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TEHTÄVÄ
Töölönlahden kulttuurirakennusten yhteyteen sijoittuva Suo-
men kansallismuseo on Hermann Geselliuksen, Armas Lind-
grenin ja Eliel Saarisen suunnittelema historiallinen kansal-
lisromanttista tyyliä edustava kokonaisuus ja pääkaupungin 
maamerkki. Kansallismuseon kokoelmat kattavat maan suu-
rimman ja vanhimman kokoelman Suomen kulttuurihistoriaa.
Kilpailun tarkoituksena on suunnitella Kansallismuseolle li-
särakennus, joka on suurimmaksi osaksi maan alla. Lisära-
kennus ja sitä ympäröivä pihapuisto toimii monipuolisena 
tapahtumapaikkana erilaisille näyttelyille, tapahtumille tai 
esityksille. Museon on tarkoitus palvella tulevaisuudessa 
entistä suurempaa kävijämäärää. Lisärakennus ei ole pelkä-
stään nykyisen museon toiminnallinen jatke, vaan luo myös 
uuden, nykyaikaisemman identiteetin ja julkisuuskuvan 
kansallismuseolle. Historiallisen pihapuiston laidalla oleva 
uudisrakennus kytkeytyy tiiviisti olemassa olevaan museoon, 
mutta toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena. Lisärakennus 
korostaa ja samalla vahvistaa Suomen kansallismuseon ainut-
laatuisuutta.

KAUPUNKIKUVA
Aurorankadun, Museokadun, Töölönkadun, Cygnaeuksen-
kadun ja Mannerheimintien rajaama kansallismuseon tontti 
muodostaa kokonaisuuden, jota ympäröi historiallinen ki-
vimuuri ja siihen liittyvät päärakennus ja sivurakennukset. 
Pihapuistot ovat osa kokonaisuutta. 
”Asuuri” jatkaa kaupunkikuvallista logiikkaa liittämällä uu-
disrakennus Mannerheimintien puoleiseen muuriin; uuden 
lisärakennuksen maanpäällinen osa liittyy kokonaiskomposi-
tioon analogisena jatkeena olemassa olevien sivurakennus-
ten Vaunuvajan ja Häkälän kanssa. Ensi silmäyksellä uudis-
rakennus Mannerheimintien varrella näyttäytyy historiallisen 
kontekstin tasavertaisena päähenkilönä: se paljastaa nykyai-
kaisen luonteensa vasta toisella silmäyksellä. Uusi antelias 
sisäänkäynti Mannerheimintieltä avaa vierailijoille pääsyn sekä 
lisärakennukseen että pihapuistoon. Paviljonkimainen sisään-
käyntirakennus tarjoaa itsenäisen pääsyn sekä lisäraken-
nukseen, että museon nykyisiin tiloihin. Uuteen näyttelytilaan 
ja uuteen ravintolaan pääsee suoraan kadulta tai puistos-
ta. Uusi lisärakennus mahdollistaa suurten yleisömäärien 
yhtäaikaisen käytön. Museotontille ominaisen komposition 
loogisena jatkeena lisärakennus sulautuu luontevasti tontin 
arvokkaaseen kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen. Museo- 
ja näyttelytilat sijoitetaan pääosin maan alle, mikä mahdol-
listaa pihapuiston säilyttämisen laajana vehreänä alueena. 
Nykyaikaisen maisemasuunnittelun avulla puiston alkuperäi-
nen identiteetti ja mittakaava vahvistetaan. 
Harvat näkyvät jäljet laajoista maanalaisista tiloista ovat 
joukko kattoikkunoita, jotka on upotettu puiston nurmikkoon. 
Mannerheimintien muuriin avataan suuri ikkuna, joka antaa 
kadulta ohikulkijoille uuden yllättävän näkymän museon ma-
analaisiin tiloihin kolmekerroksisen aulatilan läpi.

ARKKITEHTUURI
Kansallismuseon pääsisäänkäynti säilyy päärakennuksessa: 
museon ensisijainen osoite ja sisääntuloreitti on tunnetussa 
ja tärkeimmässä osassa. Vierailijat saapuvat museoon Man-
nerheimintien pääportaita pitkin ja jatkavat Akseli Gallén-Kal-
lelan freskoilla koristeltuun keskushalliin. Uusi, tyylikkäästi 
kaartuva portaikko johtaa Halkopihalle ja muodostaa yhtey-
den pihan ja keskushallin välille. Piha katetaan tarkoituksen-
mukaisella ja yksinkertaisella puulasirakenteella. Muuttamal-
la piha sisätilaksi, luodaan lisätilaa joustaville näyttelyille, uusi 
keskustila, aula auditoriolle ja tiloja uudelle kahvilalle. 
Suuri porras johtaa Halkopihalta alas uuteen maanalaiseen 
lisärakennukseen. Nykyisen museorakennuksen vahvasti 
tematisoitu avautuvien ja sulkeutuvien tilojen sarja jatkuu li-
särakennuksessa. 
Uusi kansallinen
Vierailijat tulevat uuden kansallisen sisäänkäyntiaulaan joko 
uusilta portailta Halkopihasta tai Mannerheimintien uudes-
ta sisäänkäynnistä. Täysin maan alla sijaitseva aula avautuu 
kohti erilaisia ja huolellisesti avattuja näkymiä sekä yläpuo-
lelle Mannerheimintien sisäänkäynnille, puistoon ja ravinto-
laan, että alaspäin uusiin näyttelytiloihin. Aulassa sijaitsevat 
museokauppa, lipunmyynti, asiakaspalvelutilat, yleisö-wc:t 
ja naulakkotilat. Uusi sisäänkäyntiaula voi olla itsenäisessä 
käytössä päärakennuksesta käsin. Kaksikerroksisen aulan ja 
kahden portaan muodostama tilallinen kokonaisuus mahdol-
listaa monenlaisia käyttötapoja ja tarjoaa joustavuutta, jota 
museolta vaaditaan 2000-luvulla. Leveät ja veistokselliset 
portaat yhdistävät kaikki julkiset tilat ja luovat tilojen sarjan: 
nykyisen rakennuksen holvatusta keskushallista pääsee uu-
siin maanalaisiin näyttelyihin, ravintolaan ja puistoon. Liikun-
taesteisiä varten tilojen välillä on hissiyhteys. 
Suuret portaat toimivat paitsi vertikaalisena liikenneyhteyte-
nä, mutta myös epävirallisten kokoontumisten, kokousten ja 
tapahtumien, kuten näyttelyiden, konserttien, projisointien 
ja esitysten tapahtumapaikkoina. Rakennuksen tunnelma ja 
valon koreografia vaihtelevat tilojen mukaan: Halkopiha ja 
Mannerheimintiellä sijaitseva uusi paviljonkirakennus kylpe-
vät luonnonvalossa. Sisäänkäyntiaula saa valoa huolellisesti 
sijoitetuista valokaivoista, jotka luovat tilaan leikkisän päivän-
valon. Päänäyttelytilassa säännöllinen kattoikkunoiden ruu-
dukko mahdollistaa pehmeästi hajoavan ja homogeenisen 
valaistusympäristön luonnonvalon avulla. Muuriin avatut su-
uret ikkunat ja aukot kohti puistoa auttavat vierailijoita orien-
toitumaan ja antavat rakennukselle mittakaavan. Maanalaisia 
näyttelytiloja ympäröi sisäisten toimintojen ja taustatilojen 
vyöhyke, jolla sijaitsevat verstaat, tekniset tilat, liikenne- ja 
huoltotilat. Tiloista on suora yhteys -15,50m tasolla sijaits-
evaan huoltopihaan. 
Puistoon on maisemoitu luukku, jonka koko on 15 m x 3 m, 
jonka aukosta toimitetaan näyttelytiloihin suurempia esinei-
tä. Luukku on integroitu näyttämömäiseen alustaan, jota voi-
daan käyttää museon ulkoilmaesityksiin.
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UUSI PUISTOPAVILJONKI
Kansallismuseon uusi laajennus näkyy katutasosta pavil-
jongin kaltaisena rakennuksena. Uudisrakennus sulautuu 
saumattomasti Mannerheimintien muuriin noudattaen puis-
topihan olemassa olevien rakennusten sijoitusperiaatteita. 
Laajennuksen läsnäolo kaupunkikuvassa on lempeä, se kun-
nioittaa kansallismuseon päärakennusta, joka on suomen 
yksi tärkeimmistä ja kauneimmista kansallisromanttisen ark-
kitehtuurin merkkiteoksista. 
Mannerheimintien muuri levennetään tontin sisäpuolelta, 
jolloin muurin sisään syntyy tilaa taustatiloille ja samalla luo-
daan paviljonkiin sisäänkäyntisyvennys; paksunnettu muuri 
vahvistaa tonttia kiertävän muurin painoarvoa historiallisessa 
kokonaiskompositiossa.  
Monimuotoinen ja kevyt puurakenteinen kuparikatto lepää 
räystäällä suojatun seinän päällä.
Katon alla on puistoon avautuva museon ravintola, joka on 
yhteydessä maanalaisella huoltopihalla sijaitseviin huolto- ja 
lastaustiloihin. Ravintolaa voidaan käyttää itsenäisesti riippu-
matta museon aukioloajoista.
Laajennuksen puistojulkisivu viittaa pyöreillä aukoillaan 
puutarhapaviljonkien perinteisiin ja luo leikkisän suhteen pu-
istoon sekä sisä- ja ulkotilojen välille.

ARKKITEHTUURI JA RAKENNE
Arkkitehtoninen ja rakenteellinen konsepti liittyvät kiinteäs-
ti ja johdonmukaisesti yhteen. Ne luovat yhdessä yksinker-
taisen, mutta samalla rikkaan tilallisen idean, jota voidaan 
kuvata muutamalla yksinkertaisella toiminnalla:
Kaivertaminen
Aula ja näyttelytilat on kaiverrettu puistoon.
Paksu seinä
Kaiverretun tilan ulkopuolella sijaitsee toissijaiset toiminnot 
sisältävä ulkokehä, joka on kuin paksu seinä. ulkokehä sisäl-
tää työpajat, tekniset, liikenne-, ja huoltotilat. 
Pinoaminen
Esijännitetystä betonista valmistettu iso palkki ulottuu pääti-
lan toiselta puolelta toiselle ja erottaa aulan päänäyttelysalis-
ta. Tämän palkin päällä lepää on toinen palkki, joka muodost-
aa paviljongin puistojulkisivun.
Hiidenkivi
Massiivinen luonnonkivipylväs tukee palkkeja niiden risteys-
kohdassa. Siirtolohkare, hiidenkivi on uuden 
museorakennuksen rakenteellinen tuki ottaen vastaan uu-

den rakenteen koko painon. 
Kivilohkare on arkaainen, melkein pyhä elementti, joka luo 
mielleyhtymän Kansallismuseon pääaulan kupolia kannatte-
leviin graniittipylväisiin.
Projektia voi tulkita kahdella tavalla:
Lempeä, paikkaa kunnioittava paviljonki leikkisine julkisi-
vuineen paljastuu ensisilmäyksen jälkeen osaksi monimut-
kaisempaa ja suurempaa kokonaisuutta osana suomen 
kansallismuseon laajennusta.
Toisella silmäyksellä robusti rakennus luottaa vierailijan älyk-
kyyteen ennemmin kuin mahtailevaan eleeseen. ”Asuuri” etsii 
nykyaikaista lähestymistapaa perinteen ja nykyaikaisuuden, 
voiman ja haurauden, yhtenäisyyden ja itsenäisyyden välillä.

MAISEMASUUNNITTELU
Vaikka suurin osa uudesta rakennuksesta on puiston alla, 
pihapuisto antaa kävijälle luonnollisen kokemuksen kasvus-
ton voimakkaalla tiivistämisellä. Puisto käsitellään samalla 
tavalla kuin kokonaisuuden arkkitehtuuri, kerroksittain. Er-
ilaisia kasvillisuuskerroksia istutetaan monimuotoisuuden 
luomiseksi ja jäljellä olevaa alkuperäistä puustoa täydenne-
tään sen toimiessa alusrakenteena. Yksittäisten puiden an-
netaan kasvaa korkeammiksi kuin uudisrakennus.
Pihapuiston täydentää joukko nuoria paperikoivuja (Betula 
papyrifera) ja balsamipoppeleita (Populus balsamifera), joilla 
pihaan luodaan tunnelma suomalaisesta metsästä. Vapaa-
ta tilaa jätetään tapahtumille ja ravintolan kalusteille, jotka 
integroidaan puiden tiheyteen. Puiden ja kasvien vaihtele-
va tiheys mahdollistaa visuaaliset yhteydet ja suojaisemmat 
alueet. Kansallismuseon arkaaisen arkkitehtuurin ja Kale-
valaa kuvaavien freskojen innoittamana, puistoon luodaan 
suomalaisen luonnonnähtävyyden jalanjälki; valon ja pimey-
den vuorottelu.  Luonto herää tiheään istutetun idänsinililjan 
(Scilla sibirica) siniseen kukintaan – maailma herää. Samalla 
balsamipoppelit ilmoittavat kevään tuoksusta. Puisto saa jat-
kuvasti toistuvan nuorennuksen.
”Mitä syvemmäksi sininen tulee, sitä voimakkaammin se 
kutsuu ihmistä kohti ääretöntä, herättäen hänessä halua 
puhdasta ja lopulta yliluonnollista. (Wassily Kandinsky) ”
Pihapuisto on yleisölle vapaasti avoinna, jotta kuka tahansa 
voi kokea sen tiheän kasvuston ja moniselitteisyyden. Uusi 
kansallinen toimii sisäänkäyntinä niin Suomen kulttuuri- kuin 
luonnonhistoriaan.

Arkkitehtuuri ja rakenne
Arkkitehtoninen ja rakenteellinen konsepti liittyvät kiinteästi ja 
johdonmukaisesti yhteen. Ne luovat yhdessä yksinkertaisen, mutta samalla 
rikkaan tilallisen idean, jota voidaan kuvata muutamalla yksinkertaisella 
toiminnalla:

Kaivertaminen
Aula ja näyttelytilat on kaiverrettu puistoon.

Paksu seinä
Kaiverretun tilan ulkopuolella sijaitsee toissijaiset toiminnot sisältävä 
ulkokehä, joka on kuin paksu seinä. ulkokehä sisältää työpajat, tekniset, 
liikenne-, ja huoltotilat.

Hiidenkivi
Massiivinen luonnonkivipylväs tukee palkkeja niiden risteyskohdassa. Siirtolohkare, 
hiidenkivi on uuden museorakennuksen rakenteellinen tuki ottaen vastaan uuden 
rakenteen koko painon. 

Pinoaminen
Esijännitetystä betonista valmistettu iso palkki ulottuu päätilan toiselta puolelta 
toiselle ja erottaa aulan päänäyttelysalista. Tämän palkin päällä lepää on toinen 
palkki, joka muodostaa paviljongin puistojulkisivun.

Projektia voi tulkita kahdella tavalla
Lempeä, paikkaa kunnioittava paviljonki leikkisine julkisivuineen paljastuu 
ensisilmäyksen jälkeen osaksi monimutkaisempaa ja suurempaa kokonaisuutta 
osana suomen kansallismuseon laajennusta.

Toisella silmäyksellä robusti rakennus luottaa vierailijan älykkyyteen ennemmin kuin 
mahtailevaan eleeseen. ”Asuuri” etsii nykyaikaista lähestymistapaa perinteen ja 
nykyaikaisuuden, voiman ja haurauden, yhtenäisyyden ja itsenäisyyden välillä.
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MONIKÄYTTÖISEN KATTOVALAISTUKSEN KONSEPTI
Luonnonvalon ja keinovalaistuksen yhdistelmä luo 
joustavuutta valaisuun ja optimaalisen valaistusilmapiirin 
näyttelyihin ja tapahtumiin.
Tilaan saadaan luonnonvaloa katon pienten aukkojen läpi.
Läpikuultava lasi hajottaa valon ja tuottaa näyttely- ja 
tapahtumatiloihin hienovaraisen yleisvalaistuksen. Aukkojen 
koko ja läpäisyaste on optimoitu taidetta varten (noin 200 
luksia, päivänvalokerroin noin 0,5).
Ylälasissa oleva heijastava kerros (Infrastop-hopea) heijastaa 
pihapuutarhan ympäristöä ja maisemaa. Lisäksi se vähentää 
valon läpäisyä optimaaliseen tasoon (noin 50%).
Ensimmäisen lasikerroksen takana olevilla lineaarisilla 
valaisimilla lisätään valaistusta, kun päivänvalo on 
vähäisempää. Valaisimet korvaavat luonnonvalon pimeällä.
Suora valaistuskomponentti (näyttelyvalo) on integroitu 
alakehykseen, joka mahdollistaa tilan kaikkien 
näyttelyesineiden suoran valaistuksen sijainnista riippumatta. 
Katon selkeä ja puhdas arkkitehtoninen rakenne säilyy ilman 
näkyvää tekniikkaa.
Liikkuvat pimennysverhot taiteen suojaamiseksi 
(käytettäväksi museon aukioloaikojen ulkopuolella ja 
erityisvaatimuksia varten).

KUVAUS ENERGIA- JA SISÄILMASTOSTRATEGIASTA 
Tavoite
Miellyttävät olosuhteet ja pienet ympäristövaikutukset.
Parhaan vierailijakokemuksen ja museon vaatimien sisäil-
maolosuhteiden tuottaminen mahdollisimman pienillä ener-
gia- ja käyttökustannuksilla. 
Ratkaisut
Maanalainen galleriatila, jossa minimoitu ulkoseinäpinta-ala 
ja lämpöhäviöt. 
Säädettävillä pimennysverhoilla ja varjostuksella varustettu 
puutarhaan antava kattoikkuna mahdollistaa haluttaessa pä-
ivänvalon tuomisen maanalaiseen aula- ja galleriatilaan. 
Sisäilmaolosuhteiden hallinta lattialämmityksellä ja -viilenny-
ksellä. Syrjäyttävä ilmanvaihto takaa tehokkaan ilmanvaihdon 
ja korkean sisäilman laadun. 
Kerrostunut ilma poistetaan tilan yläosasta.
Tuloilmamäärän säätö kosteuspitoisuuden perusteella vä-
hentää puhaltimen energiankulutusta. 
Ilmanvaihtokanavat mitoitetaan pienille ilman nopeuksille, 
mikä vähentää puhaltimen energiankulutusta. 

RAKENNE
Uudisrakennus on suunniteltu pääasiassa teräsbetonira-
kenteeksi. Suuri näyttelyhalli, jonka pohja on noin 24 x 28,5 
metriä, ylitetään betonirakenteisella kasettikatolla. Viereisten 
tilojen kattorakenne, jonka jänneväli on noin 16,5 ja 12,0 metriä, 
tehdään esijännitetyistä yhdensuuntaisista ripalaatoista. 
Kasettikatto ja ripalaatat valmistetaan esivalmistetuista, 
v-tyyppisistä elementtiosista, joihin lisätään paikallavalettu 
betoni noin 2,60 metrin moduulissa. Esivalmistetut elementit 
yhdistetään keskeltä vastaavilla liitoksilla. Rakenteen esijän-
nitys ja 30 cm paksu betonilaatta takaavat monoliittisen kan-
tavan kattorakenteen. Esivalmistettujen elementtien, muka-
an lukien paikalla valetun betonilaatan, staattinen korkeus on 
1,20 metriä. Yksittäiset esivalmistetut elementit painavat en-
intään kahdeksan tonnia, joten ne voidaan nostaa nosturilla. 
Tällä tavoin taataan erittäin nopea ja taloudellinen rakentami-
nen. Esijännitys betonisessa arinarakenteessa on suunnitel-
tu siten, että 80 prosenttia kasettikaton kuormasta siirretään 
yksittäiseen esijännitettyyn pääpalkkiin kellarissa. Pääpalkki 
lepää ulkoseinämissä ja keskimmäisessä graniittipylväässä. 
Sen korkeus on 4,50 metriä ja leveys 40 senttimetriä.

Kohtisuorassa kellarissa olevaan kannatinpalkkiin, ylempi 
palkki ja samalla paviljongin ulkoseinä toimii teräsbetonisena 
Vierendeel-rakenteena. Tämän 30 cm paksun palkin kaut-
ta paviljongin sisäkatto- ja kattokuormat siirretään kellarin 
ulkoseiniin ja keskiseen graniittitukeen. Paviljongin katto 
on suunniteltu kertopuisista ripalaatoista tehdyksi puura-
kenteeksi, jossa puupalkkien väli on noin 1m ja kansilevyn 
paksuus noin 33 mm.
Paviljongin sisäseinät ja maanalainen osa ovat teräsbetonia. 
Kaikkien sisäseinien paksuus on 30 cm. Ulkoseinien raken-
teellinen paksuus on 35 cm johtuen paikallisesti korkeista 
kuormituksen syöttöpisteistä. Rakennuskompleksi raken-
netaan tasaiseksi 50 cm paksulle maanvaraiselle laatalle. 
Graniittituen alla on lattialevyssä 1,4 metrin syvennys, joka 
johtaa voimat suoraan kallioon.

RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS
Kohteelle haetaan RTS-ympäristöluokitus. 
Projektin alkaessa tehdään esiselvitys, jonka perusteella 
valitaan tavoiteltavat RTS-kriteerit ja haettava 
tähtiluokitustaso.

ALUSTAVAT PALOTEKNISET MÄÄRITTEET
Uusi Kansallinen on Kansallismuseon laajennus. Laajennus 
sijoittuu pääosin maan alle, ja on suorassa yhteydessä 
nykyisen kansallismuseon tiloihin. Projektiin kuuluu 
myös muutoksia nykyisen museon tiloissa, muun muassa 
Halkopihan kattaminen.
Suojaustaso
Suurten pinta-alojen, suuren henkilömäärän ja suurten 
maanalaisten tilojen takia tarvitaan sekä automaattinen 
sammutuslaitteisto että automaattinen paloilmoitinlaitteisto 
uusiin tiloihin. Uudisosa varustetaan pikapaloposteilla sekä 
käsisammuttimia noin 1 kpl400 m2. 
Savunpoisto
Maanalaisissa tiloissa savunpoisto hoidetaan pääosin 
koneellisesti. Maan päällisten tilojen sekä enintään 100 m2 
maanalaisten tilojen savunpoisto voi perustua palokunnan 
avaamiin oviin ja ikkunoihin sekä palokunnan tuuletuskaluston 
käyttöön, tarvittaessa viereisen tilan kautta.
Vanhan osan savunpoistoon ei tehdä muutoksia lukuun 
ottamatta Halkopihan kattamisen vaikutusaluetta. 
Halkopihan katteeseen toteutetaan savunpoistoluukut 
tai koneellinen savunpoisto. Muilta osin vanhan osan 
savunpoisto perustuu palokunnan toimenpiteisiin. Jos 
vanhan osan porrashuoneita käytetään uuden osan 
poistumiseen, vanhojen porrashuoneiden savunpoistoa 
parannetaan varustamalla ne noin 1 m2 kauko- laukaistavilla 
savunpoistoikkunoilla tai -luukuilla.
Uloskäytävät
Uudisosan uloskäytävät toteutetaan osastoituina 
uloskäytävinä. Uloskäytävien mitoitusperusteena on 1000 
henkilöä näyttelytiloissa, joka tarkoittaa yhteisleveyttä 7,1 
metriä.
Uudisosa sekä mahdolliset vanhan osan hyödynnettävät 
uloskäytävät varustetaan valaistuilla poistumisopasteilla 
sekä poistumisreittivalaistuksella (turvavalaistus).
Kantavat rakenteet
Palokuormaryhmänä käytetään yleensä 600–1200MJ/
m2. Maanalaisten kantavien rakenteiden luokkavaatimus 

on yleensä R120. Yli 50 m2 varastoissa ja muissa yli 1200 
MJ/m2 tiloissa sekä ylimmän kellarikerroksen alapuolisissa 
tiloissa kantavien rakenteiden luokkavaatimus on R180.
Uudisosan maanpäällisen osan kantavat rakenteet 
toteutetaan puurakenteisena luokkaan R 60. Halkopihan 
katteen kantavien rakenteiden palonkestovaatimus on 
lähtökohtaisesti R60 A2 -luokan rakenteesta. Jos halutaan 
käyttää puuta tai tarkastella normaalia pienempää 
palorasitusta, se edellyttää jatkosuunnittelussa oletettuun 
palonkehitykseen perustuvaa tarkastelua.
Palo-osastointi
Uudisosa erotetaan vanhasta rakennuksesta EI 90 -luokan 
osastoinnilla. Uudisosan palo-osastointiluokka on yleensä 
EI 60.Halkopihan kattaminen yhdistää palo-osastot sen 
ympärillä. Yhdistettävien palo-osastojen pinta-ala ei saa 
ylittää 2400 m2. 
C-portaan nykyinen ulkoseinä pitää myös osastoida, jotta 
uloskäytävä ulottuu ulos asti. 
Palo-osastointi nykyisissä ulkoseinäpinnoissa voidaan 
parhaiten toteuttaa lisäämällä ikkunoihin sisä- tai ulkopuoliset 
ylimääräiset karmit ja palolasit.
Vanhan ja uuden osan välille tai muiden rakennusten 
suuntaan ei tarvita palomuuria. Jos uudisosan ulkoseinän 
etäisyys vanhasta osasta on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin 
tai muin keinoin rajoittaa palon leviämistä rakennusten välillä.
Pintakerrokset
Uudisrakennuksen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen 
luokkavaatimus on C-s2,d1, lattioilla DFL-s1. Julkisivujen 
pintakerrosten vaatimus on tuuletusvälin sisäpinnassa B- 
s1,d0, muutoin D-s2,d2.
Uudisrakennuksen julkisivussa voidaan käyttää siis puuta 
ilman palosuojausta, kun puupinta on yhtenäinen. Mahdolliset 
ritilärakenteet tulee tarkastella erikseen. Sisäpuolella 
puupintoja voi seinissä ja kattopinnoissa käyttää vain 
rajoitetusti ja palosuojattuna. Lattian voi tehdä puusta ilman 
palosuojausta.Uloskäytävissä, mukaan lukien vanhan osan 
hyödynnettävät uloskäytävät ja uloskäytäviksi muutettavat 
käytävät, pintakerrosvaatimus on seinillä ja kattopinnoilla A2- 
s2,d0, lattioilla DFL-s1. Uloskäytävillä ei saa myöskään sijaita 
palokuormaa lisääviä teknisiä asennuksia, jotka palvelevat 
muita tiloja kuin uloskäytävää. Tällaiset sähköjohdot, 
putkieristeet ja muut vastaavat tulee koteloida EI 30 -luokan 
osastoinnilla.

Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan lämmöntalteenotolla 
kostutus- ja kuivatustarpeen pienentämiseksi.
Energiatahokkaat valaisimet. 
Älykkäät pumput ja ilmanlaatuun perustuva tuloilmamäärän 
säätö.  Sisäpiha, jossa suuri sisäpuolisella häikäisynhallin-
tajärjestelmällä ja matalaemissiivisellä (low-e) pinnoitteella 
varustettu lasikatto, katossa avattava luukku kesäajan ilman-
vaihtoa varten. Painovoimainen ilmanvaihto välikausina ja ke-
sällä.  Talviajan käyttö nykyisen museorakennuksen ylimäärä-
ilmalla ja omalla poistoilmajärjestelmällä. 
Lämpömukavuutta lisäävä lattialämmitysjärjestelmä. 
Ravintola (200 hlö)
Lattialämmitys- ja viilennys (kivi/laatta/betonilattia) 
Syrjäyttävä ilmanvaihto mitoitettu 200 henkilölle 
(~6000 m³/h)
Katolla suora keittiön poistoilmapuhallin 
(poistoilma ~ 10 000 m³/h, ~ 6 000 m³/h suoraa tuloilmaa ja 
4 000 m³/h siirtoilmaa ravintolasta)
Kolminkertainen lasitus 
Ulkoseinien ja katon U-arvo < 0.2 W/m²K
Sisäpiha
Loiva katto, kolminkertainen sähkölämmitteinen lasi lumen 
sulatusta varten.  Sadevesi / sulamisvesikourut sivustoilla 
5% kattopinta-alasta avattavissa kesäajan ilmanvaihtoa var-
ten. Sisäänvedettävä sisäpuolinen varjostusjärjestelmä 
(8% läpäisykerroin) sisäpuolella matalaemissiivinen pinnoi-
te (low-e). Lattialämmitysjärjestelmä lämpömukavuuden ta-
kaamiseksi  Ylhäällä poistoilmapuhallin, tuloilma siirtoilmana 
olemassa olevasta rakennuksesta. 
Kaikki suunnitteluratkaisut sillä oletuksella, että tilassa on 
tapahtumien aikana max. 100 hlö. Suuremmat henkilömää-
rät vaativat koneellisen ilmanvaihdon, jonka mitoitus riippuu 
henkilömäärästä. 
Näyttely (max 1000 hlö)
Lattialämmitys- ja viilennys (kivi/laatta/betonilattia) 
Syrjäyttävä ilmanvaihto mitoitettu 1 000 henkilölle 
(~ 30000 m³/h), ilma tuodaan tiloihin seinän alaosasta tai lat-
tiasäleiköstä. Maanalainen tuloilmakanava 20000 m³/h,
(2 m², eristettynä koko 0.7x4.5 m) 
Poistoilman keräys näyttelytilasta ja viereisistä tiloista avoi-
messa tilassa korkean näyttelytilan katosta, josta poistoilma 
johdetaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. 
Kattoikkunoita käytetään valaistukseen 5% lattiapin-
ta-alasta, näyttelyvalaistusta varten voidaan laajentaa 10% 
käyttämällä säädettäviä pimennysverhoja ja varjostusta.

Rakennuksen tilaohjelma
  
Julkinen vyöhyke 

Sisäänkäyntiaula 

Näyttely 

Näyttelyaula 

Museokauppa 

Ravintolasali 

Naulakkotila 

Yleisö-wc:t
 
Sisäinen vyöhyke
Ravintolan keittiö
Ravintolan varasto
Toimisto
Puusepänverstas
Näyttelyverstas
Metalliverstas
Sosiaalitilat

Taustatilat
Pukuhuone
Käytävät
Tekniset tilat
Valvomo

(3.850 m2)
  
(2.250 m2)
(  300 m2)  
(1.200 m2) 
( 200 m2) 
(    50 m2) 
(  300 m2) 
(  100 m2) 
(  100 m2) 
 
(  550 m2) 
(  100 m2)
(    50 m2)
(    50 m2)
(  200 m2)
(    80 m2) 
(    20 m2) 
(    50 m2) 

(1.050 m2)
(    50 m2)  
(  500 m2)  
(  400 m2)  
(  100 m2) 

4.074 m2

  
2262 m2

315 m2

1.171 m2

193 m2

63  m2

263 + 65  m2

90 m2

56 + 46 m2

595 m2

69 +  50m2

52 m2

38 + 15 m2

200 m2

90 m2

20 m2

21 + 40  m2

1.217m2

53 m2

594 m2

473 m2

 97 m2
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Kalliotilat

Yhteys

Vaunuvajaan

Huoltopiha

Poistoilmakuilu

Töölönlahden pysäköintilaitos

Cygnauksenkadunajotunnelivaraus

Yhteys Kansallismuseoon Rullaovi
Huoltoyhteys

lisäkennukseen

+

-16.700

+

-15.500

Hissi

5400  2600

Yleisökäynti

lisärakennukseen

Hiss
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Katettu Halkopiha

A

B

Kansallismuseon

pääsisäänkäynti

Esteetön käynti pihapuistoon Sisäänkäynti lisärakennukseen

Keskushalli

Esteetön sisäänkäynti lisärakennukseen

Auditorio /

Esteetön

sisäänkäynti

Sisääntuloaula

Käynti pihapuistoon

Tilavaraus 50 500 hengen ulkoilmatapahtumille

Näyttämö

C

BC

1.krs - Keskushalli Pohjakerros - Pihapuiston taso

Polkupyörät  20

Mannerheimintie

Polkupyörät  30

Keittiö

69 m2

Ravintolasali

263 m2

Keittiö

53 m2

Kahvila

65 m2

Luukku 3  3,5  15m

kappaleelle

Poistumistie /

Sammutusreitti

Var.

Hälytys- ja huoltoajoneuvon

pysähdyspaikka

Poistumistie /

katettu ikkunasyvennys

Iv-

kanava /

maanal.

kerr.

Hiss Hiss

Poistumistie

Poistumistie

GSPublisherVersion 0.0.100.35

0.40

+10.30

+6.55

+13.90

+14.65

4.80

0.40

4.80

9,40

3 3,5 15m

kappale Näyttely- ja tapahtumatila 0.40 Näyttely- ja tapahtumatila

Katettu Halkopiha

Keskushalli

Sisäänkäyntiaula

Tekninen tila

Näyttely- ja

tapahtumatilan aulatilat

Kahvila

Näyttelyverstas

Varasto

15.40

Yhteys nykyiseen museorakennukseen

Pohjapiirros 1.Kerros 1:200 +9.40

Leikkaus a-a 1:200
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0.00
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Yhteys nykyiseen

museorakennukseen

Poistumisreitti

Poistumisreitti

3x3,5x15m

kappale

Yleisö- wc:t

56 m2

Yleisö-wc:t

46 m2

Sisäänkäyntiaula

315 m2

Henkilökunnan Sos.tilat / ravintola

40 m2

Tekninen tila

131 m2

Varasto

52 m2

Toimisto / museo

38 m2

Toimisto / ravintola

15 m2

Naulakkotila ja lokerikot

90 m2

Henkilökunnan  sos.tilat / museo

21 m2

Museokauppa

63 m2

Tekninen tila

48 m2

Luftraum

Käytävän yläosa

Spinklerikeskus

IV-konehuone (ravintola / keittiö)

Lämmönjakohuone

Kaukolämpö/kylmä

Louhintaraja +4.00

Hissi Hissi

Käytävän yläosa

Käytävän yläosa

Käytävän yläosa

Hissi

5400 x 2600

Yhteys pysäköintilaitokseen

Lipunmyynti

Sähköpääkeskus

Julkisivu Mannerheimintielle 1:200

Pohjapiirros -1. kerros 1:200 +4.80 Suurten esineiden kuljetus 
On todennäköistä, että suuria näyttelyesi-
neitä tuodaan harvoin museoon tai viedään 
sieltä ulos. Tämän takia kiinteän hissilavan 
tai suuren hissin asentaminen ei ole kan-
nattavaa. On parempi nostaa esine mu-
seoon kadun puolelta ajoneuvonosturilla. 
Esineen tarvitsema aukko otetaan huomi-
oon suunnittelussa ja integroidaan pihapu-
istosuunnitelmaan.

Kulkureitti nykyisen museorakennuk-
sen keskihallista ja auditoriosta lisära-
kennuksen  ravintolaan. Reitin tulee 
olla mahdollinen kulkematta muiden 
näyttelytilojen kautta.  

Esteettömät yhteydet

Kulkureitti nykyisen museorakennuksen 
keskihallista lisärakennuksen näyttelyti-
loihin.   Reitin tulee olla mahdollinen kul-
kematta muiden näyttelytilojen kautta.  

Kulkureitti Mannerheimintieltä lisära-
kennuksen pääsisäänkäynnille ja ra-
vintolaan. 
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+ 0.40

+ 9.40

Mannerheimintie 9.20

RavintolasaliKeittiö

Tila IV-

kanaville

15.40

Näyttely- ja tapahtumatila

GSPublisherVersion 0.0.100.35

Mannerheimintie
9.40

Näyttely- ja tapahtumatilan aulatilat

Sisääntuloaula

13.00

15.40

GSPublisherVersion 0.0.100.35

3 x 3,5 x 15m

kappaleelle

Poistumisreitti

Valvomo

97 m2

Näyttely- ja tapahtumatilan aulatilat

193 m2

Näyttelyverstas

90 m2

Näyttely- ja tapahtumatila

270 m2

Näyttely- ja tapahtumatila

240 m2

Näyttely- ja tapahtumatila

661 m2

Metalliverstas

20 m2

Tekninen tila

126 m2

Puusepänverstas

200 m2

Esiintyjien taukotila ja pukuhuone

53 m2

Tekninen tila

130 m2

Tekninen tila

38 m2

2,5x3x5m esine

IV-konehuone näyttelytilat

Hissi Hissi

Louhintaraja +4.00

Hissi

5400 x 2600

Yhteys pysäköintilaitokseen

poistumistie

Leikkaus b-b 1:200 Leikkaus c-c 1:200

Pohjapiirros -2. kerros 1:200 +0.40 Detalji 1:50

Ikkunat
-Pyöreät keskisaranalliset ikkunat
-Karmit ja puitteet pronssia
  3K lasit

Sisääntuloaula

Ulkoseinät
-Paikalla valettu betoninen kaksoiskuorirakenne
  Pintakäsittely: puhdasvalu, sileä muottipinta
-Lämmöneriste
-Kantava rakenne: Vierendel-rakenne
-Pintakäsittely: puhdasvalu, sileä muottipinta

Katto
-Konesaumattu kuparikatto
-Tuuletusrako
-Puurakenne+lämmöneriste
-Kantavat kattotuolit, kertopuu
-Puinen reunapalkki

Lattia
-Graniittilaatta, kiillotettu
-Lattialämmitys ja viilennys pintavalussa
-Tila IV-kanaville
-Kantava paikallavalettu / esivalmistettu hybridirakenne
-Lineaariset valaisimet yleisvalaistukseen
-Lasitus
  läpikuultava lasi
  suora näyttelyvalaistus integroitu alempaan puitteeseen

Näyttely- ja tapahtumatilojen katto
-Ylävalo
-Ylempi lasitus:
  heijastava pinta (infrastop silver)
  50% päivänvalon läpäisy
-Pimennysverho
-Lineaariset valaisimet yleisvalaistukseen
-Lasitus:
  läpikuultava lasi
  suora näyttelyvalaistus integroitu alempaan puitteeseen

-Kantava paikallavalettu / esivalmistettu hybridirakenne
-Rakenne kantaa molempiin suuntiin
-Pintakäsittely: puhdasvalu, sileä muottipinta

Lattia
-Graniittilaatta, kiillotettu
-Lattialämmitys ja viilennys pintavalussa,
  korotettu lattiarakenne
-Lattian alla tila IV-kanaville
-Maanvarainenlaatta
-Lämmöneriste, paineen kestävä

Näyttely- ja tapahtumatila

▽
+ 9,40

▽
+ 0,40


