
KOLME PIHAA
Kansallismuseo ja sen puistot ovat osa kaupungin yhteisöllistä muistia. 
Kansallismuseon piha-alueille on ehdotettu lukuisia laajennussuunnitel-
mia alkuperäisen museorakennuksen valmistumisesta saakka. Kaikkia 
näitä suunnitelmia yhdistää suurimittakaavisuus ja monumentaalisuus. 
Ehkä osittain juuri siksi ne ovat jääneet toteutumatta. Kolme Pihaa 
syntyy tahtotilasta tuoda laajennus nykyiselle tontille mahdollisimman 
eleettomällä ja nykyaikaisella, mutta kokonaisuutta ehevöittävällä ja 
ylevöittävällä - hyvin suomalaisella - tavalla. 

Alkuperäinen kansallisromanttinen Kansallismuseo on osa Töölön-
lahden julkisten monumenttirakennusten sarjaa. Ehdotuksemme kun-
nioittaa tätä museon voimakasta asemaa Mannerheimintien aksiaali-
sena kohokohtana ja se sijoittuu pääsiassa pihapuiston ja Töölönkadun 
puolelle. Laajennuksen arkkitehtuuri on korostuneen hienovaraista ja 
sen jännitteinen lasinen paraabelimuoto muodostaa intiimin vuoropu-
helun vanhan museorakennuksen kanssa.

Lisärakennuksen kiilamainen massa kehystää nykyistä päärakennusta 
ympäröivät pihat omilla identiteeteillään varustetuiksi kokonaisuuk-
siksi: kolmeksi pihaksi. Pyrkimyksenä on selkeyttää koko kansallis-
museon Töölönkadun puolen pihajärjestelyjä tavalla joka samalla 
muodostaa uutta toiminnallista ja inspiroivaa kaupunkitilaa. 

MAANPÄÄLLINEN ARKKITEHTUURI

Maanpäällisen paviljongin paraabelimainen pohjamuoto esineellistyy 
maanpinnan yllä leijuvana katteena, jonka välitila on rajattu lasilla. 
Rakennus toimii kehystävänä elementtinä ulkotiloille ja tuo nykyai-
kaisen kerrostuman museon tontille. Rakennuksen julkisivupinnat 
hakeutuvat kohti olemassaolevia muureja, ja sen karki lävistää Man-
nerheimintien muurin rajatulla alueella tuoden vihjeen puistopihan 
puoleisesta maailmasta ja uudesta laajennoksesta Mannerheimintielle.

Näyttely- ja tapahtumatilan sisäänkäyntiaula ja ravintola sijoittuvat 
tähän lasiseen paviljonkirakennukseen ja molemmilla päätoiminnoilla 
on oma rajattu alueensa ja sisäänkäyntinsä. Kansallismuseon ravin-
tolasta muodostuu aidosti Töölöläinen kortteliravintolakokonaisuus, 
johon on myös käynti suoraan Töölönkadulta. Rakennuksen muoto 
mahdollistaa ravintolalle pitkän panoraamaikkunan puistopihan 
suuntaan.

Maanpäällisen paviljongin kolmas, Mannerheimintielle ulottuva osa 
muodostaa paitsi aulatilojen kattolyhdyn, myös vitriininomaisen ele-
mentin, johon on integroitu Mannerheimintieltä molempiin suuntiin 
näkyvä lapikuultava infonäyttö. Vitriini mahdollistaa myös muun 
vaihtuvan visuaalisen informaation tämän pääyhteyden varrella.

MAANALAINEN ARKKITEHTUURI

Rakennuksen maanalaiset tilat on järjestetty toiminnallisesti kol-
meen nauhaan; aulatilat, näyttelytilat seka tuki- ja huoltotilat. Tämä 
järjestely mahdollistaa monipuolisen muunneltavuuden paitsi tilojen 
sisällä, myös erilaiset käyttötarkoitukset ja tilojen erilaiset yhdistel-
mät kilpailuohjelman vaatimusten mukaisesti. Maanalaiset tilat ovat 
sijoitettu kahteen kerrokseen, tasoille +5.7m ja 0.7m, louhintatasojen 
ja maanalaisten tilarajoitteiden mukaisesti. Cygnauksenkadun ajotun-
nelivarauksen linjausta ehdotetaan suunnitelmassa siirrettavaksi 3m 
etelään pysäköintiluolan hissijarjestelyjen vuoksi.

Maanpäällisestä sisäänkäyntipaviljongista laskeudutaan veistoksel-
lisia portaita pitkin ensimmäisen maanalaisen kerroksen pääaulaan. 
Aulan ympärille sijoittuvat museokauppa, lipunmyynti, narikka ja 
wc-tilat, yhteys ravintolaan sekä suora yhteys Halkopihan portaikkoon 
ja sitä kautta olemassaolevaan auditorioon. Esteetön yhteys audito-
rioon tapahtuu olemassaolevan hissin kautta. Aulasta on hissiyhteys 
pysäköintiluolaan. Pitkämäinen aula ja näyttelytilat jakautuvat kahteen 
kerrokseen: Tason -1 näyttely- ja tapahtumatila on 4.0m korkea, 
pimennettävin pyörein kattovaloin varustettu 290m2 monikäyttösa-
li. Tästä laskeudutaan alemmalle näyttelytasolle -2. Sen näyttely- ja 
tapahtumatilat ovat rinnakkain järjestetyt 240m2+280m2+280m2 (yh-
teensä 800m2) 7.0m korkeaa salia, joita voidaan yhdistää erilaisiksi ja 

erikokoisiksi kokonaisuuksiksi ja jotka liittyvät liukuovin monikäyttö-
aulan monumentaaliportaikkoon. Koska kaikki näyttelytilat sijaitsevat 
rinnakkain on luonnollinen näyttelykierto mahdollinen.

Näyttely- ja tapahtumatiloja vierustaa päärakennuksen puolella 
pitkämäinen luonnonvalaistu monikäyttöaula ja toisella puolella 
back-stage, eli mahdollisimman toiminnallisesti järjestetyt huoltoti-
lat: huoltokäytävä ja verstas, huolto- ja varastotilat. Huoltokäytävästä 
on yhteys Kansallismuseoon ja Häkälään keskipihan olemassaolevaa 
yhdyskäytävää pitkin. Huoltokäytävä liittyy myos suoraan kallioluolan 
hissivaraukseen, jonka sijaintia ei ole muutettu. Huoltokäytävältä on 
poistumistieyhteys Vaunuvajaan ja Häkälään. Tasolle -2 laskeutuva 
poistumistieportaikko mahdollistaa suurten kappaleiden lastauksen 
saleihin.
 
Näyttelysalien -2 tasolta on käynti suoraan päärakennuksen keskusau-
laan ja muihin päärakennuksen kerroksiin Halkopihalle sijoittuvan 
monumentaalisen näyttely- ja monikäyttöportaikon kautta. Halkopiha 
katetaan rakenteellisella lasilla. Sen arkkitehtuuri nostattaa yhteyden 
vanhan ja uuden osan välillä arkkitehtonisesti kiinnostavaksi kokonai-
suudeksi ja sen tasanteet toimivat uudenlaisena liikenne-, näyttely- ja 
tapahtumatilana. Portaikon alimmat tasanteet ovat katsomo joka mah-
dollistaa tilan käytön esimerkiksi multimediateosten, epämuodollisten 
luentojen tai esitysten pitopaikkana. Esteetön käynti uuden- ja vanhan 
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Uuden puistopihan maanpinta on suunniteltu hienovaraisesti kumpuilevaksi, 
jolloin muodostuu orgaanisia ajanvietonpaikkoja. 

PUISTOPIHAARKIPIHA

UUDET OSOITTEET JA TÖÖLÖ - MANNERHEIMINTIE YHTEYS

LAAJENNUKSEN PARAABELI KASVAA RAJAPINNOISTA

JULKISIVU 1 : 400
Itä (Mannerheimintie)

JULKISIVUPIIRROS 1 : 400
Pohjoinen (Puistopiha)

JULKISIVU 1 : 400
Länsi (Töölönkatu)

JULKISIVU 1 : 400
Etelä (Arkipiha)

ASEMAPIIRROS 1 : 1000 PIHAPUISTO JA PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN LIITTYMINEN HALKOPIHAAN 1 : 400
Maantasokerros

LUONTO

Suomalainen luontosuhde on 
poikkeuksellinen. Luonto on 
sydämessämme ja osa sielunmaise-
maamme. Kilpailuehdotuksemme 
pyrkii tuomaan suomalaisen 
luonnon osaksi kansallismuseon 
kokoelmaa, ja kehystämään tämän 
ainutlaatuisen luontosuhteen 
urbaanissa ympäristössä. 
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museorakennuksen välillä tapahtuu olemassa olevaa hissiyhteyttä 
käyttäen, jota jatketaan tasolle -2.

Halkopihan suuri portaikko on tavallaan symboli miten pieni maa 
on itsenäisyytensä aikana noussut monilla kriteereillä mitattuna 
maailman parhaiden joukkoon. Pohjoissiiven alittava osa tehdään 
leikkaamalla nykyiset rakenteen Halkopihan tasosta alaspäin 300mm 
itä- ja länsisiiven sokkelista irti ja tukemalla tilapäisesti pohjoissiiven 
kerrokset +10.3 tasosta ylöspäin peruskallioon. Sen jälkeen pohjois-
siiven molemmat julkisivut alituksen kohdalla tuetaan rakentamalla 
niiden alle uudet 1.5 metrin korkuiset teräsbetonipalkit.

Nykyinen Linnanpiha katetaan Halkopihan tavoin rakenteellisella la-
sikatteella ja muutetaan talvipuutarhaksi, kulttuurien kohtauspaikaksi, 
ja siten kiinnostavaksi vanhan rakennuksen osaksi johon voi sijoittaa 
esimerkiksi teepaviljongin.

RAKENTEET JA MATERIAALIT

Rakennuksen maanpäällisten osien arkkitehtuuri perustuu ajatukseen 
äärimmäisestä keveydestä ja läpinäkyvyydestä. Rakennus on läsnä 
mutta taustalla. Lasia on käytetty kokonaisvaltaisesti sekä esteettisenä, 
rajaavana että rakenteellisena ratkaisuna. Lasi ilmentää ehdotuksessa 
nykyaikaa ja luo eteerisen kontrastin Kansallismuseon kivilinnalle.
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KIILA

Maanpäällisen paviljongin arkkite-
htuurin pohjamuoto muodostuu 
tavoitteesta kehystää tontin pihatiloja. 
Arkkitehtuurin jännitteinen paraa-
belimuoto kasvaa tonttia rajaavista 
muurirakenteista ja muodostaa in-
tiimin vuoropuhelun kansallismuseon 
pihapuiston ja vanhan museoraken-
nuksen kanssa.

UUDET OSOITTEET

Kansallismuseon sisäänkäynti säilyy 
pääsisäänkäyntinä. Uudisrakennus 
rajaa Töölönkadun ja Mannerhei-
mintien välille muodostuvan uuden 
jalankulkuakselin. Kansallismu-
seon ravintolaan on käynti suoraan 
Töölönkadulta.

KULTTUURIMAISEMA

Kansallismuseon piha-alueilla on 
pitkä historia; ne ovat palvelleet 
hyötypuutarhana, maanvilje-
lysalueena, juhlallisena muo-
topuutarhana ja kesätapahtumien 
ajanviettopaikkana. Uuden pavil-
jonkirakennuksen myötä kehystyy 
uusi puistopiha, joka käsitellään 
toiminnallisena kulttuurimaiseman 
näytekappaleena. 
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PIHOJEN UUDET YHTEYDET

KOLME PIHAA ja UUDET SISÄPIHAT
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Olemassaolevan muotopuutarhan istutukset palautetaan se täydelliseen 
1920-luvun klassisistiseen asuunsa.  

MUOTOPIHA

PERISKOOPPI

Kilpailuehdotus vertautuu 
periskooppiin. Kompleksisesta 
maanalaisesta maailmasta kerto 
maanpinnalla vain keveä, lasinen 
rakennelma, joka pyrkii muut-
tamaan ympäristöään mahdollisi-
mman hienovaraisesti. Sisäänkäyn-
tirakennus toimii enemmänkin 
instrumenttina maanalaiseen 
maailmaan.

CYGNAUKSENKATU
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KATU

MUSEOKATU
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Arkipiha

Muotopiha

Puistopiha
(Matiaksenlehto)

LISÄRAKENNUS

KANSALLISMUSEO

Museonpuisto

Katettu
Halkopiha

Katettu
Linnanpiha

KANGASTUS

Laajennuksen arkkitehtuuri on koros-
tuneen eleetöntä ja sen jännitteinen 
lasinen paraabelimuoto muodostaa 
intiimin vuoropuhelun vanhan 
museorakennuksen kanssa. Olemassa 
oleva Kansallismuseo säilyy ulkoasul-
taan koskemattomana, ja sen rinnalle 
nousee eteerinen mutta kiinnostava, 
moderni vastinkappale.

KOL M E PI HA A
UUSI KANSALLINEN

0     1  :  400     200      1  :  1000     50

Arkipihan on funktuonaalinen ulkonäyttelyalue, jonka näyttelyesineistö 
toimii myös pihan kalustuksena ja ravintolan ja kesäkahvilan terassina. 
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Maanpäällisten osien pystyrakenteet ovat rakenteellista lasia, joiden 
varaan on nostettu LVL/vaneri-kuorirakenteinen katto. Kantavilla 
lasiseinillä on päästy lähes tukipalkittomaan, hyvin läpinäkyvään 
julkisivuratkaisuun, joka on jäykistetty kallioluolan olemassa olevien 
IV-poistoputkien ympärille sijoittuvalla betonisella seinärakenteella. 
Vanerikuorikatto mahdollistaa rakenteen ja eristyksen integroimi-
sen toisiinsa ja ohuen, vain 600mm paksun yläpohjan. Rakenteet on 
valittu ja kehitetty niiden mahdollistaman absoluuttisen visuaalisen 
keveyden vuoksi. Paviljongin Töölönkadun puoleinen seinä muo-
dostuu nykyisestä ulkomuurista, jota on jatkettu lasilla, ja jonka ylle 
paviljongin katto ulottuu. Katon ulkopinta on kuparia ja sen sisäpinta 
on hiillettyä puuta. Materiaalipaletti on uusi tulkinta nykyisen museo-
rakennuksen materiaaleista ja materiaalien työstötekniikoista.

Maanalaisten osien rakenteet ovat teräsbetonia ja ne perustetaan 
kalliopinnan päälle. Betoni on modernin ajan luonnonkivi ja sitä 
hyödynnetään ehdotuksessa erilaisin pintakäsittelyin. Näyttelyaulan 
seinäpinta on lohkottua ja jyrsittyä, sekä sileää betonia. Aulatilan katto 
on peilaavaa materiaalia, joka lisää maanalaisen tilan avaruutta ja luo 
uuden tulkinnan Kansallismuseon pääaulan kattofreskosta. Lattiat 
ja portaat ovat nayttelytiloissa pystyyn ladottua tammea ja muissa 
tiloissa betonia.

ENERGIA JA TEKNIIKKA

Ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu kahteen keskitettyyn kellariti-
laan (näyttelytilat + keittiö/ravintola), jotta saavutetaan järkevä ilman-
määrien ohjaus. Tulo- ja poistokuilut on integroitu huomaamattomasti 
olemassa oleviin sivurakennuksiin, tai poistumistieporrasrakennel-
miin, jotka verhoillaan peilipinnalla. Lämmitys ja viilennys voidaan 
suorittaa ilmanvaihdossa. Ilmanvaihdon tulo- ja poistoelimet suunni-
tellaan osaksi arkkitehtuuria; esimerkiksi lasipaviljongissa tuloilma-
venttiilit on integroitu julkisivupintaa lattiatasossa kiertävään nauhaan 
ja ilman poisto hoidetaan huomaamattomasti keittiön ja hissikuilun 
yläpinnasta. Lasipaviljongin kattoon ei näin ollen tarvitse sisällyttää 
ilmanvaihdon tekniikkaa. Vastaavasti näyttelytiloissa tekniikka ja 
ilmanvaihto integroidaan seinä- ja kattorakenteisiin. Näyttelytilojen 
alakaton rakenne mahdollistaa muunneltavan näyttelytekniikan vaa-
timukset, ja tilojen seinissä on 300mm akustinen ja näyttelytekninen 
pinta. Näyttelytiloja kiertaa viemäröity puskurivyöhyke ja niiden tuu-
letettu lattia varustetaan tekniikkapisteiden matriisilla, mika mahdol-
listaa muunneltavat näyttelyrakennelmat. Näyttelytilat on varustettu 
sumusammutusjärjestelmallä joka ei vahingoita museoesineistoa.

MAISEMA-ARKKITEHTUURI

Kansallismuseon piha-alueilla on pitkä historia; ne ovat palvelleet 

hyötypuutarhana, maanviljelysalueena, juhlallisena muotopuutarhana 
ja kesätapahtumien ajanviettopaikkana. Uuden paviljonkirakennuksen 
myötä kehystyy uusia piha-alueita: olemassa oleva muotopuutarha, 
vanhan huoltopihan paikalle uusi aktiivinen arkipiha, sekä toiminnal-
linen puistopiha.

Puistopihan lähtökohtana on uuden kerrostuman lisääminen nykyi-
seen, pääasiallisesti arkiseen ja toiminnalliseen puistoon, niin että 
syntyy moni-ilmeisempi tila. Uuden puistopihan maanpinta on suun-
niteltu hienovaraisesti kumpuilevaksi, jolloin muodostuu orgaanisia 
ajanvietonpaikkoja. Tämä topografia on päivitetty tulkinta alkuperäi-
sestä hevosenkengän muotoisesta puistokäytävästä. Puisto suunni-
tellaan urbaaniksi niittymaisemaksi, jonka painanteita ja kumpuja 
varustetaan paikoin nurmikivetetyin aluein, jolloin mahdollistetaan 
niiden monipuolinen käyttö. 

Kansallismuseon korttelille ominaiset Töölönkadun ja Mannerhei-
mintien olevat puut on huomioitu maanalaisten rakenteiden osalta 
ja pyritään suurimmaksi osin säilyttämään tai korvaamaan uusilla 
samoilla paikoilla. 

Uusi museorakennus ja olevien rakennusten muuttuneet toiminnot 
sekä puistotilan uudet pohjoissisäänkäynnit johtavat yhteyksien 
uuteen painotukseen: Vanhan poluston merkitys ja tarve hälvenee, 

kun taas uudet yhteydet nousevat tärkeään osaan. Graniitti- ja kivi-
tuhkapinnat sitovat kansallismuseon kolme pihaa materiaaleiltaan 
yhtenäiseksi, kenttämäiseksi kokonaisuudeksi. Museopihan kiveys 
jatkuu sisäänkäyntialueilla Puistopihan puolelle, vaihettuen kuitenkin 
puistolle ominaisiksi noppakivivahvistetuiksi kivituhka- ja nurmi-
pinnoiksi. Puistopihan keskusalue varustetaan vaihtuvat toiminnot 
mahdollistavalla, 50-500 hengen tapahtumille mitoitetulla nurmi-
alueella. Nurmialueen pohjoisreunaa rajaavat nauhamaiset katsomo- 
ja oleskelutasot, ja sitä ympäröivään kumpuilevaan niittymaisemaan 
muodostuu pienimittakaavaisempia tiloja, joihin liittyy sekä oleskelu- 
että toiminnallisia mahdollisuuksia.

Maatäytön paksuus koko suunnittelualueella on 600mm-1500mm, 
kasvillisuuden elinvoimaisuuden takaamiseksi. Tavoitteena on kat-
seltava ja koettava suomalainen kulttuurimaisema; niitty, keto, pelto, 
tai jopa abstrahoitu järvimaisema. Maisematila, joka on itsessään osa 
kansallista perintöämme. 

Vanhan huoltopihan paikalle sijoittuva uusi arkipiha on puolestaan 
suunniteltu uudentyyppiseksi koettavaksi ja toiminnalliseksi ajan-
viettopaikaksi. Tavoitteena on funktuonaalinen ulkonäyttelyalue, 
jonka näyttelyesineistö toimii myös pihan kalustuksena ja ravintolan 
ja kesäkahvilan terassina. Pihalle osoitettu 24m x 24m matriisi toimii 
kehyksenä, joka mahdollistaa vuosittaisen vaihtuvan näyttelyn tai ajan 

myöta kerrytettävän kokoelman esineistöä ja toimintoja. Uusien ja 
vanhojen rakennusten rajaama klassinen aukiotila muodostaa moni-
käyttöisen ja houkuttelevan kaupunkitilan. Vaihtuvat museoteemat, 
kaupunginosan tapahtumat ja erikoistilaisuudet löytävät paikkansa 
aukiolla, muodostaen aktiivisen ja kiinnostavan osan kaupunkia.

Olemassaolevan muotopuutarhan istutukset ehostetaan vastaamaan 
alkuperaistä 1920-luvun Armas Lindgrenin suunnitelmaa ja palau-
tetaan se täydelliseen klassisistiseen asuunsa. Yhdessä kolme pihaa 
muodostavat kolme eriluonteista puistokokonaisuutta ja kolme eri 
tulkintaa suomalaisuudesta; historiallinen, moderni ja luonnollinen.

IDENTITEETTI

Suomalainen luontosuhde on poikkeuksellinen. Jopa urbaanissa ympa-
ristossä, pääkaupungin keskustassa, luonto on sydämessämme ja osa 
sielunmaisemaamme. Kilpailuehdotuksemme pyrkii tuomaan luonnon 
osaksi kansallismuseon kokoelmaa ja kehystämään tämän ainutlaatui-
sen luontosuhteen. Kolme Pihaa heijastaa luontosuhteen eri vaiheita ja 
kehitystä sekä sitä miten luonnon ymmärrys kulttuurisessa muistissam-
me on kehittynyt, formaalista vapaamuotoiseen, ja miten yhteiskuntam-
me on kehittynyt agraarisesta teknologiseksi.

TILAOHJELMA

OHJELMA

Julkinen vyöhyke / Aula- ja tukitilat

Sisäänkäynti ja asiakaspalvelu
Näyttely- ja tapahtumatila
Näyttely- ja tapahtumatilan aulatilat

Museokauppa
Ravintolasali ja kahvilatilat
Naulakkotila ja lokerikot
Yleisö-wc:t

Sisäinen vyöhyke

Ravintolan keittiö

Ravintolan varasto- ja tukitilat

Asiakaspalvelun taustatila
Puusepänverstas
Näyttelyverstas
Metalliverstas
Henkilökunnan sosiaalitilat

Taustatilat

Esiintyjien taukotila ja pukuhuone
Liikennetilat
Tekniset tilat
Kiinteistönhuolto ja jäte

SUUNNITELMA (*sis. siirretyt tilat)

Julkinen vyöhyke / Aula- ja tukitilat

Sisäänkäyntiaula
Ala-aula ja asiakaspalvelu
Monitoimiaula
Pieni näyttely- ja tapahtumatila
Suuri näyttely- ja tapahtumatila
Museokauppa
Ravintolasali ja kahvilatilat
Naulakkotila ja lokerikot
Yleisö-wc:t

Sisäinen vyöhyke

Ravintolan lämmityskeittiö
Ravintolan valmistuskeittiö
Ravintolan varasto

Asiakaspalvelun taustatila
Puusepänverstas
Näyttelyverstas
Metalliverstas
Ravintolan ja henkilokunna sosiaalitilat

Taustatilat

Esiintyjien taukotila ja pukuhuone
Liikennetilat
*Siirretyt esinesuojat ja VSS
Varastot
IV-Konehuoneet (näyttely+keittio)
*IV-Konehuone (auditorio)
Valvomo, Tele, Turva, AV, GSM, Sähko
Siivous ja Jäte

4116 (*4710)

2304

70
220
300
290
810
110
270
100
134

638

70
88
60

50
200

85
25
60

1768

55
517

*400
84

210+125
*80
122

80

3850

2250

300
1000-1200

200

50
300
100
100

550

100

50

50
200

80
20
50

1050

50
500
400
100
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Arkipihan muunneltava matriisi mahdollistaa pihan monipuolisen kaytön.
Tässä kuvassa matriisi on auki, ja käytössä on kesäkahvila ja terassi sekä 
ulkoilmanäyttely, suihkulähteet ja ulkoilmanäytös. Peilipintaisesta raken-
nuksesta huoltoyhteys koko museoon.
Halkopihan ja museonäyttelyiden mahdollinen laajentuminen Arkipihalle 
Auditorio, kahvio ja kabinetit muodostavat yhdessa Halkopihan kanssa 
toiminnallisen kokonaisuuden, Halkopihan tasanteet toimivat levähdys tai 
näyttelyalueina
Pohjoissiiven näyttelytila/pop-up tila voi laajentua ulos ja mahdollistaa 
myös auditorion kaytön esimerkiksi work-shop tilaisuuksien yhteydessä
Puistopihan tapahtuma-alue on mitoitettu 50-500 henkilolle ja mahdol-
listaa piha-alueen monipuolisen kaytön sekä telttarakenteet, reunoilla on 
katsomo
Ravintola voi laajentua ulos kesäaikana. terassialueet lomittuvat kumpuile-
vien niittyjen väleihin josta löytyy aurinkoisia ja varjoisia paikkoja
Kumpuileva maasto tarjoaa luonnonmukaisia levähdyspaikkoja ajanviet-
toon ja aktivitetteihin
Linnanpihan katetaan ja muunnetaan talvipuutarhaksi joka tuo kerroksel-
lisen lisän Kansallismuseon kokoelmiin. Se on rauhallinen levähdyspaikka 

MAANTASOKERROKSEN TOIMINTA-ALUEET

1 - 

2 -
3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

1

2

3

4

5

6

7

7

7

8

POHJAPIIRROS 1 : 200
Maantasokerros ja Pihapuistot



TAIDE

Lisärakennuksen aulatilan 
katto on peilaava. Se lisää 
maanalaisen tilan avaruutta ja 
luo uuden tulkinnan pääaulan 
kattofreskosta: alkuperäinen 
kuvaa Kalevalan vaiheita ja 
henkilohahmoja, kun lisä-
rakennuksen katto heijastaa 
nykypäivän suomalaisia.
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TILOJEN HIERARKIA

Museon tilajarjestys on selkeästi 
eroteltu julkisiin-, näyttely- ja 
taustatiloihin. Tämä mahdollis-
taa tilojen helpon ja toiminnalli-
sen käyton.

SIIRRETYT TILAT

Kilpailuehdotus hyödyntää kes-
kipihan alle sijoittuvia olemassa-
olevia Suoja- ja VSS-tiloja. Myös 
halkopihan suuri portaikko vaa-
tii olemassaolevan konehuoneen 
siirtoa. Näille toiminnoille on 
osoitettu korvaavat optimoidut 
tilat uudesta rakennuksesta.

HÄTÄPOISTUMINEN TASO -1

Hätäpoistuminen tasolta -1 on 
mitoitettu aulan ja pienen näyt-
telytilan vaatimusten mukaan. 
Mahdollisia poistumistiereitteja 
on kolme: käytävä Vaunuvajaan, 
käytävä Häkälään, sekä yhteys 
Halkopihan portaikon kautta 
keskipihalle.  

HISSIT ja ESTEETTÖMYYS

A: Yhteys lisärakennuksen aulas-
ta ja tasolta -2 olemassaolevaan 
museoon ja auditorioon
B: Yhteys lisärakennuksen kaik-
kiin kerroksiin sekä pysäköintiin
C: Yhteys ravintolaan
D: Yhteys pienen ja suuren näyt-
telytilan välillä

KIERTO (YHDISTETTY)

Kansallismuseon olemassaolevat 
tilat ja uuden lisärakennuksen 
tilat muodostavat yhtenäisen 
näyttelykierron, jossa laajen-
noksen tilat ovat mahdollista 
ohjelmoida osaksi koko museon 
kattavaa nayttelyä. Rakennusosia 
yhdistää Halkopihan monumen-
taalinäyttelyportaikko.

MUUNTAUTUMISKYKY

Lisärakennuksen tilat on 
suunniteltu mahdollistamaan 
monipuolinen käyttö: Tilako-
konaisuuksien kirjoa perustuu 
täydelliseen joustavuuteen jossa 
aula+ravintola-yhdistelmään (A) 
voidaan liittää palapelinomaisesti 
mitä tahansa museon tiloja näyt-
telytiloista auditorioon (B - G).

KEITTIÖN YHTEYDET

Keittiö ja sen varastojen lastaus 
tapahtuu kallioluolasta hissiyh-
teytta ja huoltokäytävää pitkin. 
Selkärankamainen huoltokäytävä 
mahdollistaa keittiön jakelun 
kaikkiin laajennuksen tiloihin, 
sekä olemassaolevaan museora-
kennukseen.

HUOLLON SELKÄRANKA

Kaikkien tilojen taustalla kulkee 
huoltokäytävä, joka yhdistää laa-
jennuksen olemassaolevaan mu-
seorakennukseen, ja kallioluolan 
varasto- ja lastaustiloihin.

ILMANVAIHTO

Ilmanvaihto ja kanavakulut on 
huolellisesti suunniteltu. Kaksi 
IV-konehuonetta; toinen ravin-
tolalle ja keittiölle, sekä toinen 
näyttelytiloille. Ilman tulo- ja 
poisto integroidaan olemassaole-
viin rakennuksiin tai maisemana. 
Poisto- ja tuloelimet ja kanavat 
on merkitty pohjapiirustuksiin.

HÄTÄPOISTUMINEN TASO -2

Hätäpoistuminen tasolta -2 
on mitoitettu aulan ja suu-
ren näyttelytilan vaatimusten 
mukaan. Poistumistiereitteja on 
kolme: porrasyhteys Vaunuvajan 
käytävään,  porrasyhteys suoraan 
puistopihalle, sekä yhteys Halko-
pihan portaikon kautta keskipi-
halle. Yht.leveys on 7000mm.

ESTEETÖN MUSEO

Museon suunnittelussa on 
huomioitu esteetön liikkumin-
en. Hissit on sijoitettu siten että 
esteetön liikkuminen on mah-
dollista näyttelykiertoa seuraten. 
Esteetön yhteys auditorioon ja 
ravintolaan tapahtuu suoraan 
lisärakennuksen aulasta hissin 
kautta.

KIERTO (ITSENÄINEN)

Lisärakennuksen tilat on mah-
dollista pitää avoinna muun mu-
seon ollessa suljettu, tai tiloissa 
voi olla pysyvista kokoelmista 
erillinen näyttely. Tiloihin on 
mahdollista kulkea pääaulan tai 
lisärakennuksen aulan kautta, 
kulkematta muiden näyttelytilo-
jen kautta.

KESKIHALLIN YHTEYDET

Kulkureitti museorakennuksen 
keskihallista ja auditoriosta lisä-
rakennuksen 1) ravintolaan ja/
tai  2) lisärakennuksen näytte-
lytiloihin, tapahtuu halkopihan 
portaikon kautta. Tämä yhteys 
on mahdollinen kulkematta mui-
den  näyttelytilojen kautta.

SUUREN KAPPALEEN REITTI

Tasolle -2 laskeutuva leveä pois-
tumistieportaikko mahdollistaa 
suurten kappaleiden lastauksen 
saleihin piha-alueelta. Päänäyt-
telytilan kattoon  on sijoitettu 
avautuva kattoluukkuvaraus 
samaa käyttötarkoitusta varten.
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TILAKOKONAISUUDET A-E

A  -

B  -

C  -

D  -

E  -

Pihatapahtumat
 Lisärakennuksen aula + wc/vaatesäilytys
Ravintolatilaisuus
 Lisärakennuksen aula + wc/vaatesäilytys
 Ravintola + Terassi
Kokous ja Ravintola
 Lisärakennuksen aula + wc/vaatesäilytys
 Lisärakennuksen Ravintola + Terassi
 Auditorio ja pohjakerroksen kokoustilat
Ravintola + Tapahtuma monitoimitilassa & auditoriossa
 Lisärakennuksen aula + wc/vaatesäilytys
 Lisärakennuksen Ravintola + Terassi
 Lisärakennuksen näyttely/monitoimitilat
 Auditorio ja pohjakerroksen kokoustilat
Tapahtuma monitoimitilassa (ravintolat kiinni)
 Lisärakennuksen aula + wc/vaatesäilytys
 Lisärakennuksen näyttely/monitoimitilat

A

D

B

E

C

Juurille varattu alue

Kallio 25
00

+0.7

+4.9+6.2+7.5

+7.5 +4.9

+4.7

+4.7

+4.7

+6.3+6.95

+6.95

+5.65 +4.7

4000

4000

12
80

0

+4.7+0.7

220000

+4.7

+5.8

Esinesuoja
105

Esinesuoja
95

Asiakaspalvelu
Taustatilat
Sosiaalitilat
50

wc
75

Valmistuskeittiö
88

Keittiön var.
60

Keittiöntoimisto-ja
sosiaalitila
60ruoka

hissi
yleisö
hissi
ravintolaan

Ra
sv

an
er

ot
in

til
a

IV-konehuone
(Ravintola ja Keittiö)
125

IV
 p

oi
sto

ka
na

va
 

(k
ei

tti
ö)

Esinesuoja
120

Jätehuone
40

Siivous
40

Pieni Tapahtuma- ja näyttelytila
290

Hissi
Kalliosuojaan

Suoja (VSS)
80

Valvomo
20

Tele
14

Turva
30

AV
10

GSM
10

Pääkeskus
20

IV-konehuone
(näyttelytilat)
210

Poistumistie (Vaunuvaja)

IV tulokanava 
(keittiö)

IV poistokanava (näyttelytilat)

IV tulokanava 
(näyttelytilat)

Museokauppa
110

Narikka ja lokerot
100
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Ala-Aula
220

Varasto
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Suuren portaikon yläosa

IV-konehuone
(Auditorio)
80

Louhinta-alueen 
Raja

C 
- C

B 
- B

C 
- C

B 
- B

A - A

Istuskeluportaat
pop-up auditorio

näyttely-
tasanne

näyttely-
tasanne

näyttely-
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Hissi
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(Häkälä)
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(vanha 
rakennus)

puu puu puu puu puu puu puu puu puu puu puu

projektio

NÄYTTELYTILAT

HUOLTO

ALA-AULA

SUURET PORTAAT

VANHAT TILAT

AUDITORIO

puu
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puu

puu

A - A
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POHJAPIIRROS
B-1

1 : 200

11
05

0

+0.7

1500

12
35

0
12

35
0

36
40

0

4000

4000

+0.7

+0.7

13
00

0
25

00

3300

Tekninen
(IV-korvaava)

Varasto

Yhteys vanhaan 
rakennukseen

Mahdollinen
Varasto

Monitoimiaula
300

wc
55

Suuri tapahtuma- ja näyttelytila
810 (250+280+280)

Näyttämö

Kallio

Näyttelyverstas
85

Metalli
verstas
25

Puuverstas
200

Esiintyjät
55

Purunpoisto
35

Hissi
Kalliosuojaan

Pumppaamo

Poistumistie (puistopiha)
Suuren kappaleen reitti

Juurille varattu alue

A - A

B 
- B

C 
- C

B 
- B

Louhinta-alueen 
Raja

Istuskeluportaat
pop-up auditorio

Esiintyminen

Tila C

Tila B

Tila A

C 
- C

A - A
Esteeton yhteys
vanhaan museorakennukseen NÄYTTELYTILAT

POHJAPIIRROS
B-2

1 : 200

Suuren kappaleen reitti

3000

Aula
22

C
 - 

C

B 
- B

POHJAPIIRROS 1 : 200
Kerros -1 (+5)

POHJAPIIRROS 1 : 200
KERROS -2 (+0)

POHJAPIIRROS 1 : 200
Kallioluola



Aula

Aula

Puuverstas

Tekninen
Tila

HALKOPIHAN SUURET PORTAAT

Pop-up Tila

15 x 2.5 x 3.0

Mahdollinen
varasto

Kallio

Tekninen
Tila

Louhinta-alueen raja

Suuri näyttelytila

Varasto

Näyttelytasanne

Näyttelytasanne

Näyttelytasanne

Näyttelytasanne

Näyttelytasanne

PÄÄAULA

PÄÄRAKENNUS

LISÄRAKENNUS

Tekninen tila

Käytävä

Käytävä
Suuren kappaleen
reitti

Hätäpoistumistiepaviljonki

Cygnauksenkadun tunnelivaraus

Kallioluolan tilat

Halkopihan lasikate

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
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ULKONAKYMA
Näkymä Puistopihalta

JULKISIVU / LEIKKAUS A - A 1 : 200
Vanhan ja uuden rakennuksen liittyminen



Sisäänkäyntiaula Ravintolan
aula

KeittiöAla-aulaMonitoimiaula

wc

Kallion pinta

Kallion pinta

Louhinta-alueen raja

Yhteys
halkopihalleKallioseinä

Museokauppa
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Keittiön VarastoPieni näyttelytila

Ravintola

Suuri näyttelytila

Näyttämö

Kallion pinta

Kallion pinta

Pysäköintiluola

Juuristolle
varattu
tila

Yhteys halkopihalle
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pump-
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Kallioluolan suojatilatLastauslaituri
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ULKONÄKYMÄ
Näkymä Mannerheimintieltä (multimediapinnalla museon tunnus)

KOL M E PI HA A
UUSI  KANSALLINEN

KOL M E PI HA A
UUSI KANSALLINEN
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SISÄNÄKYMÄ
Halkopihan suuret näyttelyportaat

JULKISIVU / LEIKKAUS B - B 1 : 200
Paviljonki ja Monitoimiaula

JULKISIVU / LEIKKAUS C - C 1 : 200
Suuri ja pieni n äyttely- ja tapahtumatilat



SISÄNÄKYMÄ
Laajennuksen monitoimiaula, Halkopihan suuret portaat (monitoimisalin suuret ovet suljettu, tilassa pop-up luento Ilmarisesta)

SISÄNÄKYMÄ
Laajennuksen monitoimiaula, Halkopihan suuret portaat (monitoimisalin suuret ovet ovat auki, tilassa Itämeren pohjasta nostetujen veneiden näyttely)

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre

US1  Kantava Lasiseinä
UV-suojattu laminoitu ultrakirkas lasi 30mm
kantava laminoitu ultrakirkas lasipaketti

US2  Paviljongin kärki
kuparilevy
kantava massiiviteräs C-palkki
kova eriste 300mm

puhtaaksivalettu betoni tai 
peruskallion pinta

projektori multimediapintaa varten

YP3  Yläpohja (pääaula)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
kantava teräsbetonilaatta 200mm
asennustila 800mm
alakattorakenne (kiillotettu teräslevy)

YP2  Yläpohja
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre

US1  Kantava Lasiseinä
UV-suojattu laminoitu ultrakirkas lasi 30mm
kantava laminoitu ultrakirkas lasipaketti

US2  Paviljongin kärki
kuparilevy
kantava massiiviteräs C-palkki
kova eriste 300mm

puhtaaksivalettu betoni tai 
peruskallion pinta

projektori multimediapintaa varten

YP3  Yläpohja (pääaula)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
kantava teräsbetonilaatta 200mm
asennustila 800mm
alakattorakenne (kiillotettu teräslevy)

YP2  Yläpohja
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre

YP4  Yläpohja (suuri sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
massiivi I-palkki (200mm x 850mm)
palkiston välissä asennustila, tekniikka ja IV
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka
musta teräsverkko, valaistus

YP5 Yläpohja (pieni sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
kantava teräsrakenne, 400mm
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka 100mm

Kattoikkuna
lasipaketti
säädettävä pimennysverho
integroitu valaistus

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre, tekniikka

AP1 (paviljonki)
kiillotettu musta betoni, lämmitysputkisto 50mm
kova eriste 200mm
teräsbetonilaatta 150mm
kova eriste 200mm
asennussora 100mm

US3 (paviljonki, olemassaoleva muuri)
olemassaoleva muurirakenne
roilottu asennustila 200mm
asennustilassa kantava lasipaketti
teräsankkurointi muuriin, eriste

YP4  Yläpohja (suuri sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
massiivi I-palkki (200mm x 850mm)
palkiston välissä asennustila, tekniikka ja IV
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka
musta teräsverkko, valaistus

YP5 Yläpohja (pieni sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
kantava teräsrakenne, 400mm
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka 100mm

Kattoikkuna
lasipaketti
säädettävä pimennysverho
integroitu valaistus

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre, tekniikka

AP1 (paviljonki)
kiillotettu musta betoni, lämmitysputkisto 50mm
kova eriste 200mm
teräsbetonilaatta 150mm
kova eriste 200mm
asennussora 100mm

US3 (paviljonki, olemassaoleva muuri)
olemassaoleva muurirakenne
roilottu asennustila 200mm
asennustilassa kantava lasipaketti
teräsankkurointi muuriin, eriste

YP4  Yläpohja (suuri sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
massiivi I-palkki (200mm x 850mm)
palkiston välissä asennustila, tekniikka ja IV
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka
musta teräsverkko, valaistus

YP5 Yläpohja (pieni sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
kantava teräsrakenne, 400mm
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka 100mm

Kattoikkuna
lasipaketti
säädettävä pimennysverho
integroitu valaistus

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre, tekniikka

AP1 (paviljonki)
kiillotettu musta betoni, lämmitysputkisto 50mm
kova eriste 200mm
teräsbetonilaatta 150mm
kova eriste 200mm
asennussora 100mm

US3 (paviljonki, olemassaoleva muuri)
olemassaoleva muurirakenne
roilottu asennustila 200mm
asennustilassa kantava lasipaketti
teräsankkurointi muuriin, eriste

YP4  Yläpohja (suuri sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
massiivi I-palkki (200mm x 850mm)
palkiston välissä asennustila, tekniikka ja IV
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka
musta teräsverkko, valaistus

YP5 Yläpohja (pieni sali)
kasvukerros 600-1500mm
imeytyssora
vesieriste
300mm kova eriste
teräsbetonilaatta 200mm
kantava teräsrakenne, 400mm
muunneltava alakattokattorakenne, tekniikka 100mm

Kattoikkuna
lasipaketti
säädettävä pimennysverho
integroitu valaistus

YP1  Yläpohja (paviljonki)
kuparipärein vuorattu katto (sisäänrakennettu kouru)
tuuletusrako
vesikattorakenne
vesieriste
200mm kova eriste
kantava LVL-vanerikattoristikkolaatta+eriste 300mm
asennustila 50-300mm
alakatto, hiilletty puupäre, tekniikka

AP1 (paviljonki)
kiillotettu musta betoni, lämmitysputkisto 50mm
kova eriste 200mm
teräsbetonilaatta 150mm
kova eriste 200mm
asennussora 100mm

US3 (paviljonki, olemassaoleva muuri)
olemassaoleva muurirakenne
roilottu asennustila 200mm
asennustilassa kantava lasipaketti
teräsankkurointi muuriin, eriste

SISÄNÄKYMÄ
Talvinen puistonäkyma ravintolasta kohti Vaunuvajaa

KOL M E PI HA A
UUSI KANSALLINEN
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JULKISIVUOTE / -LEIKKAUS 1 : 50
Paviljonki


