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Kivestä veistetty kansakunta

Kansallismuseon kivilinna oli valmistuessaan ylpeä esitys Suomen kansakunnan perinnöstä 
ja erikoisluonteesta, tarina sen synnystä. Siellä tieteen näkemykset kansasta kohtasivat 
taiteen voiman ja tulkinnan sen myyteistä ja historiasta. Rakennuksen torni ja kiviset 
muurit kertovat Suomen arkkitehtuurin tarinaa keskiajan kirkoista, linnoista ja bastioneista, 
kantaen kyljissään kivisiä ja holveissaan maalattuja kuvia Suomen luonnosta ja myyteistä. 
Museon kokoelmat valjastettiin kertomaan tarinaa yhtenäisestä kansasta ja museorakennus 
puki nämä arvot kansalaisille ymmärrettävään muotoon esittäen ne kaikkien nähtäväksi 
Helsingin keskustassa.

Kansallisen identiteetin uusi ymmärrys 

Meidän aikanamme ajatus kansallisuudesta ei enää ole yhtä selkeä ja tarkoitushakuinen kuin 
sata vuotta sitten. Suuri maailma on lähempänä ja Suomi monikulttuurinen. Miten globaalina 
aikana ylipäätään tulisi puhua kansallisuudesta, kun koko ajatus “meidän” ja “muiden” 
väliselle erottelulle rakennetusta käsitteestä tuntuu hankalalta?  Samaan aikaan tuntuu 
yhä selvältä, että tietyt asiat yhdistävät suomalaisia kansana. Nykyään ymmärretään, että 
kansallinen identiteetti rakentuu ja sitä rakennetaan materiaaliseen ja henkiseen kulttuuriin 
juurtuneista tarinoista. Kansainvälisiä rakennusmuotoja yhdistävä museon vanha rakennus 
on hyvä esimerkki tällaisesta konstruktiosta. Kansallisten tarinoiden ainesta ovat yhtä lailla 
myös materiaalit ja maisemat – puu ja kivi, järvien ja merien rannat, metsät, mättäät, suot 
ja paljas peruskallio. Nämä tarinat ja narratiivit – ei ihmisten syntymäpaikka, etninen tausta 
tai uskonto – luovat kansakunnan identiteetin ja kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen 
perustuksen. Kansallismuseon – Uusi Kansallinen mukaan lukien – tehtävä on säilyttää ja 
tuoda esiin kansalliset tarinamme niin, että ne ovat kaikkien saavutettavissa. Nykyaikana 
Kansallismuseolla on tärkeä tehtävä myös uudelleen tulkita, purkaa ja tarkastella kriittisesti 
näitä tarinoita ja sitä miten ne luovat meidän identiteettiämme.

Haapio – ikiaikainen, universaali, suomalainen  

Haapio viittaa ikiaikaiseen, yhdestä rungosta veistettyyn, universaaliin venetyyppiin. 
Sanana se juontuu vanhasta, omaperäisestä Suomen kielen sanasta “haapa”. Myös 
Uutena Kansallisena se on universaali ja omaperäinen suomalainen. Se pyrkii 
luomaan uuden tulkinnan arkkitehtuurin kyvystä viestiä kansallisia arvoja globaalissa 
maailmassamme. Se etsii uutta yhteyttä perinteeseen sen materiaalisuuden ja suomalaisiin 
käsityötaitoihin liittyvien muotojensa kautta. Haapio siirtyy vanhan museon kivisistä 
linnoista kansanperinteeseen ja puuhun, korostaen sen merkitystä entisaikojen että oma 
aikamme kansallisena rakennusaineena. Sen arkkitehtuurissa tiivistyvät ne keinot, joiden 
avulla arkkitehtuuri voi heijastaa nykyarvoja ja samalla vaikuttaa entistä kestävämpään 
rakentamisen tapaan. Se jalostaa nykyaikaisella osaamisella suomalaisten puukirkkojen 
rakenneratkaisuja tai tukkiin veistetyn haapion oivaltavuutta, uudelleen tulkiten näitä 
kansallisia perinteitä ja niihin liittyviä tarinoita.

Asemapiirustus 1:1000

40 cm

Näkymä saapumispihalle Julkisivuote 1:10, muotoon veistetty tervattu haapapaanu

Näkymä Vaunuvajalta

Kulkureitti Mannerheimintieltä lisärakennuksen pääsisäänkäynnille ja ravintolaan
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Yhteys Kansallismuseon pääsisäänkäynniltä uusiin tiloihin

Esteettömät reitit nykyisen museorakennuksen keskihallista ja auditoriotiloista lisärakennuksen eri tiloihin

Tilakokonaisuuskaaviot
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Leikkaus C-C 1:200

Näyttelyaula ja suuri sali

Näkymä saapumispihalle

Näkymä Halkopihalle
Pohjapiirustus 1:400

2. kerros

Pohjapiirustus 1:400

Pihataso

Varjo muurilla

Paitsi materiaalit, muodot ja taidot, myös niiden ympäristö ja maisemat ovat keskeinen osa Suomen kansallista 
identiteettiä. Haapion voimakas ja vakaa muoto luo museon pihalle uuden maiseman ja tuo sinne uutta elämää. 
Samalla se jakaa nykyiset ulkoalueet luonteeltaan toisistaan eroaviin puistoihin ja pihoihin. Metsistä, merien ja järvien 
rannoilta on siirrytty puistoon, pihalle, muurin varjoon. Tunnelmaltaan maisemasuunnittelu paitsi avaa ja aktivoi, myös 
pyrkii luomaan monimuotoisen tilan, joka on hiljainen, kaunis ja voimakas. Näin kiviset muurit, vanhat puut, nurmikentät, 
kiveykset ja rauha kohtaavat toisensa kaupungin keskustassa, inspiroituen Helene Schjerfbeckin maalauksesta Varjo 
Muurilla III (1927). 

Pihat

Kansallismuseota ympäröi kolme pihaa, joista kahta käsitellään tämän kilpailun yhteydessä. Sisääntulopiha on 
muodostettu edustavaksi, niin sanotusti museo uudeksi käyntikortiksi. Ajatus on ollut muodostaa siitä merkityksellinen 
ja käyttökelpoinen tila.

Sisääntulopiha päällystetään kivituhkan ja hiekan sekoituksella. Sen väri on vaalea, lähes valkoinen. Piha jäsennetään 
ja rajataan kiveyksin. Sen keskiössä sijaitsevat LVI-laitteiden ulospuhalluselimet suojataan eräänlaisella tornilla, 
puurakenteisella suojalla, johon integroidaan tarvittavat säleiköt. Yksi sivu on varattu vitriinille, esimerkiksi museon 
toiminnasta kertoville tiedotteille tai jollekin pysyväisesineelle. Sisääntulopiha toivottaa vieraat tervetulleiksi niin 
Töölönkadun kuin Mannerheimintienkin suunnasta. Taksi voi jättää vieraat Haapion sisäänkäynnille.

Merkittävä osa pihatilan uudistamisessa on sen aktivoimisessa. Piha tarjoaa tilaa pienimuotoisille kesätapahtumille. 
Töölönkadun puoleisella sivustalla on Haapion ”häntään” sijoitettu kahvila ja sadekankain varustettu terassi Haapion 
alla olevan tilan lisäksi. Ratkaisun avulla on myös saatu poistettua hätäuloskäynti näköpiiristä. Lisäksi nykyinen 
muurin vieressä oleva ilmanvaihtoelinten patteri on saatu kätkettyä Haapion taakse. Kansallismuseo saa arvokkaan 
ja suojaisan pihatilan, sillä Haapio on sijoitettu tarkoituksenmukaisesta kahden erilaisen pihan väliin.

Haapion pohjoispuolen puutarhaa on haluttu varjella ja kunnostaa sen alkuperäisen ajatuksen mukaan. Vaikka 
puutarha-alueen käyttö on ajoin muuttunut – mm. sodan aikana se on ollut viljelyspalstoina –  se on luonteeltaan 
rauhallinen ja koristeeton englantilaistyyppinen puutarha. 

Puutarhan ilme säilyy lähes alkuperäisen puutarhasommitelman mukaisena. Kookkaat, pihaa reunustavien muurien 
suuntaiset jalavarivistöt säilyvät. Keskipihan nurmialue sitä reunustavine käytävineen palautetaan rakennustöiden 
jälkeen ennalleen. Keskipihan alueella nurmialueen pintaa nostetaan hieman käytävien reunoissa, jotta nurmikolle ja 
istutuksille voidaan turvata riittävät kasvualustat. Nurmialue toteutetaan kulutusta kestävänä vahvistettuna nurmikkona, 
joka mahdollistaa alueen käyttämisen oleskeluun ja erilaisiin tapahtumiin.

Säilytettävien jalavien olosuhteita parannetaan vaihtamalla kasvualusta imumenetelmällä uuteen kasvualustaan. 
Puiden alle istutetaan mattomaiseksi kasvustoksi varhaiskeväästä myöhäiseen syksyyn valkoisella kukkivia 
perennoja. Lisäksi istutusta täydennetään varhaiskeväällä ja myöhäissyksyllä kukkivilla sipulikasveilla. Dynaaminen 
perennaistutus turvaa puiden kasvualustoja kulutukselta ja tiivistymiseltä sekä luo monimuotoisuutta ja vehreää 
kerroksellista ilmettä puutarhaan.

Puiden olosuhteet turvataan rakennusvaiheen kaivuiden aikana ja sen jälkeen. Kaivuissa pidetään puiden juuristoihin 
vähintään kolmen metrin etäisyys. Kasvualustat eristetään myös kaivannoista, jotta niissä luonnollinen veden kierto 
säilyy. 

Puuistutuksia täydennetään syreeneillä, joita puutarhan istutuksiin on kuulunut jo puutarhan perustamisesta lähtien.

Kansallismuseon kattovedet kerätään talteen ja ne käytetään nurmialueiden ja istutusten kasteluun. Kastelujärjestelmällä 
turvataan puutarhan vehreys varhaiskeväästä myöhäiseen syksyyn.

Varjo muurilla III

Helene Schjerfbeck, 1927



1/200
taso -2

1.21 1.21

3.22

2.2
2.6 2.7

3.23

3.33

3.31
1.8

1.8

1.3
4.1
5.3

4.4

5.1

4.2

+0.50

+0.50

3.1

2.5

C-C

C-C

B-B

B-B

A-A

1/200
taso -1

4.1
5.3

4.4

5.1

4.2

5.2

1.8

1.7

2.81

2.82

3.31

2.3

2.3

3.23

3.23

3.4

2.4
1.4

3.31

1.12

1.5

3.21

3.21

2.81

3.4

3.4

1 JULKINEN VYÖHYKE / AULA JA TUKITILAT ohjelma ehdotus
1.1 sisäänkäyntiaula ja asiakaspalvelutilat 300

1.11 maantasokerros 55
1.12 aulataso -1 325
1.13 Haapion ravintola 75

1.2 näyttely- ja tapahtumatila 1200 1120
1.3 näyttely- ja tapahtumatilojen aulatilat 200 585
1.4 varastonäyttely (Schaulager) 390
1.5 museokauppa 50 65
1.6 ravintolasalit ja kahvilatilat 300

1.61 Haapio ravintola 380
1.62 kesäkahvila 40

1.7 naulakkotilat ja lokerikot 100 70
1.8 yleisö-WC:t 100 120

2250 3250

2 SISÄINEN VYÖHYKE ohjelma ehdotus
2.1 ravintolan keittiö 100 65
2.2 catering-keittiö 25
2.3 ravintolan varasto- ja tukitilat 50 55
2.4 asiakaspalvelun taustatilat 50 60
2.5 puusepänverstas 200 200
2.6 näyttelyverstas 80 80
2.7 metalliverstas 20 20
2.8 henkilökunnan sosiaalitilat 50

2.81 ravintolan sosiaalitilat 40
2.82 museon sosiaalitilat 10

550 555

3 TAUSTATILAT ohjelma ehdotus
3.1 esiintyjien taukotila ja pukuhuone 50 50
3.2 liikennetilat, poistumistiet, yhdyskäytävät 500

3.21 huoltokäytävä, taso -1 210
3.22 huoltokäytävä, taso -2 220
3.23 poistumistiet 70

3.3 tekniset tilat 400
3.31 Haapio 50
3.32 näyttelytilat 295
3.33 sähkö- jakokeskus, tele-, turvalaitetilat 100

3.4 kiinteistöhuollon valvomo, siivous ja jätetilat 100 100
1050 1095

YHTEENSÄ 3850 4875
ilman varastonäyttelyä (Schaulager) 4485

4 HISSIT / VIERAILIJAT
4.1 Haapion sisäänkäynti – Haapion ravintola – aulataso -1 – näyttelytaso -2
4.2 aulataso -1 – näyttelytaso -2 – Q-park
4.3 museon pääaula – Halkopiha
4.4 Halkopiha – aulataso -1 – näyttelytaso -2
4.5 Haapion sekundäärinen sisäänkäynti – Haapion ravintola

5 HISSIT / HUOLTO
5.1 kalliotilojen huoltotilat – näyttelytaso -2 – aulataso -1
5.2 aulataso -1 – maantasokerros – Haapion ravintola
5.3 aulataso -1 – näyttelytaso -2
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VARIAATIO 1
Varastonäyttelytila voidaan
poistaa tilaohjelmasta, jolloin
vapautuvaan tilaan voidaan
vaihtoehtoisesti sijoittaa
suunnitelman tekniset tilat
kokonaislaajuutta supistaen.

VARIAATIO 2
Suuri näyttelyesine (15 x 3 x 3,5m) voidaan
kuljettaa näyttelytilaan vaihtoehtoisella rampilla,
jota pitkin esine lasketaan kiskojen avulla. Ramppi
tai loiva porras toimii samalla poistumistienä.
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Julkisivu Mannerheimintielle 1:400

Pohjapiirustus 1:200

Ensimmäinen maanalainen kerros (taso +5.5)

Pohjapiirustus 1:200

Toinen maanalainen kerros (taso +0.5)

Näkymä näyttelyaulasta, taso +0.5
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Näkymä aulatasolta +5.5

Nykypäivän museo

Nykypäivän museo on paitsi tutkimuslaitos myös kohtaamispaikka, jossa esineet ja niiden kertomat tarinat saavat 
uusia tulkintoja. Keskiössä on näyttelyvieras. Museon ja siellä vierailevan kävijän välille voidaan muodostaa yhteys 
vain toimivien, nykyaikaisten tilojen avulla, jotka tarjoavat edellytykset uusimmille tiedonvälityksen keinoille. Ehdotus 
jättää museon pihan avoimeksi, luo uusia kohtaamispaikkoja ja joustavia museotiloja liittäen ne vanhan museon tiloihin 
saumattomasti. Jos museon vanha kivilinna rakennettiin ylpeän kansakunnan synnyn monumentiksi, on Haapio nykyisen 
avoimen ja ympäristöään vaalivan yhteiskunnan kuva. Sen taustalla on nyky-yhteiskunnan keskeisimmät arvot: kestävä 
kehitys ja sen myötä ympäristön ja yksilön hyvinvointi sekä avoin, tasa-arvoinen yhteiskunta. Tältä pohjalta se yhdistää 
uuden vanhaan ja luo arkkitehtuurillaan meidän aikamme kuvan ja tilan.

Uusi Kansallinen

Kilpailuehdotus nimimerkki Haapio sopeutuu osaksi Kansallismuseon puistoa. Nykyisen museon näyttelykiertoon liittyvä 
laajennus sijoittuu pääaulan, näyttelytoimintojen ja museokaupan osalta maan alle. Museokokonaisuuden uudeksi ikoniksi 
nousee puurakenteinen sisäänkäyntipaviljonki, nimimerkki Haapio. Sen ylempään kerrokseen on sijoitettu korkeatasoinen 
museoravintola ja pihatasolle kahvio. Paviljongin avoin alustila yhdistää kaksi erilaista puistoa toisiinsa, tarjoaa suojan 
erilaisille pienille tapahtumille. Paviljongin alta avautuu myös sisäänkäynti maan alle sijoitettuihin näyttelytiloihin. Uuden 
Kansallisen arkkitehtuuri rakentuu sisäänkäyntipaviljongin, Haapion, vetovoimaisuuden ympärille. Sen materiaalinen 
juurevuus ja monitulkintainen hahmo viittaa kansalliseen identiteettiimme ja kulttuuriperintöömme.

Haapio on tila, johon on sijoitettu Uuden Kansallisen ravintola. Ehdotus korostaa korkeatasoisen ravintolan autonomista 
asemaa museokokonaisuudessa ja tunnistaa samalla puiston erityisen luonteen. Kysymyksessä on elämyksellinen 
ravintola, joka erottautuu tavanomaisista ja usein arkisista, hälinän täyttämistä kanttiineista.  Tavoite on, että ravintolasta 
muodostuu yksi pääkaupungin halutuimmista paikoista sieltä avautuvine monipuolisine kaupunkinäkymineen. Keittiö 
palvelee ensisijaisesti Haapion ravintolaa , pihatason kahviota ja siihen liittyvää terassia, mutta sieltä on yhteys myös 
alempiin näyttelytiloihin. Ravintolan huolto voidaan hoitaa Töölönkadun puolelta. Monien viime aikoina valmistuneiden 

kansainvälisten museoiden kokemukset ovat osoittaneet, että museoravintolan toiminta on turvattava sen omalla, vain 
ravintolaa palvelevalla keittiöllä. Suurten, jopa tuhannen hengen tapahtumien tarjoilujärjestelyt on parasta hoitaa omalla 
keittiöllä. Lisäksi kansallisen juomakulttuurimme vaalimiseen erikoistuneen Häkälän pienpanimon artesaanituotteet 
uusine terasseineen täydentävät Uuden Kansallisen ravintolatarjontaa.

Haapion kölin alla on säältä suojatun puukantisen lattian tarjoama tila pienille kesäajan ulkoilmakonserteille tai näyttelyille.

Haapion pidättyväinen sisäänkäynti on helppo havaita kaikista lähestymissuunnista. Se johtaa sekä Haapion ravintolaan 
että näyttelytiloihin. Mannerheimintien sisäänkäynti pysyy edelleen Kansallismuseon pääsisäänkäyntinä.

Näyttelytilat ja pääaula

Museon toiminnot kootaan yhteen lisärakennuksen pääaulassa. Sinne on johdettu selkeä portaikko- hissiyhteys pääaulasta 
ja Halkopihan kautta. Tähän kokonaisuuteen liittyvät myös vanhan osan seminaaritilat. Haapion sisäänkäynniltä 
ja ravintolasta johtaa yhteys pääaulaan. Aulatiloista vierailijan reitti jatkuu porras- ja hissiyhteyden tai luiskan myötä 
näyttelysaleihin. Pääaulan keskiöstä voidaan nähdä samanaikaisesti portaikko Haapioon, ravintolaan, vanhaan museoon 
ja edelleen näyttelytiloihin.

Haapion näyttelytilat on kilpailujärjestelmän mukaisesti sijoitettu pihakannen alle. Niiden sijoittamisessa on huomioitu 
erityisesti muureja reunustavien puurivien varjelu. Pihatasolta näyttelytilojen läsnäolo on aistittavissa aulan ja 
näyttelysalien valosieppareiden myötä.

Näyttelysalit muodostavat toisiinsa liitetyn tilasarjan, joiden pohjamuoto on mitoitettu erilaisia näyttelytilanteita palveleviksi. 
Salit saavat päivänvaloa, joka voidaan sulkea ulos sähköisten tai mekaanisten sulkujen avulla. Näyttelyesineistö tuodaan 
tiloihin tilavan päähissin avulla.

Näyttelytilojen tukitoiminnot, kuten varastot ja pajat, on sijoitettu näyttelysalien välittömään läheisyyteen. Tärkeä 
yksityiskohta on catering-keittiö, johon on välitön yhteys huoltohissistä. Huoltohissi palvelee tarvittaessa myös Haapion 

ravintolaa.

Mannerheimintien suuntainen aulatila on kehitelty hiljaiseksi ja uteliaisuutta herättäväksi, ikään kuin valmistelevaksi 
tilaksi. Osa kokemusta on pitkitetty, näyttelytasolle johtava ramppi, joka sisältää myös näyttelyyn liittyvää aiheistoa. Tilan 
valaistus, haapapuiset paanut, taitteinen arkkitehtuuri ja betonipinnat, joissa on paanun kuvion toistava muottijälki; tämä 
kaikki vahvistaa Uuden Kansallisen arkkitehtuurin erityisyyttä ja koettavuutta. Näyttelyvieras ei tunne olevansa maan 
alla, kellarissa, vaan liikkuvansa ilmavissa tiloissa. Näyttelysalit ovat avattavissa aulatilaan. Osa näyttelysalien pinta-
aloista on jyvitetty ala-aulatilaan.

Uuteen museokonseptiin on ehdotettu toiminnallista lisäystä, joka ei kuulu kilpailuohjelmaan. Idea perustuu ns. schaulager-
pohjaiseen ajatteluun, toisin sanoen, näyttelyvieras voi tutustua myös museon arkistotiloihin. Kansallismuseon kohdalla 
tämä voisi tarkoittaa, että Uuden Kansallisen tiloihin siirrettäisiin arkistoesineistöä. Tälle tilalle on ehdotettu sijaintia 
aulatasolta. Ratkaisu lisäisi merkittävästi näyttelytarjonnan monipuolisuutta ja parantaisi nykyisten varastojen ja arkistojen 
laadullista tilaa. Mikäli tähän ratkaisuun ei päädytä, asennetaan samalle paikalle ilmanvaihdon konehuoneet (kaavio 
pohjaratkaisun variaatiosta, variaatio 1).

Kilpailuohjelmaan sisällytetty suuren esineen (15 x 3 x 3,5 m) kuljettaminen näyttelytiloihin ehdotetaan toteutettavan 
niin ikään pohjaratkaisun variaatiolla, jossa tason -1 aulatiloista laskeutuvan näyttelyrampin Mannerheimin tien puolelle 
sijoitetaan sekä poistumistiekäytössä että esineen kuljettamisessa palveleva ristikkäinen ramppi. Esine kuljetetaan 
näyttelytiloihin ramppia tai loivia portaita pitkin kiskojen varassa (kaavio pohjaratkaisun variaatiosta, variaatio 2).

Rakenteet ja materiaalit

Haapion runko ja vaippa konstruoidaan puurakenteisena. Massan pääkannattajina on kaksi puurakenteista makroristikkoa. 
Makroristikot mahdollistavat rungon tukeutumisen vain kahdesta pisteestä ja myös toisen päädyn pitkän ulokkeen. 
Ristikoiden nurkat konstruoidaan teräslevy- tai vaarnaliitoksina.

Rakennuksen poikittaissuunnassa rungon muodostavat tiheässä olevat jäykkänurkkaiset puukehät. Jokaisella kehällä 
on hieman erilainen geometria, joka noudattaa massan vapaata muotoa. Kehät myös sitovat makroristikot toisiinsa ja 
antavat rungolle vääntöjäykkyyttä. Vaipan puuelementit kiinnitetään puukehiin.

Haapion niin sanotut kansi ja köli päällystetään haapapuun tervatulla paanulla. Näyttelysalien aulan puoleisissa seinissä 
käytetään samaa materiaalia.

Maantason alapuolisten tilojen rakenteet ovat teräsbetonia. Näyttelysalien suuntaisen aulan betonipinnoissa käytetään 
osin paanun reliefiä muottikuviona.

Halkopihan kate tehdään sirona harjallisena puurakenteena. Näin myös tämä uudenlainen tila saadaan osaksi Haapion 
kokonaisuutta

Talotekniikka

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät:

Lämmönjakokeskus ja jäähdytyslaitteet sijoitetaan -2 kerroksen tekniseen tilaan. Näyttelytilojen ilmanvaihto varustetaan 
erillisellä jäähdytyslaitteistolla, joka lauhdutetaan kaukokylmällä.

Näyttelytilojen lämmitys tapahtuu ilmalla. Aulatiloissa on lattialämmitys, verstastiloissa ja varastoissa säteilylämmitys. 
Piharakennuksessa lattia- tai säteilylämmitys. Maalämpöä pyritään suosimaan – puutarha-alue suosisi tätä, 
suojelutavoitteiden puitteissa.

Ilmanvaihto:

Ilmanvaihtokojeet sijoitetaan maanalaisissa tiloissa rakennuksen pohjoispäätyyn. Raitisilman otto ja puhtaamman 
jäteilman ulospuhallus tapahtuu erillisestä pihalle sijaittuvasta ilmanvaihtopaviljongista. Piharakennuksen iv-konehuone 
sijoitetaan maan alla olevan huoltokäytävän yhteyteen.

Verstaiden kohdepoistojen ja wc-tilojen sekä keittiön jäteilmat johdetaan piharakennuksen katolle. Näyttelytiloissa ja 
varastoissa sekä verstastiloissa on lämpötilan ja kosteuden hallintaan perustuva ilmastointijärjestelmä. Muissa tiloissa 
ilma suodatetaan, lämmitetään ja/tai jäähdytetään. Kaikissa järjestelmissä on lämmön talteenotto. Sisäilmaluokitus on 
S2. Näyttely-, varasto- ja verstastiloissa on käyttäjän suositusten mukaiset raja-arvot lämpötilalle sekä kosteudelle.

Maanalaisen tilan ilmanvaihdon runkokanavat sijoitetaan huoltokäytävän kattoon. Näyttely- ja aulatilojen tuloilmaratkaisut 
perustuvat sekoittavaan ilmanvaihtoon. Sekoittava ilmanjakoratkaisu muuntuu vaivattomasti tilamuutoksiin eikä se rajoita 
kiinteiden kalusteiden sekä suurten näyttelyesineiden sijoittamista. Piharakennuksen runkokanavat sijoitetaan ravintolan 
lattian alapuoliseen tilaan. Ravintolan tuloilma toteutetaan lattiapuhalluksena. 

Palonsammutus:

Rakennukset varustetaan automaattisella palonsammutusjärjestelmällä. Sammutusjärjestelmä perustuu 
korkeapainesumutukseen. Vesilähteenä on katujohto ja vesisäiliöt. Sammutuslaitteet sijoitetaan tekniseen tilaan. 
Näyttelyvarastot varustetaan vaihtoehtoisesti kaasusammutusjärjestelmillä.



Valaisin Valaisin

Terassilankkupinta 50x300mm
Koolaus 250mm
Tuuletusväli / betoniperustus
Sora

Vapaa korkeus
+2.6m

Lattia
+4.95m

Harja
+10.20m

Terassitaso
+0.0m

Julkisivulasi, messinkirunko
Lämpöeristävä lasi, puurunko

Lankkulattia 50x300mm
Koolaus 100mm, sähkötekniikan asennus
Liimapuupalkki 400mm, kanavat d=400mm
Laudoitus 30mm
Lämpöeriste 400mm
Tuuletusväli / kattotuoli
Aluslaudoitus 30mm
Vedeneristys
Koolaus 50mm, pysty
Koolaus 50mm, vaaka
Puinen julkisivuelementti / paanu

Puinen julkisivuelementti / paanu
Koolaus 50mm, vaaka
Koolaus 50mm, pysty
Vedeneristys
Aluslaudoitus
Tuuletusväli / kattotuoli
Lämpöeriste 400mm
Sisäkattolaudoitus
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Leikkaus B-B 1:200

Ravintolasalin yhteys maanalaisiin tiloihin

Primääri kantava siltarakenne Sekundääri kantava rakenne Rakenneperiaateleikkaus 1:50 Julkisivuote 1:50

1 Haapapaanu, tervattu

2 Lasi

1

2

Näkymä Haapiosta


