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0. Allmänt

0.1 Tävlingens syfte

Nya Nationella – ett nytt verksamhetskoncept

Tillbyggnaden uppförs i anslutning till den historiskt värdefulla 
huvudbyggnaden, som är ritad av Herman Gesellius, Armas 
Lindgren och Eliel Saarinen.  De nya lokalerna möjliggör en 
mångsidig verksamhet som är förenlig med Finlands national-
museums uppgift. En tillbyggnad är nödvändig för att möjlig-
göra modern utställningsverksamhet. Tillbyggnaden ska för-
hoppningsvis också möjliggöra helt nya verksamhetsmodeller 
och bli en mötesplats för många typer av gemenskaper och 
olika publiker.

Tanken är att de nya lokalerna ska rymma inte bara Na-
tionalmuseets egna program, men också andra evenemang, 
föreställningar och tillställningar. De nya lokalerna ska vara an-
passningsbara och kunna ändras så att de kan användas t.ex. 
för scenkonst. Vid behov ska det också vara möjligt att verka 
självständigt i lokalerna oberoende av museets aktiviteter och 
tidtabeller. Även restaurangtjänster kvällstid utgör en central 
del av de nya lokalerna. Gårdsparken erbjuder en unik miljö för 
både fri och organiserad verksamhet året om. Nya Nationella 
betjänar som helhet även framtida aktiviteter som tills vidare 
inte kan förutses.

Lokalerna i den nuvarande museibyggnaden kommer bätt-
re än tidigare att kunna utnyttjas för permanenta utställningar-
som illustrerar Finlands historia, från förhistorisk tid till nutid. 
I och med att de växlande utställningarna flyttas till tillbyggna-
den blir det också möjligt att på en större yta presentera bl.a. 
samlingar av unika finsk-ugriska föremål och föremål från an-
dra kulturer i världen.  Även efter att tillbyggnaden uppförts är 
den nuvarande museibyggnaden alltjämt en levande miljö där 
det produceras evenemang och pop up-utställningar.

Museibutiken, konferenstjänsterna och caféet får en allt 
starkare profil. Den nuvarande museibyggnadens unika karak-
tär kommer att framhävas vid sidan av tillbyggnaden.

0.2 Planeringssituationen i fråga om  
tävlingsområdet och dess omgivning
Tävlingsområdet, Nationalmuseets tomt, ligger i Främre Tölö i 
Helsingfors längs med Mannerheimvägen, i omedelbar närhet 
av Finlandiahuset och kulturbyggnaderna på Medborgartorget. 
Nationalmuseet spelar en viktig roll som regional, nationell 
och även internationell attraktionsfaktor i Finland. 

Generalplanen

I generalplanen för Helsingfors (2016) är planeringsområdet 
en del av stadens Affärs- och servicecentrum (C1). Enligt 
planbestämmelsen utvecklas området som ett till funktioner-
na omväxlande område för kommersiell och offentlig service, 
arbetslokaler, förvaltning, boende, parker, rekreations- och 
motionsservice samt stadskultur. Våningar i gatuplanet och ut-
rymmen som öppnar sig mot gatan ska i regel reserveras för 
affärslokaler. Området är inriktat på gångtrafik.

Detaljplanen

Tomten har en detaljplan från 1977. Tomten har markerats 
som ett kvartersområde för byggnader som betjänar musei-
verksamheten (MM). Byggnaderna på tomten har markerats 
med den skyddande beteckningen ”ark”, vilket betyder att 
den tomtdel på vilken byggnaden står är kulturhistoriskt eller 
arkitektoniskt värdefull. Byggnaden får inte rivas eller bli före-
mål för sådana ändrings- eller tillbyggnadsarbeten som förstör 
yttertakens eller inomhuslokalernas kultuhistoriska värde eller 
stil.

Tomten har markerats med den skyddande beteckningen 
”S”, som anger att det är fråga om en kulturhstoriskt och ar-
kitektoniskt värdefull miljöhelhet. Byggnaderna på tomten får 
inte rivas, och de får inte bli föremål för sådana ändrings- eller 
tillbyggnadsarbeten som förstör yttertakens eller inomhuslo-
kalernas kultuhistoriska värde eller stil. Ändringsarbeten som 
förstör eller förändrar gårdsområdets ursprungliga karaktär är 
också förbjudna.

Gårdsdelen har försetts med beteckningen ”la”, som ang-
er att gården är avsedd för rekreation och lekplatser. Mellan 
Nationalmuseet och vagnslidret har ett underjordiskt utrym-
me på 4 000 km2 och en gårdsbyggnad i ett plan märkts ut. 
Byggnadsrätten har använts i samband med byggandet av de 
nuvarande underjordiska utrymmena.

På en del av tomtområdet gäller dessutom en underjordisk 
detaljplan från 2001, som gör det möjligt att bygga en förbin-
delseled till parkeringsanläggningen mellan planen  -18 och 
+3. Nationalmuseets egna underjordiska utrymmen är delvis 
förlagda till detta område.

Tomtens användningssyfte ändras inte i och med projek-
tet. Det finns ingen outnyttjad byggnadsrätt på tomten. De-
taljplanen kommer att ändras utifrån tävlingens resultat.



5

1. Tävlingsarrangemang

1.1 Arrangör

Tävlingen arrangerades av Museiverket, Finlands National-
museum och Senatfastigheter.

Bedömningsprotokoll har översatts till svenska och engelska. 
Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna av 
texterna är den finska versionen avgörande.

1.2 Tidtabell

1:a steget
• Tävlingen började den 10 januari 2019.

• Ett inledningsseminarium hölls i Nationalmuseets auditori-
um den 28 januari 2019.

•  Tävlingsfrågor skulle inlämnas senast den 14 februari 2019 
kl. 12.00. De tävlande lämnade in sammanlagt 147 täv-
lingsprogram med bilagor och frågor om tävlingsarrange-
manget. Tävlingsjuryn besvarade frågorna den 21 februari 
2019.

•  Tävlingen upphörde den 4 april 2019 kl. 15.00.

•  Det första steget i tävlingen avgjordes den 3 juni 2019, och 
5 förslag valdes till det andra steget. De som valdes till det 
andra steget informerades om valet omedelbart.

•  De som valts till det andra steget gavs förslagsspecifika 
tilläggsanvisningar. 

2:a steget
•  Tävlingen började efter att det första steget hade avgjorts 

och tilläggsanvisningar hade getts i slutet av juni 2019. De 
förslag som valdes till det andra steget i tävlingen offent-
liggjordes. Uppgifterna om upphovsmännen hölls hemliga.

•  Tävlingsfrågor skulle inlämnas senast den 28 augusti 2019 
kl. 12.00. De tävlande lämnade in sammanlagt 12 tävlings-
program med bilagor och frågor om tävlingsarrangemang-
et. Juryn besvarade tävlingsfrågorna den 6 september 
2019. Samtidigt gav juryn också tilläggsanvisningar med 
tanke på den modellering av förslagen som ska göras i be-
dömningsskedet av tävlingen.

•  Tävlingen upphörde den 18 oktober 2019 klockan 15.00.

•  Det andra steget i tävlingen avgjordes den 19 november 
2019. 

1.3 Juryn
Ordförande

• Senatfastigheter, operativ direktör,  
arkitekt SAFA Juha Lemström

Övriga medlemmar
• Undervisnings- och kulturministeriet, 

 överdirektör Riitta Kaivosoja 
• Museiverket, generaldirektör Juhani Kostet
• Finlands nationalmuseum, överdirektör Elina Anttila
• Museiverket, överarkitekt,  

arkitekt SAFA Helena Hirviniemi
• Museiverket, arkitekt Tomi Nikander
• Helsingfors stad, enhetschef,  

arkitekt SAFA Janne Prokkola
• Helsingfors stad, sektorchef, arkitekt SAFA Mikko Aho
• Second Thought Placemaking Agency,  

producent Jaakko Blomberg 
• Arkitekt SAFA, professor Jyrki Tasa,  

utsedd av Finlands Arkitektförbund 
• Arkitekt SAFA, Jaana Tarkela,  

utsedd av Finlands Arkitektförbund 

Juryns sekreterare
• arkitekt SAFA Jyrki Tiensuu

Juryn anlitade följande experter

Presenterats i tävlingsprogrammet
• Stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad,  

chef för tillståndsteamet, arkitekt SAFA Ulla Vahtera
• Landskapsarkitekt Gretel Hemgård

Övriga experter

Kostnadsexperter
• specialexpert, kostnadsstyrning Ulla Kauranen, expert, 

kostnadsstyrning Ilkka-Matti Tuononen, Senatfastigheter
• kostnadsexpert, arkitekt Eeva-Riitta Mäntyniemi,  

kostnadsexpert, BI Juha Virtanen, A-Insinöörit Oy

Brand- och räddningsexpert
• brandsäkerhetsplanerare Sami Hämäläinen, Paloässät Oy

Strukturexpert
• branschdirektör, DI Jukka Ala-Ojala, Sitowise Oy

Husteknik
• chef för husteknikgruppen, el, Pasi Hyyppä,  

husteknikexpert, VVS, automatik och energi  
Ville Isomäki, Senatfastigheter

3D-animationerna för det andra steget i tävlingen har utarbe-
tats av Tietoa Finland Oy

Projektingenjör Annukka Laurila, A-Insinöörit Oy, fungerade 
som kontaktperson och konsult mellan de tävlande och juryn i 
syfte att trygga tävlingssekretessen.



6

2. Tävlingsuppdrag

2.1 Tävlingens form och rätten att delta

Tävlingen var en allmän arkitekturtävling i två steg. Det första 
steget i tävlingen var öppet för alla medborgare i de länder 
som hör till Europeiska unionen och omfattas av dess upp-
handlingslagstiftning enligt gällande avtal och lagar. Av de för-
slag som godkänts till det första steget i tävlingen valde juryn 
till det andra steget ut de 2–5 tävlingsförslag som bedömts 
vara bäst och mest utvecklingsbara.

2.2 Tävlingsuppdragets bakgrund
Finlands nationalmuseum är ett nationellt kulturhistoriskt 
museum som har flera verksamhetsställen runtom i Finland. 
I Nationalmuseets regi verkar förutom det huvudsakliga mu-
seet på Mannerheimvägen 34 även Fölisö friluftsmuseum, 
Ekudden, Hvitträsk, Tavastehus slott, Olofsborg, Villnäs slott, 
Langinkoski och Finlands sjöhistoriska museum. De kultur-
historiska samlingarna, som innehåller material ända från 
1700-talet, hör till de äldsta och mest omfattande samlingarna 
vi har i Finland. De innehåller finländskt historiskt och etnogra-
fiskt material samt unika kulturföremål från olika delar av värl-
den. Flera samlingar som byggts upp av olika aktörer slogs år 
1893 samman till Statens historiska museum. Museets namn 
ändrades till Nationalmuseet efter att Finland blev självstän-
digt. Nationalmuseet sorterar under Museiverket.

Varje museum eller slott som hör till Nationalmuseet har 
ett eget koncept som bygger på dess historiska och regio-
nala kontext, och tillsammans bildar dessa ett samlat natio-
nellt, landsomfattande och statligt kulturarv. De upprätthåller 
museets roll som en långsiktig institution som aktivt påver-
kar förändringen i samhället. De växlande utställningarna på 
museerna och slotten behandlar aktuella intressanta feno-
men med betoning på kulturell mångfald och vars och ens 
rätt att definiera och använda sitt kulturarv. Programmen 
erbjuder nya perspektiv på den finländska identiteten och 
dess globala verksamhetsmiljö. Utställningar och evenemang 
som representerar olika kulturer och pespektiv utgör viktiga 
komplement till alla teman som behandlar Finland. Växlande 
utställningar visas huvudsakligen på Nationalmuseets huvud-
museum. Mer omfattande utställningar sätts också upp i Ta-
vastehus slott och på Finlands sjöhistoriska museum.

Utöver museets eget program produceras även tjänster 
och verksamhet tillsammans med många olika samarbets-
partner, och museet hyr också ut sina lokaler för olika tillställ-
ningar, fester och konferenser. Museets omfattande gårds-
park används flitigt för olika evenemang. Det att lokalerna kan 
användas för många olika ändamål stärker inkomstbasen och 
gör det lättare att attrahera nya besökargrupper. Museet strä-
var efter att upprätthålla en så bred besökarbas som möjligt. 
Centrala målgrupper är bl.a. barn och unga samt turister. Eve-
nemangs- och utställningsprogrammen planeras ofta för olika 
grupper, vilket innebär att museet kan betjäna såväl den breda 
allmänheten som snävare målgrupper.

Reparations- och ändringsåtgärder har vidtagits i flera etap-
per vid Nationalmuseet. Mer omfattande renoveringsprojekt 
har genomförts på 1980-talet och åren 1998–2000. I samband 
med det sista projektet byggdes bl.a. ett nytt auditorium, un-
derjordiska lagerutrymmen och en tillgänglig entré på gatup-
lan. Samtidigt installerades ett klimatkontrollssystem i muse-
ets samtliga utställningslokaler. Tornet renoverades under åren 
2015–2016.

2.3  Tävlingsområde
Tävlingsområdet, Nationalmuseets tomt, ligger i Främre Tölö i 
Helsingfors längs med Mannerheimvägen, i omedelbar närhet 
av Finlandiahuset och kulturbyggnaderna på Medborgartorget. 
Nationalmuseet spelar en viktig roll som regional, nationell 
och även internationell attraktionsfaktor i Finland.

Tomten, som är omringad av en mur, gränsar sig till Auro-
ragatan, Museigatan, Tölögatan, Cygnaeusgatan och Manner-
heimvägen. Gårdsparken innanför muren utgör i sin helhet en 
del av tävlingsområdet, där ändringar kan göras.

2.4  Tävlingens mål
Tillbyggnaden uppförs i anslutning till den historiskt värdefulla 
huvudbyggnaden, som är ritad av Herman Gesellius, Armas 
Lindgren och Eliel Saarinen. Tillbyggnaden gör det möjligt att 
producera stora och krävande internationella utställningar 
på Nationalmuseet. Förutom för utställningar lämpar sig de 
anpassningsbara lokalerna även för många typer av kultur-, 
konst- och fritidsevenemang, konferenser och tillställningar. 
Tillbyggnaden ska också rymma Nationalmuseets huvudsakli-
ga restaurangtjänster inklusive terrasser.

Den nuvarande museibyggnaden, tillbyggnaden och den 
öppna gårdsparken, som används av olika sammanslutning-
ar och för diverse stadsevenemang året runt, skapar en unik 
helhetsupplevelse. Kärnan i konceptet går ut på att erbjuda ett 
mångkulturellt perspektiv på det finländska samhället, dess 
kulturarv och utveckling. ”Nya Nationella” är en funktionell 
och arkitektonisk nytolkning av begreppet nationell. Tillbyggna-
den symboliserar kulturens förändringskraft och idén att den 
nationella identiteten byggs upp på en mångkulturell värde-
grund och på ett gemensamt ansvar för framtiden.

Den nya tillbyggnaden är estetiskt, tekniskt och ekono-
miskt hållbar och genomförbar. Dess dialog med den historis-
ka byggnaden, som för tankarna till nationalromantiken, bildar 
en tilltalande, ambitiös och intresseväckande arkitektonisk 
helhet. Den nya tillbyggnaden fungerar som vår tids tolk av 
Finlandsbilden, och den uppförs enligt kraven för ren miljövän-
lig teknik, hållbart byggande och ekologiskt tänkande. Tillbygg-
naden gör det möjligt att sätta upp växlande utställningar, 
evenemang och föreställningar som anordnas av museet eller 
av olika aktörer.

Målet med Nationalmuseets mångsidiga, internationellt 
sett högklassiga program är att ge en större insikt i vår kultu-
rellt sett komplexa och rika levnadsmiljö. Museet stärker ge-
nom sin verksamhet kulturarvets betydelse som en resurs för 
människan och samhället, ökar förståelsen för vår historia och 
vårt kulturarv och hjälper var och en att se hur de påverkar vårt 
liv och vår framtid. Det har också blivit en allt viktigare uppgift 
för museet att stödja kulturella förändringar för att bygga upp 
ett ekologiskt, socialt och kulturellt sett välmående samhälle.

3.  Inlämnade tävlingsförslag
Sammanlagt 185 förslag lämnade sin i enlighet med tävlings-
programmet, och juryn beslöt att bedöma samtliga förslag.
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4. Allmän bedömning

4.0 Allmänt

Att planera en tillbyggnad till denna arkitektoniskt och kul-
turhistoriskt värdefulla byggnad, som är ritad av Herman 
Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen, är ett utma-
nande projekt.

Ett relativt stort antal förslag inlämnades till tävlingen, 
hela 185 stycken. Bland dessa fanns ett utmärkt urval av 
lösningsalternativ. Det faktum att tillbyggnaden endast i 
ett fåtal förslag bildar en smidig helhet med avseende på 
arkitektonisk kvalitet, karaktär och funktion skvallrar om 
uppdragets svårighetsgrad. Det har varit ett krävande pla-
neringsuppdrag att ge tillbyggnaden ett kraftigt allmänt ut-
tryck så att den bildar en arkitektoniskt högklassig helhet 
tillsammans med den gamla museibyggnaden samtidigt 
som den ska uppfylla de funktionella mål som anges i täv-
lingsprogrammet.

Nutida arkitektur är ett synnerligen mångsidigt be-
grepp. Det är viktigt att man analyserar fenomen och mål 
som ligger i tiden. Samtidigt är de centrala metoderna 
inom arkitektur, de som används för att ge arkitekturen 
dess kvalitet och rentav mystiska dimensioner, synnerli-
gen bestående. Människan tilltalas av lokalernas och ma-
terialens formgivning, proportioner, rytm, materialkänsla 
och de innebörder som dessa egenskaper ger uttryck för. 
Tidsbeständig museiarkitektur är framför allt konstnärligt 
högklassig, samtidigt som den uppfyller de mål som satts 

upp beträffande museibyggnadens funktion och attraktivitet. 
Det anses redan vara en självklarhet att kriterier såsom hållbar 
utveckling och funktionell flexibilitet ska beaktas i ett byggpro-
jekt.

Byggnadsskyddet betonas i många förslag. På marknivå 
har tillbyggnaden oftast separerats från den gamla museibygg-
naden, vars arkitektur man inte velat röra mer än vad som 
varit absolut nödvändigt. Gårdsparken har man däremot ofta 
ändrat onödigt drastiskt. Det är sannolikt inte väsentligt att 
hålla fast vid de gamla parkgångarnas form, men det är viktigt 
att området bibehåller sin parkaktiga karaktär och att det kan 
användas flexibelt.

Att hitta en lämplig approach med tanke på stadsbilden 
är en annan aspekt som inte heller har varit självklar. Man vill 
ogärna göra stora förändringar i stadsbilden, men den nya 
byggnaden ska ändå väcka intresse. Det är viktigt att Nya na-
tionella meddelar om sin existens och attraherar besökare.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder som nämns i tävlingsprogrammet:
•  Arkitektonisk helhetsvision och innovativitet.
•  En funktionell och flexibel planlösning med mångsidiga an-

vändningssyften, inklusive gårdsparken och utomhusområ-
dena.

•  Tillbyggnadens placering och karaktär med beaktande av 
den nuvarande museibyggnadens och gårdsparksområ-
dets värde och skyddsaspekter. 

•  Hur tillbyggnaden passar in i stadsbilden och stadsstruktu-
ren och bland de omgivande byggnaderna.
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•  Byggbarhet och helhetsekonomi med beaktande av bygg-
nadens totala livscykel.

Helhetslösningens arkitektoniska meriter och utvecklings-
barhet vägde tyngre än felfria detaljer i bedömningen.

4.1 Allmänt grepp och arkitektur
Förslagen uppvisade en bred skala av olika arkitektoniska 
grepp, allt från minimalistisk till rik formgivning, även allt från 
moderna idéer till lösningar som innefattar historiska teman.

I en del av förslagen eftersträvades en tillbyggnad som ut-
strålar anpasslighet eller underställdhet, medan vissa tävlan-
de ville gestalta tillbyggnaden så att den klart avviker från det 
gamla museet.

I bedömningen av tävlingsbidragen har man övervägt om 
det är rätt utgångsläge att söka en lösning som låter den 
gamla museibyggnaden kvarstå som ett absolut arkitektoniskt 
centrum eller om man borde eftersträva att hitta en ny arki-
tektonisk spänning via en tillbyggnad med kraftig formgivning, 
dock så att att man genom moderna arkitektoniska metoder 
skapar en intressant dialog med den historiska byggnaden.

Tävlingsbidragen har också bedömts utifrån hur väl den 
nya tillbyggnadens arkitektur tål tidens tand och hur väl den 
återspeglar nutiden, såväl aktuella arkitektoniska perspektiv 
som vår tids Finlandsbild.

Juryn har förhållit sig mycket öppet till de olika approacher-
na, förutsatt att de har utstrålat ett kraftigt och tydligt konst-
närligt helhetsgrepp som står i bra balans med målen för 
funktionalitet och Nationalmuseets mål. Till det andra steget 
i tävlingen har man valt ut de bästa och mest utvecklingsbara 
förslagen med beaktande av vad som nämns ovan.

Bedömningen har till stor del också fokuserats på hur 
Nationalmuseets gårdspark har behandlats och utvecklats i 

de olika förslagen. Förslagen kan grovt sett delas in i följande 
grundtyper:

•  En paviljongaktig entrébyggnad på insidan av den mur som 
vetter mot Mannerheimvägen eller någon annanstans på 
tävlingsområdet, antingen helt fristående från den gamla 
museibyggnaden eller lätt förankrad i denna.

•  En lösning som ligger nästan helt under jord och som syns 
endast som små motiv på marknivå i gårdsparken.

• Een lösning som ligger under jord och som utgör en del 
av den nya gårdsparken antingen under marknivå eller så 
att taket på tillbyggnaden smälter in i miljön som en del av 
gårdsparken.

• En lösning som ligger helt eller så gott som helt på mark-
nivå och som antingen är förankrad i den gamla musei-
byggnaden eller står helt fristående på tävlingsområdet.

4.2 Stadsbild
När det gäller stadsbilden bedömdes förslagen utifrån följande 
frågeställning: Hur passar tillbyggnaden in i stadsbilden och 
stadsstrukturen och bland de omgivande byggnaderna?

I bedömningen utreddes hur tillbyggnaden påverkar stads-
siluetten sett från norr och söder på Mannerheimvägen samt 
hur tillbyggnaden påverkar stadsbilden på Tölögatan. Ur stads-
strukturell synvinkel bedömdes hur tillbyggnaden är länkad 
till och smälter in i den omgivande staden. På allmän nivå 
bedömdes hur tillbyggnaden tar ställning till det omgivande 
stadsrummet och hur den ger uttryck för den roll som detta 
nationellt betydande monument har i stadsbilden.

Majoriteten av de lösningar som presenterades i tävlings-
förslagen var relativt låga eller hade placerats under marknivå. 
De omfattande effekterna på stadsbilden förblev således gi-
vetvis ganska neutrala. Ingen av de tävlande föreslog lösning-
ar som förändrar fjärrlandskapet eller stadsbilden på lång sikt. 
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Inget förslag konkurrerar heller höjdmässigt med Nationalmu-
seets nuvarande torn. I några förslag nådde lösningen upp till 
samma höjd som Nationalmuseets huvudvolym. I och för sig 
är det möjligt att stadsbilden kunde ha tålt även en mer radikal 
approach.

Förslagens förhållande till vyerna längs Mannerheimvägen 
och stadsrummet varierade i hög grad. En del av lösningar-
na var så låga att de dolde sig helt och hållet bakom muren 
mot Mannerheimvägen. I de djärvaste förslagen har tillbygg-
naden helt och hållet placerats på den sidan som vetter mot 
Mannerheimvägen, och då har man föreslagit att träden längs 
gatan ska avlägsnas. I de högsta lösningarna kan man se en 
skymt av våningar, små torn, takkonstruktioner eller mot-
svarande bakom den omgivande muren. Samma förhållande 
till gaturummet kan ses också på den sidan som vetter mot 
Tölögatan, med den skillnaden att ändringarna på gatuplan blir 
synligare på denna sida i och med den breda öppning som 
för närvarande finns i muren. I många av förslagen är tillbygg-
naden de facto mer närvarande i riktning mot Tölögatan än i 
riktning mot Mannerheimvägen. Effekterna på stadsbilden är 
frapperande i synnerhet i de förslag där en ny portbyggnad el-
ler förgård har skapats på Tölögatans sida, eller där tillbyggna-
den har placerats invid eller förankrats i den gamla delen. 

I bedömningen analyserades tävlingsförslagen också i för-
hållande till den värdefulla trädraden mot Mannerheimvägen. 
Juryn ansåg att träden är betydande med avseende på stads-
bilden. Om det krävs att de avlägsnas ska detta kunna motive-
ras, och en sådan lösning måste ge stadsbilden ett mervärde. 
En tillbyggnad som placeras där muren står nu ansågs vara en 
naturlig lösning i sådana fall där en helt ny fasad skapas mot 
Mannerheimvägen och tillbyggnaden tydligt ansluter museet 
till Mannerheimvägen på ett nytt och intressant sätt.

Till de tävlandes uppdrag hörde också att undersöka hur 
museet funktionellt sätt bättre kunde öppnas mot den omgi-
vande stadsstrukturen. Flera olika approacher föreslogs, och 
en naturlig approach visade sig vara att föreslå en bredare en-
tré mot Mannerheimvägen. I många förslag hade huvudentrén 
framhävts vid den nuvarande väganslutningen på Tölögatan. 
Däremot verkade det inte vara en naturlig lösning att flytta hu-
vudentrén till hörnet mot Tölögatan och Cygnaeusgatan med 
tanke på från vilka riktningar besökarna kommer till museet. 
I vissa lösningar föreslogs en tunnel från östra sidan på Man-
nerheimvägen med målet att förbättra förbindelsen till de övri-
ga kulturbyggnaderna i Tölöviken.

I det andra steget av tävlingen analyserades förslagens 
effekter på stadsbilden även utifrån 3d-modeller som tävlings-
arrangören låtit utarbeta. 

4.3 Gårdens utformning
Enligt tävlingsprogrammet erbjuder gårdsparken en unik miljö 
och unika förutsättningar för framtida verksamhet. I allmänhet 
när en trädgård omges av en mur förväntar sig besökarna att 
de bakom muren ska få en oförglömlig estetisk upplevelse, 
och det gäller även i detta fall. I många förslag har man förlitat 
sig på att bevara parkens nuvarande anspråkslösa utseende, 
medan placeringen av tillbyggnaden som motvikt hade krävt 
att man med landskapsarkitektoniska metoder med eftertanke 
bearbetar gården för att göra den mer attraktiv. Bland försla-
gen finns bra exempel på djärvt reformtänkande i kombination 
med formgivning som respekterar gårdsparkens traditionella 
drag och skala (t.ex. pseudonymerna Lähde och BGD171727). 
Man har insett att de gamla träden är värdefulla, särskilt raden 
med almar längs muren, men generellt sett har man förhål-
lit sig för optimistiskt till att träden ska kunna bevaras. Alla 
tävlingsbidrag bygger på att den värdefulla formträdgården på 
södra sidan ska bevaras.

4.4 Byggandet i relation till den gamla miljön
I bedömningen av tävlingsförslagen har man undersökt förhål-
landet mellan tillbyggnaden och den nuvarande museibyggna-
den och gårdsparken. Man har analyserat hur skyddsmålen för 
objektet har beaktats och hur tillbyggnaden tar kontakt med 
det befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet 
och till miljön. Vidare har man undersökt hur tillbyggnaden ger 
uttryck för en ny nationell identitet i förhållande till det histo-
riska byggnadsmonumentet och hur dessa tillsammans bildar 
en intressant och ny museihelhet i flera våningar.

Bedömningskriterierna var följande:  Tillbyggnadens place-
ring och karaktär med beaktande av den nuvarande musei-
byggnadens och gårdsparksområdets värde och skyddsaspek-
ter.

Till tävlingsprogrammet hade bifogats en värdering av Na-
tionalmuseet och gårdsparken som man låtit göra med tanke 
på arkitekttävlingen och dess uppdrag. Värderingen erbjöd bra 
bakgrundsuppgifter och fastställde minimikraven för planering-
en av tillbyggnaden i förhållande till det befintliga byggnads-
beståndet och gårdsparken. Värderingen har helt klart haft en 
inverkan på de förslag som utarbetats. 

I de flesta tävlingsförslagen utförs byggnadsarbetet huvud-
sakligen under marknivå. I dessa förslag består den del som 
förblir synlig på marknivå av allt från en liten entrépaviljong till 
en större tillbyggnad, som typiskt rymmer bl.a. restaurang-
lokaler och en andra entré. När en relativt liten tillbyggnad 
placerats i förhållande till den befintliga museibyggnaden och 
parkgården har detta i allmänhet gjorts på ett mycket kontrol-
lerat sätt som bevarar objektets värden. Samtidigt finns det en 
risk för att en mycket anspåkslös tillbyggnad på marknivå får 
en svag identitet. Väldigt många lösningar på en underjordisk 
tillbyggnad har presenterats. I en del förslag har parken änd-
rats för drastiskt så att dess karaktär i praktiken har ändrats till 
ett helt konstruerat område. I de förslag där byggandet sker 
huvudsakligen på marknivå har byggnadsvolymen blivit så stor 
att det befintliga byggnadsbeståndet får en underordnad ställ-
ning och objektet delvis förlorar sina värden. 

I bedömningen av tävlingen har juryn fäst vikt vid tillbygg-
nadens förhållande och anslutning till de gamla historiska 
byggnaderna på tomten ur arkitektoniskt och funktionellt per-
spektiv och med tanke på skyddsmålen. I värderingen föreslås 
möjliga anslutningsytor i grunderna och på fasaderna. Mu-
seibyggnadens vedgård bildar en central länk med tanke på 
tillbyggnaden, och bland förslagen finns många olika lösningar 
som gäller denna. En tydlig och tillräckligt öppet dimensione-
rad förbindelse med hjälp av vedgården har betraktats som en 
av de mest lyckade lösningarna. I övrigt har man ansett det 
vara onödigt och i strid med skyddsmålen att göra större änd-
ringar i museibyggnadens lokaler och strukturer. Diskreta nya 
öppningar i fasaderna mot gården som bygger på värderingen 
har ansetts vara möjliga. 

När det gäller Vaunuvaja och Häkälä erbjöd rumsprogram-
met och skyddsstatusen en möjlighet att föreslå nya användn-
ingsändamål för byggnaderna, vilket dock har gjorts endast i 
obetydlig grad. I fråga om Vaunuvaja har inga egentliga nya an-
vändningsändamål föreslagits. Beträffande Häkälä har främst 
nya användningsändamål i anslutning till entrén och caféverk-
samheten presenterats, och i bägge fallen är de möjliga.

De bästa förslagen när det gäller gårdsparken har ansetts 
vara de lösningar där gårdsparkens lummiga och parkaktiga 
karaktär, rutter och öppenhet bevaras, trots att ett omfattande 
byggprojekt genomförs under parken. Juryn har i sin bedöm-
ning inte tagit strikt ställning till huruvida trädbeståndet ska 
bevaras eller inte, utan förslaget har betraktats som en helhet. 
Målet har emellertid varit att i den mån det är möjligt bevara 
träden i gårdsparken. I bedömningen har stor vikt lagts vid att 
förslaget innefattar en naturlig, ny entré mot Mannerheimvä-
gen. Detta har lett till förslag på att murarna ska ändras, delvis 
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öppnas eller rentav monteras ner, samt till ändringar i trädra-
den som vetter mot Mannerheimvägen. Ändringar i murarna 
mot Mannerheimvägen har betraktats som möjliga, förutsatt 
att de stöder helhetsidén och att de har genomförts på ett ar-
kitektoniskt högklassigt sätt.

I bedömningen har det ansetts vara viktigt att hitta en har-
monisk och fungerande helhetslösning som uppfyller skydds-
målen, där tillbyggnaden står i ett intressant, jämlikt, kulturellt 
och ekologiskt hållbart förhållande till den nuvarande musei-
byggnaden och gårdsparken. Tillbyggnaden bildar en ny tolk-
ning och skapar nya förutsättningar för Nationalmuseets verk-
samhet som komplement till den befintliga verksamheten.

4.5 Inomhuslokalerna
I de flesta lösningarna har största delen av byggnadsvolymen, 
åtminstone utställningslokalerna med tillhörande stödrum, i 
enlighet med tävlingsprogrammet placerats under jord.

I planeringen av inomhuslokalerna har det varit en stor ut-
maning att skapa dels en naturlig helhet av lokalerna ovan och 
under jord, dels intressanta rumsserier och vyer.

Utställningslokalernas form och storlek har angetts i täv-
lingsprogrammet, men genom att skickligt förena entréhallar-
na med de övriga rummen som är avsedda för allmänheten 
har de tävlande lyckats skapa högklassiga interiörer.

Anslutningen till den gamla museibyggnaden har i majori-
teten av tävlingsförslagen lösts genom en underjordisk förbin-
delse. Endast i några förslag har tillbyggnaden anslutits till den 
gamla byggnaden direkt på marknivå (t.ex. pseudonymerna 
Syli, POP UP Nya nationella).

Den underjordiska förbindelsen har i allmänhet föreslagits 
gå via Halkopiha (vedgården), som förses med ett tak. I de 
mest lyckade lösningarna sker anslutningen på ett högre un-
derjordiskt plan. På så sätt fungerar vyerna och orienteringen 

mellan lokalerna väl, och passagerna blir naturliga.
I de bästa förslagen har entréhallarna planerats så att de 

är lätt tillgängliga och väldimensionerade. Lyckade förslag är 
enligt juryn sådana lösningar där Nationalmuseets trädgård 
har utnyttjats som ett utomhusområde för restaurangen, dock 
så att restaurangen är lätt att nå även från det gamla museets 
lokaler.

Lösningar där man från de underjordiska inomhuslokalerna 
har lyckats skapa intressanta vyer som sträcker sig även ut-
omhus har betraktatas som meriterade (t. ex. pseudonymerna 
Atlas, Asuuri, Kätketty, BGD171727).

4.6 Funktion
Det visade sig vara en krävande uppgift för de tävlande att på 
ett framgångsrikt sätt uppfylla de funktionella krav som ställ-
des på tävlingsförslagen. De nya passager i gårdsparken som 
tillbyggnaden kräver och de nya förbindelserna mellan den nu-
varande museibyggnaden och den nya tillbyggnaden förutsat-
te att särskild vikt fästs vid de skyddsaspekter som fastställts 
för gårdsparken och museibyggnaden. Motiverade ändringar i 
de föreslagna strukturerna betraktades emellertid som möjliga 
i tävlingsprogrammet. I en del av tävlingsbidragen har man 
lyckats skapa de nödvändiga nya passagerna med beaktande 
av de funktionella specialkraven.

Persontrafiken från Mannerheimvägen och Tölögatan till 
museets gårdspark och därifrån in till den nya tillbyggnaden 
samt passagen via den underjordiska parkeringsanläggningen 
till tillbyggnaden har i vissa tävlingsbidrag presenterats på ett 
nytt och fungerande sätt. I en del förslag har de tävlande hållit 
fast vid de nuvarande öppningarna, trots att man i tävlingspro-
grammet uppmuntrade de tävlande till att föreslå nya lös-
ningsalternativ och även nya passageöppningar i gårdsparkens 
murar ansågs vara möjliga. Det betraktades som en bra lös-
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ning att öppna nya passager till gårdsparken i syfte att aktivera 
användningen av gården.

Det visade sig vara en svår uppgift för de tävlande att i den 
nya tillbyggnaden skapa en tydlig och naturlig passage för per-
sontrafiken från den befintliga museibyggnadens huvudentré 
och centralhallen i denna. Det är inte lätt att uppfylla kraven 
på ett arkitektoniskt högklassigt sätt och samtidigt ge akt på 
den nuvarande skyddade museibyggnaden, och det är möjligt 
att det bästa lösningsalternativet fortfarande inte har föresla-
gits. I de flesta tävlingsförslagen hade vedgården (Halkopiha) 
försetts med ett tak för att möjliggöra en ny passage och sam-
tidigt en ny användbar inomhuslokal för museet. Alla tävlings-
förslag innehöll inte en ny hissförbindelse som underlättar 
förflyttningen mellan utställningarna i den befintliga musei-
byggnaden, trots att en sådan begärdes i tävlingsprogrammet, 
utan planeringen hade i det första steget av tävlingen koncen-
trerats främst på de krav som ställdes på tillbyggnadsdelen 
och på att skapa smidiga passager i denna.

De funktionella kraven när det gäller underhållet av eve-
nemang som ordnas i allaktivitetsrummet och utställnings-
rummet i tillbyggnaden och byggandet av utställningarna har 
uppfyllts på ett naturligt sätt i de flesta tävlingsbidragen. I näs-
tan alla tävlingsbidrag har man lyckats utnyttja den nuvarande 
hissreserveringen i det underjordiska utrymmet. Underhålls-
rutterna till allaktivitetsrummen har dessutom separerats från 
persontrafiken på ett framgångsrikt sätt i de flesta förslagen.

Likaså har man i majoriteten av tävlingsbidragen lyckats 
utnyttja hissreserveringen i de underjordiska utrymmena som 
en underhållsrutt till den nya restaurangen. I vissa förslag har 
den nya hissförbindelsen planerats i anslutning till nya hissar 
för persontrafiken i parkeringsutrymmena, vilket också är ett 
fungerande alternativ.

Bland tävlingsförslagen fanns många olika lösningar på 
hur rutten för transport av stora föremål kunde förläggas till 
de nya underjordiska utställningsrummen. I en del tävlingsbi-
drag föreslås att stora föremål ska transporteras via de lokaler 
som är avsedda för allmänheten, men detta är inte en lyckad 
lösning. Vissa tävlande har också föreslagit att föremålen ska 
transporteras med hjälp av en separat godshiss via en lucka 
som öppnas på marknivå. En annan kuriositet var förslaget att 
stora föremål kunde transporteras till utställningsrummen via 
en ny lyftöppning i det underjordiska utrymmet.

4.7 Genomförbarhet
En av de fem grunderna för bedömning av tävlingsförslagen är 
byggbarhet och helhetsekonomi med beaktande av byggna-
dens totala livscykel.

Med avseende på byggbarhet och helhetsekonomi är den 
plats som anvisats som tävlingsområde utmanande. Tävlings-
området ligger mitt i den livligaste stadsstrukturen på ett 

relativt litet byggnadsområde. Alla byggnader runt omkring 
området är skyddade, och dessutom har mål för bevarandet 
av gårdsområdet och parken satts upp t.ex. av Nationalmuse-
ets grannar.

De tävlande har närmat sig frågan om hur tillbyggnaden 
ska placeras på tomten på väldigt olika sätt, och ändå med 
goda resultat. Anslutningen till huvudbyggnaden och de be-
fintliga underjordiska utrymmen kan också lösas på många 
välfungerande sätt. Med tanke på genomförbarheten och 
kostnaderna är koncisa och koncentrerade lösningar mer kost-
nadseffektiva, men skillnaderna är inte avgörande stora.

Juryn har bedömt förslagen med tanke på byggbarheten 
och de totala livscykelkostnaderna. I bedömningen har man 
beaktat möjligheten att i den fortsatta planeringen utveckla 
planerna utan att ändra den arkitektoniska grundlösningen. I 
de allmänna och förslagsspecifika anvisningarna för den fort-
satta planeringen i det andra steget av tävlingen har byggbar-
hets- och kostnadsrelaterade aspekter framhävts. De tävland 
har inte ombetts ge förslag på arrangemangen under byggar-
betets gång. Juryn har ändå i liten skala även tänkt på denna 
aspekt i sin bedömning av förslagens byggbarhet.

4.8 Indelning i kategorier
Förslagen delades in i fyra kategorier enligt följande: 

•  Högre kategori: förslag som utgående från en arkitekto-
nisk idé bäst uppfyller bedömningskriterierna och som 
belyser tävlingsuppdraget på ett mångsidigt sätt; de fem 
förslag som ansågs vara bäst och mest utvecklingsbara i 
den högre kategorin valdes till det andra steget i tävlingen, 
dvs. till priskategorin.

•  Grundkategorin omfattar de förslag som inte nådde en hö-
gre kategori.

•  De övriga förslagen placerades i en medelkategori. 

Juryn har informerats om att en del av tävlingsförslagen 
har offentliggjorts tillsammans med upphovsmännens namn 
på allmänna webbsidor redan innan tävlingen upphört. Enligt 
tävlingsprogrammet och Finlands Arkitektförbunds tävlings-
regler1 är planeringstävlingen anonym ända tills tävlingen upp-
hört. 

Juryn beslutade emellertid att publicera alla bedömning-
ar av förslag som hade gjorts innan uppgifterna om upphovs-
männen offentliggjorts. De fall där juryn vet att uppgifterna 
om upphovsmännen offentliggjorts har i de förslagsspecifika 
bedömningarna markerats med ordet OFFENTLIGGJORT.

1SAFA, tävlingsregler (på finska): https://www.safa.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/04/SAFA_kilpailusaannot_2008.pdf
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5.  Förslagsspecifika bedömningar

5.1 Priskategori

Sammanlagt fem förslag: 
• 60. ”ASUURI”
• 89. ”ATLAS”
• 98. ”HAAPIO”
• 99. ”LÄHDE” 
• 125. ”KOLME PIHAA”

För de förslag som valdes till det andra steget i tävlingen, 
dvs. förslagen i priskategorin, gav juryn anvisningar för utveck-
ling av förslagen.

Allmänna anvisningar för alla  
förslag i det 2:a steget

Redogörelse 

Redogörelsen över huvudprinciperna för tävlingsförslaget ska 
kompletteras med en kort beskrivning av hur den planerade 
tillbyggnaden på begreppslig nivå anknyter till Nationalmuse-
ets värderingar och mål, som anges under punkt 1.1 i täv-
lingsinbjudan, samt hur förslaget återspeglar vår tids Finlands-
bild och framtidens nationalmuseum, dvs. Nya Nationella. 

De tävlande ska i korthet redogöra för byggnadens förhål-
lande och anknytning till den befintliga museibyggnaden samt 
beskriva hur skyddsmålen och principerna för ekologisk och 
kulturell hållbarhet har beaktats i arbetet.

Förbindelser och ledsagande fordonstrafik till tomten

Förslaget ska innehålla en lösning på hur den nya tillbyggna-
den och gårdsparken fångar förbipasserande personers upp-
märksamhet. Av förslaget ska det också framgå hur besökar-
na informeras om den nya museibyggnadens olika entréer 
samt hur de vägleds till gårdsparken och till tillbyggnadens 
entré och dess café/restaurang.

En ny tillgänglig passage t.ex. i den norra delen av muren 
mot Mannerheimvägen skulle förbättra objektens tillgänglig-
het och öppna en ny passage till gården. 

Arrangemang för ledsagande fordonstrafik bör ordnas ut-
anför tomten. Det är möjligt via Tölögatan och Finlandiahusets 
parkeringshall. Planerna ska innehålla en förbindelse från par-
keringshallen till tillbyggnaden. Vidare ska planerarna komma 
ihåg att reservera utrymme för en körtunnel till parkeringshal-
len.

Gårdsplan

Planen för anläggning av grönområden ska preciseras i försla-
gen. Planteringar som ska anläggas på däckskonstruktionerna 
ska vara genomförbara. I den preciserade planen över gårds-
parken ska man också ge akt på ljusöppningar i de nedan 
nämnda lokalernas tak, deras karaktär, placering och inverkan 
på användningen av gården. 

Gårdsområdet ska planeras på en plats där det är möjligt 
att ordna publikevenemang (50–500 personer) och där t.ex. 
tillfälliga tak- och tältkonstruktioner kan monteras upp efter 
behov i samband med olika evenemang på gården.

Omfattningen av det underjordiska byggandet ska anges 
på planritningen och marknivåritningen. Vidare ska det framgå 
på vilket sätt ett eventuellt konstruktionslager på takkonstruk-
tionerna möjliggör planteringar. 

Presentation av byggnadsstommen  
och gårdskonstruktionerna

Det ska anges med s.k. rivningsstreck på planritningarna och 
tvärsnittsritningarna vilka delar av den befintliga museibyggna-
den som ska rivas.

Principlösningarna för ventilationssystemet ska presen-
teras i korthet. Ritningarna ska innehålla väsentliga utrym-
mesreserveringar för ventilationen och realistiskt placerade 
maskinrum, utrymmesreserveringar för huvudkanaler samt de 
schaktreserveringar som byggnaden kräver. Byggnadsstom-
men och de bärande konstruktionernas mått ska presenteras 
realistiskt.

Strukturer och konstruktioner som sträcker sig upp till går-
den från de underjordiska utrymmena ska presenteras i när-
mare detalj. Av planerna ska framgå hur de vertikala förbindel-
serna ut från de underjordiska utrymmena under gården ska 
genomföras (normal passage, nödutgång, luftväxling, rökven-
tilation, underhåll m.m.). Strukturerna och konstruktionerna 
ska beaktas i dispositionen av gården. Det är viktigt att pla-
nerna innehåller tillräckliga utgångar. Utgångarna ska dimen-
sioneras i enlighet med tävlingsprogrammet (max. 600–1000 
personer).

Eventuella takkonstruktioner på den befintliga museibygg-
nadens innergårdar (Halkopiha och Linnanpiha) och hur dessa 
ska genomföras samt innergårdarnas föreslagna användnings-
ändamål ska anges i närmare detalj i ritningarna. (1:200).

Passager i byggnaden / Schematiska bilder

De tävlande ska presentera en smidig och tillgänglig förbindel-
se mellan tillbyggnaden och den befintliga museibyggnaden. 
En passage på marknivå mellan den befintliga museibyggna-
den och tillbyggnaden är också en möjlighet, men inget krav. 
Därtill är det viktigt att logistiken mellan restaurangets kök, 
restaurang-, café- och förrådsutrymmena samt entréhallarna 
och toaletterna löper smidigt.

Tävlingsförslagen ska med hjälp av schematiska bilder re-
dogöra för tillgängliga och tydliga passager i enlighet med de 
krav som anges i tävlingsprogrammet (punkt 4 i tävlingspro-
grammet). De schematiska bilderna ska omfatta:
A. En passage från Mannerheimvägen till tillbyggnadens hu-

vudentré och restaurang.
B. En passage från den befintliga museibyggnadens central-

hall till utställningsrummen i tillbyggnaden (det ska vara 
möjligt att ta sig direkt till ett utställningsrum utan att be-
höva gå via de övriga utställningsrummen).

C. En passage från den befintliga museibyggnadens central-
hall och auditorium restaurangen i tillbyggnaden (det ska 
vara möjligt att ta sig direkt till restaurangen utan att behö-
va gå via de övriga utställningsrummen).

D. Passage för transport av stora föremål (15 x 3 x 3,5 m) från 
marknivå till ett utställningsrum.

Kalkyler över projektets omfattning

Kalkylerna över projektets omfattning ska överensstämma 
med planen och tävlingsprogrammet. Byggnadens lokaler 
och omfattning bör så långt som möjligt överensstämma med 
rumsprogrammet.
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Förslagsspecifika anvisningar  
för den fortsatta planeringen

60. ”ASUURI”

Förslagets styrkor

Förslaget växer kontrollerat och elegant från murmotivet längs 
Mannerheimvägen till en självständig byggnad med ett klas-
siskt flärdfritt formspråk och en materialvärld som anpassats 
efter den gamla museibyggnaden. I och med placeringen och 
det smala stomdjupet blir det mycket utrymme kvar i parken. 

Förslagsspecifika anvisningar  
för den fortsatta planeringen

Det är bra att entrén till museet tydligt vetter mot Manner-
heimvägen, men i den fortsatta utvecklingen av förslaget gäl-
ler det att hitta en lösning på hur utrymmesbehovet ska han-
teras när ett stort antal människor samlas framför entrén t.ex. 
i samband med ett evenemang för 600–1 000 personer. Up-
penbarligen bör det också finnas en ingång från parken så att 
man kommer in i tillbyggnaden utan att gå genom restaurang-
en. Byggnaden kunde öppnas ännu mer i riktning mot parken.

Det är besvärligt med tanke på verksamheten om köket 
finns på en annan våning än restaurangen. Angående arkitek-
turen kan man utreda om byggnaden ännu bättre kunde åter-
spegla verksamhetskonceptet Nya Nationella och dess anda.

89. ”ATLAS”

Förslagets styrkor

Formen på taket, som verkar sväva i luften, och den nya en-
tréöppningen mot Mannerheimvägen skapar ett arkitekturmo-
tiv som bildar ett ståtligt par tillsammans med den befintliga 
museibyggnaden. Entréhallen och -trappuppgången i kombina-
tion med takmotivet bildar en imponerande interiör. 

Förslagsspecifika anvisningar  
för den fortsatta planeringen 

Förslaget att använda taket som passagenivå är fortfarande 
skissartat och saknar bl.a. en tillgänglig passage (hiss), räck. 
Det finns inte nödvändigtvis något verkligt behov av att ge be-
sökarna tillträde till entrébyggnadens tak.

En naturligare lösning kunde vara att placera huvudentrén 
till tillbyggnaden så att besökarna kommer in från Manner-
heimvägen. Entrébyggnadens storlek och avstånd till den 
gamla museibyggnaden bör undersökas noggrannare. Restau-
rangen öppnar sig nästan i nordlig riktning. Det bör undersö-
kas om restaurangterrassen kan placeras i riktning mot ett 
soligare väderstreck.

Gården har planerats på ett något schematiskt sätt. Mu-
seets totala innergårdsområde kan analyseras som en del av 
planen, och juryn uppmuntrar planerarna att leva sig in i nya 
verksamhetsformer som kan bli möjliga på gården. I och med 
att parkeringsplatserna avskaffas kan gården användas mer 
mångsidigt.

98. ”HAAPIO”

Förslagets styrkor

Byggnaden är formfulländad, och planerarna har skickligt an-
vänt sig av kantiga former. Formgivningen är övertygande och 
intressant.Den formfulländade massan delar in utomhusområ-
dena i tydliga gårdar och utgör samtidigt en port mellan dessa. 
Öppenheten på våningen på marknivå utgör en betydande del 
av byggnadens karaktär.

Förslagsspecifika anvisningar  
för den fortsatta planeringen 

Restaurangen på 2:a våningen är inte lättillgänglig, i synnerhet 
inte från den befintliga museibyggnaden. Förbindelsen mellan 
restaurangen och köket är inte fungerande, utan det måste 
utvecklas i den fortsatta planeringen av förslaget. Planerarna 
kunde dessutom undersöka möjligheten att placera åtminsto-
ne caféet på 1:a våningen av entrépaviljongen. 

Ljusheten på terrasserna och hur terrasserna öppnar sig 
bör undersökas ytterligare. I dokumenten för det 2:a steget 
ska karaktären hos och principen bakom den använda träbe-
klädnaden presenteras. Dokumenten ska särskilt redogöra för 
de material och konstruktioner som använts i beklädnaden av 
de synliga takytorna. Fasaderna ska presenteras mer realis-
tiskt i illustrationerna för det andra steget i tävlingen.

Användningen av entrégården som vetter mot Tölögatan 
bör planeras som en attraktiv innergård som är öppen för alla, 
där man också kunde placera en terrass till restaurangen/ca-
féet.

Trädgården är stor och kan således användas på många 
sätt. I planen har den presenterats i enlighet med nuläget. Pla-
nen förändrar dock den befintliga innergårdens karaktär och 
gör den mer sluten och intim. Därför är det viktigt att gården 
planeras så att den lämpar sig för nya möjliga utomhusak-
tiviteter och så att planerarna verkligen lever sig in i de nya 
användningsändamålen. Det är inte realistiskt att föreslå att 
däckområdet på gården ska prydas av stora träd. Det är inte 
heller möjligt att bevara raden av träd som vetter mot Manner-
heimvägen som sådan, om grävarbete måste utföras på det 
område där rötterna växer. Av förslaget framgår inte var det 
garderobsutrymme på 100 m2 (garderober och fack) som ang-
es i tävlingsprogrammet finns.

99. ”LÄHDE”

Förslagets styrkor

I förslaget har man med hjälp av ljusöppningar skapat ett nytt, 
icke-byggnadsliknande konstmotiv i museets gårdspark och 
bevarat den befintliga museibyggnaden i all dess kraftiga och 
självständiga prakt. Att använda ett icke-byggnadsliknande 
konstmotiv i stället för mer traditionellt byggande är en okon-
ventionell och intressant utgångspunkt för museiarkitektur.

De underjordiska utrymmenas plasticitet är fascineran-
de och utgör ett fint och modernt varierande element jämfört 
med de historiska valv som använts i olika lokaler i den befint-
liga museibyggnaden.

Förslagsspecifika anvisningar 
för den fortsatta planeringen 

I den fortsatta planeringen av gården finns det skäl att pre-
cisera ljusöppningarnas konstverksliknande karaktär. För att 
den nya entrépaviljongen ska kunna kopplas till konstmotiv 
måste denna lösning undersökas närmare och paviljongens 
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och ljusöppningarnas strukturer presenteras noggrannare. Det 
behövs illustrationer av gården även i dagsljus.

Passagen från centralhallen till tillbyggnaden är tydlig, men 
den långa rörlika trappans rumsintryck måste utvecklas. His-
sens läge är ändamålsenligt, men att bygga en hiss på platsen 
i fråga är ett ytterst krävande uppdrag. Även andra alterna-
tiv bör undersökas när det gäller hissens placering. Trappans 
långa stigning från vedgården till första våningen sträcker sig 
i förslaget ända till centralhallen. Trappan måste vara kortare 
eller börja tidigare.

Bassängen på gården skulle kunna vara mindre, så att 
gårdsparken kunde användas på ett naturligare sätt under pu-
blikevenemang.

125. ”KOLME PIHAA”

Förslagets styrkor

Byggnadens formgivning är elegant och tyder på att planera-
ren är säker på sin sak. Förslaget skapar ett nytt arkitektoniskt 
motiv vid sidan av Nationalmuseet. Den vinglika lätta byggnads-
massan gestaltar gårdsområdena på ett diskret sätt och gör det 
möjligt att använda gårdsparken flexibelt och mångsidigt.

Förslagsspecifika anvisningar  
för den fortsatta planeringen 

Omfattningen av de byggnadsdelar som finns på marknivå 
och möjligheten att sammanslå dessa bör övervägas. Förbin-
delserna mellan restaurangen och rummen i den befintliga 
museibyggnaden (bl.a. auditoriet) behöver utvecklas. Den inre 
förbindelsen mellan de underjordiska entréhallarna till restau-
rangen bör utvecklas så att den blir naturligare. Det är besvär-
ligt med tanke på verksamheten om köket finns på en annan 
våning än restaurangen.

Om den ledsagande trafiken styrs till ”vardagsgården” blir 
gården onödigt livligt trafikerad. Den ledsagande trafiken kan 
styras någon annanstans. Gården kunde också innefatta en 
terrass till restaurangen.Restaurangens terrass har i förslaget 
riktats norrut. Terrassens riktning bör utvecklas. Entrépavil-
jongen är trång med tanke på att den enligt tävlingsprogram-
met ska rymma 600–1 000 personer. 

Den nya breda trappan på hela Halkopiha-området kräver 
ändringar i ventilationsrummen (förslag ska ges om ersättan-
de rum i tillbyggnaden) och besvärliga strukturer i och med att 
den löper direkt intill grundkonstruktionerna. Storleken på den 
trappa som leder till Halkopiha kan övervägas på nytt i det fort-
satta utvecklingsarbetet. 

Utrymningsvägen via den befintliga museibyggnaden krä-
ver onödigt mycket utrymme i rummet i fråga, som definitivt 
kan användas för bättre ändamål. I förslaget utnyttjas museets 
nuvarande underjordiska utrymmen. I första hand bör de be-
fintliga underjordiska utrymmena under gården (AK) bevaras, 
och om de utnyttjas i planen ska den planerade tillbyggnaden 
innefatta ersättande utrymmen.

Förslagsspecifika bedömningar

60. ”ASUURI”

Denna lösning hör funktionellt sätt alltjämt till de bästa i täv-
lingen. Möjligheten att förflytta sig via ett förmedlande en-
tréhallsplan till den gamla museibyggnaden och till de under-
jordiska utställningsrummen fungerar utmärkt.

Idén att förvandla den mur som avgränsar gården mot 
Mannerheimvägen till en del av den nya byggnaden är bra, 

men den mister sin klarhet på grund av den oroliga takformen 
och öppningen på gårdssidan.

Förslaget fungerar särskilt väl i fråga om Halkopiha; gården 
har försetts med ett tak men i övrigt bevarats så gott som 
oförändrad. Resultatet är ett användbart utrymme som på ett 
okonstlat sätt är länkat till centralhallen med hjälp av en trappa 
som löper kring en absid.

De föreslagna strukturlösningarna är fungerande. De tek-
niska rummen är irrationellt placerade och kanalrutterna har 
beskrivits bara ungefärligt. Brandsäkerhetslösningarna i täv-
lingsförslaget har bearbetats och övervägts grundligt. 

Den del av tillbyggnaden som finns på marknivå sträcker 
sig över den nuvarande raden av almar och formar sig till en 
gränsmur för trädgården. Temat för trädgården är en tät björk-
lund som delvis planterats på däckområdet. Gårdsparken har 
getts en skogsliknande karaktär på bekostnad av den tidigare 
trädgårdens kulturella drag och det öppna område som tidiga-
re fanns mitt i trädgården.

89. ”ATLAS”
Förslaget har vidareförädlats under det andra steget i tävling-
en. Anvisningarna för vidareutveckling har beaktats utan att 
det imponerande helhetsgreppet har försvagats. Storleken 
den nya öppningen i muren mot Mannerheimvägen kunde i 
den fortsatta utvecklingen preciseras och arrangemanget med 
entrétrappan utvecklas så att det blir mer jämlikt med avseen-
de på tillgänglighet. 

Entrébyggnaden har flyttats längre bort från den gamla 
museibyggnaden. På så sätt uppstår ett väldimensionerat ut-
omhusutrymme mellan byggnaderna, från vilket intressanta 
vyer över entrébyggnaden och utställningshallen öppnar sig.

Förhållandet mellan den buktande glasväggen och taket 
har förändrats något så att takformen verkar mindre svävan-

Asuuri

Atlas
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de sett mot Mannerheimvägen, vilket minskar intrycket av en 
arkitektonisk komposition. Denna aspekt bör vidareutvecklas 
i den fortsatta planeringen. Förslaget att göra det möjligt för 
allmänheten att ta sig ut på taket har övergetts i enlighet med 
anvisningarna för fortsatt planering.

En andra entré har föreslagits på den norra sidan av bygg-
naden liksom även en trappförbindelse till det högre källarpla-
net. På så sätt har man förbättrat tillgängligheten från Manner-
heimvägen och även lyckats få restaurangen och terrassen att 
öppna sig mot ett bättre väderstreck. Denna lösning innebär 
att rumsserien under det välvda taket blir mångsidigare men 
också oroligare. Entréarrangemangen och vindfången bör ut-
vecklas i den fortsatta planeringen.

 Det att det stora välvda taket syns i de underjordiska en-
tréhallarna skapar en fin stämning i interiören och utgör en 
utmärkt lösning ur orienteringssynvinkel. Funktionellt sett är 
detta förslag mycket bra, naturligt och imponerande. Entréhal-
larna och det välvda taket kan utnyttjas i utställningsverksam-
heten så att de får tematisk synlighet även utåt. Lokalerna är 
lättillgängliga och lätta att hitta.

Förslagets formspråk skapar varierande föreställningar om 
allt från nationell mytologi till futuristiska visioner med hjälp av 
arkitektoniska elitformer. Den nya illustrationen över gårdens 
riktning påverkar genomgående det arkitektoniska helhetsgrep-
pets bärighet, även när det gäller den externa arkitekturen.

Den imponerande takformen möjliggörs av en speciell 
uppspänd struktur, som fungerar på det sätt som beskrivs, 
uppspänd och platsgjuten. De hus- och brandtekniska lös-
ningarna måste vidareutvecklas. Restaurangen och terrassen 
öppnar sig i en bra riktning. Gräsmattorna lämpar sig väl för 
fri användning. Gårdsparken kunde i den fortsatta planeringen 
utvecklas i en mångsidigare riktning. 

98. ”HAAPIO”
Trä är ett traditionellt byggnadsmaterial i Finland. I detta för-
slag har man hittat nya förfinade tolkningar av användning-
en av trä. Trä har också ett värde i sig med tanke på hållbar 
utveckling och signalerar om de värderingar som gäller i dag. 
Förslagets formgivning visar prov på skicklig formfulländning 
och spänning, som på ett bra sätt fortsätter vidare till de un-
derjordiska rummen.

Från Mannerheimvägen kan man se en skymt av gaveln på 
träbyggnaden som skvallrar om den nya Nationellas existens. 
Samtidigt verkar den nya byggnaden löpa rentav för långt 
framför den norra gaveln av den gamla museibyggnaden. 
Parkgården är fortfarande stor, om än inga åtgärder som skulle 
förnya dess uttryck eller göra den mer attraktiv har föreslagits. 
De gamla trädraderna som vetter mot Mannerheimvägen ska 
enligt förslaget bevaras. Det utrymme som blir kvar för rötter-
na är rätt smalt, vilket innebär att träden kräver särskild vård.

Den del av tillbyggnaden som syns på marknivå är ut-
trycksfull och kan tolkas på många sätt. Den raka östra gaveln 

ter sig främmande på denna byggnad, vars design annars ge-
nomsyras av spänning. Vyerna från restaurangen är begrän-
sade med anledning av att fönstren i genomsnitt är låga och 
på grund av toaletterna i den östra gaveln.Entrén är ändamål-
senligt placerad oavsett från vilket håll besökarna kommer. 
Ankomstgården borde ha planerats och bearbetats i samma 
anda som tillbyggnaden. Den rumsliga kontinuiteten från en-
trén till entréhallsplanet under marknivå är anspråkslös.

Rum och förbindelser som krävs för montering och de-
montering av utställningar har beaktats. Huvudutställnings-
rummet och det mindre rummet har avskiljts från varandra 
visuellt.För invigningsarrangemang är entréhallarna något 
trånga. Träkonstruktionerna, i synnerhet fogarna är utmanan-
de. Ingen vikt har fästs vid spånens brandbeständighet.

99. ”LÄHDE”
Arbetet visar prov på skicklig och rik formgivning. Tematiken 
och variationerna med de runda och de fritt formade delarna 
är lyckade. De stora glasskulpturerna är fina och imponerande. 
Deras semiotiska anknytning till Nationalmuseet förblir dock 
avlägsen. Att framhäva bestående bildkonst till ett tema som 
präglar tillbyggnaden så här kraftigt ter sig trots dess abstrak-
ta karaktär som en ensidig, rentav statisk lösning.

Parkgården bibehåller på ett fint sätt sin karaktär av en vid-
sträckt och öppen stadsoas trots de många nya elementen. 
Det att entrégården har gjorts till en organisk del av parkgår-

den ökar känslan av vidsträckthet. Det underjordiska utrym-
mets läge syns i parken som en separat stenbelagd yta med 
ljusöppningar och entréer till museet. Det föreslås att träd-
raderna längs med murarna ska bevaras intakta. Längs med 
Mannerheimvägen har man reserverat knappt med utrymme 
för dem.

De lätta glasstrukturernas immateriella karaktär framhävs 
i förslaget. Tekniskt-ekonomiskt sett är det en synnerligen krä-
vande uppgift att bygga dessa enligt planerarnas önskemål. Det 
vore önskvärt att den nya restaurangen kommer i bättre kontakt 
med parken på markytan. Precis som entrécaféet hamnar även 
den litet på sidan om tyngdpunkten i museihelheten. 

Inomhuslokalerna präglas av en personlig stämning. Det 
rumsliga temat för entréhallsaxeln är kraftigt och skickligt 
gjort. Utställningsrummen kan slås samman till en enda hel-
het. Systemet för montering och demontering av utställning-
ar har lösts på ett fungerande sätt. Invigningsarrangemangen 
fungerar väl.

125. ”KOLME PIHAA”
Att ansluta den fulländat designade delen av tillbyggnaden på 
marknivå till de underjordiska utrymmena enligt förslaget är 
inte helt problemfritt vare sig arkitektoniskt eller funktionellt 
sett. Entrén är trång och förbindelsen mellan den gamla mu-
seibyggnaden, entréhallarna under marknivå och restaurangen 
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är inte smidig.
Den rumsligt imponerande stora trappan på Halkopiha-går-

den är inte tillgänglig. Att tänja ut den byggnadsmassa som 
finns på marknivå till en vitrinaktig taklykta som sträcker sig 
ända till trottoaren längs Mannerheimvägen är inte en naturlig 
lösning. Planerarna har djärvt valt att använda glas som bäran-
de konstruktion. De hustekniska lösningarna är genomförba-
ra, och även brandtekniskt sett är det möjligt att genomföra 
förslaget.

Byggnaden avgränsar på ett vackert sätt de olika område-
na på gården och bevarar gårdsparkens karaktär. De separata 
entré- och restaurangbyggnaderna står dock mycket nära var-
andra, och ingången till aktivitetsgården är trång. Restaurang-
terrassen står på skuggsidan. Terrängens bågformiga design, 
som anknyter till byggnadens formspråk, begränsar en mång-
sidig användning av gården. Ängsväxter ter sig som ett något 
främmande val för en parkgård som ligger i stadsmiljö. Dispo-
sitionen av vardagsgården med dess fontäner är bra. 

5.2 Högre kategorin
Sammanlagt 16 förslag

26. ”Buena Vista”

Grundlösningen i förslaget går ut på att i hög grad bevara den 
befintliga omgivningen. Det enda som signalerar om de nya 
lokalerna är en avskalad, lång entrébyggnad som påminner om 
en taklykta på insidan av muren mot Mannerheimvägen samt 
de föreslagna nya öppningarna i muren, av vilka en del leder 
till de restaurangrum som placerats i Vaunuvaja.

 De övriga lokalerna har placerats på två plan under mark-
nivå. Från den ståtliga trappan och entréhallen som finns un-
der glaslyktan öppnar sig en imponerande vy över Nationalmu-
seets torn. Förbindelsen till den nuvarande museibyggnaden 
har ordnats via en trappa som löper från det högre underjor-
diska planet till Halkopiha-gården och via en ny hiss. Från sam-
ma plan finns också en inre förbindelse via trappan och hissen 
till restauranglokalerna i Vaunuvaja. Underhållet fungerar med 
stöd av den anvisade hissreserveringen och den hiss som re-
dan finns i Vaunuvaja.

Entréarrangemangen på gatuplan från Mannerheimvägen 
är knappt dimensionerade. Det är inte en fungerande lösning 
att separera den tillgängliga förbindelsen och trappförbindel-
sen. En större entré skulle sannolikt försvaga förslagets tydli-
ga och minimalistiska arkitektur.

I ljuset av grundlösningen i förslaget är det logiskt att pla-
cera restaurangen i Vaunuvaja, och de föreslagna ändringarna 
i öppningarna till byggnaden är motiverade. Inget nytt läge har 

dock föreslagits för de lokaler som avlägsnas från Vaunuvaja.
Förslagets kontrollerade allmänna uttryck förblir för an-

språkslöst och bildar inte en sådan ny märkesbyggnad som 
anges i målen för Nationalmuseet.

Kundernas rutt från den befintliga museibyggnaden och 
från gårdsparken till entréhallen i tillbyggnaden är tydlig. Den 
nya restaurangen förblir något avlägsen från all övrig verksam-
het på grund av dess läge i Vaunuvaja. Om lösningen genom-
förs på detta sätt blir emellertid tillbyggnadsdelen på gården 
ytterst liten, vilket innebär att nästan hela gården kan använ-
das för olika evenemang.

29. ”Power of tower”

De delar av tillbyggnaden som finns på marknivå, tornen, lig-
ger rätt nära den gamla museibyggnaden. Den gamla gårds-
parken bibehålls således så gott som intakt. Tornen avgränsar 
de växlande gårdsrummen. Förhållandet till den gamla bygg-
naden är tydligt och visar att planeraren är säker på sin sak. 
Huvudprincipen för denna lösning, som hänvisar till historien, 
är intressant.

Paviljongerna med pyramidtak bildar ett rent och kontrol-
lerat formtema. Arkitekturen verkar vara något anspråkslös. 
Entréhallsplanet är omfattande och fungerande, om än tornen 
kunde ha gjort det rumsligt sett ännu intressantare. Lösning-
en är koncentrerad och ger ett utmärkt utgångsläge för att 
utveckla verksamheten. 

Förslaget besparar utrymme på gården för olika evenemang 
och avgränsar det precis som i dag på ett bra sätt i olika typer 
av delar. Passagen från den befintliga museibyggnaden till till-
byggnaden har lösts med hjälp av två nya hissar och en öppen 
trappa. Om förändringarna genomförs på detta sätt sker det på 
bekostnad av de befintliga förråds- och personalrummen, och 
nya platser har de facto föreslagits för dessa rum.

30. ”Syli”           HEDERSOMNÄMNANDEN

Tillbyggnaden har placerats längs Mannerheimvägen så att 
den smälter in i den nuvarande muren. Anslutningen till den 
gamla museibyggnaden har lösts på ett förtjänstfullt sätt både 
arkitektoniskt och funktionellt sett. Det är naturligt att höjden 
till takfoten på den nya ”norra flygeln” anknyter till sockelhöj-
den på den befintliga museibyggnaden. Det att restauranglo-
kalerna finns på marknivå och öppnar sig mot gården är posi-
tivt. Man har också skapat en ny förbindelse till restaurangen 

Syli

Kolme pihaa
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genom att göra en öppning i den gamla muren direkt från 
Mannerheimvägen. 

Förbindelsen till den gamla museibyggnaden har ordnats 
direkt från gatuplan, visserligen via några trappsteg och en 
hissförbindelse. Hissen förblir ganska långt från huvudentrén 
till Nationalmuseet. Utställnings- och underhållsrummen finns 
på två underjordiska plan med trapp- och hissförbindelse.

Den externa arkitekturen som vetter mot gården och Man-
nerheimvägen är chosefri och lyckad. När det gäller formgiv-
ningen av taket är det inte en optimal lösning att den kraftiga 
kupolformen placeras ovanför den bakre delen av restaurang-
en och köket. Det leder dessutom till att entrén till restaurang-
en framhävs för mycket sett från Mannerheimvägen.

Placeringen av den nya flygeln resulterar i att trädraden 
längs Mannerheimvägen går förlorad. Flygeln kommer ock-
så onödigt nära Vaunuvaja, och den djupa stommen täcker en 
stor del av Vaunuvajas fasad. Det arkitektoniska formspråk som 
framgår av illustrationen över lokalerna inomhus fortsätter inte.

Passagen från den befintliga museibyggnaden till till-
byggnaden och dess restauranglokaler har lösts på ett tydligt 
sätt. En del av de funktioner som nu finns på det befintliga 
museets sida har flyttats till tillbyggnaden. Underhållet av ut-
ställningssalarna har lösts på ett åskådligt sätt men det krävs 
komplicerade arrangemang för att stora föremål ska kunna 
transporteras till en sal.

35. ”KULTTUURIKERROS”

Grundlösningen för tillbyggnaden är lyckad och fyndig. Dess 
gröna tak växer på marken och bildar kullar, från vilka kanterna 
har skurits bort med hjälp av glasytor i intressant design.

Byggnaden är förlagd nära Mannerheimvägen, vilket inne-
bär att gårdsparken förblir stor och användbar. Förhållandet till 
den gamla museibyggnaden är lyckat. Den gamla och den nya 
byggnaden är helt fristående och sammanlänkade endast med 
en smal led på marknivå. Det möjliggör en koncentrerad och 
fungerande intern trafik.

Arkitekturen i inomhuslokalerna är rätt anspråkslös. Rums-
dimensioneringen är sparsam. Indelningen av lokalerna i till-
byggnaden enligt olika typer av funktioner har genomförts på 
ett åskådligt sätt. På tillbyggnadens tak har man åstadkom-
mit ett uterum som kan utnyttas på ett naturligt sätt och som 
öppnar sig mot ett behagligt väderstreck. Eventuella problem 
som det bågformiga glastaket kan medföra under olika årsti-
der (vatten/snö) kräver säkert närmare undersökningar. Under-
hållsförbindelserna kräver ytterligare förbättringar för att de oli-
ka rutterna ska bli tydligare (t.ex. kökets underhåll/publiktrafik).

45. ”Väylä”

Ett formfulländat förslag som väcker intresse. Lokalerna är 
förlagda på två våningar under marknivå. På gården syns de 
i form av glaskroppar som påminner om isblock, av vilka en 
fungerar som entrébyggnad, en annan utgör en separat förbin-
delse från gården till resturangen, en tredje möjliggör trans-
port av stora föremål och en fjärde utgör en nödutgång till går-
den. Entréhallen och restaurangen har placerats under jord, 
men en visuell förbindelse till marknivå ordnas via glaslyktor. 

En förbindelse till den gamla museibyggnaden finns på 
den högre underjordiska våningen. Därtill innehåller förslaget 
en möjlig förbindelse till Vaunuvaja, där det finns ett café och 
gemensamma rum. Underhållet fungerar via den hissreserve-
ring som anvisats i tävlingsprogrammet. Planerarna föreslår 
inget nytt läge för de lokaler i Vaunuvaja som avlägsnas.

Isblocken” finns på den östra sidan av gården, och på den 
västra sidan finns det stora fria gårdsytor. Isblockens form och 
skala är lyckade; resultatet blir ett område som påminner om 
en skulpturpark där man kan beundra de underjordiska loka-

lerna. Formspråket påminner dessutom om Finlandiahusets 
arkitektur.

Förslaget tar inte kontakt och signalerar inte heller om sin 
existens vare sig till Mannerheimvägen eller till Tölögatan, utan 
det förblir en hemlig trädgård. Dimensioneringen av entrérum-
men på marknivå är knapp och orienteringen från marknivå 
är problematisk på grund av att isblocken ser så likadana ut. 
Passagen från den befintliga museibyggnaden till tillbyggnaden 
har i fråga om de delar som syns på marknivå genomförts helt 
separat från varandra. En stor del av gårdsparken har bevarats 
för evenemangsbruk; den sektioneras endast av ”isblocken”.

54. ”Molnet över skårorna”

Ett starkt, intressant och välplanerat förslag där en sluttande 
parkaxel skär av gårdsparken framför Vaunuvaja. Gårdsdispo-
sitionen blir totalt annorlunda. Det att Vaunuvaja avskiljs från 
den vidsträckta parkgården kan betraktas som en nackdel. Det 
finns emellertid tillräckligt med enhetlig gårdsparksyta kvar. 
Helheten är lätt att uskilja.

Förslaget visar prov på skicklig och rik arkitektur. Taket, 
som bärs upp av svampartade konstruktioner, är fint designat, 
och under det uppstår varierande och intressanta lokaler. Den 
del av paviljongen som finns på marknivå signalerar på ett 
positivt sätt om nutida arkitektur, men den förblir ändå något 
neutral. Förhållandet till den gamla museibyggnaden är bra.

Kundernas passage från Mannerheimvägen och Tölögatan 
till allaktivitetsrummen har lösts på ett klart nytt sätt genom 
en trappa som öppnar sig till uterummet och genom en ramp. 
Föremålstrafiken löper i en särskild zon separat från publiktra-
fiken. Underhållstrafiken till restaurangen går dock i kors med 
publiktrafiken. Det ljusschakt som bildas av pelarna som sig 
sträcker ända nerifrån tillför mycket ljus som når ända ner till 
det nedre planet.

63. ”VERKKO”

Sett från Mannerheimvägen visar sig förslaget som en intres-
sant gestalt med nätyta som reser sig ovanför muren. Entrén 
sker via en led som placerats mellan tillbyggnaden och det 
gamla museet, från vilken det också finns en förbindelse i rikt-
ning mot gården och det gamla museet från det plan där Halk-
opiha finns. Entréhallarna och restaurangen finns på marknivå 
och utställningslokalerna en våning längre ned.

Trappförbindelsen från entréhallarna till utställningslokaler-
na finns i ett imponerande utrymme med nätstruktur. Under-
hållet fungerar via den hissreservering som anvisats i tävlings-
programmet. De funktionella lösningarna och förbindelserna 
mellan lokalerna är lyckade.

Det gröna taket på den våning som finns på marknivå slut-
tar delvis nedåt och smälter in i gårdsytan. Trots landskapspla-
neringen gestaltar sig byggnaden ändå snarare som en relativt 
stor massa som fyller gården än som en del av gården. Försla-
get lämnar inte tillräckligt med fritt gårdsområde på tomten.

Förhållandet till den gamla museibyggnaden och till Vaunu-
vaja är inte särskilt lyckat med anledning av byggnadens stora 
volym på marknivå.

Kundernas passage från den befintliga museibyggnaden 
till tillbyggnaden är tydlig och stöds av de nya hissarna i den 
norra ändan av museet. Passagen från centralhallen till hissar-
na går sannolikt genom utställningslokalen. Underhållsrutterna 
till restaurangen och allaktivitetslokalerna är fungerande. Den 
stora ljusöppningen tillför mycket ljus som når ända ner till det 
nedre planet. Det kuperade, omfattande gröna taket gör det 
svårare att ordna större evenemang på gården, samtidigt som 
det också skapar olika typer av områden för olika användnings-
ändamål som måste hållas separat från varandra.
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65. ”SAMPO”            OFFENTLIGGJORT

Förslaget är intressant, och genom att byggarbetet omfattar 
hela gårdsområdet får det en kraftig egen karaktär. Samtidigt 
leder förslaget kanske till för drastiska åtgärder som ändrar 
gårdens karaktär och som begränsar framtida möjligheter att 
bygga på området. 

Byggnaden och landskapet lever tillsammans på ett nytt 
sätt. Förslaget tillför helt klart något nytt på Museets tomt. 
Det är lätt att ordna mångsidiga utomhusevenemang. En-
tréhallarna, gårdarna och de lyckade fönsterarrangemangen 
bildar rika rumsserier. Byggnadens organiska former skapar 
spännande uppfattningar om Nya Nationella.

Rutterna för föremålstrafik och underhållsrutterna till ca-
féet är fungerande och åskådliga. Enligt förslaget ska kun-
dernas passager till tillbyggnaden från Mannerheimvägen, 
gårdsparken samt även Hagasunds park förenas i en öppen 
entréhall. Passagen till entréhallen för allaktivitetssalarna är 
tydlig. Entréhallen är smal och låg, och naturligt ljus saknas. 
De ursvarvade bågformiga öppningarna till gårdsparken stör 
användningen av gården när det gäller större enhetliga eve-
nemang, samtidigt som de skapar intima mindre områden för 
olika typer av verksamhet.

66. ”POP UP Uusi Kansallinen” HEDERSOMNÄMNANDEN

Denna relativt lilla paviljongbyggnad på marknivå är förlagd på 
insidan av muren som vetter mot Mannerheimvägen. Via en 
entréled finns det en förbindelse mellan byggnaden och de 
entréhallar som förlagts till den gamla museibyggnaden. En 
tämligen stor spiraltrappa som förlagts till den gamla musei-
byggnaden leder till garderoberna och toaletterna samt restau-
rangen under tillbyggnaden samt vidare till utställningslokaler-
na, som finns en våning längre ner. 

Byggnadens formfulländade, origamiliknande form gör det 
möjligt för besökarna att promenera över den och möjliggör 
även en entré från den andra ändan av restaurangen. En del 
av restauranglokalerna ligger på marknivå, medan köket finns 
på 1:a källarvåningen. Underhållstrafiken föreslås löpa via den 
hissreservering som anvisas i tävlingsprogrammet.

Spiraltrappan i det gamla museet är ett projekt som är 
utmanande att genomföra. Förbindelsen mellan entrén och 
garderoberna och toaletterna fungerar inte. Det bör finnas en 
förbindelse till tillbyggnadens entré även från gården.

Förslaget präglas genomgående av trånga och underdi-
mensionerade rum. Att länka en formfulländad design till det 
gamla museet är en något klumpig lösning. I illustrationerna 
saknas räckena på taknivån. Dessa påverkar förslagets utse-
ende, i synnerhet när det gäller en så pass liten byggnad. Möj-
ligheten att gå över byggnaden ger ett intryck av att byggna-
den tyngs kraftigt ned i marken. 

Passagen från den befintliga museibyggnaden till tillbygg-
naden och dess restauranglokaler har lösts på ett tydligt sätt. 
”Vindfånget” mellan den befintliga museibyggnaden och 
tillbyggnaden hade varit ett naturligt sätt att skapa en genom-
fartsmöjlighet. Rutterna för föremålstrafik och underhållstrafik 
har lösts på ett lyckat sätt.

77. ”Ulriika”

Förslaget är till sin arkitektur tudelat; paviljongen på marknivå 
är fritt formulerad och livfull, medan de underjordiska utställ-
ningslokalerna är rätvinkliga och rationella. Den fria formen 
fortsätter dock snarast i trappornas och takens design genom 
byggnaden. Glaspaviljongen är redan ett nästan för formrikt 
objekt, som ger nya Naitonella en kraftig image. Där uppstår 
intressanta vyer från en lokal till en annan via uterummet. En-
tréhallarnas och restauranglokalernas design, speciellt i taket, 

har en keaftig egen karaktär. För att förslaget ska kunna ge-
nomföras måste det utvecklas.

Gårdsparken är indelad i små delar som delvis är svåra att 
använda. Passagerna och transportrutterna har lösts på ett 
fungerande sätt. Kundernas passage från den befintliga mu-
seibyggnaden till tillbyggnaden är tydlig och upplevelserik. De 
bågformiga arkitektoniska motiven leder besökaren på ett fint 
sätt ner till de underjordiska lokalerna. Lokalerna känns rymli-
ga och öppna.

88. ”RAPOLA”            HEDERSOMNÄMNANDEN

Förslaget representerar en i denna tävling sällsynt lösnings-
modell där tillbyggnaden har placerats precis bredvid den 
befintliga museibyggnaden huvudsakligen som en massa på 
marknivå som fyller gårdsområdet som vetter mot Tölögatan. 
Byggnaden är lika hög som det befintliga museet och är på 
marknivå direkt ansluten till den gamla museibyggnaden. På 
de högre våningarna är byggnaderna fristående från varandra 
med förbindelser som löper via rörlika korridorer.

På marknivå finns entréhalls- och restauranglokalerna, och 
från utställningslokalerna på 2:a våningen finns en anslutning 
till huvudvåningen i den befintliga byggnaden. På 3:e våning-
en finns också utställningslokaler och på källarvåningen finns 
teknik-, personal- och verkstadsrum som är anslutna till de 
befintliga underhållsrummen och i en underjordisk korridor till 
den underhållsreservering som anges i tävlingsprogrammet. 
Placeringen på tomten gör att hela den norra delen av gården 
blir fri.

Lösningen är mycket fungerande och effektiv, men till-
byggnaden och den gamla museibyggnaden utgör inte ett 
tillräckligt intressant par och stöder inte den skyddade bygg-
nadens arkitektur. I förslaget har lokalerna till största delen 
planerats som konstruktioner på marknivå. Passagerna från 
centralhallen och utställningslokalerna i museet är korta och 
tydliga. Underhållstrafikens behov har lösts genom en hissför-
bindelse som även används av kunderna.

117. ”TILTED PLANES”

Av tillbyggnaden syns på marknivå endast i viss mån de upp-
höjda hörnen av de gröna taken – via dem strömmar dagsljus 
in i de underjordiska lokalerna. Parkgården har skurits av med 
en entréramp och entrétrappa på den norra sidan av National-
museet. Denna entré är länkad till samtliga lokaler i tillbygg-
naden. Från Nationalmuseet kommer man till samma plan via 
Halkopiha-gården genom trapp- och hissarrangemang. Lös-
ningen fungerar, men för att vara en modern tillbyggnad i en 
gammal miljö är den något intetsägande.

Passagen från den befintliga museibyggnaden till tillbygg-
naden har inte lösts på ett lika rymligt sätt som i en del av 
förslagen. Till restauranglokalerna tar man sig antingen via 
uterummet eller längs en rutt som löper under gårdsrampen. 
Rutterna för föremålstrafiken och underhållsrutterna till restau-
rangen har lösts på ett lyckat sätt.

119. ”Taittua kokoon”                         OFFENTLIGGJORT

Förslaget omfattar ett övergripande grönt tak, som från in-
omhuslokalerna öppnar vyer över gårdsparken i riktning mot 
Vaunuvaja. Genom att muren mot Mannerheimvägen avlägs-
nas uppstår en stadsbildsmässigt ny situation där den nya 
byggnaden är nästan för dominerande.

Parkgården är vid och öppen, inte minst för att den fortsät-
ter t.o.m. på taket till den nya byggnaden. Lösningen går ut på 
att entréområdet och restaurangrummet är separata från varan-
dra. Det gör det svårt att röra sig och skapar ett behov av flera 
hissar. De öppna leddelarna på marknivå utgör en funktionellt 
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sett bra lösning, men arkitektoniskt sett är de något klumpiga.
De centrala rummen är ståtliga och personliga. Passagen 

från den befintliga museibyggnaden till tillbyggnaden och dess 
restauranglokaler har lösts på ett tydligt sätt. Underhållsförbin-
delserna fungerar bra. Vaunuvaja är en integrerad del av hel-
heten och kan således enkelt utnyttjas för kommande behov.

130. ”BGD171727”          INLÖSNING

Ett stilrent och tydligt förslag där alla lokaler har placerats runt 
omkring ett uterum som förlagts på ett lägre plan än gården. 
Restaurangen och entréhallarna som öppnar sig på det lägre 
gårdsplanet får rikligt med naturligt ljus och vyer över den 
gamla museibyggnaden. De stora trapporna som leder upp 
till gården på marknivå fungerar som läktare för utomhusföre-
ställningar. Ingen gårdsyta går förlorad. Gårdens formgivning 
gör att den befintliga museibyggnaden tydligt kvarstår som ett 
till sin arkitektur enhetligt och dominerande objekt.

Ingången till de underjordiska entréhallarna sker antingen 
via öppna trappor från Mannerheimvägen eller via trappor som 
leder till innergården. De öppna trapporna från Mannerheim-
vägen är besvärliga med tanke på vårt klimat, och detsamma 
gäller den tillgängliga förbindelsen via den hiss som finns i 
den fristående paviljongen.

Utställningslokalerna finns på den andra källarvåningen. 
Entréhalls- och evenemangsrummet i anslutning till dessa 
är trångt och rörlikt. Underhållstrafiken föreslås löpa via den 
hissreservering som anvisas i tävlingsprogrammet. Förslagets 
arkitektur är åskådlig och konsekvent, dock för anonym för att 
återspegla de mål som satts upp för Nya Nationella. 

Passagen från den befintliga museibyggnaden till tillbygg-
naden och dess restauranglokaler har lösts på ett tydligt sätt, 
men passagen från centralhallen till Halkopiha-planet har inte 
presenterats på ett lika välfungerande sätt i planen. Rutterna 
för underhålls- och föremålstrafiken till restaurangen och allak-
tivitetssalen har lösts på ett bra sätt.

139. ”Alice Peilintakamaassa”    HEDERSOMNÄMNANDEN

Takskivan stiger ståtligt från marknivå och bildar en fin symbol 
för ”Nya Nationella”. Den formfulländade designen med rena 
linjer är synnerligen förtjänstfull. I stadsbilden är den breda en-
trén och det höga takskägget motiv som attraherar besökare. 
Gestaltningen av och taket över entrén är fortfarande oklara. 
Den gamla parkgården slopas, men ersätts av en öppen plats 
som kan utvecklas för mångsidig verksamhet. Den öppna 
platsen med hård yta känns stor och förändrar onödigt mycket 

gårdens karaktär och stämning.
Den stora trappan är ett arkitektoniskt ståtligt element. 

Entréhallarna är splittrade, och det är långa avstånd mellan 
entréhallen, museibutiken och restaurangen. Passagen från 
den befintliga museibyggnaden på Halkopiha-planet till till-
byggnaden och dess restauranglokaler har lösts på ett festligt 
och elegant sätt, men planen innehåller ingen passage från 
centralhallen till Halkopiha. Rutterna för föremålstrafiken och 
underhållsrutterna till restaurangen är välfungerande. Musei-
butiken har placerats i ett konstigt hörn.

Utställnings- och evenemangsrummens estetik är klar och 
öppen, men de är samtidigt svåra att stänga och dela in i sek-
tioner. De schakt och konstruktioner som reser sig på gården 
är eleganta i all sin rigorositet men helt säkert mycket svåra 
att genomföra på det eleganta sätt som föreslås.

176. ”Kätketty”           INLÖSNING

Den bärande idén i förslaget är att göra byggnadens tak till 
en formfulländad och funktionell del av gården. Den del som 
finns på marknivå har förlagts invid trädraden längs muren 
mot Mannerheimvägen. Den massa på marknivå som i plan-
ritningen ter sig synnerligen stor smälter genom skicklig form-
givning in i miljön på ett naturligt och rymligt sätt. Taket sluttar 

delvis nedåt och smälter in i gårdsytan.
På den våning som finns på marknivå har planerarna för-

lagt entrén och restaurangen. Förbindelsen till den gamla 
museibyggnaden sker via en trappa som leder från den nedre 
våningen till Halkopiha och via en hiss. På detta plan finns ock-
så restaurangens kök och garderobsrum samt stödrum. Den 
lägsta källarvåningen rymmer utställningslokaler, stödrum och 
publiktoaletter. Underhållsförbindelsen fungerar via den hiss-
reservering som anvisats i tävlingsprogrammet.

Takkonstruktionens topografiskt designade nedre yta utgör 
en vacker del av interiören i lokalerna nedanför och syns också 
över muren från Mannerheimvägen. Byggnadens förhållande 
till det gamla museet är balanserat tack vare tillbyggnadsde-
lens formfulländade ”icke-byggnadslika” gestalt.

Användningen av takytan förutsätter bl.a. räcken, som har 
en betydande visuell effekt på förslagets helhetsuttryck. Funk-
tionellt sett är det problematiskt att ha garderobsrummen för 
publiken och toaletterna på separata våningar, och detsamma 
gäller placeringen av restaurangsalen och köket. 

Passagen från den befintliga museibyggnaden på Halko-
piha-planet till tillbyggnaden och dess restauranglokaler har 
lösts relativt väl, men planen innehåller ingen passage från 
centralhallen till Halkopiha. Underhållsrutterna från de under-

BGD171727 Kätketty
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jordiska rummen till köket och allaktivitetsrummet m.m. har 
presenterats på ett fungerande sätt, men lösningen förutsät-
ter omfattande och dyra ändringar i de underjordiska rummen 
och funktionerna enligt planen hade kunnat lösas även utan 
dessa. Taket på tillbyggnaden skapar intressanta nya möjlighe-
ter för olika typer av verksamhet på gården, samtidigt som det 
också blir fritt och jämnt utrymme kvar för olika evenemang.

5.3 Medelkategorin
Sammanlagt 46 förslag.

4. ”Yhteiselo”

Tillbyggnaden är länkad direkt till Nationalmuseets sockel och 
kretsar runt dess nordvästliga hörn. Entrén finns på gården 
mot Tölögatan. En separat ingång till restaurangen finns på 
Mannerheimvägen. En förbindelse till den befintliga musei-
byggnaden har planerats på marknivå. Förbindelserna fungerar 
väl, och lokalerna under den stora takytan är i sig välorgani-
serade. Utställnings- och evenemangslokalerna har placerats 
under marknivå. Inomhuslokalernas arkitektur är inte särskilt 
intressant, men funktionellt sett är förslaget en bra och koncis 
helhet. Helhetsintrycket på marknivå är tungt, och den befint-
liga byggnaden förlorar sin karaktär i och med tillbyggnaden. 
Den fasta anslutningen mellan den nya och den gamla bygg-
naden täcker väsentliga delar av den gamla fasaden. Parkgår-
den kan bevaras relativt väl.

6. ”R I I M U”

Placeringen av den del av byggnaden som finns på marknivå 
är relativt lyckad i och med att byggnadsdelen delar gårdspar-
ken. Det gröna taket ger ett intryck av att den vidsträckta park-
gården bevaras, men lösningen ger gården en ny ringformad 
disposition. De underjordiska utställnings- och evenemangs-
lokalerna får ljus via taklyktor som placerats i gårdsparken. En 
förbindelse till de befintliga lokalerna har planerats via Halkopi-
ha-gården. Från staden ser man byggnaden på marknivå, och 
dess gestalt ger vid handen att det är fråga om en annorlunda 
typ av byggnad. 

Planeringen av tillbyggnadens massa följer de gamla park-
gångarnas former. Som utgångspunkt för arkitekturen ”Nya 
nationella” är idén möjlig, om än ganska enkel. Arkitekturen 
symboliserar på ett ganska underordnat sätt jämfört med den 
gamla byggnaden en ny typ av verksamhet. Köksblocket täp-
per till den omfattande entréhalls- och retauranglokalen. Res-
taurangen saknar vyer över parkgården.

8. ”Kanvas”

Placeringen av den del av byggnaden som finns på marknivå är 
relativt lyckad i och med att byggnadsdelen delar gårdsparken. 
De underjordiska utställnings- och evenemangslokalerna får ljus 
via taklyktor som placerats i gårdsparken. En förbindelse till de 
befintliga lokalerna har planerats via Halkopiha-gården. Från sta-
den ser man byggnaden på marknivå, och dess gestalt ger vid 
handen att det är fråga om en annorlunda typ av byggnad.

17. ”HYPOGEUM”            HEDERSOMNÄMNANDEN

Förslaget har huvudsakligen placerats under marknivå, i 
gårdsparken anges platsen för tillbyggnaden med hjälp av en 
ringmur. Byggnaden har bra hållning och är planerad i enlighet 
med den valda arkitektoniska helhetsidén. Den konsekventa 
puritanska återhållsamheten i den arkitektoniska helheten har 
också lett till ett funktionellt sett oflexibelt resultat och flärd-
fria lokaler som gränsar till tråkighet. 

22. ”Käpy”

Byggnaden bygger på runda och välvda former. Formerna är 
kraftiga men som helhet ger resultatet ett oroligt intryck, och 
formerna passar inte ihop med den befintliga museibyggna-
den. Byggnadens gestalt fyller gårdsparken mellan de befintli-
ga byggnaderna, och man kan se den från staden. Planerarna 
har i och för sig lyckats ganska bra med rumsdispositionen. 
Förbindelsen till den befintliga byggnaden sker under markni-
vå, via Halkopiha.

27. ”ARBOR”

Förslaget ger upphov till en trevlig gårdsmiljö i liten skala, som 
dock blir något karaktärslös och delar in gårdsparken i rätt små 
delar. Därmed förlorar gårdsparken en del av sin ståtlighet och 
flexibilitet. Lätta paviljonger med glastak och gröna tak stiger 
upp till markytan. Tillbyggnaden är under marknivå länkad till 
Nationalmuseet via en trappa och en hiss som placerats i Hal-
kopiha. Förslaget är skickligt planerat inom ramen för den val-
da helhetsidén. Det är ett harmoniskt förslag som vittnar om 
hög kompetens och som innefattar bra rumsserier. Helheten 
förblir dock svag. Arkitekturen ger inte ett intryck av en ny typ 
av nationalmuseum. Förslaget innefattar också en vacker lös-
ning på hur innergårdarna kan förses med tak.

28. ”lähde”

En tillbyggnad som placerats helt och hållet under marknivå, 
vars restaurangtak av ljusöppningar bildar en intressant öppen 
plats i gårdsparken. I övrigt har man inte fokuserat nämnvärt 
på utomhusområdena, och byggnadens rumsdisposition har 
också stannat på idéstadiet.

31. ”AVAUS”

I förslaget börjar Vaunuvaja användas som entré- och restau-
ranglokaler för tillbyggnaden. En ny, imponerande entré före-
slås på Cygnaeusgatan. Arrangemanget sker på bekostnad av 
hissförbindelsen från de underjordiska lokalerna till Vaunuvaja. 
Gårdsparken förblir vidsträckt och användbar trots det stora 
antalet takfönster. Avståndet mellan den gamla och den nya 
entrén blir mycket långt, vilket innebär att verksamheten mås-
te splittras i onödan. Förbindelsen till den befintliga musei-
byggnaden fungerar, men den är lång. En glaslåda i parken ger 
ett mycket neutralt intryck av Nya Nationella. Inomhus finns 
intressanta lokaler.

33. ”Viva”

Den långa, paviljongaktiga byggnaden är förlagd i närheten av 
muren mot Mannerheimvägen och skonar (den planterade) 
trädraden invid muren. I planeringen har man använt välvda 
former, och med dessa har olika arrangemang utvecklats i 
gårdsparken. Man kan se en stor del av paviljongen från Man-
nerheimvägen, men det allmänna intrycket är andefattigt. För-
bindelserna verkar ha organiserats på ett komplicerat sätt.

36. ”APAJA”

En ovalformad paviljong med glasväggar och grönt tak som 
står självständigt på området mellan Nationalmuseet och 
Vaunuvaja. Byggnaden är väl placerad och bidrar till disposi-
tionen av gårdsparken. Stora passageöppningar i muren mot 
Mannerheimvägen har föreslagits för att möjliggöra entrén. 
Planerarna har fäst vikt vid inomhuslokalernas karaktär. En 
positiv spänning uppstår, och lokalerna och strukturerna har 
planerats omsorgsfullt och detaljerat. Byggnaden signalerar 
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väl om sin existens i staden. Byggnadens externa arkitektur är 
inte särskilt intressant. Tillbyggnaden passar inte riktigt ihop 
med Nationalmuseet.

38. ”Kavaljeeri”

Byggnadens triangelaktiga form delar på ett lyckat sätt gårds-
parken mellan Nationalmuseet och Vaunuvaja. Den till sin 
grundlösning anspråkslösa byggnaden har planerats omsorgs-
fullt. Den fångar förbipasserande personers intresse på Man-
nerheimvägen. Förslaget är kontrollerat, men det allmänna 
intrycket är anspråkslöst.

41. ”SIRIUS”

Denna sirliga paviljong med rena linjer är skickligt planerad. Den 
har placerats som en fortsättning på Nationalmuseets norra 
flygel, till vilken det finns en intern förbindelse på marknivå via 
den leddel som omfattar museibutiken. Det finns tillräckligt 
med enhetligt gårdsutrymme kvar. Utställningslokalerna finns 
under paviljongen. Planen är fungerande. I detta sammanhang 
ter sig arkitekturen ändå synnerligen neutral och vanlig.

55. ”MONIMUOTOISUUS”

Tillbyggnaden har förlagts under marknivå. Endast entrén, en 
underhållsramp, en terrass med tak samt takfönster med dam-
mtema har planerats på marknivå. Gårdsparken har delats in i 
olika typer av delar. I inomhuslokalerna har man på ett förtjänst-
fullt sätt använt valvmotiv som refererar till den befintliga muse-
ibyggnaden. Förslaget är kontrollerat men har en svag karaktär.

56. ”KERKKÄ”

Tillbyggnaden är en skickligt designad jättelik skulptur, som de 
facto blir för dominant i gårdsparken. Parken är indelad i sma-
la sektorer som alla är rätt likadana. Förslaget är dramatiskt i 
fråga om såväl den externa arkitekturen som inomhuslokaler-
na. Den höga formen signalerar om Nya Nationella, men med 
beaktande av läget kanske överdrivet tydligt. De imponerande 
formerna skapar nästan en kyrklig stämning.

57. ”Perhonen”

Denna lätta, bågformiga paviljong med glasväggar som för-
lagts mellan den befintliga museibygggnaden och Vaunuvaja 
innefattar en entré, en museibutik och restaurang-cafélokaler. 
De okomplicerade och enkla utställnings- och evenemangs-
rummen med stödrum ligger under marknivå. Glaspaviljongen 
signalerar om sin existens i omgivningen i synnerhet i nattbe-
lysning, men verkar ändå inte signalera om ”Nya Nationella”.

59. ”the surface”

Ett ståtligt förslag; en paviljongbyggnad på marknivå som 
innefattar en entréhall, en museibutik och en restaurang och 
som på ett lyckat sätt delar in gårdsparken i olika sektioner. 
Utställnings- och evenemangsrummen med stödrum ligger 
under marknivå, och förbindelsen till Nationalmuseet funge-
rar väl. Tillbyggnaden är en konsekvent arkitektonisk skapelse, 
som i fråga om sitt läge förblir främmande.

64. ”Puu ja suihkulähde”

Förslaget skapar på ett fint sätt en lugn stämning med ge-
nuina och ståtliga element; det lämnar, precis som pseudo-
nymen anger, kvar ett gammalt träd på byggnadsområdet i 
gårdsparken och kompletterar det med en fontän. I övrigt sker 

allt byggarbete under marknivå, under Nationalmuseet och på 
Halkopiha och i Vaunuvaja, som ändras radikalt. Parkgården är 
stor och flexibel. Nya Nationella får till sin externa arkitektur en 
mycket underordnad roll jämfört med den gamla byggnaden. 

67. ”Puuarkku”

Den i grunden kubikformade byggnadsmassan är förlagd till 
gårdsparken och delar på ett lyckat sätt in denna i sektioner. Lo-
kalerna är noggrant och effektivt planerade, förbindelsen till den 
befintliga museibyggnaden sker under marknivå via Halkopiha. 
En skickligt planerad träbyggnad vars karaktär dock bäst kom-
mer fram i den skiss av förslaget som gjorts på fri hand.

69. ”AVOIN DIALOGI”

Ett djärvt förslag som löper och gradvis växer längs gatumu-
ren direkt från den norra flygeln av Nationalmuseet. Tillbygg-
nadens entréplan har skurits in i gatumuren, de lätta glasfa-
saderna framhäver karaktären av ”Nya Nationella”. Planen är 
enkel och åskådlig, vilket också medför funktionella problem. 
Helhetsuttrycket är främmande med tanke på byggnadens lä-
ge sett från både Mannerheimvägen och gårdsparken.

71. ”valon virtaus”

Man kommer in i tillbyggnaden mellan de paviljonglika bygg-
naderna via en öppning som gjorts direkt i muren mot Man-
nerheimvägen. Mellan entréhalls- och restaurangpaviljonger-
na, som syns från gatan, öppnar sig en vy över gårdsparken. 
Entréhallen har länkats med hjälp av en glaskorridor till den 
befintliga museibyggnaden på marknivå. Lokalerna ligger hu-
vudsakligen under jorden. Förslaget har undersökts noggrant 
och det innehåller väl genomtänkta detaljer som har en effekt 
både i dagsljus och i mörker. Gårdsparken förblir trots idéerna 
andefattigt och paviljongerna ser onödigt anspråkslösa ut vid 
sidan av Nationalmuseet.

73. ”Tak Noir”  

Tillbyggnadens entréhallar samt restaurang- och cafélokalerna 
står som fristående byggnader på marknivå¨. De övriga lokaler-
na finns under marknivå. De största meriterna med förslaget 
är de funktionella och rumsliga arrangemangen på gården. Den 
byggnadsmassa som finns på marknivå delar på ett lyckat sätt 
in gårdsparken i sektioner. Den breda, takförsedda öppningen 
mellan de separata entré- och restaurang-cafébyggnaderna av-
gränsar olika karaktäristiska områden och ger dem en rumslig 
framtoning. Helheten förblir dock anspråkslös. Något saknas.

74. ”)(” 

En lätt paviljongbyggnad som omfattar entrén till tillbyggnaden 
och en bar. Paviljongbyggnaden innefattar ett skyddat utrym-
me för utomhusutställningar. Alla andra lokaler finns under 
marknivå. Förslaget är skickligt planerat i fråga om både ute-
rummen och inomhuslokalerna. Utrymmet för utomhusutställ-
ningar är smidigt länkat till arrangemangen i gårdsparken.

75. ” X414A”

En djärv, övergripande byggnadsgeometrisk plan som verkli-
gen syns och signalerar om sin existens. Tillbyggnaden är med 
en flärdfri led direkt ansluten till Nationalmuseet på marknivå. 
Där upphör dock diskretionen och anspråkslösheten. Tillbygg-
naden utgör en verklig motvikt till de befintliga byggnaderna. I 
detta fall är motvikten dock för stor – det är trots allt fråga om 
en tillbyggnad.
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76. ”KAIVAMINEN SYVEMMÄLLE”

Tillbyggnadens lokaler har placerats under marknivå. Det enda 
som syns av dessa är taket på ett växthus av glas, som delar 
in parkgården i sektioner på ett ganska lyckat sätt. En särskild 
karaktär har utvecklats för varje takförsedd gård utanför den 
befintliga museibyggnaden och tillbyggnaden, även för växthu-
set. Förslaget bygger på en stark filosofisk idé, som borde ha 
utvecklats längre.

80. ”BOLETUS”

Paviljongbyggnaden på marknivå omfattar entré- och restau-
ranglokalerna. De övriga lokalerna har placerats under mark-
nivå. Från Halkopiha går en bred underjordisk förbindelse till 
den befintliga museibyggnaden. Den livfulla paviljongen ligger 
ganska mitt i den norra gårdsparken. Lokalerna är välplanera-
de funktionellt sett. Boletus lämpar sig dock trots soppidén 
och alla fina detaljer inte som par till Nationalmuseet. 

81. ”Katso Sisälle”

Tillbyggnaden är en glaspaviljong som placerats direkt bredvid 
Nationalmuseet. Det finns en entré till glashallen och man 
kommer också in i tillbyggnaden från de befintliga lokalerna 
via Halkopiha, som försetts med tak. De byggnadsdelar som 
finns på marknivå är flärdfria glasstrukturer. Utställnings- och 
evenemangslokalerna med hjälprum ligger helt och hållet un-
der marknivå. Planen är i sig är fin, om än avskalad. På något 
sätt förblir den andefattig. 

84. ”TAIKURIN HATTU”

Tomten har skurits av i öst-västlig riktning på den norra sidan av 
Nationalmuseet. En terrass i nord-sydlig riktning, och tillbygg-
nadens entréhallar som placerats under den, länkar emellertid 
samman de gamla och de nya lokalerna samt de olika utrym-
mena i gårdsparken. Stora förändringar föreslås på Halkopi-
ha-gården. Genom trapp- och hissarrangemang har dess golv-
plan bevarats, som ett ljustak till det lägre förbindelseplanet. 
Samtidigt har gårdens absid avlägsnats. 

85. ”Suppa”            OFFENTLIGGJORT 

Förslaget innefattar stora ändringar i gårdsparken mellan Na-
tionalmuseet och Vaunuvaja. Paviljongbyggnadens läge på 
marknivå och terrängarrangemangen sektionerar utomhus-
området efter olika användningsändamål, men med tanke på 
framtiden binder de också möjligheter. Den ger ett sympatiskt 
intryck med sin vågiga yttre glasvägg och sitt innertak. Som 
helhet känns den dock främmande med tanke på läget.

93. ”ONKALO”

I förslaget har entrén och restaurangen placerats under en 
glasstruktur, och dessa sys på marknivå. Det är fråga om en 
smal konstruktion som löper längs muren mot Mannerheim-
vägen. I entrén öppnar sig en vy över de underjordiska en-
tréhallarna. Förslaget innefattar en förbindelse till Finlandiahu-
set på andra sidan gatan. 

102. ”Decora Patriae”

Ett grönt tak reser sig framför Vaunuvaja bredvid Nationalmu-
seets gård mot Tölögatan. På marknivå finns entré- och restau-
ranglokalerna, medan museibutiken, utställnings- och evene-
mangslokalerna har placerats under marknivå. Konstruktionen 
syns och signalerar på bred front om sin existens i miljön. 

Trots sin höga höjd är förslaget aningen tråkigt, och med tanke 
på sitt läge ger det inte ett lämpligt intryck.

107. ”Kaksi Tornia”

Förslaget har i praktiken placerats helt och hållet under mark-
nivå. Det breda, låga ”andra tornet” stiger som ett flackt 
grönt tak upp ur sin omgivning. I det finns urgröpta entréer till 
tillbyggnadens lokaler. Idén är chosefri och fin, men det är inte 
fråga om en attraktiv, inbjudande tillbyggnad, ”Nya Nationella”.

110. ”LMJCS4”

Ett kraftigt formgivet förslag som har en klar identitet och som 
syns i miljön. Skalformerna fyller till stor del gårdsparken mel-
lan Nationalmuseet och Vaunuvaja, och den yttre designens 
uttryck fortsätter i inomhuslokalerna. Förbindelsen från de be-
fintliga lokalerna till tillbyggnaden är något besvärlig och trång. 
Strukturerna har designats med eftertanke, men de känns 
främmande i sin miljö.

118. ”SPEGLINGAR”

Ett runt grönt tak har formats med hjälp av den långsluttande 
gårdsparken som löper norrut, och under det har man place-
rat tillbyggnadens entré- och restauranglokaler med stödrum. 
Gårdsparken och det gröna taket har designats som spegling-
ar av Finlands natur – skogarna och sjöarna. Det krävs nästan 
hela gårdsparksområdet för att denna fina, sympatiska idé ska 
kunna genomföras, och resultatet förblir dolt.

120. ”LÄHDE”

I det nordvästliga hörnet av Nationalmuseet har en rund scen 
formats i gårdsparken, en konstskvär. Utställningar på scenen 
kan ses från den omkretsande läktaren och även från de un-
derjordiska entré- och restauranglokalerna. Konstskvären för-
blir ett passivt utrymme, och dessutom kommer man endast 
in i tillbyggnaden via Nationalmuseet. Problemet har avhjälpts 
med en läktartrappa som föreslås som option. Tillbyggnaden 
kan endast upptäckas innanför murarna. Idén förblir dold.

123. ”Under a New Future”

Ett fint och noggrant planerat förslag där alla lokaler förutom 
restaurangen-caféet med stödrum har placerats under mark-
nivå. Förbindelserna fungerar relativt väl. Vissa lokaler, såsom 
restaurangen, ligger dock på för långt avstånd från de befintliga 
lokalerna. I planen har gårdsparken mellan Nationalmuseet och 
Vaunuvaja skurits av med en bred ramp som leder till entrén. 

133. ”Läpi harmaan kiven”

På marknivå ser man endast tillbyggnadens glastak, en hög 
struktur som signalerar som sin existens. Under det finns en 
trappa som leder till lokalerna i tillbyggnaden. Lokaler enligt 
rumsprogrammet, såsom restaurangen, caféet och museibuti-
ken, har placerats i den befintliga museibyggnaden med hjälp 
av takförsedda innergårdar. En förbindelse mellan byggnaderna 
löper direkt på marknivå via en entréhall i glas. Det allmänna 
greppet i förslaget är bra och planen är fungerande, men hel-
hetsintrycket ter sig ändå främmande i tillbyggnadens miljö. 

143. ”SÄDE”

Förslaget bygger på en enkel grundidé: gårdsparken mellan 
Nationalmuseet och Vaunuvaja har delats mitt itu, den västra 
delen har sänkts ned medan den östra delen som vetter mot 
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Mannerheimvägen har lämnats ungefär på sin nuvarande nivå 
som ett grönt tak. Bortsett från tillbyggnadens entré place-
ras alla lokaler under det gröna marktaket. Helhetsintrycket är 
trevligt som närmiljö, men signalen till den omgivande staden 
är anspråkslös. 

147. ”AC TTCA”

Ett kraftigt strukturellt förslag som troget utarbetats enligt den 
valda idén. Tillbyggnadens pelarhall, som syns på marknivå, 
leder till entrén, och sockelmuren visar var utställnings- och 
evenemangslokalerna finns. Rumsdispositionen är trots sin 
taktfasthet oklar, och förbindelsen till Nationalmuseet är delvis 
besvärlig.

149. ”18081811”

Det hörn av det gröna taket mellan Nationalmuseet och 
Vaunuvaja som vetter mot Häkälä har lyfts upp och gjorts om 
till en entréhall. I taket har man skapat en öppning som sträck-
er sig nedåt längs med trappsteg till restaurangterrassen och 
som förser entré- och restauranglokalerna och andra lokaler 
med dagsljus. Alla lokaler ligger under marknivå. En gång från 
Mannerheimvägen till den gård som vetter mot Tölögatan de-
lar gårdsområdena. Tillbyggnaden fyller parkgården, och det 
upplyfta hörnet syns anspråkslöst. 

150. ”ODE TO ABSENCE”

Förslaget grundar sig på en innergårdsidé. Det finns två inner-
gårdar i den befintliga byggnaden, och dessa förses med tak 
i form av höga glaskonstruktioner. I tillbyggnaden planeras tre 
innergårdar som placeras under marknivå. Dessa fungerar som 
entréer och ljusgårdar för de underjordiska lokalerna. Alla loka-
ler i tillbyggnaden ligger under marknivå, och de fyller en stor 
del av gårdsparken mellen Nationalmuseet och Vaunuvaja. En 
förbindelse till Nationalmuseet har planerats via Halkopiha, som 
genomgår en stor metamorfos. Utrymmet fortsätter nedåt, och 
trapporna upp och ned samt hissen har placerats i absiden.

158. ”Tapiola”

Byggnaderna på marknivå växer organiskt från den nordvästli-
ga gaveln av Nationalmuseet. Formena och materialen strävar 
efter att följa de krav som miljön ställer. De underjordiska ut-
ställnings- och evenemangslokalerna är mer okomplicerade. 
Trots goda försökter sig förslaget ändå främmande i sin miljö.

168. ”Avaus”

Gårdsparken i den norra ändan av tomten har delats itu diago-
nalt. Den del som vetter mot Tölögatan har höjts upp i form av 
ett grönt tak, medan delen mot Mannerheimvägen fungerar 
som ett sammanlänkande gårdsområde mellan den gamla och 
den nya byggnaden och som entrégård. Det upphöjda områ-
det syns över muren längs Mannerheimvägen och antyder om 
vad som finns på gården. På det föreslagna sättet ändras så 
gott som hela det norra området.

172. ”Kantarelli”

Förslaget har förlagts mitt i gårdsparken mellan Nationalmuse-
et och Vaunuvaja. Rumsdispositionen är lyckad och förbindel-
serna fungerar rätt väl. En förbindelse till Nationalmuseet har 
planerats på marknivå utifrån, som option har man föreslagit 
en underjordisk förbindelse. Den lätta paviljongen är ändå stor, 
eftersom den i praktiken leder till att området inte kan använ-
das för andra ändamål i framtiden.

175. ”PALLAS”

Tillbyggnaden är djärvt, och relativt framgångsrikt, länkad direkt 
till den befintliga museibyggnaden på marknivå. Lokalerna utgör 
på så sätt en direkt fortsättning på de befintliga lokalerna, vilket 
ger vissa funktionella fördelar. Entréerna är fungerande, och in-
omhuslokalerna följer samma okomplicerade tänkande. Tillbygg-
naden signalerar om sin existens. Den har i sig en ståtlig gestalt 
men förblir på något sätt främmande i sin miljö.

179. ”COHORS XYZ”

Entrén till tillbyggnaden finns på den sida som vetter mot 
Tölögatan, via Häkälä. En andra förbindelse finns från National-
museets Halkopiha-gård. I mitten av entrégården som vetter 
mot Tölögatan finns en infälld ljusgård, och kring denna har en-
tréhallar, en restaurang, en museibutik och stödrum för dessa 
planerats. Man kommer till den infällda ljusgården endast via 
de underjordiska lokalerna. Utställnings- och evenemangslo-
kalerna finns under marknivå på den norra sidan av National-
museet. Förslaget är för anspråkslöst för att kunna bli den 
”Nya Nationella”. 

180. ”Jokaisen oikeus”
Gårdsparken mellan Nationalmuseet och Vaunuvaja har höjts 
upp nästan helt och hållet. På den västra sidan har marknivån 
tryckts ned, och man kan se en glimt av den underjordiska 
byggnaden. Till sina synliga delar och inomhuslokaler är bygg-
naden mycket imponerande. Helheten med gårdsparkerna 
känns dock anspråkslös.
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1. allmänt grepp
2. stadsbild
3. utformning av  
gårdsutrymmen
4. byggandets förhållande 
till den gamla miljön 
5. yttre arkitektur
6. inomhuslokalernas  
arkitektur 
7. funktionalitet

+ bra
o medelmåttigt
– anspråkslöst 

Nr Pseudonym 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 alku o o o o + + o

2 LANTERNI o o + o o + o

3 VAUNUSALI o – o – – o o

5 Puiden varjossa o + + + o o o

7 LOUHEATAR  - UUSI KANSALLINEN o o o o – o –

9 Raami o o o o – o –

10 NURMELLA – o – o – + –

11 Kannel o o o o – o o

12 SAMAT_KATOT o o – o o o o

13 Uusi Pavilijonki       OFFENTLIGGJORT + + o o + o o

14 SISU – o o o – – –

15 0113 – o – o + + –

16 Suomut o o + o o o o

18 KM2 o o – o o o o

19 FINLIGHT o – o – + o o

20 PIHAPIIRI – – o o – o +

21 TAKSVÄRKKI – o o o – o o

23 AXEL o o o o o + o

24 KRATTI o + o o o + o

25 A13581 – o – o o + o

32 Haviseva lehti – – – o + o +

34 TELTTA o o o o – o o

37 maahiset o o + o – o o

39 Perpetuus o o + o o o o

40 Hortus Conclusus o o – o + o o

42 LOUHOS o o o o + + o

43 PALMIKKO o o – o o + +

44 Sotka – o o o – o –

46 Piano nobile o – + o o o +

47 Kuru o o o o + + o

48 Sinisiipi o o + o o o o

49 KAIVO o o – o o + o

50 RUNDVANDRING o o o – + + o

51 SUPPA o o o o + o o

52 KALLAS o o o o + o o

53 NATURARV o o – + o o o

58 KANTO o o – – o + o

61 MASKOTIT – – o o o o o

62 MAIJA – + o o o o o

68 Pikkuveli – o o o o o o

5.4 Grundkategorin
Sammanlagt 118 förslag.
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Nr Pseudonym 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

70 FOLLY o + o o o + o

72 SYMPHONY NO. 1 o o o – o o o

78 KIVI PUU TERÄS – o o – o o o

79 KUULAS o o o o + o o

82 22GJYFK o o + o o o o

83 Den nya gården o o + o + + o

86 Kimpi o o – o o + o

87 Ritari – o o o o – o

90 KAUTTA o o + – o + o

91 Taitos o o o o + o o

92 EGESKOV + o + o – o o

94 PIILUTETTU o o + o + o o

95 Vals o o – o o + o

96 MAAN POVESSA o o o – o + o

97 Kynnys o o + o o o o

100 Echo o o o o + o o

101 Ett öppet Nationalmuseum o o + o + o –

103 PUISTOPROMENADI + o o o o o o

104 840 – o o o o + o

105 Kansallisaarre 00100 – o o o – o o

106 Louhi – o – o – o o

108 Pergola + o + – o + o

109 Puistopavilijonki o o – o o o +

111 SANKARI o o o – – o +

112 Salmiakki + o o o – – –

113 Kansallismurikka – o o o – + o

114 Yhteenpunoutunut puutarha + o o o + + o

115 LASI-VENE – o + o – o o

116 Forum o o + + o o o

121 80854 + o o o o o +

122 SÄLE o o + o o o o

124 AILA – o o o o o o

126 UUSI SIIPI-NEW WING o o + o o o o

127 Karkeloi kansa ja kunnailla soi o o o o o + +

128 PUUSI KANSSA – o o o – – o

129 KANVAS o o + o – o o

131 KEIDAS o o + o o o –

132 KULMA                  OFFENTLIGGJORT + o + o o o +

134 Komorebi – o – o o + o

135 CYGNUS o o + o o + o

1. allmänt grepp
2. stadsbild
3. utformning av  
gårdsutrymmen
4. byggandets förhållande 
till den gamla miljön 
5. yttre arkitektur
6. inomhuslokalernas  
arkitektur 
7. funktionalitet

+ bra
o medelmåttigt
– anspråkslöst 
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Nr Pseudonym 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

136 Torni                       OFFENTLIGGJORT o + + o o o o

137 Puuperho o o – o o + o

138 o o – o o + o

140 PISTETTA o o – o – o o

141 Tammi o o + o o + o

142 6.12.1917 – o – o o o o

144 Ihme ja kumma o o – o + o o

145 104729 – o + o o o o

146 6696Sm o o + o o o o

148 Musta Neliö o o – o o – o

151 Kaiku 15152530 + o + o o o o

152 Kruunu + o + o o o o

153 Kupolimuseo o o o o o + o

154 Descent1 – o o o o – o

155 aerarium ja perhosen siipiin heilahdus o o + o o o o

156 RIIT + o + o o o o

157 VIHREA o o – o o o o

159 ROTKO o o o o + + o

160 Pihajuhlat + o – o o + o

161 Paasi – o o o o o o

162 MINNE + o + o o o o

163 Paviljonki o o – o o o o

164 Sampo + o + o o + o

165 Täällä pohjantähden alla + o + + o o o

166 Pirtti o o – o o + o

167 Stoko o o + o o + o

169 isä ja poika + o o o o + o

170 PEILI o o + o o o o

171 Valu o o + o + o o

173 Harju o o o o o + o

174 MUOTOpuutarha – o o o o o o

177 fragments of time + o o o o o o

178 SAMPO – o o o o o o

181 KIVI o + + o o o o

182 SOLMU – o – o o o o

183 Louhi  + + + o o o o

184 Takatasku – – o – o o o

185 Potkuri – o o o o o o

1. allmänt grepp
2. stadsbild
3. utformning av  
gårdsutrymmen
4. byggandets förhållande 
till den gamla miljön 
5. yttre arkitektur
6. inomhuslokalernas  
arkitektur 
7. funktionalitet

+ bra
o medelmåttigt
– anspråkslöst
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6.  Tävlingsresultat

6.1 Beslut om prisutdelning
Juryn beslutade enhälligt att dela ut priser och  
inlösningssummor enligt följande:

1:a pris, 80 000 €
till förslag nr 89. ”ATLAS”

Delat 3:e pris, 28 500 €
till förslag nr 60. ”ASUURI” 

Delat 3:e pris, 28 500 €
till förslag nr 98. ”HAAPIO” 

Delat 3:e pris, 28 500 €
till förslag nr 99. ”LÄHDE”

Delat 3:e pris, 28 500 €
till förslag nr 125. ”KOLME PIHAA”

Därtill beslutade juryn att utifrån det 1:a steget 
 i tävlingen lösa in följande förslag:

Inlösningssumma, 12 500 €
till förslag nr 130. ”BGD171727”

Inlösningssumma, 12 500 €
till förslag nr 176. ”Kätketty”

Vidare beslutade juryn att bevilja följande förslag  
ett hedersomnämnande för speciella meriter: 

Nr 17. ”HYPOGEUM”, representerar på ett förtjänstfullt sätt 
uppfattningen att rationalism och rentav nedstämdhet undan-
tränger konventionella trivsamhets- och intressemål.

Nr 30. ”Syli”, för en funktionellt sett lyckad tillbyggnad som på 
ett elegant sätt är länkad till den gamla museibyggnaden. 

Nr 66. ”POP UP Uusi Kansallinen”, för en formfulländad bygg-
nadsmassa som är länkad till den befintliga museibyggnaden 
via en entréled 

Nr 88. ”RAPOLA”, för ett förslag som vittnar om skicklig form-
givning och som djärvt har förlagts i anslutning till den gamla 
museibyggnaden på marknivå 

Nr 139. ”Alice Peilintakamaassa”, för en ny, attraktiv symbol-
byggnad som är ståtlig och formfulländad 

6.2 Rekommendation om fortsatta åtgärder
Juryn rekommenderar att planeringen fortsätter på basis av 
tävlingens resultat utifrån det förslag som vunnit första pris 
och att planeringsuppdraget ges till den som utarbetat försla-
get. I den fortsatta planeringen av förslaget ska juryns förslag 
till utveckling av tävlingsförslaget beaktas.

6.3 Underskrifter av bedömningsprotokollet
Helsingfors den 19 november 2019, underskrifter på sidan 43.

6.4 Öppnande av pseudonymkuverten
Efter att juryn skrivit under bedömningsprotokollet öppnades 
pseudonymkuverten för de förslag som premierats, lösts in 
och fått hedersomnämnande, varvid det konstaterades vem 
som utarbetat förslagen. 

Atlas
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1:a pris,  
nr 89. ”ATLAS” 
JKMM Arkkitehdit
 Lappbrinken 3
 00100 Helsingfors
 www.jkmm.fi

Pseudonym
 ”ATLAS”

Arbetsgrupp
 JKMM Arkkitehdit Oy
 JKMM Arkkitehdit Oy och dess grundardelägare  
 innehar upphovsrätten till planen
 JKMM Arkkitehdit Oy

Upphovsmän 
 Samuli Miettinen, arkitekt SAFA (040 722 0271), 
  samuli.miettinen@jkmm.fi
 Asmo Jaaksi, arkitekt SAFA
 Teemu Kurkela, arkitekt SAFA
 Juha Mäki-Jyllilä, arkitekt SAFA

Medarbetare 
 Samuli Summanen, arkitekt SAFA
 Marko Pulli, arkitekt
 Marcus Kujala, arkitekt SAFA

Experter

Stålbyggnadsteknik
 Ramboll Finland Oy
 Ilkka Mikkola, BI

Planering av VVS, automatik och kyla
 Ramboll Finland Oy
 Teppo Tulokas, BI
 Ilari Ranta-aho, DI

Elplanering
 Ramboll Finland Oy
 Erkki Hakanen, BI

GEO-planering
 Ramboll Finland Oy
 Petri Ihalainen, BI

Landskapsarkitektplanering
 Loci Maisema-arkkitehdit Oy
 Pia Kuusiniemi, landskapsarkitekt MARK
 Jussi Virta, landskapsarkitekt MARK  
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Delat 3:e pris,  
nr 60. ”ASUURI” 
Företagets namn och adress 
 Bruno Fioretti Marquez
 Schlesische Str. 26F
 10997 Berlin
 Germany

Telefonnummer 
 +49 30 – 61 65 78 0
E-postadress
 communications@bfm.berlin

Upphovsmän
 Prof. Piero Bruno
 Prof. Donatella Fioretti
 Prof. José Gutierrez Marquez

Planeringsteam/medarbetare  
 Tobias Rabold, M.A.
 Julius Schmidt-Barbo, M.Sc.

 Ondrej Vanek, MgA
 Kay Fischer, M.A.
 Goncalo Leite Dipl.-Ing.
 Gabriele Gagliardi, M.Sc. AAM
 Olin Petzold

Huvudplanering  
 Lindroos Architects Oy
 Markus Lindroos, Arkitekt SAFA
 (PS, Ansvarig ARK)
 Osma Lindroos, Arkitekt SAFA

Upphovsrätt   
 Bruno Fioretti Marquez

Brandteknisk planering  
 L2 Paloturvallisuus Oy
 Juha-Pekka Laaksonen
 Brandteknisk planerare, FISE pv-kategori

Ljusplanering  
 Kardorff ingenieure
 Gabriele von Kardorff, Dipl.-Ing., M.Sc.

RTS-miljöklassificering  
 Granlund consulting oy
 Tiina Pekonen, Miljöexpert

VVS, automatik och kyla, energi och hållbar utveckling 
 Transsolar Energietechnik GmbH
 Matthias Schuler

Visualisering
 Ponnie Images
 Philipp Heuken, M.Sc.

Stålbyggnadsteknik  
 Schnetzer Puskas Ingenieure
 Kevin M. Rahner Dr. Sc. Eth Zürich

Landskapsarkitektur  
 Studio Sörensen
 Landschaftsarchitektur

 Prof. Dipl Ing. Christiane Sörensen
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Delat 3:e pris,  
nr 98. ”HAAPIO” 
Upphovsman
 Rainer Mahlamäki, professor, arkitekt SAFA

Huvudmedarbetare
 Taavi Henttonen, arkitektstud.
 Antti Canth, arkitektstud.

 Katri Rönkä, arkitekt SAFA

Arbetsgrupp
 Pedro García Alcázar, arkitekt
 Tarmo Juhola, arkitekt
 Mykolas Malskis, arkitekt
 Jukka Savolainen, arkitekt SAFA
 Ilkka Syrjäkari, arkitekt

Historieexperter
 Markus Lähteenmäki, konsthistoriker (ETH Zürich)

Tekniska experter
 Tapio Aho, stålbyggnadsteknik (Ramboll Finland)
 Marko Hämäläinen, brandteknisk planering  
 (Ramboll Finland)
 Reijo Lehtimäki, elplanering (Ramboll Finland)
 Aino-Kaisa Nuotio, landskapsarkitekt  
 (Ramboll Finland)
 Juha Aberg, planering av VVS, automatik och kyla  
 (Ramboll Finland)

Visualisering
 Brick Visual

Kontaktuppgifter
 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
 Fabriksgatan 29 A
 00150 Helsingfors
 tfn 010 315 4300

Upphovsrätt
 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
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Delat 3:e pris,  
nr 99. ”LÄHDE”

Upphovsrätt
 Laidun-design Oy och LPR-arkkitehdit Oy 50/50

Arkitektplanering
 Marko Kivistö / Laidun Oy
 Aleksi Myyryläinen / LPR-arkkitehdit Oy
 Iiro Kivistö / Laidun Oy
 Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit Oy

Stålbyggnadsteknik
 Johan Rosqvist / Pontek Oy

VVS-planering
 Pekka Judin ja Erkki Immonen / Maaskola Oy

Landskapsplanering
 Ria Ruokonen / Maisema-arkkitehdit  
 Byman & Ruokonen Oy

Geoplanering 
 Mika Kivistö och Iikka Kärki / Pöyry Finland Oy

Konsultering inom byggnadsbranschen 
 Tahvo Sutela / Lasifakta Oy
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Delat 3:e pris,  
nr 125. ”KOLME PIHAA”
Upphovsrätt
 PES-Arkkitehdit Oy

Adress
 PES-Arkkitehdit Oy
 Stor-Andersvägen 8
 00930 Helsingfors
 Telefon, Jyri Eskola: +86 150 2164 1440
 E-post, jyri.eskola@pesark.com

Arbetsgrupp

Arkitektur
 PES-Arkkitehdit Oy    
 Pekka Salminen, Professor,  
 Arkitekt, SAFA, Delägare 

Medarbetare
 Arttu Suomalainen 

 Arkitekt, SAFA, ARK 1483 FISE AA, Delägare
 

PES-Architects Consulting (Shanghai) Co. LTD
 (dotterbolag som ägs till 100 % av PES-Arkkitehdit)
 Jyri Eskola, Arkitekt, SAFA, MArch.
 Jaewoo Chon, Arkitekt, MArch.

Medarbetare
 Inaki Zuazo, Arkitekt, MSc.
 Jianqiang Lin, Arkitekt, BSc.
 Richard Leung, Arkitekt, MSc.

Stålbyggnadsteknik 
 Ramboll Finland, Tapio Aho

VVS-planering 
 Grandlund Jukka Tyni

Geoplanering 
 A-Insinöörit, Ilona Häkkinen

Landskapsplanering 
 MASU-Planning Malin Blomqvist,  
 landskapsarkitekt MARK

Köksplanering 
 Suurkeittio Insinööritoimisto Rita Pulli, Rita Pulli

Teknisk konsultering för krävande museibyggnad
 Buro Happold Engineering London Matthew Smith
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Inlösning,  
nr 130. ”BGD171727”
Company  
 Robert Gutowski Architects Ltd.

Adress  
 H-2071 Páty, Kossuth Lajos utca 113., Hungary
 Tax number HU23302406
 Phone +36 209724592
 Email robertgutowski@robertgutowski.com

Copyright 
 Robert Gutowski Architects Ltd. / Robert Gutowski

Designers  
 Robert Gutowski, Hunor László Kovács
Assistants 
 Béla Ákos Szokolay, 
 Gáspár Bollók, Joanna Gutowski, 
 Zsombor Balogh,
 Barnabás Dely-Steindl
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Inlösning,  
nr 176. ”Kätketty”
Företagets namn   
 BAKPAK ARCHITECTS S.L.P. 
 Registreringsnummer B90241373
 
Adress
 Calle Laraña N 6 1o izquierda
 CP 41003, Sevilla (Spain)    
 www.bakpakarchitects.com 

Uppgifter om företagets representant  
 Jose De la Peña Gómez Millán
 arkitekt, direktör     
 +34 955 297 894     
 bakpak@bakpakarchitects.com 

Företagets namn   
 DAGOpen OÜ
 Registreringsnummer 10058058

Adress
 Fr.R. Kreutzwaldi 24
 10147, Tallinn
 www.dagopen.ee

Uppgifter om företagets representant  
 Jaan Kuusemets
 arkitekt, direktör
 +372 5229032
 jaan@dagopen.ee

Uppgifter om upphovsmännen
 Jose De la Peña Gómez Millán   
 +34699714371 / jose.delap@bakpakarchitects.com 
 / C/Paraná No16, sevilla, Spain

 Jose A Pavón Gonzalez
 +34687584503 / jose.pavon@bakpakarchitects.com 
 / C/Palacio malaver No21, 1o, Sevilla

 Jaan Kuusemets
 +372 5229032 / jaan@dagopen.ee  
 Vambola 8-10, Tallinn
 
 Erko Luhaaru
 +372 58496887 / erko.luhaaru@gmail.com
 Majaka 9-22, Tallinn
 
Anne Vingisar
 +372 58182905 / anne.vingisar@gmail.com
 Majaka 9-22, Tallinn

Prisfördelning mellan deltagarna: 
 BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.  50 %  
 DAGOpen OÜ    50 %
 
 Jose De la Peña Gómez Millán 25 %
 Jose A Pavón Gonzalez  25 %
 Jaan Kuusemets   20 %
 Erko Luhaaru   20 %
 Anne Vingisar   10 %

Representant för gemensamma deltagare 
 Jaan Kuusemets
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Hedersomnämnanden 
Upphovsmännen till de förslag som fått hedersomnämndande 
ombads ge sitt samtycke till att namnen publiceras.

Nr 17. ”HYPOGEUM”
Ansvarig arkitekt
 Arch. Riccardo Renzi
 Florence-Architekts beställning n.6737
 Assistant Professor Researcher of Architectural  
 and Urban Design 08D1/ICAR14
 University of Florence, 
 Architecture Department – DIDA
 C.F. RNZRCR79E14D612W
 Via Ugo Foscolo n.40
 50124 Firenze, Italy
 email: riccardo.renzi@unifi.it
 email: info@rrs-studio.com
 mob. +39 334 6836222

Arkitekt
 Arch. Elena Ceccarelli
 C.F. CCCLNE88P46A851Q
 Via Doccia n,1/A
 52018 Castel San Niccolo (AR), Italy

Medarbetare
 Dott. Gabriele Marinari
 C.F. MRNGRL94M10G088D
 Via Delle Cantine n.7
 58015 Orbetello (GR)
 Italy

Medarbetare
 Dott. Novella Lecci
 C.F. LCCNLL94H69D5750
 Via Cennini n.14
 50123 Firenze
 Italy

Medarbetare
 Arch. Jovana Markovic
 Nusiceva n.3

 14000 Valjevo
 Serbiska republiken

Nr 30. ”Syli
Upphovsrätt
 Arkkitehdit Tommila Oy
 +358503237534
 Granuddsvägen 5
 00340 Helsingfors

Upphovsmän
 Miia-Liina Tommila
 Diana Rimniceanu
 Yrjänä Vuojala

Medarbetare
 Katariina Vuorio
 Laura Pasanen
 Hanna-Maria Virtanen
 Stiina Ruusuvuori
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Nr 66. ”POP UP Uusi Kansallinen”
Arkitekter
 Ricardo Cruz Recalde
 +358408252988
 Sjömansgatan 22 B 20, 00150 Helsingfors
 

Nr 88.”RAPOLA”

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Upphovsmän
Arbetsgrupp
 Rainer Mahlamäki, arkitekt SAFA, professor
 Jalo Sippola, arkitekt SAFA
 Ilkka Syrjäkari, arkitekt ARB
 Ewa Mierzwa, arkitekt
 Piotr Panczyk, arkitekt
 Mykolas Malskis, arkitekt

Isabel Sánchez del Campo
 +358406490880
 Tavastvägen 15 B A27, 00500 Helsingfors

Upphovsrätt
 Ricardo Cruz Recalde och Isabel Sánchez del Campo

Upphovsrätt
 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy /  
 Rainer Mahlamäki

Kontaktperson
 Rainer Mahlamäki
 tfn 010 315 4300
 rainer.mahlamaki@lma.fi 
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Nr 139. ”Alice Peilintakamaassa”
 

Pseudonym
 Alice Peilintakamaassa
 SMAR Architecture Studio

Architects
 Dr. Fernando Jerez. COL 15400. Madrid. Spain
 Belen Pérez de Juan. Madrid. Spain

Collaborators
 Bradley Millis
 Sung Hwan Ahn

Address
 info@smar-architects.com
 +61 451 003 077 * (first option)
 2/220 Nicholson Rd. 6008. WA Australia
 +34 605 518 311
 Calle Ciudad de Columbia 47. Tres Cantos Madrid  
 Spain

Copyright
 SMAR Architecture Studio
 Dr. Fernando Jerez
 Belen Pérez de Juan
 https://www.smar-architects.com
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Underskrifter av bedömningsprotokollet
Helsingfors 19.11.2019
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