Gert Wingårdh: Piano-paviljongen (2008)
Piano-paviljongen, som den svenske arkitekten Gert Wingårdh har planerat och som föreningen Puu
kulttuurissa rf. har låtit bygga, färdigställdes i juni 2008 vid Ankkurinranta i Lahtis, alldeles i närheten av
Sibeliushuset. Wingårdh planerade denna paviljong för att hedra den italienske arkitekten Renzo Piano,
som år 2000 fick priset Spirit of Nature för träarkitektur. Utförandet av paviljongen går även i samma
anda som Renzo Pianos arbeten.
Trä, glas och stål som byggmaterial
Piano-paviljongen är en intressant byggnad om man ser till dess arkitektur. Grunden består av stålpelare
som har borrats ned i berggrunden. Stommen av limträ är uppförd ovanpå tvärgående stålbalkar. De
bärande konstruktionerna och glasväggarna avgränsar utrymmet. Det lätta taket ser ut som om det
svävar ovanför stommen.
Enligt Wingårdh påminner byggnaden om ett fartyg som håller på att sjösättas. Taket som lutar inåt och
liknar en gunga öppnar upp byggnaden mot sjön Vesijärvi. De svarvade fransarna i ändan av
takkonstruktionen liknar fiskben och är gjorda av asp.
Piano-paviljongen byggdes som ett samarbetsprojekt
Den färdigställda Piano-paviljongen är resultatet av ett samarbete. Ansvarig för samarbete med
arkitekten var arkitekt SAFA Anders Adlercreutz, arkitektbyrå A-konsultit, Helsingfors och
huvudentrepenör var arkitekt SAFA Unto Siikanen. Flera olika parter bidrog till finansieringen av
projektet. De företag som levererade byggmaterial gav betydande rabatter och donerade också
produkter. Dessutom bidrog företag och stiftelser med stipendier och donationer.
Piano-paviljongen betjänar kunder och fungerar som café sommartid och på vintern som fest- och
möteslokal på beställning. Inomhus finns det 60 kundplatser och på terrassen finns det ytterligare 60
platser. Ravintola Casseli Oy i Lahtis ansvarar för restaurangverksamheten.
Piano-paviljongen är en del av parken för träarkitektur i Lahtis
Piano-paviljongen ligger alldeles nära Sibeliushuset. Paviljongen är en intressant och betydande
arkitektonisk sevärdhet för både inhemska och utländska turister. Den utgör en del av parken för
träarkitektur i Lahtis (Puuarkkitehtuuripuisto). Inom detta parkområde byggs sådana arbeten som
designats av de pristagare som har fått priset Spirit of Nature.
Föreningen Puu kulttuurissa rf.
Föreningen Puu kulttuurissa rf. främjar användning av trä och träets image med hjälp av kulturella
medel. Föreningen delar ut två olika priser turvis vartannat år. Det ena är det internationella priset Spirit
of Nature Wood Architecture Award för träarkitektur och det andra är det finländska kulturpriset
Luonnotar.
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