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TEEMA 

Arkkitehtuurin teema on lähde. Se on toisaalta lähdet-
tä luonnonelementtinä algoritmisen arkkitehtonisen 
ilmaisun keinoin ilmentävä sommitelmallinen lähtö-
kohta ja toisaalta sisällisesti toimintaa kuvaava ter-
mi - museotoiminta ja sen syvät arvot ovat alkulähde 
sivistyksen perusrakenteille. Aula-ja ravintolatoiminto-
jen tilat ovat teeman veistosmaisia muotoja päivittäen 
olemassa olevan museon tilallista rakennetta tähän 
aikaan. 

Ehdotus nojaa sekä ilmeessään, että merkityksellisyy-
dessään voimakkaasti taiteelliseen tuntuun. Taide ja 
taiteellisen rakenteen menetelmät soveltuvat ympäris-
töihin ja aikaan, joissa muutoksen haaste on suuri ja 
suunta tulevaisuuteen alati muuttuvan hämärän 
peitossa.

KAUPUNKIKUVA

Ehdotus pyrkii säilyttämään museon pihan puistomai-
sen rakenteen. Pihan kiinnostavuutta ja tilallisuutta 
kuitenkin kasvatetaan rohkealla vapaamuotoisella som-
mitelmalla, joka muodostuu teeman aiheista näkyen 
riittävästi pihan rakenteiden ulkopuolelle. Näkyvin ja 
toiminnallisesti suurin sommitelman kappaleista on 
sijoitettu museorakennuksesta katsoen kauimmaksi 
jättäen tilaa olemassa olevalle. Sisäänkäynti-ja kah-
vilaelementti muodostaa näin kokonaisuuden uuden 
vahvan akselin toisen päätteen.  

PIHA

Kansallismuseon piha muodostaa yhdessä Kaisanie-
men kasvitieteellisen puutarhan ja Kaupunginpuu-
tarhan kanssa Töölönlahtea kiertävän arvokkaiden 
julkisten, mutta kuitenkin muurien suojaamien kau-
punkikeitaiden sarjan. 

Museon puisto jakautuu erilaisiin pihoihin, joilla 
kaikilla on oma teemansa. Piha-alueiden käsittely 
jatkaa rakennusta ympäröivien ulkotilojen historiaa. 
Eteläinen piha säilyy 1920-luvun aksiaalisommitel-
mana. Pohjoista pihaa kehitetään maisemapuistona. 
Suunnitelmassa pihat on yhdistetty uudella vihera-
lueella, jolloin vanha museo palaa kauttaaltaan puiston 
ympäröimäksi. Rajaavat jalopuurivit säilytetään, mutta 
Mannerheimintien puolella puita on harvemmassa, 
jolloin niiden lehvästö kehittyy leveämmäksi ja muo-
dostaa vihreän katon sisääntuloalueelle. Maisemapuis-
ton uudet lehtimaja-aiheet esiintyvät jo vuoden 1904 
asemapiirustuksessa. Lehtimajoihin voidaan sijoittaa 
pihatoimintoja (mm. lasten arkeologia-alue tai vilje-
lylaatikoita) ja oleskelua. Niiden koko ja rajaavan kas-
viaidanteen laji vaihtelevat: syreenit, muotoon leikattu 
kuusiaita, hedelmäpuut mm. Lehtimajojen sisään jäävä 
alue on vaihdellen nurmea, nurmisaumaista kiveystä 
tai soraa. Maisemapuistoon istutetaan uusia jalopuita, 
mm. vaahteroita, tammia sekä okakuusia.

TOIMINTA

Uuden laajennusosan ja vanhan yhdistä-
miseksi luodaan suunnitelmassa akseli, 
johon olemassa oleva pääte, nykyinen 
arvokas museorakennus liitetään maan-
tasossa ja uuden porrasaulan avulla 
näyttelytasossa. Olemassa olevan mu-
seorakennuksen ensimmäisessä kerrok-
sessa voidaan tilajärjestelyin korostaa jo 
varhaisissa suunnitelmissa olleen akseli-
teeman ilmettä. Halkopihan kattamisel-
la saadaan maantasokerroksen tasossa 
luotua yhteys pääaulasta laajennuksen 
ulkonäyttelytasoon. Uusi katettu tila voi 
toimia näyttelytilana.

Kilpailuehdotuksessa toiminnaksi 
esitetään museon toimintaan liittyvän 
aineiston digitaalista kirjastoa. Akselin 
toinen pääte muodostuu sisäänkäynti- ja 
ravintolatoimintojen rakennusosasta. 
Akselin varrelle pihatasossa rakentuu ti-
lallinen näyttely-ja terassialue. Näyttely-
tasossa akselille sijoittuu näyttelytilojen 
aula ja aulan muut toiminnot, jotka ovat 
saavutettavissa tasa-arvoisesti  kahdesta 
suunnasta. Aulaan liittyvät näyttelytilat 
vaaditussa laajuudessa ja muodossa. 
Tilat voidaan näin liittää yhdeksi koko-
naisuudeksi yhdessä aulan kanssa. Aula 
on osa näyttelytilaa omaten voimakkaan 
tilallisen teemaan liittyvän ilmeen.

MATERIAALIT:

Rakennus toteutetaan betonirunkoisena 
paikalla rakentaen. Ulkomateriaaleina 
käytetään lasia, haponkestävää teräs-
tä  ja messinkiä. Ulkona lähdepihan 
materiaali on tummaa luonnonkiveä. 
Kivijaolla tavoitellaan visuaalista yhteyt-
tä olemassa olevan museorakennuksen 
luonteeseen. Kivikentät jaetaan teeman 
mukaisilla kuvioiduilla ja tekstitetyillä 
haponkestävillä teräskaarilla.

Lähde-teeman vesitokset toteutetaan 
teräs-lasirakenteina. Veistoksen kantavat 
teräsosat kannatetaan aukkojen reunaa 
kiertävästä messinkivanteesta.

Seinäpinnat valetaan puhtaaksi, huo-
koset slammataan sementtilaastilla ja 
hiotaan sileäksi. Lattiat toteutetaan vaa-
leista kiviaineksista tehdystä mosaiik-
kibetonista. Kentät jaetaan kaarevin 
liikuntasaumoin osiin. Liikuntasau-
mamateriaalina käytetään kuvioitua ja 
tekstitettyä messinkiä. 

Julkinen vyöhyke / Aula-ja tukitilat

Sisäänkäyntiaula ja asiakaspalvelutilat
Näyttely-ja tapahtumatila   
Näyttely-ja tapahtumatilan aulatilat 
Museokauppa   
Ravintolasali ja kahvilatilat  
Naulakko 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, poistumistiet, yhdyskäytävät
Tekniset tilat   
Kiinteistöhuoltotilat

YHTEENSÄ

Tilaohjelma Ehdotus

2250 m2  2530 m2

300 m2  80 m2
1000-1200 m2  1200 m2
200 m2  600 m2
50 m2  50 m2
300 m2  250 + 50 m2
100 m2  100 m2
100 m2  100 m2

550 m2 550 m2

100 m2  100 m2
50 m2  50 m2
50 m2  50 m2
200 m2  200 m2
80 m2  80 m2
20 m2  20 m2
50 m2  50 m2

1050 m2  1240 m2

50 m2  50   m2
500 m2  590  m2
400 m2  450 m2
100 m2  100 m2

3850 m2  4170 m2

ASEMAPIIRUSTUS 1:1000

NÄKYMÄ LÄHDEPIHALTA

-2

A

Pihatapahtumat
- sisäänkäyntiaula 0
- WC ja vaatesäilytystilat -2

wc

piha 0

1

aula 0

B
Ravintolatilaisuus

- terassi ja sisäänkäyntiaula 0
- ravintola -1
- WC ja vaatesäilytystilat -2

wc

1terassi 0

aula 0ravintola -1
-2

C
Kokous- ja ravintolapalvelut

- terassi ja sisäänkäyntiaula 0
- nykyisen rakennuksen auditorio

ja kokous ja ravintolatilat 0
- ravintola -1
- WC ja vaatesäilytystilat -2

1

0

0
-2 wc

-2

ravintola -1

terassi 0
aula 0

D
Ravintolapalvelut + tapahtuma
monitoimitilassa ja museon auditoriossa

- terassi ja sisäänkäyntiaula 0
- nykyisen rakennuksen auditorio ja

kokous ja ravintolatilat 0
- ravintola -1
- WC ja vaatesäilytystilat -2

1

0 -2 wc
-2

ravintola -1

näyttely ja
monitoimitilat -2

kokous ja
ravintolatilat

auditorio

terassi 0

aula

-2

D
Suuren esineen kulkureitti
verstaan kattoluukun kautta:
pihakannen pinnassa oleva
luukku nostetaan nosturiautolla
sivuun haalauksen ajaksi.

0
2

-Hissi
(kaikki hissit toteutetaan esteettöminä)
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KANSALLISEN KÄSITTEEN UUDELLENTULKINTA JA VUOROPUHELU KANSALLISROMANTTISEN MUSEORAKENNUKSEN KANSSA

Kansallisen käsitteen kaupunkikuvallinen uudelleen tulkinta etsii uudistuvaa olemusta kevyen kontrastisen ulkoasun muodolla. Eteeriset lasiset rakenteet teosaiheineen ovat epärakennusmaista puiston ai-
heistoa, joka jättää historiallisen rakennuksen itsenäiseksi ja massallisesti hallitsevaksi. Sisätiloissa tavoitellaan olemassa olevan museorakennuksen muotojen ja dekoraatioiden variaatioita ja yhtymäkohtia, 
jotta tilasarjasta ja tilakokemuksesta syntyy ehjä kokemus. Uuden teeman elementtejä sijoitetaan olemassa olevan rakennukseen harkitusti ja arvokkain toteutustavoin. Olemassa olevan rakennuksen tyylin 
mukainen pyrkimys pintojen muotoiluun ja niiden koristamiseen päivitetään uusissa tiloissa tähän aikaan. Nyt ikuistettavat viestit saavat paikkansa tekstien ja kuviointien tavoin. Toiminnallisesti uudis-
osan kaksijakoisuus tukee tavoitetta tuoda esiin kulttuuritoimintojen olemassa olevia merkityksiä näyttävissä auloissa, sekä toisaalta ottaa huomioon uuden kerronnan tarpeet neutraaleissa näyttelytiloissa. 
Näyttelytilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntuviksi – kehittyvän esitystekniikan tarpeet huomioiviksi tiloiksi. 

NÄKYMÄ HALKOPIHALTA

POHJAPIIRUSTUSOTE LINNANPIHA 
1:200

HALKOPIHA SISÄÄNTULOAULA

PIHAPIIRUSTUS 1:400

JULKISIVU MANNERHEIMINTIELLE 1:200
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-2   POHJA +4.000-TASO  1:200

-1   POHJA +0.700 -TASO  1:200

PÄÄPORRAS

KULTTUURIN MUUTOSVOIMA JA EKOLOGINEN AJATTELU

Taiteen kautta on mahdollista rakentaa yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, osaamista ja luovuutta – kulttuurin avulla tavoitella ulottuvuuksia, merkityksiä ja mahdollisuuksia. Edellä mainitun todeksi tekeminen edellyttää selkeitä 
panostuksia sitä kirkastavaan muodonantoon ja sisältöön. Siellä missä ulkoisinkin hahmotelmin symbolisesti eletään tätä arvoa todeksi, koetaan yhdessä kauniita, eheyttäviä hetkiä.
Yksi tärkeimmistä vihreän rakentamisen tavoitteista on energiaan liittyvät ratkaisut. Tähän voidaan merkittävimmin vaikuttaa taloteknisin ja rakenteellisin keinoin voidaan. Esitetyt talotekniset valinnat tähtäävät uusimpien 
menetelmien käyttöön. Maanalainen rakenne on vaipaltaan energiataloudellisesti tehokas. Toinen olennainen elementti on materiaalien käytön innovatiivisuus. Erityisesti pintarakenteissa voidaan huomioida valittujen materiaa-
lien kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Laatu ja materiaalien pitkäaikainen kestävyys luo edellytykset elinkaariajattelun mukaiseen kestävyyteen ja ajattomuuteen vastapyrkimyksenä kertakäyttöisille suuntauksille. Ekologisen ajattelun 
muut ilmentymät - suhde ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin – ja itseemme huomioidaan. 
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KANSALLINEN IDENTITEETTI JA MONIKULTTUURISUUS

Omaan ja yhteiseen identiteettiin liittyy käsite ja kokemus yhteisesti koetuista hetkistä. Ehdotuksen teeman, läh-
teen, yhteys alkuun on varhainen ennakkoasenteeton asetelma. Vieraan ja oman kohtaaminen tarvitsee paikan ja 
olosuhteen tapahtua. Arkkitehtuurissa ja toiminnassa etsitään luontevaa, selkeää ja helppoa olemusta, jossa sekä 
sisä-, että ulkotiloissa vallitsee puhtaus, joka ei määrittele vaan vastaanottaa. Rakennus osana puistoa ja olemassa 
olevaa kokonaisuutta on tilakonstruktio, johon astuttaessa tutkitaan yhdessä kulttuurisia käsityksiä ja etsitään ja 
löydetään keinoja rajojen häivyttämiseen.

JULKISIVU LUOTEESEEN 1:200

JULKISIVU/LEIKKAUS LOUNAASEEN 1:200
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YHTEINEN VASTUU TULEVAISUUDESTA

Yleisesti ajatellaan, että suurin ja ratkaisevin merkitys hyvinvointiimme on tavalla, jolla kulttuuri jättää ajastamme muistoja. Tapa ja kyky puhutella 
vaikuttavasti historian ja tulevaisuuden hetkissä on mahdollista taiteen keinoin ja sen äärellä. Menneen ja tulevan liitto ja yhteys ovat ratkaisevia 
tutkittavia asioita matkalla vastuulliseen ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen. Vaikuttamisen keinot hankkeessa ovat monimittakaavaisia. Vas-
tuuseen tulevaisuudesta liittyy kokemus tulevaisuuden toivosta. Vaikutukset, joita laadukkaan rakennetun ympäristön kokemus saa aikaan, ovat 
vaikeasti mitattavissa, mutta selkeästi yhteydessä hyvinvointiin – haaveisiimme, toiveisiimme ja ajatuksiimme paremmasta elämästä. 

JULKISIVUOTE 1:50

RAKENNELEIKKAUS 1:50

NÄKYMÄ SISÄÄNTULOAULASTA

NÄKYMÄ MANNERHEIMINTIELTÄ NÄKYMÄ JALKAKÄYTÄVÄLTÄ



ARKKITEHTONINEN KOKONAISUUS

Mannerheimintien Finlandiatalon puoleista reunaa kävelevä havahtuu. Museorakennuksen puiston jalavien lomasta pilkottaa kiinnostava kiiltely. Vanhaan muuriin on 
tehty uusi kaareva aukko. Kaarta lähestyttäessä avautuu uusi näkymä uuteen puistoon. Vaikuttavan kookkaat lasiveistokset heijastavat kauniin puiston puiden, uusien 
kasvien, kukkien, vanhan museorakennuksen ja toistensa kuvia. Pihalla ihmiset nauttivat ravintolan antimista, kirjoista ja lehdistä. Puistossa levätään ja seurustellaan. 
Kaikkialla ympärillä voi havaita toiminnan merkkejä – informaatiota ja näyttelyesineitä – muistoja ja tulevia muistoja. Suurin veistos kutsuu käymään peremmälle. 
Veistoksen sisälle astuminen viehättää. Lattiapinnan avauksista voi katsoa syvemmälle. Veistos muotoilee itseään alemmaksi liittäen kahvilan, ravintolan ja aulat kiin-
nostavaksi tilasarjaksi. Kerroksia alaspäin asteltaessa hahmottuu pitkänomainen uuden laajennuksen aula. Aulassa ulkona alkanut näyttely täydentyy. Oleskelun ohessa 
kohdataan perinne ja muuttuva. Aulasta poiketaan varsinaisiin näyttelytiloihin, joilla on kaikilla eri luonne. Toinen tila määrittelee itsensä tutummaksi ja toinen kertoo 
merkityksestään uusin menetelmin. Kaiken muuntautuvuus muuttaa kirjoitetun näyttelykertomuksen hetkessä tunnelmasta toiseen – näyttelytoiminnasta esittäviin per-
formansseihin. Aulan kuplien muovaavan tilan päässä pilkottaa valo, joka siivilöityy vanhan rakennuksen uuden valokaton lävitse. Porras kulkee lävitse ja ylitse voimal-
lisesti muovailtujen pintojen. Halkopiha kylpee uudessa valossa ja loistossa. Vastaan virtaa vieraita, jotka suuntaavat arvokkaan vanhan museorakennuksen näyttelyistä 
kohti uutta laajennusta. Uudesta vanhaan saavuttaessa on jotain tuttua ja turvallista. Varmaan myös toiseen suuntaan kulkevien mielestä. Kansal l i smuseon l i särakennus
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NÄKYMÄ PUISTOSTA


