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A
rkkitehtiopiskelijat ideoivat ja 
rakensivat Hila-paviljongin Ou-
lun kauppatorin edustalla sijait-
sevalle Kiikelin saarelle. Pavil-

jongin suorakulmainen muoto muuntuu 
sisätilassa vapaamuotoiseksi, ja puurakenne 
muodostaa sisälle pitsimäisen vaikutelman.

Nelipäiväisen workshopin aikana syntyi 
idea paviljongin muodosta ja hilarakentees-
ta, jossa puuosat kiinnittyvät toisiinsa lovili-
itosten avulla. Paviljongissa on yhteensä 397 
esivalmistettua puuosaa ja 1027 liitosta. Lii-
tokset sitovat paviljongin rakenteellisesti yh-
tenäiseksi kappaleeksi.

Suunnittelun lähtökohtana oli hyödyntää 
algoritmiavusteista suunnittelua ja tietoko-
neistettua työstöä. Paviljonki suunniteltiin 
parametrisen mallintamisen keinoin, jol-
loin geometriaa voitiin muokata nopeasti 
ja joustavasti. Työkaluina toimivat Rhino/
Grasshopper, ja rakenteellinen analyysi teh-
tiin Robot-ohjelmalla. 

A group of architectural students 
designed and built the Hila pa-
vilion on Kiikeli Island, just off 
the market place in the City of 

Oulu. Externally, the pavilion is rectilinear, 
but in the interior, the space becomes free 
form. The timber construction that remains 
visible forms a lacy effect on the interior.

The idea of the pavilion’s form and the 
grid-construction in which the wooden 
members are fixed together using mortise 
joints, emerged during a four-day workshop. 
There are a total of 397 prefabricated tim-
ber members in the pavilion and 1027 joints. 
The joints bind the pavilion structurally into 
a single unit.

The design was based on the idea of using 
algorithmic modelling and computer-con-
trolled manufacturing. The pavilion was de-
signed using parametric modelling whereby 
the geometry can be altered rapidly and flex-
ibly. The software used was Rhino/Grasshop-
per with Robot for structural analysis.

In the parametric model, built to work-
ing tolerances, alterations to the geome-
try do not need to be made by hand. De-
sign time can be shortened and form can be 

Kolmiulotteista keveyttä
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Weightlessness
Työstötarkkuudella rakennetussa para-

metrisessa mallissa muutoksia geometriaan 
ei tarvitse mallintaa käsin. Suunnitteluaikaa 
voidaan lyhentää ja muoto voidaan optimoi-
da sekä materiaalin että tuotannon suhteen. 
Liitokset syntyvät ohjelmasta automaatti-
sesti.

5 x 5 x 4 metrin kokoinen paviljonki to-
teutettiin poikkileikkaukseltaan 60 x 60 mil-
limetrin höylätystä kuusisoiroista. Puuosat 
työstettiin CNC-jyrsimällä viisiakselisella 
Hundegger K2 -hirrentyöstökoneella. Ra-
kennelma koottiin esivalmistetuista ja nu-
meroiduista osista viiden päivän aikana.

Hila-paviljonki on esimerkki digitaalisen 
suunnittelun ja työstön mahdollisuuksista. 
Prosessin älykkyys mahdollistaa joustavan 
suunnittelun sekä tuotantotiedon tuottami-
sen suoraan kolmiulotteisesta suunnittelu-
mallista. Ilman parametrisen mallintamisen 
tarjoamia etuja, ei paviljonkia olisi kyetty to-
teuttamaan näin nopeassa aikataulussa. n
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HILA-PAVILJONKI on 

osa Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin tiede-

kunnan kesäworks-

hopien sarjaa. Pavil-

jongin rakentamisen 

yhteydessä julkistettiin 

kirja ”Algoritmit puu-

rakenteissa – mene-

telmät, mahdollisuu-

det ja tuotanto”, joka avaa algoritmiavusteisen 

suunnittelumenetelmien teoriaa ja käytäntöä. 

Kirja kuvaa menetelmien käyttöä työkalujen, 

tuotannon ja suunnittelun kautta. Kirja on la-

dattavissa ilmaisena PDF-versiona. n

THE HILA PAVILION is one of the results of the 

series of summer workshops run by the Uni-

versity of Oulu Department of Architecture. 
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HILA

HILA paviljongin selkeä 
perusmuoto leikkautuu 
vapaamuotoisella pinnalla.

optimised in relation to both materials and 
production. Joints are planned by the soft-
ware automatically.

The 5x4x4 metre pavilion was constructed 
out of 60x60 mm planed spruce. The wood-
en members were worked with a CNC rout-
er on a five-axle Hundegger K2 log-work-
ing machine. The structure was assembled 
from numbered, prefabricated components 
in five days.

The Hila pavilion is an example of the pos-
sibilities offered by digital design and work-
ing. The smartness of the process allows for 
flexible design and for the production of 
manufacturing data directly from the 3D 
design model. Without the benefits of par-
ametric modelling, it would have been im-
possible to design and construct the pavilion 
on such a rapid time scale. n

A book has been published in conjunction 

with the construction of the pavilion, enti-

tled “Algorithms in timber construction – 

methods, opportunities and manufacturing”, 

which throws some light on the theory and 

practice of algorithm-aided design methods. 

The book describes the methods from the 

viewpoints of tools, manufacturing and de-

sign. A PDF version of the book is available, 

free of charge. n
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