ERIK KRÅKSTRÖM -PUURAKENNUSPALKINTO
Rakennustaiteen seura on 17.4.2013 jakanut Erik Kråkström -puurakennuspalkinnon
arkkitehti Markku Mattilalle hänen ansiokkaasta dokumentointi- ja opetustyöstään perinteisen
puurakentamisen alalla. Edesmenneen arkkitehti Kråkströmin nimeä kantava tunnustus
annetaan erityisistä ansioista perinteisen puurakentamisen alueella. Palkintosumma on 2000
euroa.
Mattilan dokumentointi- ja opetustyö
Vuonna 1952 syntynyt Markku Mattila opiskeli arkkitehdiksi Teknillisen korkeakoulun
arkkitehtiosastolla ja valmistui vuonna 1990.
Mattila on erikoistunut dokumentoimaan perinteisiä rakennuksia mittaamalla ja käsin
piirtämällä. Hän on laatinut mittauspiirustuksia paitsi Suomessa myös mm. Pohjois-Venäjällä,
Japanissa, Thaimaassa ja Egyptissä. Monet Mattilan kohteista edustavat puurakentamisen
perinteitä. Hänen piirustuksensa ovat paitsi täsmällisiä dokumentteja myös suurenmoisia
teoksia. Hänen kätensä tekemä viiva on poikkeuksellisen eloisa ja tunnelmaa luova. Myös
tällaisen piirustustavan opettajana Mattila on tehnyt vaikuttavan uran ja välittänyt taitoa uusille
nuoremmalle polvelle mm. Tampereen teknillisessä yliopistossa, Teknillisessä
korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa.
Mattila on ICOMOSin Suomen osaston kansanarkkitehtuurin komitean äänestävä jäsen, joka
on luonut laajan kansainvälisen verkoston ja on kansainvälisesti kysytty mittausleirien
järjestäjä. Hän on järjestänyt kansanrakentamisen VERNADOC-dokumentointileirejä mm.
Suomessa Längelmäellä ja Ruovedellä sekä Ruotsissa suomalaismetsissä ja Östmarkin
paanukirkossa. Leirien yhteydessä Mattila on järjestänyt kinkereitä eli seminaareja eri
teemoista, kuten puukatteista ja kansakouluista, ja koonnut ja toimittanut näiden pohjalta
asiantuntijajulkaisuja, jotka on julkaissut Suomen ICOMOS.
Perämettän sauna Vehkajärven Kulmalahdella
Mattilan puuarkkitehtuuria edustaa Vehkajärven Kulmalahteen rakennettu Perämettän sauna.
Sauna on koottu piilutuista hirsistä ja pukuhuoneen osalta maalatusta laudasta. Suunnitelmaa
kuvaavat piirustukset on laadittu silmiähivelevän kauniisti (ks. kuva alla). Sauna on esitelty
Arkkitehti-lehdessä 1/2001.
Palkinnon historia
Professori, arkkitehti Erik Kråkströmin täyttäessä 80 vuotta vuonna 1999 hän toivoi, että
mahdolliset muistamiset osoitettaisiin tilille, josta muodostettaisiin Rakennustaiteen seuran
puurakennuspalkinto-rahasto.
Erik Kråkströmin kuoltua alkuvuodesta 2009 rahasto sai vielä lisäpääomaa ja palkinto
nimettiin uudelleen muotoon Erik Kråkström -puurakennuspalkinto.
Palkinto myönnetään henkilölle tai työryhmälle, joka on paneutunut erityisesti perinteiseen

puurakentamiseen. Täten se eroaa Puuinfon vuosittain jakamasta Puupalkinnosta, joka
ammentaa koko puurakentamisen ajankohtaisesta kentästä ja osoittaa usein palkinnon
puurakentamisen innovaatioille.
Viimeksi vuonna 2009 seura jakoi palkinnon arkkitehti Ulla Raholalle ja insinööri Juhani
Pentinmikolle heidän ansioistaan Tyrvään Pyhän Olavin kirkon ja Porvoon Tuomiokirkon
jälleenrakentamisessa.

	
  

