
FORUM
UUSI KANSALLINEN 

NÄKYMÄ NÄYTTELYAULASTA

LEIKKAUS A/A  1:400

1 UUSI PORRASYHTEYS 
2 YHDISTETTY MUSEOKAUPPA JA KAHVILA
3 KAHVILA, LÄMPIÖ JA POP-UP -NÄYTTELYTILA
4 PORRAS MAANALAISIIN TILOIHIN
5 NAULAKKO
6 ASIAKASPALVELUN TAUSTATILA
7 ASIAKASPALVELUTILA
8 SISÄÄNTULOAULA
9 PENKKEJÄ
10 NAULAKKO JA WC-TILAT
11 KAHVILA JA RAVINTOLASALI
12 KEITTIÖ
13 KAHVILAN TERASSI
14 SISÄPIHA - FORUM
15 KATSOMOPORTAAT
16 VEISTOSPUISTO, PIKNIK -ALUE, VIHREÄ PUISTO
17 UUSI AUKKO MUURIIN
18 KEVYEN LIIKENTEEN AULA
19 TAPAHTUMA-AUKIO JA TORI

JULKINEN VYÖHYKE/AULA- JA TUKITILAT TILAOHJELMA:  FORUM:
Sisäänkäyntiaula- ja asiakaspalvelutilat   300 m2   300 m2

Näyttely- ja tapahtumatilat   1 100-1200 m2  850 m2 + 350 m2

Näyttely- ja tapahtumatilan aulatilat   200 m2   260 m2

Museokauppa     50 m2   60 m2

Ravintolasali ja kahvilatilat    300 m2   300 m2

Naulakkotilat ja lokerikot    100 m2   120 m2, jaettu eri kerroksiin
Yleisö-wc:t     100 m2   100 m2, jaettu eri kerroksiin
Pop-up -paja     -   50 m2

Yhteensä        2440 m2

YKSITYINEN VYÖHYKE / HUOLTOTILAT TILAOHJELMA:  FORUM:
Ravintolan keittiö    100 m2    100 m2

Ravintolan varasto- ja tukitilat   50 m2   50 m2

Asiakaspalvelun taustatilat   50 m2   45 m2

Puusepänverstas    200 m2   200 m2

Näyttelyverstas    80 m2   80 m2

Metalliverstas    20 m2   20 m2

Henkilökunnan sosiaalitilat   50 m2   55 m2

Yhteensä       550 m2

TAUSTATILAT    TILAOHJELMA:  FORUM:
Esiintyjien taukotila ja pukuhuone  50 m2   50 m2

Liikennetilat, poistumistiet, yhdyskäytävät  500 m2   580 m2

Tekniset tilat    400 m2   400 m2

Kiinteistönhuolto    100 m2   100 m2, jätehuoltotilat kalliotilassa

Yhteensä       1130 m2

POHJAPIIRROS, MAANTASO 1:400
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NÄKYMÄ LAAJENNUKSEN TERASSILTA JA SISÄÄNKÄYNNISTÄ

LAAJUUSLASKELMAT



FORUM
UUSI KANSALLINEN 

ILMAKUVA ASEMAPIIRROS 1:1000

LEIKKAUS B/B  1:400

’Forum’ on silta uuden ja vanhan välillä. Se yhdistää vanhan museorakennuksen ja uuden laajennuksen fyysisesti. Forum on myös metafora. Se yhdistää eri osapuolia. Ihmisiä yhdistää aito kohtaaminen ja kanssakäyminen. Vain kohtaa-
malla toisen ihmisen voi tuntea yhteyttä muihin. ’Forum’ on kokoontumispaikka koko kansakunnalle. Siellä on läsnä koko kulttuuriperintömme, kansallinen identiteettimme, nykyisyys ja tulevaisuuden tekijät.

1 TILASARJA
Vanhan museorakennuksen sisääntuloaulasta kuljetaan kaartuvaa porrasta pitkin nykyiseen kahvilatilaan. Museokauppa siirtyy nykyiseltä paikaltaan osaksi kahvilatilaa, joka laajenee Halkopihalle, joka katetaan jännitetyllä 
teräsrakenteella. Rakenne ripustetaan vanhan rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen väliin. Valo siivilöityy Halkopihalle lasiruutujen kautta. Halkopiha toimii kahvila ja pop-up -näyttelytilana, sekä auditorion lämpiö-
nä. Halkopihan pohjoispuolen tiloista laskeutuu portaat maan alle kohti laajennuksen sydämen muodostavaa forumia. Maan alla torin ympärille sijoittuvat näyttely- ja verstastilat, jotka avautuvat sisäpihalle. Näyttelyaula, 
näyttelytilat ja verstastilat saavat luonnonvaloa ja sisäpihalta on mahdollisuus nähdä mitä sisäpuolella tapahtuu. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tulevaisuuden kansakunnan identiteettiä luovia arvoja.
Pohjakerroksen aulatiloista päästään porrasta pitkin uudisrakennuksen maanpäälliseen osaan. Maanpäällinen osa on paviljonkimainen suoja, joka houkuttelee pistäytymään suojiinsa museon puistosta ja Mannerhei-
mintieltä. Paviljonkiin sijoittuu ravintola ja kahvila, jotka avautuvat puistoon ja aurinkoiselle terassille vaunuvajan eteläpuolelle. Aulaan liittyvät toiminnot kuten naulakko- ja wc -tilat jakautuvat sekä maanpääliseen, että 
maanalaiseen, sisäpihalle avautuvaan aulatilaan.
Myös vanhan museon sisäisiä yhteyksiä on parannettu avaamalla vanha hissi naulakoiden yhteyteen sekä uudella hissiyhteydellä, joka kulkee toisen kerroksen entiseen seminaaritilaan, joka avataan uudeksi näyttelyaulak-
si.

2 NÄYTTELYTILAT
Näyttely- ja tapahtumatilojen aulat avautuvat sisäpihalle ja tämä yhteys luo monipuoliset toiminnan mahdollisuudet sisä- ja ulkotilojen välillä. Näyttelyaula on galleriamainen pylväskäytävä, joka voi toimia itsessään 
näyttely- ja tapahtumatilana. Varsinaiset näyttelytilat on myös mahdollista jakaa useampaan pienempään tilaan ja näyttelyaulasta pääsee näyttelytiloihin useasta kohdasta. Galleriakäytävä mahdollistaa sujuvan näytte-

lykierron myös tilanteissa, jossa osa näyttelytiloista on suljettuna uuden näyttelyn rakentamisen aikana. Näyttelysalit jakautuvat sisäpihan molemmille puolille. Isompi tila Mannerheimintien puolella on 850 m2, se on 
helposti yhdistettävissä galleriakäytävään ja lisäksi se saa ylävaloa katosta Mannerheimintien puolelta. Pienempi näyttelytila on sisäpihan vastakkaisella puolella ja se on helposti yhdistettävissä suoraan ulkotilaan. Tila on 
mahdollista myös pimentää kokonaan siirtoseinällä. Tilojen sisäkorkeus on 7 m.

3 ULKOTILAT
Uuden museopuiston ulkoalueet ovat yhtä tärkeitä kuin laajennus rakennuksena. Museon ympärillä olevan puisto liittyy paremmin Töölönlahden puistoalueeseen, kun puiston läpi avataan vahvemmin reitti Töölönkadul-
le. Mannerheimintien puoleiseen muuriin avataan lisäksi uusi aukko Vaunuvajan ja uuden laajennuksen välistä, jolloin puiston reitistö muuttuu käyttökelpoisemmaksi ja avautuu paremmin julkiseen käyttöön.
Museopuiston lounaisosa säilyy suunnitelmassa koskemattomana muistuttamaan sen historiasta. Vanhan museorakennuksen suojiin jää tapahtumatorialue.
Puistosta laskeutuu katsomoporras kohti toria luoden aurinkoisen oleskelupaikan tuulen suojaan. Porras luo katsomon torilla tapahtuville esityksille tai torin vastapäiselle seinälle projisoitavalle elokuvanäytökselle.
Puisto on viihtyisä ja avoin. Se on helposti saavutettavissa Mannerheimintieltä Töölönkadulle avattavan kevyen liikenteen reitin ja Mannerheimintien puoleiseen muuriin avattavan portin kautta. Puistossa on mukava 
viettää piknikiä tai järjestää kirpputori. Sinne voi poiketa romanttiselle iltakävelylle tai siellä voi pitää konsertin. Puisto kuuluu kaikille.

4 MATERIAALIT JA RAKENNUSTAPA
Laajennuksen maanalaiset osat ovat betonirakenteiset. Sisäpinnat tehdään paikallavaluna eläväpintaiseen muottiin. Sisäpihalle avautuvat ikkunat ovat kuvioitua lasia, jotka ovat kuin moderneja freskoja. Niiden läpi 
katsottuna maailma näyttää aina vähän erilaiselta. Ulkotilan kiveys ja sisätilojen aulojen lattiamateriaali jatkuu samanlaisena. Se on samankaltaista graniittia kuin vanhan museon kivijalassa. Rakennuksen katto on vahva 
elementti, se päällystetään samanlaisella liuskekivellä kuin vanhan museon katto.
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POHJAPIIRROS, TASO +1.00  1:400 POHJAPIIRROS, TASO +5.00  1:400

1 PORRASYHTEYS +5.00 TASOLLE 
2 MUSEOKAUPPA
3 NAULAKOT
4 WC
5 ESIINTYJIEN TAUSTATILA
6 NÄYTTELY- JA TAPAHTUMATILAN AULA
7 NÄYTTELY- JA TAPAHTUMATILA
8 SISÄPIHA - FORUM
9 PUUSEPÄNVERSTAS
10 NÄYTTELYVERSTAS
11 METALLIVERSTAS
12 HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT
13 HUOLTOKÄYTÄVÄ
14 KEITTIÖN HUOLTO
15 KEITTIÖN TAUSTATILAT
16 AULA
17 TEKNINEN TILA
18 CO-WORKING -TILA
19  HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT

JULKISIVU KOILLISEEN  1:400 JULKISIVU LOUNAASEEN  1:400JULKISIVU LUOTEESEEN  1:400
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