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   Näkymä Mannerheimintieltä

Julkisivu Mannerheimintielle 1:400

  Asemapiirustus 1:1000

KULTTUURIN MUUTOSVOIMA JA KAUPUNKI

Uudisosan ja vanhan rakennuksen välinen suhde on luonteva. Hilityn 
veistoksellinen uudisosa kunnioittaa vanhaa. Molempien kielioppi 
pohjautuu peruskappaleista johdettuun geometriaan. Figuratiivisen 
ja abstraktin muotokielen välinen jännite on luonteeltaan myöntei-
nen. Uudisosan arkkitehtuurissa on keskeistä rakennuskappaleiden 
ja materiaalien pelkistetty voima, kun vanhassa osassa on ilmeistä 
rakentamisen tapa ja historialliset viitaukset.

Kokonaisuus osoittaa kuinka vuosisadan kuluessa Kansallinen ja 
sen käsitteistö on kehittynyt. Uusi tulkinta Kansallisesta kunnioittaa 
sekä molempien rakennusten yhdessä kattamaa historian kaarta. 
Laajennuksen tarjoama uudelleentulkinta suo myös nykyiselle Kan-
salliselle uuden elämän, enstistä paremman saavutettavuuden ja yh-
teyden kaupunkitilaan sekä kohtaamisen paikkoja ihmisten kanssa 
ja monimuotoisen kulttuurin alustan.

Rakennuksen kurkistus Mannerheimintielle houkuttelee astumaan 
kaarevasta portista ja nousemaan portaat paviljongin ympäröivälle 
kivipodestille ja kävelemään pihapuistoon. Korkeatasoinen ja huolel-
linen rakentaminen ympäristössä on suojelutavoitteiden, ekologian 
ja kulttuurin kannalta kestävää.

SUUNNITELMAN KEHITYS

Ehdotuksen vahvuudet on säilytetty ja sitä on kehitetty jatkotyöoh-
jeiden pohjalta suunnitelman luonteelle uskollisena.
Uudisosan katon ja Mannerheimintien puoleisen sisäänkäyntiaukon 
sommittelu jännittävät vieraiden odotukset saavuttaessa täydellisen 
pallosegmentin muotoisen kattopinnan alaiseen pääaulaan, jossa 
laskeudutaan portaikkoja alas näyttelytiloihin. 

Rakennuksen toinen sisäänkäynti on käännetty Mannerheimintien 
puolelle, keskelle uutta kaarevaa porttia. Sisäänkäyntejä on mahdol-
lista käyttää toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi 
ravintolaa palvelevana muun rakennuksen ollessa suljettuna. Uudis-
rakennuksen maanpäällisen osan suhdetta vanhaan rakennukseen 
on tutkittu entistä tarkemmin. Pyöreän osan kokoa on pienennetty 
ja sitä on siirretty etäämmälle vanhan rakennuksen pohjoisseinästä.

Rakennuksen tilajärjestelyä on yksinkertaistettu. Toisen porras-
yhteyden lisääminen yläaulasta välitasolle lisää samalla myös au-
lan symbolistista voimaa. Asiakaspalvelutilojen siirtäminen vanhan 
ja uuden rakenteen yhdysosaan parantaa rakennuksen toimintaa. 
Ravintolasali on käännetty pihan valoisalle puolelle, jolloin myös 
terassi sijoittuu aurinkoiseen ilmansuuntaan. Leijuvan vaikutelman 

aikaansaavaa, keskeltä kannatettua betonista kattorakennetta ei ole 
puhkaistu. Kaikki tilat saavat valonsa pääaulan kautta. Toimiston 
taustatilat on valaistu välillisen valon avulla. Ravintolan alapuoliseen 
kerrokseen sijoitettu keittiö saa valoa pyöreän porrasaukon välityk-
sellä. Ravintolakerroksen tilakappaleessa sijaitsevat kahvilan ja baa-
rin palvelulinjasto sekä niitä tukeva lämmityskeittiö.

Museon sisäpiha on suunniteltu kokonaisuutena. Ehdotus kunnioit-
taa puiston säilyneitä osia samalla rakentaen mahdollisuudet uusille 
toiminnoille ja sisäpihan entistä monipuolisemmalle käytölle. Eteläi-
seen puistopihaan ei suunnitelmassa kosketa lainkaan. Pohjoinen 
puistopiha pyritään säilyttämään muilta osin kuin mitä uudisosan 
rakentamisesta aiheutuu, koska se on sellaisenaan varsin käyttö-
kelpoinen moninaisiin toimintoihin uuden paviljongin tukemana. Eni-
ten ehdotetaan muutettavan Läntisen ulkopihan järjestelyjä. Uuden 
esteettömän kulkuväylän lisääminen pihan poikki Töölönkadulta 
Mannerheimintielle parantaa pihan ja sillä sijaitsevan sisäänkäynnin 
saavutettavuutta. Keskeinen piha-alue on ehdotettu jäsennettäväksi 
yleisötapahtumien paikaksi. Esiintymislava voidaan sijoittaa pihalla 
museon pohjoisseinän eteen muurilla nostetun kulkuväylän päälle. 
Keskeinen nurmialue sallii suurten yli 500 hengen yleisötilaisuuksien 
järjestämisen. Häkälä ja Halkopiha tukevat tilan tapahtumia sivuilta 
ja uudisrakennuksen ravintola terasseineen pohjoispuolelta.

Suunnitelmassa pihan pysäköintipaikoista on luovuttu ja niitä var-
ten esitetty kulkuyhteydet kalliotiloista. Saattoliikenne on osoitettu 
Töölönkadun puolelle muuriin avatun sisäänkäynnin kohdalle. Sen 
kautta pihalle on mahdollista ajaa saattoliikenteellä erityistapauk-
sissa. Pihan tasosta tapahtuva huoltoliikenne käyttää pihakäytäviä. 
Suuren esineen tuomiseksi rakennuksen aulaan, pihatie rakenne-
taan kantavaksi ja Vaunuvaja-rakennuksen nurkalle järjestetty nur-
mikivetty alue kulkuneuvojen kääntöpaikaksi.

Poistumistiet, ilmanvaihdon ratkaisut ja savunpoisto on esitetty inte-
groituina vanhoihin rakennuksiin rasittamatta pihatilan kokonaisark-
kitehtuuria. Hätäpoistumistiet on mitoitettu 1000 henkilön mukaan, 
mistä seuraa hieman yli 7 metrin poistumisleveysvaatimus. Se täyt-
tyy louhittaessa reitti ylös ja rakennettaessa uusi ristivartinen pois-
tumistie vanhan Vaunuvajan kautta Cygnaeuksen kadulle ja liittymät 
samassa rakennuksessa ja vanhassa museorakennuksessa sijaitse-
viin nykyisiin poistumisportaisiin ja Häkälän sisäpihalle johdettuun 
Läntisen ulkopihan alla kulkevaan poistumistiehen.

Suunnitelman toiminnalliset ja tilalliset ominaisuudet ovat muilta osin 
säilyneet varsin pitkälle ehdotuksen edellisen vaiheen mukaisina. Ti-
lojen välisiä yhteyksiä ja keskinäistä järjestystä on kehitetty logistii-
kan ja käytettävyyden edellytysten kannalta paremmiksi.
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  Näkymä sisäänkäynniltä  Näkymä puutarhasta

Pihapiirustus ja maantasokerros 1:400

LAAJUUSLASKELMA
   hum2     kem2  brm2              brm3
Uudisrakennus  3 975  4 425  4975           26 300
   (+410 tekn.t) (+425 tekn.t) 

VERTAILU TILAOHJELMAAN     TILAOHJELMA m2    SUUNNITELMA m2

JULKINEN VYÖHYKE
Sisäänkäyntiaulat ja asiakaspalvelutilat    300      390
Näyttely- ja tapahtumatila             1000-1200  1250
Näyttely- ja tapahtumatilan aulatilat   200       200
Museokauppa              50          50
Ravintolasali ja kahvilatilat     300       300
Naulakkotila ja lokerikot        100       100
Yleisö-wc:t                   100           80

SISÄINEN VYÖHYKE
Ravintolan keittiöt        100       135
Ravintolan varasto- ja tukitilat            50           55
Asiakaspalvelun taustatila         50           50
Puusepänverstas ja varasto     200       205
Näyttelyverstas               80                  80
Metalliverstas               20          65
Henkilökunnan sosiaalitilat         50          50

TAUSTATILAT
Esiintyjien taukotila ja pukuhuone        50          50
Liikennetilat, poistumistiet, yhdyskäytävät 500     500 
(Vanhojen rakennusten alla)                                                           (+300)
Tekniset tilat       400                410
Kiinteistöhuollon valvomo sekä     100                115
siivous- ja jätekeskus

ARKKITEHTUURI JA MATERIAALIT

Uuden sisäänkäyntipaviljongin katto on kalotin muotoinen täydelli-
nen pallosegmentti. Sen alapinnan vaihtelevan vaalean sävyiset lasi-
tetut keraamiset laatat muodostavat luonnonvalossa elävän pinnan. 
Laatat asetetaan katon alemman kuorilaatan pallon osan muotoisen 
muotin pohjalle ennen laatan valua. Katon yläpuolinen käännetty 
kattorakenne katetaan vaalealla kiviverhouksella. Paviljongin kaare-
vat ulkoseinät toteutetaan eleettömästi värittömistä ja heijastamat-
tomista turvalasielementeistä struktuurilasituksella.

Vanhan rakennuksen graniitti jatkuu uuden osan pinnoissa hienostu-
neesti käsiteltynä ja rakentaa tiloihin materiaalitunnultaan vahvan ja 
eheän vaikutelman. Paviljongin katto leijuu hiotulla alumiinipronssilla 
verhotun kappaleen päällä. Sen herkän kullanhohteinen pinta heijas-
taa ympäristön sävyjä. Kupariverhottu porras kulkee sisääntuloau-
lasta ylempään kellarikerokseen, josta on yhteys museon vanhaan 
osaan Halkopihalle johtavan uuden portaikon kautta. Alas näyttelyti-
loihin johtava graniittiportaikko toimii auditorion tavoin näyttelyaulan 
tapahtumissa.

Suuri näyttelytila on verhottu tummalla puulla. Tilaan aulasta johta-
vat mustat puuovet muistuttavat maankuoren paineessa syntynyttä 
kivihiilikappaletta. Sisätilan valaistuksella korostetaan eri materiaa-
leista muodostuvien särmiöiden keskinäisiä suhteita tilassa.

Ehdotuksen arkkitehtuuri on äärimmilleen pelkistettyä ja käsitteel-
listettyä ilmaisua rakentuen voimakkaiden rinnastusten varaan. Kivi-
hiilen tumman puun, harmaan kiven, pronssin ja kullanhohteen sä-
vyttämä suorakulmaisuus asettuu vaalean kimmeltävän keraamisen 
pallopinnan pyöreyden alle. Veistoksellisten kappaleiden arkaaiset 
ja viimeistellyt, karkeat ja hiotut pinnat rinnastuvat hiilenmustan pi-
meän alakerran ja puutarhan ympäröimän valoisan yläkerran jännit-
tämässä tilassa.

Tilassa esiintyvät materiaalit ovat antaneet nimensä maailmanhisto-
rian kausille. Viimeisten vuosituhansien kehitys on kulttuurievoluu-
tion tulosta. Ihminen on käyttänyt teknologiaa rikastaen luonnon-
materiaaleja työstääkseen itselleen parempia välineitä selvitäkseen 
maailmassa.
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Leikkaus B-B 1:200

Leikkaus A-A 1:200

ARVOT JA TAVOITTEET

Arkkitehtuuri ei kuvaa luonnollisen maailman kohteita. Se jättää lo-
pullisen merkityssisällön tulkinnan kokijalle, mutta pyrkii tarkoituk-
sellisesti herättämään vierailijoissa myyttisiä mielikuvia. Valkoisen 
pallopinnan synnyttämät mielleyhtymät vievät katsojan muinaissuo-
malaiseen tarustoon siinä kuin eurooppalaiseen mytologiaan ja kult-
tuuriperintöön tai universaaliin avaruuteen.

Identiteettimme ei perustu ylivoimaisuuteemme tai menestykseem-
me toisten kustannuksella vaan kulttuurisesti rikkaalle arvopohjal-
le, itsekkyytemme hillitsemiseen ja itsetuntomme kehittymiseen 
myönteisen ja kunnioittavan kanssakäymisen varassa. Teknologia 
voi palvella ekologisten päämäärien saavuttamista, vapautemme 
maailmassa vastuuta tulevaisuudesta ja kulttuurinen identiteettim-
me koko maailmaa. Tämä on se kultainen arvopohja, joka tuottaa 
iloa ja kannattaa maailmaa.
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  Maantasokerros 1:200  Näkymä sisäänkäyntiaulasta

RAKENNE

Rakennuksen kantavina pystyrakenteina toimivat teräsbetonista 
paikallavaletut seinät ja pilarit, jotka on perustettu kallionvaraisesti. 
Pohjakerroksen ulkoseinien ja louhinnan väliin jätetään 1 metrin le-
vyinen sulkutila. Maanvaraisen alapohjan yläpinta on vajaan metrin 
louhintatason yläpuolella.

Maanpäällisen sisäänkäyntipaviljongin rakennetta on analysoitu ele-
menttimenetelmään perustuvalla Dlubal RFEM -ohjelmalla. Ohjel-
malla on tarkistettu tukireaktiot, betonin jännitykset & halkeilu sekä 
rakenteen taipuma. 

Paviljongin kalotin muotoinen katto on paikallavalettu teräsbetoni-
nen kennorakenne, jonka halkaisija on 41 metriä. Rakenne koostuu 
12:sta säteittäisestä 800mm paksusta palkista sekä 600mm pak-
susta jälkijännitetystä rengaspalkista, jonka halkaisija on 27 metriä. 
Kennorakenteen ylä- ja alapinnan kuoret ovat 200mm paksuja. Kes-
kellä rakennetta on umpibetoninen ”sylinteri”, jonka halkaisija on 4 
metriä. Rengaspalkin sisällä kulkevien jännepunosten lisäksi raken-
teen ulkokehälle sijoitetaan jännepunoksia vetorasitusten ja betonin 
halkeilun minimoimiseksi sekä taipumien pienentämiseksi.

Katto tuetaan hissikuilun rakenteisiin. Jännitettävän kontaktin laa-
juus on halkaisijaltaan kolmen metrin kokoinen ympyrä. Hissikuilun 
kattona on metrin paksuinen laatta, joka jakaa kuorman hissikuilun 
seinille. Epätasaisen lumikuorman aiheuttamien mahdollisten kuor-
mitusten vuoksi, seinät ankkuroidaan kallioon jännitetyillä punoksilla 
betonin halkeilun estämiseksi. Suorakaiteisen hissikuilusärmiön sei-
nät ovat pääasiassa 300mm paksuja ja yksi seinä on 600mm paksu. 
Hissikuilun seinät jatkuvat kalliotiloihin, joissa kaikkien seinien pak-
suus on 600mm.

Näyttelysalien kattorakenteena ovat teräsristikot ja liittolaatta. Vesi-
kattorakenteena liittolaatan päälle toteutetaan käännetty katto. Muut 
tasorakenteet ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita, joista pit-
kien jännevälien tasot toteutetaan jälkijännittämällä.

Uuden laajennuksen liittyessä tilallisesti maanpinnan alta nykyiseen 
rakennukseen, vanhat kivijalat tuetaan ja tukirakenteet esijännite-
tään ennen louhintatöiden aloitusta niin, että vanhoihin rakenteisiin 
ei synny vaurioita. Vanha alapohja liittymän kohdalta puretaan ja 
uusi laatta toteutetaan kantavana louhinnan viereen valettavien te-
räsbetonisiin seiniin tukeutuvana. Nykyisten rakennusten alle tuleviin 
louhittaviin käytäviin valetaan kalliota vasten 200m paksut teräsbe-
toniseinät.

Sisäpihojen Halkopihan ja Linnanpihan uudet kattorakenteet tuetaan 
vanhoihin rakenteisiin. Lasikattojen kantava runko toteutetaan teräs-
tangoista ja vaijereista mahdollisimman kevyenä rakenteena struk-
tuurilasituksin. Niiden hillitty ja yksinkertainen artikulaatio antaa tilaa 
vanhan rakennuksen arkkitehtuurille.

TALOTEKNIIKKA

Kilpailuehdotuksen laajennusosa liitetään kunnalliseen jäte- ja vie-
märiverkostoon sekä kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostoon. 
Kilpailuehdotuksen laajennusosan ilmanvaihto on suunniteltu ko-
neellisena. Ilmanvaihdon vyöhykkeet toteutetaan tilojen käyttötar-
koituksen mukaisesti ottaen järjestelmätasossa huomioon kunkin 
tilatyypin ominaispiirteet ja vaatimukset. Esimerkiksi näytettytilat 
sekä näyttelyesineiden käsittelytilat varustetaan olosuhteiden hal-
lintajärjestelmillä, joilla varmistetaan tulevien näyttelyiden vaatimat 
olosuhteet. Näyttelytilojen tuloilman kuivaukseen käytettävät jääh-
dytyskoneet lauhduttavat kaukojäähdytysverkostoon, jolloin ulko-
puolisia maanpäällisiä lauhduttimia ei tarvita.

Laajennusosan tekninen tila on sijoitettu laajennuksen länsisivulle. 
Tekninen tila asettuu korkeussuunnassa muiden tilojen suhteen si-
ten, että tilan lattiatasolta päästään päärunkoreittien ilmanvaihtoka-
navilla alemman kellarikerroksen kattoon, josta kanavat jakautuvat 
näyttelytiloihin sekä nousevat kerroksen käytävältä ylempään kella-
rikerrokseen. Näyttelytilan kattorakenteet mahdollistavat ilmanvaih-
tokanavoinnit rakenteiden välissä. Näyttelytilojen sekä verstaiden 
ilmanjako toteutetaan yläjakoisesti.

Päärunkoreittien pystysuuntaiset siirtymiset kellarikerrosten välillä 
on keskitetty kerrosten taustakäytävien kohdalle.  Ylemmässä kella-
rikerroksessa on kuiluvaraukset alemman kellarikerroksen käytävän 
kohdalla. Siitä jaetaan kanavoinnit ylemmän kellarikerroksen tiloihin. 
Ilmanjako auloissa ja ravintolassa tapahtuu seinistä ja lattioista.

Teknisen tilan sijainti mahdollistaa ulko- ja jäteilmakanavoinnit maan 
alla Töölönkadun puolella pihalla sijaitsevien nykyisten olemassa 
olevien jäteilmalaitteiden luokse sekä Häkälän sisäpihalle, jonne 
myös nykyinen sisäpihan keskellä sijaitseva ulkoilmayksikkö on esi-
tetty siirrettäväksi.

Laajennusosan liittyminen nykyiseen rakennukseen aiheuttaa muu-
tostöitä sen ilmanvaihtokoneiden ulko- ja jäteilmakanavoinneissa. 
Laajennusosan ja vanhan osan yhdistävien portaiden aiheuttamat 
muutokset kanavareitteihin on otettu suunnitelmassa huomioon. 
Muuten laajennus ei aiheuta muutoksia vanhassa rakennuksessa si-
jaitseviin ilmanvaihtoperiaatteisiin.

Nykyisen museon ja Cygnaeuksen kadun puoleisen rakennuksen 
välinen pihalla kulkeva lämmitys- ja käyttövesireitti osuu laajennus-
osan kohdalle. Piharakennuksen lämmitys- ja vesijohdot yhdetään 
laajennusosan tekniikkaan uusien rakennettavien käytävien kautta.
 
Laajennusosan savunpoisto hoidetaan maanalaisten osien osalta 
nykyiseen pihanrakennukseen eli vanhaan Vaunuvajaan rakennet-
tujen uusien poistumisyhteyksien kautta ulos katolle sekä uudesta 
jäteilmakanaalista pihakannelle. Katon luukut suunnitellaan ja toteu-
tetaan vanhan rakennuksen ilmettä kunnioittaen.  Maapäällisen osan 
savunpoisto hoidetaan uuden sisäänkäyntipaviljongin julkisivusta.
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Välikerros 1:200

Julkisivuote / Julkisivu pohjoiseen 1:50

  Näkymä Halkopihalta
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   Näkymä Mannerheimintieltä


