kan vara svårt och dyrt att få tag på en snickare, som på kort varsel kunde göra det. Äikäs kunde ordna skivorna 150cm x 300 cm x 2,4 cm, på vilka jag ritar upp bågarna och sågar ut dem
med sticksåg i min ateljé. Vi diskuterade också tekniken för att göra ornamenten på sidan av
betongsockeln. Idén är att fästa bitar av trä eller plast på gjutformen, som sedan ger avtryck i
betongen. Honka påpekade att man inte kan använda sådana bitar som är vinkelräta mot formen, då lossnar inte formen från cementen. Jag menade att man kanske kan använda halvcirkelformade trälister. Ett annat problem är på vilket sätt man kan göra cirkelformade bitar om
man inte kan kapa en centimeter tjocka delar av en cirkelformad ribba? Då måste nämligen alla
delar slipas till koner individuellt. Honka kom på att Okarplast tillverkar konformade plastdelar,
som skulle kunna användas.
21.7. Honka kontaktade Ari Sjöberg från Raison Sähkö OY för att få fart på elinstallationerna.
Juha Toiviainen som gör el- ritningarna hade kontaktat honom redan tidigare och berättat om
husprojektet. Äikäs kommer att behöva el till tomten rätt snart för att göra gjutningen av bottenplattan, så Honka påpekade att jag omedelbart borde kontakta Turku Energia och göra ett
38

avtal om öppnande av en elanslutning. Efter mötet träffades jag och Sjöberg i min ateljé, där
jag förvarar skåpet med arbetsplats-elcentralen, som jag fått till låns av arkitekt Pitkäranta. Enligt Sjöberg var skåpet OK och besparar mig flera hundra euro, då jag inte behöver köpa det
som nytt. Jag fortsatte att jobba i ateljén med att tillverka en stödkonstruktion av battingar för
el-skåpet. Sjöberg föreslog att jag skulle fråga Tasokaivuus grävmaskinsförare, om han kunde slå
ner konstruktionen i marken med grävskopan.
22.7. Jag besökte energibolaget Turku Energia och fick två blanketter att fylla i. Honka hjälpte
mig att skaffa fram rätt ritning (asemapiirustus) och att kryssa för rätt alternativ på blanketterna.
Vi klarar oss med en 35 A anslutning, som är mycket billigare, än den av Toiviainen föreslagna 63
A. Detta p.g.a. att huset kommer att värmas med jordvärme och inte med el. Turku energia drar
kabeln till lagerbyggnaden där huvud-elcentralen kommer att finnas och Raison sähkö fortstätter
därifrån. Jag lyckade få blanketterna och ritningarna inlämnade samma dag strax innan kontoret
stängde. Tyvärr insåg jag först nu hur bråttom det var; vi borde ha gjort det här betydligt tidigare, eftersom det kan ta flera veckor innan Turku Energia har tid att göra kabeldragningen.
25.7. Möte på tomten med Jouni Äikäs från Tasokaivuu och Veijo Honka. Arbetena hade satt
igång igen och ett djupt hål mötte mig på andra sidan Beckholmsvägen, där avloppsrören skall
anslutas till stadens avloppsnät. Eftersom man inte mätt ut de exakta tomtgränserna, enbart
byggnadernas platser på tomten, var det oklart var tomtgränsen går på båda sidorna om den
passage, som leder in från Beckholmsvägen till den egentliga tomten, dvs. om den reella vägen
finns på samma plats som den på kartan utmärkta vägen. Tomten är en ”skorstenstomt” (savupiipputontti), där tomtgränserna går tätt intill vägen som leder till tomten, liksom en skorsten
på ett hustak. Eftersom tomten ännu inte är märkt, gjorde Honka och jag mätningar utgående
från husens placering och satte märken där tomtgränserna borde vara. Man måste veta var gränserna är eftersom rören måste dras på tomtmarken.
26.7. Arbetena med VVV anslutningarna har börjat på andra sidan Beckholmsvägen och man
har kommit så långt, att vattenverket varit på plats och gjort anslutningen för kallvattnet. Jag föl39

jer med stort intresse arbetena, eftersom jag aldrig sett hur dessa anslutningar ser ut. Höghusboendet har gjort att jag inte funderat på hur allt egentligen fungerar. Vattnet komme då man
sätter på kranen och avföringen försvinner då man spolar toaletten. Men hur och vart?
27.7. Möte på tomten med Honka, Ari Sjöberg från Raison Sähkö, samt en representant från
Turku Energia. Diskussionen berör frågan hur vi skall dra el-ledningarna till tomten och vad vi
skall göra med de ledningar, som går genom tomtens luftrum till husen upp på berget. Ledningarna och de två stolparna är mycket fula och kommer att störa det intryck man får av huset.
Jag skulle gärna vilja ha bort dem och dra ström via kabel till tomten, men det blir jag som får
betala! Mannen från Turku Energia menar att priset blir ca. 3.000 €, och jag anser att det är värt
priset. Mannen lovar att så snabbt som möjligt göra ett erbjudande, då han räknat ut de exakta
kostnaderna. Den högspänningsledning, som går över infarten till tomten längs Beckholmsvägen är för dyr att bli av med. Att ersätta den med en kabel skulle kosta ca. 10.000 euro.
Samtidigt har arbetena med avlopps- och vattenledningarna framskridit så långt, att man
måste korsa vägen. Vattenverket var igen på plats och gjorde anslutningen till avloppsledningen. På kvällen fortsätter jag arbetena med att såga den stora björk, som fälldes när jordarbetena inleddes. Jag får ideer om hur man kunde utnyttja den mark som kommer att finnas bakom huset. Ett område som jag tidigare inte trott att skulle bli betydande, men som jag nu, när
huset fått sin slutgiltiga plats, inser kan bli en fin liten gård. Huvudbyggnaden är längre framåt
än jag tidigare trott och området bakom blir större än jag tänkt mig. Dessutom skiner solen på
platsen från morgon till sen eftermiddag. De två äppelträden, som finns på detta området ser
lustiga, om inte en aning hotfulla ut. Det ser ut som om träden dött, men sedan i ett senare
skede börjat växa omkring det döda trädet. Man kunde placera ut en sittplats framför träden,
så att man kan sätta sig ner och begrunda trädens estetik och mysterium. Samtidigt passar
detta in i min idé om denna del av tomten som en variant av en japansk trädgård, som kunde
ses från köksfönstren och från det rum som är gjort för min minimalistiska sambo Marjo. Den
täta dungen av träd silar fint det ljus, som kommer från den nedgående solen. En perfekt plats
för en cirkel av vit sand, där en gunga kunde finnas i mitten. I gungan kunde kan man meditera
över skogen och den nedgående solen.
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28.7. Ari Sjöberg skickar ett textmeddelande på morgonen och ber mig så fort som möjligt
skaffa 100 meter telefonledning från Auria. Auria ger ledning gratis för småhus, så att man kan
dra ledningen tillsammans med el-ledningarna. Om man sedan tar en telefonanslutning från ett
annat bolag så debiterar troligen Auria för ledningarna. Sjöberg vill ha en tioparig ledning, men
Auria ger ut bara trepariga ledningar. Trots det menar Sjöberg att alla egnahemshus klarar sig
fint med en treparig ledning. Det betyder att man kan få tre telefonlinjer till huset. Det viktigaste
för mig är bredbandet och det påverkas inte av antalet linjer. Jag räknar med att också i framtiden klara mig med en telefonlinje. Tillbaka på tomten väntar dåliga nyheter; grävskopan stötte
på en bergsknall när man gräver ner VVV (LVI) ledningarna. Det betyder att den måste sprängas
bort och det i sin tur betyder höjda kostnader och att projektet fördröjs.
Jag undertecknar kontraktet med Raision Sähkö-Insto för elarbetena.
31.7. Jag arbetar på tomten hela veckoslutet. Efter att ha sågat den övre delen av den stora
björken som fälldes till ved, beslöt jag att spara de fyra stockarna från den nedre delen. Det
kunde vara roligt att be en skulptör, som jobbat med motorsåg, till exempel Pasi Karjula, att
göra några arbeten för gården av dem. Jag fick också en idé om att göra bladformade sittplattor att sätta på de stubbar som uppstått efter trädfällningarna.
Mycket energi och tid går åt till att med lie slå bort det höga gräset och annan växtlighet, för
att ta fram alla de vinbärs- och krusbärsbuskar, som finns gömda. Idén är att spara så mycket
som möjligt av det som ursprungligen odlats och växt på tomten.
1.8. Det var meningen att vi skulle ha haft slutkontrollen över jordarbetena i dag, men det blev
inhiberat p.g.a. att vi måste spränga. I stället är det ett öronbedövande oväsen, då bergsborrmaskinen borrar hål för sprängsatserna.
2.8. Mera dåliga nyheter; Ari Sjöberg ringde och sa att el-skåpet borde vara på plats i morgon
på morgonen, eftersom man då drar el-kablarna. Då jag åkte till tomten för att se hurdan situationen är efter sprängningen, visade sig att man inte kommer att få de sprängda stenblocken
41

skyfflade på plats innan slutet av veckan. Så jag fick ringa Sjöberg och säga att man knappast
kan dra el-kablarna förrän tidigast på fredag. Trots att sprängningen av bergsknallen höjer kostnaderna, så kan man använda allt stenmaterial för att fylla ut så att man får en stabil väg. Jag
åker sedan till Mertek och Etola för att söka efter lämpliga plastdelar för de runda ornamenten
på stenfoten. Ingendera stället har något sådant på hyllan, men Etolas verkstad kan svarva till
delarna, men frågan är vad det kostar. Jag skickar dem ritningar av delen och ber om en offert
för 300 stycken.
3.8. Resa till Helsingfors för att fortsätta byggandet av modellen i skalan 1:5 i Pitkärantas studio. Jag har sågat undertaket i 9 mm fanér och vi provar hur det passar in mot de böjda pelarna.
Allt är OK. Vi diskuterar också hur vi skall göra blåklockan på taket så att det inte blir för dyrt. En
ny ide är att individuellt gjuta glasen. Problemet är nämligen att glaset måste böjas en aning
för att passa in mot de organiskt formade limträbalkarna, som utgör blåklockans konstruktion,
vilket gör att man kan inte utnyttja rakt glas. Jag tar kontakt med Jani Malin, som strax blir färdig glasblåsare och frågar om idén är brukbar. Jani menar att det är ganska svårt att blåsa glas
i en så stor form. Det bästa sättet kunde vara att köpa färdigt glas och smälta det i självgjorda
former. Vi skulle klara oss med cirka 12 former, eftersom den översta delen av blåklockan kan
göras av trä. Vi beslöt att återvända till problematiken på hösten, då vi fått limträbalkarna för
blåklockan från Finnforest.
4.8. Etolas erbjudande för de runda plastdelarna för sockelornamentiken är på över 800 euro,
vilket är på tok för mycket. Troligen gör jag så att jag köper färdiga konerna från Okarplast och
sågar ändan av dem själv på ett sätt, som jag får fundera ut.
Turku Energia ringer och säger att ändringen av elledningen, som går över tomten, kommer att kosta omkring 2.000 euro. Man har då tagit i beaktande att jag står för kostnaderna för
dragningen av den nya kabeln till tomten. På morgen hade vi ett möte på tomten med Orrensalo från planeringsavdelningen och Äikäs från Tasokaivuu. Orrensalo kontrollerade att jordarbetena är ordentligt utförda innan gjutningen av betongtunnorna påbörjas. På eftermiddagen
har vi möte i NHL:s kontor med Honka, Äikäs och Jarmo Lähteenmäki, som kommer att sköta
42

projektet då Honka är på semester. Vi försöke få reda på varför Äikäs offert för gjutningen av
bottenplattan har gått upp till 44.000 euro efter att ha gett en option på 25.000 €, då vi gjorde
upp kontraktet för jordarbetena. Äikäs menade att man måste göra ett så mycket noggrannare
arbete ”då konstnären går omkring med sin videokamera” och att ”då konstnären sätter fast ornament på gjutformen gör det att arbetet eventuellt fördröjs”. Honka gick inte på de argumenten, utan menade att priset är för högt. Äikäs lovade justera offerten till tisdagen, då vi också
väntar offerter av två andra firmor. Personligen tror jag att problemet ligger i det att firmorna
ser ett sätt att få ut mera pengar, under förevändningen att formerna inte är fyrkanter. Jag har
stött på det förut också. Äikäs insåg också att vi har bråttom och har svårt att få tag på en annan
firma innan hösten. Dessutom tror jag att Äikäs firma har tillräckligt med arbeten och har råd att
missa det här. Då kan man sätta ett högt erbjudande och om kunden är så galen att den tar det,
så gör man arbetet för en god vinst. Vi besluter att begära en offert även från Rakennus Kurre
och från duon Heinonen & Juvonen, som jag diskuterade med redan förra sommaren. Äikäs lovade lämna in en ny korrigerad offert.
5.8. Mera problem med kommunikationen. Elinstallatörerna från Raision Sähkö-Insto var på
plats med kablar och rör för att sätta dem på plats, men stötte på Tasokaivuus gäng, som just
höll på och köra cement för gjutningen av betongtunnorna och sade att det absolut inte går att
gräva upp vägen nu för att göra rum för el-kablarna, eftersom man behöver vägen för cementbilen. Ari Sjöberg menade att han avtalat med grovskopsföraren att han skulle lämna en ränna
för kablarna. Problemet var bara det att just den grävmaskinsföraren blivit kommenderad till en
annan arbetsplats och inte kunnat slutföra arbetet på min tomt. Den nya grävmaskinsföraren
hade ingen aning om vad som tidigare hänt och eftersom kommunikationen enbart skett på
arbetsplatsen och inte gått ett steg högre upp i hierarkin, var det ingen, som visste att el-installatörerna skulle komma. Nu måste man skjuta upp installationen till nästa vecka.
8.8. Aurajoen puhelin ger ett negativt beslut på min förfrågan om sponsring av Internetkameran på tomten. De har ingen egen bredbandsanslutning till Hirvensalo, utan köper tjänsten av
Auria. Eftersom Auria redan tidigare gett negativt beslut på en likadan ansökan, återstår enbart
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att köpa tjänsten av Auria.
Vid ett besök på Okarplast har jag hittat triangelformade plastlister, som lämpar sig utmärkt
för att göra de räta linjerna i ornamentet på sockeln. Jag arbetar i ateljén med att göra en schablon av 3 mm fanér som hjälpmedel för att på ett snabbt och smart sätt kunna sätta fast plastlisterna och konerna på gjutformen. Jag har också lyckats konstruera en manick med vilken jag
kan halvera de plastkoner, som är tänkta utgör de runda delarna av ornamentet. De får nämligen inte vara tjockare än 1 cm.
Jag måste ha en väl utarbetad plan för att inte arbetena med gjutformen skall fördröjas, då
jag skall fästa alla de plastbitar, som utgör ornamentet, som går runt hela hela sockeln. Jag vill
visa att man snabbt kan utföra fastsättningen och att det inte kommer att inverka på hur länge
det tar att göra gjutformen. Ornamenten är ett argument som används för att kunna ta ett högre pris för bottenplattans gjutning.
9.8. Jag gör ett avtal med Auria om bredbandsanslutning till tomten, för att få en webkamera
utsändning från byggplatsen på husets Internet sidor. Den lägsta hastigheten på 256 kilobits
per sekund borde räcka till för att skicka bilderna från web kameran. Man lovar att installera
anslutningen den 23.8.
Heikki Pietiläinen skickar renderade bilder av hur blåklockan och datorstudion kommer att
konstrueras.
10.8. Det har regnat häftigt hela natten och under dagen gör den tunga grävmaskinen tomten till en lervälling. Men arbetena går vidare och el-installatörerna från Raison Sähkö-Insto är
på plats och drar telefonkabeln, kabel tv-kabeln och el-kabeln genom rören fram till den temporära el-centralen, som vi fäst på träställningen, som jag tillverkat. Jag räddar fyra liljor genom
att flytta dem undan grävskopans framfart. Offerten från Rakennus Kurre kommer och vi väntar
ännu på offerter från Tasokaivuu och Heinonen & Juvonen.
12.8. Jag räddar två liljor till undan grävskopan! Regnet har gjort marken så blöt att man måste förstärka den med stenar från sprängningen för att ge stadga åt grävmaskinen. Vi funderar
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med grävskopsföraren vad man kan göra åt allt vatten, som kommer ner från berget bakom huset. Han har gjort ett temporärt dike runtom husets övre del och plötsligt försvann vattnet ner
i jorden och kom ut 10 meter längre ner. Antagligen finns det ett täckdike, som gjorts då man
byggde husen, som tidigare fanns på tomten. Något måste göras, eftersom vattnet kommer ut
på markytan nere under äppelträden och en liten sjö har bildats. Pitkäranta anser att man kanske borde göra en extra avloppsbrunn mellan huvudbyggnaden och lagerbyggnaden för att
samla upp vattnet.
15.8. Jarmo Lähteenmäki, som vikarierar för Honka, ringer och säger att han inte fått in andra
erbjudanden än från Rakennus Kurre. Jag ringer till Heinonen & Juvonen för att kolla om de ämnar lämna in en offert. Heinonen menar att de är fullt sysselsatta hela hösten. Eftersom jag redan
nu funderar på att skjuta upp gjutningen av bottenplattan till nästa vår, undrar jag om Heinonen
& Juvonen kan åta sig jobbet om det blir av först på våren. Heinonen svarade att de är mycket
intresserade av husprojektet och att de också kan åta sig byggandet av själva huset. Heinonen
menar också att de brukar ge sina erbjudanden som arbetsofferter. Material anskaffningen får
kunden sköta om. I praktiken innebär det att Heinonen &Juvonen skaffar allt material, men att
räkningarna går direkt till kunden. På det här sättet ger de kunden en bättre utgångspunkt, än
de firmor som ger en totaloffert med materialet inräknat. Det kan finnas mycket luft i priserna,
dvs. vinst för firmorna, i sådana offerter.
17.8. På tomten jobbar en ny grävmaskinförare, Jan Söderblom. Han har öga för jordarbeten
och jordmanipulationer och har redan format den övre delen av tomten, som två terrasser vilka
fungerar som vattenavledare. Det ser snyggt ut, bättre än jag nånsin själv skulle ha kunnat tänka
mig för att forma jordmassorna. Jag inser att man inte direkt kan behärska ett helt nytt visuellt
område. Det tar tid att sätta sig in i miljöestetiken och därför är det bra att miljökonstnär Trudi
Entwistle planerar omgivningen och att det finns skickliga grävmaskinsförare med sinne för jordvolymer.
Vi diskuterar hur man kunde utnyttja de diken, som måste grävas på tomtens övre del för
att leda ner vattnet, som kommer från berget bakom. Vi kunde till exempel göra ett dike, som
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ringlar sig ner på husets högra sida (sett från vägen). Jag får en idé om att göra ett romantiskt
dike med lämningar av gamla avloppsrör etc. Diket kunde gå genom de halverade jordhjärtan,
som Trudi Entwhistle har planerat.
19.8. Heikki Pietiläinen skickar renderade 3D bilder av blåklockan på taket. Han har lyckats
lösa problemet med glasen. Genom att dela upp ytan på limträbågarna som bygger upp blåklockan i fyra raka linjer, kan vi använda oss av glas med en rät yta. Blåklockan kommer sålunda
att byggas upp av 24 glasrutor med olika långa sidor. Med noggranna ritningar kan vi beställa
glasen färdigt skurna.
22.8. Heinonen ringer in sitt offertanbud. För gjutandet av bottenplattan, två bärande väggar
samt mellanbotten tar de 27.000 € som arbetslön. Summan inkluderar skatter samt sociala avgifter. Materialen debiteras mig direkt men H& J fixar dem. De uppskattar materialens andel till
ca. 22.000 €. Det betyder att deras anbud är betydligt billigare än Rakennus Kurres och TasoKaivuus. Men de kan börja först i vår, i månadsskiftet mars-april. Efter att ha skickat informationen till Jarmo Lähteenmäki på NHL, besluter vi att ha ett möte den 24.8.
24.8. Möte på NHL:s kontor. Honka, Lähteenmäki, Heinonen & Juvonen och jag. Vi går igenom offerten och tidtabellen, samt diskuterar tekniska problem med gjutandet, ornamenten
etc. Vi besluter att skriva under avtalet i slutet av september, då jag kommit hem från mina resor. Heikki Heinonen och Esa Juvonen verkar mycket intresserade av utmaningen och man ser
att de vill ha det här projektet. Vi besluter att få husets konstruktionsritningarna färdiga så fort
som möjligt så att Heinonen & Juvonen kan ge ett erbjudande för att bygga hela huset. Vi diskuterar ornamenten på stenfoten och besluter att plastkonerna inte kan vara så tjocka som jag
tänkt mig. Jag måste få ner dem till ca. 8 mm.
På tomten har grävmaskinsföraren Jan Gustafsson slutfört jordarbetena. Han har en mycket
klar uppfattning om skulpturala former och har gjort ett fint arbete med att forma omgivningen
kring huset. Jag har själv inte någon klar syn på hur omgivningen skall se ut, kanske beroende
på att jag bott hela mitt liv i höghus, så det känns bra att han tagit egna initiativ.
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30.8. Aurias två installatörer kommer för att koppla upp min bredbandsanslutning. Jag har redan gjort ett skåp för att kunna sätta in modemet och webkamerans strömaggregat. När de fått
de behövliga kopplingarna gjorda i telefonstolpen och kommer fram till lådan, som borde finnas uppsatt bakom den temporära el-centralen, hittar vi skåpet i delar på marken. Jag ondgör
mig över vandalismen ”som alltmer sprider sig”, tills jag tycker att det är något konstigt med
det hela. Efter att närmare ha granskat skåpets delar, inser jag att den limning, som verkade så
stabil i min ateljé, totalt har lossnat och gjort att skåpet rämnat. Skamset minns jag att jag nog
tänkt skruva ihop delarna, men att jag glömt det, eftersom skåpet verkade stabilt. Så det enda
jag kan göra är att ta skåpet tillbaka och göra om det. Samtidigt inser jag det kloka i att inte
blanda mig för mycket i själva byggandet. Med mina konstruktionstalanger skulle nog inte huset hålla ihop.
1.9. Det nyihopsatta och väl ihopskruvade skåpet är på plats och Raision Sähkö-Instos el-installatör är också på plats för att hjälpa mig installera webkameran uppe i den stora björken på
tomtens östra sida, samt koppla in bredbandsmodemet. Vi lyckas utan problem få upp kameran till ca. sex meters höjd på björken, vilket gör att kameran inte är så lätt att stjäla. Trädet är
tjockt, vilket innebär att bilden hålls stabil. Vi lyckas efter många försök få kontakt med kameran
via min laptop. Hemifrån lyckades jag dock inte kontakta kameran via Internet. Jag tog kontakt
med Mika Vuokko, som brukar hjälpa mig med programmering och andra datorrelaterde problem. Han lovade komma och kolla in problemet.
2.9. Det visar sig att kopplandet av webkameran inte är så enkelt som jag trodde. Ett problem
som uppstår är att webkameran hela tiden tar en ny IP adress då den är kopplat till Internet. Vi
måste alltså veta denna adress, innan vi kan nå kameran via en web läsare. Det enda sättet att
få denna adress är att resa en hög stege och klättra upp till kameran, klämma på en knapp efter vilket kameran via en högtalare talar adressen till dej! Känslan då man gör detta högt upp
i en björk där fåglarna kvittrar omkring en och mopederna för oljud på vägen intill, är närmast
surrealistisk. Vuokko lyckas dock tilldela kameran en fast IP adress via en gratis IP-service och
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efter det lyckades vi nå kameran via Internet. Det betyder att man hemfrån kan programmera
kameran att göra de funktioner man vill. Nu återstår att få kameran att sända bilderna till min
webserver, därifrån de som ser på husets web sidor via sina web läsare kan se på bilderna.
4.10 Möte med Veijo Honka på tomten. Honka inspekterar jordarbetena och anser dem väl
gjorda, speciellt gillar han hur marken kring husgrunden formats så att vattnet rinner undan och
att man har bra med plats att utföra nästa skede i bygget. Vi diskuterar vad som måste göras för
att skydda betongfästena mot frost. Enligt Honka tar frosten ett struptag kring de plåttunnor i
vilka betongen gjutits. Eftersom det på tunnornas yta finns utbuktande ränder, kan frosten lätt
lyfta upp hela tunnan vilket gör att hela grundfästet följer med. Vi beslöt att jag själv inhandlar
62 st. styroxskivor av storleken 100 x 120 x 8 cm vilka borde räcka till för att täcka en tillräckligt
stor yta kring tunnorna. Honka lovade komma med och instruera mig hur styroxen skall läggas
för att inte frosten skall nå marken.
2.11. Media konstnär Leah Oates från NY skickar ett förslag för konstverk till huset. Hon kommer att komma till Finland och fotografera platser på olika avstånd från huset på platser, som i
ett geometriskt mönster radierar ut från husets plats. Bilderna kommer att fästas på spiraltrappans centrala pelare.
5.11. Jag jämnar, tillsamman med min sambo Marjo, ut marken kring cementtunnorna, lägger
ut de skyddande styroxplattorna och täpper till springorna med sand. Skönt med fysiskt arbete.
När huset är färdigt, så kommer vi att på ett helt annat sätt kunna följa med naturens liv under
de olika årstiderna. Huset finns i en naturens famn.
18.11. Möte på NHLskontor. Äikäs vill diskutera tilläggsräkningarna; en för den breddade
parkeringsplatsen, en för bergssprängning, två för tilläggsbrunnar och en för dragning av elledningar. De tre första godkändes utan diskussion, men för den fjärde hittade Honka en ritning,
som visade att arbetsmomentet inte hörde till offerten. Efter Äikäs kom Heinonen & Juvonen
och vi kunde skriva under kontraktet för gjutningsarbetena för bottenplattan, för bostadshuset
och lagerbyggnaden samt gjutningen av en bärande vägg och första våningens golv. Arbetena
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inleds den första april 2006. Vi diskuterar också sättet att såga till de bågformade stöden på
vilka formen sätts fast. Det arbetsmomentet kommer jag att utföra själv, så instruktionerna bör
vara noggranna. Jag sågar dem i ca. 22 mm tjocka fanérskivor så att bredden blir ca. 10 cm.
20.11. Media konstnären Pierre St Jaques från New York skickar ett förslag till ett konstverk för
huset. Idén är att placera en monitor i ett konstgjort råtthål eller en konstgjord spricka i golvet.
En video från en livligt trafikerad del av New York visas i monitorn, till exempel New York metron
eller Grand Central Station. Jag tycker att sprickan i golvet är en utmärkt idé och skulle passa
uppe i datorstudion. Bra är det också att idén kom så här tidigt, så vi kan planera in konstverket
i golvkonstruktionen.
23.11 Webkameran slutar plötsligt att skicka bilder från byggplatsen. Jag kör till tomten för att
se om någon stulit kameran. Den finns dock på sin plats uppe i trädet. Allt annat verkar också
vara på sin plats, modemet och kameran får ström. Jag besluter att vänta på varmare väder och
komma tillbaka med min laptop för att se om man fortfarande kommer upp på nätet via modemet, dvs. för att kolla om det är kameran eller modemet det är fel på.
29.11. Möte med Mikko Nurmi som representerar värmepumpen Carrier. Han säljer också
Warmia golvvärmesystem. Kontakt med honom fick jag via Martti Kosunen från Carrier i Uleåborg, som jag träffade via min VVV planerare Timo Vättö. Nurmi presenterade en lösning där
både värmepumpen och varmvattenberedaren skulle placeras i lagerbyggnaden. Då Nurmi kollade VVV ritningarna för att se om alla de behövliga rörens fanns nedgrävda, upptäckte han att
enbart rören som leder det varma bruksvattnet från lagerbygganden till huvudbyggnaden fanns
installerade. De rör som för det uppvärmda vattnet, som håller golven varma, till huvudbyggnaden, kunde han inte hitta på ritningen. Jag ringde till Honka, som sade att det var bäst att på
plats kolla på plats vilka rör som är nedgrävda.
Vi diskuterade också platsen där det 160 meter djupa hålet i berget för värmepumpen skall
borras. Nurmi föreslog en plats nära lagerbyggnaden, men på den övre sidan, så att vi får vattnet som samlas kring rörets övre del behändigt lett till det dräneringsdike, som finns runt lager49

byggnaden. Platsen är också sådan, att den kan nås av den tunga borrmaskinen. Helst borde
borrningen ske på vintern, då tjälen ännu sitter i den annars så leriga nedre delen av tomten,
som maskinen borde köra över. Eftersom det behövs ett rejält hål grävt för den betongring,
som skall placeras på platsen där hålet för värmepumpen skall borras, så borde en grävmaskin
fås till tomten så fort som möjligt, eftersom tjälen ännu inte gått in i marken. Samtidigt kunde
även det saknade röret grävas ned! Det blir alltså bråttom att hitta en lämplig grävmaskinsförare och att beställa röret.
30.11. Möte på tomten med Honka. Vi kontrollerar rör-situationen och det är som Nurmi
befarat. Det finns inga rör för golvvärmevattnet! Jag ringer Vättö, som menar att han nog vetat om röret, men att han trodde att det skulle installeras först nästa sommar. Han lovar dock
att så fort som möjligt ge dimensionerna för röret. Inte heller Honka hade koll på läget, trots
att han nog diskuterat röret med Vättö. Så det är bara att konstatera att det skett ett misstag.
Röret borde ha installerats i samband med att de övriga rören grävdes ner. Nu blir det extra
kostnader och dessutom risk för att man råkar gräva sönder de redan installerade rören och elledningarna. Honka menar att röret borde sättas dit, innan man börjar gjuta bottenplattan.
Inspirerad att ta itu med också annan rörproblematik, ringer jag Pitkäranta för att diskutera
ventilationsystemets centralenhets placering i huset. Pitkäranta har diskuterat saken med Vättö
och kommit till slutsatsen, att den enda bra platsen är att placera lådan i husets översta våning,
i datorstudion som leder till blåklockan. Det är samtidigt mitt meditationsutrymme, så jag är
inte förtjust över att de tänkt hänga upp den ca. 60 x 60 cm stora lådan i taket ovanför spiraltrappan. Dels skymmer den den fina utsikten från datorstudion, som på alla sidor har fönster,
dels för den oljud. Pitkäranta har ett nytt förslag; att vi sätter den i det lilla WC:t på andra våningen. Det finns tillräckligt med utrymme för att sitta ner på WC stolen ändå. Hursomhelst är
lösningen bättre än att ha den i datorstudion.
12.12. De nya ventilationsritningarna kommer med e-post från Timo Vättö. Vättö har nu placerat ventilationsapparaten i WC:t på andra våningen. Jag skickar dem vidare till Pitkäranta och
Veijo Honka för kommentarer. Jag ber dem ta ställning till om man borde låta ventilationsröret,
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som nu är draget genom det ena rummet på andra våningen, gå längs korridoren i stället. Då
kunde rummets rena linjer bevaras och man kunde låta en konstnär utforma/färgsätta röret, som
ett konstprojekt.
18.12. Pitkäranta är av samma åsikt att vi kan låta ventilationsröret formas som ett konstverk
och göra slingor, t.o.m. genom den centrala balken, som går längs mittlinjen av huset i korridorens tak. Han påpekar också att vi borde få iväg beställningen av limträbalkarna till Finnforest
innan årets slut så att priserna är de samma, som vi blivit lovade vid årets början. Innan vi kan
göra det, behöver vi konstruktionsplanerare Mikko Sirens nya dimensioner för limträbalkarna,
som tar i beaktande den stora tyngd, som blåklockan på taket utgör.
28.12. Siren skickar ritningarna med de nya dimensionerna på lim- och Kerto-träbalkarna. Pitkäranta, Siren och Honka är överens om fördelningen och tjockeleken på dem så vi kan lägga in
beställningen. Mikko Nurmi har gjort en ny offert för kostnaderna för golvvärme och jordvärmepumpen, som beaktar det faktum att vi inte har råd att göra blåklockan på taket till ett uppvärmt
utrymme. Sålunda kommer där inte, tyvärr, att finnas golvvärme. Jag skickar offerten vidare till
Timo Vättö så att han kan ta ställning till om Nurmis förslag är kompatibelt med Vättös VVV ritningar. Vättö lovar också att rita in det saknade röret, som för vattnet för golvvärmen från värmepumpen i lagerbyggnaden till huset.

2006
13.1. Ett viktigt möte i min ateljé. Arkitekt Pitkäranta, konstruktionsingenjör Mikko Siren, konsulten Veijo Honka och gjutaren Heikki Heinonen träffas för att diskutera tekniska lösningar. Jag
har hämtat modellen vi gjort i skalan 1:5 från Pitkärantas studio i Helsingfors, så att vi kan göra
experiment med olika sätt att beklä ytan med plankor. Eftersom huset böjer sig i flera olika riktningar, är det svårt att veta hur träet uppför sig, utan att ha provat det i en tillräckligt stor skala.
Vi har en version där plankorna går rakt upp längs innerväggen. I så fall kommer små springor
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att växa ut mellan plankorna då de kommer så högt upp att väggen böjer sig utåt (eftersom
väggen även är böjd horisontellt). I en annan version låter vi plankorna gå diagonalt över väggen från golvet upp till taket. I denna version visar det sig att plankorna följer varandra utan att
bilda växande springor, trots den såväl horisontella som vertikala böjningen. Träplankan böjer
sig såväl runt sin egen axel (som en propeller), som vinkelrätt mot axeln. Den diagonala estetiken tilltalar såväl mig som Pitkäranta och ingen av de andra har något att invända. Vi kunde låta
plankorna ta olika diagonala vinklar på de tre väggavdelningarna kring de avlånga fönstren och
skapa en dramatisk effekt. Heinonen menar dock att modellens ”plankor” gjorda av tunn fanér
inte kan jämföras med den reella situationen med riktiga plankor, och menar att endast genom
att göra prov när bygget kommer så långt, kan man med säkerhet veta hur plankan reagerar.
Vi diskuterar också de vindskyddsskivor, som skall sättas på den rundade ytterväggen och
funderar om man i stället för fanér kunde använda gipsskivor, specialgjorda för vindskydd. Taket måste dock i så fall göras först för att skydda skivorna mot regn, så att de inte börjar mögla.
Gipsskivorna är nämligen betydligt billigare. (Heinonen ringer dock några dagar senare och
säger att gipsskivor inte är ett bra alternativ. De böjer sig inte så bra och det kommer att bli
mycket överlopps bitar.)
Jag pressar ännu en gång hela sällskapet på möjligheten att göra blåklockan på taket möjlig
att vistas i också då det är kallt utomhus. Mikko Nurmi menade i ett tidigare samtal att en luftvärmare kopplad till golvvärmenätet skulle göra susen, men det möter flera motargument; det
kommer att bildas fukt på insidan av glasytorna, som sedan kan ”regna ner”. En infravärmare
rekommenderas i stället. Den värmer inte luften utan objekten. Men alla tycker att om pengarna räcker till, så borde man satsa på dubbla värmeisolerande glas. Det skulle förlänga den tid
man kan vistas i blåklockan betydligt.
Golvmaterialen diskuteras också. På bottenvåningen önskar jag ett rått betonggolv med figurer. Alla är överens om att det blir en alltför ytlig effekt om man målar figurerna på betonggolvet. Ett förslag är att man i stället gör figurerna som profiler (jmf. formar för julpepparkakor),
som man placerar på den nygjutna golvytan. Sedan trycker man ner olikfärgade stenar i betongen innanför profilen. Efter att betongen torkat slipas golvet.
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På andra våningens golv hade jag tänkt mig en yta som skulle bestå av hopsamlat trämaterial (överloppsbitar från bygget), som sedan limmas som ett mönster på fanérskivor. Ytan slipas
sedan ner så att den blir jämntjock. Det här upplevdes som en rätt jobbig lösning. Kanske jag i
stället borde utveckla golvfigurer, som kunde datorskäras i olikfärgad parkett eller linoleum?
20.1. Videokameran som sitter uppe i trädet och övervakar huset har inte fungerat sedan november förra året. Jag försöker nu, under en period då temperaturen är ordentligt över noll,
att ta reda på var felet ligger genom att kolla in om modemet, som finns i en liten låda invid
el-centralen, fungerar. Det gör det, så det återstår att kolla huruvida det är fel på kameran eller
ledningen från kameran till modemet.
3.2. Jag och min sambo Marjo besöker byggmässan i Åbo mässcentrum tillsammans, för att
diskutera olika inredningslösningar, främst angående golven. Vi ser på olika parketter, både av
äkta trä och av laminat. Jag undrar om man kunde utnyttja olikfärgade trälaminat och datorskära figurer i dem. Problemet blir i så fall hopfogningen av de sågade parkettbitarna. Normalt
kan man köpa parketten i rektangulära delar, 120 x 25 cm, där det finns en stickfog på alla sidor.
Om man sålunda sågar parkettelementet tvärs över, kommer man att vara tvungen att manuellt
göra en stickfog vilket är både arbetsdrygt och alltför dyrt, speciellt med rundade former. Alternativet är att fritt pussla ihop olikfärgade parkettelement och skapa en sorts mosaik, men det
framstår dock som en alltför enkel lösning.
Hemma igen börjar jag söka efter alternativa lösning på Internet och kommer ganska snart
in i linoleumplattornas värld. Man får nämligen linoleum i de mest varierande färger, även i
starka grundfärger. Till exempel Forbo i Sverige kan datorskära figurer i plattor på 33,3 x 33,3
cm enligt kundens mönster och sålunda skapa ett ornamenterat golv. Jag minns några av de
fina golven jag sett till exempel i Barcelona, som var gjorda av ornamenterade kakelplattor, en
lösning som i mitt fall antagligen är alltför komplicerad. Jag är i detta projekt ute efter att visa
på lösningar där man kan använda datorgrafik och datoriserade skärningstekniker för att skapa
ornament för vår egen tid. Att göra ornamenterade plattor av linoleum i olika figurer och former
verkar vara en utmärkt idé. Jag börjar genast att rita golvornamnet för de olika rummen.
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7.2. Under januari har jag gjort upprepade försök att få de slutgiltiga el-ritningarna av Vättö
som lovat fixa dem, dock av en annan el-planerare än Toiviainen, med vilken jag hade de ursprungliga diskussionerna förra våren. Men när inga ritningar kommit i början av februari, beslöt jag att fråga Honka om han visste någon lämplig el-planerare i Åbo som kunde ta över. Ur
alla synvinklar skulle det vara bättre om planeringen kunde ske i Åbo, eftersom jag upprepade
gånger borde träffa el-planeraren för att diskutera alla de idéer och orginella lösningar jag har
funderat över. Telefon och e-post räcker inte. Honka ber mig kontakta Antti Koponen från Ingenjörsbyrån Leppä OY. Koponen åtar sig jobbet och jag har en inledande diskussion med honom. Jag har två önskemål, dels att försöka göra belysningen så indirekt som möjligt och att
därför undvika spotljus, och dels att försöka hitta ett bra system för att belysa gången på andra
våningen, där den stora limträbalken går uppe i taket i husets längdriktning. Samma belysningssystem kunde användas även för de mindre balkarna, som likt nerverna på ett blad löper
ut från huvudbalken mot bladets kanter, på ett sådant sätt att balkarna belyses indirekt.
12.2. Möte med Ilkka Pekanheimo från AD lux i Åbo. Första gången jag stötte på Pekanheimo
var på bostadsmässan i Åbo. Hans idéer att belysningen bör bygga på dagsljuslampor och indirekt belysning tilltalade mig, kanske p.g.a. att min syn försämrats märkbart efter det att jag
fyllt 50 år. Kravet på bra ljus har ökat och efter att ha testat en dagsljuslampa i bostaden där vi
nu bor, blev jag gradvis övertygad om att hela husets belysning bör byggas upp kring dagsljusrör placerade på undre sidan av huvudbalken och de sidogående takbalkarna, nerverna.
Alla ljusrör har dessutom en dimmer och ett system som tar bort flimret. Om man är ovan med
dagsljusbelysning, är det en nästan chockartad upplevelse och ljuset känns ”kallt”. Men efter
en tid blir man van vid det, man ser mycket bättre att läsa och snart börjar glödlampsljuset kännas alltför gult.
2.3. Möte med Pitkäranta i hans studio i Helsingfors. Vi diskuterar mitt förslag för belysningssystem och kommer fram till att man kan belysa balkarna genom att fästa ljusrör i en rad under
balken. På de mindre balkarna, nerverna, som går ut från huvudbalken, kan man göra kåpor
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av halvtransparenta akrylatskivor. Under den stora balken fästs en skiva, av samma längd och
bredd som balken, med bultar på ett avstånd av 10 cm under balken, så att ljuset inte går rakt
ner, utan åt sidorna och snett upp. Eventuellt kan en spegelyta fästas på den sidan av plattan,
som är riktad mot balken och ljusröret. Pitkäranta tror dessutom att mina ideer om långa infällda ljusrör i kökets betongtak inte kommer att lyckas, eftersom armeringsjärnen kommer att
gå så tätt att bara korta rör kan komma ifråga. Vi besluter att kontakta konstruktionsplanerare
Mikko Siren och fråga om armeringsjärnens plats. Vi diskuterar även badkarets storlek och plats.
Det triangelformande badkar, som jag och min sambo Marjo valt ut, passar enligt Pitkäranta
inte in mot den bakre väggen i badrummet Badkaret är designat för en vinkelrät bakre vägg.
Väggarna i badrummet på Life on a Leaf huset är rundade, så en springa kommer att finnas mellan badkaret och väggen, som borde tätas till på något sätt. Pitkäranta föreslår ett mindre, mera
traditionellt utformat badkar fritt i rummet, en idé som också jag omfattar.
Marjo och jag har diskuterat de stora dragen för vilken sorts estetik vi har när inredningen
skall köpas. Vi kommer inte att satsa på designernamn, dels för att vi inte har råd och dels för
att alla inredningstidskrifter är fulla av samma designers. I stället köper vi billiga ”vita” kylskåp,
”gammaldags” elspis med fyra svarta plattor. Tvättställ, toalettstolar och badkar kommer jag att
försöka hitta second hand i skrothandlar och återvinningscentraler. I stället kommer pengarna
att satsas på golvytornas ornamentering och på att bjuda in andra konstnärer och hantverkare
för att göra detaljer samt konst inkorporerad i arkitekturen. Dessutom planerar jag själv enskilda, mera konstnärliga lösningar, som ansamlingen av 26 second hand lampor i vardagsrumstaket, raden av gamla brödlådor på köksväggen etc.
8.3. Möte med Forbos representant Petri Siponen. Jag vände mig nämligen till Forbo, som
tillverkar linoleummattor för golv, med information om mitt projekt och färdiga uträkningar på
hur många datorutskurna ornamentplattor jag skulle behöva och en förfrågan om en eventuell sponsring. Forbos Marmoleum Real linoleummattor har ett mycket fint färgurval med starka
grundfärger. Efter en veckas väntande, då jag givit upp hoppet, ringde Siponen, som är Forbos
representant för västra Finland, och ville träffas. Han tyckte projektet är intressant och lovade
skicka materialet till fabriken i Tyskland, för att få en uppskattning om hur mycket det skulle
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kosta.
10.3. Jag jobbar vidare med planeringen av belysningen. Mikko Siren menar att man måste
kapa de längsta ljusrören i köket, men man kan behålla deras placering som en solfjäder. Ljusen
i korridoren på första våningen måste ersättas med punktljus p.g.a. armeringsjärnen i betongtaket, men ljusrören i badrummet kan behållas.
14.3. Matti Koponen visar hur långt han kommit med belysnings- och el-planeringen. Det vi
diskuterar mest är utomhusbelysningen, ett område där jag känner mig helt bortkommen, eftersom jag aldrig bott i ett egnahemshus. Vi kommer fram till att det bästa skulle vara att sätta
fasadljusen under taksprånget, så att de lyser ner mot väggen och dess ornament. Om ljusen
finns nere vid marken, så finns risken att de lyser störande in mot fönstren och bländar dem
som finns inomhus.
20.3. Jag arbetar med modellen i skalan 1:5 i min studio. Jag har skruvat fast modellerna av
fyra av de färdigtillverkade Kerto-träkonstruktioner, som skall hålla upp datorstudions tak, då
jag upptäcker en viktig detalj. Om man betraktar modellen från den plats, där jag skall sitta vid
datorn, kommer de massiva triangelformade vertikala balkarna att skymma all utsikt genom de
utåt lutande fönstren. Det har alltså varit mycket bra att göra en modell i storleken 1:5, där man
får en mycket realistisk uppfattning om hur det kommande huset kommer att se ut. Jag ringer
till Pitkäranta, som inser att något måste göras och lovar kontakta Siren, för att se om man kan
ta bort den massa från balkarna, som skymmer sikten, utan att de börjar vingla.
23.3. Möte med Veijo Honka på NHLs kontor. Vi går igenom situationen för att allt skall vara
klart då Heinonen och Juvonen börjar gjutandet av bottenplattan. Det största problemet är det
värmerör från lagerbyggnaden till huset, som uteblivit från VVV ritningarna, då jordarbetena
gjordes på hösten. Vättö har ritat in det, så nu gäller det att få det nedgrävt, innan gjutningen
börjar. Samtidigt kunde man borra hålet för jordvärmesystemet. Vi bestämmer möte med Mikko Nurmi på tomten för att bestämma platsen för jordvärmeröret. Tidtabellen, för när arbetena
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kan inledas, måste också justeras p.g.a. av att vintern varit ovanligt kall. Tjälen måste lämna marken och snön vara till största delen smält, innan arbetena kan inledas. Som det nu ser ut, kan
man inte börja, som planerat i början av april, utan det blir nångång efter påsken.
27.3. Honka, jag och Mikko Nurmi träffas på tomten för att diskutera den plats, där man kommer att borra hålet för värmepumpen. Vi kommer fram till att den bästa platsen är strax ovanför
lagerbyggnaden, där marken sluttar ner mot lagerbyggnaden. Den översta delen av det kring
160 meter djupa borrhålet utmynnar i en brunn, gjord av en brunnsring med lock. Från denna
måste överloppsvatten ledas bort. Det enklaste är alltså att leda detta vatten nedåt mot det dräneringsdike, som omger lagerbyggnaden. Nurmi kommer tillsamman med borraren att besöka
tomten, för att utse den slutliga platsen för borrhålet. Man måste också ta i beaktande att den
stora borrmaskinen kan komma fram till platsen för hålet.
Träff med Pitkäranta. Vi diskuterar några detaljer, till exempel var nödutgången på den tredje
våningen skall placeras. Mitt förslag är att man placerar utgången så att den samtidigt kan tjäna
som utgång för att komma ut på taket. Annars måste man göra en utgång från blåklockan, vilket
blir för dyrt eftersom alla glasrutorna där har en icke reguljär form.
6.4. Tiden är mogen för att göra något åt det system av plast-lister och -koner, som behövs
för att kunna göra ornamenten på sockeln av betong. Okarplast, som tillverkar plastdelar för
betonggjutning, har lämpliga lister och koner, ämnade för andra funktioner vid betonggjutningsprocessen, men som kan användas även för mina ornament. Jag köper 350 plastkoner och
200 meter tunn och 20 meter tjock plastlist. För att kunna använda konerna för mina ornament,
måste en liten plastdel sågas bort. Dessutom måste listerna kapas i de slutgiltiga måtten, eftersom inga 90 graders vinklar får finnas. Då lossnar inte betongen från plastdelarna. Med hjälp
av en vinkelslip går det relativt snabbt att såga bort plastdelarna. Ett större, eller snarare mera
arbetsdrygt, problem är sågandet av de hundratals små plastlister, som utgör ormbunksornamentet. Någon sorts vinkelslip är antagligen det bästa sättet.
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7.4. Möte med el-planeraren Antti Koponen på tomten. Koponen vill se hur terrängen ser ut
för att planera utomhusbelysningen och vilken el som finns installerad, för att kunna göra de
slutliga el-ritningarna. Jag framför även Honkas synpunkter på var lamporna som belyser husfasaden skall placeras. Jag och Koponen har tänkt oss att lamporna skall placeras under takkanten för att få en effektfull belysning på huskroppen. Honka menar att problem uppstår då lamporna skall bytas. I min ålder är det livsfarligt att vara uppe på en stege på sex meters höjd! Det
kan dessutom vara svårt att få stegen säkrad mot marken. Koponen lovade placera lamporna
strax ovanför stenfoten så att de så litet som möjligt bländar dem som finns inomhus.
10.4. Möte med Honka och Äikäs på tomten. För att kunna borra det ca. 160 meter djupa
jordvärmehålet i berget, måste först en brunn bestående av en ring med botten och lock grävas ner i jorden. Brunnen behövs för att ge ett funktionellt utrymme för att koppla rören, som
går ner i berget, med rören som leder ut till lagerbyggnadens värmepumpanläggning. Utrymmet behövs även för framtida servicebehov. Dessutom måste ett avloppsrör dras för att leda
bort överloppsvatten, som kan samlas i brunnen, ner till dräneringsdiket kring lagerbyggnaden.
Därför är brunnen placerad några meter uppåt på bergssluttningen ovanför lagerbyggnaden,
så att detta överloppsvatten lätt kan rinna bort. Äikäs lovar ta dit en grävskopa om några dagar.
Innan det skall jag fälla några små träd, som står i vägen.
12.4. Jimmy Kronberg från Skärgårdens brunnsborrning AB ringer och säger att de är på tomten, färdiga att börja borra, men att Äikäs inte varit på plats och grävt dit ringen. Kronberg menar att det i själva verket skulle vara bättre om de kunde borra först, eftersom Äikäs grävskopa
skulle göra marken uppmjukad. Han lovar ringa Äikäs och diskutera arbetsordningen.
13.4. Äikäs har fått dra sig tillbaka och ringen kommer att göras efter att borrningen är färdig.
Borrningen är i full gång och man har varit tvungen att borra 11 meter genom marken, innan
man stötte på berget, i vilket man borrar ytterligare 160 meter neråt. Man måste sätta in ett extra isolerande rör för den del av röret, som går genom jord, så kostnaderna stiger, eftersom endast 3 meter jordborrning ingår i kontraktet. Man har dessutom inte kunnat få slamsugaren så
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här långt in på tomtområdet, så allt slam forsar ut omkring ett äppelträd. Jag är orolig, men man
försäkrar mig om att slammet inte är giftigt utan kommar att dra sig ner i jorden med regnen.
20.4. Möte med Heikki Heinonen i min ateljé. Vi går igenom allt som skall göras innan arbetena inleds i början av maj. Allt är försenat p.g.a. att tjälen fortfarande finns kvar i marken. Den
kan nämligen skada betongtunnorna, som göts förra sommaren.
Vi besluter att tillsamman nästa vecka besöka en firma, som säljer behövlig armatur för
gjutningen och en som säljer trävaror. Vi diskuterar också hur betongytorna skall se ut på de
bärande väggarna i första våningen, samt hur första våningens takyta (tekniskt sett heter det
undre delen av mellangolvet) skall se ut. Vill jag ha en slät yta eller en yta där man ser avtryck av
träplankorna? Ekonomiskt är det förstås billigare med att ha ohyvlade träplankor som yta, men
också estetiskt kan det vara en trevlig koppling till 60-talets betongytor; till exempel alla väggarna i utställningssalarna i Wäinö Aaltonen museet i Åbo är gjorda på detta rustika sätt. Under
hela min ungdom har jag gått längs Strandgatan, där Aaltonen museet ligger, och museet har
sålunda lämnat estetiska spår i mitt medvetande. Jag framför också min idé om att göra en sorts
glastegel av mina tomma parfymflaskor, som jag sparat under 2000-talet för att kunna användas
på något sätt i bygget. Heinonen slänger fram att hellre än att göra ett litet fönster i betongväggen, med flera flaskor både på bredden och höjden, skulle det vara effektfullare om man gjorde
en profilritning av de enskilda flaskorna. Därefter använder man den för att göra en lika tjock
profil som väggen, i till exempel polyuretan. Denna modell sätts sedan fast inne i gjutformen,
så att när betongen stelnat, kan man avlägsna polyuretanet och sätta in parfymflaskan som, om
allt gåt bra, exakt borde passa in i tomrummet. Flaskan fästs därefter med silikon. På detta sätt
kan man göra flera små fönster på olika ställen i väggen.
21.4. Praktikanten från Nykarleby konstskola, Sara Nilsson, har varit min medhjälpare hela
veckan och kommer att forsätta två veckor in maj. Vi lyckades på överraskande kort tid såga alla
de hundratals små plastlister som behövs för att göra ornamenteringen på gjutformen. Ensam
skulle mina nerver ha tagit slut, men genom att ha ett effektivt ”löpande band” produktionssätt,
räknade jag med att vi på 12 timmar gjort allt sågande. Problemet med ornamenten är, att det
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inte får finnas vinklar på 90 grader eller mindre, eftersom betongen i så fall inte lossnar från
plastlisterna. Här fick jag hjälp av ett verktyg som stått oanvänt i ateljén, Dremel hobbymaskinen! Med hjälp av dess små, tunna sågblad, sågade vi enkelt alla ändar sneda.
29.4. Tasokaivuus grävskopa är igen på tomten. Det saknade röret, som leder det uppvärmda
jordvärmevattnet från lagerbyggnaden till huset, grävs ner i jorden. Förstås lyckas man slita av
en el-ledning, som leder el från huset till platsen där gungan kommer att placeras.
Man lägger även en betongbrunnsring kring jordvärmerören, som sticker upp ur marken. Inne i den lockförsedda ringen kopplas jordvärmerören till rören, som leder till lagerbyggnaden,
där värmepumpen finns. Vädret har plötsligt blivit vackert, snön smält och jag tillbringar några
timmar med att avlägsna de styrox-skivor, som skyddat betongtunnorna från frost. Styroxen
kommer hoppeligen att gå att återanvända, som ett isolerande lager under bottenplattan.
2.5. En historisk dag! Heinonen och Juvonen inleder arbetena med gjutningen av bottenplattan. Jag och min medhjälpare Sara Nilsson är på plats för att med sticksåg såga ut de rundade
fanérbågarna längs vilka gjutformen för husets bottenplatta och sockel byggs upp. Tekniken
går ut på att fästa bågarna horisontellt ovanpå varandra med ca. 30 cm emellan. Mot dessa
fästs sedan vertikala träplankor på vilka ornamentplastbitarna skall fästas. På plats är också
Reijo Kautonen, som mäter ut de exakta hörnpunkterna för bottenplattan. Som utgångspunkt
hittar han i terrängen orienteringspunkter från 1934, som fortfarande syns bra. De är dock på
så långt avstånd, att om våren skulle vara längre framskriden och träden ha mera löv, skulle det
vara omöjligt för mätaren att hitta de prismor, som Kautonen fäst på orienteringspunkterna.
Hörnpunkterna passar utmärkt in i förhållande till de tunnor med betong som Tasokaivuu gjutit
som fundament. Tunnorna finns på rätt plats!
Jag instruerar även Tasokaivuus grävmaskinsförare att flytta diket bakom huset längre bakåt,
för att få rum för en plattform av jord där jag planerar att göra en japanskinfluerad vit cirkel av
kalksten och ovanpå den, ställa en gunga för att betrakta hur solen går ner genom lövverket
bakom berget.
Jag gör också en tur till Rautakesko i Piispanristi där Heinonen & Juvonen brukar köpa mate60

rial. Jag öppnar ett småhuskonto där Heinonen & Juvonen har användningsrätt.
3.5. Arbetena fortsätter och Sara Nilsson sågar mera bågar. Snabbt börjar husets form synas
i den gjutformskonstruktion som Heinonen & Juvonen bygger upp. Vi diskuterar även nästa
kreativa problem: hur skall de metallpelare se ut, som bär upp mellanbottnen av betong (andra
våningens golv). Heinonen föreslår att jag skippar metallpelarna och byter ut dem mot Betonit
betongpelare, som kan fås i olika färger. Priset per styck är dock kring 1000 €. Då kommer jag
plötsligt på att vi kunde gjuta egna betongpelare, där vi själva bestämmer den yttre formen. Efter att ha diskuterat de tekniska problemen med en gjutform för en pelare med Heinonen och
Juvonen kommer jag på att vi kan besöka Bauhaus för att titta på olika färdiga rör, rännor och
andra material, som kunde användas för att ge de gjutna rören en egen speciell yta. Nilsson
och jag tillbringar några kreativa timmar i Bauhaus och kommer fram till fyra olika sätt på vilka
pelarna kunde gjutas, bland annat med användande av färdiga svarta och vita plastrännor, som
placeras inne i ett avloppsrör! Efter diskussioner med Heinonen & Juvonen kommer vi fram till
att endast en lösning skulle vara tekniskt möjlig, dvs. att köpa ett färdigt avloppsrör, diameter
30 cm och in i det sätta en räfflad, böjlig plast skiva. På så sätt skulle man få en betongstolpe
med en rundräfflad yta, som påminner om en grekisk pelare. Vi beslöt att göra en provgjutning
i samband med att sockeln gjuts.
4.5. Heinonen och Juvonen har kommit så långt med gjutformen att jag och Sara är på plats
för att testa våra ornamentschabloner. Jag har designat två ornament, som växlar med varandra.
Ormbunksornamentet är på samma gång en kommentar till det klassiska palmbladsornamentet,
men det hänvisar även till de ormbunkar som växer på tomten. Det andra ornamentet utgår från
jätteflokorna, som växte på tomten, men som vi omsorgsfullt avlägsnat med grävskopan, eftersom de är giftiga. Nu får de leva vidare som ornament. Jag har planerat hela sockelornamentet i
Illustrator, i enlighet med arkitektritningarna för sockeln, så det borde gå utan problem att fästa
de färdigt sågade plast-listerna och -konerna på rätta platser. Allt går någorlunda enligt ritningarna och det enda stora problemet är att man för säkerhets skull borde fortsätta ormbunksornamentet mera neråt, för att jordlagret, som kommer att sättas vid sockelns nedre del, säkert skall
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täcka ornamentets undre del. Det betyder att vi kommer att vara tvungna att såga en betydande del extra lister på platsen för att täcka det nya behovet. Men eftersom vädret är vackert,
borde inte heller det vara ett större problem än att fixa en extra medhjälpare.
5.5. Den italienska konstnären Karin Andersen har kommit till Åbo för att bekanta sig med
husprojektet. Hon kommer att göra ett Photoshop-konstverk för ytan på kökets arbetsbänk,
som speciallamineras av en firma i USA.
6.5. Arbete hela dagen med att lägga på listerna och konerna för ornamentet. Sara och hennes pojkvän Anders hjälper till. Utan medhjälpare skulle särskilt ormbunksbladet, som består
av ett trettiotal lister, vara ett plågsamt och monotont arbete, men med några medhjälpare går
arbetet snabbt och har en social dimension. Vi lyckas slutföra arbetet utan att ha inverkat negativt på Heinonen & Juvonens arbetsrytm.Vi avslutar dagens arbete med en grillfest där den
nyinköpta grillen invigs.
7.5. Nu är det tid att publicera husets websidor och att sätta i skick den realtida webkamerautsändningen, som pötsligt stannade av under vintern. Det har tidigare varit för kallt och marken alltför snötäckt för att tryggt kunna ta sig upp i trädet, till 6 meters höjd, för att kolla vad
det är för fel på kameran. Mika Vuokko, min Internetexpert, kommer till tomten för att ta reda
på det. Vi har redan kunnat utesluta att det är fel på modemet, så det måste antingen vara ledningen eller kameran. Av någon anledning tror vi mera på kameran och jag klättrar upp och
lyckas få ned den. Men den fungerar utmärkt! Det måste alltså vara ledningen, som ringlar sig
på marken, flera hundra meter på utsidan av tomten. Det visar sig att ledningen är trasig på två
ställen; det är något djur som gnagt på den!
Vi kapar ledningen och drar den en kortare sträcka tvärs över tomten. Nu fungerar utsändningen, men ledningen kommer att vara i fara för motorfordon som rör sig på tomten om den
inte skyddas bättre. Vi borde ta tid att gräva ner den eller sätta in den i ett rör.
8.5. Problem! Reijo Kautonen var på plats på morgonen och mätte ut hörnen på lagerbygg62

naden. Enligt hans mätningar har Tasokaivuu mätt lagerbyggnaden fel, vilket innebär att de satt
alla rör på fel ställe och att man borde gräva bort mera jord från den nordvästra sidan, för att
byggnaden skall rymmas. Jag ringer efter Honka, som snabbt kommer på plats och ringer till
Äikäs och ber honom åtgärda saken. Det andra alternativet skulle ha varit att flytta byggnaden,
men för det borde man ha tillstånd av planeringsavdelningen. Också avståndet till tomtgränsen skulle ha blivit mindre och det i sin tur hade påverkat möjligheten till framtida tillbyggnader.
Äikäs lovar åtgärda saken, samtidigt som han fyller ut sand för gjutningen av bladhusets bottenplatta.
Jag träffar också Mauri Karlin från Turun Kiinteistösähkö och visar honom el-ritningarna för
huset. Han lovar fundera över om han kan ta el-entrepenaden på timlön och vad den kunde
vara.
Heinonen & Juvonen anser att de skulle behöva en arbetsplatsbarack.
Jag och Nilsson fortsätter arbetena med att sätta fast plastlisterna. Arbetet tar längre än
beräknat, eftersom vi lägger figurerna längre neråt. Den främre delen av ornamentiken är nu
färdig.
9.5. Jag och Sara jobbar hela dagen med att fästa plastlister. Heinonen & Juvonen meddelar
att de lyckats få tag på en arbetsbarack att hyra för 50 € i månaden. Jag slår till, eftersom priset
är billigt. Baracker är nämligen omöjliga att få tag på hos uthyrningsfirmorna just nu och priset
ligger på 200 € per månad om man lyckas få tag på en. Så het är byggbranschen för tillfället.
10.5. Vi avslutar arbetet med ornamenten på sockeln. Den sista delen av projektet är en aning
mera arbetsam, eftersom väggarna böjer sig mera och listerna därför är svårare att få att tätt
följa bräderna. Man måste därför slå in en massa extra spikar. Vi räknar med att vi använt ca.
4.500 spikar för att slå fast hela ornamenteringen. Kring huvudingången vid bladets skaft och
kring bladfoten låter vi ornamenten ”flippa ut”, dvs. vi improviserar en rad av palmblad och jätteflokor, som genomgått en kaotisk genetisk manipulation, där också ett porträtt av oss i form
av två stickgubbar ingår. Dessa blir rätt lyckade, men flera av dem kommer att bli gömda under
trappan till huvudingången. Vi diskuterar saken med Juvonen och han föreslår en belysning från
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den intilliggande sockeln. Jag kommer då på att man kunde göra en trappa av pansarglas, med
en så genomskinlig konstruktion som möjligt. Sedan kunde ljusrör för utomhusbruk fästas under trappstegen, så att de såväl belyser trappan uppåt och sockeln framåt. Juvonen lovar göra
en reservation för ett el-rör i sockeln, som kan dras för denna lampa.
11.5. Jag och Nilsson gör en längre uppköpsresa med paketbilen för att söka skruvstänger,
muttrar, tunnor med avsågad botten, och andra behövliga material för gjutningen. Till kontraktet hör att jag står för materialanskaffningen. Heinonen och Juvonen tar trots det reda på var
man kan få billiga material och sedan skickar man iväg mig. På vägen plockar vi upp ett gammalt gjutjärnsbadkar, som stått övergivet på en tomt nära min ateljé. Det blir ett utmärkt tillskott till inredningen, som till stor del består av återanvända material.
Finnforest tar kontakt och vi diskuterar Kerto-fanérplattorna, som bildar husets innertak och
som fästs ovanpå balkarna. De vill gå ner i storlek och menar att en 18 mm skiva av ett billigare
fanérslag räcker till. Man har dock inte tagit i beaktande att skivorna kommer att synas som tak
både i delar av första våningen och hela andra våningen. Både Pitkäranta och Heinonen och
Juvonen håller på att det bör vara en 33 mm skiva, så att taket blir så stabilt att man utan problem kan fästa stöden för det organiskt böjda yttertaket var helst man vill. Efter diskussioner
med Finnforest kommer vi fram till att tjockleken är 33 mm och att ett alternativ är att ha 90 cm
breda och 12 meter långa skivor, som spontas ihop i husets längdriktning.
Mikko Siren har varit och stämplat ritningarna för bottenplattan och de bärande väggarna.
15.5. Honka får iväg offertförfrågningarna för el-arbetena och VVV arbetena. Vi besluter att
ta dem på timlön, eftersom jag själv kommer att skaffa till exempel alla lampor och mycket av
badrums- och köksinredningen.
16.5. Jag är sysselsatt med att göra hyllor till byggbaracken vi fått till tomten. Jag gör en skiss
för hur den pelare av järn skall se ut som finns längst fram i bladets spets. Den kommer att bära
upp både första våningen av betong och, i sin fortsättning, den stora limträbalken, som går i
husets längdriktning. Jag vill göra ännu en version av en grekisk pelare, utöver de pelare av
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betong som skall gjutas. Genom att utnyttja ett standardiserat järnrör med 168 mm i diameter,
kan man svetsa fast triangel-, kvadrat- och cirkel-formade mindre rör ( ca. 3 cm i diameter) på
utsidan och på så sätt få en personlig yta. Rören svetsas fast bara uppe och nere vilket gör att
de böjer sig aningen utåt på mitten vilket gör att de ännu mer påminner om grekiska pelare.
Dessutom anknyter grundformerna till min produktion på 80-talet, som handlade om grundformernas (grundenergiernas) äventyr. De mindre, påsvetsade rören har ingen bärande funktion,
men gör pelaren intressantare.
17.5. En historisk dag igen! Sockeln skall gjutas. Klockan sju på morgonen styrs betongbilens
långa slang med fjärrkontroll ovanför sockelns gjutform. Heinonen & Juvonen är märkbart spända. Det här är det viktigaste ögonblicket. Kommer formen att hålla? Kommer omröraren att röra
till betongen så kraftigt att ornamentplastlisterna lossnar? Det visar sig att slangen som sprutar ut betongen är för tjock för den 9 cm breda sockelformen. Betongen kommer i alltför stora
mängder och rinner lätt över. Man beslutar sig för att byta till en tunnare slang, vilket medföra
att betongen kan stocka sig. Allt går dock bra. Också jag har en uppgift att fylla med att hålla i
el-ledningen till den elektriska omröraren, då Juvonen springer omkring uppe på gjutformens
kant.
Men inte allting gick bra! När man skulle avsluta arbetet, lyckades betongbilens förare styra
slangens lyftmekanism mot den kraftledning, som går ovanför inkörsvägen till tomten. El-ledningen skadades och strömmen kom lös och gick in i bilen. Det var tur att föraren arbetade med
fjärrkontrollen, eftersom han annars skulle ha varit död, om han suttit i förarhytten. Detsamma
hade gällt för alla, som rört vid bilen eller stått för nära i den våta sanden. El-stöten var så kraftig
att bilringarna brändes och lämnade märken i sanden. Det visar hur farliga byggarbetsplatserna
är. Vi meddelade Turku Energia, som skickade en kontrollant till platsen. Han påpekade vilken
tur vi hade och att man skulle skicka en lyftbil för att kontrollera ledningen.
18.5. Trudi Entwistle kommer till Åbo för att fortsätta att planera sitt miljökonstverk för husets
omgivning. Hon har en ny idé för att ersätta de jordvallar formade som delade hjärtan, som hon
tidigare föreslagit. Hennes nya idé är ett slags stora äpplen, gjorda av impregnerat trä, som man
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kan sitta på. Det fina med det nya förslaget är att de inte är stationära, man kan flytta dem runtom på tomten. Entwistle har även bra kommentarer vad det gäller att planera omgivningen:
som ett slags radierande linjer som går ut från bladformen in i naturen. På så sätt växer huset
stegvis in i naturen. Hon har även planer för att vidareutveckla de svepande ramper, som redan
är formade kring huset.
Samtidigt med gjutningen av sockeln har vi också gjort ett experiment med de bärande
betongpelarna, som skall hålla upp första våningens betongplatta. Genom att sätta en räfflad
plastskiva (som används för att göra terasstak) i ett avloppsrör (diameter 30 cm) och fylla det
med betong, har vi lyckats skapa en klassisk grekisk pelare, som ändå ser aningen tekno ut.
Experimenten är så lyckade att Heinonen & Juvonen åtar sig att pröva metoden på de riktiga
pelarna.
19.5. Entwistle jobbar i min ateljé med en 1:1 modell i papp av äppel-hjärt skulpturen för trädgården. Trudis estetik är mycket minimal och jag gör henne uppmärksam på att inte enbart se
hur skulpturernas form fungerar, utan även hur bekväma de är att sitta på. Problemet med en
stor del av den minimala arkitekturen och designen är att man inte tänker på människans bekvämlighet och trivsel. Till exempel det närliggande internationellt kända ekumeniska kapellet
Ichtyos, ritad av Sanaksenaho, har bänkar formade som fyrkantiga trälådor. De är mycket obekväma om man skall sitta och lyssna på en längre konsert eller en gudstjänst. T.o.m. domkyrkans träbänkar är sköna i jämförelse.
Vi besluter att göra en modell i utsågade träplankor för att testa bekvämligheten.
20.5. Vi testar papp-modellen för skulpturerna på tomten. Heinonen & Juvonen föreslår att
vi använder tjocka träplankor, borrar hål i dem och sätter in skruvstänger med en mutter mellan varje planka. Efter det böjer vi på den färdiga cirkeln (skruvstängerna böjs) och fäster de
två cirklarna mot varandra. Så borde de hålla den eftersträvade formen. Sålunda skulle vi inte
behöva några extra stödkonstruktioner i metall mellan cirklarna, som skulle göra hela konstruktionen alltför tung.
Heinonen & Juvonen är på dåligt humör eftersom arbetet hotar att stå stilla. Vi har nämligen
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ingen VVV ansvarig ännu och alla rör borde dras, innan bottenplattan gjuts.
21.5. Arbetet med att göra den ”grekiska” metallpelaren för husets främre ända är på gång i
Saarenhovis metallverkstad. Jag har gjort en ritning över hur man kan svetsa de triangel-, cirkeloch kvadrat-formade rören (ca. 3 cm i diameter ) kring det stora röret (165 mm i diameter). Denna pelare kommer att bära upp den 14 meter långa limträbalk, som går i husets längdriktning.
Vi funderar över hur detaljerna kring mötet mellan pelaren och balken skall se ut. Pitkäranta vill
att ett av de små ornamentrören, som finns svetsade kring det tjocka röret, skulle fortsätta upp
på var sin sida av balkens sidor, eftersom balken är exakt lika bred som det tjocka metallröret.
Det kan se skojigt ut så jag ber svetsaren göra två av de cirkelformade rören så mycket längre
att de räcker upp längs limträbalkens sidor.
Jag tycker att man borde ha ett massivare fäste mellan pelare och balk och föreslår att ett
skruvjärn svetsas fast i metallrörets topp på en platta. Sedan kan man borra ett håll genom limträbalken och på det sättet få ett bra fäste mellan dem. Pitkäranta menar att det räcker om balken hålls fast av de två ornamenterade rören. Jag ger i alla fall Saarenhovi order att göra båda
versionerna!
23.5. Veijo Honka kommer till tomten för att försöka lösa våra problem med att VVV arbetena
fortfarande är ogjorda under den kommande bottenplattan. Äikäs och Honka tvistar om huruvida det hör till Äikäs kontrakt att göra dessa arbeten eller inte. Äikäs meddelar Honka, att han
läst igenom kontraktet ordentligt och åtar sig att göra de rörarbeten, som behövs för att bottenplattan kan gjutas. Heinonen och Juvonen är av den åsikten att den VVV firma, som kommer att vara ansvarig för VVV arbetena ovanför bottenplattan borde vara med och se hur rören
läggs under betongen, så att de kommer upp på de, för just denna firma, rätta ställena. Honka
har skickat ut offertförfrågningarna, men svaren kan öppnas först på onsdag och då har Honka
inte tid att öppna dem. Så det skjuts upp till fredagen. Heinonen & Juvonen vill inte gjuta bottenplattan förrän den valda firman har tagit en titt på rören. De menar också att det skulle vara
skäl att sätta in kallvattenrören under bottenplattan.
Vad det gäller problemet med den felaktiga placeringen av lagerbyggnaden, kommer Hon67

ka fram till att det är vi som har fel och Äikäs rätt. Enligt Kautonen, som utfört mätningarna, är
lagerbyggnaden på fel plats och man borde flytta på alla rör som dragits dit, eftersom de nu
faller utanför byggnaden. Kautonen har i och för sig rätt, om man utgår från ritningarna. Nu
var det emellertid så att Orrensalo från stadens planeringsavdelning gav tillstånd att ändra husets riktning en aning så att det riktar sig bättre mot Åbo slott. Man skulle i ett senare skede
komma och mäta ut husets exakta placering. Huset har blivit skruvat ca. en meter för att vara
mera i riktning mot slottet och denna rörelse har inte blivit uppdaterad på ritningarna, så husets avstånd till lagerbyggnaden är inte detsamma som på ritningarna, eftersom vi inte ändrat
på lagerbyggnadens placering. Kautonen utgick, också han, från de punkter, som den firma
gav som Äikäs använt. Den firman utgick alltså från de punkter, som vi manuellt stakat upp på
platsen när vi justerade riktningen.
24.5. En man från Tasokaivuu är på plats och gräver ner rören i styroxen under den kommande bottenplattan. Jag är själv på plats och bestämmer var avloppsröret för badrummet skall
vara. Det skulle vara betydligt bättre om jag hade en expert att diskutera med. Nu är det bara
att hoppas på att allt blir rätt.
Jag kör styrox och avloppsrören för gjutningen av de bärande pelarna till tomten.
25.5. Heinonen & Juvonen har gjort färdigt gjutformen för lagerbyggnadens sockel. De har
valt att göra den med sämre trä än huvudbyggnadens sockel, som gjordes med spontat trä.
Kanske jag borde ha sagt att lagerbyggnaden är minst lika viktig. Allt som görs i det här projektet skall vara väl gjort. Här följer jag John Ruskins råd i boken Seven Lamps of Architecture
(1849) där han säger att det som görs, skall göras bra. Välj bort eller förenkla det man inte har
pengar eller tid att göra med hjärtat. Nu blev det ändå så att lagerbyggnadens sockel gjordes
i sämre trä, utan att jag ingrep. Utseendet hos den färdigt gjutna sockeln, kommer sålunda att
vara råare. Det gäller alltså att hitta på ett sätt att ornamentera sockeln, som passar in med
detta. Jag inser också att jag inte gett lagerbyggnaden den uppmärksamhet den borde ha fått,
det är ganska litet jag funderat över dess detaljer, utöver idén om ett spadformat litet fönster.
Nu är tiden knapp, men det gäller att inte förhasta sig, ett ingrepp på sockelns gjutform är
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oåtertagligt. Jag beslutar mig ändå för att göra ett ingrepp med vinkelslipmaskinen (kulmahiomakone) och med motorsågen. Först börjar jag med att med vinkelslipmaskinen såga in
gräsliknande böjda linjer i träplankorna. Vinkelslipmaskinen är ju inte gjord för detta, så träet
börjar ryka, om man låter skärskivan skära för länge och djupt. Men jag jobbar vidare och fyller hela sockeln med dessa rätt strikta linjer. Jag är dock inte nöjd, utan vill ge sockeln en mera
expressiv prägel, som motvikt till huvudbyggnadens sockels nästan klassiskt strikta blad och
blomstermönster. Därför tar jag motorsågen och gör expressiva linjer diagonalt uppifrån och
ner. Motorsågen skär lätt in i det ”dåliga” träet och lämnar ett rått mönster, som kontrast till vinkelslipmaskinens rena linjer. Jag är nöjd med resultatet, som påminner mig om det mera expressiva sättet att jobba, som jag hade under 80-talet. Lagerbyggnadens sockel kommer sålunda
att i större utsträckning vara resultatet av improvisation och spontana infall än huvudbyggnaden.
Det är kanske bra så?!
26.5. Möte med Honka på NHL:s kontor. Vi öppnar offerterna för el- och VVV arbetena. Det
kom fem svar för el-arbetena och tre svar för VVV arbetena. Det visade sig att de firmor, som jag
kontaktat via Heinonen & Juvonen var de fördelaktigaste. Vi hade beslutat att be om offerter
för timlön och inte för en projekthelhet, eftersom jag själv kommer att sköta om anskaffandet av
alla lampor, badkar, kranar etc., vilket gör att en pålitlig timlönearbetare blir det absolut fördelaktigaste. De valda firmorna kan göra arbetena ca. 5-6 euro billigare per timme än de andra. Att
firmorna kan göra detta beror på att de intresserat sig för husprojektet tack vare Heinonens &
Juvonens lobbningsarbete och tilltalas av att kunna säga att de varit med och gjort huset. Dessutom tillkommer den reklam jag kan ge dem genom husets websidor. En annan fördel är att Heinonen & Juvonen känner dem från tidigare och kommunikationen antagligen fungerar bättre än
med en okänd firma.
Jag ringer genast VVV firman och säger att de så fort som möjligt borde besöka byggplatsen
för att kolla att rören också enligt dem finns på rätt plats. Heinonen & Juvonen vill inte gjuta bottenplattan förrän VVV firman gett klartecken. De tycker också att kallvattenledningarna borde
gjutas in i bottenplattan, eftersom det inte kommer att finnas så mycket utrymme bland golvvärmeledningarna.
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31.5. Bottenplattan gjuts medan jag är på resa till Norge. Allt har gått bra och både el- och
VVV firmorna har varit på plats och placerat in rören så de sticker upp ur betongen. Heinonen
& Juvonen har även tagit bort gjutformen från sockeln och jag möts av en fantastisk syn; ornamenten har lyckats! Endast på ett ställe har en plastlist inte varit fastspikad ordentligt i träformen (antagligen har spiken gått i en springa) och betongen har runnit in under biten, rivit upp
den, så att den gjutits in i betongen. Men det är endast nedre delen av stammen på en av jätteflokorna, så det kommer inte att synas just alls. Med tanke på att vi inte gjort ett enda experiment för att testa plastbitarnas hållbarhet, är det ett under att inte fler bitar rivits loss. Känslan
att stå på den färdigtgjutna plattan är enorm, den är full av kraft, som en stor val.
2.6. Jag ritar upp de bärande mellanväggarnas form på bottenplattan. Jag tvingas göra ändringar i förhållande till arkitektritningarna, bl.a. måste jag flytta väggen mellan badrummet och
det tekniska utrymmet för att få med alla de el-och avloppsrör, som sticker upp ur betongplattan, in i det tekniska utrymmet. Det betyder att badrummet blir mindre och det tekniska utrymmet större, vilket inte är vad jag tänkt mig, jag hade velat ha ett så stort badrum som möjligt.
Här har Tasokaivuu missat då man placerat rören under bottenplattan.
Samtidigt finslipar jag väggarnas organiska form. Det är så här det skall gå till. Jag känner att
det är här min styrka ligger, att på platsen, konkret kunna rita upp de organiska formerna så att
de ”känns bra”.
5.6. Den ”grekiska pelaren” av metall kommer med lastbil från Saarenhovis metallverkstad!
Allt ser bra ut, utom att jag börjat fundera på två saker; dels om pelaren är för tjock med sina
påsvetsade ornamentrör och skymmer sikten genom det bladformade fönstret som den är placerad framför. Dels estetiskt, eftersom vi inte fäst de dekorativa metallrören annat än längst
uppe och nere för att slippa fula svetsfogar. Det har dock gjort att rören putar ut en aning på
mitten. Det här kan förstås vändas till det positiva, eftersom också de grekiska pelarna putade
ut på mitten! Jag ringde Pitkäranta och diskuterade problemen med honom. Han sade att jag
skulle gå vidare som planerat och att pelaren säkert kommer att bli bra. Med ett så litet rör som
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möjligt, skulle vi komma ner till ca. 13 cm i diameter enligt konstruktionsplaneraren Siren. Det
ornamenterade röret är 22 cm i diameter. Skillnaden är inte alltför stor, enligt Pitkäranta. De vertikala limträbalkarna längst fram i huset, kommer också att skymma sikten ut, så pelaren kommer
inte att bidra till siktproblemet.
6.6. Jag hjälper till genom att kapa 20 cm långa skruvjärnsstänger med vinkelslipen. Problemet är att slipa ändarna så att man kan få på muttrar. Heinonen & Juvonen visar mig hur man
skall göra; slipa ändarna ordentligt runda, sedan sätta på muttern på ändan och knacka den
mot en träbatting så att den hakar på. Det går lätt för dem, men sämre för mig! Jag tappar lätt
nerverna, då inte muttern går på. Dessutom lade jag vinkelslipmaskinen på marken, så att det
kom sand in i maskinen och den gick sönder. I brådskan fanns inga andra alternativ än att fara
och köpa en ny. Man lär sig genom att göra bort sig, men det kostar.
De tre rören för gjutningen av de bärande ”grekiska pelarna” av betong sätts på plats. Heinonen har skruvat fast de räfflade ljustakplastskivorna inne i rören och täppt plastskivornas öppna ändar nere och uppe med polyuretanskum och slipmassa, så att betongen inte kan tränga in.
Juvonen fortsätter med att göra gjutformen för lagerbyggnaden.
7.6. Heinonen & Juvonen hade ordnat att en stor lyftkransbil skulle komma till tomten för att
lyfta på plats det ornamenterade metallröret, som är den främre bärande stolpen. Jag ringer
Saarenhovis metallverkstad, som lovat att ställa upp på kort varsel med en svetsare, då vi lyckas
få lyftbilen på plats. Saarenhovis svetsare kommer, men allt är inte OK.
Heinonen & Juvonen frågar dem var det metallrör är, som skall bli ett bärande stöd för den
längsgående limträbalken i andra ändan av huset. Röret runt vilken även spiraltrappans trappsteg skall svetsas. De hade räknat med att det skulle komma samtidigt från metallverkstaden, så
att lyftbilen samtidigt kunde lyfta båda rören på plats. Jag inser att jag borde ha pressat på Saarenhovi. Verkstaden hade dock varit tvungen att beställa röret. Det hade nog anlänt, men ännu
inte svetsats och skyddsmålats. Heinonen & Juvonen ville att båda rören skulle göras samtidigt
för att kunna lyftas på samma gång, så det var bara att avbeställa lyftbilen och skicka Saarenhovis svetsare tillbaka till verkstaden.
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10.6. Jag arbetar med att rita upp skisserna för ornamenten på de bärande väggarna. Tanken
var att på något sätt utnyttja de konformade avtryck, som de plastbitar lämnar i väggen som
används vid gjutningen, för att hålla ihop gjutformarna på båda sidor om den kommande väggen. De är lika stora, ca. 5 cm i diameter, som de plastkoner jag använt när jag gjorde ornamenten för sockeln. De kommer att finnas i hörnen på ett imaginärt rutmöster på ca. 60 cm x
60 cm. Normalt brukar man fylla igen dem med betongmassa, men jag vill lämna dem synliga,
som en del av ornamentet.
Tanken gick ganska fort till något som flyger omkring och vid denna tid är det fröna från
utblommade maskrosor. Idén med de utblommade maskrosorna kom som en följd av att sockelns ornament utgår från växter, som finns på tomten. Det flög också omkring en massa frömjöl
från olika träd och blommor på tomten. Jag vill förmedla en känsla av detta mjuka regn. Detta
motiv kommer att bli synligt när man går i korridoren mot köksväggen.
Dusch-motivet kom naturligt, eftersom jag sökte efter ett sätt att förmedla vad som försiggår
bakom väggen till badrummet. Dessutom kan de runda plastkonerna fungera som vattenbubblor, som strittar omkring. Jag gjorde också ett experiment med att använda en böjlig tätningslist för att få till stånd organiskt formade linjer. De fungerade dock inte så bra. Dessutom blir
effekten av en kraftig dusch bättre genom att använda bara raka plastlister, likadana koner som
jag använde för sockeln, samt de koner, som ingår i gjutningskonstruktionen, vilka sätts dit av
Heinonen & Juvonen.
13.6. Gjutformerna för de ”grekiska pelarna” av betong tas bort. Och där är de! De ser ut
som från en ruin. Formen är på vissa ställen aningen tillplattad, men för det mesta ser de helt
fina och formfasta ut. Ytan är mestadels otroligt len, ett resultat av ytan på den plast i vilken de
är gjutna i. Jag får i ett senare skede besluta om jag vill lappa igen de små skråmor och skrapor,
som gör att pelarna har en ruin-känsla över sig, eller helt enkelt låta dem vara.
Jag och konstnär Susanna Peijari spikar fast ornamenten för de båda bärande väggarna. Peijari får själv komponera platserna för de frön, som sprider sig från de utblommade solrosorna.

72

14.6. Vi fortsätter att sätta fast ornamenten. Heinonen gör den form i fanér, som skall stoppa
upp betongen och forma den hjärtformade öppningen i den bärande väggen till köket. Eftersom både väggen och öppningen är böjda, får han fundera ordentligt innan han lyckas få till
stånd den organiska lådan. Här kommer det tydligt fram att byggarna måste vara intresserade
av att hitta lösningar och ha en bred yrkeskunskap, eftersom färdiga mallar inte finns att ta efter.
15.6. Heinonen & Juvonen bygger gjutformen för mellanbottnen och de två bärande väggarna. Vi besluter om riktningen på de plankor, som bygger upp gjutformen för mellanbottnens
främre del dvs. den, som när gjutningen är färdig, kommer att synas som ett mönster i taket på
vardagsrummet. De kommer att gå i samma riktning, i enlighet med mönstret hos ett blads nerver, som de diagonalt riktade limträbalkarna i taket. Plankorna lämnar nämligen tydliga avtryck
i betongen, som syns som ett mönster.
Taket på den bakre delen av mellanbottnen, dvs. den som kommer att bli taket i köket, kommer dock att ha ett plankmönster, som går i motsatt riktning, dvs. snett bakåt, och följer formen
på andra våningens väggar, mot öppningen i vardagsrummet. Ett annat estetiskt beslut är att
mellanbottnens främre del och basdelen, samt betongkanten på bryggan mellan dem, görs lika
tjock och lämnas synlig. Efter att ha jobbat med betong så här mycket har jag blivit fascinerad
av materialet. Snart kan man räkna mig till betongbrutalisterna! Bryggan görs en meter bred, för
att ge utrymme åt räckena med de inbyggda små högtalarna, som behövs för Shawn Deckers
ljudkonstverk.
16.6. Röret, bak i huset i bladets bas, på vilket spiraltrappan kommer att svetsas, och som samtidigt bär upp den längsgående limträbalken, kommer från måleriet.
Heinonen & Juvonen gör armeringen för de två bärande väggarna.
26.6. Gjutningsarbetena för mellanväggarna görs då jag är i St. Petersburg. Vi följer med arbetena i Anna Akhmatova museets kansli, via webkamerans bilder från tomten. Gjutningen råkar ske under sommarens enda regniga dagar! Vi ser också när väggformerna tas bort. Man kan
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tydligt se att ornamenten lyckades.
1.7. Då jag kommer hem från St. Petersburg rusar jag direkt till byggplatsen för att njuta av
de gjutna väggarna med ornamenten. Allt har lyckats perfekt. För första gången får man en
känsla av hur det kommer att vara att röra sig inne i huset, man kan föreställa sig var toalettstolen kommer att vara, var badkaret skall ställas, hurdan utsikten kommer att bli från badrumsfönstret, osv.
Men Heinonen & Juvonen har också dåliga nyheter. Det har varit inbrott i byggbaracken.
Någon har knipsat av Abloy-låset och stulit de flesta av mina verktyg; sticksågen, motorsågen,
vinkelslipmaskinen, etc. Man har dock lämnat den dyrbara grillen, som vi förvarat i baracken.
Antagligen har den varit för tung att ta med, eller så är den för svårsåld. Även det lilla, men dyrbara Dremel allroundverktyget, har man lämnat. Till all lycka har man lämnat byggnaderna ifred.
Det värsta som kunde hända, är att någon skulle slå på betongen, eller på något annat sätt förstöra ornamentiken. Jag måste göra en polisanmälan för att kunna få ut försäkringspengar.
3.7. Metallpelarna, som bär upp mellanbottnen lyfts på plats av en lyftkransbil. Efter det svetsas de fast i bottenplattan.
5.7. Heinonen & Juvonen fortsätter med att bygga gjutformen för mellanbottnen.
Mina idéer angående ornament i betongen börjar ta slut och jag har ingen tid att kreativt
fundera över nya sätt. I stället frågar jag konstnär Susanna Peijari, som hjälpt mig med ornamenten för de bärande betongväggarna, om hon har lust att göra något under den betongbrygga, som sammanbinder andra våningens sovplattform med de två rummen. Den undre
sidan av bryggan påverkar upplevelsen av utrymmet i hela vardagsrummet. Peijari gjorde ett
mycket fint slutarbete då hon blev färdig från Åbo Konstakademi tidigare i våras och har gjort
ett bra arbete med att göra ornamenten för mellanväggarna. Peijari har genast en idé, som går
ut på att göra fotavtryck av någon som dansat, så att fötterna gått igenom betongen.
5.7. Vi gör en liten utstickare, en rundad plattform, strax innan betongbryggan sticker ut mot
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sovloftet. Jag ritar upp formen på gjutformsbottnen och gör den som ett cirkelsegment av varsin cirkel på var sin sida om bryggan. Då jag åker för att köpa Sikaflex-massa för att limma fast
Peijaris fotavtryck på bryggans gjutbottnen, funderar jag under hela bilfärden på att det är något som inte stämmer med formen på plattformen och jag inser att jag måste förenkla plattformens utseende på något sätt, till exempel göra den så att de båda cirkelsegmenten är segment
av samma cirkel och inte av två skilda. Då jag kommer tillbaka framför jag min idé för Heinonen
& Juvonen, som tydligen hade haft problem att böja fanéren, så att den skulle följa de linjer jag
ritat upp. De reagerar uppenbart negativt på min idé att ändra formen och här stöter jag på en
oskriven regel. Alla beslut bör hålla, inget görs på nytt så där bara.
Men Heinonen & Juvonen tar en bit fanér och sätter den i handen på mig. ”Om konstären
vill ändra på det, så får han göra det själv”. Heinonen & Juvonen är hur villiga som helst att
pröva på olika lösningar och göra testbitar, men då det slutgiltiga beslutet görs, så står det fast.
I alla fall då de har ett fast kontrakt (urakka). Jag lyckas med Peijaris hjälp hjälpligt skapa en ny
enhetlig cirkelform.
6.7. Peijari sågar hål, litet större än hennes fotavtryck, i en 16 mm tjock fanérskiva, lika stor
som bryggan. Inne i dem sätter hon Cernit-massa och trycker sin fot i massan. Massan tas bort
och värms i en ugn för att stelna. Sedan sätts fanérskivan tillsamman med avtrycken på bottnen
av gjutformen för bryggan. Effekten kommer, om allt går väl, att se ut som om någon dansat
foxtrot (fotstegen är tagna därifrån) över bryggan, innan betongen hunnit stelna ordentligt och
gått igenom betongen.
6.7. Jag ritar den organiska formen på de väggar, som kommer att byggas på andra våningens betongplatta. El-installatörerna måste känna till deras läge, för att kunna dra de rör längs
vilka el-ledningarna kommer att gå genom betongen, till sina rätta ställen.
Turun Kiinteistösähkö inleder elinstallationerna i mellanbottnen. Det finns ingen chans för en
lekman att kunna veta om det virrvarr av rör, med el-ledningar inuti, som finns där är rätt gjorda
eller inte. Det gäller att lita på el-firman, eftersom det inte går att ta upp betongen igen och
göra ändringar.
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11.7. Gjutningen av mellanbottnen. Allt går utmärkt. Jag får till uppdrag att varje dag under
fem dagars tid vattna betongytan tre gånger om dagen ifall det inte regnar. Det känns fint att
vara uppe på mellanbottnen. Jag bär upp en plaststol och sätter mig och avnjuter utsikten mot
slottet.
13.7. Stöld igen! Låset till arbetsbaracken är precis på samma sätt sönderknipsat, som vid det
tidigare inbrottet. Nu har man stulit allt som inte dög vid den förra stölden; lien, en skottkärra,
en skarvsladd etc. Grillen hade vi lyckligtvis flyttat till min ateljé. Först nu gör jag en anmälning
till polisen över de båda stölderna.
17.7. Min huvuduppgift under den tid Heinonen & Juvonen är på semester (fyra veckor), är
att städa bort allt den träbråte, som blivit över från gjutningen av sockeln och väggarna. Från
de tjocka battingarna, vars längd är över en meter, tar jag bort spikarna och de sparas för kommande arbetsmoment. Jag fyller två lastbilsflak till bredden med träbråte innan allt är borta.
20.7. Mediakonstnärerna Leah Oates och Pierre St Jaques är på residens i Åbo och besöker
huset, för att se hur långt projektet framskridit. St Jaques har filmat från taket inomhus i Grand
Central terminalen i New York, där människorna likt myror rör sig runt en upplyst informationskiosk. Under sin vistelse gör han färdigt videon, som kommer att synas, genom en konstgjord
spricka, i en monitor, som sänks ner i golvet i min datorstudio på husets tredje våning.
3.8. Tasokaivuu gör jordarbetena kring husets sockel. Man brukar göra en en meter bred
remsa av styrox kring huset, men jag bad dem öka den till 1,5 meter, eftersom den stenläggning jag tänkt göra kring huset antagligen kommer att ligga rätt långt ut från sockeln. Även
taksprångets bredd gör att man kan promenera på ett ordentligt avstånd från sockeln, utan att
bli våt. Man behöver också ett visst avstånd från huset, för att kunna njuta av ornamenten på
sockeln och formen på fönstren. Dessutom lägger de på ett 20 cm tjockt lager med 0-8 mm
grus, som gör det möjligt att direkt lägga på stenar eller betongplattor i ett senare skede. Men
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man kan förstås också lämna gruset som det är.
4.8. Vi söker tillsammans efter de regnavloppsrör, som borde finnas under sockeln vid bladets
fot. De hamnade där, eftersom de var en aning felplacerade. Vi hittar det ena. Man besluter att
dra ett extra rör genom gruslagret för att nå det ställe, där det andra saknade röret borde finnas,
i stället för att fortsätta att söka efter det. Vi placerar också in ännu ett extra rör vid bladets bredaste sida, för att kunna avleda regnvattnet från taket. Tyvärr hade man redan grävt ner styrox i
marken på husets andra sida, så vi kunde inte lägga ett motsvarande rör där. Man borde alltså i
tid ha tänkt över hur och var vattnet skall ledas ner från taket för att veta var avloppsbrunnarna
skall vara. Man kan förstås gräva upp styroxen och lägga rören senare, men det kostar.Man kan
även dra ytkanaler i betong längs sockelkanten, men det skulle inte se snyggt ut mot ornamenten på sockeln.
7.8. Utanför huvudingången görs styroxlagret ca. 3 meter brett, så att en eventuell stenläggning kan läggas där, utan att tjälen bryter sönder den.
14.8. Heinonen & Juvonen återupptar arbetet efter semestern. De börjar med att montera ner
gjutformen för mellanbottnen. De bästa plankorna och battingarna tas tillvara, för att användas
till att bygga en arbetsställning kring hela huset. Detta sparar pengar, eftersom vi då slipper att
hyra ställningar. Heinonen & Juvonen har tagit en maskin till tomten som drar ut spikarna. Jag
har aldrig sett en sådan förut!
Gjutningen har lyckats perfekt! Heinonen & Juvonen säger att betongmassan de fått varit
utmärkt, kvaliteten kan nämligen variera.
Jag beställer ett nytt, tomt lastbilsflak, för att kunna slänga bort överloppsvirket, som inte kan
användas för ställningen. På samma flak sätter vi också den hög av kvistar och små trädstammar,
som samlats vid ingången till tomten. De sattes dit förra sommaren då jag röjde upp på tomten.
De har nu tappat alla blad och kan betraktas som brännbart virke (inga extra avgifter tas).
15.8. Återanvändningscentret i St Karins är ett helt OK ställe för att köpa begagnat. Priserna är
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skäliga, vilket inte kan sägas om en del av second hand butikerna och återanvändningcentren.
I dag hittar jag en blå och en gul lavoar, vilka jag genast köper, trots att jag redan samlat mer
än vi kommer att behöva för huset. Men nu kan jag även välja mellan färger, i butikerna hittar
man bara vita badrumsinredningar. Antagligen var det enbart på 70- och 80-talen man gjorde
färgade toalettstolar och lavoarer. På många sätt är huset en hyllning till 80-talets kreativitet
och radikala postmoderna hållning, vilket många gånger orättvist kommer i skymundan då man
kritiserar årtiondets överdrifter.
16.8. Vi diskuterar om det skulle vara skäl att börja planeringen av den murade ugnen redan i
detta skede. Det skulle vara lätt att göra den nu då väggarna inte finns och man lätt kan ta in tegelstenar och annat material. Jag föreslår att vi gjuter, eller murar med tegelsten, en plattform
på betonggolvet, som till sin form motsvarar den plattform, som utgör början på betongbryggan, som finns rakt ovanför platsen för spisen. På den skulle kakelugnskärnan muras, kring vilken jag, tillsammans med en murare, fritt skulle formge ett yttre skalet. Pipröret skulle gå ända
ned rakt från hustaket till plattformen och utgöra ännu en variant av en pelare.
Jag hittar en gul-ockra toalettstol på återanvändningscentret i St Karins. Toalettstolen är
antagligen från 80-talet och är i samma serie, som de lavoarer jag inhandlade i går. Samtidigt
köpte jag två gröna, bladfärgade stolar, som ser ut att vara från 60-talet.
Jag köper en 10 liters dunk med grundering, som skyddar mot mögel samt två penslar. Allt
är klart för att måla virket för lagerbyggnaden, det borde anlända vilken dag som helst.
18.8. Möte på tomten. Arkitekt Pitkäranta är första gången på byggplatsen, sedan arbetena
inleddes i juni. Allt är mycket bra utfört enligt Pitkäranta. Det enda han är bekymrad över är att
badrummet blev mindre än beräknat, på grund av att det tekniska utrymmet blev större, eftersom rören kom upp på fel ställe i bottenplattan. Men å andra sidan kan vi nu använda det
tekniska utrymmet, som förvaringsplats för till exempel dammsugaren. Med på mötet är också
konsulten Veijo Honka, byggarna Heinonen & Juvonen, konstruktionsplanerare Veikko Siren
och byggmästare Pekka Kallio, som nu kommer att bli byggledare. Bl.a. diskuterar vi hur de
snedgående limträbalkarna, bladets nerver, skall fästas i den stora längsgående balken i mit80

ten. Pitkäranta föreslår en sadel som läggs över den stora balken och som slutar i en bladformad
järnplatta på båda sidorna, på vilka sidobalkarna kunde vila. Senare kommer jag att tänka på att
under balken kommer den längsgående opalakrylatplattan, som skyddar ljusrören, att gå. Det
kanske inte ser så snyggt ut om den möter en bladformad platta. Vi måste fundera vidare på
saken. Vi besluter att jag kan göra en betongplattform, formad som ett cirkelsegment, på vilken
ugnen kommer att stå. Plattformen blir lika tjock som golvet och inbegriper även stället där metallskorstenen når golvet. Vi har tänkt göra skorstenen till ännu en pelare i husets pelarskog.
Allt virke och isoleringsmaterial för lagerbyggnaden kommer.
19.8. Jag spikar ihop sex stycken bockar. På dessa skall plankorna placeras; tre bockar under
de plankor som målas och tre för dem som torkas.
Med de verktyg jag har till hands, har jag mycket svårt att skrapa och bända bort de Finnfoam plattor (komprimerad polystyren), som finns ingjutna i betongtaket och som format de håligheter, som ljusrören och lamporna kommer att placeras i.
20.8. Heinonen & Juvonen lånar mig en kofot, med vilken jag får jobba hela dagen med att
bryta ut Finnfoam plattorna. Håligheterna har lyckats perfekt vilket gör att jag står ut med plågan att jobba med händerna uppåt.
Heinonen & Juvonen påbörjar byggandet av lagerbyggnaden.
21.8. Karlin från Kiinteistösähkö är på plats och drar el-ledningarna genom rören, som gjutits
in i betongen. Om allt inte går som tänkt, kan man ännu dra nya ledningar när ytbetongen gjuts
över golvvärmerören.
22.8. Susanna Peijari hjälper med att grundmåla plankorna för lagerbyggnaden med Sadolin
grundering, som skyddar mot mögel. Dessa målas på den skrovligare sidan för att färgen bättre
skall ta fast.
Hon skrapar också bort överloppsbetong, som runnit ut mellan fogarna när de bärande väggarna göts. Vår avsikt är dock att lämna dem i ett nygjutet, ”rått”, skick och enbart måla dem
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med vit färg. Web kameran har igen varit ur bruk. Ethernet-ledningen, som legat på marken
mellan trädet där kameran sitter och modemet vid el-centralen har blivit överkörd så att den
slitits av. Den nya ledningen dras genom plaströr, som grävs ner i marken där vägen går. I övrigt
går ledningen uppe i luften mellan träden. Förra vintern blev ledningen avgnagad under snön.
Nu försöker vi ha den i luften i stället och hoppas att inte fåglarna pickar sönder den.
23.8. Peijari fortsätter med att grundmåla plankorna för lagerbyggnaden och får dem alla färdiga. Mina bockar, som jag stolt spikat ihop, visar sig vara dåligt gjorda och faller ihop under
plankornas tyngd och måste konstrueras om.
24.8. Jag, Peijari och Marjo målar plankorna med djup brunröd Vinha färg (Idén är att göra
lagerbyggnaden till en egen version av den finska ”Mummon mökki”, en traditionell röd stuga
med vita knutar och fönsterkarmar). Färgerna tas exakt från Tikkurilas färgchip no.30 Mummola.
Lagerbyggnaden kommer alltså att målas röd och få en ornamentering där den vita kanten
”rinner” nerför väggen i droppar. Möjligtvis kan taket få en häftig färgläggning, eftersom Protan, plastmattan som fungerar som takyta, kan fås i klara färger som blått, gult och rött. Jag
börjar fundera på vilken sorts dörr lagerbyggnaden borde ha. Heinonen & Juvonen föreslår en
ordentlig ytterdörr (inte en lagerdörr), som håller formen och värmen.
28.8. Heinonen & Juvonen jobbar med lagerbyggnadens organiskt böjda takprofil. De menar
att de råd de fått på mötet med arkitekten och konstruktionsritaren inte fungerar bra. De gick
ut på att göra böjda balkar, som går vinkelrätt mot husets längdriktning och som växer i storlek
då man kommer mot husets mittpunkt och sedan avtar igen när man når den andra ändpunkten. De har i stället gjort en böjd åsrygg, som löper längs hela taket i byggnadens längdriktning. Från den går snett diagonalt gående cirkelsegmentformade balkar, som avtar i storlek ut
mot byggnadens kanter.
Sedan de fått kantbrädet (ottolauta) ytterst på plats, visar det sig att byggnaden fått ett tak
som är perfekt rundat. Mycket snyggt! Heinonen & Juvonen vill även göra taksprånget (räystäs)
på ett annat sätt, än vad som diskuterades på stormötet. I stället för att lägga plankor diago82

nalt över taket ut mot kanten, kastar de fram iden att såga smala lister och böj dem i samma
form som den cirkelformade huskanten. Jag tycker idén verkar mycket bra. Man kommer nämligen att se den här ytan, då man går under taksprånget, och på det här sättet får man den
verkligt snygg. Om det här blir bra, kommer Heinonen & Juvonen att göra huvudbyggnadens
taksprång på samma sätt.
30.8. Transporten med virket från Finnforest kommer klockan 7 på morgonen. Samtidigt är
Posio på plats med sin lyftkransbil. Till min överraskning är det endast de delar, som är gjorda
av Kerto fanér som kommer med den här transporten. Alla limträbalkarna kommer, enligt chauffören, från en annan fabrik och följaktligen med en annan transport. Detta trots att jag uttryckligen ville ha allt virke till tomten på en gång! Jag ringer Olli Rojo på Finnforest, som menar att
deras limträfabrik är på tok försenad med alla leveranser, men att han skall kontakta chefen och
försöka få dem gjorda nästa veckoslut! Detta trots att vi hade ritningarna färdiga på våren.
Det här innebär att vi måste ta hit lyftkranen en gång till för att lyfta limträvirket. Och det blir
dyrt. Lyftandet av Kerto virket går bra trots att ett av paketen är femton meter långt och det ser
ut som om det kunde brytas av på mitten. Vi avlägsnar skyddsplasten och sätter på ordentliga
presenningar med träbalkar mellan virket och presenningen, för att luft skall kunna passera och
skydda virket från att mögla.
Eftersom vi har Posio och lyftkranen på plats ringer jag efter en svetsare från Saarenhovi metallverkstad för att svetsa fast de bärande metallpelarna i husets främre och bakre del. De lyfts
upp med lyftkran på mellanbottnen. Nu när pelarna är på plats börjar man få en uppfattning
om husets storlek. Det stiger på ett mäktigt sätt uppåt.
31.8. Jag besöker en dörrfirma i St Karins, Vihannon ovitehdas. Vi behöver en dörr så fort som
möjligt för lagerbyggnaden, som snart blir färdig. Tanken är att göra en ordentlig dörr redan i
detta skede, trots att vi nog är rädda för inbrott. Om nån vill in genom en dörr, så går det nog.
En tillräckligt stor kofot bryter lätt sönder hela karmen. Därför kunde det vara en idé att sätta en
temporär ”skräp”dörr tills vi flyttar in. Men vi går ändå in för en ordentlig dörr med detsamma.
I stället är idén att försöka förebygga inbrott genom att installera en extra Internetkamera, som
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kopplas på – tillsammans med belysningen– av en rörelsedetektor framför dörren.
Jag hör mig för om man kan placera ett spadformat fönster mitt på dörren. Det bli mycket
dyrt enligt dörrfirman. Det är även mycket svårt att skära glas i sådana vinklar som spadformen
har om man vill ha ett glas exakt i den formen. Också tanken på att skära ut spadformen i en
fanérskiva, ta bort den och sätta fast den negativa formen på en rektangelformad glasruta förkastas. Det är svårt att fästa träet på glaset (trots att Heinonen & Juvonen påstår att man lätt
kunde ta bort listen som omger glaset på en normalt insatt fyrkantig glasruta i dörren, och sätta fast den profilutskurna fanérskivan där listen varit). Det enda dörrfirman föreslår är att man
sandblästrar figuren i en vanlig rektangelformad glasskiva som sätts i mitten av en normal värmeisolerad dubbelsidig glasruta.
Jag skissar olika varianter av takmönster för lagerbyggnaden. En ide är att skära ut bladformade ytor av olikfärgad Protan plast och fästa dem som pärtor på taket.
1.9. Diskussionen fortsätter om fönstret i dörren. Pitkäranta menar att man kunde såga ett
spadformat hål i dörren och i den öppning, som vätter utåt, fäster man en likadant formad spade av tjock genomskinlig akrylat. På insidan av dörren fäster man ett rektangulärt värmeisolerat
fönster. Men från insidan är lösningen kanske inte så snygg. Jag besluter att skippa fönstret i
dörren och göra ett litet droppformat värmeisolerat fönster vid sidan om dörren i stället. På
det sättet kan man samtidigt träna inför de stora fönster av olika form som görs i huvudbyggnaden.
Taket på lagerbyggnaden är färdigt. Det är perfekt.
Artesanstuderande Anu Mäkinen återupptar arbetet på bordet till köket, som hon påbörjade under sin förra praktiktid för två år sedan. Hon kommer också, om hon hinner, att göra
bokhyllan med skogsprofil, som placeras på sovloftet.
4.9. Pitkäranta och jag diskuterar olika lösningar på hur de sidogående balkarna, bladets nerver, skall fästas i huvudbalken, som går i husets längdriktning. Den bästa lösningen är att göra
hängare av metall, som hängs över huvudbalken och har små utstickande fötter på vilka sidobalkarna kan placeras ovanpå. Man kommer inte att se mycket av metallfötterna underifrån, ef84

tersom opalakrylat-remsorna, som skyddar ljusrören, som fästs längs sidobalkarnas undersida,
görs så att de går ända fram till huvudbalken. Tidigare hade vi en idé om att ge ett motiv åt
metallfötterna, men det skippas och istället blir de lika breda som balken. De bör dock målas
i någon färg.
Vi diskuterar också problemet med takrännor för de bågformade taksprången (räystäät) på
lagerbyggnaden. Det blir dyrt att göra rännor av små raka rör, som sedan fästs mot varandra
med en kopplingsdel. Det blir också mycket dyrt att göra en färdigt böjd ränna. Till det behövs
dessutom en exakt arkitektritning. En sådan finns inte, eftersom Heinonen & Juvonen improviserade hela taket.
Lösningen kan vara att göra en ränna eller snarare en list av trä som fästs på takets nedre del
i takets längdriktning, så att regnvattnet rinner ner mot listen och längs den till byggnadens två
yttersta takpunkter där någon form av ränna eller japansk vattenledare (regnkedja) leder vattnet ner till marken. Idéerna hur vattenledaren kunde se ut, börjar ta vilda former. Till exempel
Pitkärantas idé: En vattenhink hängs längst uppe vid takkanten. I den svetsas ett antal så rör
i en klunga genom bottnen. I dessa fästs vattenslangar som flätats ihop till en sorts jättestor
bullalängd. Genom denna rinner vattnet ner!
5.9. Jag skickar ett brev med information om husprojektet till takplastföretaget Protans chef
i Finland. Eftersom Gerbera huset, som vi gjort tillsamman med Pitkäranta, är med som ett referensprojekt på Protans websidor, ger det mig en möjlighet att underhandla om en eventuell
sponsring av takbeläggningen på Life on a Leaf huset och lagerbyggnaden.
6.9. Lagerbyggnadens ytterväggar är färdigt byggda. Jag, Marjo och Anu Mäkinen målar det
andra varvet med röd färg. Jag provar en prototyp för droppornamenten, som är ämnade att
fästas uppe på ytterväggen, mot taksprånget. Det ser inte bra ut så jag gör nya prototyper för
ornamenteringen. Först genom att använda överloppsvirke från väggen. Det blir dock aningen
för tjockt och ser inte riktigt bra ut. Sedan provar jag att såga ut samma doppfigurer ur en fanérskiva och resultatet ser bättre ut. Den 12 mm tjocka fanéren böjer sig inte tillräckligt så vi måste
gå ner till 9 mm. Figurerna i fanér ser renare och skarpare ut och inte så amatörmässiga, som
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om vi skulle såga dropparna i samma slags bräder, som använts för väggytan.
7.9. Vi fortsätter målandet av lagerbyggnadens väggar samt taksprånget. Alla ytor skall ha
tre lager färg.
Protans chef för västra Finland, Olli-Pekka Metsälä, lovar komma till tomten nästa måndag,
för att se på lagerbyggnadens tak.
11.9. Olli-Pekka Metsälä från Protan kommer till tomten. Vi besluter att Protantaket görs så
fort som möjligt. Protan anlitar själva en firma, som gör metallbandet med droppkant (tippareuna), som bör sättas runt taksprångets yttre kant, innan man belägger takytan med Protan. Jag
planerar en enfärgad röd yta över hela taket. Sedan kan jag klippa ut bladfigurer ur olikfärgad
Protan, som limmas fast på den röda ytan.
Jag träffar för första gången Ismo Litja från Vesijohtoliike Litja, firman som fått till uppdrag att
sköta alla VVV arbeten. Vi diskuterar om det behövs en toalett i lagerbyggnaden och besluter
att sätta dit en av mina uppköpta second hand toalettstolar, samt ett handfat. Tyvärr borde det
vara en sådan toalettstol, som har ett horisontellt avloppsrör. Det betyder att den jag har extra,
inte går att använda och jag måste försöka hitta en dylik i ett återvinningscentrum.
13.9. Målandet av lagerbyggnaden fortsätter. Marjo och Anu Mäkinen målar ytan under taksprånget med vit färg, som är tonad aningen i grått. I färgkombinationen utnyttjar jag Tukkurilas
Mummola färgchip, eftersom jag tycker om konceptet; att en konstnär väljer färgerna från en
färdig färgkombinationskod är överraskande och närmast otänkbart. I lagerbyggnaden strävar
jag efter att göra en egen version av just en röd ”mummonmökki”, med vita gavlar, så det passar utmärkt.
För de utstickande takbjälkarna, som syns under taksprånget, har jag tänkt mig en orange
färg, för att ge bjälkarna en association till solen. Jag har köpt en liten burk med klar orange
färg, som vi provstryker på bjälkarna. Resultatet är inte dåligt. Eftersom det är rätt mörkt under
taksprånget, kanske det krävs att färgen är kraftig. Men vi väljer ändå den gula accentfärg som
finns på Mummola färgchipet.
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Jag diskuterar huvudbyggnadens fasad med Heinonen & Juvonen. De föreslår att vi gör brädsättningen med horisontellt gående plankor ända till det ställe där husväggens börjar böja sig
utåt. Därefter görs ytan, som böjer sig åt båda hållen, med ca. 40 cm långa bräder. På det sättet får man ett intryck av en helt böjd yta, då man ser väggen från håll, trots att den i själva verket består av små raka stycken. Själv skulle jag kanske föredra att den nedre delen av väggen,
som bara böjer sig horisontellt, skulle göras av panel som är riktad uppåt. Jag är rädd för att
om plankornas riktning är horisontell (liksom också springorna mellan plankorna), så kommer
huskroppen att påminna för mycket om en båt. Det är klart att de små springor som bildas mellan plankorna inte har så stor visuell effekt, men de har trots allt en liten, och kanske inte alls så
oviktig, del i hur man uppfattar huskroppen. En växling av plankornas riktning, först vertikalt och,
när utåtböjningen börjar, horisontellt, kanske inte är så dum, ytan blir mera varierad. Jag borde
dock diskutera estetiken med Pitkäranta innan vi gör ett definitivt beslut.
14.9. Pitkäranta är absolut av den åsikten att springorna mellan plankorna på husets utsida bör
gå i vertikal riktning, också på den övre delen av väggen, som böjer sig utåt. Heinonen & Juvonen får hitta på ett lämpligt sätt att göra det på. Kanske man kan göra det med 40 cm långa
plankor och rikta dem vertikalt i stället för horisontellt? Hur som helst så böjer sig plankor av
storleken 2 x 9 cm mycket motvilligt. Lättare är det om man sågar plankorna i mindre lister. Men
arbetsmängden ökar också i motsvarande grad.
15.9. Jag skissar droppornamenten kring lagerbyggnadens väggar på pappark, som jag fäster på väggen. Idén är att göra en 1:1 teckning av ornamenten på papparken, sedan skära ut
mönstret och använda det som en schablon. Schablonen sätts på fanérskivor, tecknas av och
sågas sedan ut med sticksåg. Sålunda kan jag få ornamentets droppformer att exakt täcka skarvarna på de vertikala väggplankorna och sålunda knyta an till de gamla ornamenttraditionerna,
där de överliggande ornamenten täcker de underliggande, så att inte regnvattnet skall rinna in
i springorna.
18.9. Heinonen & Juvonen är utan jobb, eftersom limträbalkarna, som bildar huvudbyggna87

dens skelett, inte har kommit ännu. Balkarna var beställda till vecka 33 och vi har nu vecka 37!
Finnforest meddelar att de kommer först fredagen den 29.9. Det här betyder att jag borde hitta
på andra uppgifter för Heinonen & Juvonen. Eftersom de har ett förslag på hur man borde tillverka miljökonstnär Trudi Entwistles äppel-hjärt-skulpturer, som skall placeras i trädgården, ber
jag dem göra en prototyp.
19.9. Turku Energia kommer för att flytta över el-systemet från den temporära el-centralen till
det stationära skåpet, som skruvats upp på lagerbyggnadens yttervägg på den sidan som vätter bort från huvudbyggnaden. El-ledningarna ligger dock ännu på marken och skall grävas ner
nästa vecka då vi har en grävskopa på plats.
20.9. Heinonen & Juvonen jobbar med prototypen för Entwistles äppel-hjärt skulptur. Vi köper impregnerat virke samt skruvstänger och skruvar av rostfritt stål. Deras idé går ut på att
borra hål i virkets kortsidor och trä skruvstängerna igenom. Problemet är att man även måste
snurra muttrarna längs skruvstången innan man sätter på nästa list. Och det tar tid!
21.9. Jag ringer runt för att få tag på en bra grävmaskinsförare för att forma omgivningen
kring huset när miljökonstnär Trudi Entwistle igen kommer för att övervaka arbetena nästa
vecka. Efter att två sagt nej, lyckas jag övertala den trede, Bertil Karlsson från Pargas, att komma nästa vecka onsdag. Man borde inte lämna bokandet till så här sent...
23.9. Under en veckoslutsresa till Barcelona utvecklar jag ornamentiken kring lagerbyggnaden. Efter ett besök i Salvador Dali museet i Figueras, inser jag att jag nog i grund och botten
är mycket nordiskt behärskad! Jag besluter mig för skruva upp häftigheten en grad och strör in
bilder av föremål i de stiliserade dropparna, som för tillfället utgör ornamentiken. Det ser OK
ut på ett cafébord i Barcelona, men då jag kommer till tomten efter resan, känns det inte mera
rätt att ändra på ornamentiken. Jag besluter att inte ännu såga ut dem i fanér, jag kan t.o.m.
lämna dem till våren, för att få mera tid att fundera över temat.
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25.9. Trudi Entwistle kommer på en veckas besök för att kolla in äppel-hjärt skulpturernas konstruktion, samt för att kunna övervaka jordarbetena, som görs för att förverkliga designen på
omgivningen kring huset. Hon är mycket nöjd med Heinonen & Juvonens prototyp. Den godkänns för användning, så det var tur att vi gjorde den med ordentliga, hållbara material.
Jag hade väntat mig att taket på lagerbyggnaden skulle vara färdigbelagt med Protan efter
resan, men inget har skett. Man hade lovat att göra det förra fredagen. Jag ringer för att kolla
läget, men min kontaktperson på Protan svarar inte.
27.9. Bertil Karlsson är på plats med grävskopan och gör stort intryck på Entwistle med sin
varsamma teknik. Vi håller på 10 timmar och lyckas under den tiden både gräva ner el-kablarna
vid lagerbyggnaden och forma omgivningen på husets högra sida (sett från vägen). Den vänstra
sidan av huset är fortfarande full av virke från Finnforest, som inte kunnat flyttas upp på taket,
eftersom taket inte är byggt ännu, p.g.a. att limträbalkarna är en månad försenade. Det gör att
vi inte kan arbeta kring hela huset.
Entwistle är nöjd, eftersom hon nu funnit en tillfredsställande lösning. Det radikala förlösande draget var att flytta ut diket, som jag tidigare tänkt mig att skulle vara ett centralt ”motiv”
med vattenfall etc., ut till tomtens yttre kant. Entwistle sänkte även på terrassen bakom huset
och gjorde den på detta sätt mer tillgänglig. Vi måste dock, efter mycket övervägande, offra
äppelträdet, som stod intill husets baksida. Men eftersom det strax intill fanns ett annat äppelträd, tyckte vi att vi kunde göra det. Annars har vi lyckats bevara de flesta av de äppleträd, som
fanns på tomten.
28.9. Efter att ha suttit i det utrymme, som kommer att bli kök då huset blir färdigt, och mediterat över de runda håligheter efter fastsättningssystemen vid gjutningen, som finns i den bärande betongväggen mitt i huset, funderar jag och Marjo på möjligheten att utnyttja dem estetiskt på något sätt. En idé är att sätta in olikfärgade glasrör, som kunde ge en rolig ljuseffekt
då lamporna är tända på någon sida av väggen. Vi frågar Marjos systerson, Jani Malin, som är
glasblåsare hur svårt det är att åstadkomma sådana glasbitar. Han menar att det är mycket svårt
att göra så långa stänger att man kunde sticka dem genom väggen i hela dess bredd, men han
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lovade kolla in möjligheten att göra kortare glasknoppar, som kunde appliceras på båda sidor
av väggen.
29.9. Äntligen kommer transporten med limträbalkarna, som vi väntat på över en månad. Posio är på plats med lyftkranen och vi lyckas utan problem lyfta upp balkarna på husets mellanbotten. Heinonen & Juvonen gör färdigt prototypen för äppel-hjärtskulpturen, så att Entwistle
kan godkänna den innan hon reser. Det gör hon och det betyder att Heinonen & Juvonen kan
göra de två återstående skulpturerna på samma sätt.
2.10. Dörren till lagerbyggnaden är färdig. Den har gjorts av Vihanto ovitehdas i St Karins
och är en ordentlig ytterdörr. Enligt Heinonen & Juvonen lönar det sig att låta göra en ordentlig ytterdörr till lagerbyggnaden, eftersom en normal dörr ämnad för lagerbyggnader lätt böjer
sig och tappar formen. Det är viktigt att lagerbyggnaden har en bra dörr, eftersom det är ett
uppvärmt utrymme.
Trots otaliga uppringningar får jag inget svar från Protan. Jag lämnar även ett ringbud till
den ansvariga, men ingen ringer.
6.10. Olli-Pekka Metsälä från Protan ringer och säger att de kommer att installera takbeläggningen nästa vecka. Svårt att tro, men vi får hoppas! Han frågar också om det finns exakta
ritningar på lagerbyggnadens takkant, så att man på plåtslageriet kunde tillverka en färdigt
rundad taklist. Det skulle vara estetiskt snyggare, eftersom ifall man gör plåtlisten på platsen,
så skulle man vara tvungen att göra plåtlisten av mindre bitar, så att skarvarna blir synliga, estetiska (störande?) element. Heinonen & Juvonen har dock varit tvungna att improvisera med
takets yttre kurvor och det finns inga exakta ritningar. Så plåtslagaren får komma till platsen och
installera taklisten. Enligt Heinonen & Juvonen så blir det också betydligt billigare att göra det
på detta sätt, än med en färdigt fabricerad kant.
16.10. Jag är en vecka i Frankrike och under tiden har mycket hänt. Alla limträ- och Kertoträbalkarna är fastsatta och husets form börjar synas. En nästan högtidlig mäktighet utmärker
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de utåtböjda balkarna. Huset verkar kanske litet till basytan, men eftersom det samtidigt då det
växer uppåt även böjer sig utåt blir effekten imponerande.
Männen från Protan har varit på plats och utfört takbeläggningen. Det ser bra ut! Eftersom
protanytan följer takytan mycket intimt, kommer alla eventuella fel fram. Här är takets rundning
perfekt, ett tecken på att Heinonen & Juvonen gjort ett utmärkt arbete. Takkantslisten samt
plåten är ännu ogjord och från Protan uppger man att man nån gång ”innan våren” kommer
att göra den! Lagerbyggnaden klarar dock väta nu, så att Heinonen & Juvonen har kunnat laga
innertaket samt innerväggarna klara. Då taket var täckt av en presenning kunde man inte laga
innertaket, eftersom det lätt kan komma in vatten genom hål i presenningen.
Saarenhovis metallverkstad har tillverkat alla de metalldelar som behövs för att fästa de utåtgående Kerto-träbalkarna, ”nerverna”, vid den längsgående huvudbalken. Marjo gav dem en
djupröd färg, eftersom jag var i Frankrike under den tid då de tillverkades och inte hade tillgång
till en färgkarta.
17.10. Jag diskuterar lagerbyggnadens utomhusbelysning med Mauri Karlin. Man borde ha
haft en extra elkabel med i planerna för att installera en sensor. Nu tänds nämligen lagerbyggnadens utomhusbelysning endast från huvudbyggnaden. Jag funderar att det kunde vara bra
att lagerbyggnadens ljus tänds även när man kommer från bilen direkt till den. En annan möjlighet är att ha en lampa med inbyggd sensor. Tyvärr har inte de ljus som jag tänkt köpa inbyggda
sensorer. Vid en närmare eftertanke inser jag att jag knappast ändå kommer att behöva en sensortändning. Nyckeln till lagerbyggnaden kommer hur som helst att förvaras inne i huvudbyggnaden och ljuset från gatan ger tillräckligt med ljus så jag hittar fram.
18.10. Möte på tomten. Arkitekt Pitkäranta och byggnadsingenjör Mikko Siren är på plats för
att godkänna limträbalkarnas placering innan man börjar fästa dem och ändringar blir svåra och
dyra. Allt är OK. Samtidigt begrundas olika fastsättningssystem för de tvärsgående korta träbalkarna, som placeras mellan limträbalkarna och skall bära upp Kerto-träbalkarna, som går ut från
den längsgående huvudbalken. Pitkäranta funderar även på olika sätt att göra fönstren.
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20.10. Heinonen & Juvonen har installerat dörren. Jag köper lås från Turun Lukko. Jag tar ett
mörkt kopparfärgat lås, som smälter in i den mörkröda färgen. Det ger också ett varmare intryck än de andra versionerna av rostfri metall eller aluminium. I affären menar de att jag själv
kan installera låset enligt bruksanvisningen. Under första försöket blir mina fingrar stela efter
fem minuter i höstkylan och jag känner mig inkapabel att utföra låsinstalleringen. Heinonen &
Juvonen lovar ta hand om den.
23.10. Heinonen & Juvonen arbetar med att fästa de små balkarna mellan de vertikala limträpelarna. De skall bära upp takkonstruktionens snett horisontella Kerto-träbalkar.
Karlin installerar stickkontakter, samt taklamporna i lagerbyggnaden, enligt en skiss av mig,
som inspirerats av Heinonen & Juvonens takkonstruktion för lagerbyggnaden. Två 1,5 meters
enkla ljusrör går i mitten av innertakets längdriktning, med ca. 60 cm mellanrum mellan rören.
Från den imaginära mittpunkten går fyra linjer i alla vädersträck i 45 graders vinkel ut från mittlinjen. I mitten av dessa linjer fästs var sitt 63 cm långt enkelt ljusrör. Genom att ”dela” rören på
mitten får man två avdelningar, som kan tändas och släckas var för sig. Som ljusrör väljer jag ett
vars temperatur är 4000 grader Kelvin, som är i närheten av dagsljuset (ca. 5.500 K).
24.10. Anu Mäkinen har fått färdigt skåpet för vinflaskorna, som kommer att placeras under
en av de tre ”muttrar”, som utgör köksbordshelheten. Hon har också påbörjat planeringen av
den bokhyllsskulptur, som kommer att utgöra väggen till sovloftet i husets främre del. Jag har
omarbetat skissen så att alla de böjda bågar i designen, som det finns en hel del av, kommer
att ha samma radie. Anu kan sålunda tillverka en enda ”gjut”form, i vilken hon böjer och limmar
fanér, så att de antar den önskade tjockleken och böjning.
25.10. Olli Rojo från Finnforest kommer för att se hur husets konstruktion ser ut. Det är enligt
Rojo första gången Finnforest gör böjda limträbalkar för en väggkonstruktion. Han är uppenbarligt förjust i projektet. När personer ser det här huset kommer de ofta fram till att också de
håller på med ”konstnärlig verksamhet” i till exempel sin sommarstuga. Det bor en dold självlärd konstnär i dom flesta.
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30.10. Heinonen & Juvonen börjar fästa metallkonstruktionerna, som gjorts i Saarenhovis metallverkstad. Metalldelarna fäster de snett utåtgående balkarna av Kerto-trä med den längsgående huvudbalken av limträ. Men först måste man fälla in metalldelen i ändan på balkarna av
Kerto-trä. Heinonen & Juvonen undrar varför dessa balkar är av Kertopuu, eftersom kvaliteten
på träet, enligt dem, inte är den allra bästa. Borde kanske de också ha varit av limträ, som är
snyggare? Men vårt mål är att göra huset för en hyfsad budget och Kerto-trä är billigare än
limträ. Man kan säkert snygga upp dem genom att lacka dem. Vid en senare diskussion menar
Heinonen & Juvonen att det antagligen beror på att Kerto-trä är så mycket mera hållfast satt i
sidled. Om samma balkar skulle göras av limträ, så skulle de blivit mycket tjockare och inte estetiskt vara lika smäckra.
3.11. Värmepumpen installeras.
6.11. En stor dag. Värmepumpen kopplas på!
7.11. Trycket har sjunkit i säkringstanken för värmepumpen. Det betyder att mycket luft har
funnits i vätskan, som går ner i jorden och hämtar upp värme. Luften har efterhand gått bort ur
systemet och nu måste nytt vatten sättas till i systemet. Installatören kommer och fyller på och
visar mig hur man gör det själv, om det skulle råka hända på nytt.
De första av de tvärsgående balkarna av Kerto-trä sätts på plats.
8.11. Heinonen & Juvonen lägger alla balkarna på plats. Det ser helt fantastiskt ut, ett ögonblick jag väntat på länge. Metallfästena ser fina ut och tack vare Heinonen & Juvonens idé att
fälla den vertikala delen i trävirket. På det sättet ser man inget annat av hela metall-hängaren,
än den lilla del som finns under Kerto-träbalken.
9.11. Jag mäter upp mellan vilka balkar de små köksfönstren skall komma. Jag vill ha ett fönster ovanför diskbänken, så man meditativt kan titta ut, då man diskar. Ungefär i mitten av köks93

väggen ser man ut mot den stora mossbevuxna stenen, som vi bevarat orörd under jordarbetena. Tanken har varit att utnyttja den för ett inslag av Japansk trädgårdskonst. Det blir en perfekt
plats för ett fönster. Vid närmare eftertanke besluter jag att skippa de andra två fönstren, som
vi ursprungligen planerat, eftersom väggytan behövs för köksskåpen.
13.11. Heinonen & Juvonen fäster de första vindskyddsplattorna på ytterväggen. Vi diskuterar hur den metallkonstruktion skall se ut, som skall bära upp den tvärsgående limträbalken på
två ställen, under den plats, där blåklockan kommer att placeras ovanpå taket. Blåklockan är
nämligen så tung att extra stöd behövs. Konstruktionen består av fyra metallpelare, som i två
par går genom korridorens väggar på andra våningen. De sammanbinds parvis av tjocka metallstänger, som går ovanpå mellantaket. Problemet är hur den längsgående balken skall fästas
i denna metallstång på ett så osynligt sätt som möjligt. Heinonen & Juvonen lägger fram idén
om att borra ett hål, eller två, genom balken och skruva fast en metallplatta med en mutter under bjälken och på detta sätt fästa balken i den tvärsgående metallstången. I så fall skulle den
synas minimalt, eftersom de opalakrylatskivor, planerade att skydda ljusrören, som kommer att
fästas under bjälken, också kommer att täcka metallplattan. Jag lovar kontakta Siren, för att
kolla om en sådan konstruktion håller.
14.11 Vindskyddsplattorna fyller hela den nedre delen av husets yttervägg. Det känns underligt att förlora ”panoramafönstren”, dvs. den obehindrade utsikten inifrån och ut, då väggarna
ännu inte var täckta. En lätt känsla av instängdhet tar över och jag börjar undra om det finns
tillräckligt med fönster.
15.11. VVV firman Ismo Litja börjar arbetena med att göra lagerbyggnaden beboelig. Vi besluter att utrymmet närmast till höger om ytterdörren skall lämnas fritt för en bykmaskin med
torktumlare ovanpå. Det skall alltså finnas möjlighet att koppla dem till vatten- och el-nätet.
Idén är att lagerbyggnaden skall bli en bykstuga! P.g.a. värmepumpen är den uppvärmd
och här finns, hoppeligen, utrymme för att hänga upp lakan etc. I huvudbyggnaden har vi inga
ordentliga utrymmen för det. Jag har en egen ateljé på annat håll, så jag behöver inte snickra
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i lagerbyggnaden. Som bykstuga kommer lagerbyggnaden i ordentlig användning, inte bara
som jordvärmepumpens bostad.
Litja installerar också en toalettstol, som jag hittat på återvinningscentralen i Salo. Byttan har
ett vertikalt avlopp, som gör att vi kan installera den på sidan om avloppsröret. Toalettstolen ingick inte i de ursprungliga planerna, men eftersom jag fick den billigt, så tycker jag det är värt
att ha en. Eftersom vi även installerar ett tvättställ, som jag fått av en bekant som slängt ut den i
samband med en badrumssanering, så kommer man att kunna bo i lagerbyggnaden vid behov.
Vi besluter också att jag ritar ett abstrakt konstverk med vertikala och horisontella linjer på en
pappskiva. Litja böjer sedan ett värmerör ovanför toalettstolen enligt mina linjer. Det kommer
att användas för att torka vantar på.
16.11. Svetsaren från Saarenhovis metallverkstad har svetsat ihop metalldelarna som bär upp
sidobalkarna, ovanpå den stora vertikala limträbalken. Efter det kan de långa Kerto-träskivorna
lyftas upp på taket. Heinonen & Juvonen lyckes få Posio med lyftkranen att komma på kort varsel. De två mittersta skivorna hissas först upp. Heinonen & Juvonen har gjort en schablon för den
böjda linjen längst fram och sågar ut den i Kerto-träskivorna innan skivorna skruvas fast. För att
fästa de 14 meter långa skivorna mot varandra har man sågat fanérlister, som sätts in i fördjupningen, sponten, i skivornas kanter. Posios kran lyfter upp de övriga skivorna ovanpå dessa, så
att dessa lätt kan sättas på plats, då vädret tillåter. Nu skyddas de av en presenning.
TV 1 ringer och meddelar att de vill komma och filma projektet så fort som möjligt. Eftersom
Pitkäranta är på väg till Åbo, kommer vi överens om att det sker nästa fredag. Jag får bråttom att
städa upp. Inne i huset ser det kaotiskt ut. Massor av blöta träbitar, halvruttnade löv och vatten.
Modellen i skalan 1:5 är totalt genomvåt och ytan är nästan svart av mögel, så jag beslutar att
montera ner den och slänga det jag inte kan återanvända. Modellen, som vi inte längre behöver,
är så stor, att den skulle uppta alltför mycket utrymme i min ateljé. Vattnet och löven skyfflar jag
ut med snöskoveln.
17.11. Jag fortsätter städandet hela dagen i ett lätt duggregn. Ismo Litja forsätter arbetena
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med att koppla in varmvattnet i lagerbyggnaden. Heinonen & Juvonen fortsätter arbetet med
att belägga ytterväggarna med vindskyddsplattor. Den första vertikala brädsättningen (koolaus) prövas.
22.11. Det fortsätter att regna, men Heinonen & Juvonen menar att man nog kan fortsätta
med att spika fast vindskyddsskivorna och fästa de vertikala brädorna på dem trots regnet. Jag
är litet orolig, men får försöka lugna ner mig.
23.11. En historisk dag, igen! Jag tappar för första gången varmt vatten i tvättstället i lagerbyggnaden.
24.11. TV 1 filmar en dokumentär om huset i ett ihållande regn under en konstant grå himmel, som gör att stämningen påminner om Tarkovskis film Stalker. Pitkäranta är på plats och
vi diskuterar konstruktionen av fönstren tillsammans med Heinonen & Juvonen inför kameran.
Jag ritar upp den ungefärliga formen för det bladformade fönstret längst fram i huset, mellan
tre limträbalkar. Idén är att vi inte skall såga sönder balkarna, utan göra dem till en organisk del
av fönsterkonstruktionen. Utgående från den här preliminära skissen, skall jag rita den exakta
formen för fönstret. Pekka Kallio är på plats och påminner om att vi måste ha konstruktionsritningarna gjorda och godkända för taket på lagerbyggnaden, samt för huvudbyggnadens tak
och väggkonstruktioner för att Orrensalo från byggnadsövervakningen, skall kunna inspektera
dem. Siren lovar fixa det.
27.11 Det regnar. Heinonen & Juvonen fortsätter att sätta på vindskyddsskivorna trots det
olidliga vädret.
29.11. Takskivorna av Kerto-trä sätts alla på plats under ett uppehåll i regnet.
4.12. Det regnar fortfarande. Heinonen & Juvonen jobbar vidare med vindskyddskivorna och
den vertikala brädsättningen utanpå dem.
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18.12. Jag kommer hem efter en resa till St Petersburg. Bygget har tagit ett visuellt språng
framåt! Heinonen & Juvonen har byggt upp hela skelettet för min datorstudion på tredje våningen, samt bottnen till blåklockan. Runt bladskaftet har de byggt en ställning längs ytterväggen genom att återanvända virket från gjutningen av bottenvåningen och de bärande väggarna. Sålunda behöver vi inte hyra dyra ställningar.
Men små problem har dykt upp. Två av de färdigt skurna Kerto-träbalkarna har sågats ut
som spegelbilder, trots att ritningarna nog varit korrekta. Finnforest har gjort en miss. Heinonen
& Juvonen har vänt på balkarna, men varit tvungna att förkorta dem samtidigt. Det inverkar på
balkarnas placering och utseende. Trots att Finnforest borde skära ut nya balkar åt oss har vi
inte tid att vänta på dem. Men eftersom balkarna kommer att bli inkorporerade i takfyllningen,
och sålunda inte är estetiskt synliga, har Heinonen & Juvonen förlängt dem med en extra bit
Kerto-trä. Heinonen & Juvonen behöver också konstruktionsritningar över flera olika delar på
taket, som konstruktionsplanerare Mikko Siren ännu inte har gjort. Bygget stannar av till jul om
inte ritningarna kommer. Siren svarar dock inte i telefonen. Också arkitekt Pitkäranta borde ge
instruktioner om hur olika delarna på datorstudion och blåklockan borde utföras. Och jag har
lovat undersöka om vi skall ta enkelt eller dubbelsidigt värmeisolerande glas till blåklockan,
samt hur mycket vi skall isolera den underifrån. Det är alltså en penningfråga, hur varm vi kan
göra blåklockan, eftersom det är fråga om stora ytor av olikformade glasskivor.
19.12. Jag får tag på Siren, som lovar att komma på onsdagen. Också Pekka Kallio lovar komma. Heinonen & Juvonen planerar att sätta upp presenningar över datorstudions konstruktion
för att skydda den mot snön, som för tillfället bäddat in huset och omgivningen.
20.12. Problem! Heinonen & Juvonen har öppnat paketet med balkarna för blåklockan, som
har legat inpaketerade hela hösten. De upptäcker att balkarna är 90 mm tjocka istället för 50
mm på ritningarna! Det här betyder att den ringformade järnkonstruktion, som Saarenhovis
metallverkstad för tillfället tillverkar, mot vilka balkarnas övre ända skall fästas, inte mera kan
användas. Heinonen & Juvonen har dock på egen hand varit i metallverkstaden på morgonen
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och planerat en ny konstruktion. De har också varit tvungna att tunna av balkarnas övre delar
för att de alla skall rymmas kring metallringen, nu när tjockleken ökat.
22.12. Posios kranbil lyfter upp limträbalkarna, som bygger upp blåklockans konstruktion, på
taket. En efter en fästs de kring järnringen. Problemet är att få in den sista av datorstudions
balkkonstruktioner på insidan av klockans limträbalkar. Men genom att med motorsågen kapa
av en del av blåklockans två balkar, lyckas Heinonen & Juvonen även med detta. Så inför julafton har vi nu hela husets konstruktion färdig, om man bortser från taksprånget.

2007
4.1. Heinonen & Juvonen inleder arbetena efter julhelgen genom att bygga en stödkonstruktion från blåklockans topp ut över taksprångets kant, så att man på den kan fästa presenningar.
Under presenningarna kan man jobba vidare med att bygga taket, samt att lägga glasen på
blåklockan.
6.1. Vi saknar fortfarande ritningar för lagerbyggnadens konstruktion, samt för en stor del av
huvudbyggnadens konstruktionsdetaljer. Siren har muntligt diskuterat med Heinonen & Juvonen, men inte gjort ritningarna. Så brukar det ofta gå till, men vi behöver ritningarna för att Orrensalo från planeringsavdelningen skall kunna inspektera bygget.
15.1. Heinonen & Juvonen saknar fortfarande ritningar för konstruktionsdetaljer i datorstudion. Siren måste göra dem, för att jobbet skall gå vidare. Vi diskuterar var de metallstolpar skall
placeras, som skall stöda blåklockan underifrån och samtidigt bära upp den 14 meter långa limträbalken som går i husets längdriktning. Metallpelarna kommer att gå genom andra våningens
mellanväggar. Jag ritar upp de organiskt formade väggarnas linjer med krita på betonggolvet.
17.1. Roininens glasfirma är på plats. De ser på blåklockans konstruktion, för att kunna ge ett
förslag hur man bäst fäster glasen. De kollar också in platsen för datorstudions fönster och de
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avlånga vertikala fönstren, som böjer sig innan de når taksprånget på bladets kanter. Heinonen
& Juvonen är kritiska till Pitkärantas förslag att fästa glasen på utsidan av datorstudion, dels
p.g.a. att det bildas kalla bryggor (isoleringen i sockeln finns 6 cm inåt från ytterkanten och glaset borde enligt dem placeras där). Dessutom skulle det vara bra med fönsterkarmar, eftersom
dessa kan isoleras mot limträpelarna (och mot betongen i de nedre våningarna). Men att göra
fönsterkarmar för de organiskt formade fönstren, som utgör till exempel bladfönstret i husets
främre del, är dyrt eftersom de måste göras av en snickare med specialkunskaper. Heinonen &
Juvonen menar att det sätt som Pitkäranta föreslår, bara används i lekstugor och att ingen fönsterläggare kan ge en hållbarhetsgaranti, om en sådan konstruktion används.
18.1. Heinonen & Juvonen har skaffat en luftvärmare, som går med brännolja dels för att torka
de genomblöta betonggolven, dels för att torka det impregnerade virket de köpt för att tillverka
Trudi Entwistles återstående äppel-hjärt-skulptur-bänkar, som kommer att sättas i trädgården.
19.1. Ilkka Pekanheimo från AD lux kommer för att se på huset. Han har med sig fyra 150 cm
långa ljusrör med tillhörande elektronisk ballast (liitäntälaite), som gör att man steglöst kan reglera ljusstyrkan. Vi gör en modell för hur ljusrören sätts fast under de snettgående 65 mm breda
Kerto-träbalkarna. Mitt estetiska mål är att husets bladform, som kommer fram via takbalkarnas
nervstruktur, skall belysas längs med balkarna. Sålunda framhävs det unika i just detta hus’ estetik. Men detta innebär att vi måste sätta de elektroniska ballasterna på den 40 cm höga sidan
på balken, eftersom de inte ryms tillsamman med ljusrör och ledningar på balkens undersida.
Detta i sin tur innebär att de kommer att synas. De är 24 cm långa, 2 cm breda och 2 cm djupa,
så helt osynliga är de inte. Jag tänker planera ett ornament, som samtidigt täcker och skyddar
ballasten.
Tanken är att ljusrören skruvas fast i balkens undersida och under dem är det meningen att
sätta fast en opalakrylatskiva ca. 10 cm från balken. Den skruvas fast i balken på ett sånt sätt att
man kan byta ljusrören utan problem. Skivan gör att ljusröret inte bländar. Men det finns också
en annan lösning. Man kan skruva fast en planka eller metallskiva i stället för opalakrylatskivan
och fästa ljusrören på den i stället. Då kommer ingenting att synas av ljusröret nedåt, men ett
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snyggt indirekt ljus att kastas upp mot väggen. Vi kommer sålunda att göra ett experiment,
som illustrerar de båda sätten med de fyra ljusrören.
Det kan vara att man kommer att se rakt in från sidan på vissa ljusrör, till exempel de som
finns under sovloftets balkar, då man går uppe över betongbron. Om man vill undvika det, så
är ända möjligheten att fästa ljusrören inne i V-formade skenor under balkarna, så att ljusröret
är skyddat från insyn från sidorna, men ändå lyser snett uppåt mot taket.
Efter några tester märkte vi att rören kommer så högt upp att man inte kommer att bländas
av dem. Det ser heller inte så dumt ut med den långa plankan fastsatt under Kerto-trä balken.
23.1. Pitkäranta är på plats för att diskutera problem kring glasens fastsättning på blåklockan
och kring datorstudions väggar. Roininens glasfirma har satt fast ett provfönster med dubbelt
glas på blåklockan. Enligt Pekka Kallio måste vi ha aluminiumlister horisontellt emellan glasrutorna, eftersom det är inte tillräckligt stabilt, att bara kitta ihop dem som Pitkäranta tänkt. De
tunga glasen ovanpå kan rasa ner annars. Pitkäranta godkänner en lösning med aluminiumprofiler. Men vi måste dock diskutera vidare hurdana aluminiumprofiler vi använder, det finns inga
färdiga lösningar för blåklockan!
Vi besluter också att fästa de tredubbla glasen på datorstudions väggar med aluminiumprofiler och delvis fälla in dem i de vertikala Kerto-träpelarna. Men profilerna bör ha en värmebrygga inbyggd. Kallio lovar kolla in olika tillverkares modeller.
Jag borde först måla blåklockans limträbalkar med grundering samt en blå färg, innan man
lägger på glasen. Men temperaturerna har börjat hålla sig under 0 grader Celsius, och vi kan
inte måla innan temperaturen stiger till över 5 grader.
Vi diskuterar också hur vi skall lösa problemet med de vertikala fönstren, som går från golv
till tak på första våningen i bladets taggar. Speciellt fönstret (som ännu i det här skedet finns
med i planerna) vars glasyta böjer sig utåt vid 3,5 meters höjd är ett problem, eftersom det
estetiskt skall passa ihop med det lika höga fönstret, som finns invid, i 90 graders vinkel. Detta
fönster böjer sig också organiskt, men i samma plan åt sidan. Detta fönsters böjda del kan skäras ut med datorstyrd utskärning, eftersom själva glasytan inte böjs, enbart dess kontur. Men
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hos det förstnämnda fönstret borde dess yta böjas och det är en mycket dyr process. En annan möjlighet är att nå en liknande effekt med hjälp av tre raka fönster, som spjälker upp den
organiska böjda linjen i tre raka segment. Estetiskt är det inte så tilltalande, så vi beslutar att
helt enkelt lämna bort den övre böjda delen av detta fönster och göra en väggyta av det istället. Undre delen av detta fönster, som är rakt och går från golv till tak i första våningen, håller
vi dock kvar.
3.2. Heinonen & Juvonen menade för en tid sedan att vi borde konsultera en professionell
tillverkare av fönsterprofiler av aluminium, Roininens firma verkar inte ha tillräcklig erfarenhet
av dylika projekt. Heinonen & Juvonen är övertygade om att alla fönster borde ha en ordentlig
värmeisolerande profil och inte bara sättas fast med kitt mot det omgivande träet. Det finns värmeisolerande aluminiumprofiler, som borde gå att använda för alla fönster.
Därför bjuder vi in Hasse Lönnberg från Sapa Building Systems och Henri Mustamäki från Tarvasjoen teräsovi, som tillverkar aluminium-dörrar och fönster, för att se på huset. Enligt dem så
tillverkar de en utmärkt aluminiumprofil, som kan böjas i sidled så att det inte är något problem
att göra till exempel fönstret i form av en droppe eller ett blad. Man kan böja profilen i en diameter så liten som 60 cm! Problemet är blåklockan. Där måste profilen böjas i längdriktningen
ner längs limträbalkarna som formar blåklockan och om profilen böjs på detta sätt så finns det
risk att de kanaler inne i profilen, som leder bort regnvattnet tar skada.
Jag har låtit provskära ett ornamentmönster för vardagsrumsgolvet i linoleum. Det baserar
sej på en historia jag skrivit och på ett intryck från naturen utanför; när den första snön lagt sej
på den ännu gröna marken och ett äpple förmultnar och blir svart.
7.2. Heinonen & Juvonen tar vinterledigt tre veckor när det är som kallast eftersom, maskinerna är omöjliga att använda. Temperaturen innanför skyddspresenningarna på taket är minst
lika, om inte kallare, än utanför. Jag provmålar Kerto-trä i olika laserande färger. Den vita laserande färgen kommer att fungera utmärkt på takets Kerto skivor, men de gröna (för balkarna
i taket) och de blå färgnyanser (för blåklockan på taket) jag lyckats få tag på är bra, men inte
perfekta. Det finns inte många nyanser att välja mellan, om man vill ha laserande färger. Kanske
101

jag borde fundera över andra alternativ, till exempel Steinercentrumet i Järna har laserande
Brobyggefärger.
12.2. Jag börjar planera designen för det ornamenterade räcke i metall, som kommer att konstrueras på bryggan som leder från andra våningens rumsavdelning till sovloftet i bladets spets.
Ljudkonstnär Shawn Decker från Chicago kommer att göra ett ljudkonstverk för huset genom
att inkorporera små cirkulära högtalare i mellanrummen i det datorutskurna ornamentet. Alla
högtalare har ett eget litet ljud som bygger på naturens rytmer; knirps, knarps, kops. Ljuden för
tankarna till de ljud som finns i gamla trähus med knarrande golv, etc. Sensorer utomhus registerar förändringar i temperaturen och ljusstyrkan, vilka förändrar räckets ljudlandskap. Decker
kommer att göra sitt första besök för att planera konstverket i maj och då måste räcket vara
färdigt på plats.
23.2. Jag ringer Hasse Lönnberg från Sapa profiler. Han meddelar tyvärr att fabriken i Sverige, som studerat ritningarna för blåklockan, inte kan göra ett sådant system för blåklockan;
att firman inte kan ta ansvar för konstruktionen. Om jag vill fortsätta att experimentera med
Sapa profilerna, så sker det på mitt eget ansvar. Eftersom Heinonen & Juvonen tror på profilen,
så hoppas jag att vi kan fortsätta samarbetet. Åtminstone borde alla andra fönster i huset gå
att göra med aluminiumprofilerna. Hasse lovar diskutera blåklockan med Henri Mustamäki från
Tarvasovi. De kan experimentera och till exempel såga ett jack i profilen, böja den och sedan
svetsa fast den igen. Det gäller då att se till att det plaströr, som finns inne i profilen, för att föra
bort överflödigt regnvattnet, inte tar skada.
26.2. Mikko Siren skickar e-post och meddelar att han äntligen fått alla de ritningar gjorda,
som behövs för att Orrensalo från planeringsavdelningen kan komma och inspektera konstruktionerna. Det mesta av det som gjorts sedan sommaren, har gjorts genom att Siren och Heinonen & Juvonen har diskuterat fram en lösning på platsen. Nu har Siren ”ritat av” det som redan
gjorts. Tydligen görs det ofta så här på en byggplats. Speciellt när det gäller ett sånt här hus
där inga standardlösningar kan tillämpas, löses de flesta problem på platsen. Detta har också
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skett i samförstånd med byggnadsplaneringsavdelningen. Men om tågen skall gå i rätt ordning,
så borde ritningarna finnas först, sedan godkännas av planeringsavdelningen och först efter det
byggs det! Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.
3.3. Pekka Kallio ringer och meddelar att han diskuterat med konsulten Veijo Honka om vad
vi skall göra med det svarta mögel, som finns på flera av Kerto-träbalkarna. Enligt Heinonen &
Juvonen är det sådant mögel som ”hör till träet” och inte är farligt. Kallio och Honka är dock av
den åsikten att alla de ställen där det svarta möglet finns, borde tvättas med anti-mögel medel
och sedan damsugas efter det. Det här betyder extra arbete och jag gör säkert bäst i att försöka
anställa en konststuderande som medhjälpare. Det är onödigt att ha Heinonen & Juvonen att
göra detta arbete. Deras yrkesskicklighet behövs för själva byggandet.
5.3. Heinonen & Juvonen börjar jobba igen. Vädret har blivit betydligt varmare och temperaturen rör sig kring 0-strecket.
6.3. Heinonen & Juvonen ringer och man hör på tonfallet att de inte är nöjda. Jag åker snabbt
till bygget för att kolla in problemets art. Det gäller datorstudion. Heinonen & Juvonen har gjort
modeller för hur man skall bygga väggen och fönstren kring datorstudions konstruktion av Kerto trä som specialtillverkats av Finnforest. Det har skett ett litet misstag då Pitkäranta planerat
pelarnas placering. Alla linjer går åt olika håll! Golvet smalnar av mot ingången till blåklockan,
men samtidigt lutar väggarna utåt. Detta innebär att stödpelarna inte träffar golvlinjen i en 90
graders vinkel, vilket skulle vara det konstruktionsmässigt mest fördelaktiga, utan i en annan vinkel, som gör att efter att man lagt på väggskivorna, uppstår det små vinklar mellan plankorna
(det gäller även fönstren) och stödpelarna. Det är tekniskt inte så bra och ser inte bra ut heller,
eftersom de måste täckas på något sätt. Även de träbitar, som bildar fönsterbrädena, kommer
att få de mest varierande former och kommer att vara svåra att få precist sågade. Heinonen &
Juvonen söker efter vackra och funktionella sätt att skapa organiska former och de vill inte göra
arbetet på så här amatörmässiga premisser. Det ända sättet att lösa problemet är att såga av
de färdiggjorda pelarna där de möter den del av Kerto-trä elementet, som spänner över studi103

ons tak. Efter det köper vi nytt Kerto-virke och sätter in nya pelare, vilka sätts fast i 90 graders
vinkel mot golv-vägg-linjen. Sedan fäster man de nya pelarna i takbågen på nytt. Trots att det
här inte heller är någon ”snygg” lösning, så kommer det att underlätta allt kommande arbete
med datorstudions väggar och framför allt fönstrens placering. På samma gång kan man återgå
till stödpelarnas ursprungliga tjocklek. Dessa hade växt i tjocklek i det skede då vi ville få bort
massa från dem och deras form ändrades. Ingen tänkte då på att den tjockare versionen kommer att synas ut genom de fönster, som finns på båda sidor om pelarna. Nu kommer fönstrens
aluminiumprofil att vara i stort sett lika tjock som pelaren, vilket gör att fönsterraden kommer
att se betydligt snyggare ut.
7.3. Konstruktionsplaneraren Mikko Siren är på bygget för att ta del av våra nya planer för
pelarna. Han godkänner dem.
12.3. Heinonen & Juvonen sågar av och byter ut alla de vertikala Kerto trä balkarna i datorstudion mot nya, som riktas vinkelrätt mot golvets kant.
15.3. Pekka Kallio och konsulten Veijo Honka uttalar igen sin oro över det ytmögel, som finns
på Kerto trä balkarna och skivorna. Då dessa sattes på plats sent under hösten (p.g.a. att limträbalkarna var över en månad försenade) regnade det i ett sträck och allt var mycket blött. Under
vintern har ingenting kunnat torka och ytmöglet, som överraskande lätt bildas på de obehandlade fanérskivorna av Kerto-trä, har tyvärr satt sig på många ställen. Heinonen & Juvonen har
inte varit oroliga, eftersom de menar att en god konstruktion gör att ventilationen är så bra att
inget vatten och fuktighet kommer åt att bildas som grogrund för möglet. Om huset görs bra,
kommer möglet inte åt att växa vidare. Intressant är också att inget mögel satt sig på limträbalkarna. De är tydligen skyddade med antimögelmedel.
16.3. Hasse Lönnberg från SAPA profiler meddelar att profilen för ett droppformat köksfönster med en radie på 60 cm och en höjd på 130 cm kommer att bli ungefär dubbelt så dyrt som
ett rektangulärt fönster av ungefär samma yta. Det är dyrt, men om vi vill ha fönster som har
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böjda linjer med värmeisolerande aluminiumprofiler och tredubbla värmefönster så är det bara
att betala!
18.3. Marjo tvättar blåmögel med en svamp från de Kerto-trä balkar, som bildar skelettet till
datorstudion. Jag har köpt ett mögeltvättmedel, som man bara behöver strykas på och inte
tvätta bort med vatten efteråt. Det är mycket dyrare, men man sparar tid och dessutom är det
fortfarande mycket fuktigt, vilket betyder att användandet av extra vatten inte är så bra, det kan
inspirera till mögeltillväxt. Jag är fortfarande orolig, eftersom man läser så mycket om mögelskador. Men inte heller arkitekt Pitkäranta verkar vara alltför bekymrad och menar att det bara är
ett estetiskt problem. Förstås är det arbetsdrygt att avlägsna tillräckligt av de mörka fläckarna
från skivorna. Limträbalkarna är inte angripna och Pitkäranta menar att det beror på att man
stryker på ett lager mögelskydd på dem.
23.3. Henri Mustamäki från Tarvasovi är på plats och vi diskuterar blåklockans fönsterprofiler
av aluminium. Problemen är värre än vi tänkt oss. Profilerna måste böjas inte bara horisontellt
utan måste dessutom ställas på sidan. Därför måste profilen helt sågas itu vid skarvstället och
en liten triangelformad bit måste sågas bort från profilen. Sedan måste den sättas ihop igen så
att inte den hålighet, som finns inne i profilen, där kondensvatten transporteras bort, förstörs.
Firman måste skicka hit några profilläggare, som försöker hitta ett sätt att lösa problemet. Klart
är redan nu att profilfirman inte kan ta ansvar för resultatet, utan allt arbete kommer att ske på
mitt eget ansvar. De övriga fönsten, till exempel för datorstudion, är inget problem rent tekniskt. Ekonomiskt sett blir det inte heller mycket dyrare att göra fönster vars ena sida är koratre
än den motsvarande, så länge sidorna är raka. Men genast då en rund form är inblandad höjs
priset med minst det dubbla, eller då profilen måste specialsågas och fästas på nytt, som med
fönstren i blåklockan.
24.3. Jag har gjort noggranna detaljritningar på mitt CAD program Vectorworks för alla de
specialformade fönstren i huset. För att spara pengar måste jag använda så få bågar som möjligt. Den minsta rundning som man kan böja en värmeprofil i, bildas av en cirkel vars diameter
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är 60 cm. För alla fönster i vilka runda bågar ingår; det bladformade, det hjärtformade, det
droppformade och det läppformade, har jag lyckats rita med hjälp av tre olika cirklar med radier på 60 cm, 120 cm och 280 cm. Mina filer skickas till Sapa profiler i Sverige för att se om de
är möjliga att tillverka och till vilken kostnad.
28.3. Det är mycket intressant att diskutera estetiska och visuella frågor med Heinonen &
Juvonen, eftersom deras utgångspunkt ofta är en helt annan än min egen. Till exempel vad
det gäller förhållandet till träden, som finns runt huset. På tomtgränsen mot öster finns en rad
sk. skräpträd, till exempel alar, som bildar en tät häck om somrarna, då de är bladbeklädda.
Där finns också två björkar, den ena är enorm och har den sida som vetter mot huset svedd av
brand. Skadan skedde då Åbo stad hade brandkårsövning och brände ner de hus, som tidigare fanns på tomten. Den är inte i något vidare skick med en hel del murkna grenar. Den andra
björken är betydligt mindre, men inte heller den är i gott skick. De bidrar båda till att vyn från
vägen, då man närmar sig huset från stan, skyms. Heinonen & Juvonen ser inget estetiskt värde i denna trädrad, utan menar att allt borde bort, såväl för att huset skall synas bättre som en
skulptur från vägen, men också för att björkarna skickar iväg mängder av löv och frömjöl, som
sätter sig på hustaket och tränger in mellan plankor etc. och orsakar mögel och mossväxt. De
ser alltså lövträden som husens fiender. Själv har jag tillsvidare betraktat den enorma björken
som majestätisk, ett klassiskt vackert finskt träd, och de avbrända trädstammarna som intressanta. Jag har också gillat det faktum att träden skyddar från insyn mot gårdsplanen framför
huvudingången. Enligt Heinonen & Juvonen finns det några fina tallar inbakade bland ”skräpträden” och de borde röjas fram, så man kan njuta av att se på dem trots att de finns utanför
tomtgränsen. Och de producerar ju inga löv!
29.3. Tikkurila svarar på min förfrågan om de vill medverka i projektet. Intresse finns, men
först vill de veta hur stora mängder färg som behövs, samt färgsorten.
29.3. Orrensalo från stadens planeringsavdelning inspekterar bygget. Det har gått ett halvt år
sedan den senaste inspektionen och den ansvariga mästaren Pekka Kallio insisterade på att en
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inspektion måste göras nu. Vi har arbetat under ett halvt års tid så att Heinonen & Juvonen gjort
egna tekniska lösningar under diskussioner med Siren. Ritningarna gjorde Siren i efterhand.
30.3. Heinonen & Juvonen får taket på datorstudion färdigt. Det är perfekt böjt både nedåt
och åt båda sidorna. Inte heller taket kunde göras enligt instruktionerna från Pitkäranta, eftersom den tänkta 4 cm x 4 cm ribban, ämnad att gå som en kant runt taket, inte böjer sig som
tänkt. Heinonen & Juvonen utvecklade ett eget sätt; genom att såga 4 x 4 ribban i tre mindre, som böjs och sätts fast individuellt på varandra, så kan man få kanten, som går runt taket,
gjord.
12.4. Heinonen & Juvonen har fått takstolarna för halva taket gjorda och verkar nöjda med
resultatet. Det ser utmärkt ut. De uttrycker en viss missbelåtenhet över att de måste utföra så
mycket egna lösningar utan att det finns ritningar. Men faktum är att man helt enkelt inte kan
göra utförliga ritningar för ett organiskt format hus, mycket måste lösas på platsen och för detta
krävs det kunniga och initiativrika byggare.
15.4. Jag arbetar på tomten hela veckoslutet. Grävskopan som skall utföra jordarbetena kan
komma vilken dag som helst och jag måste flytta på en massa virke, så att den kan komma fram.
Dessutom måste jag fälla ett antal träd med motorsåg, för att dikets nya dragning skall kunna
göras. Vi har gjort oss av med arbetsbaracken, eftersom den inte behövs mera. Lagerbyggnaden används nu som förvaringsutrymme för verktyg och annat.
24.4. Takstolarna är alla fastsatta, kantbrädet på plats och nu börjar Heinonen & Juvonen att
fästa de färdigt sågade och grundmålade smala ribborna, som skall utgöra taksprånget.
25.4. Pitkäranta är på tomten med Kallio. Vi diskuterar bl.a. hur värmeisoleringen skall utföras
på husets innerväggar. Pitkäranta och Kallio är överens om att det bästa sättet är att spruta sk.
ekofiber (ekovilla) på väggarnas insida. Den är uppblött så att den fäster på vertikala ytor. Men
eftersom vi kommer att få vänta länge på fönstren, så bör stoppare fästas ovanför fönstren så
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att ytorna intill fönstren kan sprutas då fönstren är på plats och man kan få en perfekt tätning
intill fönsterprofilerna. Pitkäranta menar också att vi kan skippa försöken att böja en aluminiumprofil vertikalt längsmed blåklockans limträbalkar. Det kommer inte att lyckas. Fönstren måste
sålunda göras i två lager, med ett mellanrum emellan. Problemet är att få till stånd en sådan
övergång från den övre fönsterraden mot den nedre, så att inte vatten slipper in mellan profilerna. På något sätt måste en metall-list sättas emellan och böjas så att vattnet inte kommer åt
att ”gå bakåt och uppåt” och komma in under metall-listen, vilket det kan göra om det blåser
ordentligt. Det här är det hittills svåraste problemet att lösa.
27.4. Tarvasovi är på plats för att göra en prototyp för hur man kunde göra blåklockans fönsterprofiler. Jag ber dem skynda på, eftersom blåkockans glas är viktiga att få på plats för att
arbetena inte skall stanna av.
29.4. Heinonen & Juvonen upplyser mig om att vi strax behöver någon som sköter luftventilationsarbetena och frågar var jag har ritningarna. Jag hittar inga och efter att ha frågat på
planeringsavdelningen upplyser de mig om att inga sådana har lämnats in för godkännande!
Jag ringer Timo Vättö, som jag vet gjorde ritningarna för något år sedan. Han lovar fixa saken
så fort som möjligt!
Heinonen & Juvonen känner till en enmans firma, Aulis Sallinen, som kunde åta sig att göra ventilationsarbetena. Eftersom Heinonen & Juvonen också tidigare föreslagit bra yrkesfolk,
tycker jag att man bra kan anställa Sallinen, såvida han åtar sig arbetena, utan att anordna en
offerttävling. Jag ringer Sallinen och han lovar att så fort som möjligt påbörja arbetena.
3.5. Jag träffar Sallinen tillsamman med Heinonen & Juvonen och vi går igenom de ventilationsplaner som Vättö gjort upp. I stället för att dra ventilationsrören synliga längs den långa
balken på andra våningen, bestämmer vi att dra dem uppe under yttertaket, så att de blir maximalt osynliga. Enligt Sallinen så kan Vättö i ett senare skede komma och titta (eller se på fotografier om taket är igenslaget) och sedan rita upp nya ritningar.
Karlin drar upp elektriciteten till takutrymmet för att kunna dra ner ledningar genom taket till
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alla de dagsljusrör, som skall fästas under den långa limträbalken och Kerto-träbalkarna, som
bär upp andra våningens tak. Vi väljer ut lämpliga platser. För att göra hela installationen så
osynlig som möjligt, borde två hål borras genom den 14 m långa limträbalken, som går genom
husets längdriktning. Siren ger tillstånd!
10.5. Jag har stora problem att få tag på Bertil Karlsson, som lovat komma och göra jordarbetena med sin grävskopa. De andra grävskopsförarna jag försökt få tag på har så mycket jobb,
som de kan ta emot och det har Karlsson också, men han har ändå lovat komma. Men det kräver mycket övertalning och många telefonsamtal, innan han ringer en morgon och säger att nu
kan han vara på plats om en timme. Jag är på plats hela dagen och vi lyckas få arbetena en hel
del framåt för att miljökonstnär Trudi Entwistles plan skall kunna förverkligas. Men en dag räcker
inte och Bertil lovar försöka komma en eller två dagar till innan Entwistle kommer.
18.5. Heinonen & Juvonen har många små tekniska problem, som de behöver mina åsikter
om. Det gäller hur takmaterialet (Protan-plast) skall dras på de ytor, som ligger mellan blåklockan och datorstudion. Små saker, men de bidrar alla till husets utseende.
Ett brev kommer från tomtavdelningen. Man meddelar mig att man inspekterat tomten och
märkt att bygget inte är färdigt, trots att det borde vara det, enligt hyresavtalet med staden.
Tomthyran kommer att stiga med det dubbla om jag inte genast lämnar in en redogörelse för
när huset kommer att vara färdigt och varför det gått så långsamt.
22.5. Bertil Karlsson ringer och säger att han kan komma med grävmaskinen. En stor lättnad
eftersom Entwistle kommer med flyget i dag. Hon kan sålunda övervaka arbetena personligen.
Entwistle kommer bra överens med Bertil, trots att han inte pratar engelska. Karlsson lovar gräva också nästa dag, för att få de stora dragen i Entwistle plan utförda. Entwistle var överraskad
över att vi flyttat diket bakom lagerbyggnaden, det var inte hennes tanke. Jag måste ha uppfattat henne fel eller så bara helt enkelt projicerat mina egna tankar om att diket borde vara grävt
så långt bakåt som möjligt, till att bli hennes. Hon godkänner trots det dikets nya dragning,
men vill att diket skall grävas mera organiskt, nu går det alltför rakt.
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23.5. Arbetena med husets omgivning fortsätter hela dagen. Entwistle är på plats och instruerar Karlsson hur han skall gräva. Ljudkonstnär Shawn Decker har kommit från Chicago och experimenterar med det datorutskärda ornamenterade räcke, som skall fästas på betongbryggan
som leder till sovloftet. Räcket är ett samarbete mellan mig och Decker. Jag har gjort räcket och
Decker gör ljudet. Vi är intresserade av hur man estetiskt kan ”flytta över” känslan hos naturen
utanför, in i huset. Jag och Pitkäranta försöker göra detsamma genom att stilisera naturens former och använda dem i de arkitektoniska elementen. Vi vill också utvidga ornamentbegreppet
till att omfatta även konst inkorporerad i arkitekturen, samt ljud. Teoretiskt försöker jag hitta ett
nytt begrepp, Iconic space, för att beskriva denna utvidgade rumsuppfattning. Decker har med
sig små högtalare av olika storlek, som han temporärt fäster på olika ställen i den ornamenterade ytan. Ytan är gjord av aluminium, som inte har lika mäktig klangbotten som järn, vilket vi
ursprungligen tänkt som material, men Decker är ändå nöjd. Det är meningen att högtalarna,
vid sidan att producera ljud, skall fungera som en visuell del av ornamentiken. Vi får dock lämna
finslipandet tills Decker kommer tillbaka då huset är i det skicket att räcket finns fastsatt på sin
slutgiltiga plats och husets övriga ytmaterial inomhus är pålagda. Högtalarna på räcket har alla
olika egna ljud, påminnande om ett gammalt knarrande trähus. De styrs av en dator, som är
kopplad till sensorer utanför, vilka registrerar skillnader i ljusstyrka och temperatur, som sålunda
indirekt påverkar ljudlandskapet.
26.5. De inbjudna föreläsarna i mitt doktorssymposium Iconic Space kommer för att se på
huset. Arkitekten, professor Kathryn Findlay från Storbritannien intresserar sig för Protanet som
takmaterial. Arkitekt Steve Badanes, USA, gillar träarbetena uppe i datorstudion och blåklockan. Också några av stadens arkitekter är på plats och menar att hela projektets idé går upp för
dem först nu, när de är på plats. Jag är hela tiden mer och mer övertygad om att arkitekturens
väsen kan upplevas först i det byggda, inte i idén eller skissen. Arkitektur kan inte uppnås med
virtuella modeller, den måste upplevas fysiskt. Flera konstnärskolleger uttalar sitt gillande. Det
känns bra. Huset är en upplevelse, vare sig man gillar det eller inte.
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30.5. Katastrof. Någonstans har jag haft i bakhuvudet att fönsterprofilerna av aluminium kommer att bli för dyra, budgeten kommer att spricka ordentligt om vi gör fönstren med de färdigböjda Sapa profilerna. Men i stressen under slutet av maj med WILD-Fantasi och arkitekturutställningen som jag kuraterat för Wäinö Aaltonen museet i Åbo, symposiet och WILD-boken,
tänkte jag inte igenom allt ordentligt, utan lät Tarvasovi sätta igång med beställningen för att
inte arbetena skall stanna upp på bygget. Först nu då de inbjudna arkitekterna och konstnärerna lämnat Åbo har jag tid att stanna upp och tänka igenom hela fönsterproblematiken. Om
man räknar in de fönster som inte finns med i erbjudandet, dvs. de långa vertikala fönster som
är böjda upptill, samt de vertikala smala fönster som finns bakpå huset, så kommer den totala
summan för bara profilerna att stiga upp till 70-80.000 euro. Om man sedan räknar in glasen
som i de flesta fall måste formskäras för hand, kommer slutsumman att stiga till 100-150.000
euro för alla fönstren i huset. Allt för mycket!
Jag känner svetten tränga ut från handflatorna. Det finns en chans att profilerna ännu inte är
böjda, så jag ringer till Hasse Lönnberg från Sapa profilerna. Han säger att beställningen ännu
inte kommit från Tarvasovi. Jag ber honom hålla igen och inte låta beställningen gå vidare innan
jag gett klartecken. Sedan ringer jag till Henri Mustamäki från Tarvasovi och meddelar att min finansiering inte klarar av att göra fönstren på detta sätt. Resultatet skulle säkert ha blivit utmärkt,
men det finns ingen chans att göra dem så här dyrt. Han förstår mig och jag ber homom lägga
allt arbete med fönstren på is för tillfället, tills jag haft ett möte med Veijo Honka.
Jag inser att det var dumt att spara pengar genom att lämna Honka utanför hela vintern och
försöka klara oss på egen hand. Han kanske kunde ha förutspått den här situationen. Honka lovar komma och träffa mig på fredagen innan jag åker till Chicago.
31.5. Jag meddelar Heinonen & Juvonen att fönsterbeställningen tyvärr måste dras tillbaka.
De förstår att det blir för dyrt och att andra lösningar bör hittas. Det värsta är att detta betyder
att arbetena kommer att stå för en obestämd tid framöver. Situationen är den att innan glasen
finns på blåklockan, så kan ingenting annat göras. Taket kan inte täckas med Protan innan de
ställningar som behövs för blåklockans glasläggning har spikats fast och nedmonterats. Och
innan taket är vattentätt, kan inga arbeten göras inomhus. Inte heller yttervägarnas brädbekläd111

ning kan göras innan fönstren finns på plats. Det känns mycket deprimerande.
Heinonen & Juvonen har dock ett annat husprojekt som de kan åta sig under tiden så att jag
slipper betala lön för ingenting. Det känns ändå som ett nederlag att missa den bästa möjliga
arbetsperioden, sommaren. Men vad kan jag göra. Heinonen & Juvonen har tydligen insett att
det kan bli fördröjningar p.g.a. blåklockans glas och försäkrat sig om att de har arbete. De lovar
dock att fortsätta arbetena på huset så långt de kan, samt se till att de arbeten som ännu skall
göras, till exempel ventilationsarbetena, blir gjorda.
1.6. Möte med Frank Brummel, en studerande från Bildkonstakademin, som kommer att utföra sitt praktikarbete i samband med husprojektet. Under våra tidigare möten har det framkommit att Brummel jobbat mycket med sten, så jag föreslog att han kunde göra ett arbete i sten,
eller rättare sagt med färgade betongklossar, på området utanför husets huvudingång. Frank
visade sina tidigare arbeten. Specíellt hans intresse för biets dansmönster tyckte jag kunde bli
en utmärkt startpunkt för ett ornamentalt arbete i sten. Frank kommer att utarbeta ett mönster
för stenläggningen, som vi sedan diskutar vidare på. Arbetet kommer han att utföra i augustiseptember.
Aulis Salminen påpekar att han är färdig med ventilationsrören, som är dragna uppe på
mellantaket. Det behövs dock en annan person, en auktoriserad isolerare, för att göra isoleringen kring ventilationsrören. Hans arbetsinsats behövs, eftersom rören inte är dragna inne i
rummen, utan just under yttaket där de är utsatta för kylans påverkan. Salminen känner, förstås,
en lämplig person och jag ber honom fråga om denna person kan göra isoleringen så fort som
möjligt.
Det skulle förstås ha varit billigare att dra ventilationsrören inne i rummen enligt de ursprungliga planerna, men det skulle inte ha sett bra ut. Vi kunde inte heller, av hållbarhetsskäl, borra
stora hål genom den 14 meter långa limträbalken som vi ursprungligen hade tänkt.
1.6. Krismöte på tomten med Honka och Pekka Kallio. Honka råder mig att genast avbeställa
fönstren. Enligt honom kan man bra göra dem med billigare metoder, till exempel enligt dem
som Pitkäranta redan i ett tidigare skede föreslagit, men som Heinonen & Juvonen klassat som
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”lekstugefönster”. Honka menar att man nog kan kitta fast de organiskt formade fönstren i en
fanérram och att resultatet borde hålla en mansålder. Mera problem blir det med blåklockan,
som borde ha något slag av metall-lister under glasen där de träffar limträbalkarna för att leda
bort vatten. Honka lovar ha kontakt med Pitkäranta under tiden jag är i Chicago och utreda om
man hittar en snickarfirma, som kunde åta sig att utföra arbetena.
10.6. Jag är i Chicago och är orolig över hur husets framtid kommer att se ut. Pitkäranta skickar en e-post där han säger att han och Honka kommit överens om hur man kunde göra fönsterprofilerna. Honka skickar en e-post, där han säger att en firma kommer att ge en offert för att
göra husets alla fönster med profiler av fanér.
20.6. Honka skickar ett meddelande där han säger att firman meddelar denna vecka. Väntandet är mycket stressfullt, men det finns inget annat att göra.
28.6. Tillbaka i Finland. Honka skickar en e-post där det framgår att träverkstaden, Puutyöliike
Rasi, meddelat att de kan göra ramarna för alla husets fönster, inklusive blåklockan, av fanér för
en summa som är hälften till en femtedel av priset för aluminiumprofilerna. Men nackdelen är
att i jämförelse med aluminiumprofilen, som skulle vara så gott som ”evig”, så beräknar man
att träet håller ca. 20-30 år. Firman förutsätter att jag tillverkar modeller för fönstren i skalan 1:1
av hårdskiva. Men det duger lika så bra att göra det som jag föreslog, genom att skriva ut dem
i 1:1 skala på papper.
Jag ringer genast Reijo Rasi och säger att jag godkänner erbjudandet och att de kan börja
arbetena så fort som möjligt, så att vi har en chans att få fönstren på plats innan vintern.
29.7. Veijo Honka, Kari Luoto, från Lasiluoto, firman som kommer att göra fönsterrutorna,
samt Reijo och Jussi Rasi, far och son från träverkstaden Rasi, träffas vid blåklockan uppe på
Life on a Leaf husets tak och diskuterar hur vi skall komma framåt. Rasi kan börja med att göra
de trälister, som skall fästas på blåklockans limträbalkar, på vilka man skall fästa fönstren. Jag
blir mera positiv igen när jag hör att de kan börja göra dem redan nästa måndag. Värre är det
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att Lasiluoto kommer att stå stilla hela tre veckor i juli så att fönstren tidigast kan göras i början
av augusti! Men nu har vi i alla fall en ny strategi efter katastrofen med aluminiumprofilerna.
Träfirman vill också att Heinonen & Juvonen skall göra de ställningar av trä, som de skall arbeta
på för att fästa trälisterna på blåklockan. Vi får se hur Heinonen & Juvonen förhåller sig till det.
De arbetar för tillfället med ett annat bygge och i framtiden kommer det att vara fråga om att
anpassa de båda arbetsplatserna med varandra. För tillfället kan jag inte garantera när glasen
på blåklockan är färdiga och Heinonen & Juvonens arbete på bygget kan återupptas, så det är
i mitt intresse att de har en annan arbetsplats.
9.8. Jag målar lagerbyggnadens sockel, först med Kivisil betongskyddsmedel och sedan
med grön sockelfärg. Samtidigt ett experiment inför målandet av huvudhuset.
14.8. Då jag kom till bygget på morgonen kunde man ana att allt inte stod rätt till. Pekka
Sopola från snickarfirman Rasi var på plats, men inga ordentliga ställningar var gjorda, bara
några plankor lagda över de redan gjorda träprofilerna, som är fastskruvade på blåklockans horisontella balkar. Heinonen & Juvonen fanns inte på plats. Eftersom inga ordentliga ställningar
fanns gjorda, lämnade Sopola bygget för att jobba med annat i snickarverkstaden. Detta händer dagen innan glasfirman skall komma för att göra de exakta mätningarna för blåklockans
glasrutor!
Jag ringer Reijo Rasi, som menar att ställningarna absolut borde ha varit gjorda ordentligt,
också av säkerhetsskäl. Jag ringer Pekka Kallio, som får tag på Heinonen & Juvonen, vilka lovar
komma till bygget ”på eftermiddagen”. Men de dyker upp ganska genast efter samtalet och
tillverkar snabbt en ställning, som jag genast inser inte kommer att duga för Rasi. Den är för
tung för att Sopola skall kunna flytta den ensam. Jag ringer Rasi, som säger att han kommer
till bygget för att kolla in att den är OK. Rasi dyker upp och inleder med att säga att han inte
kan ha en anställd här med halvtaskigt gjorda ställningar... Jag märker att det ligger aggressioner i luften, men är inte riktigt klar över hur allvarlig situationen är. Det märker jag först när
vi klättrat upp till blåklockan och Rasi inspekterat ställningen. Enligt honom bör det byggas en
avsats runt hela blåklockan, på vilken man lätt kan skjuta in plattformen inifrån blåklockan mel114

lan balkarna. Den ställning som Heinonen & Juvonen gjort är för svår att flytta på. Heinonen &
Juvonen påstår det motsatta och man märker att det i grunden är Heinonens & Juvonens principiella ovilja att göra ställningarna, som ligger bakom. De inser nog också att den inte riktigt
motsvarar det som Rasi vill ha. Rasi blir arg och slänger ur sig förolämpningar, som Heinonen
& Juvonen besvarar med att dra sig tillbaka och vägra att befatta sig med att planera vidare på
ställningsbygget. Det är inte långt från att det går till handgemäng. Jag blandar mig inte i grälet,
utan försöker medla genom att ringa efter Honka, som är den enda som har tillräcklig auktoritet
för att hitta en utväg ur den inflammerade situationen. Honka anländer och lyckas lugna partnerna. Men det finns ingen chans att Heinonen & Juvonen kommer att göra ställningarna efter
utskällningen, så jag erbjuder mig att komma och flytta på den när Pekka Sopola behöver det,
bara han ringer mig en halvtimme innan. Heinonen & Juvonen avlägsnar sig och jag är rädd för
att stämningen sjunker på bygget efter den här förödmjukelsen. Jag är dock också mån om att
arbetena med blåklockans fönsterprofiler går vidare, så jag måste därför ställa mig utanför dispyten. Därför är det bra att ha personer, som Honka och Kallio, med vars auktoritet beslut kan
göras, som de inblandade kan respektera. Men bra är det inte för stämningen på byggplatsen.
Kallio och Honka menar att orsaken är att det finns en oskriven lag om att ett bygglag inte
gör ställningar åt ett annat bygglag. Ställningarna görs av dem som använder dem. Det kanske
också finns en protest mot en underliggande hierarki. Att timmermän gör ställningarna åt snickarna dvs. att snickarna är för fina för att göra timmermansjobb.
15.8. Arbetena med fönsterprofilerna för blåklockan fortsätter. Kimmo Landell från Lasiluoto
gör hårdskivemallar av blåklockans undre fönster. Tyvärr är kasten så stora mellan de individuella
fönstren att samma mall inte kan användas för alla de andra, i princip, likadant formade fönstren.
Därför måste alla skäras individuellt för att på bästa sätt passa in i de färdigt fastsatta träprofilerna. Om samma mall används, blir det för stora springor mellan fönstren och profilerna och
det blir svårt att kitta fast dem ordentligt. Honka ritar upp lösningen för hur blåklockans övre
fönsterrad slutar mot den del av trä som kommer att göras horisontellt överst på blåklockans
topp. Landell menar att han bra kommer åt att kitta fönstren om toppen av trä på blåklockan
lagas innan fönstren sätts på plats. Det är goda nyheter eftersom Heinonen & Juvonen nu ge115

nast kan sätta i gång med att laga toppen samt även lägga brädor på taket. Det kommer att ta
kanske en månad innan glasen kommer och det är viktigt att få huset vattentätt inför senhöstens stormar.
16.8. Jag fortsätter med att putsa huvudbyggnadens betongsockel med järnborste. Efter
det lägger jag på ett lager med primer (Kivisil) som binder damm och smuts, samt hindrar kalk
från att tränga ut genom sockelfärgen. Tanken är att måla det avsnitt av sockeln, som finns invid huvudingången, där Frank Brummel kommer att göra ett arbete i betongsten. Så man inte
behöver klotta ner stenarna vilket lätt är fallet om man skjuter upp sockelmålandet tills det att
stenarna finns på plats.
26 m2 gula stenar och 26 m2 svarta stenar för Brummels arbete anländer till bygget med
lastbil från Lemminkäinens lager.
17.8. Jag forsätter att jobba med sockeln. Nu blir det spännande. Det gäller att få den rätta
gröna färgen. Lagerbyggnaden fick utgöra experimentlaboratorium och den gröna färgen (Tikkurila Monicolor M052) visade sig vara utmärkt. Nyansen är kraftfullare och ”grönare” än de
som brukar finnas på de färgkartor, som det finska folket skall följa. Det blir samma gröna färg
som på lagerbyggnadens sockel och på de stödbalkar, som finns under huvudbyggnadens
takfång. Jag gör ett prov genom att måla enbart ytorna runt ornamenten, som finns som avtryck i sockeln. Det blir inte så bra. På avstånd avtecknar sig ornamenten nog på ett häftigt sätt,
kanske kontrasten t.o.m. är för stor, men det ser tyvärr ut som om man hade handmålat ornamenteringen på sockeln och det är inte min avsikt. Genom att måla även ornamenten i samma
färg som den kringliggande ytan på sockeln får man en sådan effekt som bara ett avtryck kan
ge; figurerna tas fram av ett delikat spel av ljus och skugga. När dessutom ett spel av ljus och
skugga faller på sockeln som animeras av solen och vinden i träden runtom, kan man redan
tala om skönhet.
18.8. Jag målar taksprånget på datorstudion. Än en gång. Arbetet har redan pågått under
några veckor i flera etapper, först ett lager av träskydd sedan tejpning, sedan ett lager av vit
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färg och sedan det andra lagret. Efter det en ny tejpning och sedan grön färg på taksprångets
utstickande stödbalkar och ytterbräde.
22.8. Honka och Kari Suominen från Veljet Saarenhovis metallverkstad diskuterar hur de lister
av aluminium skall se ut, som fungerar som en undre stödkant för fönstren till blåklockan. De
måste vara ca. 10 cm breda nedåt för att kunna fånga upp allt vatten som rinner ner för klockans
glas så att inget söker sig in i träkonstruktionerna. Listernas slutgiltiga längd måste dock sågas
till på platsen. Det har visat sig att trots de noggranna datorritningarna för blåklockans limträbalkar, så har små förskjutningar dock skett, då balkarna satts på sina platser. Det behövs inte mer
än några millimeter, för att fönsterstorleken skall ändra så mycket, att man inte kan använda sig
av de fyra mallar, som vi tänkte att man kan tillverka alla fönstren utgående från. Nu måste alla
fönster och alla lister mätas och tillverkas individuellt och det gör att kostnaderna stiger.
Dessutom tillverkas mindre, 10 cm långa, lister för att hålla de fönster, som kommer till datorstudion, på plats.
25.8. Snickare Pekka Sopola har varit på bygget varje dag under flera veckor, först för att göra
träprofilerna för blåklockan och nu för att göra datorstudion klar att motta sina fönster. Vi besluter att göra två fönster som går att öppna, båda placerade på var sin sida av studion i den
del som finns längst mot blåklockan. Utgångarna fungerar dels som nödutgångar; en stege bör
byggas på den ena sidan av huset, på vilken man kan klättra ner från taket. Men de fungerar
också som utgångar till taket för att man skall kunna komma ut och göra underhåll, tex putsa blåklockans glas. Den viktigaste orsaken för att två utgångar görs är att blåklockan inte har något
fönster som går att öppna och jag vill att man skall ha möjlighet att ha ett korsdrag där under
heta sommardagar.
29.8. Konstnär Markku Haanpää jobbar med att måla sockeln färdig.
30.8. Jag städar på mellantaket bland ventilationsrören eftersom Heinonen & Juvonen stax
kommer att täcka igen taket med brädor.
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4.9. I dag är det min födelsedag. Som present kan jag dansa på husets tak, som nu blivit färdigt bredlagt. Känslan är enorm. Vi kan dock inte avlägsna skyddspresenningarna ännu, eftersom blåklockans glas fortfarande inte finns på plats. Nu borde också Protan-plasten på taket
läggas, så taket blir skyddat mot regn. Fönstren måste dock sättas på plats innan Protanet, eftersom glasmontörerna kräver att ordentliga ställningar fästs på taket och de kan förstås skada
Protanet, om det finns under dem. Det enda som blir på efterkälken är blåklockans små blad,
taket på klockan, vilka inte kan göras innan presenningarna är borta. Men enligt Honka så kan
taket bra göras efter det att glasen är på plats. Stödställningarna för presenningarna bara lyftes
en efter en och sätts sedan tillbaka på Protanet. Det är en massa pusslande för att få de olika
arbetsmomenten att komma i rätt ordning och se till att inte arbetena står stilla. Heinonen &
Juvonen har det andra husprojektet att arbeta med, så det är inget problem ur deras synvinkel,
vilket är viktigt.
6.9. Juha Seppälä från Protan är på plats och undersöker taket för att kunna avgöra hur Protanet skall läggas. Han föreslår att vi nu medan presenningarna och deras stödställningar är på
plats, lägger ett lager runt takkanterna. Han frågar om det estetiskt går för sig, effekten blir ju
en annan om mattorna läggs i rena band från takets mitt ända ut till kanten. Jag säger OK, allt
för att arbetena skall gå så snabbt att taket kan bli färdigt innan höststormarna.
7.9. Konstnär Susanna Peijari målar blåklockans limträbalkar blåa. Hon måste dock vara försiktig med att ingen färg kommer på de delar av träprofilerna mot vilka glasen kommer, eftersom kittet inte fäster på färgen. Jag har gjort många prov för att hitta den rätta blå färgen. Min
ursprungliga ide var att måla med ett transparent möbellack, så att träets struktur och essens
anas bakom färgen. Men ingen nyans har jag varit riktigt nöjd med. I ett skede av experimenterande målade jag en vanlig planka med den transparenta färgen och det såg mycket bra ut.
Jag fattar inte varför det inte ser lika bra ut på limträytan?
Just innan Peijari skulle börja måla kom jag underfund med att det inte är frågan om färgnyansen, utan att orsaken ligger i limträbalkens ytstruktur. Limträbalkarna består av hoplimmade
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ca. 4 cm breda träribbor. Mellan ribborna finns en synlig linje, som klipper av mönstret av kvistar
och årsringar. Detta gör att en enhetlig träyta inte kommer till stånd, utan ytan blir splittrad och
orolig. Därför ser färgen bättre ut på den enhetliga brädytan, som har ett obrutet mönster och
likaså på Kerto träbalkarna, som har en enhetlig fanéryta, som yttersta lager. Jag köper sålunda
i stället för den transparenta färgen en täckande trälasyr, Vinha. Enligt Heinonen & Juvonen är
det också ett bra val, eftersom det kan bli rätt fuktigt inne i blåklockan och det kräver att balkarna målas i en utomhusfärg, som till exempel Vinha.
10.9. Konstnären Markku Haanpää målar datorstudions fönsterkarmar, efter att jag först satt
på ett lager med träskyddsfärg. Vi använder Vinha, som är en beprövad utomhusfärg. Den blåa
färgen verkar ljusare än jag tänkt mig. Man måste använda ett annat sätt att välja färger för utomhusbruk, eftersom ljuset utomhus är så starkt.
12.9. Jag målar en andra gång med den blåa färgen och städar upp i datorstudion och blåklockan så att man bättre skall kunna arbeta med fönstren.
13.9. Frank Brummel får sitt arbete färdigt. Jag är mycket nöjd, bikupemönstret gör det till en
högtidlig upplevelse att stiga in genom huvudingången och påminner om de ornamenterade
golven i italienska kyrkor. Brummel har valt att avsluta mönstret genom att såga stenarna i en
organiskt formad linje. Det svåra är att få kantlinjen, som inte är en rent cirkelsegment, utan följer husets linjer på ett ungefärligt sätt, att hålla sin stringens. Linjen sackar litet på några ställen,
men med tanke på arbetets svårighet, har Brummel lyckats utmärkt. Problemet med de ”småbitar” som uppstår då man skär stenarna i en organisk linje, har Brummel löst så att han skurit
bort 3-4 cm från den 8 cm tjocka stenens yta och på så sätt gömt det mesta av stenens massa
under den sand som han lagt på kring kanterna. Det som syns är den lilla biten, men under sanden finns största delen av stenens massa.
14.9. Honka är på plats och vi går igenom höjden på de fönster, som skall placeras vertikalt
från golvet på första våningen och gå ända upp till taket i en av ”bladets taggar”. De måste gö119

ras i två delar. Ett av problemen är att bestämma om det skall göras ett avbrott där fönstret går
invid betonggolvet på den andra våningen. Det kommer i så fall att bli en 40 cm stor ”lucka” i
den rena fönsterlinjen. Men eftersom alternativet är att det blir en öppning mellan andra våningens rum och första våningen, som gör att de två rummen inte blir ljudisolerade så besluter
vi att ta det första alternativet.
16.9. Arbetsmodellen av huset har varit utställd hela sommaren på WILD Fantasi och arkitektur-utställningen, som jag kuraterat för Wäinö Aaltonen museet i Åbo tillsammans med den
kanadensiske kuratorn Jen Budney. Efter utställningens slut fraktades den danska konstnärsgruppen N55:s Microdwelling, en enmansbostad, till tomten. Den kommer att fungera som en
gästbostad och som min son Adrians månlandare. Under utställningen gång ordnade museet
guidade turer till huset.
17.9. Pitkäranta är i Åbo för att kolla in fönsterlösningarna. Vi besöker Lasiluoto och efter
diskussioner besluter vi att göra alla fönstren förutom de i datorstudion tvådubbla Det borde
räcka till. Endast datorstudion får tredubbla fönster, eftersom det utrymmet är det som är mest
utsatt för vind. För att spara pengar besluter vi – i det här skedet, vi ändrar oss senare – att inte
låta skära glasen för de hjärt-, blad- och droppformade fönstren med dator, utan att göra dem
med rektangulära glas, på vilka jag sedan sågar profiler i form av hjärtan, blad och droppar. Pitkäranta har utarbetat ett förslag hur detta tekniskt skall lösas, som Honka skall ta ställning till.
20.9. Saarenhovis metallverkstad har tillverkat de skyddslister av aluminium, som Honka planerat för att sätta som stöd för fönstren på blåklockans understa kant. Sipola sågar dem i rätta
längder och skruvar fast dem. Allt är nu färdigt för att ta emot fönstren.
Jag putsar första och andra våningens betonggolv, för att de skall vara klara för gjutningen
av golvvämesystemet.
22.9. Heinonen & Juvonen lägger ett lager av Finnfoam isoleringsskivor på första och andra
våningarnas golv, på vilket de lägger näten av armeringsjärn.
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1.10. Warmia är på plats för att lägga ut golvvärmerören. Husets form, eller snarare de irreguljärt utplacerade näten av armeringsjärn, gör dock att man inte kan sätta fast rören mot armeringsnätet på det sätt man normalt gör. Normalt är näten symmetriskt utplacerade, men i
Life on a Leaf huset korsar näten varandra på osymmetriska sätt. Det här betyder att Heinonen
& Juvonen måste höja upp näten med för ändamålet gjorda plastkoner, som de skaffat. Efter
att detta är gjort, kan man fästa rören med knippband. Heinonen & Juvonen menar att jag skall
granska räkningen, som Warmia kommer att skicka, för att få ersättning, eftersom detta sätt blir
betydligt billigare för Warmia.
2.10. En grupp studerande från Åbo konstakademis första klass hjälper mig att bygga fågelbo-skulpturen, som placeras i skogsbrynet på husets högra sida (sett från norr). Jag är skeptiskt
inställd mot konstverk gjorda i naturen, eftersom naturen i sig besitter en absolut skönhet. Men
eftersom jag inte heller vill att naturen skall betraktas ”som genom ett fönster”, utan tror på
en stegvis mediering mellan huset och den omgivande ”vilda” naturen, kommer jag att experimentera med olika sätt att göra denna mediering. Entwistles miljöplanering är ett sätt. De två
ramperna, som finns mellan huset och den omgivande naturen har en delvis ansad ängsnatur
och avslutas med ett dike som avskärmar naturen på berget, som finns i ett naturligt, oansat,
tillstånd, både visuellt och symboliskt. Jag vill lägga in fågelboet i denna gränszon, där det på
ett sätt ”stör” naturen, men å andra sidan utgör en förmedlande länk, så att naturen inte blir
som på ett fotografi.
3.10. Heinonen & Juvonen ringer och säger att jag borde knipsa av alla de plaständar som
sticker upp från de tusentals knippband, som Warmias montörer använt för att fästa värmerören
vid armeringsnäten. Montörerna har valt att inte knipsa av dem, trots att de borde vara medvetna om att när betongen läggs på plats, så rycks lätt dessa plaständar upp och den översta
ändan blir synlig ovanför betongytan. Vad det gäller vårt hus, där flera delar av golvytan kommer att vara bemålad betong, skulle detta lätt bli ett estetisk problem. Jag och Marjo jobbar
hela eftermiddagen och nästa dag med att knipsa av plaständar.
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5.10. Gjutningen av betong på golven över golvvärmeslingorna pågår hela dagen medan
jag är på resa.
6.10. Marjo lägger på skyddsplast över golvytorna så att inte betongen skall torka för snabbt.
Om den gör det, så bildas det sprickor i betonggolvet. Heinonen & Juvonen menar att det nog
annars också gör det, men inte i samma utsträckning.
8.10. Genast jag kommer hem från resan skyndar jag till huset för att se hur gjutningen lyckats. Gjutningsarbetet ser bra ut, men vi borde har skyddat metall och betongpelarna, eftersom
det har stänkt betong på dem och det är mycket svårt att putsa dem rena. Man borde hela tiden tänka ett steg i förväg.
Pekka Sopola med medhjälparen Saarinen arbetar med att göra träprofilerna för de vertikala
fönstren på husets sidor.
9.10. Möte med Veijo Honka och snickaren Pekka Sopola för att diskutera hur vi skall göra
med de ikoniska fönstren (bladet, dropparna, hjärtat, munnen). Jag förklarar för Honka att vi
tyvärr inte har råd att formskära glasen för fönstren. I stället måste vi hitta på ett sätt att på rektangulära fönster applicera former av trä, som täcker delar av fönstren och på detta sätt ta fram
den önskade formen.
Honka, som inte är alltför ivrig att gå med på denna lösning, föreslår att Sopola först gör
träprofilerna för de rektangulära fönstren och sätter fast dem utanpå de vertikala limträbalkarnas ytterkant i väggen och att jag sedan sågar ut de önskade formerna i fanérskivor, som läggas
på båda sidorna tätt mot fönstren. Problemet är att det regnvatten som kommer mot fönsterrutorna måste avledas med hjälp av plåtbläck som placeras på fönstrens nedre sida. Hur skall
dessa konstrueras om vi har en yttre fanérskiva som täcker delar av fönstret? De borde finnas
på det rektangulära fönstrets undre del. Vi kom till att man kan göra så, att plåten fästs på träramen under det rektangulära fönstret. Plåten sticker ut genom en springformad öppning i det
formsågade fanéret och träpanelen på husets utsida. Det blir kanske inte så snyggt, men så kan
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vi spara pengar, då fönstren inte behäver formskäras och inga specialplåtar tillverkas.
10.10. Heinonen & Juvonen förhåller sig humoristiskt till förslaget. Enligt dem så är det enda
riktiga sättet att göra ordentliga formfärdiga träprofiler och sedan skära ut fönstren med datorstyrd skärning så att de får den rätta formen. Inget bluffande duger för dem. Fönstren är en av
de detaljer, som man kommer att kunna beundra om de görs på ett vettigt sätt och inte med
hjälp av bluff. Men de har även andra synpunkter; om fönstren görs på det sätt vi planerat, så
kommer man inte att kunna fästa den yttre fanérskivan direkt mot fönstret och komplicerade
isoleringar måste göras. Även den del av den yttre träpanelen, som kommer mellan springan
med plåten och fönstrets undre form, måste läggas dit på ett tillräckligt avstånd från fanérskivan. Då kan en massa rosk, blad etc., samlas därinne och ge upphov till svampbildning, etc.
Jag känner mig pressad. Ekonomin å ena sidan kräver att jag hittar en maximalt fördelaktig lösning. Men å andra sidan: om husets konstnärliga och arkitektoniska (eller snarare tektoniska/
konstruktionella) värde sjunker med en dålig teknisk lösning, så är inte det bra det heller. Huset
är ju delvis ämnat som ett studieobjekt i hur man skapar organiska former. Jag besluter mig för
att skicka filerna med de datorritade fönstren åter en gång till Lasiluoto, för att få ett anbud på
hur mycket det kommer att kosta att få dem skurna i former.
15.10. Jag stryker ett lager av träskyddsmedel på de vertikala träprofiler som Sopola med
medhjälpare gjort för bottenvåningens fönster.
16.10 Tillsammans med Marjo stryker jag det första lagret av grön utomhusfärg (Vinha M053)
på träprofilerna. Nyansen är mörkare än på sockeln. Det är rätt så fuktigt och definitivt inte det
bästa vädret att måla i, men hösten blir bara mörkare, våtare och kallare, så målningsarbetet
måste göras så fort som möjligt, om vi skall ha en chans att få fönstren på plats innan vintern.
Sopola lyckas med att göra den första böjda träprofilen för de vertikala sidofönstrens övre
del. Det ser mycket bra ut.
Sopola och Saarinen tejpar ett lager av aluminiumfolietejp på blåklockans träprofiler på vilka
man kommer att lägga glasrutorna följande dag. Det blir en dyr tejpning att ha snickarna att
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göra den, men å andra sidan så har de ansvaret för att profilarbetet blir väl utfört. Så ur den
synvinkeln är det vettigt att de gör det och inte jag och Marjo.
17.10 Blåklockans fönster kommer äntligen. Jag måste tyvärr vara i Helsingfors, så jag missar
händelsen. Ett litet mätfel gör att Sopola måste hyvla ner de lister, som finns mellan de övre
och nedre fönsterraderna, men annars lyckas man få största delen av fönstren på plats. Jag
träffar Pitkäranta i Helsingfors och vi diskuterar bl.a. spiraltrappans utförande. Jag har en idé
om att göra förvaringsutrymmena, dvs. hyllorna mot väggen runt spiraltrappan, av material
som blivit över då huset byggts. Under diskussionerna kommer vi fram till att vi kunde utvidga
konceptet och även göra trappstegen av överloppsmaterial. På undre sidan av trappstegen, till
exempel sågade ur överbliven och mögelskadade 18 mm fanérskivor (behandlade med mögeltvättmedel), skulle vi skruva fast bitar av battingar, vindskyddsskiva, etc.; på den övre sidan,
på vilken man går, skulle jag limma fast olikfärgade bitar av linoleum, som blivit över från ett
konstprojekt. Vi kan sålunda ge husbygget en liten, men konceptuellt betydelsefull, länk mot
en återanvändningskultur.
Vi skickar ut offerter för de formskurna fönstren till fyra andra glasfirmor för att kunna se hur
Lasiluotos priser förhåller sig till dem.
Sopola och Saarinen jobbar vidare på de vertikala fönstren vid ”bladets taggar”. De böjda
övre fönsterprofilerna är mycket komplicerade att göra. Listerna görs av fanér, som nog böjer
sig bra, men eftersom de böjda limträbalkarna, mellan vilka fanérlisterna skall böjas, inte är
parallella med varandra och böjer sig i olika vinkel gör det att man hela tiden måste korrigera
fastsättningen av profilen i limträbalkarna, med små klossar sågade i en individuell vinkel. Resultatet är dock utmärkt, men det tar tid. Sopola och Saarinen har varit på bygget i flera månader nu och det blir dyrt!
25.10. Juha Metsälä från Protan kommer till bygget med två takläggare från Estland, som kallar sig Marx och Ints. Lasiluoto är ännu i färd med att montera och kitta fönstren på blåklockan.
Rasi kommer med en överlopps dörr, som kan fungera som en temporär ytterdörr. Det är ännu
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ingen vits att sätta in den slutgiltiga ytterdörren, eftersom en massa material fortfarande skall
tas in genom dörren (det är den enda i huset!) och den kan därför lätt skrapas. Rasi menar att
han i sin verkstad har flera överblivna dörrar och att jag kunde komma och ta en titt. Kanske nån
av dem kunde användas i huset? Jag åker till hans verkstad där jag faktiskt blir övertygad om att
man kunde ha en rad olika dörrar till varje rum i huset. Rasi har till exempel en dörr som restaurerats för Paavo Nurmis hus, som blivit över då firman restaurerade huset. Dessutom finns två
dörrar, som gjordes för ett jugendhus i Åbo. Jag låter dock idéerna mogna.
26.10. Inga svar kommer på de offerter vi skickat ut för de ikoniska fönstren (hjärtat, bladet,
munnen, dropparna). Glasfirmorna har tillräckligt med jobb och klarar sig utan ett dylikt komplicerat projekt. Lasiluoto har dock redan tidigare lovat göra dem, men kan inte ge någon tidtabell
eller budget. Jag gör ett viktigt beslut att inte göra fönstren så att glaset är rektangulärt och den
ikoniska formen sågas ut i fanér, som läggs på fönstret. I stället görs både profilen och glaset enligt samma mall. Sålunda blir resultatet mera ”ärligt”. Sopola får till uppgift att göra de ikoniska
profilerna så fort som möjligt. När de finns infällda ritas nya mallar i hårdskiva som utgångspunkt
för glasen, som inte datorskärs utan skärs för hand utgående från mallarna.
28.10. Marx och Ints jobbar med taket hela veckoslutet och lyckas få nästan alla takytor täckta
med Protan-plast. Systemet med att stegvis lyfta upp battingarna som håller upp takets skyddspresenningarna och lägga Protan under dem i etapper, lyckades. Det enda som de inte hann
göra, är de delar av blåklockans bakre del som är av trä. På kanten mellan trädelen och glasdelen bör det ännu läggas en specialböjd aluminiumlist, som görs av Saarenhovi. Men jag kan
sova nätterna i lugn och ro, taket håller vatten. De blåa presenningarna håller vi forftarande kvar
som ett extra skydd. De träbattingar på vilka presenningarna är fästa är alla löstagna från taket
för att Protanet kunde läggas på plats, så det finns en risk att hela presenningstaket rycks loss av
en stark vind. Jag fäster träkonstruktionen under presenningarna med rep, som dras genom de
vertikala – fortfarande fönsterlösa – fönsteröppningarna och fästs inne i husets andra våning.
29.10. Jag fortsätter att måla de vertikala fönsterprofilerna med ett andra lager av grön färg.
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Marjo har gjort samma arbetsmoment under de senaste dagarna. De är nu färdiga att ta emot
fönstren. Lasiluoto har dock inte ens gjort mallar av hårdskiva för dem ännu. Och vi måste få
alla fönster på plats, innan vi kan bespruta innerväggarna med ekofiber.
30.10. Lasiluotos installatörer lägger det sista lagret av kitt mellan blåklockans fönster. Det
ser bra ut. Jag ringer Aulis Salminen, som gör ventilationen i huset. Han borde komma och installera ventilationspiporna, som sätts på taket till datorstudion. Pitkäranta och jag har redan i
ett tidigare skede märkt ut de platser där de tre rören kommer att resa sig i en linje på mitten.
Estetiskt passar de mycket bra in i idén om datorstudion som en ”pråm”.
Det finns bara ett varumärke som dyker upp då man söker efter ventilationspipor i Finland,
Vilpe. Deras modeller, i plast, ser dock hyfsade ut och har ett rätt organiskt utseende. Det gäller
dock att välja färg och jag har ännu inte beslutit om de blir röda, gröna eller svarta.
1.11. Lasiluotos installatörer har varit på plats och satt fast alla fönster i datorstudion, förutom
de två öppningsbara fönstren. För datorstudions fönster måste vi göra specialtillverkade 10
cm långa aluminiumlister, så att fönstren hålls ordentligt på plats när kittet torkar. Utgången till
taket sker via de öppningsbara fönstren, så de är i flitig användning. Jag beställer listerna från
Saarenhovis metallverkstad.
Aulis Salminen meddelar att han inte kan komma förrän efter en och en halv vecka! Vi måste
få ventilationsrören installerade i datorstudions tak, eftersom vi planerat att spruta ekofiber (Ekovilla) samtidigt både in under taket på datorstudion och huvudtaket. Allting skjuts framåt hela
tiden, ett faktum som jag – nästan – har lärt mig att leva med under den utdragna byggprocessen. Lasiluoto meddelar att de inte kan åta sig att göra de resterande glasen på ett par veckor
ännu, fabriken är alltför pressad. Ingen av de firmor från vilka vi begärde offert för glasen har
lämnat in något svar. Det betyder att alla har tillräckligt med jobb och ett mera komplicerat
projekt, som det här, blir lämnat åt sidan. Man får in pengarna på lättare sätt.
9.11. Jag besöker Puutyöliike Rasis kontor i Raisio för att hämta de första fönsterprofilerna, droppfönstren och Melnikov-fönstret, för att ta dem till min studio och måla dem. Melni126

kov fönstret är kopierat från den ryske arkitekten Konstantin Melnikovs hus i Moskva, byggt
1927-29. Huset består av två cylindrar infogade i varandra. Fasaden är klädd med dylikt formade fönster. Idén är att sitta på toalettstolen i den lilla wc:n på andra våningen och betrakta
omgivningen genom ett Melnikov-fönster.
Fönsterprofilerna ser jäkligt fina ut. Jag kollar också in överloppsdörrarna en gång till. Det
finns två dörrar till ett Jugendhus man restaurerat. Dörrarna är höga och smala och har små
fönsterrutor på den övre sidan. De skulle passa in på varsin sida av den smala korridoren, som
går mellan de två rummen på andra våningen. Via fönstren skulle ljus komma från rummen ut
i korridoren. Genom att sätta upp ett färgat tyg som täcker fönstren, kan man hindra insyn i
rummen. Enligt Rasi är de tillräckligt ljudisolerade. En ram måste dock göras och dessutom
borde de målas i en färg, som måste bestämmas. Trots att jag får dörrarna gratis, så kommer
ändringsarbetet att kosta.
10.11. Jag hämtar hjärt- och munfönstren från Rasis verkstad. Det känns inspirerande att ta i
de fint böjda träprofilerna. Det var säkert också ett estetiskt, kanske också ekologiskt, bra val
att inte använda aluminium, utan finskt trä! Trä är ett fint och organiskt material. Jag målar profilerna i tre omgångar; först en gång med träskyddsmedel, sedan två lager med Vinha täckande träskyddsfärg; dropparna blir blåa (Vinha M016), läpp- och hjärt-fönstren röda (Vinha L137).
Melnikov-fönstret målas svart (Pika-Teho 0202). Profilerna målas runtom för att inte släppa in
fukt. De kommer säkert att vara utsatta för väta en lång tid innan väggarna blir ordentligt lagade.
21.11. Jag fraktar alla profiler från min ateljé, där jag målat dem, till byggplatsen. Jag är orolig att den gröna färg jag målat det bladformade fönstret med är för ljus och när jag jämför de
nymålade profilerna med de vertikala grönmålade profiler, som redan finns på plats i huset,
inser jag att jag hade rätt i min intuition. Jag hade i misstag tagit den gröna färg vi använt för
taksprånget. Den skiljer sig inte mycket från den aningen mörkare gröna färg, som vi använt för
de vertikala profilerna, men det hjälper inte, jag får lova att måla om dem.

127

24.11. Nu är de bladformade profilerna målade med rätt färg och transporterade till huset.
Heinonen & Juvonen har också återvänt efter några månaders paus, då Sopola gjort fönstren
i Rasis verkstad.
25.11. Fönsterprofilerna är alla på plats och Sopola och Saarinen är redo att fälla in dem i
väggen. Men Heinonen & Juvonen föreslår att man innan profilerna sätts fast, bör skruva en
3 mm fanérskiva på fönsterprofilernas yttersida, som vätter mot innerväggen, så att man samtidigt får en fönstersprång. Det blir ytterst svårt att göra det i ett senare skede. Vi instämmer.
Sopola sågar först lämpliga fanérsatser i Rasis verkstad och vi börjar lägga in profilerna först
nästa dag.
Salminen är på plats för att sätta fast ventilationspiporna på datorstudions tak. Det finns tre
stycken. Den längst bak är en takfläkt (Huippuimuri, Top fan) med en inbyggd motor som driver kökets osfläkt, den mellersta och samtidigt smalaste är avloppsluftaren (Viemärin tuuletus,
Sewerage vent pipe), och den längst mot blåklockan är en frånluftshuv med hatt (Poistoputki ja
hattu, Discharge pipe and hat). Jag har valt precis likadana utgångar som de flesta andra småhusbyggare i Finland. Det finns tydligen bara EN firma som tillverkar sådana; Vilpe. Men i själva
verket har de en ganska trevlig organisk form och påminner avlägset om de fina skorstensmodellerna på husen i Venedig. Jag att huset skall vara en blandning av olika estetiska förhållningssätt och att man även skall kunna använda sådant som ”alla andra använder”. Jag tycker
att de kommer att passa bra för datorstudion och ökar känslan av att studion skall påminna om
en pråm, som stuckits in i blåklockan på taket. Jag inspirerades av en av de färjor, som jag åkte
på mellan de små öarna utanför den brasilianska kusten nedanför Bahia. Min tanke är också
att man i ett senare skede kan skruva fast en specialutformad fortsättning av plåt på uttagens
översta del, hattarna, för att ge dem ett personligt utseende. Färgen på piporna blev svart. Jag
tyckte att det behövs en neutral färg mitt i den färgextas, som annars utmärker huset. Piporna
och Melnikov-fönstret är svarta, inget annat!
26.11. En stor dag, den första organiskt formade fönsterprofilen sätts in i väggen. Det blir det
munformade fönstret i Adrians rum.
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28.11. Det hjärtformade fönstret i vårt sovrum fälls in i väggen och man ser för första gången
hur fin den utsikt är som vi kommer att ha när vi vaknar i vår säng; Åbo slott och hela hamnen,
mynningen på Aura å. Årstiderna kommer att bestämma hur mycket vi ser; på sommaren skyms
en del av stadsutsikten av bladen på träden.
29.11. De första profildelarna från den bladformade fönsterhelheten fälls in i väggen. Det ser
bra ut.
Heinonen & Juvonen upptäcker att en del av Protan-skarvarna är dåligt gjorda där Protanet
böjer sig upp mot blåklockans kant och att vatten lätt kan nå taket via små hål. Jag ringer Juha
Metsälä från Protan, som lovar komma och kolla. Taket är inte helt färdiglagt ännu, så det kan
vara fråga om att skarvarna saknar en bit Protan, som borde finnas där.
30.11. Eftersom vi inte vet när Lasiluoto lyckas tillverka glasen för fönstren måste vi försöka få
rutorna täckta med något annat material för att få huset uppvärmt innan vintern kommer. Heinonen & Juvonen föreslår Finnfoam isolerings-skivor. Skivorna kostar men vi MÅSTE få huset
varmt. Det blir min uppgift att med sticksåg såga ut temporära fönsterrutor av Finnfoam skivor.
Heinonen & Juvonen fortsätter med att värmeisolera de öppna fogarna mellan fönsterprofilerna
och väggbalkarna. De använder en tätningsull baserad på linolja, som är betydligt mer ekologiskt riktigt, än motsvarande med glasfiber.
Heinonen & Juvonen menar att vi måste få en ordentlig värmare på ca. 50 Watt för att kunna
värma upp huset. Det räcker inte med den lilla värmare, som Heinonen & Juvonen har. Huset
måste vara någorlunda varmt, innan man kan spruta den värmeisolerande ekofibern på väggarnas insida. Den innehåller vatten och därför får den inte frysa. Vi kan inte heller sätta på golvvärmen direkt, eftersom det finns en risk att vätskan i rören fryser och spräcker rören. En ordentlig
värmare måste sålunda hyras och den drar förstås mycket bränsle. Men å andra sidan går det
hoppeligen snabbt att få ekoullen sprutad på väggarna och huset uppvärmt. Först efter det kan
golvvärmen sättas på. Stämningen är en aning stressad, eftersom ingen vet om vi kommer att
lyckas få huset varmt till julen. De firmor som gör isoleringsbesprutningar är mycket upptagna
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just nu, det är säsong.
3.12. Pekka Kallio har kontaktat en firma, JJ-villa, som isolerar med ekofiber. Trots ansträngd
tidtabell så gör man ett undantag för mitt hus och räknar med att kunna isolera huset under
vecka 51. Det här är goda nyheter! Det finns en god chans att få huset varmt till julen!
10.12. Heinonen & Juvonen har hyrt en oljevärmare, som sakta värmer upp hela huset. Jag
kontaktar dörrfirman Ovitehdas Vihanto för att fråga efter en glasförsedd balkongdörr för en
fransk balkong, dvs. en dörr som öppnar sig inåt, till Marjos rum på andra våningen. Enligt Vihanto kan man inte tala om en dörr i detta fall, eftersom det inte finns något, som skyddar mot
regn ovanför dörren på den yttre sidan. Vihanto producerar inte sådana dörrar. Enligt dem är
det inte fråga om dörrar, utan om stora fönster som öppnas inåt och att jag gör klokt i att kontakta en fönsterfirma. Pekka Sopola råkar höra detta och säger att han nog kan göra en sådan
dörr i Rasis träverkstad.
11.12. En kaotisk morgon. El-installatören Karlin rusar omkring med tre medhjälpare och försöker få alla el-installationer gjorda, innan man kommer för att spruta ekofiber i väggarna. Under veckoslutet har jag och Marjo diskuterat hur vi vill att kökets maskiner, skåp och diskbänk
skall placeras. Eftersom jag lärt mig att inte till hundra procent lita på ritningar och planering på
dator och papper, har jag skurit ut pappmodeller i skalan 1:1, vilka vi lekt med i det kommande
köksutrymmet. Jag presenterar planerna för Karlin och Heinonen & Juvonen. Man påpekar att
det mesta är OK, förutom att avloppsröret kommer upp ur golvet på ett sådant ställe att diskmaskinen inte kan placeras där vi tänkt oss, invid diskbänken, vilket är det ergonomiskt bästa
stället. Röret kan nämligen inte gå genom diskmaskinen, men det kan dras genom ett normalt
skåp. Eftersom jag vill att diskbänken skall finnas under det droppformade fönstret, så finns det
bara kvar alternativet att flytta diskmaskinen till den bortersta ändan av köket, invid det vertikala fönstret. Det blir några steg extra att bära disken från diskhon till maskinen, men det får vi
lov att klara. Belysningen ändras också. Taket är så lågt att de indirekta lysrör, som var planerade att installeras ovanpå väggskåpen i stället placeras under skåpen så att de direkt lyser upp
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arbetsbordet. Väggskåpen måste nämligen placeras så att de når upp till taket.
Den krökta väggen bakom skåpen och maskinerna kommer inte att inverka så mycket på
planeringen av köket. Vi kommer att använda oss av standard skåp (antagligen från Ikea), som
placeras invid varandra i en liten vinkel. Köksbänken ovanpå golvskåpen måste dock göras på
plats. Heinonen & Juvonen föreslår att de kan bygga upp den på samma sätt som de gjorde
taksprånget; genom att spika fast smalare träribbor, som böjer sig, en efter en med början från
väggen ända tills maskinerna och skåpen under blir täckta.
12.12. Aulis Salminen gör ventilations-installationerna i datorstudions tak. Den expressiva arkitekturen gör att rören måste dras i flera vinklar och böjningar för att passa in. Detta gör förstås
att kostnaderna stiger. Det finns en ljuddämpare placerad på röret, som leder ut oset från köksfläkten till takutgången. Dessutom finns maskinen som driver fläkten uppe på taket, för att man
inte skall behöva störas av motorljud nere i köket. Men är det inte i själva verket i datorstudion,
där jag skall jobba, som det borde vara tyst? Å andra sidan hörs den knappast så mycket och
dessutom används den ju inte hela tiden.
Det största problemet är för tillfället fönstren. Landell från Lasiluoto är på plats och menar
att de vertikala rektangulära fönster, som nu är färdiga att installeras är gjorda på ett sätt, som
gör att de inte utan problem kan sättas fast i de träprofiler vi gjort. Ett speciellt kitt måste användas för att sätta fast dem i träprofilen. Kittet är UV-känsligt och måste skyddas mot dagsljus
med en list. Vanligtvis används en aluminiumlist. Eftersom största delen av fönstren har böjda
profiler måste vi dock använda lister av trä för att kunna böja dem. Landell menar också att en
trälist som placeras ovanpå den plåtkant som applicerats på fönsterprofilernas undersida för att
avleda regnvatten inte är bra. Den börjar snabbt ruttna, dessutom måste den fästas i plåten.
Jag ringer Honka, som framhåller att det enligt hans planer var meningen att fönstren skulle
göras med ett sådant kitt som håller för UV ljus, så att ingen list behöver fästas på plåten. Fönstren skulle hållas på plats av kittet samt av små 10 cm långa aluminiumlister, som fästs på lämpliga platser på profilernas yttersidor. Nu har det blivit ett fel i kommunikationen så att fönstren
gjorts på ett annat sätt. Vi måste leva med detta, eftersom vi inte vet vems felet är, och helt enkelt göra lister av så bra trämaterial som möjligt, dvs. fanér, samt skydda dem med mögelskydd
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och flera lager färg. Enligt Honka håller listerna säkert 30 år innan de måste bytas ut.
Pekka Sopola från Puutyöliike Rasi får göra listerna. Enligt Landell bör de vara 2 cm x 3 cm.
Jag undrar senare på kvällen om vi fortfarande kan göra alla de fönster som ännu är ogjorda;
hjärtat, bladet, Melnikov och dropparna, på det ursprungligen avsedda sättet eller om det estetiska uttrycket i så fall blir blir lidande med fönster gjorda på två olika sätt?
13.12. Konstnär Jan Svenungsson besöker huset. Vi diskuterar det skorstensprojekt, han planerar att utföra kring rökavledningsröret av metall som går upp från golvet i mitten på första
våningen, där ugnen kommer att placeras. Svenungsson ämnar bygga en pipa av för just detta
projekt specialtillverkade tegel. Han vill att tegelstensskorstenen kopplas till en vanlig kamin
och inte till ett frimurat konstverk, som formas kring en ugnskärna. Jag föreslår en fyrkantig tegelstensugn kopplad till pipan med ett rent metallrör. Men Svenungsson står fast vid en industritillverkad kamin.
14.12. Jussila från JJ-villa ringer och meddelar att de kan komma och spruta ekofiber i taket
nu genast! Vi har allt färdigt förberett, så jag ger dem klartecken. Ekofibern består huvudsakligen av en massa av återanvänt tidningspapper i vilken man satt anti-mögelmedel och ämnen
som försvårar antändning. På några timmar sprutar de ett 40 cm tjockt isoleringslager av ekofiber i undertaket. Vi diskuterar fortsättningen då de kommer att använda våt Ekovilla för att få
den att fästa på väggarna. Vi måste skydda alla målade fönsterprofilerna och betongpelarna
med plast, eftersom det kommer att flyga en massa ekofiber runt om i byggnaden under arbetet. För detta kan vi använda den skyddsplast som nu skyddar betonggolvet. Jussila menar
att man eventuellt kan få arbetet gjort under mellandagarna mellan jul och nyår. Men inget är
säkert. Jag hoppas att det blir gjort så fort som möjligt, eftersom man inte kan arbeta om temperaturen utomhus går under –10 grader. Då börjar vattnet i ekomassan frysa i den del av röret
som går mellan bilen och huset.
Salminen får alla ventilationsrören isolerade i datorstudions tak, så att vi också nu kan spruta
Ekofiber i den delen av taket. Rören måste isoleras separat för att inte den kalla luftmassan som
sugs in, skall orsaka att rören läcker kondenserat vatten (då de kalla rören möter den varma
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inneluften) ut i isoleringsfyllningen och vidare till trämaterialet. Det gör att mögel lätt bildas.
Jag tar mallarna som Sopola gjorde för hjärt-, dropp och mun-fönstren tillbaka till Rasis verkstad för att Sopola skall kunna göra de trälister, som behövs för att kunna fästa fönstren. Samtidigt hämtar jag de raka lister han redan gjort för de vertikala fönstren. Jag skall grundera och
måla dem under veckoslutet.
16.12. Efter att listerna behandlats med mögelskydd i min ateljé, samt målats två gånger med
grön Vinha färg kör jag dem till huset. Men listerna har ännu inte sin rätta längd. Jag måste nu
mäta upp de exakta längderna för listerna, genom att mäta fönsterprofilerna på den yttre sidan,
och sedan kapa dem. Efter det måste jag skyddsbehandla de sågade ändarna på samma sätt
som listerna i övrigt.
17.12. Det tekniska utrymmet får en vägg av fanér. Isolering kan torrsprutas in i tomrummet
från den övre våningen. Allt är nu klart för att Mikko Nurmi från Warmia kan koppla på golvvärmen. Jag ringer honom och han lovar skicka en montör så fort som möjligt.
18.12. Warmias montör har varit på plats under morgonen och gjort allt klart för att sätta på
golvvärmen. På en lapp står att han kommer sent på eftermiddagen för att göra det. Men kring
klockan 12 kommer Veijo Honka och när han får höra att vi tänker koppla på värmen ger han order om att man absolut inte får göra det! Huset måste enligt Honka ha isoleringen färdig innan
golvvärmen kopplas på. Om det blir en plötslig köldnäpp kan vätskan i rören frysa och rören
sprängas sönder. Den 55 watts värmare vi har i huset räcker inte till om det blir ordentligt kallt.
Det finns alltid ett avlägset hörn, som inte blir tillräckligt uppvärmt och där kan olyckan ske. Jag
kontaktar Nurmi som säger att han genast ringer till montören så att han inte kommer och sätter
på värmen. Jag blir själv kvar och städar efter att Heinonen & Juvonen gått hem för dagen och
efter en stund kör en främmande bil in på tomten. Det är montören som kommer för att sätta
på vattnet! Jag frågar om inte Nurmi ringt honom och han svarar att han inte haft mobilen på
under eftermiddagen. Men Nurmi borde absolut ha ringt mig och upplyst mig om det. I fall jag
inte varit på plats hade montören kopplat på vattnet.
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19.12. De vertikala vinkelräta fönstern är monterade! Men mina lister är ännu inte färdigt behandlade, så man har satt fast små 10 cm långa träbitar, som håller fast fönstren.
Heinonen & Juvonen jobbar med att göra träkonstruktioner, som binder ihop fönsterprofilerna med husets väggar, så att det blir så tätt som möjligt. Badrummets yttervägg får gipsskivor på insidan. Badrummet är i princip färdigt för golvisolering och keramikplattor. Det ser
mycket bra ut.
20.12. Heinonen & Juvonen jobbar sista dagen innan julledigheten. Vi går igenom hur fönstren och pelarna skall skyddas med plast för att inte bli nedsmutsade när Jussila sprutar Ekofiber
isolering på väggarna. Dessutom skall hela huset städas och allt som kan hindra isoleringsarbetet skall flyttas undan. Det blir mitt jobb under julen.
23.12. Jag och Marjo samlar och sopar upp byggbråte och sågspån från den skyddsplast,
som fortfarande täcker golvet efter gjutningen av golvvärmeskiktet. Plasten avvänder vi för att
täcka in allt som kan tänkas ta skada av den blandning av lim, vatten och återanvända tidningspapersbitar, som sprutas som isolering i väggarna. Pelare, el-uttag, fönsterbågar och staplar av
trävirke och el-ledningar kläs med plast.
25.12. Jag slutför städ- och skyddsarbetena med att såga av de flesta av de spikar, som fortfarande sticker ut från betongtaket, rester av gjutningsarbetena för 1 1/2 år sedan, så att inte
isoleringsarbetarna skall skadas .
Funderar över ornamentiken på fasaden. Kanske det kunde räcka med en rad av datorutskurna figurer, fästa ca. 15 cm från fasadytan, vilka skulle utgöra ett band på den översta delen
av fasaden, strax under taksprånget. Budgeten kommer nämligen att vara ordentligt överskriden då vi kommer till ornamenteringsskedet och vi blir antagligen tvungna att överge de ursprungliga planerna för ornamenten.
27.12. Ekofiber-blåsaren Jussila och medhjälpare börjar med isoleringsarbetet. De har teknis136

ka problem med att få massan att fastna ordentligt på väggarna, det är något fel på limblandningen, så Jussila blåser bara torr isolering i håligheten bakom badrumsväggen och det tekniska utrymmet och kommer tillbaka i nästa dag med en bättre lämpad limlösning. Jag åker till
trävarufirman Hakulan puu efter sju fanérskivor så att Heinonen & Juvonen skall komma igång
utan dröjsmål efter nyåret med att göra väggen till köket.
29.12. Jussila fortsätter sprutandet av ekofiber. Då jag besöker huset för att se hur det går,
visar det sig att det fortfarande är ett problem att få ullen att fastna på väggarna. Jussila spekulerar i om det beror på väggarnas rundade form att spänningen på något sätt blir annorlunda
än på en rak vägg, så att ullen lätt faller bort. Jag påpekar att det kanske beror på att ytan på
limträbalkarna, som håller upp ullen från sidorna, inte är tillräckligt mottaglig för limlösningen.
Jussila, som inte tidigare märkt att det var fråga om limträ utan att det var träbattingar, menar
att det kanske kan stämma. Han har ingen tidigare erfarenhet av limträ. Det är första gången
Finnforest har gjort limträbalkar, som bärande väggkonstruktionselement. Det verkar som om vi
måste dela upp den 6 meter höga väggen med mellanbalkar så att inte tyngden från väggens
övre isolering gör att hela isoleringen rasar samman.

2008
4.1. Heinonen & Juvonen har återvänt efter julledigheten och fått köksväggen färdigbeklädd
med fanérskivor. De är inte på gott humör, eftersom de var tvungna att inleda arbetena med
att hyra en industridammsugare, för att få uppsamlat allt damm efter ekofiber blåsningen. Det
fanns så mycket damm överallt att det var omöjligt att arbeta, utan att först städa upp. Ett jobb,
som vi borde ha gjort. Dessutom menar Heinonen & Juvonen, att det inte var ett bra beslut att
låta Jussila spruta ekofiber i ett halvfärdigt hus. Man borde ha gjort alla tätningar, förstärkningar
av fönsterkarmar etc. färdiga och sedan bett Jussila komma. Efter det kunde ullen i lugn och ro
fått torka, innan de övriga arbetena upptas. Nu har man enbart kunnat spruta ekofiber i halva
huset och vi kommer att ha ett likadant städande efter det att blåsningen slutförts. Jag försva137

rar mig med att jag trodde att det var viktigt att inleda isoleringsarbetena så fort som möjligt.
Kommunikationen var igen otillräcklig.
9.1. Jag arbetar med att måla de fönsterlister, som snickaren Pekka Sopola gjort för hjärt-,
blad, dropp- och munfönstren. Utan Sopola hade det varit mycket svårt att göra listerna. För
att uppnå rätt form och den önskade tjockleken, 2 cm, måste de göras så att man med hjälp av
skruvtvingar kan böja och limma 3 mm tjocka fanérlister lager på lager.
Eftersom de redan gjorda värmefönstren, pga ett kommunikationsmisstag, gjorts med ett
som inte tål UV ljus, måste vi tillverka fanérlister av storleken 2 x 3 cm, för att skydda kittet
från utsidan. För att inte de fönster, som ännu inte gjorts, skall skilja sig för mycket från de redan gjorda, så tillverkas även de på samma sätt, så att också de kräver en yttre skyddslist. Det
blir mycket jobb för Sopola, vilket också höjer priset för fönstren. Fönstren har gett mig några
sömnlösa nätter (vilka i själva verket varit rätt få under dessa år projektet fortgått). De blir alltför
dyra, men vi har gjort allt vi har kunnat för att få ner kostnaderna.
11.1. Målningen tar lång tid. Dessutom mäter och kapar jag själv de färdigmålade listerna, för
de vertikala fönstren i ”bladets kanter”, i de rätta längderna. Alla kapade snitt måste behandlas
med mögelskydd, samt målas två gånger. Det tar tid, eftersom de måste torka ett dygn mellan
varje arbetsmoment. Lasiluoto väntar på att få mallarna av hårdskiva för de organiskt formade
fönstren för att kunna tillverka dem, men jag kan inte lämna dem innan jag målat alla lister. Jag
måste efter målningen paketera ihop alla de listdelar som hör ihop med respektive fönster och
för det behöver jag mallarna. Dessutom måste jag göra en karta, där det framgår vilken mall
som hör ihop med vilket fönster, så att man när de färdiga fönstren kommer, vet vart de skall
sättas.
12.1. Jag ger Salminen i uppdrag att låta ventilationsröret i badrummet göra en extra sväng.
På det sättet kan jag, på ett billigt sätt, få ett annars tråkigt rör att se intressant ut.
14.1. Badrummet är klart för inredningsarbetena. Först skaffar jag en 3,2 watts värmare för att
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göra rummet tillräckligt varmt. Väggarna och taket borde först skrapas med en järnborste. Taket borde överdras med en primer, innan jag kan måla det. Jag diskuterar även möjligheten att
jag själv vattenisolerar väggarna i badrummet, vilket bör göras innan jag kan inleda arbetena
med att sätta fast mosaikplattorna. Heinonen & Juvonen menar att det nog borde gå medan
den anvsvariga mästaren Pekka Kallio avråder mig. Han menar att en yrkesman gör arbetet
mycket snabbare och att det därför inte behöver kosta så mycket. Min sambo Marjo instämmer.
Hon är av den åsikten att jag inte duger att utföra detta jobb, som är mycket viktigt för att huset
inte skall få mögelskador. Jag ger med mig.
15.1. Jag kör efter fanérskivor och provbitar av olika sorters panel från trävarufirman Hakulan
puu. Det finns enbart 12 cm bred och 15 mm tjock fanér som har 90 graders vinklar. Jag tar
ett paket på 8 stycken ca. 4 meter långa panelplankor. Jag tar också provbitar av sk. fingerpanel. Jag upptäckte fingerpanelen på en byggnad i Saariselkä i Lappland, där jag var på en
arbetsresa ,och fick där idén att den skulle passa på första våningen i utrymmet kring det bladformade fönstret. Panelens visuella uttryck harmonierar med den främsta pelaren i huset, vars
yta är beklädd med fastsvetsade runda triangelformade och fyrkantiga metallrör. När jag provmålat panelen med vit färg och lagt den mot väggen, visar det sig att fingerpanelen kommer
att fungera utmärkt.
16.1. Heinonen & Juvonen sätter fast X5 isoleringspapper, gjord för ekofibern, på den brädläggning de gjort runt väggarna i bladets bas, där spiraltrappan kommer att byggas. På pappret spikar de fast fanérskivor. Jag tycker om fanérets yta och tycker att man kunde lämna den
som den är bemålad med ett lager skyddslack. Den varma träytan med kvistornamentiken kontrasterar mot den kalla betongväggen som är ämnad att målas vit. Men båda ytorna har även
en besläktad råhet.
Jag hittar en liten bladform av fanér som placerats kring en ljuskontakt. Heinonen & Juvonen
ger mig ideer hur jag kan ornamentera. Roligt!
22.1. Jag och Marjo har hållit på flera dagar med att skrapa betongväggarna i badrummet.
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Vi har gjort ett beslut att hela familjen börjar komma till bygget genast efter dagis, för att göra
några timmars arbete under hela våren. Adrian tycker det är skoj att vara på bygget, så ur den
synvinkeln är det OK. Den ena av oss måste dock hela tiden hålla ett vakande öga på honom,
så det kanske inte är så arbetseffektivt, men psykologiskt så svetsar det ihop familjen.
23.1. Matilda Ekman, en student från Borgå hanverks- och industriskola, börjar sin praktik hos
mig. Hennes första uppgift blir att vidare utveckla de ornamentala mönster jag skissat upp för
att användas på en del av husets golv. I motsats till de mönster jag gjorde för ett år sedan, vilka
var ämnade att skäras ut via datorstyrd vattenskärning i linoleum mattor, byggs dessa mönster av två elementära geometriska former; triangeln och kvadraten. Eftersom den datorstyrda
vattenskärningen är ett mycket dyrt sätt att tillverka ornamentala ytor, så har en kompis tipsat
mig att att använda hennes gammaldags handmanövrerade stansmaskin. Genom att låta en
stansfirma tillverka stansarna, kan man manuellt skära ut trianglar och kvadarater ur olikfärgade
linoleummattor, vilka blivit över från ett tidigare projekt.
24.1. Heinonen & Juvonen ha gjort färdigt alla de detaljer som behövs för att Jussila skall
kunna komma och slutföra isoleringen med ekofiber. Detta har inneburit, framför allt, att sätta
upp plast på den nedre delen av datorstudions innertak så att man kan spruta fiber i mellanrummet mellan plasten och yttertaket, men också att göra tätningar och förstärka fönsterbrädor. Genom att fanérbeklä utrymmet kring den kommande spiraltrappan möjliggörs att Jussila
kan fälla ner torr fiber i mellanrummet mellan fanéret och vindskyddsskivorna och inte behöver
spruta fiber på en öppen vägg. Jag ringer Jussila för att kolla in hur fort de kan komma, men får
förstås inget annat svar än ”så fort som möjligt”, vilket kan innebära i morgon eller om ett par
veckor. Problemet är att huset måste hållas varmt så att inte den ull, som redan finns påsprutad
inte börjar mögla i fukten. Uppvärmningen sköts av en hyrd 55 watts värmare, som drar enorma
mängder med brännolja, vilket gör att driftkostnaderna blir mycket höga. Först när alla väggar
är isolerade kan vi koppla på golvvärmen, som finns färdigt installerad.
Jag diskuterar än en gång badrummet med Pekka Kallio. För att jag och min medhjälpare
Matilda Ekman skall kunna göra mosaikarbetet på badrummets väggar, måste de först vatten140

isoleras. Det innebär att betongväggarna först jämnas ut och sedan beläggs med ett lager vattenisolerande massa. Ytterväggen av gipskivor har skarvar mellan skivorna och de täcks först
med specialband. Kallio påpekar bestämt att en yrkesmänniska borde göra arbetet. Mosaiken
kan jag möjligen klara av själv. Det är också viktigt att det, i fall av mögelskador i framtiden, finns
ett certifikat att arbetet är utfört av en yrkesmänniska. Då kan man få ut ersättning från försäkringsbolaget.
2.2. Jag kommer hem från en veckas resa och hoppas få se huset färdigt värmeisolerat. Men
tyvärr har inget hänt på den fronten, vilket inte är överraskande. Men när jag ser in i badrummet
märker jag att det är nästan färdigt vattenisolerat. Kallio har alltså lyckats fixa någon att göra
jobbet. Och gjort det snabbt. Så i stället för att bli deprimerad över att vi inte ännu kan sätta
på golvvärmen, försöker jag glädja mig över att jag nu på allvar kan börja planera mosaikverket
för badrummet.
Pitkäranta är på plats och vi skall planera hur spiraltrappan skall göras, som kommer att byggas i ”bladets bas” . Vi mäter och märker ut var trappstegen skall vara placerade och diskuterar
olika sätt på vilka de kunde göras. Min idé om att göra dem av överloppsvirke från bygget för
att markera ett återvinningskoncept är OK enligt Pitkäranta. Han menar att det vettigaste sättet
att göra en bas för konstruktionen är att Saarenhovi gör små L-formade metall bitar, som svetsas
fast på den centrala metallpelaren. Jag själv gör fästen av fanérlister på den motsvarande fanérväggen. Mellan dessa sågar jag med sticksåg trappsteg ur 22 mm överlopps fanérskivor, vilka
förstärks med en längsgående ribba. På dessa kan jag sedan fästa bitar av linoleum eller andra
lämpliga material, som ett kollage.
4.2. Efter många försök lyckas jag få tag på Jussila, som lovar göra isoleringsarbetena färdiga
”så fort som möjligt”.
6.2. Ikea är både ett företag och en symbol, som man måste ta ställning till. Genom en slagkraftig prispolitik har företaget bidragit till att göra folk överallt i världen till, om inte renodlade
minimalister, så till beundrare av så kallad skandinavisk design, som är praktisk, ren i formerna
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och där allt ”onödigt” krimskrams är avlägsnat. Men detta betyder inte att kvaliteten alltid är
den bästa. Ikeas kök har dock ett bra rykte, bland annat beroende på 25 års garantin. I husprojektets estetik finns idén att låta olika sorters visioner kommunicera med varandra; min egen
design och konst sida vid sida med andra konstnärers verk och design, men också med inslag
av möbler och husgeråd som ”alla andra” använder. Därför tänkte jag att det kunde passa bra
att ha ett standard Ikea kök i Life on a Leaf huset. Det enda vi medvetet undviker är överprissatt design. Det är klart att vi kommer att ha några enstaka produkter av designernamn som
vi redan äger, till exempel Stefan Lindfors Ego kaffekoppar och några små plastlampor av Philippe Starck, vilka man kan få för en överkomlig summa pengar, men inte dyra produkter som
till exempel Starcks badkar.
Under senaste höst har jag planerat köket i skalan 1:1, genom att pussla med utskurna pappbitar, som jag flyttat omkring på betonggolvet i det kommande köket. Köksväggen är kurvad,
vilket innebär att skåpen måste placeras i små vinklar mot varandra. Sålunda kräver det en noggrannare planering är om man har raka väggar. Man måste också ta i beaktande att utdragna
lådor i två skåp sida vid sida kommer att stöta mot varandra då de är utdragna.
Jag har utgått från att en stor diskho skall placeras under det droppformade fönstret i mitten av väggen. Idén är att jag, då jag diskar, skall titta ut genom fönstret på en mossbevuxen
sten strax utanför, som står upp mot en fond av trädstammar vilka släpper igenom kvällssolen
i ett fascinerande ljus- och skuggspel. Kring diskhon har vi byggt upp helheten med de övriga
köksmaskinerna och skåpen. Efter ett långvarigt noggrannt planerande fick jag färdigt en modell som båda jag och min sambo Marjo kunde godkänna. Vi beslöt att utgå från Ikeas köksmodell Faktum där man kan få skåpen med en klar röd eller vit färgyta. Skåpen, och maskinerna,
under diskbänken kommer att vara vita och skåpen på väggen röda. På det sättet kommer vi
att få en omväxlande färgkontrast med det röda golvet mot de vita skåpen följda av de röda
väggskåpen mot det vita taket. Om alla skåp och golven skulle ha varit röda kanske det blivit för
mycket rött. Ifall skåpen under diskbänken varit röda, så skulle de vita köksmaskinerna stuckit
ut ur helheten på ett sätt som antagligen inte varit så lyckat.
Jag och Marjo körde med paketbilen till Ikea, inspirerade av att Ikeas köksavdelning ännu
denna vecka har ett specialerbjudande att för varje 1000 euro, som man spenderar på köksin142

redning, får ett hundra euros presentkort. Idén var att köket skulle kosta mellan två och tretusen
euro. Men då vi beställt allt vi kunnat tänka oss förutom köksmaskinerna, som kommer från en
annan firma, blev slutsumman inte mer än 1.600 euro. Sedan gick det flera timmar att få summan att stiga till 2000 euro. Men vi lyckades, genom att köpa en metallställning för att hänga
stekpannor och kastruller i taket, den stora diskhon, ett plastskärbräde och några små behållare
för trasor etc. som fästs på väggytan ovanför diskbänken.
Men Ikeas billiga priser kompenseras av att allt finns i delar och måste monteras ihop. Det
kommer säkert att bli ett jobbigt äventyr att få ihop allting. Vi får se senare i vår då köket monteras.
8.2. En historisk dag. Efter två dagars intensivt jobb är Jussilas firma färdig med isoleringen.
Klockan åtta öppnar jag dörren till lagerbyggnaden med jordvärmepumparna och Warmias
montör kopplar på vattnet, som leds via rör i marken till husets golvvärmesystem. Vi börjar med
att värma upp första våningens golv. Jag kommer under de kommande veckorna att långsamt
öka temperaturen för att inte betonggolvet skall få sprickor. Trots att luften i huset är full av
damm och partiklar från isoleringen känns det som att man kunde flytta in nästa dag!
Men i själva verket är det nu som jag och min familj kommer att få arbeta så mycket vi bara
orkar för att få huset färdigt. Innan Heinonen & Juvonen återvänder för att göra innerväggarna
borde vi putsa bort allt isoleringsmaterial, som fastnat på innertaket och Kerto-träbalkarna samt
på andra ställen vi inte skyddat tillräckligt. Dessutom måste vi mögeltvätta och måla trätaket
och träbalkarna, samt skrapa och måla betongtaket och väggarna på första våningen.
Det är otroligt jobbigt och tidskrävande att skrapa bort det isoleringsmaterial, som fastnat på
Kerto-träbalkarna vid besprutningen. Vi borde ha skyddat alla de ytor där takets Kerto-träbalkar träffar väggen med plast, men gjorde det inte, eftersom jag fick den uppfattningen att det
bara skulle vara att borsta bort den överflödiga Ekofibern. Det visade sig dock att ullen, som
innehåller lim, har sugit sig fast ordentligt i taket och i balkarna närmast intill väggen. Det enda
som biter på det är sandpapper. Arbetet blir inte lättare av att man måste jobba i en obekväm
arbetsställning, med händerna ovanför huvudet. Jag börjar undra varför vi valde att isolera genom blåsning och inte genom att skära bitar av balar med isoleringsmaterial. Pitkäranta förkla143

rar att det beror på att isoleringsmaterialet måste vara placerat tätt in mot väggen, så att det
inte uppstår kanaler som fungerar som ett kaminrör och drar in kall luft i väggen. Life on a Leaf
husets organiska form gör att de limträbalkar, som finns vertikalt inne i väggen, är formade så
att de böjer sig utåt. Dessutom är de placerade så att det inte är parallella i förhållande till varandra. Detta gör det svårt att skära till lämpligt formade bitar och att få dem att hållas tryckta
mot ytterväggen på ett tillfredsställande sätt så att inga luckor och luftfickor uppstår. Därför är
det vettigare att spruta in isoleringen.
13.2. Jag har beställt två stansar; en i form av en fyrkant, 20 x 20 cm och en i form av en liksidig triangel 20 x 20 x 20 cm. Med dessa tillverkar jag och min nya medhjälpare, Matilda Ekman,
figurer av olikfärgade linoleummattor, vilka blivit över från ett av mina tidigare konstprojekt. Ekman har själv fått arbeta fram olika färgmöster enligt ett schema, som jag lånat från en instruktionsbok i geometri. Med hjälp olika kombinationer av de två grundformerna i olika färger kan
man få fram otroligt varierade och intressanta ornamentala mönster. Vi väljer tillsammans ett av
de mönster Ekman designat med Illustrator programmet. Jag lyckas förstöra den ena stansen
genom att ha ett dåligt undermaterial, en skiva som söndrats av ett ivrigt stansande. En lösslagen bit har troligen hamna på ett sådant ställe att stansens metallkant brytits under stansningen. Det enda jag kan göra är att skicka stansen tillbaka till firman, som gjort den åt mig och be
dem byta ut metalldelen.Vi stansar med hjälp av en gammaldags stansmaskin av metall, som
jag lånat av en tryckare. Det tar förstås tid att skära till linoleumfigurerna manuellt. Jag har dock
valt ut korridoren på andra våningen för ornamentet, vars yta är inte större än ca. 17 m2.
15.2. Jag räknar ut hur många triangel- och kvadrat-figurer som Ekman måste stansa för att
täcka korridorgolvet på andra våningen. Det blir ca. 400 stycken. Med den fart hon nu har på så
kommer det att räcka länge. Jag måste fundera ut nån sorts löpande bandet-produktionssätt,
där vi kan involvera ännu en medhjälpare.
18.2. Jag inleder mögeltvätten av de Kerto-träbalkar och -skivor, som utgör innertaket. Eftersom hösten 2006, då taket gjordes, var mycket regnig och huset inte var uppvärmt, hann det
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bildas mögel på Kerto-träet. Honka menar att det är bäst att tvätta bort det värsta möglet med
ett mögeltvättmedel. Jag använder en sort som är litet dyrare, men som sparar arbete genom
att man inte behöver skölja träet efteråt med vatten. Det räcker med att sätta på medlet och sedan låta det verka ett dygn. Efter det borstar man bort det som inte försvunnit av sig själv. Men
balkarna är så kraftigt mögelangipna att tvätten bara hjälper gradvis. Det blir fortfarande kvar
stora ytor av svartfärgad mögel som är besvärliga att bli av med, det hjälper inte ens att sandpappra dem, så djupt sitter det (enligt försäljaren i järnaffären inverkar Boracol förebyggande
och dödar möglet, men det avlägsnar det inte). Tyvärr inverkar detta även på hur jag tänkt måla
balkarna och takskivorna. Min tanke var att måla dem med en halvtransparent, färgad lack (Tikkurilas Kiva), grönt för balkarna och vitt för de mellanliggande takskivorna. Men en provmålning
visar att resultatet ser ”smutsigt” ut. Färgen fungerar bra på pinfärsk, ljust Kerto trä, men takets
skivor och balkar är helt enkelt för angripna. Jag besluter mig för att i stället använda en täckande färg.
20.2. Jag och Marjo har jobbat några dagar med att slipa betonggolven på första och andra
våningen. Det finns ett lager med lim, som stiger upp till ytan efter att ytbetongen gjutits, som
måste avlägsnas innan man kan måla eller vidarebehandla betongytorna. Vi använder en för ändamålet gjord slipmaskin, som vi hyrt. Det är ett tungt och dammigt arbete. Men vi vill ha det
gjort innan vi börjar måla innertaket, så att inte dammet i ett senare skede fastnar på färdigt
behandlade ytor. Maskinen är svår att kontrollera, den tunga stensskivan snurrar så att den tenderar att åka iväg som en trissa på isen. Det tar en god stund innan jag lyckas få kontroll över
dess rörelser. Det bildas en massa betongdam under slipningen och vi suger upp det med en
industridammsugare.
Jag är imponerad av den energi med vilken Marjo ivrigt åtar sig alla styrkekrävande arbetsmoment i husbygget. Hon lärde sig snabbt att använda den svårhanterbara betongslipmaskinen och slipade största delen av golvytorna.
28.2. I järnaffären vägrar man att byta ut den Kiva lack, som jag beställt för takbalkarna. Eftersom jag övergått till en täckande färg, har jag ingen användning för Kiva lacket. Men nu måste
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jag använda den till något annat, ifall jag inte vill kasta bort 200 euro. Eftersom den lack jag beställt som tur är, ännu är ofärgad, besluter jag att använda den färglösa Kiva lacken för att skydda de fanérskivor, som utgör ytmaterialet på köksväggen, samt väggen kring spiraltrappan.
Vi forsätter med att slipa golvet. Matilda Ekman målar Trudi Entwistles äppelskulpturer, som
Heinonen & Juvonen tillverkade för ett år sedan, med röd Vinha färg. Eftersom de är gjorda av
behandlat trä för utebruk, måste man vänta ett år innan man kan bemåla ytan, annars lossnar
färgen om några månader.
Efter målningen kan vi förflytta dem utomhus och på det sättet få mera rum för inredningsarbetena. Entwistle gillar hjärtfönstrens röda färg, men vill ha en aningen mindre ”skrikande”,
men ändå inte ljusare ton. Vi kunde dock inte hitta en lämplig nyans, så vi valde samma färg
som fönstren har (Vinha L137).
1.3. Vi inleder målningsarbetena med innertaket. Trots att jag studerat färger och målningstekniker på Tikkurilas hemsidor är det ändå försäljaren i järnbutiken, som påpekar att jag sparar
mycket pengar, om jag använder en billigare grunderingsfärg och på den målar den slutgiltiga
färgen. Det blir sålunda vit Siroplast 2 som grundering på såväl takets Kerto-träskivor och -balkar, samt på den långa limträbalken, som går i husets längdriktning. Grunderingsfärgen är inte
tvättbar, så som yttersta färglager väljer jag en färg av bättre kvalitet, Joker. En varm vit ton
(Monicolor K200) för takytorna mellan balkarna och en grön ton för balkarna (Monicolor M056).
Jag är dock inte ännu säker på om det blir för ”tungt” att alla balkar blir gröna, så vi tar det
steg för steg och målar först alla balkar i Marjos rum, vilka kommer att förbli vita. Hon planerar rummet efter sin egen, minimalistiska estetik. Vi måste också testa om ljusrören fästs direkt
under balkarna eller på en planka, som fästs på 10 cm avstånd under balken. Kanske de helt
grönmålade balkarna suger för mycket av ljuset om de belyses indirekt underifrån. Det här kan
inte avgöras utan att göra konkreta prov.
11.3. Heinonen & Juvonen påpekar att det skulle vara bra om vi städade bättre. Det är en
sak som oftast sköts mycket dåligt på småhusbyggen. Oftast tänker man inte på att ju mer betongdamm, sågspån och partiklar från isoleringsmaterialet, som finns i luften, desto sämre mår
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arbetarnas lungor.
13.3. Vi har länge skjutit upp diskussionen om när huset kan tänkas bli färdigt. Hittills har jag
och Marjo inte ens drömt om ett sådant datum, men under denna vinter har vi levt med tanken
att huset kunde vara färdigt under den kommande hösten. Men Heinonen & Juvonen påpekar
att vi i så fall måste ta in två extra arbetare. Ifall vi inte gör det och Heinonen & Juvonen fortsätter och gör huset färdigt ( i kombination med ett annat projekt de gör parallellt), så kommer
det att räcka ända till våren 2009. De menar att om vi vill, så kan vi flytta in i ett halvfärdigt hus
under slutet av hösten, men det kräver att vi satsar allt på innandömet och lämnar det yttre till
våren/sommaren 2009. Jag tycker att det låter som ett OK alternativ med beaktande av situationen. Att ta in flera arbetare är jobbigt, osäkert och kan också bli dyrare än om Heinonen &
Juvonen, som känner till huset innan och utan, fortsätter.
14.3. Under en längre tid har jag försökt få klarhet i hur eldstaden i huset skall se ut. I husets
första skisser har eldstaden en central roll som hjärtat i huset. Centralt på första våningen är
betongväggen böjd för att ge plats för en skulptur uppbyggd kring en spisinsats eller en kamin. Ovanför, i taket till andra våningen finns ett färdigt hål i betongolvet där rökröret skall dras.
Tanken är att röret skall gå ända ner till första våningens golv och utgöra ännu en version av de
pelare, som utgör ett markant blickfång på första våningen. En idé är också att konstnären Jan
Svenungsson kunde bygga upp en pipa med specialgjorda tegel kring röret på första våningen.
Att dra rökröret ändå upp till blåklockans topp är dyrt och kräver dessutom en sneddragning av
röret strax innan det går ut genom blåklockans topp. Det blir ett 13,5 meter långt rör.
För att spara pengar har jag lekt med tanken att inte mura en spis på första våningen, utan
endast dra rökröret genom blåklockan och placera en liten kamin där i stället. Det kunde vara
en bra, eller i alla fall romantisk idé att sitta kalla höstkvällar och värma blåklockan, som är ett
halvvarmt utrymme, med en kamin. Men konsulten Veijo Honka säger att huset behöver ett
alternativt uppvärmningssätt. Det är inte bra om huset är helt beroende av elektricitet. Om elnätet slutar fungera på vintern och värmepumpen stannar av, kan värmerören i golven frysa och
sprängas. I dagens situation är vanligtvis inte elektriciteten borta i mer än högst några timmar,
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men man kan inte veta hur framtiden kommer att se ut. Det kan också ekonomiskt vara fördelaktigt att delvis värma huset med ved. Det finns massor att överloppsvirke från bygget, som vi
kan elda upp. Eldstaden kommer sålunda att göras på första våningen, enligt de ursprungliga
planerna. Det är inte tillåtet att placera två eldstäder, som befinner sig på olika våningar, i samma rökrör, så planerna på att ha en kamin i blåklockan måste sålunda skrinläggas.
Jukka Salonen från KM-Hormi besöker huset för att göra en beräkning på hur mycket röret
kommer att kosta.
15.3. Efter att jag och Marjo gjort heldagsarbete en vecka med att måla taket har vi äntligen
fått den första grunderingen färdig. Det tog betydligt längre än vi tänkt oss, delvis beroende på
alla de små svårtillgängliga hörn, som uppstår då de horisontella balkarna möte den utsvänga
och krökta väggen. Träet suger också i sig ordentligt när man målar det första lagret så vi väntar
oss att ytmålningen skall gå lättare.
17.3. Heinonen & Juvonen lämnar in ett förslag för hur arbetena på huset skall fortsätta. En
entreprenad skulle gälla husets innandöme, bl.a. panelsättningen av innerväggarna och byggandet av de två mellan väggarna på andra våningen. Men de kan inte lova att arbetena är
färdiga innan våren 2009, eftersom de parallellt sköter två andra byggen. Den andra entreprenaden gäller husets yttre och den skulle göras våren/sommaren 2009. Efter att ha konsulterat
med Veijo Honka svarar jag positivt. Det finns ingen orsak att försöka ta in andra byggare för
att påskynda processen. Heinonen & Juvonen har skött arbetet utmärkt och det är viktigt att
även slutfinishen görs av dem.
18.3. Allt panelvirke för väggarna inomhus anländer till tomten. Vi har städat upp på första
våningen för att göra plats för virket, som bärs in omedelbart för att inte ta skada i det fuktiga
värdet utomhus. Innan vi kan börja måla panelen återstår dock en hel del arbete. Vi bör ha skrapat färdigt alla husets betongytor och målat dem så att inget damm flyger omkring och stör
målningsarbetet med panelen. Heinonen & Juvonen jobbar med att beklä datorstudions väggar med fanér. Vi använder andra klassens byggfanér, som har en grov yta med mycket kvisthål.
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Ytorna ser skojiga ut, som ett livfullt ornament, så jag besluter mig för att göra hela datorstudion
med fanérytor, också golvet. Kanske även dörren till blåklockan borde lämnas omålad, som trä.
Det finns forfarande möjligheten att lägga på ett lager av ornamenterad linoleum-matta på golvet, om det känns att det finns alltför mycket ”trä” i datorstudion i ett senare skede.
24.3. Kari Suominen från Saarenhovis metallverkstad besöker huset för att ge sin syn på hur
man kunde göra spiraltrapporna. Vi diskuterar möjligheten att återgå till den ursprungliga planen att montera upp en färdiginköpt industrispiraltrappa av metall. Jag känner nämligen på mig
att om jag själv försöker göra trapporna av trä så kommer det att ta alltför lång tid och resultatet inte att bli så bra. Det värsta problemet är att fästa trätrapporna mot ytterväggen på ett
vettigt sätt. Kolningarna, i vilka trappstegen måste fästas för att hålla, är inte tätare än på 30 cm
avstånd från varandra och dessutom svänger väggen brant. Det gör det ytterst svårt att bygga
ordentliga och snygga fästen för trappstegen.
En färdigmonterad metalltrappa hålls ihop av det räcke, som sammanbinder trappstegen
och behöver endast fästas i den centrala metallpelaren. Problemet är att den metallpelare mot
vilka trapporna skall fästas, är 21,5 cm i diameter och Finnrasti, som säljer dylika trappor, bygger
sina trappor kring en pelare som är 12,5 cm. Jag ringer Finnrasti för att fråga om de kan konstruera trappsteg kring vår pelare. Lasse Karjalainen lovar ta reda på om det finns en lösning.
25.3. Karjalainen från Finnrasti ringer och säger att man måste köpa hela uppsättningen av
spiraltrappan, pelaren kommer med på köpet. Det finns ingen möjlighet att specialtillverka
trappsteg för just den tjocklek som Life on a Leaf husets pelare har, den enda möjligheten är att
Saarenhovis metallverkstad sågar bort en bit av trappstegens spets så att måttet från pelarens
mitt till trapstegets bortre tjockare ända, blir den samma som för om trappstegen skulle monteras kring en pelare med 12,5 cm radie. Trappan skulle kosta kring 10.000 € och om man räknar
till Saarenhovis kostnader för att skära trappstegen och svetsa fast dem på pelaren så kommer
trappan att bli mycket dyr. Husets budget är mycket ansträngd och vi måste spara på allt vi kan.
Det är möjligt att vi måste återgå till idén om att jag själv bygger trappan av överloppsvirke.
Men först måste jag konsultera med Honka.
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26.3. En TV installatör kommer för att mäta styrkan på signalen. Det är för tillfälle omöjligt att
få kabel TV till detta område, så de två återstående möjligheterna är att antingen ta Internet
TV via bredband, eller att ta sändningen via antenn. Internet TV är ännu är rätt outvecklad så vi
väljer som temporär lösning att prova på en billig inne-antenn. Det visar sig att mottagningskvaliteten är hyfsad. Vi kommer att få problem tidvis med sändningen men i stort sett borde
det fungera tillfredsställande.
3.4. Vi är nu i en situation då vi mycket noggrant måste ta i beaktande kostnaderna för de
återstående arbetsmomenten. Budgeten kommer nämligen att överskridas, med hur mycket
vet jag inte ännu. Lånets gräns är 500.000 euro, och den närmar sig oroväckande snabbt. Vid
en snabb överslagsräkning kommer jag fram till att åtminstone 50.000 euro till kommer att behövas för att få huset färdigt. Det är dock inte många arbetsmoment, som besparingarna kan
göras inom. De flesta kräver yreskunskap, som jag inte har och som måste köpas. Den enda
större inbesparingen är den att jag gör spiraltrappan själv av överloppsvirke, vilket även var huvudidén för trappan i ett visst skede.
7.4. Jussi Uoti från Uunisepät kommer till huset med en murare, Juha Konkka, för att se hur
eldstaden kunde se ut. Jag har beslutit att det bästa vore att göra en värmebevarande ugn och
inte en skulptural öppen spis. Nackdelen är att de färdiga spiskärnor, som finns att köpa, har
mycket stränga krav på hur de byggs upp och för det används speciella tegel, som är mycket
hårda och följaktligen svåra att bearbeta. Man kan, enligt Uoti, inte heller fästa vad som helst
på ytan, eftersom alla material, som firman använder är specialutvecklade med tanke på den
våldsamma vämeförändringen, som materialen måste stå ut med. Det enda man kan göra, utan
att knäcka budgeten, är att göra något åt det yttersta lagret med slam. Det går till exempel att
fästa bitar av keramik i det. Jag får idén om att bjuda in konstnären Jan-Kenneth Weckman för
att teckna i slammet. Man kunde göra en minimal vitslammad kubformad ugn och låta Weckman göra en expressiv teckning under den halvtimme det räcker innan slammet torkar. Ugnen
kommer att vara mycket dominerande i rummet, speciellt om den görs med en minimal utform150

ning. Jag borde fundera några dagar, innan jag gör det slutgiltiga beslutet.
9.4. Paappanen kommer och sätter upp plåtrännor under alla de organiskt formade fönstren.
13.4. Kari Suominen från Saarenhovis metallverkstad föreslår att hans firma kunde göra spiraltrappan av metall. Enligt honom behöver det inte bli alltför dyrt. Trappstegen, som alla har
samma storlek, kan skäras ut i 4-5 mm metallskivor, vars kanter böjs, den främre nedåt och den
bakre uppåt, för att ge stadga åt trappsteget. Dessa svetsas fast i den centrala stolpen. Sedan
görs ett räcke, också det av metall. Saarenhovi lovar tillverka två provtrappsteg för att se om
hela spiraltrappan kunde göras som metallarbete.
16.4. Pitkäranta skickar ritningarna av trappan och jag skickar dem vidare till metallverkstaden
för att få en offert för vad det kommer att kosta.
19.4. Golvärmerören dras upp på den lilla golvyta som utgörs av datorstudion på tredje våningen.
23.4. Marjo fortsätter arbetena med att måla taket. Hon har jobbat 5-6 timmar varje dag under
hela månaden. Det tar verkligen mycket längre än jag kunnat föreställa mig. Jag beställer den
minimala ugnen och skorstenen.
2.5. Marjo börjar putsa och finslipa betongväggarna och taket. Putsandet görs med en metallborste. Som tur är krävs det inte att man slipar loss ett lager med lim, vilket måste göras på
golvbetongen, så det görs enbart som ett lätt skrapande. Men det är mycket jobb att med ett
betongstämjärn slå bort sådana bitar på betongytan, som lätt kunde lossna eller som annars estetiskt stör helhetsintrycket. Dessutom tas alla de plaströr bort som sitter inne i de vertikala hål
(2 cm i diameter), vilka finns som ett jämnt mönster över betongväggarnas yta. Hålen har uppkommit vid gjutningen, då man fastsatt gjutformerna av träplankor mot varandra så att det bildas ett mellanrum (den blivande väggen) emellan. Vi kommer att lämna hålen öppna så att ljus
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kan ses genom dem från andra sidan väggen. Plastholkarna inne i hålen sitter i många fall hårt
fast och det är inte lätt att få bort dem så att inte alltför mycket av betongkanterna går sönder.
Min dotters pojkvän Jonas Biström har börjat jobba med att lacka de väggar, som är gjorda
av fanérskivor med akryllack. Han slipar dem först med maskin.
4.5. Skorstenen, ett metallrör av värmeisolerad plåt, sätts på plats. Eller egentligen den delen
av skorstenen, som finns på första våningen intill den kommande ugnen. Skorstenen, som går
genom taket till andra våningen, måste först sättas fast i golvet på första våningen, eftersom
den kommer att utgöra en självständig pelare från golv till tak och ugnen placeras vid sidan i
enlighet med den. Jukka Salonen från KM hormi har aldrig tidigare sett en ultramarinblå skorsten.
7.5. Jag fyller upp till ca. 40 cm ekoull i blåklockans golv. Det billigaste sättet är att göra det
själv och inte ha Jussila & Co att spruta dit ullen. Jussila hjälpte dock till och körde 30 säckar till
tomten, av vilka jag använder 26 stycken.
12.5. Uunisepät har lovat att ugnen skall vara färdigmurad innan Nurope seminariet, som skall
ta plats i morgon. Men ingen murare syns ännu till.
En av de mest irriterande detaljerna med byggprocessen är att ständigt vara tvungen att
ringa efter folk för att pressa dem att göra saker som de lovat, men inte gjort. Jag städar kring
huset för att det skall vara representativt då seminariedeltagarna kommer. Jag tar bort den
skyddsplast, som vi haft kring de vertikala fönstren på första våningen. Den ogenomskinliga
plasten har funnits där sedan hösten då fönstren installerades. Jag märker hur radikalt känslan
ändrar inne i huset. När omgivningen, naturen, igen får kontakt med husets innandömet via de
vertikala fönstren, som går ända ner till golvet, framträder igen bladet, som utgör husets grundplan, på ett markant sätt. Fönstren spjälker också upp väggytan, så att bottenplattan framstår
som ett enhetligt element gentemot vägen som nu är uppdelad i segment. Nu förstärks känslan av att man faktiskt står på ett blad. Jag valde alltså rätt då jag döpte huset till Life on a Leaf
och inte Life in a Leaf.
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13.5.Det europeiska kulturprojektet Nurope, som leds av professorn i ekonomi och konst vid
Åbo Akademi, Bengt Kristensson Uggla, håller ett seminarium i huset. Det är första gången huset är i användning. Jag och Marjo har städat hela dagen för att sätta huset i skick, men det finns
ändå massor med betongdamm i luften, som göra att huden blir torr och irriterad. Jag tänker
än en gång på hur vi försummat att städa under byggprocessens gång och att huset inte är den
mest hälsosamma miljön för mina byggare.
Ugnsmurarna har varit på plats hela förmiddagen och murat ugnen. På några timmar är den
färdig, så när som på den slammade ytan, som skall göras som ett konstverk. Jag är ännu litet
skeptisk till den fyrkantiga ugnen. Det hade varit roligt att göra ett organiskt format konstverk
av den. Men det är bra med kontraster och åtminstone känns den inte överdimensionerad. Och
det blir säkert utmärkt med Weckmans konstverk.
Också Lasiluotos glasmontörer är på plats innan seminariet börjar, för att sätta fast det återstående vertikala rätlinjiga fönstret, som saknas på första våningen. Mera ljus för seminariet.
Orsaken att Nurope gruppen kommit till huset är att det är en fristående grupp bestående
av akademiker, konstproducenter och konstnärer som diskuterar konstens förhållande till ekonomin. Huset utgör ett intressant exempel på en konstnärlig ”produktion”, som på något sätt
borde omvandlas i pengar för att kunna finansieras, dvs. att jag kan betala tillbaka lånet.
Det kommer mängder av olika förslag, från att ordna representationstillställningar med tillhörande performance till live streamade Internet sändningar med frivilliga betalningar och att
skriva böcker. Om jag och familjen vill behålla vår integritet och slippa folkvandringar till huset,
borde jag koncentrera mig på att skriva böcker och hålla föreläsningar om husprocessen. En
deltagare från USA sade att det inte egentligen är huset som är det viktiga utan jag, hur jag tänker och själva byggprocessen. Det, tillsamman med en videodokumentation, kunde utgöra bra
material för internationella föreläsningar.
16.5. Veijo Honka kommer för att inspektera det provtrappsteg av metall Saarenhovi gjort för
spiraltrappan. Honka är nöjd så vi låter Saarenhovi gå vidare i planeringen och tillverkandet av
hela trappan. Honka kommenterar också de vertikala fönster, som är installerade på första vå153

ningen. Han menar att det kommer mycket mera ljus in i en bostad från ett vertikalt fönster, som
går från golv till tak, än från ett horisontellt placerat lika stort fönster. Detta beror på att ljuspelaren från det vertikala fönstret når längre in i bostaden.
Jag ringer igen Lasiluoto, som har stora problem att få de organiskt formade fönstren tillverkade. Det har nu gått ett halvt år sedan träprofilerna satts på plats i väggarna och allt har varit
klart för att ta emot fönsterglasen.
20.5. En stor dag. Kimmo Landell från Lasiluoto kommer äntligen med en stor sats fönster.
Med är alla de fönster som har organiska former, förutom de vertikala, böjda fönstren på andra
våningen, som ännu inte är gjorda. Vi har väntat på dem många månader. Det blir intressant
att se om fönstren passar in i trä-profilerna, som funnits monterade i husväggen sedan senaste
höst. Alla utom ett fönster passar. En av de fyra fönsterrutor som bildar det hjärtformade fönstret passar inte in, det uppstår ett två centimeters glapp i ett av hörnen. Det betyder möjligtvis
att Sopola och Saarinen gjort ett misstag då de monterat profilen i väggen. Ingen av dem jobbar mera för snickarfirman Rasi, så jag ringer Rasi för att höra om de kan skicka en annan snickare för att justera fönsterprofilen. Rasi lovar att ha någon på plats då glasmontörerna kommer
nästa gång för att fortsätta arbetena.
Det är spännande eftersom alla stora förändringar i husets utseende förändrar känslan i huset. De nya fönstren gör att naturen utanför söker sig in i huset. Bladfönstret, paradfönstret i vardagsrummet, som går från golv till tak, ger ett unikt perspektiv på omgivningen. Det är absolut
inte samma känsla att se ut genom det, mot den omgivande naturen, som att göra det genom
ett kvadratiskt fönster. Genom att själva formen på fönstret är både organisk och geometrisk,
så har det en medierande funktion. Om man betraktar naturen genom ett ordinärt kvadratiskt
fönster är det som om man betraktade den genom en tavelram, eller som när man tar ett foto
med en kamera. Det gör att det uppstår ett psykologiskt avstånd, en sorts Verfremdungseffekt,
eftersom den kvadratiska formen inte är vanlig i naturliga system. Bladformen hos fönstret däremot – trots att fönsterglaset i sej förstås orsakar en Verfremdungseffekt - ger en mera naturlig
övergång; bladet som form finns i naturen, men genom att det är stiliserat, visar det dels att vi
symboliskt hör till naturen, men även att vårt liv sker genom en kulturell filtrering.
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Redan då plasten togs bort från de vertikala rätlinjiga fönstren och utsikten öppnades upp
talade jag om att bottenplattans bladform började träda fram på ett helt annat sätt. Detta bara
accentueras av att väggens massivitet nu också punkteras av det stora bladfönstret.
Adrian satte sig genast på bladfönstrets nedre del och sade att hans båt är på väg. För honom är hela huset en stor båt. Jag märker också att fönstren, som går ända ner till golvet är
idealiska för små barn, som obehindrat kan se ut.
22.5. Jag träffar konstnär Jan Svenungsson. Jag upplyser honom om att jag varit tvungen att
installera en värmebevarande ugn och att skorstensröret fortfarande finns där och är möjligt att
utnyttja, men att det inte kommer att bli en industritillverkad kamin invid det, vilket Svenungssons idé krävde. Röret är dock mycket nära ugnen och det blir svårt att bygga upp tegelstenspipan runt om den, vilken var den ursprungliga avsikten. Svenungsson blir dock intresserad av
ugnen och har en idé om att måla ett mönster av de linjer som murbruket formar kring tegel i
röd färg på ugnens yta. Jag har dock redan hunnit vidtala Weckman om att teckna i slammet.
Jag inser att jag gått för fort till väga eftersom jag inte insåg att Svenungsson kunde vara intresserad av själva ugnen och inte bara av pipan. Weckman håller dock redan på och planerar sitt
konstverk så jag får svårt att inte låta honom fortsätta.
30.5. Äntligen har jag lyckats få Bengt Karlsson med grävmaskinen till tomten. Avsikten är att
försätta området kring huset i ett sådant skick att det så mycket som möjligt följer den plan som
miljökonstnär Trudi Entwistle gjort för omgivningen. Vi sänker en aning på de platåer, som finns
bakom huset, för att få en så jämn plan som möjligt strax intill huvudingången. Samtidigt höjer
vi på marken, som leder upp från parkeringen in mot huset. Karlsson gillar det eftersom man
nu kan köra upp ända fram till ingången. Enligt Karlsson bör man kunna göra det för att leva ett
bekvämt liv! Jag har dock fortfarande tänkt ha paketbilen parkerad nere vid vägen.
Vi flyttar tre krusbärsbuskar som växer nere under äppelträden upp på en av de jordvallar, som
finns framför husets front. Vi jämnar marken på tre ställen på högra sidan om huset för att kunna
placera dit Entwistles tre äppelskulpturer. Dessutom fäller vi en stor björk bakom lagerbyggnaden, som är skadad av eld efter det att man brände ner de hus som fanns på tomten, då staden
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inlöste området 1996. Karlsson planar ut marken runt äppelträden, så att vi bättre skall kunna
utnyttja den, till exempel som fotbollsplan för min son. Men någon gräsmatta kommer vi inte
att göra. Vi försöker hålla omgivningen i ett så ”naturligt” skick som möjligt. Nu börjar vi ha
de stora dragen i omgivningen klara. Men det behövs mycket arbete ännu innan idén med att
stegvis föra in naturen i huset fungerar.
2.6. Konstnär Susanna Peijari hjälper Marjo med att måla betongtaken och att lacka väggarna
av fanér. Själv hinner jag inte mer än sporadiskt besöka byggplatsen, eftersom jag skriver på
de texter som utgör den teoretiska delen av mitt doktorsarbete i bildkonst, där huset är den
konstnärliga delen.
Peijari påpekar att det finns kreppartad målartejp gjord för runda kanter, vilket hjälper vårt
arbete betydligt, eftersom vi måste tejpa kanterna där taket möter de organiskt formade väggarna. Jag märker att en utbildning i väggmålning skulle vara utmärkt att ha, jag saknar till och
med elementär kunskap om olika målarrullor mm.
Eftersom vi har jobbat så mycket med betong i huset, har jag och Marjo fått ett emotionellt
förhållande till materialet och funderar på att behålla alla väggarna och också eventuellt taket
i köket omålat, endast med ett lager skyddsmedel, så att betongen inte skall damma. Det kan
också vara bra ur en estetisk synvinkel att ha några kraftiga gråa, neutralt färgade ytor, som en
fond åt alla de kraftiga färgytor jag planerat för huset.
3.6. Jag köper tre små burkar med målarfärg, som vi målar på bitar av hårdskiva för att testa
de blåa, gula och röda ytorna för betonggolvet på första våningen. De blåa och röda nyanserna
verkar vara bra men den gula är för gräll. Jag väljer en ny, litet mera ockra ton, från färgkartan
för en ny test. Det lönar sig att göra ordentliga test innan man köper de slutgiltiga färgnyanserna och mängderna. Utgående från de små färgytor, som finns på färgkartorna är det ytterst
svårt att se om en färg fungerar också då man går upp i ytstorlek.
5.6. Konstnär Jan-Kenneth Weckman träffar muraren Konkka för att göra experiment hur man
kan teckna i den slammade ytan på spisen. Konkka anlägger massa på en överlopps ungssten
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och Weckman täljer en trästicka och gör en rad olika linjer och tryck. Vi kommer fram till att man
kanske inte borde måla i de uppdragna linjerna, som vi först tänkt, utan hålla det som en reliefteckning, så att effekten manas fram av ljus och skugga. Det blir en mera minimal ugn än vad jag
tänkt mig, men det blir säkert bra. Det är dessutom roligt med överraskningar i processen.
Stefan Ahlmans arkitektkontor från Helsingfors med 10 arkitekter besökte huset. Ahlman sade att man måste göra ett luftutsläpp från blåklockan, annars blir det för hett inne i den. Till exempel kan man använda det extra utrymme, som finns där skorstensröret går ut ur blåklockans
tak. Jag ber om råd av Veijo Honka. Han menar att det lätt kan komma in vatten om man gör
en öppning kring kring skorstensröret. Det är svårt att göra en öppningsbar mekanism, som är
så tät att inget vatten kommer in. Honka föreslår att göra två normala ventilationsrör, genom de
väggytor, som finns på båda sidorna om ingången till blåklockan. Rören går snett nedåt och utåt
genom väggen så att inget vatten kommer in den vägen, men luften kommer åt att cirkulera.
6.6. Jag och Marjo har en diskussion om huruvida vi skall måla husets betongytor eller inte.
Det gäller väggarna av betong samt kökstaket, som vi gärna vill bevara ofärgat. De övriga taken av betong är redan målade vita. Vi är fortfarande överens om att lämna alla betongväggar
omålade. Men nu besluter vi att kökets tak av betong skulle vara bra att vara vitt eftersom det
annars kan bli för mörkt i köket. Den ursprungliga idén om att ha alternerande färgband; taket
vitt, de övre köksskåpen röda, de undre köksskåpen vita, köksgolvet återigen rött; skulle också
bli lidande.
9.6. Den andra Internet-kameran installeras på första våningen. Den är flyttbar och meningen
är att den skall visa Peijari och/eller Marjo då de arbetar med att måla. Husets arbetsmodell
är med på utställningen Fennofolk på Design museet under sommaren och i en monitor visas
också de två webkamerorna, den ena utifrån och den andra, nyinskaffade, inne i Life on a Leaf
huset.
12.6. Kaos på bygget. Kimmo Landell med två medhjälpare från Lasiluoto är på plats för att
installera de sista organiskt formade fönstren. Men de vertikala fönstren som böjer sig utåt pas157

sar inte in i träprofilerna. Ett litet glapp på en centimeter är tillräckligt för att man inte kan fästa
glasrutan. Jag ringer efter Reijo Rasi, som är chef för firman vars snickare gjort träprofilerna.
Rasi kommer och inspekterar profilerna och påstår att någon lossnat på skruvarna och flyttat på
profilerna för att kunna fästa de fanérskivor som finns på sidan om profilerna. Jag ringer Heinonen & Juvonen som menar att de inte rört profilerna. Glasinstallatörerna menar också de att
glappet inte kan bero på att fanéren tryckt ut profilen, så hårt fastskruvade är profilerna. Rasi
vägrar att göra något åt profilerna och menar att det inte är hans firmas fel att de är böjda. Situationen börjar bli så het att Rasi packar verktygen för att lämna byggplatsen. För mig är situationen mycket obehaglig. Utanför byggnaden står tre glasinstallatörer och väntar på att kunna
installera glasen på färdigt uppmonterade ställningar. Om Rasi försvinner kan inte jobbet med
glasen fortsätta. Jag ber Rasi stanna kvar och göra en ny räkning för extra arbete, huvudsaken
är att vi får fönstren på plats. Men Rasi vill inte göra ingrepp i strukturerna, utan att Veijo Honka,
byggkonsulten först gett tillstånd. Som tur är kan Honka komma till bygget omedelbart. Honka menar att profilernas böjning kan bero på att limträbalkarna skruvat på sig. Förklaringen är
neutral och gör att alla lugnar ner sig. Vi får lov att öppna väggarna på några ställen och ta ut
ekofibern för att komma åt de skruvar som profilerna är fästa i den omgivande fanérytan. Rasi
lyckas räta ut profilerna så att vi får alla glasen på plats.
13.6. Jag och Marjo besluter att låta betongväggarna vara omålade. De gråa ytorna kommer
att fungera neutraliserande på de kraftiga färgytor, som annars kommer att finnas i huset. Men
de måste skyddas av ett färglöst lack, för att inte stendamm skall lossna från dem. Vi använder
vattenlöslig Paneeli-Ässä hirsisuoja, som passar också för betongväggar. Susanna Peijari hjälper
Marjo med lackandet.
Jag inser först nu på allvar hur mycket noggrannhet och tidsödande arbete inredningsarbetena kräver. För att helhetsintrycket skall bli bra så måste de små detaljerna utföras med precision. Till exempel det vita takets kant mot den organiskt formade grå betongväggen. Eftersom
väggen blir betongfärgad så måste man besluta var takets vita färg slutar. Eftersom betongväggen är mycket skrovlig så är det omöjligt att få en snygg vit linje gjord på den. Gränslinjen
görs på taket, ca. 1,5 centimeter från väggen. Genom att använda målartejp gjord för böjda
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linjer får Peijari till stånd en snygg böjd vit gränslinje. Tejpningen görs tre gånger. Den första
tejpningen görs ca. 2 centimeter från väggen då grundfärgen stryks på taket, för att få en första
uppfattning om hur snyggt linjen går och för att sedan kunna göra korrigeringar då den slutgiltiga tejpningen görs efter det. Den tredje tejpningen måste göras innan man lackar den gråa
betongväggen. Det visar sig nämligen att om lacken går över den vita färgen, så uppstår gulfärgade fläckar på de överlappade ytorna.
15.6. Ett bilflak med 10 m3 0-8 mm grus kippas invid infartsvägen till tomten. Jag kommer att
använda det bl.a. för att placera under Trudi Entwistles äppel-hjärt-bänk-skulpturer så att det
inte skall växa så mycket gräs genom dem underifrån. Innan sanden skyfflas ut, placeras en bit
specialmatta som även den har till uppgift att skydda skulpturerna mot växtligheten. Skulpturerna kommer att installeras under den närmaste månaden.
17.6. Heinonen & Juvonen kommer tillbaka för några dagar efter att ha varit två månader på
ett annat bygge. Vi har beslutit att ta bort de blå presenningarna på taket, som suttit där ett
och ett halvt år, för att man bättre skall kunna se husets utseende. Jag har blivit så van vid presenningen att den blivit en del av husets estetik. Men det regnar så Heinonen & Juvonen vågar
inte ut på taket. I stället fäster de Marjos franska balkongdörr i öppningen, som gjorts i väggen i hennes rum på andra våningen, så att Lasiluoto kan komma och fästa glasrutan som fyller
största delen av dörrytan.
18.6. När jag vaknar, sätter på datorn och tittar på webkameran, upptäcker jag att Heinonen
& Juvonen redan håller på att avlägsna presenningarna från taket. Jag får bråttom att hinna
till tomten för att dokumentera detta viktiga tillfälle, då husets slutgiltiga yttre form framträder.
Heinonen & Juvonen täcker dock fortfarande blåklockans översta topp med blå presenning eftersom det ännu saknas det tak som täcker den översta delen av blåklockan. Taket skyddar mot
solen och fungerar som blåklockans ”blad”.
Väl framme tycker jag att huset krympt och blivit tjockare. Det tar alltid tid att anpassa sig till
de förändringar som sker då man träder in i ett nytt skede i byggprocessen. Jag har märkt att
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jag anpassar mig fort till en rådande situation, som trots att den är temporär, lätt sjunker in i
medvetandet så att den blir ”normal”. Det är samma mekanism, som gör att man anpassar sig
även till en miljö som från början inte är estetiskt inspirerande. Efter en tid blir den normal, en
del av ens vardag, impregnerad med minnen och spår av livet och samtidigt ”vacker”. Då kan
en förändring upplevas som störande.
Men efter en stund då jag vant mig vid att blåklockan tagit sin dominerande roll uppe på taket, börjar jag avnjuta husets slutgiltiga form. Trots att vi ännu har mycket att göra innan huset
är färdigt har huset nått ett skede där alla betydande konstruktionella element finns på plats
(förutom spiraltrappan). Allt känns utmärkt. Nu återstår huvudsakligen att ge huset en ornamental hud, både inne och ute.
Jag inser att de skalförändringar som sker då man betraktar en byggnad från olika håll,
måste ge extra huvudbry åt arkitekter. Nu ser blåklockan enorm ut, om man ser den på långt
håll, men om man kommer närmare huset försvinner den rätt snart så man knappt ser den. Det
samma gäller piporna på ”pråmens” tak. Nu ser man också hur ljus den tredje våningen med
datorstudion och blåklockan kommer att bli. De blir precis som jag tänkt, att de tre våningarna
kommer att ha mycket olika känsla i sig. När man kommer upp i den tredje våningen, känns
det som att komma ut på ett moln; det kommer ljus in från alla håll. Men ändå är man skyddad från direkt solljus, eftersom väggarna i datorstudion sluttar utåt och skuggar fönstren. På
datorstudions bakvägg, där solen gassar på, finns inga fönster. Detsamma gäller den sida av
blåklockan som finns mot söder. Sålunda kan man redan nu se att de lösningar, som baserar sig
på naturens former och på fantasi inte behöver vara icke-funktionella, utan tvärtom, i det här
fallet fungera utmärkt.
JAN-ERIK ANDERSSON
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Persongalleri
Andersson, Adrian. Min son.
Entwistle, Trudi. Miljökonstnär, Storbritannien.
Heinonen & Juvonen. Heikki Heinonen, timmerman och Esa Juvonen, byggmästare. Bygger
huset från grunden till slutet.
Honka, Veijo. Byggkonsult.
Kallio, Pekka. Ansvarig mästare.
Karlin, Mauri. Turun Kiinteistösähkö. El-installatör.
Kautonen, Reijo. Konstruktionsmätare.
Landell, Kimmo. Glasinstallatör från Lasiluoto.
Litja, Ismo. Rörinstallatör.
Mikko Sirén. Konstruktionsritare.
Marjo. Marjo Malin, min sambo.
Nilsson, Sara. Praktikant, konststuderande.
Nurmi, Mikko. Carrier/Warmia, J ordvärme/golvärme-representant.
Orrensalo, Reijo. Övervakare på stadens planeringsavdelning.
Peijari, Susanna. Konstnär samt medhjälpare.
Pekanheimo, Ilkka. AD lux belysning.
Pietiläinen, Heikki. Arkitekt hos Arkkitehtiryhmä Pitkäranta OY.
Pitkäranta Erkki. Arkitekt.
Rasi, Reijo. Snickarfirman Puutyöliike Rasi.
Sallinen, Aulis. Ventilation.
Savolainen, Pentti. Konstruktionsritare
Siponen, Petri. Representant för Forbo linoleummattor.
Sopola, Pekka. Snickare. Snickarfirman Puutyöliike Rasi.
Suominen, Kari. Chef för Veljet Saarenhovis metallverkstad.
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Vuokko, Mika. IT konsult.
Vättö, Timo. Värme, Vatten, Ventilation (VVV planering).
Äikäs, Raimo. Chef för Tasokaivuu, som utför jordarbetena.
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