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Gösta Serlachiuksen taidesäätiö järjesti Serlachius-museo Göstan (Joenniemen karta-
no) laajennuksen suunnittelusta yleisen kansainvälisen suunnittelukilpailun talvella 
2010-2011. Kilpailulla haettiin olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopivaa, arkki-
tehtonisesti korkeatasoista ja toimivaa ratkaisua.
 Laadin talvella 2010 - 2011 ehdotuksen tähän Serlachius-museo Göstan laa-
jennuksen kilpailuun. Ehdotuksessa pyrin luomaan laajennukselle arkkitehtonisesti 
korkeatasoisen ja toimivan konseptin sekä etsimään sille parhaan mahdollisen sijain-
tipaikan.
 Diplomityössäni kehitin kilpailuehdotustani vastaamaan paremmin suunnitte-
lukilpailun tehtävänannon haasteisiin. Korjasin kilpailuehdotuksessani olleita toimin-
nallisia puutteita ja vahvistin arkkitehtuuria todenmukaisempaan suuntaan. Lisäksi 
tutkin tarkemmin laajennuksen rakenteellisia ratkaisuja. Pyrin ottamaan huomioon 
myös joitakin kilpailun arvostelupöytäkirjassa mainittuja asioita, joita kilpailun tuo-
maristo oli muissa kilpailuun saapuneissa ehdotuksissa pitänyt hyvänä tai huonona 
asiana. Laadin edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella kilpailuehdotuksestani 
edelleen kehitetyn uuden jatkosuunnitelman.
 Pohjustan työtäni kertomalla taustoja suunnittelukilpailusta. Lisäksi käsittelen 
Joenniemen kartanon, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön sekä Serlachiuksen teolli-
suussuvun historiaa.
 Diplomityö sisältää tekstiosuuden lisäksi A1-kokoiset planssit sekä pienois-
mallin. Sekä kilpailuvaiheen, että jatkosuunnitelmavaiheen planssipienennökset ovat 
tekstiosuuden liitteinä.
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The Gösta Serlachius Fine Arts Foundation held a general international design compe-
tition for the design of the extension of the Serlachius Museum Gösta (the Joenniemi 
manor) in the winter 2010-2011. The objective of the competition was to find an archi-
tecturally high-quality and functional solution which is suited to the existing cultural 
environment.
 I drew up a proposal for the competition for the extension of the Serlachius 
Museum Gösta in the winter 2010-2011. In the proposal I tried to create an architec-
turally high-quality and functional concept for the extension and to find the best pos-
sible location for it.
 In my master’s thesis I developed my proposal for the competition to better 
meet the challenges in the design competition assignment. I revised the operational 
deficiencies in my proposal and strengthened the architecture in a more realistic di-
rection. I also studied the structural solutions for the extension in more detail. I also 
tried to take into account some of the things which were mentioned in the minutes of 
evaluation and which the jury had regarded as good or bad in the other proposals for 
the competition. I drafted a further developed new plan of my proposal based on the 
measures mentioned above.
 I outline my work by relating the background of the design competition. In ad-
dition, I deal with the history of the Joenniemi manor, the Gösta Serlachius Fine Arts 
Foundation and the Serlachius family.
 In addition to the written part, the master’s thesis contains A1 size sheets and 
a scale model. The sheet reductions of both the original proposal and the further de-
veloped plan are as appendices in the written part of the thesis.



ALKUSANAT

Serlachius-museon suunnittelukilpailu oli lähtölaukaus diplomityölleni. Laadin kil-
pailuun ehdotuksen ja kilpailun ratkettua aloin pohtia sen jatkokehitystä. Kilpailun 
pohjalta ja jatkotoimenpiteiden myötä syntyi lopullinen jatkosuunnitelma. Suunnit-
telutyön lisäksi mielenkiintoista oli Gösta Serlachiuksen taidesäätiön ja Serlachiuksen 
suvun historian tutkiminen. Se antoi perspektiiviä suunnittelutehtävälle. Diplomityö-
prosessi koostui näistä eri vaiheista. Lopulta diplomityöstä rakentui kokonaisuus, jos-
sa eri osat tukevat toisiaan.
 Olen saanut työn tekemisen aikana ohjausta eri henkilöiltä. Palaute on ollut 
rakentavaa ja kannustavaa ja se on kehittänyt omaa ajatteluani.
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1 JOHDANTO

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö järjesti Serlachius-museo Göstan (Joenniemen karta-
no) laajennuksen suunnittelusta yleisen kansainvälisen suunnittelukilpailun talvella 
2010-2011. Kilpailulla haettiin olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopivaa, arkki-
tehtonisesti korkeatasoista ja toimivaa ratkaisua. Laajennukseen tuli sijoittaa erilaisia 
museotoiminnan vaatimia tiloja. Laajennus tarvitaan, koska museon nykyiset tilat ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi. Kilpailun tarkoituksena oli myös kohottaa museon 
tunnettavuutta. Laadin kilpailuun ehdotuksen ja kilpailun ratkettua aloin valmistella 
sen jatkokehittämistä diplomityöksi. 
 Diplomityön tutkimuksellinen osuus pohjautuu kirjallisiin lähteisiin. Tarkaste-
len Serlachiusten teollisuussuvun vaiheita sekä historiaa. Paperiteollisuuden kehittä-
misen ohella Serlachiukset tekivät monin tavoin työtä Suomen kultturi- ja taide-elä-
män hyväksi. Serlachiuksille oli tärkeää saada taide kaikkien ihmisten ulottuville.
 Seurauksena syntyi Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, jonka nykyisen museon 
laajennuksen suunnittelua diplomityöni suunnitelmallinen osuus koskee.  Laajennus 
sijoittuu arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, jossa on osattava toiminnallisten ja ark-
kitehtonisten lähtökohtien lisäksi ottaa huomioon myös maisemalliset ja rakennushis-
torialliset lähtökohdat.
 Kilpailutehtävä vaatimuksineen ja tilaohjelmineen muodostaa raamit diplomi-
työni suunnitelmalliselle osalle. Kilpailuehdotuksessani pyrin luomaan laajennukselle 
arkkitehtonisesti korkeatasoisen ja toimivan konseptin sekä etsimään sille parhaan 
mahdollisen sijaintipaikan.
 Jatkosuunnitelma pohjautuu tekemääni kilpailuehdotukseen. Ehdotukseen ke-
hittämäni konsepti oli joustava ja osa siihen tekemistäni ratkaisuista oli sen arvoisia, 
että niitä oli mielekästä tutkia lisää. Toisaalta osa ratkaisuista oli jäänyt viitteellisiksi, 
joten niitä oli syytä tarkentaa ja syventää. Lisäksi pyrin vastaamaan entistäkin parem-
min suunnittelukilpailun tehtävänannon haasteisiin.
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2 TAUSTAA JA HISTORIAA

Tässä luvussa tarkastelen Serlachiusten teollisuussuvun sekä Gösta Serlachiuksen tai-
desäätiön syntyhistoriaa. G. A. Serlachius Oy:llä on merkittävä rooli Suomen teollistu-
misen historiassa sekä yhteiskunnallisten asioiden kehittämisessä. Paperiteollisuuden 
kehittämisen ohella Serlachiukset vaikuttivat vahvasti Suomen kulttuurielämän ke-
hittymiseen. Historialliset näkökulmat liittyvät vahvasti myös rakennetun ympäristön 
tarkasteluun. Serlachiukset ovat toimintansa myötä luoneet ainutlaatuista kulttuuri-
ympäristöä, josta myöhemmät sukupolvet saavat edelleen nauttia. 

2.1 Serlachiukset ja tehdas

G. A. Serlachius asettui Mänttään asumaan ja kehitti perustamansa tehtaan myötä 
Mäntästä kokonaisen tehdastaajaman. Vastoinkäymisistä ja rahaongelmista huolimat-
ta G. A. Serlachius toimi Suomen paperiteollisuuden uranuurtajana. Gösta Serlachius 
jatkoi ansiokkaasti setänsä viitoittamaa tietä. Myöhemmin Serlachiusten perheyrityk-
sestä kasvoi kansainvälinen suuryritys.

2.1.1 Mänttä

Mäntän sydän on Mäntänkoski. Koski on suuruudeltaan samaa luokkaa esimerkiksi 
Valkeakosken, Kyröskosken ja Äänekosken kanssa. Tammerkoskeen verrattuna Män-
tänkoski on pieni. Kosken taloudellinen hyväksikäyttö alkoi kalastuksesta, mutta mer-
kittävämpää oli myllytoiminta. Lähiseudun talolliset jauhoivat viljaa myllyillä 1700-lu-
vulta lähtien. Suomen teollistumisen alkutaipaleella kosken rannoille rakennettiin 
saha ja puuhiomo, joista kehittyi vähitellen suuri puunjalostuslaitos. Näin aikaisem-
masta erämaakoskesta kehittyi tehdaslaitoksen ja taajaman sydän. (Mönkkönen 1992, 
15.)

KUVA 2.1 J.F. Bergenheimin maalaus Mäntänkoskesta vuodelta 1816 (Mönkkönen 1992, 48).
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 Mänttä kuului hallinnollisesti ensin Ruoveden suurpitäjään ja sitten reilun pa-
rin sadan vuoden ajan Keuruun pitäjään. Apteekkari G.A. Serlachius muutti seudulle 
ja otti seutukunnan asiat ohjaksiinsa. 1800-luvun lopulla välit tulehtuivat Keuruun vir-
kamiesten ja vauraiden talonpoikien sekä Mäntän paperitehtaan kesken ja Serlachiuk-
set irrottautuivat Keuruusta. G.A. Serlachius esitti vuonna 1897 yhteisen seurakunnan 
perustamista myös Ruoveteen kuuluvan Vilppulan kanssa. Seurakunta hyväksyttiin 
vuonna 1904 ja lopulta myös Vilppulan kunnan toiminta alkoi 1912. Suomen itsenäis-
tymisen ajan kuohunta kuitenkin osoitti, ettei ratkaisu ollut yhtiölle eduksi. Vuorineu-
vos Gösta Serlachius lähti ajamaan oman seurakunnan ja kunnan perustamista ja ajan 
poliittinen myönteisyys teollisuustaajamien itsenäistymiselle edesauttoi hanketta. 
Lopulta Mäntän kunta aloitti toimintansa 1.1.1922. Mäntän maista suurimman osan 
omisti G. A. Serlachius Oy. (Mönkkönen 1992, 15-16.)

2.1.2 Serlachiuksen tulo Mänttään

G. A. Serlachius syntyi Itä-Suomessa Ilomantsissa vuonna 1830 (Reenpää 1981, 135; 
Keskisarja 2010, 17). Hän hakeutui oppipojaksi apteekkiin, ensin Mikkeliin, sitten Hel-
sinkiin ja lopulta Porin kautta Turkuun (Keskisarja 2010, 32, 34-38). Serlachius valmis-
tui proviisoriksi Turussa 1853, jonka jälkeen hän siirtyi Tampereelle apteekin hoita-
jaksi. Serlachius lähti rohkealla tavalla liikemiesuralleen ostamalla kyseisen apteekin 
vuonna 1857 velaksi itselleen. Pitkäsen (2008, 11) mukaan jo tässä vaiheessa ilmenivät 
G. A. Serlachiuksen liikemiehen ja tulevan teollisuusuran ratkaisevat ominaisuudet: 
rohkeus ja optimismi. Sivutoimena Serlachius kokeili muutakin kuten panimotoimin-
taa ja ulkomaankauppaa, jotta sai lyhennettyä velkojaan (Pitkänen 2008, 11). Vuonna 
1859 G. A. Serlachius avioitui Alice Maexmontanin kanssa (Pitkänen 2008, 13).
 Elettiin kansainvälistä nousukautta ja porvareiden keskuudessa kiinnostivat 
tiedot ruotsalaisten puuhiomoiden suurista voitoista. Paperin kysyntä kasvoi ja raaka-
aineena käytetystä lumpusta tuli kova pula. Vaihtoehtoja lumpulle etsittiin kovasti ja 
Saksassa kehitettiinkin keino valmistaa puusta hiokemassaa. Pohjoismaissa seurattiin 
Saksan esimerkkiä ja 1860- ja 1870-luvuilla kehitettiin puuhiomoja puumassan valmis-
tusta varten. (Mönkkönen 1992, 21.)
 Tamperelainen insinööri Fredrik Idestam oppi Saksassa käydessään uuden 

KUVA 2.2 Mäntänkoski vuonna 1855 (Mönkkönen 1992, 48).
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puunhiomismenetelmän ja perusti Tammerkoskeen uudenaikaisen puuhiomon. Ides-
tamin ystävä G.A. Serlachius valvoi ja hoiti tehdasta, koska Idestam ei halunnut ryhtyä 
päätoimiseksi yrittäjäksi vaan oli samanaikaisesti valtionvirassa Helsingissä. Idestam 
tuli riippuvaiseksi Serlachiuksen työpanoksesta ja pian Serlachius osasi tekniikan Ides-
tamia paremmin ja miesten välit viilenivät vihamielisiksi. (Keskisarja 2010, 80-81, 106; 
Mönkkönen 1992, 23.) Serlachius myös huomasi nopeasti, että hiomotoiminta on kan-
nattavaa ja hänelle syntyi ajatus oman puuhiomon perustamisesta (Pitkänen 2008, 
11). Vuonna 1868 Idestam lähti Nokialle perustamaan uutta hiomoa. Serlachius otti 
päinvastaisen suunnan ja muutti Mänttään. (Mönkkönen 1992, 23)

2.1.3 Tehtaan perustaminen

Serlachius osti oikeuden Mäntänkosken länsirantaan ja vahvisti asemaansa talonpoi-
kien kanssa tekemillään sopimuksilla. Maassa olisi ollut myös suurempia ja tarkoituk-
seen paremmin sopivia koskia kuin Mäntänkoski. Serlachius olikin havitellut Nokian 
Emäkoskea, mutta hanke keskeytyi häviöön Idestamille Nokian kartanon ostossa. Ser-
lachius koki kuitenkin Mäntän hyväksi vaihtoehdoksi, koska tunsi aiempien kauppa-
suhteidensa kautta jo aiemmin Mäntänkoskella toimineen kauppaneuvos Sundmanin 
sahan. (Mönkkönen 1992, 23.) Vaikka koskessa oli jo toimintaa, niin Serlachiuksen mie-
lestä se oli vielä valloitettavissa. Tämä oli Serlachiukselle yrityksensä perusedellytys. 
(Keskisarja 2010, 112.)
 Vuonna 1869 Serlachius sai puuhiomonsa koneet kuntoon hiokkeen valmis-
tuksen aloittamista varten (Keskisarja 2010, 115). Rahapulan ohella Serlachiusta kiu-
sasivat alkuajan ongelmat puuhiomon kehittämisessä, hiokkeen kuljettamisessa pois 
Mäntästä sekä maalaisten totuttamisessa tehdastyöhön. Lisäksi Serlachiuksen vaimo 
Alice ei pitänyt Mänttään muutosta. (Mönkkönen 1992, 23.)

2.1.4 Tehtaan vaiheita

Ensimmäiset puunjalostustehtaat olivat usein huonosti kannattavia ja monet tehtaat 
kulkivat vararikosta toiseen (Mönkkönen 1992, 24). Keskisarjan (2010, 131) mukaan 
Serlachiuksenkin käymät kirjeenvaihdot liittyivät suurelta osin luottokysymyksiin. 
Kuitenkin G. A. Serlachiuksen tapaiset optimistit jatkoivat vastoinkäymisistä ja suh-
dannevaihteluista huolimatta yritystoimintaansa uskomalla teollisuudenalan mahdol-
lisuuksiin Suomessa. Kustannuksia voitiin vähentää yhdistämällä tehtaaseen hioke-, 
selluloosa- ja paperilaitos, koska nämä olivat saman raaka-aineen jalostuksen eri vai-
heita. (Mönkkönen 1992, 24.)

KUVA 2.3 Serlachiuksen puuhiomo vuonna 1873 (Mönkkönen 1992, 24).
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 Serlachius vaali kontaktejaan ulkomaille (Mönkkönen 1992, 27). Vuonna 1898 
Saksassa käydessään hän sai muilta teollisuusmiehiltä vihjeen, joka kehotti siirtymään 
selluloosapaperin tekoon. Paperin tekeminen puusta mekaanisesti hiotun massan 
avulla ei enää ollut tulevaisuutta. Serlachius luonnostelikin lähiajan tavoitteiksi sellu-

KUVA 2.4 Kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachius perheineen noin vuonna 1884
(Pitkänen 2008, 10).

 G. A. Serlachiuksen haaveilema paperitehdas aloitti toiminnan 1880-luvun 
vaihteessa. Tehtaaseen hankittiin uusia koneita ja vähitellen paperin tuotanto kasvoi 
työntekijöiden taidon karttuessa. Puuhiomon ja paperitehtaan raaka-aine hankittiin 
lähialueiden talollisilta. 1890-luvulla valmistuneet uudet tehtaat kuluttivat enemmän 
puuta ja puun hankinta-alue laajeni. (Mönkkönen 1992, 26-27.)
 Vastoinkäymisiltä ei kuitenkaan vältytty ja G. A. Serlachius alkoi sairastaa. Hän 
jaksoi silti sitkeästi jatkaa Mäntän kehittämistä. Uusi puuhiomo valmistui ja tehtail-
le saatiin sähkövalaistus. Melkein koko koskenrannan tehdasryhmä kuitenkin paloi. 
Serlachiuksen uskoa kuvaa hyvin palon jälkeinen vastaus: ”Tehdään uusi ja parempi”. 
Uuden paloturvallisen tiilirakenteisen paperitehtaan valmistumisen jälkeen Serlachius 
sai vakavan sydänkohtauksen. Yhtiö joutui velkojien hallinnoimaksi, mutta koska G. A. 
Serlachiuksen alkuun panema uudistusohjelma vietiin loppuun, niin tehdas kehittyi ja 
markkinat vetivät. Tehdas tuotti vuosi vuodelta enemmän paperia ja ruskean paperin 
toimittajana suomalaisten valmistajien päämarkkina-alueelle Venäjälle G. A. Serlachi-
uksen yhtiö oli Suomen suurin. (Mönkkönen 1992, 27.)
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loosatehtaan rakentamisen. (Keskisarja 2010, 288; Mönkkönen 1992, 30.)
 G. A. Serlachius kuoli Mäntässä 1901 ja tehdas jäi ilman johtajaa. Tehtävään 
valittiin perillisten toimesta G. A. Serlachiuksen ainoa täysikasvuiseksi varttunut poika 
Axel Ernst Serlachius, joka oli jo toiminut tehtaalla kaupallisena johtajana. (Mönkkö-
nen 1992, 30; Reenpää 1981, 21.) Häneen ei kuitenkaan luotettu pankkipiireissä vaan 
tehtaan johtoon vaadittiin henkilöä perheen ulkopuolelta. Lisäksi yhtiö tuli muuttaa 
osakeyhtiöksi. Perhe suostui uudistuksiin vaikkakin vastahakoisesti (Mönkkönen 1992, 
30) ja näin tehdas joutui ammattijohtajien käsiin (Reenpää 1981, 21). Uusi yhtiö pe-
rustettiin vuonna 1902 ja osan siitä omistivat leski Alice Serlachius ja poika Axel Ernst 
Serlachius. Myös tytär Sigrid ja hänen kauttaan aviomies Gösta Serlachius omistivat 
yhtiön osakkeita. Vuosina 1902 – 1907 tehdasta johti insinööri Julius Boedeker. (Mönk-
könen 1992, 30.)

2.1.5 G. A. Serlachiuksen ansiot

Tehtaanjohtajana Serlachius piti erittäin hyvää huolta työväestään. Tästä syystä Mänt-
tää pidettiinkin teollisuusyhteisön onnelana. (Mönkkönen 1992, 57.) Serlachiuksen 
vaikutuksesta alkoi myös sivistysolojen kehittäminen (Pitkänen 2008, 18). Mönkkö-
sen (1992, 58, 62) mukaan esimerkiksi työväen lukuharrastuksia tuettiin perustamalla 
tehtaan kirjasto vuonna 1871 ja huvielämää kehitettiin tarkoituksena lisätä työväen 
viihtyvyyttä. Serlachius myös perusti Mänttään vuonna 1871 toimintansa aloittaneen 
kansakoulun (Pitkänen 2008, 18).
 Mäntästä oli aluksi lähes olemattomat yhteydet ulkomaailmaan. Maantie Män-
tästä ja Vilppulasta Keuruulle rakennettiin vasta 1874 ja vuonna 1878 aloitti höyry-
laivayhteys Vilppulasta Tampereelle. (Keskisarja 2010, 145; Pitkänen 2008, 13.) G. A. 
Serlachius teki paljon töitä Pohjois-Hämeen liikenneyhteyksien kehittämiseksi. Var-
masti merkittävin aikaansaannos oli Tampereelta Pohjanmaalle suuntautuvan radan 
rakentaminen. Se vihittiin käyttöön syyskuussa 1883. Tämä oli todella tärkeää Mäntän 
tehtaan kannalta, koska tuotteet pääsivät markkinoille entistä helpommin ja nopeam-
min. (Keskisarja 2010, 143-144; Mönkkönen 1992, 75.)

KUVA 2.5 Mänttä 1890-luvun loppupuolella (Mönkkönen 1992, 48).
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 Reenpään (1981, 21) mielestä G. A. Serlachius oli yksi Suomen nykyaikaisen 
puunjalostusteollisuuden luojia, jolla oli samalla rohkeutta ajatella maan talouselä-
män kehittämisestä suurimittaisesti. Ansiokkaan teollisen uran johdosta G. A. Serlachi-
us sai kauppaneuvoksen arvonimen 1896 (Pitkänen 2008, 13).
 Serlachius osasi Keskisarjan (2010, 242) mukaan välillä paeta murheidensa kes-
keltä, vaikka olikin erittäin kiintynyt työhönsä. Lukuisat G. A. Serlachiuksen tekemät 
ulkomaanmatkat avarsivat hänen maailmankatsomustaan. Hän oli myös kotimaassaan
 aktiivinen ja otti osaa suomalaiseen taide-elämään. Etenkin Suomen kansaa kuvaavat 
aiheet kiinnostivat Serlachiusta. (Pitkänen 2008, 18.)

2.1.6 Gösta Serlachius

Gösta Serlachius syntyi vuonna 1876 Pietarsaaressa (Mönk-
könen 1992, 83). Hänen isänsä oli G. A. Serlachiuksen veli 
Gabriel. Gösta Serlachius varttui Pietarsaaressa, jossa per-
heellä oli olutpanimo. Göstaa ei koulunkäynti suuremmin 
kiinnostanut, vaan mieluisampaa oli pienten liiketoimien 
harjoittaminen. Pietarsaaresta Gösta Serlachius lähetettiin 
Ouluun ruotsalaiseen lyseoon, josta hän valmistui 1895. (Pit-
känen 2008, 51-52.) Hän avioitui serkkunsa eli G. A. Serlachi-
uksen tyttären Sigridin kanssa vuonna 1899 (Pitkänen 2008, 
16).
 Suuri vaikutus Gösta Serlachiuksen tulevaisuuteen 
oli hänen sedällään G. A. Serlachiuksella, joka kutsui Göstan 
palvelukseensa konttoristiksi vuonna 1898. Koska isä omisti 
panimon ja äidin perhe osan Strengbergin tupakkatehtaas-
ta, niin teollisuusmiehen uralle oli hieman pohjaakin. (Pitkänen 2008, 52.) Kuitenkin 
tullessaan Mänttään 22-vuotiaana Gösta Serlachiuksella oli vain aavistus paperinteos-
ta (Mönkkönen 1992, 83).
 G. A. Serlachiuksen kuoleman jälkeen oli tarve uudistaa tehdasta. Yhteiskun-
nallinen tilanne vaihteli ja markkinat muuttuivat nopeasti. Gösta Serlachius oli G. A. 
Serlachiuksen tyttären mies ja hän sai yhdessä G. A. Serlachiuksen pojan Axel Erns-
tin kanssa vastuun tehtaan uudistamisesta. (Mönkkönen 1992, 83.) Yhtiö oli kuitenkin 
hankalassa tilanteessa, koska suku oli jakaantunut ja enemmistö osakkeista oli niiden 
käsissä, jotka eivät halunneet kehittää yhtiötä (Mönkkönen 1992, 84). Alhon (1961, 
149) mukaan Axel Ernst Serlachius halusi yhtiön voittoja käytettävän perheen omiin 
tarpeisiin eikä pääomia nieleviin uudistuksiin ja laajennuksiin. Myös Pitkänen (2008, 
15) kertoo Axel Ernstin esiintyneen johtokunnassa lähinnä oppositiomiehenä. Lisäksi 
Reenpää (1981, 21) toteaa ettei Axel Ernstillä ollut isänsä tarmokasta luonteenlaatua.
 Kauppaneuvos G. A. Serlachiuksen poikaa Axel Ernst Serlachiusta ei voitu hy-
väksyä tehtaan johtoon (Pitkänen 2008, 15). Hän ei myöskään nauttinut pankkipiirien 
luottamusta, mutta Gösta Serlachius alkoi osoittaa johtamistaitoja (Mönkkönen 1992, 
84). Gösta Serlachiukselta odotettiin paljon ja hänestä kasvoikin uranuurtaja ensin 
perheyrityksen ja sitten Mäntän ja koko Suomen teollisuuteen. Hän oli lahjakas talou-
dellinen uudistaja, joka näki suuret linjat kuitenkin ymmärtäen samalla sosiaalisten 
olosuhteiden merkityksen. (Pitkänen 2008, 53.) Täydentääkseen tietämystään Gösta 
Serlachius hankki välillä ammatillista kokemusta ulkomailta ja Jyväskylästä Kankaan 
paperitehtaalta, kunnes vuonna 1908 palasi Mänttään tehtaan johtoon. Hän lähti kui-
tenkin muutamaksi vuodeksi Kymi Oy:n palvelukseen, mutta palasi taas johtamaan 

KUVA 2.6 Gösta Serlachius
(Pitkänen 2008, 54).
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sukuyhtiötään. Hän varmisti lopullisesti määräysvaltansa yhtiössä, kun vuosien 1911 
ja 1912 vaihteessa Axel Ernst Serlachius joutui luopumaan osakkeistaan ja kauppaneu-
voksetar Alice Serlachius kuoli. (Mönkkönen 1992, 84.) Vuonna 1913 Gösta Serlachi-
us asettui lopullisesti yhtiön toimitusjohtajaksi ja toimi tehtävässä aina kuolemaansa 
saakka (Pitkänen 2008, 53)
 Koska tehdas tuotti pääosin huonosti kaupaksi käyvää ja vähemmän tuotta-
vaa ruskeaa paperia vaadittiin yhtiön johtokunnan puheenjohtajan Albert Snellmanin 
ja Gösta Serlachiuksen johdolla, että tehdasta tuli uudistaa valmistamaan enemmän 
valkoista paperia (Mönkkönen 1992, 84). Uudistustyö alkoi vuonna 1912. 1910-luvun 
alussa tehtaalla elettiin taloudellisesti hankalia aikoja ja lisäksi syttyi vielä sota. (Mönk-
könen 1992, 85.) Paperin hinta nousi tällöin Venäjällä, koska osa sikäläisistä tehtaista 
joutui vihollisten käsiin. Gösta Serlachius ja muut suomalaiset paperitehtaat nostivat 
hintojaan. Tästä alkoi Mäntän tehtaiden nousukausi, jonka Gösta Serlachius hyödynsi 
tehtaan kasvattamiseen. (Mönkkönen 1992, 86.)
 Vuodet 1917 ja 1918 toivat kuitenkin tullessaan poliittisen tilanteen muutok-
sen, lakot ja monet muut asiat, jolloin tehdas joutui taas taloudellisiin vaikeuksiin. 
Lopulta Saksankin tilanne muuttui ja Suomen paperi- ja puunjalostusteollisuudelle 
onnistuttiin avaamaan tiet Länsi-Eurooppaan. (Mönkkönen 1992, 86.) Gösta Serlachius 
näki, että markkinoilla pärjätään vain teollisuuden yhteistyön avulla ja hänen aloit-
teestaan perustettiinkin yhteinen teollisuuden myyntiyhdistys (Pitkänen 2008, 55). 
G.A. Serlachius Oy:stä kasvoi merkittävä kansallinen suuryritys 1910- ja 1920-luvuilla 
(Mönkkönen 1992, 88). Gösta Serlachius sai vuonna 1919 Mannerheimiltä vuorineu-
voksen arvonimen (Mönkkönen 1992, 152-153).
 Gösta Serlachius muovasi Män-
tän henkistä ilmapiiriä (Mönkkönen 
1992, 152-153). Kun Mänttä erosi Vilppu-
lasta itsenäiseksi kunnaksi vuonna 1922 
lisääntyi Serlachiuksen osuus Mäntän 
yhdyskunnan rakentajana. Jo ennen sitä 
Serlachius oli teettänyt taidehistorialli-
sesti merkittävää työtä esimerkiksi ase-
makaavoituksessa ja tunnettujen arkki-
tehtien suunnittelemissa asuinalueissa, 
klubirakennuksissa ja aiemmin peruste-
tulle Mäntän seurakunnalle rakennetus-
sa kirkossa. Funktionalistinen G. A. Ser-
lachius Ab:n pääkonttori valmistui 1934. 
(Pitkänen 2008, 55.)
 Gösta Serlachius erosi vaimos-
taan Sigridistä vuonna 1916 ja avioitui 
uudelleen vuonna 1919 Ruth Björken-
heimin kanssa (Pitkänen 2008, 56; Mönk-
könen 1992, 153). Ruth oli valmistunut 
yliopistosta maatalouden osastolta ja 
vaikutti Gösta Serlachiuksen maata-
loudellisiin harrastuksiin. (Mönkkönen 
1992, 153.) Myös Ruth Serlachiuksella 
oli osuutensa Mäntän kehittämiseen. 
Hänen perustamansa Säde-yhdistys

KUVA 2.7 Gösta ja Ruth Serlachius (Pitkänen 2008, 
54).
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muun muassa avusti vähäosaisia perheitä ja hän perusti myös synnytyslaitoksen 
(Mönkkönen 1992, 153; Pitkänen 2008, 56).
 1930-luvulla Gösta Serlachiuksen kunto heikkeni ja hän kuoli sydänkohtauksen 
jälkeen Helsingissä vuonna 1942 (Mönkkönen 1992, 153; Pitkänen 2008, 57). Ruth Ser-
lachius muutti Helsinkiin 1960-luvun alussa ja kuoli siellä vuonna 1963 (Pitkänen 2008, 
57).
 ”Gösta Serlachius oli sekä suuri teollisuusmies että suuri kulttuuri-ihminen, 
jonka voimakas tahto johti Serlachius-yhtiötä ja siihen liittyviä useita muita yrityksiä 
neljän vuosikymmenen halki” (Reenpää 1981, 21).

2.1.7 Tehtaan tulevaisuus

Suomen puunjalostusteollisuus ei voinut kilpailla markkinoilla tekniikalla tai laadulla 
vaan se joutui taistelemaan halvan raaka-aineen, halpojen tuotantokustannusten ja 
siten alhaisen palkkatason avulla. Nousu- ja laskukaudet olivat jyrkkiä ja niillä oli hy-
vin suuri vaikutus Mäntän kaltaisiin tehdaskeskittymiin. Ensiksi markkinat vaikuttivat 
G.A. Serlachius Oy:n toimintaan ja siten työntekijöiden määriin ja palkkoihin. Se taas 
vaikutti liike-elämään ja muuhun rakentamiseen ja sitä kautta esimerkiksi kunnan ve-
rotuloihin. (Mönkkönen 1992, 175.)
 G. A. Serlachius Oy:n nousu itsenäisyyden alkuvuosikymmenillä ei perustunut 
pelkästään paperinvalmistukseen ja Mänttään. Myös tuotannon monipuolistamisella 
ja tytäryhtiöiden, Kankaan ja Takon, fuusioitumisella yhtiöön vuonna 1940 oli merkit-
tävä vaikutus G.A. Serlachius Oy:n nousemiseksi suomalaiseksi suuryritykseksi. (Mönk-
könen 1992, 177.)
 Gösta Serlachiuksen jälkeen yhtiön toimitusjohtajana toimi Gösta Serlachiuk-
sen poika vuorineuvos R. Erik Serlachius. Konserni laajeni tällöin huomattavasti ja se 
oli R. Erik Serlachiuksen kauden lopulla Suomen kahdenneksitoista suurin teollisuus-
yritys. R. Erik Serlachius alkoi 1960-luvulla siirtämään vastuuta pojalleen Gustaf Serla-
chiukselle. Virallisesti toimitusjohtajuus vaihtui vuonna 1968 neljännelle polvelle. (Ve-
sikansa 2008.) Gustaf Serlachius aloitti tekemällä uudistuksia yhtiön organisaatioon ja 
johtamistapoihin. G. A. Serlachius Oy hakeutui muiden metsäyhtiöiden kanssa yhteis-
työhön 1970-luvulla. Yhtiö liittyi Osuuskunta Metsäliiton tytäryhtiön Oy Metsä-Botnia 
Ab:n osakkaaksi. Näin alkanut yhteistyö johti vuonna 1986 kombinaatiofuusioiksi ni-
mettyjen toimien kautta uuteen yhtiöön, jonka nimeksi tuli Metsä-Serla Oy. (Valtonen 
2008.) Vuonna 2001 yhtiön nimeksi muutettiin M-real Oyj (M-real 2010).

KUVA 2.8 Valokuva paperitehtaan lajittelusalista vuodelta 1925 (Mönkkönen 1992, 178).
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känen 2008, 19). G. A. Serlachius ja Axel Gallén 
kohtasivat Turussa 1884 (Pitkänen 2008, 23). 
Myöhemmin vuonna 1887 Gallén kävi Män-
tässä, jossa neuvoteltiin G. A. Serlachiuksen 
muotokuvan maalauksesta (Pitkänen 2008, 
24). Muotokuva sai kehuja, koska siinä kuvat-
tiin Pitkäsen (2008, 29) mukaan ensimmäisen 
kerran suomalaisen tehdastyön arkea. Kes-
kisarja (2010, 230) kertoo, että kriitikot ovat 
myöhemmin löytäneet maalauksesta runsaas-
ti symboleja. Teoksessa onkin muotokuvatai-
teessa poikkeuksellisia asioita, kuten taustal-
la työskentelevä mies. Gallen-Kallela maalasi 
myöhemmin muitakin Serlachiuksen perheen 
muotokuvia. (Pitkänen 2008, 29.)
 G. A. Serlachiuksesta tuli tietynlainen 
isähahmo Axel Gallénin elämään (Pitkänen 
2008, 33). Serlachius tuki Gallénia taloudelli-
sesti, rohkaisi ja kannusti sekä seurasi uteliaana 
Gallénin elämää (Pitkänen 2008, 33, 35; Keski-

2.2 Taidesäätiöt ja museot

Paperiteollisuuden kehittämisen ohella Serlachiukset olivat mukana nostamassa 
Suomen taidetta ainutkertaiseen kukoistukseensa. Ystävyys- ja yhteistyösuhteet tai-
teilijoiden ja Serlachiusten kesken hyödyttivät molempia osapuolia. Serlachiuksen 
suosikkitaiteilija Akseli Gallen-Kallelalle taloudelliset ja henkiset kannusteet olivat 
korvaamattomia. Taiteellisella panostuksellaan Gallen-Kallela puolestaan piristi tai-
teen ja kulttuurin puolestapuhujien Serlachiusten elämää ja edesauttoi Gösta Serla-
chiuksen taidesäätiön ja sen ylläpitämä museon perustamista.

2.2.1 Mäntän näyttelyperinteen synty

Kansallinen herätys toi Suomeen pyrkimyksen sivistää kansaa. 1850-luvulta lähtien pi-
dettiin kansanjuhlia, joissa haluttiin luoda sivistyneistön ja kansan välille kontaktia. 
Tämä palveli useita päämääriä. Mäntän näyttelyperinne kehittyi Mäntän palokunnan 
rakentamasta paviljongista, jossa oli muun muassa käsityönäyttelyitä, tanssiaisia ja 
G. A. Serlachiuksen tyttären Thyra Jurveliuksen järjestämiä arpajaisia. Eräänä vuonna 
myös Axel Gallén oli luvannut asettaa joitakin taulujaan näytteille arpajaisiin, mutta 
kauppaneuvos Serlachius paisutteli asiaa ja alkoi järjestellä innoissaan mittavampaa 
taidenäyttelyä. (Pitkänen 2008, 42.) Tähän kuului myös päivällinen taideväen kanssa 
ja jonkinlainen taiteilijakonferenssi (Keskisarja 2010, 248). Pitkäsen (2008, 44) mukaan 
tämä näyttelyhanke oli alkusysäys myöhemmin syntyneelle taidemuseolle. Keskisarjan 
(2010, 248) mielestä väite ei tunnu keinotekoiselta.

2.2.2 Serlachiukset ja Akseli Gallen-Kallela

Kauppaneuvos G. A. Serlachiuksella oli aikanaan paljon taidemaailman kontakteja (Pit-

KUVA 2.9 Akseli Gallen-Gallelan maalaama 
muotokuva kauppaneuvos G.A. Serlachiuk-
sesta (Pitkänen 2008, 26).
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sarja 2010, 236). He pitivät yhteyttä myös kirjeitse. Serlachius ei hankkinut omistuk-
seensa Gallénin teoksia lukuun ottamatta muotokuvia, mutta muistutti Gallénia, että 
tämä voisi hyvittää saamansa tuen tulevaisuudessa lahjakkuudellaan. Pitkäsen (2008, 
35) mukaan on ilmeistä, että Serlachius kantoi vastuuta nuoren taiteilijan elämästä. 
Hän ei halunnut vaikuttaa Gallénin tekemän taiteen tyyliin, mutta painotti etenkin 
kansallisten aiheiden tärkeyttä (Pitkänen 2008, 37). Gallénista tuli myös Serlachiuksen 
perhepiirin yhteinen ystävä ja hänelle kehittyi luottamuksellinen ystäväsuhde varsin-
kin Axel Ernstin kanssa (Pitkänen 2008, 44).
 Gösta Serlachius on kertonut käyneensä usein Ate-
neumissa ihailemassa taidetta Helsingissä opiskellessaan. 
Erityisesti Axel Gallénin teokset ihastuttivat häntä. Serlachi-
us muisteli myös setänsä G. A. Serlachiuksen luona Mäntässä 
näkemiään Gallénin tekemiä maalauksia. Mielenkiintoa lisä-
si henkilökohtainen tuttavuus Gallénin kanssa. Lisäksi Gösta 
arvosti Gallénin luonnetta ja siihen astisia saavutuksia. Pit-
käsen (2008, 61) mukaan Gallénin valitseminen keskeisek-
si suosikiksi oli kannanotto kansallisten arvojen puolesta. 
Tämä jatkoi luontevasti ja samassa hengessä G. A. Serlachi-
uksen viitoittamaa kulttuurityötä (Pitkänen 2008, 61).

2.2.3 Museohaaveita

Gösta Serlachius oli jo nuoresta lähtien kiinnostunut taiteista (Mönkkönen 1992, 209). 
Hän oli Pitkäsen (2008, 62) mukaan päättänyt jo varhain perustaa taidemuseon. Se 
oli hyvin harvinaista tuon ajan Suomessa. Ennen itsenäistymistä Suomessa toimi vain 
joitakin taidemuseoita. Gösta Serlachius kaavaili jo 1910-luvulla Akseli Gallen-Kallelan 
taiteen kokoelmaa. Serlachius mainitsi museoaikeistaan juuri Gallen-Kallelalle kirjoit-
tamassaan kirjeessä. Serlachius osoitti innostusta museotoimintaan osallistumalla 
Helsingin taidehallin rakennushankkeeseen. Toinen hanke, joka tosin jäi toteutumatta, 
oli ulkomuseohanke Mäntän vuoren alueelle. (Pitkänen 2008, 62.)
 Serlachius keräsi innokkaasti Gallen-Kallelan teoksia etenkin vuosina 1916 ja 
1917. Teoskauppoja tehtiin pääosin kirjeitse ja vierailujen yhteydessä. (Pitkänen 2008, 
65.) 1900-luvun alkupuolella taiteen keräily ja taidekauppa oli sivistyneistön keskuu-
dessa yleistä, mutta Gösta Serlachiuksen kokoelmat ylittivät moninkertaisesti tavalli-
sen taiteenkerääjän kokoelman tason (Mönkkönen 1992, 209). Jo vuonna 1919 Serla-
chiuksella oli 24 Gallen-Kallelan teosta. Suositun taiteilijan töistä syntyi myös kilpailua 
ja esimerkiksi Ateneumin taidemuseo oli tärkeä Gallen-Kallelan teosten ostaja. Serla-
chius lupasi säilyttää teoksia Mäntässä ellei toisin oltu sovittu. (Pitkänen 2008, 65, 67.) 
1920-luvulla Gösta Serlachiuksen taidehankintojen määrä väheni oleellisesti. Tähän 
vaikutti taiteilijan oleskelu Amerikassa sekä lamakausi, joka vaikutti Serlachiuksen os-
tokykyyn. (Pitkänen 2008, 71.)

2.2.4 Taidesäätiön synty

Gösta Serlachius näki mahdollisuuden museosäätiön perustamiseen G. A. Serlachi-
uksen testamentissa luodun rahaston avulla. Se vaati järjestelyitä, mutta asia hyväk-
syttiin G. A. Serlachius Ab:n johtokunnan kokouksessa 1932. Tämä oli ensimmäinen 
konkreettinen teko Gösta Serlachiukselta museohankkeen hyväksi. (Pitkänen 2008, 

KUVA 2.10 Akseli Gal-
len-Gallelan omakuva 
(Pitkänen 2008, 103).
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87.) Serlachiusta avusti Helsingin
taidehallin intendentti Bertel 
Hintze, jonka kanssa Serlachius 
oli jo aiemmin tehnyt yhteistyötä 
Gallen-Kallelan kokoelman kartut-
tamisessa (Pitkänen 2008, 88).
 Joulukuussa 1933 jätettiin 
oikeusministeriöön anomus sää-
tiön perustamisesta. Siinä Gösta 
Serlachius ilmoitti luovuttavansa 
taidesäätiölle G. A. Serlachius-yh-
tiön osakkeita, 246 taideteosta
sekä miniatyyrejä. Ne siirtyisivät välittömästi säätiön haltuun lukuun ottamatta 26 te-
osta, jotka jäisivät Gösta Serlachiukselle ja hänen vaimolleen.
 Säätiön omaisuutta määrättiin hoitamaan seitsenhenkinen isännistö ja juokse-
via asioita hallitus. Sihteerinä toimisi intendentti. Säännöt oli laadittu hyvin tarkasti. 
Niissä määritettiin säätiön tehtäväksi rakentaa museorakennus Mänttään arkkitehti 
Jarl Eklundin 1932 tekemän suunnitelman mukaan. Anomus vahvistettiin pian sen saa-
pumisen jälkeen. (Pitkänen 2008, 88.)
 Perustamalla säätiön Gösta Serlachius oli ottanut julkisen vastuun kokoelman 
tulevaisuudesta ja hänestä tuli siten yhteiskunnallisesti merkittävä lahjoittaja. Samalla 
Serlachius perheineen menetti kuitenkin perintöoikeutensa tähän mittavaan kokoel-
maan. Kokoelmasta tuli julkinen. (Pitkänen 2008, 88.)
 Lahjoitettu kokoelma heijasti Serlachiuksen elämänläheistä taidemakua. Koko-
elman piirteinä oli suomalaisuus ja maalaustaiteen suosiminen. (Pitkänen 2008, 89.) 
Vaikka Gösta Serlachius oli hankkinut useiden kotimaisten taiteilijoiden töitä, niin Pit-
käsen (2008, 89) mukaan on ilmeistä, että Gallen-Kallelan taiteelle haluttiin antaa sää-
tiössä erityisasema. Säätiön hankintaperiaatteissa oli määritetty Gallen-Kallelan nimi 
ensimmäisenä ja ainoana nimenä (Pitkänen 2008, 89-90). ”Gallen-Kallelasta tuli sääti-
ön piirissä instituutio”, kertoo Pitkänen (2008, 90). Gallen-Kallelan teosten kokoelma 
lisääntyi koko ajan. Säätiön perustamisella oli myös se merkitys, että käytettävissä oli 
kanavat huipputason asiantuntijoihin eikä Serlachius enää hankkinut pelkästään yksin 
taideteoksiaan. (Pitkänen 2008, 90.)

2.2.5 Museotoiminta

Taidesäätiön perustamisen jälkeen Gösta Serlachius asetti museon rakentamisen tär-
keimmäksi tavoitteeksi. Museo mahdollistaisi kokoelman esittämisen yleisölle ja sa-
malla kokoelman kasvattaminen saisi uuden merkityksen. Useat arkkitehdit, kuten Jarl 
Eklund, tekivät suunnittelutyötä yhdessä Serlachiuksen kanssa. Noin kymmenen vuot-
ta kestänyt konkreettinen museon suunnittelutyö kuitenkin katkesi vuonna 1942, kun 
Gösta Serlachius kuoli. (Pitkänen 2008, 104.)
 Säätiö suunnitteli museota Koskelanlammen rantaan, mutta lopulta tilat saa-
tiin Joenniemen kartanosta (Mönkkönen 1992, 210). Gösta Serlachiuksen puoliso Ruth 
oli seurannut sivusta hanketta ja päätti, että museo sijoitettaisiin Serlachiusten kodik-
seen rakentamaan Joenniemen kartanoon (Kilpailuohjelma 2010, 9).
 Museo avattiin vuonna 1945 ja se oli Suomen itsenäisyyden ajan seitsemäs tai-
demuseo (Kilpailuohjelma 2010, 9). Sen ensimmäisessä kokoelmaripustuksessa oli jo 
useita Akseli Gallen-Kallelan teoksia (Pitkänen 2008, 104). Tosin aluksi se sai käyttöön-

KUVA 2.11 Taidesäätiön isännistöä (Mönkkönen 1992, 209).
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sä vain kolme huonetta alakerrasta (Mönkkönen 1992, 210).
 Museotoiminnan ensimmäiset vuosikymmenet olivat hiljaista aikaa, mutta 
1970-luvun alussa Göstan poika R. Erik Serlachius alkoi kehittää museota muun mu-
assa siten, että kartano puistoineen ostettiin taidesäätiölle ja museoon palkattiin ko-
kopäiväinen intendentti (Kilpailuohjelma 2010, 10; Serlachius-museot (a)). Vuorineu-
vos R. Erik Serlachiuksen puheenjohtajakauden aikana säätiö hankki myös merkittäviä 
täydennyksiä Gallen-Kallelan kokoelmaan. Näin Serlachiusten vuorovaikutus Gallen-
Kallelan taiteeseen jatkui vuosi vuodelta. (Pitkänen 2008, 104.)
 Joenniemen kartano restauroitiin vuosina 1983-84, jolloin se otettiin kokonaan 
taidemuseon käyttöön. Näyttelytilat kaksinkertaistuivat, joten voitiin toteuttaa laajo-
ja näyttelyitä monien tunnettujen taiteilijoiden tuotannosta. Museon kävijämäärä on 
vaihdellut vuosittain noin 11 000:sta yli 30 000 kävijään. (Kilpailuohjelma 2010, 10.) 
Viime vuosina kokoelmaan on hankittu suomalaisen taidehistorian kannalta keskeisiä 
taideteoksia, joilla museon kokoelmaa kasvatetaan edelleen (Kilpailuohjelma 2010, 
10).
 Säätiö sai vielä toisen yksikön toiminnalleen, kun se osti vuonna 2000 G. A. Ser-
lachius Oy:n entisen pääkonttorin (Kilpailuohjelma 2010, 9). Tämä niin sanottu Valkoi-
nen talo sijaitsee Mäntän keskustassa, noin kolmen kilometrin päässä Joenniemestä 
(Kilpailuohjelma 2010, 11). Uusi säätiö merkitsi museolle toiminnan kaksinkertaistu-
mista ja monipuolistumista (Serlachius-museot (a)). Museossa esitellään Serlachius-
yhtiön historiaa, sen mukana rakentunutta Mänttää ja muita vastaavia suomalaisia te-
ollisuusyhdyskuntia, jotka ovat aikoinaan rakentuneet vastaavasti koskien yhteyteen. 
Museon perusnäyttelyssä keskitytään etenkin pienen tehdasyhdyskunnan tahditta-
maan elämään, sen asukkaiden arkeen ja juhlaan. (Kilpailuohjelma 2010, 9, 11.)
 Gösta Serlachius teki monin tavoin työtä taiteen hyväksi. Hän antoi taloudellis-
ta tukea, käytti aikaansa ja energiaansa ja oli siten rakentamassa Suomen kulttuuri- ja 
taide-elämää. Tälle toiminnalle oli tilausta Suomen itsenäisyyden myötä. Serlachiuk-
selle oli tärkeää saada taide kaikkien ihmisten ulottuville. Hän auttoi taiteilijoita työ-
mahdollisuuksien lisäämisessä järjestämällä tilaustöitä itsekin rakennushankkeidensa 
yhteydessä. Hän puhui taiteen tukemisen merkityksestä julkisesti ja laati 1938 yhdessä 
silloisten johtohenkilöiden kanssa vetoomuksen, jotta taiteilijoiden annettaisiin koris-
taa julkiset rakennukset. (Pitkänen 2008, 57-58.)
 ”Vuorineuvos Gösta Serlachiuksen panos kulttuurielämän alalla oli hänen tai-
desäätiönsä ja sen suurenmoinen museo” (Reenpää 1981, 21). Gösta Serlachiuksen tai-
dekokoelma on merkittävimpiä yksityisiä kokoelmia Pohjoismaissa ja eurooppalaisit-
tainkin se on hyvin tärkeä (Kilpailuohjelma 2010, 8).
 Henrik de la Chapelle 
tuli vuonna 2009 säätiön pu-
heenjohtajaksi ja kahden mu-
seon organisaatiot yhdistettiin. 
Samalla museot nimettiin uu-
silla nimillä: Gösta (Joennie-
men kartano) ja Gustaf (yhtiön 
entinen pääkonttori). (Serlachi-
us-museot (a).)

KUVA 2.12 Serlachius-museo Gustaf sijaitsee Mäntän keskustassa 

(Serlachius-museot (c)).
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2.3 Kulttuuriympäristö

”Varhainen kulttuurimaisema rakentui viljelysten ja kulkuväylien yhteyteen, kaupun-
git syntyivät liikenteen solmukohtiin ja kehittyivät kaupankäynnin ja teollisuuden 
ympärille. Ympäristössämme vanha ja uusi elävät jatkuvasti rinnakkain ja lomittain 
– kirkonmäki on laajentunut keskustaajamaksi, tehdassali on muuttunut moderniksi 
oppilaitokseksi. Rakennukset ja rakenteet eri aikakausilta ja eri elämänalueilta ovat 
yhteistä omaisuuttamme, jonka jätämme perinnöksi tuleville sukupolville.” (Lounat-
vuori, I & Putkonen M, 2001.)

2.3.1 Rakennusperintö ja kulttuurimaisema

Matti Vatilo ja Pekka Kärki (2001, 5) toteavat, että olennainen osa rakennettua ym-
päristöä on rakennusperintö. Se tekee elinympäristön viihtyisäksi ja houkuttelevak-
si sekä kertoo paikan identiteetistä ja juurista. Kulttuurinen perusta ja yhteiskunnan 
muutosilmiöt havainnollistuvat rakennusperinnön kautta. (Kärki & Vatilo 2001, 5.)
 Kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema ovat alueellisia ja ajallisia kokonai-
suuksia. Ne eivät muodostu pelkästään yksittäisistä ja irrallisista kohteista tai alueista. 
Kohteet ja alueet ovat kokonaisuuden osia, jotka ovat syntyneet valikoituihin paikkoi-
hin, juurtuneet sinne ja kehittyneet siellä. (Rautamäki 2001, 8.) Ne ovat hyvin pitkän 
historiallisen kehityksen, luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tuote (Heikkilä 2001, 
189). Kulttuurimaisema on jatkumo ja prosessi, johon vaikutamme joko peittämällä tai 
hävittämällä mennyttä, mutta myös tuottamalla tai käynnistämällä tulevaa (Rautamä-
ki 2001, 8).
 Maisemakuva ilmenee sen 
hetkisen maisemarakenteen ja 
siinä vaikuttavan luonnon sekä 
ihmisten toimintojen seuraukse-
na. Maiseman hahmottaminen 
perustuu avoimiin, puoliavoimiin 
ja sulkeutuneisiin tai suljettuihin 
maisematiloihin. Niiden muodot 
syntyvät maastosta ja vesistöistä. 
Rakennukset ja rakenteet, rinteet 
sekä tiheä kasvillisuus ovat seinä-
mäisiä maisematiloja rajaavia ele-
menttejä. Puoliavoimissa tiloissa 
vuorottelevat korkeat puut ja
puuryhmät sekä avoimet usein niityn tai nurmen peittämät tilat. Puoliavoimet maise-
matilat ovat syntyneet yleensä ihmisen kulttuurivaikutuksen seurauksena. (Rautamäki 
2001, 12.)
 Niemekkeet, selänteiden päätteet ja taitteet ovat maamerkkimäisiä kohtia, jois-
ta on selkeintä hahmottaa maisematilaa. Tällaisiin maastokohtiin on yleensä syntynyt 
jokin merkkirakennus tai monumentti, maatila tai kartano. Kylä- ja kaupunkikeskukset 
sekä varhaiset teollisuusmiljööt ovat kasvaneet kaikkein erottuvimpiin maisemallisiin 
solmukohtiin. Tällaiset pisteet ovat vielä nykyään kulttuurimaiseman kohokohtia edel-
lyttäen, että niiden miljöötä on pidetty hyvässä kunnossa eikä sen hoitoa ole laimin-
lyöty. Vanhan tai alkuperäisen toiminnan aistii juuri tasokkaan rakentamisen ja ympä-
ristönkäsittelyn ansiosta. (Rautamäki 2001, 13.)

KUVA 2.13 Taustan avoimet maisematilat näkyvät puolia-
voimen tilan muodostavan puiden läpi (Rautamäki 2001, 
12).
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 Heikkilän (2001, 190) mukaan on käytettävä harkintaa, kun suunnitellaan 
maankäyttöä ja rakentamista. Rakennettu ympäristö eli rakennukset ja rakennelmat, 
asuin- ja talousrakennukset, tiet, sillat ja aidat sekä muinaisjäännökset ilmentävät asu-
tuksen ja elinkeinojen historiaa ja kulttuurihistoriallista kerrostuneisuutta. Käytännös-
sä siis sitä, miten eri aikakausien tapahtumat ja ilmiöt ovat ympäristössä havaittavissa. 
(Heikkilä 2001, 190.)

2.3.2 Teollisuusyhdyskunnat

Suomi siirtyi maatalousyhteiskun-
nasta teollisuusyhteiskunnaksi 
1800-luvun puolen välin vaiheilla 
ensin tekstiiliteollisuuden ja sit-
ten metsäteollisuuden läpimurron 
seurauksena. Teollisuuslaitosten 
sijainnin määräsi ennen kaikkea 
käyttövoimana oleva vesivoima. 
Myös työväen ja raaka-aineiden 
saanti vaikuttivat sijoittumiseen. 
Maaseudun vesistöjen rannoille
perustetut tehtaat synnyttivät yh-
teiskuntia, joista teollisuusyritys
vastasi usein vielä 1900-luvun keskivaiheille asti. Esimerkiksi Forssa, Kuusankoski ja 
Mänttä ovat näitä 1800-luvun lopulla syntyneitä teollistumisen ajan yhdyskuntia. 
(Koskinen 2001, 112-113.)

2.3.3 Kartanot

Laajimpia kulttuuriympäristöjä ovat luoneet kartanot, jotka ovat olleet yhteiskunnan 
ylimmän säädyn omistamia maatiloja keskiajalta lähtien. Kartanot ovat aina olleet 
edelläkävijöitä muun muassa rakentamisessa, sisustamisessa, vuoroviljelyssä, puisto-
taiteessa ja tapakulttuurissa niiden omistajien vaurauden ja ulkomaisten kontaktien 
ansiosta. Esikuvat tulivatkin usein ulkomailta. (Lounatvuori 2001, 34-35.)
 Kartanoiden rakennuskanta koostuu maisemallisesti parhaalle paikalle sijoi-
tetusta miespihasta johon rakentamisaikansa viimeisimpiä uutuuksia mukaileva pää-
rakennus sijoittui. Pihapiiriä reunustivat esimerkiksi leivintiloja sisältävät sivuraken-
nukset. Miespihasta erilleen sijoitettiin talouspiha, jonka rakennusryhmään kuului 
esimerkiksi tallit, navetat ja sikalat sekä renkituvat. Kartanoiden piha-alueet järjestet-
tiin jo varhain symmetrian ihanteiden mukaisesti. (Lounatvuori 2001, 35.)
 1900-luvun alussa tapahtuneesta taloudellisesta noususta kertovien kartanoi-
den luonne on täysin erilainen kuin 1800-luvulla rakennettujen aatelisten asumakar-
tanoiden, jotka olivat sulkeutuneita ja korostivat yksityisyyttä. Niiden rakennuskanta 
on uudistettu kokonaissuunnitelman mukaan sekä järjestetty kuin kaupunkimainen 
asemakaava. Aksiaalisuutta ja edustuksellisuutta korostava johtavien puutarha-ark-
kitehtien suunnittelema muotopuutarha liittyi yleensä tällaiseen asemakaavalliseen 
sommitteluun. (Lounatvuori 2001, 38.)
 Niin sanotut ruukinkartanot ovat yksi osa kartanorakentamisen monimuotoi-
suudessa. Tehtaanjohtajien asuinkartanot on usein rakennettu kauemmaksi pajojen 
ja sahojen melusta. Kustannuksia kaihtamatta johtajat pystyivät käyttämään parhai-

KUVA 2.14 Mäntän taajama 1920-luvulla (Mönkkönen 1992, 
164).
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ta suunnittelijoita, jolloin päärakennukset pihapiireineen ja puistoineen muodostivat 
seudun muusta rakentamisesta poikkeavan ja ylellisen ympäristön. Tämä viestitti ruuk-
kitoiminnalla ansaitusta vauraudesta ja menestyksestä. (Lounatvuori 2001, 39.) Monet 
kartanoiden päärakennuksista ovat merkkiteoksia suomalaisessa arkkitehtuurissa ja 
yhdessä huolellisesti suunnitellun puiston kanssa kartanoalueet rakennuksineen ovat 
ainutlaatuisia kokonaistaideteoksia (Lounatvuori 2001, 36).

2.3.4 Joenniemen kartano

Gösta Serlachius asui vaimonsa Sigridin kanssa Mäntässä ns. isännöitsijän asunnossa. 
He omistivat myös aiemmin hankitun Isoniemen tilan. Viereisen Joenniemen torpan 
Serlachius osti vuonna 1916. (Pitkänen 2008, 56.) Joenniemi toimi 1920-luvulta lähtien 
mallitilana pienviljelykselle. Tilalla oli muun muassa omenanviljelystä tunnettu puu-
tarha. Tarkoituksena oli, että lähiseudun maanviljelijät hankkisivat Joenniemestä mar-
japensaita ja hedelmä- ja koristepuita. Tila oli myös merkittävä siitoskeskus. (Mönkkö-
nen 1992, 204-205.)

 Jarl Eklundin suunnittelema kartano 
valmistui Joenniemen tilalle 1935 ja siitä tuli 
muistomerkki erityisesti Gösta ja Ruth Serla-
chiuksen kauneuskäsitykselle (Pitkänen 2008, 
55). Eklund tunnettiin kartanoarkkitehtina, 
joka yhdisti modernia arkkitehtuuria vanhaan 
säätyläisperinteeseen (Mönkkönen 1992, 
159). 1930-luvun tärkeimpiä taidekohteita 
Mäntässä oli Joenniemen kartanon koristami-
nen. Työhön osallistui Hannes Autereen lisäksi 
muitakin taiteilijoita. (Mönkkönen 1992, 210.) 
Kartano ja sen yksityiskohdat olivatkin täynnä

KUVA 2.15 Joenniemen kartano vuonna 1951 (Pitkänen 1992, 51).

KUVA 2.16 Taidekoristeita Joenniemen
kartanossa (Kilpailuohjelma 2010, liite).



24

KUVA 2.17 Päärakennuksen ja rannan välinen puutarha nykytilassaan. (Kilpailuohjelma 2010, liite).

taidetta ja siellä vieraili useita kuuluisuuksia (Mönkkönen 1992, 153).
 Miljööseen lisättiin vielä puutarha-arkkitehti Paul Olssonin suunnittelema 
ajan hengen mukainen edustava puutarha, jolla korostettiin Joenniemen kartanon 
arvokkuutta (Serlachius-museot (b)). Olssonin suunnitelmissa korostui myös kartano-
rakennuksen liittäminen järvimaisemaan geometrisen sommittelun keinoin (Kilpailu-
ohjelma 2010, 10-11). Puutarhataide kuuluikin vahvasti 1920- ja 1930-luvuilla karta-
nokulttuuriin (Kilpailuohjelma 2010, 10).
 Puistoa on hoidettu museotoiminnan aikana säännöllisesti (Serlachius-museot 
(b)). Se kunnostettiin perusteellisesti vuosina 1996-97, jolloin palautettiin sen alku-
asun tärkeimmät piirteet. Palautettavia asioita olivat esimerkiksi päärakennuksen ja 
rannan välinen kahden käytävän ja istutusten sommitelma sekä monet alkuperäisla-
jistoa olevat kasvit. Lisäksi museon pysäköinti siirrettiin pois rakennuksen edustalta. 
(Kilpailuohjelma 2010, 11.)
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3 SUUNNITTELUKILPAILU

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö järjesti Serlachius-museo Göstan (Joenniemen karta-
no) laajennuksen suunnittelusta yleisen kansainvälisen suunnittelukilpailun talvella 
2010-2011. Kilpailulla haettiin olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopivaa, arkki-
tehtonisesti korkeatasoista ja toimivaa ratkaisua. Laajennukseen tuli sijoittaa näyttely-
tiloja, kokous-, edustus- ja toimistotiloja, arkisto- ja varastotiloja sekä ravintola aputi-
loineen. Lisäksi sinne oli sijoitettava museon uusi pääaula lipunmyynteineen ja muine 
oheistiloineen. Laajennuksen ohjeellinen pinta-alatavoite oli noin 3000 ohjelma-m2 ja 
bruttoalatavoite vastaavasti noin 4700 m2. Kilpailu ratkaistiin ja palkitut ehdotukset ja 
niiden tekijät julkaistiin kesällä 2011.

3.1 Kilpailun luonne ja tarkoitus

Suunnittelukilpailun järjestäjänä toimi Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kilpailu oli 
luonteeltaan yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu. Edellytyksenä osallistujille 
oli oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. (Kilpailuohjelma 2010, 
3.)

”Kilpailun tarkoituksena on löytää Serlachius-museo Göstan laajennuk-
sen toteuttamiseksi ainutlaatuiseen kulttuuriympäristöön sopiva, ark-
kitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset 
ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu 
tasapainoisesti. Kilpailulla halutaan kohottaa museon tunnettavuutta 
paitsi taidekokoelmien myös vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.” (Kilpai-
luohjelma 2010, 3.)

 Taidesäätiö juhlii 80-vuotispäiviään vuonna 2013, johon museon uuden laajen-
nuksen avaaminen on tarkoitus ajoittaa (Kilpailuohjelma 2010, 3).

3.1.1 Laajennuksen tarve

Serlachius-museo Göstan nykyiset tilat Joennimen kartanossa ovat osoittautuneet 
toiminnan kannalta riittämättömiksi, joten museo tarvitsee laajennuksen (Kilpailuoh-
jelma 2010, 8). Säätiön kokoelmien esittäminen ja laajojen vaihtuvien näyttelyiden 
sijoittaminen museon nykyisiin näyttelytiloihin on mahdotonta. Myös asiakaspalvelu-
tilat sekä kokoelma- ja toimistotilat koetaan pieniksi ja puutteellisiksi. (Kilpailuohjel-
ma 2010, 8.)
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3.1.2 Kilpailualue

Mänttä sijaitsee Tampereen ja Jyväskylän puolivälissä, Pirkanmaan koillisosassa, ja se 
kuuluu Pirkanmaan maakuntaan (Mänttä-Vilppula (b)). Mänttä yhdistyi Vilppulaan ja
yhteinen Mänttä-Vilppulan kaupunki aloitti toimintansa 1.1.2009 (Mänttä-Vilppula 
(a)). Mänttä-Vilppulan asukasluku on noin 11 500 (Mänttä-Vilppula (b)).

 Vesistöjen rajaama Joenniemen kartanoalue sijaitsee noin kolmen kilometrin 
päässä Mäntän keskustasta. Kilpailualueeseen kuuluu vesistöjen, Vuohijoen ja Melas-
järven, rajaama niemialue sekä vieressä oleva Taavetinsaari. Taavetinsaaressa on ai-
koinaan ollut majoitus- ja saunarakennus, jonne on päässyt puukujaa ja siltaa pitkin. 
Puukuja on säilynyt, mutta silta on purettu. (Kilpailuohjelma 2010, 12.)

KUVA 3.2 Pirkanmaa ja Mänttä

MÄNTTÄ-VILPPULA

JYVÄSKYLÄ

TAMPERE

KUVA 3.3 Mänttä ja Joenniemi

MÄNTTÄ

JOENNIEMEN
KARTANOALUE

KUVA 3.1 Sijaintikaavio Suomi ja Pirkanmaa

TURKU

OULU

JYVÄSKYLÄ

TAMPERE

HELSINKI

PIRKANMAA

MÄNTTÄ-VILPPULA
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 Kartanoalueen rakennukset on merkitty valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen listaan, mutta ne eivät ole suojeltuja (Kilpailuohjelma 
2010, 12). Kartanoalueeseen kuuluu päärakennuksen lisäksi kaksi pienenpää asuin-
rakennusta sekä rakennuksia ympäröivä kartanopuisto (Arvostelupöytäkirja 2011, 6). 
Tontilla on myös vanhoja piharakennuksia, kuten jääkellari, kanala, autotalli ja Peh-
toorin tupa (Autereen tupa). Niiden alkuperäinen käyttötarkoitus on aikojen saatossa 
muuttunut. (Kilpailuohjelma 2010, 16.)
 Muotopuutarha on päärakennuksen välittömänä jatkeena ja sen rajojen ulko-
puolella on ns. englantilaistyyppinen maisemapuutarha vapaampine istutusalueineen 
ja avoimine nurmikenttineen, joka muuttuu länsipuolella metsiköksi. (Arvostelupöytä-
kirja 2011, 12.) 

KUVA 3.5 Ilmakuva alueesta (Kilpailuohjelma 2010, liite).

TAAVETINSAARI

KUVA 3.4 Kilpailualueen rajaus

JOENNIEMEN KARTANO

KILPAILUALUEEN RAJA
MELASJÄRVI

VUOHIJOKI
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3.1.3 Kilpailun arvostelu

Kilpailu herätti suurta mielenkiintoa ja kilpailuun saapui poikkeuksellisen paljon eh-
dotuksia. Yhteensä niitä tuli 579 kappaletta. Palkintolautakunta päätti arvioida ehdo-
tuksia ryhmittäin sen mukaan, mille paikalle ne sijoittuvat suhteessa Joenniemen pää-
rakennukseen. (Arvostelupöytäkirja 2011, 9.)
 Ehdotusten arvostelussa painotettiin suunnitteluratkaisun kokonaisotetta ja 
arkkitehtuurin vaikuttavuutta, laajennuksen luontevaa liittymistä kulttuuriympäris-
töön, museokokonaisuuden ja laajennuksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumis-
ta sekä ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta esteettisten, toiminnallisten, teknis-talou-
dellisten sekä kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista. Palkintolautakunta piti 
kokonaisratkaisun ansioita ja kehityskelpoisuutta tärkeämpänä kuin yksityiskohtien 
virheettömyyttä. (Arvostelupöytäkirja 2011, 8.) 
 Arvostelupöytäkirjan (2011, 10) mukaan kilpailuun saapui paljon ehdotuksia, 
jotka olivat monilta osin korkeatasoisia ja onnistuneita esimerkiksi toiminnallisuudel-
taan ja ympäristön huomioimiseltaan, mutta niistä ei välittynyt erityistä tilojen elä-
myksellisyyttä. Kilpailun tarkoituksena oli, että myös uudisrakennus itsessään on tai-
deteos eikä vain toimintojen kehys (Arvostelupöytäkirja 2011, 10).
 Kilpailualueen laajuus antoi runsaasti vaihtoehtoja uudisrakennuksen sijoit-
tamiselle. Koska Joenniemen kartanoalue on upea veistoksellinen kokonaisuus, niin 
saapumissuunnasta tarkasteltuna näkymää kartanoon sitä ympäröivine istutuksineen 
ja puineen ei ole syytä peittää uudisrakennuksella. (Arvostelupöytäkirja 2011, 11.)
 Arvostelupöytäkirjan (2011, 9) mukaan laajennuksen sijoituspaikat voidaan ja-
kaa viiteen ryhmään:

KUVA 3.6 Kartanorakennus hallitsee näkymiä niin mantereelta kuin järveltäkin katsottuna (Kilpailuohjelma 
2010, liite).
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1. Kartanorakennuksen länsipuolen sijoi-
tuspaikkaa pidettiin onnistuneimpana. Tällöin 
kartano säilyttää asemansa maiseman kiinto-
pisteenä. Myös näkymät saapumissuunnasta 
muotopuutarhaan ja sen yli järvelle pysyvät 
ennallaan. Sijoituspaikka mahdollistaa sisään-
tulopihan muodostamisen laajennuksen ja kar-
tanorakennuksen kanssa siten, että laajennuk-
seen asettuva uusi pääsisäänkäynti on selvästi 
näkymän päätteenä katsottuna saapumissuun
nasta. Paikka mahdollistaa myös puutarhan kokemisen sekä järvinäkymien 
hyödyntämisen museorakennuksen sisältä. (Arvostelupöytäkirja 2011, 9.)

2. Pohjoispuolinen sijoituspaikka säilyttää 
puutarhan ja maiseman ennallaan ja etuna 
on myös mahdollisuus järjestää huoltoyhteys 
yleisöliikennettä häiritsemättä. Sisäyhteyden 
ratkaiseminen johti maanalaisiin ratkaisuihin, 
joissa luonnonvalon saanti oli riittämätöntä. 
(Arvostelupöytäkirja 2011, 10.)
 

3. Laajennuksen sijoittaminen itäpuolelle 
osoittautui ongelmalliseksi. Saapumissuunnas-
ta tarkasteltuna laajennus saattaa peittää kar-
tanon kokonaan. Myös pääsisäänkäynnin sekä 
huollon järjestäminen tuotti hankalia ratkaisu-
ja. (Arvostelupöytäkirja 2011, 10.)

4. Kartanorakennuksen eteläpuolelle sijoi-
tetun laajennuksen katsottiin rikkovan arvok-
kaan kulttuurimaiseman ja se oli arvostelupöy-
täkirjan (2011, 10) mukaan paha virhe.

5. Taavetinsaareen sijoitettu laajennus oli 
arvostelupöytäkirjan (2011, 10) mukaan roh-
kea ratkaisu, mutta sisäyhteyden järjestäminen 
saaresta kartanorakennukseen oli hyvin vaike-
aa. Siltamainen rakennus Joenniemen ja saaren 
välillä katsottiin maisematilaa rikkovaksi ja ra-
kennusteknisesti se aiheuttaisi lisäkustannuk-
sia.

KUVA 3.11 Sijoitus Taavetinsaareen

KUVA 3.9 Itäpuolen sijoituspaikka

KUVA 3.10 Eteläpuolen sijoituspaikka

KUVA 3.7 Länsipuolen sijoituspaikka

KUVA 3.8 Pohjoispuolen sijoitus-
paikka
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 Koska alueelle on sijoittumassa huomattavasti suurempi rakennusvolyymi, niin 
arvostelupöytäkirjassa (2011, 11) huomautetaan, että kartanorakennus on säilytettävä 
itsenäisenä siten, ettei se muutu hierarkkisesti sivurakennukseksi.
 Arvostelupöytäkirjan (2011, 11) mukaan kartanorakennuksen ja uudisraken-
nuksen välinen liittyminen pelkästään maanalaisen liittymän välityksellä on kyseen-
alaista. Se tulisikin toteuttaa riittävän väljästi ja suojelunäkökulmat huomioiden. Jos 
yhteys ratkaistaan lasisella liittymällä kartanon länsipuolelta, niin on otettava huomi-
oon olemassa oleva katettu terassi, joka on säilyttämisen arvoinen. (Arvostelupöytä-
kirja 2011, 11.)
 Säilyttääkseen roolinsa Joenniemen kartanon päärakennus vaatii väljyyttä ym-
pärilleen. Kilpailu osoitti, että maanpäällinen yhdysosa, myös siro lasikäytävä, saa ai-
kaan epäsuhtaisen parin päärakennukseen ja uudisrakennuksen välillä. (Arvostelupöy-
täkirja 2011, 12.)
 Päärakennuksen eteläpuolella oleva muotopuutarha ja niitä ympäröivä eng-
lantilaistyyppinen maisemapuutarha aiheuttavat sen, että sijoitettaessa laajennus län-
sipuolelle on huolehdittava, että se ei sijoitu liian lähelle muotopuutarhaa eikä katkai-
se näkymiä nykyiseltä pihalta järvelle. (Arvostelupöytäkirja 2011, 12.)
 Alueen muut rakennukset tuli huomioida uudisrakennusta suunniteltaessa. Ar-
vostelupöytäkirjan (2011, 12) mukaan ehdotusten perusteella voidaan tulla tulokseen, 
että esimerkiksi autotallin siirtäminen tai purkaminen on mahdollista.
 Toimivuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta arvostelupöytäkirjassa (2011, 12) 
todettiin, että kokonaisuuden on toimittava moitteetta arjessa. Näyttelytilojen tulee 
olla suljettavissa tarpeen vaatiessa eikä se saa haitata tai estää yleisökiertoa. Ravin-
tolan keittiön huoltoyhteys ei voi toimia yleisten tilojen läpi ja henkilökunnan työs-
kentelytiloissa tulee olla ikkunat ulos. Piha-alueen pohjoispuolelta on syytä tehdä tie 
huoltoajoa varten. (Arvostelupöytäkirja 2011, 12-13.)

3.1.4 Kilpailun tulokset

Koska kilpailuun saapui todella suuri määrä ehdotuksia, niin palkintolautakunta joutui 
luopumaan perinteisestä tavasta jakaa ehdotukset kolmeen luokkaan. Tällä kertaa va-
littiin ainoastaan yläluokka eikä muita ehdotuksia jaettu luokkiin. Kaikista ehdotuksis-
ta ei ollut myöskään mahdollista kirjoittaa arvostelua. (Lehdistötiedote, 2011.)
 Kilpailu ratkesi kesäkuussa 2011. Sen voitti barcelonalainen MX_SI architec-
tural studio ehdotuksellaan ”Parallels”. Palkintolautakunta antoi kilpailun tuloksen 
perusteella suosituksen, jossa suunnittelutehtävä annetaan voittaneen ehdotuksen 
tekijöille. Laajennuksen rakennustyöt aiotaan aloittaa vuoden 2012 alussa. (Lehdistö-
tiedote, 2011.)
 Voittanutta ehdotusta kuvailtiin arvostelupöytäkirjassa (2011, 52) hienovirei-
seksi vanhaa kunnioittavaksi puurakennukseksi, joka asettuu Joenniemeen uutena 
itsenäisenä rakennustaiteen kerrostumana. Sitä kehuttiin tarkkaan harkituksi koko-
naisuudeksi, joka toteutuessaan on uusi suomalaisen puurakentamisen helmi. Jat-
kokehitystä varten rakennuksen sijoittamista esitettiin kuitenkin vielä tutkittavaksi. 
Uudisrakennuksen voisi sijoittaa vieläkin kauemmaksi kartanorakennuksesta. (Arvos-
telupöytäkirja 2011, 52.)
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3.2 Kilpailuehdotus

Laadin talvella 2010 - 2011 ehdotuksen Serlachius-museo Göstan laajennuksen kil-
pailuun. Ehdotuksessa pyrin luomaan laajennukselle arkkitehtonisesti korkeatasoisen 
ja toimivan konseptin sekä etsimään sille parhaan mahdollisen sijaintipaikan. A3-

kokoiset pienennökset kilpailuplansseista ovat diplomityön liitteenä.

3.2.1 Lähtökohdat

Aivan aluksi kilpailuehdotusta tehdessäni tutkin mahdollisia laajennuksen sijainti-
paikkoja. Kilpailuohjelmassa (2010, 14) mainitaan, että maiseman säilyminen väljänä 
tulee olla suunnittelun lähtökohta. Myös alkuperäisten näkymien tukeminen järvelle 
ja Taavetinsaareen ovat tärkeitä maisemallisia lähtökohtia (Kilpailuohjelma 2010, 
14). Huomioin nämä lähtökohdat ja päätin sijoittaa laajennuksen kartanorakennuk-
sen länsipuolelle. Osin siitä syystä, että länsipuolella oleva maasto on enemmänkin 
metsikköä ja osin siitä syystä, että en missään tapauksessa halunnut tukkia näkymiä 
saapumissuunnasta ja kartanosta järven suuntaan tai peittää arvokasta puutarhaa.
 Halusin laajennuksesta suhteellisen matalan, joten painoin rakennusmas-
saa mahdollisimman alas, jolloin se sulautuu paremmin maisemaan. Sisäänkäynnin 
kohtaa käsittelin rohkeammin ja korostin sitä nostamalla sen ylös. Yksi keskeinen 
ajatukseni oli, että laajennuksen massan muotopuutarhan puoleisen sivun tulisi olla 
melko eleetön ja tasainen. Sen tulisi muodostaa puutarhan kanssa yhdensuuntainen 
linja. Massan länsipuoleisen osan leikkasin puolestaan ympäristössä olevien linjojen 
mukaisesti.

KUVA 3.12 Näkymä sisääntulopihalta kilpailuehdotuksessa.



32

 Kehitin ehdotukseeni toiminnallisen konseptin, jossa tilat sijoittuvat eri kokoi-
siin palikoihin toiminnallisuuden tarpeiden mukaan. Palikat vertautuvat ympäristön 
muihin rakennuksiin ja ovat samassa suorakulmaisessa koordinaatistossa. Sijoitin toi-
minnalliset palikat ympäristön ehdoilla muotoilemani rakennusmassan sisään. Raken-
nusmassasta muodostui näin kuori tai kehys palikkamaisille pienemmille massoille.

JOENNIEMI
?

KUVA 3.13 Suunnittelun alkutilanne.

3000-4000m2

ARVOKKAITA NÄKYMIÄ, 
KAUNISTA PUUTARHAA

RAKENNUSMASSAN PAIKKA

LUONTEVA SISÄÄNTULON SUUNTA

KUVA 3.14 Rakennusmassan paikka.

YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN

KUVA 3.15 Ympäristöön sovittaminen.
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 Konsepti on joustava, koska palikoita on helppo siirrellä tai muokata tarpeen 
mukaan. Palikoiden väleihin muodostuu vaihtelevan kokoisia tiloja ja yhdessä ne muo-
dostavat kokemuksellisen tilasarjan. Liitoksen kartanorakennukseen esitin tehtäväksi 
lasirakenteisen nivelen läpi.
 Lopullinen kilpailuvaiheen laajennuksen muoto ja toiminnalliset perusteet 
syntyivät näistä lähtökohdista. 

 

TYPOLOGIAA
=

KUVA 3.16 Toiminnalliset palikat.

KEHYKSET

LIITOS NYKYISEEN MUSEOON

SISÄÄNTULOPIHA, 
SISÄÄNKÄYNNIN PAIKKA

NÄKYMIEN AVAAMINEN

KUVA 3.17 Toiminnallisen suunnittelun periaatteita.

MUUNNELTAVUUS

KUVA 3.18 Konseptin muunneltavuus.
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3.2.2 Toiminnallisuus

Konseptin palikat muodostavat ehdotuksen toiminnallisen perustan yhdessä niiden 
väliin ja viereen jäävien tilojen kanssa. Tarkoituksena oli minimoida kerrostasojen 
määrä, jotta rakennuksessa olisi helppo liikkua, mutta myös siksi, että rakennusmas-
sasta saisi mahdollisimman matalan.
 Käynti laajennukseen tapahtuu sisääntulopihalta laajennuksen kulmasta. Liitos 
olemassa olevaan kartanorakennukseen on toteutettu eleettömän maanpäällisen lasi-
rakenteisen nivelen kautta. Liitokseen sijoittuu myös lipunmyynti- ja myymälätila. Kil-
pailuehdotuksessa esitin mahdollisuuden tehdä yhteys lasinivelen lisäksi myös maan 
alta samasta paikasta.
 Näyttelytilat sijoittuvat siten, että suurin näyttelytila on laajennuksen pohjois-
puolella avoimessa tilassa. Kokoelmatila ja pienempi vaihtuvien näyttelyiden tila on 
sijoitettu osaksi palikoita. Näyttelytilat ovat rajattavissa tai suljettavissa niin, ettei yh-
den tilan sulkeminen haittaa näyttelykiertoa.
 Kilpailuehdotuksessa sijoitin juhlasalin sekä ravintolan järvinäkymien äärelle. 
Ravintolalla on lisätilaa ylemmässä kerroksessa olevalla tasolla. Laajennuksen itä- ja 
eteläosista avautuu näkymiä puistoon sekä järvelle. Ravintolaa ja muita palvelutiloja 
on mahdollista käyttää menemättä näyttelytilojen puolelle.
 Henkilökunnan tilat ovat keskenään samassa kerroksessa. Huoltotilat ovat lo-
gistisesti edullisessa paikassa rakennuksen luoteissivulla olevan ulkoyhteyden luona 
sekä saman hissi- ja porrasyhteyden ympärillä. Arkisto- ja varastotilat sijoittuvat kella-
rikerrokseen maan alle. Tilojen sijoittelussa on huomioitu pohjoisen valon käyttö.

TYPOLOGIALLE KEHYKSET
YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMISEN,
MAISEMOINNIN JA TOIMINNALLISUUDEN 

EHDOILLA = RAKENNUSMASSA

KUVA 3.19 Lopullinen kilpailuehdotuksen rakennusmassa.

+108,40

+104,40
“INNER WOOD 
LOUNGE”

TAIDEVARASTO+101,20

JUHLASALIKOKOELMAT

AVOTSTO AVOTSTO

VAIHTUVAT 
NÄYTTELYT 1

KUVA 3.20 Kilpailuehdotuksen leikkauspiirustus (ei mittakaavassa).
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RAKENNEPERIAATE VARIAATIO VARIAATIO VARIAATIO

YLÄPOHJA

LASIELEMENTTI

KANTAVA RAKENNE, PILARI

JULKISIVUPUU

VESIKATTO

VALAISTUKSEN
ASENNUSKOHTIA

KUVA 3.22 Julkisivun rakenneperiaate (ei mittakaavassa).

 Tilapalikoiden välissä on lasiseinällä rajattu vihertila, jossa kasvaa puu. Puu 
symboloi Serlachiusten historiaa ja muistuttaa taidesäätiön juurista. Sen kautta raken-
nuksen keskelle saadaan luonnonvaloa ja erityistä tunnelmaa.

3.2.3 Rakenteet

Kilpailuehdotus on rakenteiltaan yksinkertainen. Tilapalikoiden seinät toimivat kan-
tavina rakenteina. Ala- ja välipohjat ovat betonirakenteisia. Yläpohjarakenne toteute-
taan palkkien avulla, jotka tukeutuvat pilareihin sekä tilapalikoiden seiniin. Ulkoseinät 
ovat pääosin lasia ja ne koostuvat lasielementeistä.
 Kehitin kilpailuehdotukseen idean julkisivurakenteesta. Ulkoseinä verhoillaan 
paksuilla puurimoilla, jotka kiertävät koko rakennuksen ympäri. Puut ovat kookkaat, 
tässä tapauksessa 300 millimetriä korkeat, jolloin ne ovat kestävät ja näyttävät. Puut 
ovat elementtejä, joita voi varioida tarpeen mukaan, jolloin voidaan vaikuttaa raken-
nuksen valoisuuteen ja näkymiin sekä hallita passiivista lämpöenergiaa.

KUVA 3.21 Kilpailuehdotuksen tilakaavio.

TOIMISTOT
SAUNA

KONSER-
VOINTI

“OLOHUONE”
JUHLASALI

NÄKYMÄT

NÄKYMÄT
RAVINTOLA

+TERASSI
“GARDEN VIEW
LOUNGE”

NÄKYMÄT

POHJOINEN VALO

VAIHTUVAT 1

AURINGON PAISTE



36

4 JATKOSUUNNITELMA

Mielestäni Gösta Serlachiuksen taidesäätiön järjestämään Serlachius-museo Göstan 
laajennuksen suunnittelukilpailuun tekemäni kilpailuehdotus oli hyvä lähtökohta jat-
kokehittämiselle. Ehdotuksen konsepti oli joustava mahdollisia muutoksia ajatellen 
ja osa siihen tekemistäni ratkaisuista oli sen arvoisia, että niitä oli mielekästä tutkia 
lisää. Toisaalta osa ratkaisuista oli jäänyt viitteellisiksi, joten niitä oli syytä tarkentaa ja 
syventää.
 Jatkosuunnitelmassa pyrin vastaamaan paremmin suunnittelukilpailun tehtä-
vänannon haasteisiin sekä korjaamaan kilpailuehdotuksessani olleita toiminnallisia 
puutteita. Tutkin tarkemmin rakenteita rakenneleikkausten ja julkisivuotteiden avulla. 
Pyrin myös ottamaan huomioon joitakin kilpailun arvostelupöytäkirjassa mainittuja 
asioita, joita kilpailun tuomaristo oli muissa kilpailuun saapuneissa ehdotuksissa pi-
tänyt hyvänä tai huonona asiana. Olen laatinut edellä mainittujen toimenpiteiden pe-
rusteella kilpailuehdotuksestani edelleen kehitetyn uuden suunnitelman.

4.1 Lähtökohdat

Minulla oli kolme selkeää vaihtoehtoa kilpailuehdotuksen jatkokehittämiselle:

1. Säilyttää ehdotus pääpiirteissään ennallaan, mutta parantaa toimin-
nallisuutta sekä arkkitehtuurin kokonaisotetta pienin muutoksin.

2. Säilyttää kilpailuehdotuksen konsepti ja arkkitehtoniset ideat, mutta 
tarkastella kriittisemmin esimerkiksi toiminnallisuutta sekä rakennuksen 
suhdetta ympäristöönsä.

3. Kehittää kokonaan uusi konsepti ja suunnitelma.

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa eimerkiksi miettimällä joidenkin tilojen sijaintia 
uudelleen ja tarkentamalla ideoimaani julkisivurakennetta kilpailuehdotuksesta olisi 
kehittynyt aavistuksen viimeistellympi versio, jonka sijaintipaikka ja arkkitehtoninen 
ilme olisivat pysyneet samanlaisina. Tämä olisi ollut ehkä vähiten työläs, mutta koin, 
että siinä ei ollut tarpeeksi mielenkiintoa.
 Toinen vaihtoehto mahdollistaa tarvittaessa suuretkin muutokset. Siinä on 
mahdollista muokata ehdotusta vapaammin tarkastelemalla uudelleen tiettyjä asioita, 
kuten laajennuksen tarkkaa sijaintipaikkaa sekä laajennuksen ulkomuotoa. On kuiten-
kin muistettava ottaa huomioon alkuperäisen konseptin käyttökelpoiset lähtökohdat 
ja ideat.
 Vaihtoehdosta kolme koin, että ei olisi mielekästä hylätä kehityskelpoista ja 
arkkitehtonisesti vaikuttavaa konseptia. Tällöin olisi syntynyt kilpailuehdotuksen rin-
nalle toinen uusi ja erilainen suunnitelma, jolla ei välttämättä olisi mitään sidettä te-
kemääni suunnittelukilpailutyöhön.
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 Oman mielenkiinnon sekä diplomityön prosessin kannalta päädyin vaihtoeh-
toon kaksi. Tällöin jatkokehittäminen oli kiintoisaa ja pystyin myös kehittämään omaa 
ajatteluani. Lisäksi opin kyseenalaistamaan aiemmin tekemiäni ratkaisuja. Toisaalta 
minun oli myös osattava arvostaa aiemmin tekemiäni ratkaisuja sekä pitää niistä kiin-
ni.

4.2 Jatkosuunnittelun periaatteet

Lähdin jalostamaan kilpailuehdotustani edellä kuvaamistani lähtökohdista. Seuraa-
vassa selostan havainnollistavien kuvien avulla miten olen päätynyt tiettyihin suun-
nitteluratkaisuihin. Ratkaisut pohjautuvat omiin tutkimuksiini ja havaintoihini sekä 
muilta saamiini kommentteihin. Mielestäni myös kilpailun arvosteluissa esitetyt nä-
kökulmat oli syytä ottaa vakavasti muistaen kuitenkin säilyttää vahvoina alkuperäisen 
konseptin perusperiaatteet.

 

 
 Arvostelupöytäkirjassa (2011, 12) todettiin, että kartanorakennus vaatii ympä-
rilleen väljyyttä. Kilpailutyössä olin sijoittanut laajennuksen välittömästi kartanora-
kennuksen länsipuolelle. Kokeilin siirtää laajennusta enemmän irti kartanorakennuk-
sesta, joka osoittautui mielestäni hyväksi ratkaisuksi.
 Kilpailuehdotuksessa ratkaisin liittymisen olemassa olevaan kartanorakennuk-
seen maanpäällisen lasirakenteisen nivelen kautta. Esitin mahdollisuuden tehdä yhte-

JATKOSUUNNITELMAN LÄHTÖTILANNE (KILPAILUTYÖ)

KUVA 4.1 Jatkosuunnitelman lähtötilanne (kilpailuehdotus).

MASSAN SIIRTO

VÄLJY
YTTÄ

KUVA 4.2 Massan siirto.



38

ys lasinivelen lisäksi myös maan alta samasta paikasta. Arvostelupöytäkirjassa (2011, 
12) kyseenalaistettiin maanpäällisen liittymisen sopivuus ympäristöön vaikka se olisi-
kin toteutettu eleettömästi ja sirosti lasirakenteisena. Jatkosuunnitelmassa päätin, 
että maanalainen yhteys kartanorakennukseen riittää. Ratkaisusta on myös se etu, että 
laajennuksen ja kartanorakennuksen väliin jää vapaata tilaa, josta aukeaa näkymiä.
 Lisäksi pohdin laajennuksen korkoja uudelleen. Kyseenalaistin kilpailueh-
dotukseni sisäänkäynnin kohdalla olleen korkean massan tarpeellisuuden. Arvokas 
kulttuuriympäristö sekä kartanorakennuksen säilyttäminen hierarkkisesti pääraken-
nuksena vaativat uudisrakennukselta hillitympää suhtautumista ympäristöön. Päätin 
madaltaa rakennusmassaa siten, että sen räystäskorko asettuu kartanorakennuksen 
räystäskoron tasolle. Näiden toimenpiteiden jälkeen laajennus istui jo paremmin kar-
tanoalueelle.

 

 
 

 Toiminnallisuuden osalta ensimmäinen kehitysasia oli huollon toiminnan pa-
rantaminen. Varsinkin keittiön huollon toiminta oli ongelma kilpailutyössäni. Jatkoke-
hityksessä lohkaisin rakennusmassaan selvän aukon huoltopihaa varten.
 Sain muodostettua selkeämmän sisäänkäyntipihan venyttämällä rakennuksen 
massaa pohjoisen suuntaan. Näin laajennus ja sen sisäänkäynti näkyvät paremmin jo 
kaukaa saapumissuunnasta lähestyttäessä. Tällöin kuitenkin vanha jääkellari sekä au-
totalli joudutaan siirtämään tai purkamaan pois laajennuksen tieltä.
 Yhtenä lähtökohtana kilpailutyössäni oli säilyttää pihapiirin muut olemassa 
olevat rakennukset. Jatkokehityksessä halusin ottaa toisenlaisen lähtökohdan ja koska 

VENYTYS

HILLITYMPI SUHTAUTUMINEN 
YMPÄRISTÖÖN

MUODOSTUU SELKEÄMPI
SAAPUMISPIHA

KUVA 4.4 Toimenpiteitä.

TILAN LOHKAISEMINEN HUOLTOPIHALLE

KUVA 4.3 Huoltopiha.
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se arvostelupöytäkirjassa kilpailutuomaristonkin toimesta todettiin, niin päätin, että 
tarvittaessa muut pihalla olevat rakennukset on soveliasta purkaa.
 Kyseenalaistin kilpailuehdotukseni toiminnallisuutta enemmänkin. Halusin 
sommitella tilat selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja saada aikaan moitteetta toimivan 
kokonaisuuden. Konseptini joustavan palikkaperiaatteen ansiosta tiloja oli helppo ko-
keilla eri paikoissa ja lopulta tiloille löytyi uudet luontevat sijainnit.

 

TOIMINNALLISUUDEN UUDELLEEN TARKASTELU

?

KUVA 4.5 Toiminnallisuuden tarkastelu uudelleen

LOPULLINEN TILOJEN SIJOITTELU

KUVA 4.6 Palikat lopullisilla paikoillaan

SISÄÄNKÄYNTI OMAKSI PALIKAKSI

PUU-TEEMAN VAHVISTAMINEN

KUVA 4.7 Puuaiheet ja sisäänkäynti
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 Rakennuksen sisällä oleva puu oli yksi aihe kilpailutyössäni. Se symboloi Serla-
chiusten historiaa ja muistuttaa taidesäätiön juurista. Mielestäni teemaa oli syytä vah-
vistaa ja ottamalla puut osaksi palikkasommitelmaa sain suunnitelmaani enemmän 
syvyyttä.
 Kilpailuehdotuksessani sisääntulo tapahtui ikään kuin rakennusmassan kul-
man alta. Rakennusmassan nouseminen korkeaksi sisäänkäynnin kohdalla korosti si-
säänkäyntiä. Jatkosuunnitelmassa korostin sisäänkäyntiä ottamalla sen palikkateeman 
mukaisesti omaksi erilliseksi palikaksi. Sijoittamalla sisäänkäyntipalikan rakennusmas-
san ulkopuolelle sain korostettua sisäänkäynnin paikan.
 Näillä kaikilla toimenpiteillä loin jatkosuunnitelmalle perusperiaatteet, joihin 
toiminnallisuus, tilojen sijoittelut ja rakennuksen arkkitehtoninen ilme tukeutuu.

4.3 Toiminnallisuus

Jatkosuunnitelman tavoitteena oli parantaa ja selkiyttää laajennuksen toiminnalli-
suutta verrattuna kilpailuehdotukseen. Kilpailuehdotukseen olin tehnyt joitain tietoi-
sia kompromisseja, mutta halusin nyt lähteä järjestelemään tiloja uudelleen selkeäm-
piin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Jatkosuunnitelman tilaohjelma on liitteessä 1.
 Massallisten ratkaisujen ansiosta laajennuksen huomaa jo kaukaa saapumis-
suunnasta tultaessa. Sisäänkäynti erottuu omana palikkanaan sisääntulopihalla. Si-
säänkäynnin jälkeen tulijalle aukeaa sisääntuloaula. Myymälä sekä muut aulapalve-
lutilat ovat heti saavutettavissa. Aulasta voi katsella näkymiä kartanorakennuksen 
eteläpuoliseen muotopuutarhaan. 
 Laajennuksen pohjoisosaan sijoitin kokous- ja edustustilat, joiden juhlasali 
avautuu tarvittaessa siirtoseinällä aulaan. Juhlasali voi palvella myös näyttelytilana. 
Saunaosasto on sijoitettu toiseen kerrokseen ja sen terassi avautuu länteen. 
 Aulasta aukeaa heti näkymä myös suureen vaihtuvien näyttelyiden tilaan ja 
sen puuaiheeseen. Näyttelytilaan saavutaan laskeutumalla portaat alas puun vierestä. 
Suuresta näyttelytilasta voi jatkaa kokoelmatilojen kautta pienempään näyttelytilaan, 
josta taas edelleen maanalaista yhdyskäytävää pitkin kartanorakennukseen.
 Ravintolan paikka on sama kuin kilpailuehdotuksessani. Se sijaitsee parhaiden 
järvinäkymien äärellä laajennuksen eteläosassa. Mielestäni se on oikea paikka ravinto-
lalle näkymien ja ilmansuunnan perusteella. Terassin kautta pääsee myös helposti kul-
kemaan muotopuutarhaan. Ravintolaa voi käyttää myös menemättä näyttelytiloihin. 
Näyttelytilat ovat rajattavissa, jolloin rakennukseen muodostuu julkinen kaikille avoin 

LOPULLINEN RAKENNUSMASSA

KUVA 4.8 Lopullinen rakennusmassa



41

vyöhyke sekä maksullinen näyttelytilojen vyöhyke.
 Toimisto- ja huoltotilat sijaitsevat laajennuksen lounaisosassa. Huoltopiha 
sijoittuu suuren näyttelytilan sekä toimisto- ja huoltotilojen väliin. Huoltotilat ovat 
pohjakerroksessa ja ne ovat logistisesti edullisesti huoltopihan äärellä. Toimistotilat 
sijaisevat huoltotilojen yläpuolella ja niistä avautuu näkymiä moneen suuntaan.
 Arkisto ja taidevarasto sekä sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone sijoittu-
vat maanalaiseen kellarikerrokseen. Ne ovat lyhyen hissi- ja porrasyhteyden päässä 
huoltotiloista sekä huoltopihasta. Väestönsuoja sijoittuu puolestaan pohjakerrokseen 
näyttelytilojen läheisyyteen, kokous- ja edustustilojen alapuolelle. Se toimii rauhan ai-
kana näyttelytilojen varastona. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennuksen keskellä 
aulapalveluiden yläpuolella, josta on helppo järjestää ilmanvaihto ympäri rakennusta.
 Tilaohjelmaa olen kehittänyt ratkaisuuni sopivaksi siten, että esimerkiksi ylei-
sö-wc-tiloja on kaksin kappalein. Yhdet suuremmat wc-tilat ovat aulatilojen yhteydes-
sä ensimmäisessä kerroksessa ja toiset pienemmät wc-tilat ovat ravintolatilan yhtey-
dessä.

 

 Laajennuksen huoltoyhteyksien toimintaan olen kiinnittänyt erityistä huomio-
ta. Huoltopiha on riittävän suuri ja huolto- ja kiinteistönhoidolliset tilat keskittyvät 
sen yhteyteen. Käsittelytila, jossa teokset otetaan vastaan ja puretaan, sijaitsee keskei-
sellä paikalla näyttelytiloihin ja arkistotiloihin nähden. Käsittelytilasta on suora
yhteys ulos ja sen kautta pääsee välittömästi näyttelytiloihin tai tarvittaessa tavarahis-
sillä kellarikerroksen arkisto- ja varastotiloihin. Näyttelytiloihin on ulkoa myös suora 
yhteys suuren tehtävänannossa vaaditun oven kautta. Keittiön huolto toimii suoravii-
vaisesti ja selvästi paremmin kuin kilpailuehdotuksessani.

POHJOINEN VALO

NÄKYMÄT

NÄKYMÄT

NÄKYMÄT

RAVINTOLA +
TERASSI

TOIMISTOTILAT

NÄYTTELYTILAT

SISÄÄNKÄYNTI,
PALVELUT

KOKOUS- JA
EDUSTUSTILAT

HUOLTOTILAT

SAAPUMINEN

KUVA 4.9 Tilakaavio.
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 Näyttelytiloihin tullaan aulatilasta. Siihen liittyy symboliikkaa, kun suureen 
näyttelytilaan saavutaan portaita pitkin puun vierestä. Näyttelyiden kiertämisen jäl-
keen poistutaan taas vastaavasti puun vierestä nousten portaita ylös. Näyttelykierto 
ei katkea vaikka joku näyttelytiloista väliaikaisesti suljettaisiinkin.

POISTUMINEN PUUN VIERESTÄ

SAAPUMINEN PUUN VIERESTÄ

GÖSTAAN

KUVA 4.11 Esimerkki näyttelykierrosta.

NÄYTTELYTILAT

HUOLTOPIHA

KÄSITTELYTILA

HISSI TAIDEVARASTOON

KONSERVOINTI

KEITTIÖ

KUVA 4.10 Kaavio huollon toiminnasta.
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4.4 Rakenteet ja materiaalit

Rakenteellisten asioiden tarkentaminen oli yksi tavoite kilpailuehdotuksen kehittämi-
sessä. Otin jatkosuunnittelussa rakenteet tarkemmin huomioon ja pyrin miettimään 
ratkaisut niin, että ne pystyttäisiin oikeasti toteuttamaan. Rakennuksessa käytetyt ma-
teriaalit noudattavat kilpailuehdotuksen linjaa. Yleisimmät materiaalit ovat julkisivuis-
sa esiintyvä puu ja tilapalikoissa käytetty paikalla valettu lautamuotitettu betonisei-
nä. Myös ulkoseinien lasitusjärjestelmissä, ovissa ja ikkunoissa sekä erilaisissa listoissa 
käytetyt metalliosat ja kattomateriaalina käytetty pelti ovat rakennuksen ilmettä hal-
litsevia materiaaleja.

PUU, KÄSITELTY RAAKAPELLAVAÖLJYLLÄ

METALLIT: TERÄS, ALUMIINI

PAIKALLAVALETTU BETONI, LAUTAMUOTTI

PATINOITUVA PELTIKATE

KUVA 4.13 Rakennuksen pääasialliset materiaalit.

KUVA 4.14 Saapuminen näyttelytilaan.
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 Rakennuksen kantavina rakenteina pystysuuntaisille kuormille ovat teräsbe-
toniseinät sekä -pilarit. Yläpohja rakentuu primääri- ja sekundääripalkeista. Primää-
ripalkit ovat liimapuupalkkeja, jotka tukeutuvat kantaviin seiniin sekä pilareihin. 
Sekundääripalkit ovat kertopuupalkkeja. Palkit on mitoitettu lujuudeltaan riittäviksi 
rakennuksen dimensioille. Mitoituksessa on huomioitu myös palkkien toimiminen 
ulokkeina rakennuksen idän puoleisella sivulla. Sellaisiin kohtiin on suunniteltu pilarit, 
joissa uloke ei enää kanna katon kuormaa. Ala- ja välipohjat sekä porrashuoneet ovat 
betonirakenteiset ja toimivat myös jäykistävinä elementteinä.
 Kilpailuehdotuksessa kehitin idean julkisivurakenteesta. Ehdotuksessa laajen-
nuksen lasiset ulkoseinät verhoiltiin paksuilla puurimoilla, jotka kiersivät koko raken-
nuksen ympäri. Kilpailuvaiheessa idea jäi viitteelliseksi ja nyt jatkosuunnitelmassa 
olen tarkentanut sitä. Ideana julkisivupuissa on saada rakennukselle mielenkiintoinen 
ilme. Lisäksi puiden väleistä pääsee valoa sisälle rakennukseen ja 
asettelemalla niitä eri tavoin, voidaan 
vaikuttaa rakennuksista avautuviin nä-
kymiin, valoisuuden säätelyyn sekä pas-
siiviseen lämpöenergiaan.
 Ensimmäisenä julkisivun osana 
rakennuksessa toimivat lasiseinät. La-
siseinät koostuvat moduuleista, jotka 
ovat toisissaan kiinni teräksisillä kiin-
nikkeillä. Lasiseiniä pitää pystyssä pys-
tysuuntainen lasirakenne, jotka toimivat 
tuulipilareina eli ottavat tuulikuormia 
vastaan. Lasimoduulit ovat lämpöä eris-
täviä lasielementtejä.
 VERTIKAALILASIRAKENNE

(TUULIPILARIT)

TERÄSKIINNIKKEET

MODUULI

KUVA 4.15 Lasitusjärjestelmän periaate.

KANTAVAT TERÄSBETONISEINÄT
KANTAVAT PILARIT

PORRASHUONEET

KATTOPALKIT

KUVA 4.14 Kantavat rakenteet.
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 Lasirakenteen ulkopuolella on puujulkisivu. Se rakentuu moduuleista, joiden 
leveys on sama kuin tuulipilareiden jako. Moduulissa vaakasuuntaiset julkisivupuut 
kiinnittyvät pystysuuntaiseen puuosaan. Sen avulla moduuli kiinnitetään roikkumaan 
yläpohjan liimapuupalkeista, jolloin niille ei tarvitse tehdä maahan omaa perustusta. 
Lasiseinän ja julkisivumoduulin väliin on mitoitettu pieni huoltotila esimerkiksi ikku-
noiden pesua varten.
 Tekniikalle on varattu tila huoneiden alakatoissa. Yläpohjassa liimapuupalkki-
en välissä voidaan myös viedä tekniikkaa, esimerkiksi ilmanvaihtoa. Yläpohjan eriste 
asettuu liimapuupalkin yläosaan, sekundäärikertopuupalkkien väliin, joten niiden ala-
osaan jää hyvää tilaa tekniikalle. Liimapuupalkit kestävät jonkin verran myös rei’itystä. 

KUVA 4.16 Julkisivupuiden ripustus kattopalkkeihin.

TERÄSKIINNIKKEET

MODUULI

KATTOPALKIT

LIIMAPUUPALKKI
(PRIMÄÄRI)

KERTOPUUPALKKI
 (SEKUNDÄÄRI)

BETONI

JULKISIVUPUUT

LASITUSJÄRJESTELMÄ

VERTIKAALILASIRAKENNE (TUULIPILARI)

TEKNIIKKA

TEKNIIKKA

VESIKATE

ERISTE

SORA

TERÄSKIINNIKKEET

HUOLTOTILA

ALAKATOT,
AKUSTIIKKAPINNOITE

ERISTE

JULKISIVUMODUULIN 
KIINNITYS PALKKIIN

LIIMAPUUPALKKIEN VÄLISSÄ 
KULKEE TEKNIIKKAA JA PALKKI
KESTÄÄ REI’ITYSTÄ

KUVA 4.17 Rakenneperiaate (ei mittakaavassa).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

 Pidin kilpailuehdotustani Gösta Serlachiuksen taidesäätiön järjestämään Ser-
lachius-museo Göstan laajennuksen suunnittelukilpailuun hyvänä lähtökohtana jat-
kokehittämiselle. Kilpailuvaiheessa olin onnistunut kehittämään mielenkiintoisen ja 
joustavan konseptin, jota oli mahdollista muokata. Osa kilpailuehdotuksen ideoista oli 
jäänyt viitteellisiksi, joten niitä oli luontevaa tarkentaa ja syventää.
 Suunnittelun aikana oli tärkeää, että osasi kyseenalaistaa kilpailuvaiheessa 
tehtyjä ratkaisuja. Tällöin oli mahdollista esimerkiksi vapauttaa tiettyjä massallisia lin-
joja tai muuttaa tilajaottelua. Se antoi pelivaraa suunnittelutyölle. Toisaalta minun oli 
myös osattava arvostaa aiemmin tekemiäni ratkaisuja sekä pitää niistä kiinni. Myös 
muilta ihmisiltä saamani kommentit auttoivat minua näkemään asioita uudessa valos-
sa.
 Diplomityö osoitti, että kilpailuvaiheen ehdotuksesta on mahdollista työstää 
edelleen laadukas ja uusi suunnitelma. Kilpailuvaiheessa ideat saattavat usein jää-
dä viitteellisiksi, mutta jatkokehityksessä on aikaa jalostaa niitä pidemmälle ja saada 
suunnitelmaan enemmän todenmukaisuutta.  Jatkosuunnittelu ei ollut aina helppoa, 
mutta edellä mainitut seikat tekivät jatkokehittämisestä kiintoisaa ja pystyin lisäksi 
kehittämään omaa ajatteluani. Tuloksena syntyi kilpailuehdotuksesta kehitetty uusi 
suunnitelma, joka on monilta osin tarkentunut ja kehittynyt kilpailuehdotukseen ver-
rattuna.
 Suunnittelutyön lisäksi mielenkiintoista oli Gösta Serlachiuksen taidesäätiön ja 
Serlachiuksen suvun historian tutkiminen. Se antoi perspektiiviä suunnittelutehtäväl-
le ja loi sille perustan.
 Diplomityön haasteena oli hyvän ja toimivan suunnitelman tuottamisen lisäksi 
pitää kokonaisuus selkeänä ja loogisena. Onnistuin luomaan diplomityöstä suunnitte-
lutehtävän kannalta kattavan kokonaisuuden, joka koostuu tausta- ja historiatiedois-
ta, kilpailuvaiheesta sekä jatkokehitysvaiheesta.
 Matka suunnittelukilpailun alkamisesta jatkosuunnitelman viimeistelyyn oli 
prosessi, jossa syntyi kaksi riittävän erilaista, mutta kuitenkin vahvasti samoille peri-
aatteille nojautuvaa suunnitelmaa. Yhdessä tutkimuksellisen osuuden kanssa diplomi-
työstä rakentui kokonaisuus, jossa eri osat tukevat toisiaan.



47

LÄHTEET

Alho, K. 1961. Suomen teollisuuden suurmiehiä. Porvoo – Helsinki, WSOY. 338 s.

Arvostelupöytäkirja. 2011. Serlachius-museo Göstan laajennus – yleinen kansainvä-
linen suunnittelukilpailu 1.12-2010 - 4.3.2011. 2011. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. 
67 s.

Heikkilä, T. 2001. Kulttuurimaiseman suojelu. Teoksessa: I. Lounatvuori & L. Putkonen 
(toim.). Rakennusperintömme – kulttuuriympäristön lukukirja. Helsinki, Ympäristömi-
nisteriö ja Museovirasto. 189-191.

Keskisarja, T. 2010. Vihreän kullan kirjous; G. A. Serlachiuksen elämä ja afäärit. Helsin-
ki, Kustannusosakeyhtiö Siltala. 350 s.

Kilpailuohjelma. 2010. Serlachius-museo Göstan laajennus – yleinen kansainvälinen 
suunnittelukilpailu 1.12-2010 - 4.3.2011. 2010. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. 23 s.

Koskinen, H. 2001. Teollisuus luo kulttuuriympäristöjä. Teoksessa: I. Lounatvuori & 
L. Putkonen (toim.). Rakennusperintömme – kulttuuriympäristön lukukirja. Helsinki, 
Ympäristöministeriö ja Museovirasto. 112-114.

Kärki, P. & Vatilo, M. 2001. Lukijalle. Teoksessa: I. Lounatvuori & L. Putkonen (toim.). 
Rakennusperintömme – kulttuuriympäristön lukukirja. Helsinki, Ympäristöministeriö 
ja Museovirasto. 5.

Lehdistötiedote. 2011. Barcelonalainen MX_SI architectural studio Serlachius-museo 
Göstan laajennuksen toteuttajaksi. 2011. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. 1 s.

Lounatvuori, I. 2001. Kartanot – kulttuurimaiseman säätyläiset. Teoksessa: I. Lounat-
vuori & L. Putkonen (toim.). Rakennusperintömme – kulttuuriympäristön lukukirja. 
Helsinki, Ympäristöministeriö ja Museovirasto. 34-39.

Lounatvuori, I. & Putkonen M. (toim.). 2001. Rakennusperintömme – kulttuuriym-
päristön lukukirja. Helsinki, Ympäristöministeriö ja Museovirasto. 221.

Mänttä-Vilppula. (a) Mänttä-Vilppulan historia. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011].
Saatavissa: http://www.manttavilppula.fi/kuntainfo/mantta-vilppulan_historia/. 

Mänttä-Vilppula. (b) Talous ja tilastot. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011].
Saatavissa: http://www.manttavilppula.fi/kuntainfo/talous_ja_tilastot/. 

Mönkkönen, M. 1992. Vanhan Ruoveden historia: III:8, 1, Mäntän historia 1860-1947. 
Mänttä, Mäntän kaupunki ja Mäntän seurakunta. 386 s.



48

M-real. 2010. Milestones, A merger creates M-real. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011].
Saatavissa: http://www.m-real.com/company/Pages/Milestones.aspx.

Pitkänen, M. 2008. Kultaisen polun kulkijat; Akseli Gallen-Kallelan, G. A. Serlachiuk-
sen ja Gösta Serlachiuksen yhteisiä vaiheita. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. 127 s.

Rautamäki, M. 2001. Lähtökohtana maisema. Teoksessa: I. Lounatvuori & L. Putkonen 
(toim.). Rakennusperintömme – kulttuuriympäristön lukukirja. Helsinki, Ympäristömi-
nisteriö ja Museovirasto. 8-14.

Reenpää, L. 1981. Serlachiuksen suku; sukuselvitys. Helsinki, Otava. 235 s.

Serlachius-museot. (a) Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011]. 
Saatavissa: http://www.serlachius.fi/index.php?k=110226.

Serlachius-museot. (b) Puisto ja ympäristö. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011].
Saatavissa: http://www.serlachius.fi/index.php?k=110757.

Serlachius-museot. (c) Lehdistö. [WWW]. [Viitattu 10.10.2011].
Saatavissa: http://www.serlachius.fi/index.php?k=161073.

Valtonen, M. 2008. Biografiakeskus. Vuorineuvos Gustaf Serlachius [WWW]. [Viitattu 
10.10.2011]. Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1774.

Vesikansa, J. 2008. Biografiakeskus. Vuorineuvos R. Erik Serlachius [WWW]. [Viitattu 
10.10.2011]. Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=575.



LIITE 1: Jatkosuunnitelman tilaohjelma

T I L A O H J E L M A A L A  m 2 K P L Y H T .  m 2

AULAPALVELUT 235

sisääntulo 100 1 100

lipunmyynti ja myymälä 40 1 40

myymälän varasto 10 1 10

vaatesäilytys 30 1 30

varustevarasto 10 1 10

wc / m 20 1 20

wc / n 20 1 20

wc / inva 5 1 5

KOKOUS- JA EDUSTUSTILAT 461

juhlasali 250 1 250

opetustila 65 1 65

aputilat 20 1 20

varasto 20 1 20

tuolivarasto 20 1 20

saunaosasto 86 1 86

RAVINTOLA- JA KEITTIÖTILAT 271

ravintolasali 120 1 120

wc / m 7 1 7

wc / n 7 1 7

keittiö 80 1 80

jätekylmiö 2 1 2

ravintolan varasto 35 1 35

sosiaalitilat 20 1 20

NÄYTTELYTILAT 1130

vaihtuvat näyttelyt 1 700 1 700

vaihtuvat näyttelyt 2 100 1 100

kokoelmat (galleria) 330 1 330

KOKOELMIEN HOITO- JA SÄILYTYSTILAT 580

arkisto 140 1 140

taidevarasto 280 1 280

konservointi 100 1 100

käsittely 60 1 60

TOIMISTOTILAT 407

toimistohuone 12 12 144

toimistohuone 18 2 36

avotoimisto 25 2 50

taukotila (keittiö, kirjasto, olohuone) 85 1 85

kopiointi 10 1 10

varasto 20 1 20

sosiaalitila 21 2 42

wc 10 2 20



T I L A O H J E L M A A L A  m 2 K P L Y H T .  m 2

AULAPALVELUT 235

sisääntulo 100 1 100

lipunmyynti ja myymälä 40 1 40

myymälän varasto 10 1 10

vaatesäilytys 30 1 30

varustevarasto 10 1 10

wc / m 20 1 20

wc / n 20 1 20

wc / inva 5 1 5

KOKOUS- JA EDUSTUSTILAT 461

juhlasali 250 1 250

opetustila 65 1 65

aputilat 20 1 20

varasto 20 1 20

tuolivarasto 20 1 20

saunaosasto 86 1 86

RAVINTOLA- JA KEITTIÖTILAT 271

ravintolasali 120 1 120

wc / m 7 1 7

wc / n 7 1 7

keittiö 80 1 80

jätekylmiö 2 1 2

ravintolan varasto 35 1 35

sosiaalitilat 20 1 20

NÄYTTELYTILAT 1130

vaihtuvat näyttelyt 1 700 1 700

vaihtuvat näyttelyt 2 100 1 100

kokoelmat (galleria) 330 1 330

KOKOELMIEN HOITO- JA SÄILYTYSTILAT 580

arkisto 140 1 140

taidevarasto 280 1 280

konservointi 100 1 100

käsittely 60 1 60

TOIMISTOTILAT 407

toimistohuone 12 12 144

toimistohuone 18 2 36

avotoimisto 25 2 50

taukotila (keittiö, kirjasto, olohuone) 85 1 85

kopiointi 10 1 10

varasto 20 1 20

sosiaalitila 21 2 42

wc 10 2 20

HUOLTOTILAT 239

valvomo 17 1 17

siivouskeskus 30 1 30

välivarasto 35 1 35

huoltovälinevarasto 15 1 15

jätehuone 22 1 22

varasto / väestönsuoja 120 1 120

TEKNISET TILAT 419

sähköpääkeskus 32 1 32

lämmönjakohuone 57 1 57

ilmanvaihtokonehuone 330 1 330

OHJELMA-ALA YHTEENSÄ (ei teknisiä tiloja) 3323

RAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT
kerrosala 5280 m2

bruttoala 5500 m2

tilavuus 33 300 m3



LIITE 2: Kilpailuvaiheen planssit (A3-pienennökset)
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+108,40
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+101,20

LAAJENNUS

GÖSTA

NÄKYMÄ SISÄÄNTULOPIHALTA

LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN

JULKISIVU POHJOISEEN

1 / 5SERLACHIUS-MUSEO GÖSTAN LAAJENNUS

Rakennusmassa on sijoitettu Joenniemen länsipuolelle, jolloin olemassa oleva puutarha sekä näkymät voidaan säilyttää 
koskemattomana.

Lisäksi rakennusmassa on sovitettu maisemaan ja ympäristöön korkeusasemia mukailemalla. Olemassa olevan Gösta-
museon kohdalla on korkeammalle nostettu sisäänkäyntiosa. Rakennusmassa laskee niemen kärkeä kohti. Se hakee linjoja 
ja typologiaa ympäröivästä rakenteesta. Rakennuksen kehyksen sisällä olevat palikkamaiset massat vertautuvat muihin 
suorakulmion muotoisiin rakennuksiin.

Paikoin rakennusmassa on hyvin näyttävä, kuten esimerkiksi sisääntulon kohdalta ja puutarhaa reunustavalta osalta
Göstan vieressä. Toisaalta se sulautuu maastoon ja puiden suojaan esimerkiksi lounaiskärjestään ja länsipuolen
julkisivultaan.

Toiminnallisesti suunnitelma on hyvin suoraviivainen ja helppokulkuinen.

Sisääntulo tapahtuu sisääntulopihalta, rakennuksen kulmasta, ikäänkuin rakennusmassan kulman alta.

Liitos olemassa olevaan Gösta-rakennukseen on toteutettu eleettömän lasirakenteisen nivelen läpi,  johon sijoittuu
lipunmyynti- ja myymälätila. Tämän liitoksen kautta kulku olemassa olevan ja uuden rakennuksen välillä on helppoa. Kulku 
on järkevää tehdä myös alemman kerroksen kautta, kuten ehdotuksessa on esitetty.

Näyttelytilat ovat suljettavissa ja rajattavissa niin, että yhden tilan sulkeminen ei estä kiertoa muissa tiloissa. Suurin
näyttelysali on vapaata avointa tilaa, jota voidaan rajata siirtoseinin tai verhoin näyttelystä riippuen. Samoin se voidaan 
tarvittaessa sulkea sisääntuloaulan puolelta ja siten vaikuttaa esimerkiksi kiertoon tai näkymiin.

Juhlasali on myös helposti suljettavissa ja toisaalta se on hyvällä sijainnilla, jos sitä käytetään näyttelytilana. Sen vieressä 
on lasilla rajattu pieni vihertila. Sen kautta rakennuksen keskelle saadaan  luonnonvaloa ja erityistä tunnelmaa. Paikka on 
rentoutumista ja lukemista tai tiedottamista varten.

Ravintolaa ja muita palvelutiloja on mahdollista käyttää menemättä näyttelytilojen puolelle.  Ravintolasta on mahdollista 
ihailla näkymiä puutarhaan ja järvelle. Ravintolasaliin liittyy sitä ylempänä oleva taso, joka toimii ravintolan lisätilana.

Käytännössä kaikki yleisöä palvelevat toiminnat toimivat luontevasti yhdessä tasossa. Sisäänkäynti on puolestaan
luontevasti samassa tasossa pihan ja olemassa olevan museon sisääntulokerroksen kanssa.

Toimistotilat on sijoitettu keskenään samaan kerrokseen, joka helpottaa työskentelyä. Henkilökunta voi kulkea niihin oman 
sisäänkäynnin tai yleisösisäänkäynnin kautta. Henkilökunnan porras on samassa pisteessä yhdessä hissin ja tavarahissin 
kanssa. Kellarikerroksessa sijaitsevat arkistotilat ovat helposti saavutettavissa ja logistisesti edullisessa paikassa.
Konservointila on sijoitettu toimistotilojen kanssa samaan kerrokseen ja sellaiseen paikkaan, jossa se saa luonnonvaloa.

Huolto tapahtuu rakennuksen luoteissivulla olevan sisäänvedon kautta. Siitä on suora suuri ulkoyhteys suurimpaan
näyttelysaliin. Muut ulkoyhteyksiä vaativat tilat on sijoitettu siten, että ulkoyhteys on helppo järjestää esimerkiksi
jätehuoneesta tai henkilökunnan portaan viereisestä käytävätilasta. Korkeusasemat mahdollistavat myös saunaosaston 
terassilta pääsyn ulos. 

Rakenteellisesti rakennus on yksinkertainen. Kantavina rakenteina toimivat pilarit ja huoneita rajaavat seinät ovat
betonirakenteisia. Ala- ja välipohjat ovat betonirakenteisia. ulkoseinät ovat lasielementtejä, joiden edessä rakennusta
kiertää paksut puurimat. Ne voidaan tehdä myös elementeistä, joita voidaan varioida tarpeen mukaan. Puut ovat kooltaan 
esimerkiksi 150 x 300 mm, jolloin ratkaisu on erittäin kestävä ja helposti huollettava. Kookkaat julkisivupuut ovat myös 
hyvin näyttävät.

Runsas puun käyttö yhdistyy historiallisiin ja ekologisiin näkökulmiin. Julkisivun puurimoitusta varioimalla voidaan
helposti vaikuttaa rakennuksen valoisuuteen ja näkymiin sekä myös hallita passiivista lämpöenergiaa. Sisäseinissä
käytetään verhouksena myös puuta, jota on helppo käsitellä. Louhituissa kohdissa sisäseiniin on jätetty kivi/kalliopintaa 
näkyviin, jolla saadaan aikaan mukavaa kontrastia yhdessä puun ja lasin kanssa.

Kaikkiaan suunnitelma on tarpeen mukaan erittäin helposti muokattavissa.

Hyötyala 5150 m2, bruttoala 5800 m2, kerrosala 3120 m2
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Gösta Serlachiuksen taidesäätiö järjesti Serlachius-museo Göstan (Joenniemen kartano) laa-
jennuksen suunnittelusta yleisen kansainvälisen suunnittelukilpailun talvella 2010-2011. Kil-
pailulla haettiin olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sopivaa, arkkitehtonisesti korkeata-
soista ja toimivaa ratkaisua.
 Laadin talvella 2010 - 2011 ehdotuksen tähän Serlachius-museo Göstan laajennuksen 
kilpailuun. Ehdotuksessa pyrin luomaan laajennukselle arkkitehtonisesti korkeatasoisen ja toi-
mivan konseptin sekä etsimään sille parhaan mahdollisen sijaintipaikan.
 Diplomityössäni kehitin kilpailuehdotustani vastaamaan paremmin suunnittelukilpai-
lun tehtävänannon haasteisiin. Korjasin kilpailuehdotuksessani olleita toiminnallisia puutteita 
ja vahvistin arkkitehtuuria todenmukaisempaan suuntaan. Lisäksi tutkin tarkemmin laajen-
nuksen rakenteellisia ratkaisuja. Pyrin ottamaan huomioon myös joitakin kilpailun arvostelu-
pöytäkirjassa mainittuja asioita, joita kilpailun tuomaristo oli muissa kilpailuun saapuneissa 
ehdotuksissa pitänyt hyvänä tai huonona asiana. Laadin edellä mainittujen toimenpiteiden 
perusteella kilpailuehdotuksestani edelleen kehitetyn uuden jatkosuunnitelman.
 Kilpailuehdotukseen olin tehnyt joitain tietoisia kompromisseja. Jatkosuunni-
telmassa lähdin järjestelemään tiloja uudelleen selkeämpiin toiminnallisiin kokonai-
suuksiin.
 Jatkosuunnitelmassa kehitetyn laajennuksen huomaa jo kaukaa saapumis-

GÖSTA

LAAJENNUS

MELASJÄRVI

TAAVETINSAARI

VUOHIJOKI

SAAPUMINEN

JOENNIEMEN KARTANOALUE 1:2000

suunnasta tultaessa. Sisäänkäynti erottuu omana palikkanaan sisääntulopihalla. Si-
säänkäynnin jälkeen tulijalle aukeaa sisääntuloaula. Myymälä sekä muut aulapalve-
lutilat ovat heti saavutettavissa. Aulasta voi katsella näkymiä kartanorakennuksen 
eteläpuoliseen muotopuutarhaan. 
 Laajennuksen pohjoisosaan sijoittuu kokous- ja edustustilat, joiden juhlasali 
avautuu tarvittaessa siirtoseinällä aulaan. Juhlasali voi palvella myös näyttelytilana. 
Saunaosasto on sijoitettu toiseen kerrokseen ja sen terassi avautuu länteen. 
 Aulasta aukeaa heti näkymä myös suureen vaihtuvien näyttelyiden tilaan ja 
sen puuaiheeseen. Näyttelytilaan menemiseen liittyy symboliikkaa, kun sinne saavu-
taan portaita pitkin puun vierestä.  Suuresta näyttelytilasta voi jatkaa kokoelmatilojen 
kautta pienempään näyttelytilaan, josta taas edelleen maanalaista yhdyskäytävää pit-
kin kartanorakennukseen. Näyttelyiden kiertämisen jälkeen poistutaan taas vastaa-
vasti puun vierestä nousten portaita ylös. Puut symboloivat Serlachiusten teollisuus-
suvun historiaa ja muistuttavat taidesäätiön juurista. 
 Ravintola sijaitsee parhaiden järvinäkymien äärellä laajennuksen eteläosassa. 
Terassin kautta pääsee myös helposti kulkemaan muotopuutarhaan. Ravintolaa voi 
käyttää myös menemättä näyttelytiloihin. Näyttelytilat on rajattavissa, jolloin raken-
nukseen muodostuu julkinen kaikille avoin vyöhyke sekä maksullinen näyttelytilojen 

vyöhyke. Näyttelykierto ei katkea, vaikka joku näyttelytiloista väliaikaisesti suljettai-
siinkin.
 Toimisto- ja huoltotilat sijaitsevat laajennuksen lounaisosassa. Huoltopiha 
sijoittuu suuren näyttelytilan sekä toimisto- ja huoltotilojen väliin. Huoltotilat ovat 
pohjakerroksessa ja ne ovat logistisesti edullisesti huoltopihan äärellä. Toimistotilat 
sijaisevat huoltotilojen yläpuolella ja niistä avautuu näkymiä moneen suuntaan.
 Arkisto ja taidevarasto sekä sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone sijoittu-
vat maanalaiseen kellarikerrokseen. Ne ovat lyhyen hissi- ja porrasyhteyden päässä 
huoltotiloista sekä huoltopihasta. Väestönsuoja sijoittuu puolestaan pohjakerrokseen 
näyttelytilojen läheisyyteen, kokous- ja edustustilojen alapuolelle. Se toimii rauhan ai-
kana näyttelytilojen varastona. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee rakennuksen keskellä 
aulapalveluiden yläpuolella, josta on helppo järjestää ilmanvaihto ympäri rakennusta.
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JULKISIVU ETELÄÄN 1:200

3 / 7S E R L A C H I U S - M U S E O  G Ö S T A N  L A A J E N N U S
d i p l o m i t y ö m a r r a s k u u  2 0 1 1

J U H A  M I K K O L A T A R K A S T A J A :  P R O F E S S O R I  H A N N U  T I K K A

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 2
100 m2

VARASTO / VSS
120 m2

KOKOELMAT
330 m2

RAVINTOLASALI
120 m2

TERASSI

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 1
700 m2

KONSERVOINTI
100 m2

KÄSITTELY
60 m2

VÄLI-
VARASTO
30 m2

JÄTE-
HUONE
22 m2

HUOLTO-
VÄLINE-
VARASTO
15 m2

VALVOMO
17 m2

SIIVOUSKESKUS
30 m2

RAVINTOLAN VARASTO
35 m2

KEITTIÖ
80 m2

WC / M
7 m2

WC / N
7 m2

SOS. TILAT
20 m2

+104,40

+104,40 +105,80

GÖSTA

+104,00

A
A

B

B

C C

HUOLTOPIHA

YHDYSKÄYTÄVÄ GÖSTAAN

POHJAKERROS 1:200

NÄKYMÄ RAVINTOLASALISTA

0 5 10 20



SAAPUMINEN NÄYTTELYTILAAN

JULKISIVU ITÄÄN 1:200

4 / 7S E R L A C H I U S - M U S E O  G Ö S T A N  L A A J E N N U S
d i p l o m i t y ö m a r r a s k u u  2 0 1 1

J U H A  M I K K O L A T A R K A S T A J A :  P R O F E S S O R I  H A N N U  T I K K A

IV-KONEHUONE
330 m2

+112,40

SAUNAOSASTO
86 m2

TERASSI

A
A

BB

C C

2. KERROS 1:200 0 5 10 20



JULKISIVU ITÄÄN 1:200

SISÄÄNKÄYNTI +108,40

+104,40 VAIHTUVAT NÄYTTELYT 1VAIHTUVAT NÄYTTELYT 2

YHTEYS GÖSTAAN

GÖSTA

+105,80

LEIKKAUS B-B  1:200

JULKISIVU POHJOISEEN 1:200

5 / 7S E R L A C H I U S - M U S E O  G Ö S T A N  L A A J E N N U S
d i p l o m i t y ö m a r r a s k u u  2 0 1 1

J U H A  M I K K O L A T A R K A S T A J A :  P R O F E S S O R I  H A N N U  T I K K A

0 5 10 20

0 5 10 20

0 5 10 20
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