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TIIVISTELMÄ

Uudesta taidemuseosta Helsinkiin pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2014. Kilpailusta tuli osallistujamäärältään 
samalla myös maailman suosituin arkkitehtuurikilpailu. Taidemuseon suunnittelu on yksi haastavimmista ja kiinnostavimmista 
kohteista, joten koin kyseisen kilpailun kuvastan hyvin omia tavoitteitani arkkitehtuurin saralla. 

Työni tavoitteena on suunnitella hyvin toimiva ja uudenlainen museorakennus, mikä voi olla jatkuvasti muunneltavissa. 
Tilojen tulee olla hyvin keskenään toimivia, selkeitä ja loogisia. Samalla niiden on tarpeen myös luoda oikeanlainen tunnelma 
museosta, missä valo ja varjo toimivat yhdessä museomaisten, rauhallisten ja juhlallisten tilojen kanssa. Rakennuksen suunnit-
telu ei myöskään lopu ulkoseinien ulkopintaan, vaan myös suunnittelualueella sijaitseva ulkotila on tarpeen ottaa huomioon 
rakennuksen luomisvaiheessa. 

Missä tahansa aihepiirissä on tarpeen tuntea sen käsite ja historia hyvin, jotta voidaan ottaa oppia menneestä. On tärkeää 
analysoida mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta, sekä tunnistaa aiheen ongelmat ja tulevaisuudennäkymät. Arkkitehtuurin 
saralla tärkeää on myös analysoida ja tutustua suunnittelualueeseen, jolloin rakennus voidaan oikeita argumentteja käyttäen 
sijoittaa tontilleen. Analyysivaihe myös antaa rakennukselle arkkitehtonisia lähtökohtia. Toinen arkkitehtuurin saralla tärkeä 
osa-alue on inspiraationlähteet sekä referenssikohteet, joihin on mahdollista viitata perustellessa ja kertoessa omista ratkai-
suista. 

Itse suunnitelma on tarpeen esitellä laajasti aloittaen luonnosteluvaiheen piirroksista, siirtyen suuresta mittakaavasta (kau-
punkirakenne) pohjapiirrosten kautta pieneen mittakaavaa (rakenneleikkaus). Piirrosten ja kaavioiden lisäksi suunnitelma 
täytyy avata visuaalisesti näkymäkuvien avulla, mikä kertoo toiminnallisuuden lisäksi materiaalisuudesta ja museon tilojen 
luomasta tunnelmasta. 
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ABSTRACT

The design competition for a new art museum in Helsinki was held in 2014, which at the time was the largest architectural 
competition ever. Designing an art museum is one of the most challenging and interesting tasks when it comes to architectu-
re, and I felt this competition expressed my own architectural goals very well.

The goal is to design a well-functioning and untraditional museum, which can be changed constantly. The spatial arrange-
ment must be functional, clear and logical while at the same time create a right kind of atmosphere for a museum, where 
light and shadow act together with the calm and even ceremonial spaces. The designing of the building doesn’t end where 
the walls end, but also the exterior area on the site should also be considered while creating the building.

In any topic it’s necessary to have knowledge of the history and concept to be able to learn from the past. It is necessary to 
analyze the past, the present and the future and at the same time recognize the problems and the future of the topic. When 
it comes to architecture, it’s also crucial to analyze and get to know the site so the building can be realized in place using 
the right arguments, and to be able to get some architectural basis for it. Another important matter is to find inspiration and 
references which to refer to while telling about your own design.

It’s important to present the design itself by starting with sketches from the first phase, moving from large-scale (cityscape) 
to plans to small-scale (section). In addition to drawings and diagrams it is important to tell the story of the building with the 
help of visualizations, which tell about the functionality of the building as well as the materiality and the atmosphere created 
by the building.
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Diplomityöni pohjautuu Solomon R. Guggenheim-säätiön 
ehdotukseen uudesta Guggenheim-museosta Helsinkiin. 
Lähtölaukaus museon suunnittelulle tapahtui vuonna 2010, 
ja keskustelu siitä kiihtyi puoltaviin ja soraääniin, kunnes 
2014 säätiö yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen ark-
kitehtiliiton kanssa järjesti kansainvälisen avoimen kilpai-
lun uuden museon suunnitelmaksi. Voittajaksi valikoitui 
Ranskalainen arkkitehtitoimisto Moreau Kusunoki sen 
hetkisen arkkitehtuurikilpailuiden historian ennätyssuuresta 
osallistujamäärästä. (http://suomenkuvalehti.fi/jutut/koti-
maa/guggenheim-helsinki-kiistellyn-hankkeen-salatut-taus-
tat-ja-piilovaikuttajat/)

Oma kiinnostukseni kyseistä kilpailua kohtaan syntyi puh-
taasti arkkitehtoniselta pohjalta. Koen museoarkkitehtuurin 
edustavan ammattimme saralla jotain suurta ja juhlallista, ja 
sen suunnittelun olevan etuoikeus sitä tekemään pääseville 
arkkitehdeille. Museoarkkitehtuurissa yhdistyvät suurempi 
kaupunkikuva julkisen rakennuksen konseptin ja tilalli-
sen rikkauden kanssa. Museoarkkitehtuurissa pääsee sen 

suunnittelija yhtä lailla pohtimaan puhtaan selkeitä logistisia 
ongelmia, kuin myös tilojen intiimimpää suhdetta sen käyt-
täjiin. Siihen sisältyy siis arkkitehtuurin kaksi hyvin erilaista 
ääripäätä.

Ottamatta kantaa itse rakennuksen tai sen järjestämän tahon 
poliittisiin ja taloudellisiin motiiveihin, haluan seuraavaksi 
esiteltävän suunnitelman avulla luoda Helsingissä historialli-
selle, näkyvälle ja tärkeälle paikalle sijoitettavan omanlaisensa 
rakennuksen, mikä ei ainoastaan toimi varastona taiteelle, 
vaan myös olohuoneena ja aktivoivana tilana niin Helsingin 
asukkaille kuin siellä vieraileville ihmisille.

Valittuna tonttina toimii myös kilpailuohjelmassa ollut 
nykyisen Makasiiniterminaalin alue. Alue ei tällä hetkellä 
sen hyvästä sijainnista huolimatta toimi juuri muuna kuin 
parkkipaikkana, ja logistisena alueena laivoille. Voidaankin 
pitää hyvänä ehdotuksena aktivoida aluetta, ja luoda sinne 
toimintaa mitä ihmiset voivat hyödyntää ja käyttää. Näin saa-
daan vallattua Helsingistä lisää tilaa ihmisille ja kulttuurille.

1. JOHDANTO



2. TAIDEMUSEO
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TAIDEMUSEON KÄSITE

2.1. YLEISTÄ

TAIDEMUSEON HISTORIA

Museo-nimeä kantavan laitoksen tehtävät voidaan karkeasti 
jakaa neljään osaan, jotka ovat tallentava instituutio, tieteelli-
nen laitos, opetus- ja palvelutoiminta sekä elämyksien tuotta-
minen (Heinonen & Lahti 2001, s. 261). Museon vastuualue 
ja tehtäväkenttä muodostuukin siis varsin laajaksi, ja sitä on 
hankala verrata muihin instituutioihin. Museo sananakin 
juontaa juurensa antiikin Kreikan muusille sekä tieteiden ja 
taiteiden jumalattarille pyhitetyn paikan tai temppelin nimes-
tä mouseion (Rönkkö 2007, s. 71). Museo luokitellaan myös 
kulttuuri-instituutiona edustamaan usein korkeakulttuuria, 
jolloin modernia massaviihdettä niihin kerätään vähän. 
Korkea- ja matalakulttuurin välillä onkin edelleen suuri ero, 
mikä ”estää” museoita laajenemasta nuorempien ikäpolvien 
viihteeksi.

Museoita luonnehditaan nykypäivänä pääasiassa sen perus-
teella, mitä se kerää (Heinonen & Lahti 2001, s. 73). Suomes-
sa tämä jako perustuu kolmeen tyyppiin, kulttuurihistorialli-
siin, taide- ja luonnontieteellisiin museoihin. Kansainvälisen 
museoneuvoston ICOM:n määritelmään mukaan museo 
on myös voittoa tuottamaton pysyvä instituutio, joka toimii 
yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi; on avoin yleisölle; 
hankkii, säilyttää, tutkii, julkaisee ja esittelee — tutkimusta, 
kasvatusta ja mielihyvää varten — aineellista ja aineetonta 
todistusaineistoa ihmisistä ja heidän ympäristöstään (Kallio 
2007, s. 105).

Susan Pearce (Leicesterin museologian pitkäaikainen pro-
fessori) sijoittaa museon tarinan alun viimeistään kivikauden 
myöhäisvaiheen kivi- ja piikirveitä sisältäviin varastokätköi-
hin, vuoden 3000 eaa. tienoille (Rönkkö 2007, s. 73). Ylei-
sesti kuitenkin ensimmäisistä museoista puhutaan antiikin 
Kreikan pyhätöistä ja temppeleistä. Mouseion merkitsi 
Kreikassa koulua ja tutkimuslaitosta jollaisen perustivat mm. 
Platon ja Aristoteles. Aikansa merkittävin muoseion sijaitsi 
Aleksandriassa Egyptissä. Vaikka museo merkitsi tämän 
ajan ihmisille muuta kuin nykymuseo, oli niissä kuitenkin 
merkittäviä esinekokoelmia. 2. vuosisadalla Rooma muuttui 
maailmanvallaksi, ja se merkitsi valtavaa kreikkalaisten taide- 
ja kulttuuriesineistön invaasiota Italiaan. Tänä aikana syntyi, 
myös taide- ja antiikkikauppiaita (Heinonen & Lahti 2001, s. 
26-27).

Neljänneltä vuosisadalta 1500-luvulle asti museo niin sanana 
kuin käsitteenäkin oli kadoksissa. Kehittyvissä kaupunkilai-
toksissa keräilyä enemmän houkutteli kaupanteko, sodat ja 
ristiretket. Myös kirkko esti pakanallisten esineiden keruun. 
Kirkollisen maailmankuvan kuitenkin syrjäytti Renessanssiksi 
nimetty humanistinen virtaus, joka palautti mielenkiinnon 
antiikin kirjallisuutta ja taidetta kohtaan (Rönkkö 2007, s. 
74). Museoiden voidaankin sanoa olevan nykyisessä tie-
teellisessä mielessä Renessanssi-ajan tuote. Uudenlainen suh-
tautuminen ihmisen tekemiin esineisiin avautui käytännössä 
tämän ihmiskeskeisemmän maailmankuvan mukana. Samalla 
uudenlainen mielenkiinto antiikin esineellistä maailmaa 
kohden astui esiin. Alun merkittävimmät kokoelmat alkoivat 
syntymään Italiassa, mutta myös muualla Euroopassa alkoivat 
rikkaat kauppiaat ja aateliset kasvattamaan ainutlaatuisia 
kokoelmiaan. Museo-sanan synonyyminä usein käytetty galle-
ria syntyikin  Ranskassa 1400-luvulla. Tällä tarkoitettiin kahta 
rakennusta yhdistävää pitkää ja kapeaa käytävää, tai pitkää ja 
kapeahkoa salia (Heinonen & Lahti 2001, s.28-29).

Löytöretket ja kehittyneemmät tutkimuslaitteet puolestaan 
merkitsivät nykyajan koittoa, ja samalla lisääntyi myös tiedon-
halu. 1500-luvulta lähtien mm. yliopistot alkoivat hankki-
maan tutkimukseen ja opetukseen tarkoitettuja luonnon-
tieteellisiä näytteitä (Rönkkö 2007, s. 76). Museo-sana levisi 
laajempaan käyttöön, ja vuonna 1683 Britanniaan rakennettu 
Ashmolean Museum oli periaatteessa vanhin käytännössä 
kaikille ihmisille avoin museo. Vastaavia museoita alkoi 
nousta ympäri Eurooppaa ja myös Ruotsia.

Modernin museon puolestaan katsotaan kehittyneen 
1700-luvun kuluessa (Rönkkö 2007, s. 79). Ensimmäinen 
julkinen profaani museo on vuonna 1753 perustettu British 
Museum. Seuraavan sadan vuoden kuluessa alkunsa saivat 
myös New Yorkin Metropolitan Museum of Art ja Pariisin 
Louvre.

Museo käsitteenä minkä me ymmärrä, on siis Eurooppalaista 
alkuperää. Idea kuitenkin levisi Amerikkaan, jossa museo 
järjestelmänä kehittyi. Koska kilpailu Euroopan mittaamatto-
mien aarteiden kanssa on ollut mahdotonta, on amerikkalai-
nen museo jo varhain suuntautunut ulospäin, opetukseen, 
taidekasvatukseen ja yhteisöllisiin toimintoihin Rönkkö 2007, 
s. 86). Täältä uudenlainen museoajattelu puolestaan otettiin 
eurooppalaisen kehittelyn malliksi. Keskustelu museoiden 
luonteesta ja merkityksestä alkoi voimistua Yhdysvalloissa 
1910- ja 1920-luvuilla. ”Uuden museon” lähtölaukauksena 
pidetään 1929 perustettua New Yorkin Museum of Modern 
Artia. Museoissa otettiin esikuvaksi bisnesmäinen toiminnal-
lisuus.

Viimeisen sadan vuoden aikana museo on konkretisoitumas-
sa museoksi, joka sopii ”elämystarpeiden yhteiskuntaan”. 
Museosta on tullut enemmän kuin esine. Museo on idea 
(Rönkkö 2007, s. 91)

Kuva 01.  Picture Gallery with Views of Modern Rome, Giovanni Paolo Panini (1575)

Kuva 02. Museom of Modern Art
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TAIDEMUSEO SUOMESSA

Varhaisimmat Suomen museoita koskevat tiedot ovat 1400- 
ja 1500-luvuilta. Tällöin museotoiminta keskittyi lähinnä 
rahallisesti arvokkaiden muinaismuistojen, sekä taulujen 
keräilyyn, ja silloinkin kaikki esineet olivat valtion omaisuut-
ta. Suomen museotoiminnan kannalta 1600-luku oli tärkeä 
aja jakso. Silloin luotiin koko valtakunnan muinaismuistolain-
säädäntö. Myös monet museotoimintaa koskevat ajatukset 
saivat ensimmäiset toteutuksensa 1640-luvulla perustetussa 
Turun akatemiassa. Ensimmäisen idean kasvitieteellisestä 
puutarhasta Suomen puolestaan toi 1670-luvulla lääke- ja 
kasvitieteen professori Elias Tillandz (Heinonen & Lahti 
2001, s. 47-49).

Vuonna 1827 tapahtunut Turun palo oli monella tapaa 
Suomen museotoimen kehityksen kannalta ratkaiseva 
käännekohta. Palossa tuhoutuivat akatemian kokoelmat 
varsin perusteellisesti. Helsinkiin muuton jälkeen akatemia 
alkoi varsin ripeästi kartuttamaan kokoelmiaan. 1830-luvulle 
tultaessa yliopiston etnografiset kokoelmat ja muinaisaikojen 
merkillisyydet saivat omat tilansa. Vuonna 1840 perustettiin 
nimellisesti yliopiston kansantieteellinen museo ja vuonna 
1849 se erotettiin raja- ja mitalikabinetista, josta tuli siitäkin 
itsenäinen museokokonaisuus. Myös yliopiston ulkopuolella 
alkoi syntyä hankkeita, joilla oli tärkeä merkitys museolaitok-
sen myöhemmälle kehitykselle. Mm. J.L. Runeberg ystäviensä 
kanssa julkaisi vuonna 1843 vetoomuksen taideyhdistyksen 
perustamisesta. Olennainen muutos yliopiston museoiden 
toiminnassa tapahtui vuonna 1857, jolloin konsistori päätti, 
että kokoelmat ovat yleisölle avoinna tunnin ajan kahtena 
päivänä viikossa (Heinonen & Lahti 2001, s. 53-54).

1900-luvulle tultaessa oli Suomi kulkenut museotoiminnan 
alueella satakunta vuotta jäljessä (Rönkkö 2007, s. 77). Tähän 
mennessä maassamme oli yhteensä 47 kansantieteellistä/

kulttuurihistoriallista museota, kuusi taidemuseota ja 
kolme luonnontieteellistä museota. 1920-luvulle päästäessä 
paikallismuseoita ja kaupunginmuseoita alettiin perustaa eri 
puolille maata. Taidemuseoille itsenäisyyden ajan ensim-
mäinen vuosikymmen ei tosin ollut otollista aikaa ja myös 
museoiden taloudellinen asema oli vaikea (Heinonen & 
Lahti 2001, s.63-66). Tämän lisäksi toinen maailmansota 
lamautti museoiden toiminnan koko maassa, ja sotaa seuran-
nut jälleenrakentamisen aika pysäytti museoiden kehityksen 
moneksi vuodeksi.

1960-luvulle päästäessä Suomessa perustettiin lyhyenä 
aikana 14 uutta taidemuseota, mikä oli saman verran kuin 
edellisen 40 vuoden aikana yhteensä. Museovirasto puo-
lestaan perustettiin 1962, ja se toimi vuoteen 1993 milloin 
sen korvasi museoviraston johtokunta. 1970-luvulla koko 
museotoiminta ja sen kehittämistyö oli usein etualalla, ja 
monet yksityiset museot siirrettiin kuntien omistukseen. 
1980-luvun puoliväliin mennessä museoissamme toimi noin 
350 museoammatillisen koulutuksen saanutta työntekijää. 
Samana vuosikymmenenä alkoi myös vilkas museologiaa, 
museotyön teoreettisia periaatteita ja koulutusta koskeva 
keskustelu (Heinonen & Lahti 2001, s. 68).

Suomessa vuosituhannen vaihteessa museoiden tilaa analy-
soitiin muutamassakin julkaisussa, ja yhdessä niistä esitettiin 
museolle kolme eri vaihtoehtoa. ”Ne voivat jatkaa toimin-
taansa vanhaan malliin kyseenalaistamatta sitä milloinkaan 
ja jäädä jälkeenpäin ihmettelemään kuinka tässä näin kävi, 
ne voivat sopeutua muutoksiin tai ne voivat vaikuttaa niihin 
itse. Museoiden on itse ymmärrettävä muutostekijöiden 
tärkeys ja otettava vastaan uudet haasteet. Museotoiminnan 
kehittäminen tulevaisuutta varten on museoiden tehtävä.” 
(Huopainen 1997, s. 23).

Kuva 03. Kiasma

Kuva 04. Suomen kansallismuseo
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NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY

2.2 NYKYMUSEON KEHITYS

SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM

21st CENTURY MUSEUM

Tiettävästi ensimmäiset pelkästään museoksi suunnitellut 
rakennukset syntyivät 1750-luvulla. Tällöin aikansa museo-
arkkitehtuuri oli hyvin palatsimaista ja jäykkää. Tämäntyylisiä 
museorakennuksia suunniteltiin vielä 1900-luvun alkupuolel-
la asti, ja hyvänä esimerkkinä toimii Washingtonissa sijaitseva 
National Museum of Natural History. Kyseinen museo on 
ulkoapäin jäykkä ja symmetrinen rakenne pylväsrivistöineen, 

ja näyttelytilat on ryhmitelty sisäpihojen puolelle. Rakennuk-
sen kierto toimii korkeasta keskushallista lähtevänä suorana 
reittinä mikä kiersi toinen toisensa jälkeen olevat samanlaiset 
tilat päätyen lopulta samaan keskushalliin. Rakennus toimi 
siis vain ”varastona” objekteille, jotka pystyi näkemään reitin 
varrella (Heinonen & Lahti 2001, s. 127).

Edelliset kolme museorakennuksen ratkaisut ovat omalle 
ajalleen tyypillistä arkkitehtuuria. Ymmärtämällä rakennus-
ten arkkitehtuuria sekä museotoiminnallisia ratkaisuja, on 

mahdollista nähdä mihin suuntaan museo nykypäivänä on 
matkalla, ja miten voidaan luoda tämän hetken tarpeita 
vastaava museorakennus.

New Yorkissa sijaitseva Solomon R. Guggenheim-museo 
perustuu tietyllä tasolla vanhaan museoarkkitehtuuriin, 
mutta on omalla tavallaan täysin uutta ja mullistavaa tyyliä. 
Arkkitehdin tapa ratkaista sisäinen kulku ja luoda mah-
dollisimman suotuisat olot taideteosten katsomiselle on 
uutuudessaan hätkähdyttävää. Rakennus luo varsin kuvaavat 

ja veistokselliset puitteet nonfiguratiiviselle taidekokoelmalle 
(Heinonen & Lahti 2001, s. 130). Päänäyttelytilan kierto 
tapahtuu koko matkalta kuitenkin melko perinteisesti, eikä 
tilojen muokattavuus ja erilaisuus luo monien eri tilojen 
sarjaa. Edellä mainittu mullistavuus tekee tästä museosta 
kuitenkin maailmanluokan helmen.

21st Century Museum Kanazawassa rakentuu monen eriko-
koisen ja näköisen tilan ympärille. Samalla ne luovat tilojen 
välille näkymiä, ja luovat jännittäviä kaupunkimaisia paikkoja 
eri gallerioiden välille (http://www.arcspace.com/features/
sanaa/21st-century-museum/). Museo luokin uudenaikaisen 
tilojen kirjon, minkä seassa vierailija voi valita oman reittinsä, 

ja tutustua rakennukseen monelta eri kannalta. Tämä 
kokonaisvaltainen monien eri tilojen sommitelma onkin 
nykymuseoarkkitehtuurissa laajasti käytössä oleva ja hyvin 
toimiva konsepti. Tosin tilat, mitkä on etukäteen suunniteltu, 
saattaa rajoittaa rakennuksen toimintoja melko paljon.

Joseph Coerten Hornblower & James Rush Marshall (1910)

Frank Lloyd Wright (1959)

SANAA (2004)

Kuva 06. Solomon R. Guggenheim MuseumKaavio 02. Museokierto

Kuva 05. National Museum of Natural HistoryKaavio 01. Museokierto

Kuva 07. 21st Century MuseumKaavio 03. Museokierto
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TILOJEN MONIKÄYTTÖISYYS

2.3. MUSEON TILAT

RAVINTOLA / BAARI / KAUPPA

NÄYTTELYTILAT

MUUT TILAT

Sisäänkäyntitilojen suunnittelussa tärkeitä tavoitteita ovat 
toimivuus, suunnistautumisen helppous ja usein suurenkin 
henkilömäärän liikenteen joustava sujuminen. Tilojen käytöl-
le ja toiminnoille on tunnusomaista jatkuva muutos, jolloin 
muunneltavuus, joustavuus ja yleispätevyys ovat edellytyksiä 
toimiville tilaratkaisuille ja -järjestelyille. Koko rakennuksen 

korkuisessa aulatilassa rakennus hahmottuu pystysuorasti 
ja lasipintojen kautta saatava luonnonvalo lisää avaraa vai-
kutelmaa. Korkeutta voidaan vielä korostaa näköalahisseillä 
ja kerroksesta toiseen johtavilla näkyvissä olevilla portailla. 
Aulatilan sijainti määrittelee koko rakennuksen toiminnalli-
sen kokonaisuuden. (RT 91-10788)

Pääsisäänkäynti johtaa yleensä aulatilaan, johon on yleensä 
sijoitettu seuraavia tiloja ja toimintoja: Vastaanottotila, neu-
vonta ja valvonta, vaatteiden säilytys, wc- ja odotustilat sekä 
yleiskäyttöiset kokoustilat. Aulatiloihin tai niiden läheisyy-

teen voi myös liittyä esimerkiksi näyttely- ja myyntitilaa sekä 
kahvio. Sisäänkäyntitiloja tai niiden yhteydessä olevia tiloja 
voidaan käyttää esimerkiksi pienimuotoisten näyttelyiden 
järjestämiseen. (RT 91-10788)

Oleellisia tekijöitä näyttelykäyttöön tarkoitetuissa tiloissa 
ovat niiden pintamateriaalit ja värit, yleinen varustus sekä ti-
lojen valaistus. Suuren rooliin nousee myös esineturvallisuus 
ja valvonta. Suunnittelu ja toteutusvaiheessa onkin tarpeen 
ottaa alusta alkaen mukaan sähkö- ja valaistussuunnittelijoita, 
sekä näyttelytekniikan suunnittelijoita. Myös suuria muutok-
sia tilojen olosuhteissa on mahdollisuuksien mukaan tarpeen 
välttää. Vaikuttavia olosuhteita ovat muun muassa suuret ja 
nopeat muutokset lämpötilassa sekä kosteudessa. Näytte-
lytiloja ei tulisikaan siis sijoittaa esimerkiksi tuulikaapin tai 
ulko-oven viereen. Tavallisesti oheistiloina toimivien näytte-
lytilojen ilmanvaihto voidaan toteuttaa kuten rakennuksen 
pääkäyttötarkoituksen mukainen ilmanvaihto.

Näyttelytilojen sekä niiden varusteiden ja laitteiden suun-
nitteluun vaikuttaa pitkälti se, onko kyseessä pysyvä vai 

vaihtuvien näyttelyiden tila, sekä mitä näytteille asetetaan. Eri 
kategorioita ovat esimerkiksi taulut, pienet ja suuret esineet, 
valokuvat ja julisteet sekä audiovisuaaliset esitykset.

Näyttelytilojen on oltava sellaisia, että tilojen arkkitehtuuri ja 
valaistus eivät saa koskaan kilpailla sen kanssa. Valaistuksessa 
ja tilojen materiaalivalinnoissa on tarpeen ottaa huomioon 
suurien väri- ja valokontrastien välttäminen sekä epäsuora, 
mieluiten pohjoisesta tuleva luonnonvalo ja sen pimen-
täminen. Valon määrään ja sen haitalliseen vaikutukseen 
esineistössä vaikuttaa myös paikalliset olosuhteet ja vuoden-
aikojen vaihtelu. Näiden eri olosuhteiden syystä on tärkeää 
luoda tiloihin keinovalaistus mikä on helposti säädeltävissä ja 
muunneltavissa. Myös tilojen akustiikka ja sähköinen äänen-
toisto on suunnitelmissa otettava huomioon. (RT 96-10509)

BLACK BOX

Black box-teatteri on yksinkertainen ja joustava tila, mikä 
tarjoaa mahdollisuuden muokata tilaa joustavien lavasteiden 
avulla. Tämän lisäksi black box tarjoaa tilaisuuden yhdistää 
yleisö ja esiintyjät katkeamattomalla tavalla. Tällainen teatteri 
on pelkistetty tila mikä rakentuu neljästä seinästä, katosta 
ja lattiasta. Lavasteiden käyttö black boxissa riippuu pitkälti 
performanssin luonteesta, ja voi olla mitä tahansa tilasta 
ilman kalusteita monimutkaiseen näyttämö-lava-kombinaa-
tioon asti. (RT 96-10509)

TUKEVAT TILAT

Tärkeä tukeva tila museoissa on varastotila, minkä tarve ja 
mitoitus riippuu näyttelytoiminnan luonteesta ja laajuudesta. 
Tarvittavia tiloja ovat keskusvarasto pysyvällä esineistölle, tar-
vikevarasto jossa voidaan esimerkiksi kunnostaa esineistöä ja 
pystyttää näyttelyitä sekä erillinen varasti herkästi vaurioitu-
ville laitteille kuten videotykeille ja äänilaitteille.

Näyttelytoiminnan ylläpitäminen edellyttää myös toim-
istotyötä ja arkistointitilaa. Toimistotilaan voidaan myös 
yhdistää muuta toimintaa, kuten esimerkiksi valvontaa 
tai valmistamistilaa jos näyttelytiloissa on paljon vaihtuvia 
näyttelyitä.

Kuva 08. Whitney Museum of American Art

Kaavio 04. Esimerkki museon tilaohjelmasta
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BRITISH MUSEUM

2.4. NYKYMUSEON ONGELMAT

KIMBELL ART MUSEUM

BMW GUGGENHEIM LAB

Museossa pääosassa on esine, ei ihminen, ja sen on tällöin 
helppo erottua yhteiskunnasta irrallisena saarekkeena. 
Näyttelysaleissa vallitsee usein juhlava hiljaisuus ja perin-
teiset museorakennukset voidaan lukea usein elitistisiksi 
monumenteiksi, joiden sisälle on suljettu taidetta ja muita 
kiinnostavia kohteita (Huopainen 1997, s. 21). Se ei ilman 

suurta kiinnostusta omaa näyttelyään kohtaan kutsu ihmisiä 
luokseen, ja näin saattaa tietyllä tasolla toimia monille vain 
käyttämättömänä rakennuksena. Esimerkkinä monista vas-
taavanlaisista museoista toimii British Museum joka oli heti 
avautuessaan kaikille avoin, mutta silti toimi massiivisena 
linnana minne normaalilla kansalla ei ollut asiaa.

Nykymuseoissa vain katsellaan, ja otetaan vastaan sitä mitä 
annetaan. Yleisö menee museoon suorittamaan ennalta an-
nettua rituaalia sekä osallistumaan yhteiseen, miltei pyhään 
taidekokemukseen (Kaitavuori 2009, s. 227). Vaikka museot 
ovatkin muovautuneet kaikille avoimiksi tiloiksi, toistavat 

ne silti samaa kaavaa. Hyvätkään museot, kuten Kimbell Art 
Museum eivät välttämättä saavuta täydellistä joustavuutta 
ja avoimuutta omien tilojensa kautta. Museolla onkin hyvä 
muovautua normaalista ja 

Tulevaisuudessa taide saattaa purkautua museoista aineel-
liseen ja virtuaaliseen ympäristöön, kaikenlaisiin taloihin 
ja tiloihin sekä kaduille ja verkoille (Rönkkö 2009, s. 135). 
Ei olekaan siis enää mielekästä suunnitella taidemuseota 
tilana, missä säilytetään ja esitellään esineitä, vaan tilana 
minkä ihmiset voivat ottaa haltuunsa ja käyttää monilla eri 

tavoilla, kuten esimerkiksi BMW Guggenheim Labissa on 
kyse. Museoiden täytyykin olla kaikkien helposti saavutetta-
vissa ja muokattavissa olevia tiloja, mitkä kutsuvat luokseen 
ja rohkaisevat ihmisiä käyttämään niitä omilla tavoillaan, ja 
olemaan niiden sekä muiden ihmisten kanssa vuorovaiku-
tuksessa.

Robert Smirke (1850)

Louis Kahn (1972)

Atelier Bow-Wow (2011-)

Kuva 10. Kimbell Art Museum

Kuva 09. British Museum

Kuva 11. BMW Guggenheim Lab

Kaavio 06. Avoin tila

Kaavio 05. Suljettu tila

Kaavio 07.  Tila



3. TONTTI
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HISTORIA

Helsinki on sijainnut läpi historiansa meren läheisyydessä ja 
sen vanha keskusta on toiminut kuhisevana keskuksena niin 
idän ja lännen kulttuureille, kuin myös kaupalle. Suurim-
maksi osaksi Helsinki ja sen keskusta oli rakentunut puisten 
rakennusten varaan, kunnes 1808 suuri tulipalo tuhosi siitä 
suuren osan. Tämän johdosta kaupungin keskustaa alettiin-
kin rakentamaan uudestaan kivisistä rakennuksista tiukkaa 
ruutukaavaa noudattaen.

Toisen maailmansodan päätyttyä Helsinki koki laivanra-
kentamisen kautta suuren teollistumisen, mistä hyötyi 
käytännössä koko Suomi. 1960-luvulle päästäessä kaupungin 

teollisuus korvattiin julkisilla palveluilla ja koulutuksella, ja 
1970-luvulla pääkaupunkiin alettiin rakentaa metroverkostoa. 
Tämä viimeistään muutti Helsingin suurkaupungiksi, jolla on 
ominaisia piirteitä niin yksittäisten rakennusten, kuin myös 
koko kaupunkisuunnittelun mittakaavassa.

Nykypäivänä Helsinki on Suomen suurin kaupunki, ja sen 
satama on Suomen suurin. Vaikka rahtitavara ei enää kulje 
kauppatorin ja sen läheisten satamien kautta, on alue silti 
tärkeä ja elävä merellinen keskus niin Helsingille, kuin Suo-
mellekin. (Guggenheim Helsinki Design Competition, s. 28)

Kuva 12. Helsingin kartta 1837

Kuva 13. Helsingin kauppatori 1909
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YMPÄRISTÖOLOT

Analysoimalla aurinko- (http://www.sunearthtools.com/dp/
tools/pos_sun.php?lang=en) ja tuulitilastoja (http://tuu-
liatlas.fmi.fi/fi/), voidaan huomata tontin sijaitsevan melko 
tuulisella ja aurinkoisella paikalla.

Tuulisuuteen vaikuttaa alueen sijainti meren ja isojen 
aukioiden äärellä, joiden kautta tuuli pääsee kulkemaan 
tontille. Suurin tuulikuorma vuoden aikana kuitenkin saapuu 

lounaasta, jolloin Tähtitorninvuori ja ympäröivä kaupunkira-
kenne toimii hyvänä suojana.

Aurinko puolestaan Suomen sijainnin johdosta paistaa 
kesäisin aamuvarhaisesta iltamyöhään, ja tarjoaa noin kello 
kahteen asti täyden valonsaannin. Kahden jälkeen taas Täh-
titorninvuori ja ympäröivä kaupunkirakenne alkaa varjosta-
maan tonttia. Talvella auringonvalo on vähäisempää.
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JULKINEN TILA

Ilmasto ja geografia ovat suuresti vaikuttaneet kaupungin 
koordinaatiston urbaaniin kehitykseen. Tästä johtuen kau-
punkikuvassa voidaan nähdä monia pieniä ja keskikokoisia 
aukioita, jotta tärkeä auringonvaloa saadaan hyödynnettyä 
(Guggenheim Helsinki Design Competition, s. 32). Lähistöllä 
sijaitseekin monta eri puistoa, joista lähimpänä on kukku-
lamainen Tähtitorninvuoren puisto. Muita läheisiä puistoja 
ovat Esplanadi, Kaivopuisto ja Tove Janssonin puisto, mitkä 

kaikki ovat yleisön käytössä läpi vuoden.

Lähimmät ei puistomaiset aukiot ovat pohjoisessa sijaitseva 
Kauppatori ja ympäröivät satamat, mitkä ovat niin paikal-
listen kuin turistienkin alituisessa käytössä. Kauppatori on 
myös tärkeä paikallinen paikalliskauppiaiden keskus (Gug-
genheim Helsinki Design Competition, s. 37).
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RAKENNUKSET

1.  Tuomiokirkko (1820-1850)
2. Helsingin yliopiston päärakennukset (1930-luku)
3. Helsingin kaupunginmuseo (1911)
4. Presidentinlinna (1820)
5. Uspenskin katedraali (1862-1868)
6. Enso-Gutzeitin pääkonttori (1962)
7. Vanha kauppahalli (1889)
8. Palace Hotel (1952)
9. Design- ja arkkitehtuurimuseo (1873 ja 1899)
10. Helsingin observatorio (1834)
11. Olympiaterminaali (1952)

Helsingin kaupunkikuva koostuu useasta eri arkkitehtuurin 
tyylisuunnasta. Alueen kehitys on alkanut hieman pohjoi-
sessa sijaitsevan Senaatintorin ympäriltä, missä on myös 
Helsingin vanhin kivirakennus (Sederholmin talo, 1757). 
Tärkeitä arkkitehtuurikohteita lähialueella ovat seuraavia 
(Guggenheim Helsinki Design Competition, s. 5):

Edellisten lisäksi Helsingin keskusta on täynnä modernia 
arkkitehtuuria Hiljaisuuden kappelista (2012) Helsingin 
yliopiston pääkirjastoon (2012).



5 min
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LIIKENNE

Tontti sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. 
Lähistöllä toimivien terminaalien kautta kulkee vuosittain 
yli 11 miljoonaa matkustajaa (Guggenheim Helsinki Design 
Competition, s. 37). Satamien asiakkaista suurin osa käyttää 
lauttoja, mitkä kuljettavat ihmisiä lähisaariin lähes ympäri 
vuorokauden. Yleisöltä suljettuja lähisaaria avataan julkiseen 
käyttöön vuosi vuodelta enemmän, mikä johtaa alueen 
käyttäjämäärän lisääntymiseen.

Paikallisliikenteestä raitiovaunut kulkevat vuorokauden 

läpi tontin vierestä, ja vain muutaman korttelin päässä ovat 
seuraavat lähimmät reitit. Lähialueella sijaitsee runsaasti 
kadunvarsipaikoitusta Tähtitorninvuoren alla sijaitsevan 
paikoitushallin lisäksi.

Myös paljon käytetyt kevyen liikenteen reitit (niin pyörä kuin 
jalankulku) kulkevat tontin vierestä. Alueella sijaitsevat koh-
teet onkin siis helppo saavuttaa niin omalla autolla, pyörällä 
kuin julkisella liikenteellä.
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YHTEYDET

Tontti rajautuu lännestä vehreään puistoon, ja idästä mereen. 
Tämä luo ainutlaatuisen tilanteen missä keskellä kaupunkia 
on mahdollista hyödyntää niin rannan läheisyyttä, kuin 
puiston rauhallisuutta. Onkin tärkeää ratkaista tontin ja 
siihen sijoittuvan rakennuksen suhde ja yhteydet molempiin 
elementteihin. Samalla myös nyt kaksi erillistä teemaa voi eri 
keinoin olla mahdollista yhdistää toistensa kanssa, ja luoda 
näiden välille vuoropuhelua.

Helsingin maastonmuotojen puutteen, ja tontin sijoittumi-

sen johdosta pystyy tontilta luomaan visuaalisia yhteyksiä 
pitkälle ympäröiviin kaupunginosiin. Maantasossa ollessa 
nousee lännessä Tähtitorninvuoren puisto katsottaessa 
ylöspäin, ja muissa ilmansuunnissa avautuu laajoja näkymiä 
Katajanokalle, Kauppatorille ja terminaalia kohden. Mitä 
korkeammalla kohotaan voidaan saavuttaa näkymä Helsingin 
vaikuttavan kattomaailman ylle, ja saada luotua yhteys 
urbaaniin kulttuuriin tontin välittömistä luonnonyhteyksistä 
riippumatta.



4. REFERENSSIKOHTEITA
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4.1. YHTEYS YMPÄRISTÖÖN

KUNSTHAUS BREGENZ

SERLACHIUS MUSEO GÖSTAN PAVILJONKI

Oiva esimerkki lasin käytöstä taidemuseon julkisivussa löytyy 
Peter Zumthorin Bregenziin suunnittelemasta rakennukses-
ta. Lasi luo museon massasta yksinkertaisen ja yksiaineisen 
kappaleen, mikä ulkoa päin tarkastellessa paljastaa sisäpuo-
len elämän katsojalle, kertomatta siitä kuitenkaan liikaa. Näin 
sisä- ja ulkotila ovat alituisessa kanssakäymisessä toistensa 
kanssa, ja tilat alkavat muovautumaan yhdeksi. Vuoden- ja 
kellonajasta, säästä sekä katselukulmasta riippuen rakennus 
joko peilaa ympäristöään, tai paljastaa katsojalle sisältönsä. 

Pimeinä hetkinä sisällä olevat valot muuttavat museon julkisi-
vun loistavaksi lampuksi mikä ottaa haltuun ympäristönsä.

Massoittelunsa ja julkisivumateriaalinsa kautta Kunsthaus 
Bregenz toimii hiljaisena ja kauniina massana läheisen järven 
rannalla. Sisä- ja ulkotilojen dialogi julkisivun läpi tekee ra-
kennuksesta malliesimerkin julkisen rakennuksen yhteydestä 
ympäristöönsä. (http://www.archdaily.com/107500/ad-clas-
sics-kunsthaus-bregenz-peter-zumthor)

Serlachius museo Göstan paviljonki osoittaa miten luoda 
tilallista rikkautta saumattomalla ja sujuvalla vuoropuhelulla 
sisä- ja ulkotilojen kanssa. Rakennuksen pääkulku-yhteys 
salien välillä on ratkaistu julkisivua pitkin kulkevalla lasisella 
käytävällä, mikä on rytmitetty puisten rakenteiden avulla. 
Vierailijalla on mahdollisuus kulkea käytävää pitkin ja tar-
kastella ympäröivää luontoa koko matkan ajan. Kontrastina 
valoisalle ja avaralle luontonäkymälle on käytävän toisella 
sivulla galleriatilat, mitkä toimivat pakopaikkana laajoille 
näkymille.

Enemmän kuin Kunsthaus Bregenz, Göstan paviljonki paljas-
taa ulkopuolelta rakennusta tutkiville paremmin sisätilojen 

toiminnot ja elämän. Molemmissa vaihtoehdoissa on omat 
hyvät ja huonot puolensa, ja ratkaisu mihin päädytään on 
monen asian summa.

Omassa suunnitelmassani halusin yhdistää edellä mainituista 
kohteista lasin puhtauden, hiljaisuuden, heijastuksen ja 
läpinäkyvyyden. Näin pystyn luomaan rakennuksen mikä 
on alituisessa kanssakäynnissä ympäristönsä kanssa, samalla 
elävöittäen sitä. Sisältäpäin yhteys ympäristöön säilyy lasin 
avoimuuden kautta sen päästäessä luonnon virtaamaan 
sisäänsä. (http://www.archdaily.com/580604/gosta-ser-
lachius-museum-mx_si)

Peter Zumthor (1997)

MX_SI (2014)

Kuva 14. Kunsthaus Bregenz

Kuva 15. Serlachius museo Göstan paviljonki

Kaavio 08.  Yhteys sisälle

Kaavio 09. Yhteys ulos
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INSTITUT DU MONDE ARABE

SAMMLUNG GOETZ

Lasisen rakennuksen julkisivun valon sisäänpäästöä voi 
tietyissä tilanteissa (erityisesti museoissa) olla hyvä valvoa ja 
kontrolloida. Hyvän keinon luonnonvalon kontrollointiin loi 
Jean Nouvel Institut du Monde Arabessaan. Täysin lasisen 
julkisivun taakse on sijoitettu elementtejä, mitkä reagoi-
vat valoon ja näin kontrolloivat sen sisäänpääsyä. IMA:ssa 
nämä elementit ovat visuaalisuudessaan julkisivun kantava 
esteettinen teema samalla kuitenkin toimien ekologisena 
mekanismina. 

Rakennuksessa valoon reagoivat elementit tietyllä tapaa te-
kevät itse valosta julkisivun rakennusmateriaalin. Sisätiloista 
tarkastellessa rakennus pystyy kontrolloimaan luonnonvalon 
pääsyä tarpeen mukaan, riippumatta ulkoisista olosuhteista 
(vuoden- ja kellonaika, sää…). Rakennus ei myös koskaan 
näytä samalta, vaan sen elävyys muokkaa julkisivusta alati 
muuttuvan kuoren. (http://www.archdaily.com/162101/ad-
classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel)

Valon kontrolloinnin lisäksi tärkeää museorakennuksissa 
on valon reitti rakennukseen. Klassinen ratkaisu on ylhäältä 
kattoikkunasta otettu valo, mutta kerrosten lukumäärän ja 
muiden arkkitehtonisten teemojen kasvaessa, kattoikku-
noiden sijoittaminen jokaiseen kerrokseen voi osoittautua 
haastavaksi. Lähes jopa kattoikkunoita parempi vaihtoehto 
on seinien ylhäälle katonrajaan sijoitetut valoaukot, mistä 
esimerkkinä toimii Sammlung Goetz.

Kattoikkunoiden sijaitessa katonrajassa ei valo pääse kattoik-
kunoiden tavoin paistamaan suoraan sisään, vaan kulmassa. 

Samalla myös ylhäällä olevat ikkunat eivät vie pois seinäpin-
ta-alaa, mikä vapauttaa puhtaiden ja yhtenäisten seinäpinto-
jen käytön taiteen esittelylle.

Taidemuseosuunnitelmassani halusin tehdä kaikista tiloista 
tasavertaisia valon ja sen käsittelyn suhteen, ja samalla luoda 
keinot sen kontrollointia varten. Lasinen rakennus päästää 
paljon luonnonvaloa sisään jokaiseen tilaan, ja siksi oli 
tärkeää luoda uusi keino kontrolloida gallerioiden valoisuus/
pimeys-astetta. (http://www.sammlung-goetz.de/en/Archite-
cture.htm#panel_gallery_building)

Jean Nouvel (1987)

Herzog & de Meuron (1992)

4.2. VALO

Kuva 16. Institut du Monde Arabe

Kuva 17. Sammlung Goetz

Kaavio 10. Valon kontrollointi

Kaavio 11. Valon otto
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PORIN TAIDEMUSEO

GUGGENHEIM HELSINKI

Valon lisäksi tärkeä osa galleriaa on itse näyttelytila. Porin 
taidemuseon suuri pääsali on malliesimerkki isosta tyhjästä 
tilasta, mikä on helposti muokattavissa väliseinillä. Tämä 
keino luo alati muuttuvan tilan, mikä ei rajoita sinne 
sijoitettavaa taidetta pysyvillä rakenteilla. Konstruktivismin 
hengessä toteutetut näyttelytilat ovat osoittautuneet erittäin 
onnistuneeksi sekä esteettisessä että myös museoteknisessä 
mielessä.

Koska galleriatiloissa tärkein rooli kuuluu sinne asetetulle 
taiteelle, ei arkkitehtuurin sen ympärillä saa vaikuttaa teok-
sen ominaisuuksiin tai mahdollisuuteen tuoda itseään esiin 
tilassa. Luomalla suuria tiloja on taiteella tilaa hengittää, ja 
tarvittaessa väliaikaisilla rakenteilla voi tilaa rajata ja muovata 
loputtomasti. Tämä yhdistettynä julkisivuun mikä kontrolloi 
luonnonvalon sisäänpääsyä, on näyttelytila joka kerta luotu 
taiteelle mitä se esittelee. (http://www.poriartmuseum.fi/fin/
museo/rakennus.php)

Toinen esimerkki suuresta näyttelytilasta on Asif Khanin eh-
dotus Helsingin Guggenheim-museoksi. Ylimmän kerroksen 
suuri ottaa myös haltuunsa ympäristön suuren läpinäkyvän 
lasijulkisivunsa kautta. Näin taidetta korostaa luonto, ja suuri 
tila häviää eikä enää vaikuta huoneelta. Vaikka tilaa olisi 
mahdollista jakaa pienempiin osiin, muokkautuu se niin 
saumattomasti osaksi luontoa että sen voi jättää rauhaan.

Alemmissa kerroksissa galleriatilat on jaettu valmiiksi 
pienempiin osiin pysyvien rakenteiden avulla, mikä tekee 

tiloista intiimimpiä, mutta olisi myös saavutettavissa väliaikai-
silla rakenteilla.

Äärimmäinen muokattavuus ja eri elementtien kontrollointi 
on nykypäivän arkkitehtuurissa tärkeä. Asioita voi kontrol-
loida niin, että tilassa esitetty taide tekee aina arkkitehtuurin 
kanssa yhteistyötä. Näin rakennuksessa voi sisältää minkä 
tahansa näyttelyn sujuvasti. (http://designguggenheimhelsin-
ki.org/finalists/GH-121371443)

Kristian Gullichsen (1981)

Asif Khan (2014)

4.3. NÄYTTELYTILA

Kuva 18. Porin taidemuseo

Kuva 19. Guggenheim Helsinki

Kaavio 12. Muokattava galleriatila

Kaavio 13. Avoin galleriatila
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4.4. JULKINEN TILA

CENTRE GEORGES POMPIDOU

TATE MODERN

Suuri julkinen tapahtuma-aukio Centre Georges Pompidoun 
edessä on tasainen tila – lava – urbaaneille tapahtumille. 
Paljon käytössä oleva aukio aktivoi rakennuksen edustan 
myös ilman järjestettyjä tapahtumia. Ihmiset voivat viettää 
julkisella aukiolla aikaa, ja samalla huomaamatta ”eksyä” 
sisään viereiseen rakennukseen.

Julkisen tapahtuma-aukion haaste on saada se aktivoitua 

ihmisillä, jotta se ei jää tyhjäksi. Tämä vaatii vastavuoroista 
vaikutusta niin itse aukiolta, kuin myös sitä rajaavilta raken-
nuksilta. Aukion pitää olla tarpeeksi intiimi, mutta samalla 
myös iso jotta siinä voi järjestää tapahtumia. Rakennuksen pi-
tää olla suorassa yhteydessä aukioon, jotta sen palveluita voi 
helposti käyttää. (http://www.archdaily.com/64028/ad-clas-
sics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers)

Myös rakennuksen sisätilaan voidaan luoda. Tate Mo-
dern-museossa vanha generaattorisali muunnettiin suureksi, 
koko rakennuksen läpi kulkevaksi tilaksi, mikä tarjoaa 
ainutlaatuisen tilan yleisölle. Tila on koko rakennuksen 
korkuinen, ja kulkee koko pituudelta sen läpi. Tämä saa 
tilan kuhisemaan energiasta ihmisten ollessa vaikkapa vain 
läpikulkumatkalla. Rakennus herää eloon ja houkuttelee 
ihmisiä sisäänsä.

Tate Modernin-sali tosin on keskellä rakennusta, eikä massii-
visesta koostaan huolimatta ole sen suuremmin yhteydessä 
ulkotilaan. Kaikesta huolimatta arkkitehdit ovat onnistuneet 

luomaan erinomaisen tilan niin julkiselle kokoontumiselle, 
kuin myös taiteen esittämiselle.

Julkisen sisä- ja ulkotilan yhteispeli on haastava saavuttaa. 
Erillisinä tiloina ne tuovat rakennukseen aina erinomaista 
käytettävyyttä, mutta tilat yhdistämällä on mahdollista saada 
rakennuksen sisätilat sekoittumaan ulkotilan kanssa. Tähän 
yhdistettynä esimerkiksi ilmaiset ja julkiset WC-tilat, on 
rakennus ja sen edusta alituisessa käytössä elävöittäen kau-
punkitilaa niin rakennuksen sisältä kuin ulkoa. (http://www.
archdaily.com/429700/ad-classics-the-tate-modern-herzog-
and-de-meuron)

Richard Rogers & Renzo Piano (1977)

Herzog & de Meuron (2000)

Kuva 20. Centre Georges Pompidou

Kuva 21. Tate Modern

Kaavio 14. Tapahtuma-aukio

Kaavio 15. Monitoimitila
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5.1. LUONNOKSIA

Luonnokset suunnitelmasta kertovat tarinan rakennuksen 
luomisesta sekä konseptista, minkä halusin heti alussa hei-
jastavan rakennuksen, luonnon ja ympäristön sekoittumista 
toisiinsa. Alustavia keinoja olivat pintamateriaalien keskenään 
sekoittaminen, tai rakennuksen rakenteiden — ”luuran-
gon” — tuominen ulos. Idea alati muuttuvasta rakennuksen 
julkisivusta syntyi luonnoksesta, missä julkisivumateriaali 
tihenee rakennuksen toiseen päähän mentäessä. Tämä 
täysin muokattava julkisivu oli myös täysin muokattavissa 

oleville näyttelytiloille. Massoittelun kanssa kokeilin erilaisia 
vaihtoehtoja, pitäen ne kuitenkin hillittyinä ympäristöään 
kunnioittaen. Päädyttyäni yksinkertaiseen suorakaiteen 
muotoiseen massaan pohdin pitkään sen olemista eri verkos-
toissa muuhun kaupunkiin nähden, ja tutkin sen visuaalista 
kiinnittämistä ympäröivään kaupunkitilaan.

Kaikki tämä loi aina täysin muutettavissa olevan rakennuk-
sen, minkä esittelen seuraavaksi:
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Rakennus ja viheraukiot kesällä
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TONTTI

5.2. KONSEPTI

VANHA RAKENNUS

Tasaisella maalla sijaitseva tontti mahdollistaa lähes loput-
toman määrän mahdollisuuksia eri muotoisille ja kokoisella 
massoille. On kuitenkin tärkeää huomioida ympäristö, eikä 
tehdä rakennuksen kanssa ylilyöntejä. Rakennuksen pitää 
sopia ympäröiviin rakennuksiin ja maastoon, ja samalla luoda 
alueelle uusi historiallinen kerrostuma.

Tontti avaa myös uusia tapoja käsitellä rantaa ja sen toiminto-
ja. Samalla on otettava huomioon sen läheisyydessä sijaitseva 
Olympiaterminaali ja sen toiminnot, mitkä saattavat eri 
aikoina aiheuttaa muun muassa melusaastetta.

Tontilla sijaitseva vanha satamaterminaali toimii hyvänä lähtö-
kohtana rakennuksen jalanjäljelle. Uusi rakennus tulee näin 
kunnioittamaan vanhaa kerrostumaa julkisivujensa mittojen 
ja selkeyden osalta. Liian monimuotoinen massoittelu olisi 
turhan erillinen tuote ympärillä olevista selkeistä rakennuk-
sista.

Vanhan satamaterminaalin koko myös luo ulkopuolelleen 
mahdollisuuden luoda selkeitä ulkotiloja, mihin on mah-
dollista suunnitella ja sijoittaa eri toimintoja. Näin pystytään 
uuden museorakennuksen lisäksi toteuttaa käytännöllisiä 
ulkotiloja eri toiminnoille (kts. Centre Georges Pompidou).

Kaavio 16. Tontti

Kaavio 17. Vanha rakennus
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NOSTO

SIIRTO

Jalanjäljen rajaamisen jälkeen tilaohjelma ja niihin tarvittava 
pinta-ala sanelee rakennuksen kerrosluvun. Jotta voidaan 
saada tarvittava määrä kerroksia, joiden huonekorkeus on 
museolla riittävä, nostetaan rakennus maksimikorkeuteensa 
(Palacen talo). Syntyvät kerroskorkeudet ovat sekä toistensa, 
että sisällyttämiensä tilojen kanssa harmoniassa.

Nosto maksimikorkeuteen jatkaa visuaalisesti olevien ra-
kennusten suurpiirteistä räystäslinjaa pitäen kaupunkikuvan 
yhtenäisenä. Eteläsataman toiselta puolelta katsottaessa ran-
tajulkisivu jatkuu siistinä ja yhtenäisenä uudelle tontille asti.

Korkea rakennus rannassa kuitenkin peittää tontin puis-
ton puoleisen tapahtuma-aukion totaalisesti näkymiltä ja 
osittain myös auringonvalolta. Rakennuksen siirto lähemmäs 
Tähtitorninvuoren puistoa vapauttaa ranta-alueen julkiseen 
käyttöön ja muuhun toimintaan. Jättämällä autoille väylä 
rakennuksen ja Laivasillankadun välille, pystytään toteut-
tamaan toimiva reitti museon logistiikalle sekä pysyvän 

satamaterminaalin paikoitukselle ja lastaukselle.

Näin koko rakennus on myös mahdollista kiertää raskailla 
ajoneuvoilla, jolloin niin huolto kuin myös pelastusliikenne 
saadaan järjestettyä kattamaan koko rakennus. Rannan olles-
sa vapaa jättää se myös tilaa mahdolliselle yhteydelle veteen 
(uusi laituri).

Kaavio 18. Nosto

Kaavio 19. Siirto
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KAUPUNGIN SUUNTA

YHTEYS

Rakennuksen aulan/monitoimitilan lyhyen päädyn lasiseinäl-
lä tartutaan kiinni kantakaupungin verkostoon, jolloin muse-
on pääsisäänkäyntiä saadaan korostettua. Samalla rakennus 
saa tunnusomaisen eleen. Julkisivun käännetty osa myös 
osoittaa suoraan kauppatoria kohden (pääsaapumissuunta), 
ja näin kutsuu ihmisiä tulemaan luoksensa.

Helsingin kaupunki muodostuu selkeästä ruutukaavasta, ja 
rakennuksen selkeillä linjoilla sekä käännöksellä pystytään se 
sitomaan suurempaan Helsingin kaupungin konseptiin. Tä-
män lisäksi lähikaupungin mittakaavassa myös muut aukiot 
seuraavat vastaavanlaista muotokieltä.

Jotta yhteys rannan ja Tähtitorninvuoren puiston välillä säi-
lyy, luodaan rakennuksen seinään läpikuljettava tunneli. Näin 
viereisen puiston luonto on osa museon tonttia ”valuen” 
tunnelista tontille. Ratkaisua voidaan perustalla henkisen 
yhteyden lisäksi myös konkreettisella jalankulkuyhteydellä 
rannan ja puiston välillä.

Mahdollisena esimerkkikohteena vehreästä kummusta voi-
daan pitää Vilhelm Wohlertin ja Jørgen Bon suunnittelemaa 
Louisiana Museum of Modern Artia, missä suuret vehreät 
kummut ja ulkotilat luovat käyttäjille mahdollisuuden mu-
seovierailun lomassa nauttia ulkoilmasta.

Kaavio 20. Kaupungin suunta

Kaavio 21. Yhteys
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Monitoimitilan aktiviteetteja
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Aputila

Toimisto

Taiteen käsittely

Taiteen vastaanotto

Toimisto

Neuvottelu

Aputila

Muu

Vertikaali kulku

Käytävä

Poistumistie

Yleisöhissi

Työntekijäportaat

Tavarahissi

Portaat

Toimisto ja logistiikka

Taide

Julkinen tila ja aula
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5.3. TILAOHJELMA

Tilaohjelma perustuu Solomon R. Guggenheim-säätiön 
arkkitehtuurikilpailuun uudesta taidemuseosta Helsinkiin 
(Guggenheim Helsinki Design Competition, s. 63). Ohjelma 
logistisilta ja museoteknisiltä ominaisuuksiltaan on pidetty 
samana, suurinten muutosten liittyessä Suomalaiseen kult-
tuuriin vierailta ratkaisuilta (muun muassa visitor screening/
bag check).

Ohjelma voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen (kts. kaavio). 
Suurimpana näistä näyttelytilat, mitkä on sijoitettu kolman-
nesta kerroksesta ylöspäin. Näin saadaan erotettua julkinen 
tila muuhun käyttöön. Edellä mainittu julkinen tila onkin 
sijoitettu ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen, ja näitä 

on mahdollista käyttää olematta museon asiakas. Museon 
toimisto ja logistiikkatilat on sijoitettu ensimmäisen ja toisen 
kerroksen perälle, jotta ne saadaan pidettyä erillään julkises-
ta tilasta, kuitenkin hyvien yhteyksien päässä. Samalla niille 
voidaan luoda oma sisäänkäynti, ja yhteys muihin tiloihin 
pysyy luontevana.

Kerrosten välinen kulku pystytään hoitamaan selkeästi por-
tailla, ja monien portaiden varaan laskevaa sekavaa tilannetta 
ei synny. Poistumistiet toimivat myös sääntöjen mukaan, 
vaikkakin ovat suljettu yleisöltä normaalissa käytössä. Myös 
eri kohtiin sijoitetut aukot kerroksissa helpottavat orientoi-
tumista.

Numeroita:

1. krs  2935 m²
2. krs  1590 m²
3. krs  3035 m²
4. krs  2830 m²
5. krs  2765 m²

Yhteensä  13155 m²

Tilavuus  109470 m³
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Ilmakuva 
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5.4. KAUPUNKIRAKENNE

Massoittelu kooltaan ja yksinkertaiselta muodoltaan vastaa 
Helsingin koko kaupungin mittakaavaa ja tyyliä. Se sijoittuu 
paikalleen luontevasti, eikä pomppaa mittakaavassa liikaa 
esiin. Tontin päälinjat seuraavat rannan verkostoa, mihin 
myös rakennus on sijoitettu. Pitkät näkymät ja julkisivujen 
linjat sekä suhteet muodostavat jatkumon muulle Helsingille.

Tontti ja sen viereiset alueet luovat mahdollisuuden lisära-
kentamiselle, ja toimivana ratkaisuna voi pitää nyt vahvistu-
nutta akselistoa. Onkin tärkeää jättää ranta rakentamatta ja 
hyödyntää se julkisena kaupunkitilana.

1:5000



Tapahtuma-aukio

Saattoliikenne

Lastaus/huolto

Uusi te
rminaaliPääsisäänkäynti

Laivasillankatu

Eteläranta

V

X

IV

XIV

+03.00

+03.00

+03.00

+10.30

+10.30

+10.00

Veistospuutarha

Tähtitorninvuorenpuisto

Viherkatto

Maasuihkulähde

Uusi silta

20m5m 40m

73

5.5. ASEMA

1:2000

Suurin ele rakennuksen ympäristön suunnitelmassa on sen 
edessä sijaitseva suuri tapahtuma-aukio, mikä on mahdollista 
yhdistää sisätilojen kanssa samaksi paikaksi. Julkinen tori 
on tilana mainio paikka järjestää erimuotoisia tapahtumia, 
ja tällä tavoin saada rakennuksen ympäristö ja itse rakennus 
aktivoitua ihmisten olohuoneena. Jotta ympäristö olisi 
mahdollisimman aktiivinen myös eri tapahtumien välisinä 
aikoina, kaipa kivinen ja kova pinta kontrastiksi pehmeää ja 
raikasta aluetta. Tapahtuma-aukion viereen on sommiteltu 
suuria viheralueita, joita ihmiset voivat käyttää. Osa vihera-
lueista on omistettu ulkoveistoksille, tuoden taiteen myös 
ulos. Veden läheisyys, rakennuksen palvelut sekä kovat ja 
pehmeät avoimet pinnat luovat paikalle aktiivisen kaupun-
kiympäristön jota ihmisten on helppo käyttää.

Tasaisen nurmialueen lisäksi rakennuksen vieressä sijaitsee 
suuri kumpu, joka piilottaa alleen mahdollisen satamater-
minaalirakennuksen tilat, sekä toimii nostavana yhteytenä 
viereiseen Tähtitorninvuoren puistoon. Kaupungin puolella 
kumpu toimii loivana alustana loikoilulle, ja sen on mahdol-

lista toimia portaiden kanssa luonnollisena katsomona näy-
töksille. Satamaterminaalin pääaula on erottuvuuden vuoksi 
nostettu kummusta ylöspäin. Meren puolella kumpu hieman 
jyrkkenee, jolloin sitä on mahdollista käyttää talvisaikaan 
muun muassa pulkkamäkenä.

Rakennuksen kadun puoleinen yhteys puistoon on toteu-
tettu uudella sillalla. Puiston puolella silta on leveä, ja se 
kapenee rakennusta kohden imien ulkoilijat rakennuksen 
läpi rannan puolelle. Sen alapuolelle on jätetty tilaa niin 
yksityisille autoille, kuin julkiselle liikenteelle.

Viereisen pysyvän terminaalin lastauslaituri ja paikoitusalue 
on peitetty viherkannella, mihin kulku tapahtuu museon 
logistiikkareitin kautta. Näin laivojen ollessa satamassa sen 
meluisat tapahtumat on peitetty, samalla kuitenkin mahdol-
listaen niiden yhä toimivan. Viherkannen päälle on sijoitettu 
varaukset seuraavan vaiheen rakennuksille. Mahdollisia 
tulevia rakennuksia voivat olla muun muassa hotelli ja 
kaupallinen keskus.
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Kumpu talvikäytössä
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1. KRS

5.6. POHJAT

1:500

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee museon pääaula/moni-
toimitila, suuri auditorio (black box), sekä logistinen keskus. 
Pääaula aukeaa viistetyn seinän avulla luodun katoksen 
alle, mistä on suora yhteys rakennuksen edessä sijaitsevaan 
tapahtuma-aukioon. Koko viistetty lasiseinä on mahdol-
lista avata liukuvilla ovilla, jolloin on mahdollista sekoittaa 
sisä- ja ulkotila keskenään ja hälventää niiden välistä rajaa. 
Näin ihmiset kuin vahingossa astuvat sisään rakennukseen 
huomaamattaan sitä. Myös monitoimitilan lattiamateriaali 
on ulkotilan kanssa samaa materiaalia. Itse monitoimitila 
on mitoitettu keskisuurille yleisötapahtumille, jolloin se 
voidaan aktivoida esimerkiksi performanssi tai torikäyttöön. 
Sen ollessa normaalissa tilassaan, voivat ihmiset nauttia 
monitoimitilaan sijoitetun kahvilan tarjonnasta. Myös hieman 
taaempana sijaitsevat WC-tilat ovat julkiset ja ilmaiset, jotta 
rakennuksen ei-museokäytölle ole mitään esteitä. Kahvilan 
taakse on varattu sisäänkäynti mahdolliselle uudelle satama-
terminaalille. Kulku seuraavaan kerrokseen (museokauppa & 
lipunmyynti) lähtee heti pääovien edestä portaita pitkän, tai 
black boxin vierestä hissillä.

Performanssi ja torikäytön lisäksi suuri monitoimitila toimii 
black boxin lämpiönä. Tämä suuri sali on tasalattiainen tila 
siirtokatsomolla, ja se on mitoitettu noin 300 katsojalle. 
Black boxin taustatiloina toimivat green room ja muut sitä 
tukevat tilat.

Rakennuksen ”takapihalla” sijaitsee kuorma-autoille mitoi-
tettu lastauslaituri, mistä on käynti tavaran vastaanottoon 
ja purkuun. Myös muut taidetta tukevat tilat on sijoitettu 
ensimmäiseen kerrokseen, mistä on käynti tavarahissillä 
ylempiin kerroksiin.

Suunnitelman rakenteena toimii puinen palkki-pilari-järjes-
telmä, mikä on mitoitettu suurelle jännevälille niin että se 
pystyy kantamaan suuria kuormia. Pilarit erottuvat hyvin 
pohjasta niiden ollessa kooltaan 1200mm x 750mm. Ne 
luovat eräänlaisen kaksoisjulkisivun rakennuksen sisään 
rajaten luurankomaisuudellaan lasijulkisivu pois rakennuk-
sen sisätilasta.
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2. KRS
1:500

Portaita pitkin kuljettaessa ensimmäisenä toiseen kerrokseen 
saavuttaessa tulee vastaan museokauppa, mihin on mahdol-
lista päästä myös rakennuksen keskellä sijaitsevan tunnelin 
kautta. Museokauppa on julkista tilaa, ja sen palveluita voi 
käyttää ilman pääsylipun ostoa. Samassa tilassa sijaitsee myös 
lipunmyynti sekä vaatesäilytys.

Tunnelin toisella puolella sijaitsevat museon hallinto, 
toimisto ja neuvottelutilat. Kulku alemmassa kerroksessa 
sijaitseviin pukutiloihin käy kierreportaiden kautta. Tähän 

siipeen on myös sijoitettu henkilökunnan taukotilat. Tilat on 
mitoitettu suuriksi, ja sijoitettu hyvälle sijainnille valoisaan 
paikkaan.

Rakennuksen läpi kulkeva tunneli on pieni ja intiimi tila, 
minkä välistä viereinen puisto ”virtaa” rakennuksen rannan 
puolelle. Tila toimii toissijaisena sisäänkäyntinä museoon 
tapauksessa, missä monitoimitila on muussa käytössä. Tätä 
kautta on myös helppo kulkea tapahtuma-aukiolta ja rannalta 
puistoon.
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Tapahtuma-aukio keväällä
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3. KRS
1:500

Kolmas kerros on ensimmäinen galleriakerros, mihin sisään-
käynti tapahtuu toisesta kerroksesta portaiden tai hissin 
kautta. Kerroksen molemmissa päädyissä on suuret lasiseinät 
mitkä toimivat näkymiensä kanssa päätepisteinä kerroksel-
le. Keskellä kolmatta kerrosta on myös kahden kerroksen 

korkuinen tila josta on näkymä seuraavaan kerrokseen. Myös 
aukosta minkä kautta toisen kerroksen portaat nousevat 
kolmanteen on avarat näkymät ensimmäisen kerroksen 
monitoimitilaan. Kulku seuraavaan kerroksen tapahtuu 
rakennuksen ”takapihan” päädystä.
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Näkymä käytävältä
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4. KRS
1:500

Galleriatilojen konseptin mukaisesti neljäs kerros toistaa 
hyvin pitkälti kolmannen kerroksen pohjaa. Näin saadaan 
luotua perinteisiä tiloja mitä on kuitenkin mahdollista muo-
kata julkisivun säleiköllä ja väliaikaisilla rakenteilla. Keskellä 

kerrosta on edellisen kerroksen kahden kerroksen korkuisen 
tilan ylempi tila. Näin luodaan näkymiä ja visuaalisia yhteyk-
siä kerrosten välillä.
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Korkea galleritila



Näyttelytila
1295

Tekninen tila
352,5

WC/M
19

WC/N
19

Ravintola
190

Terassi
265

Keittiö
100

Auki alas

+29.15

+29.15

5m1m 10m
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5. KRS
1:500

Viides kerros on viimeinen galleriakerros, ja muihin 
verrattuna hieman pienempi. Samassa kerroksessa sijaitsee 
myös ulkoterassi, ravintola, sekä teknisiä tiloja. Galleriatilat 
toistavat edelleen edellisten kerrosten kaavaa, ja näin ylhäällä 
näkymät päätylasiseinistä ulottuvat jo Helsingin kattojen 
ylle. Ylimpään kerrokseen on myös mahdollista sijoittaa kat-
toikkunoita, jolloin luonnonvalon pääsy sisätiloihin lisääntyy 
huomattavasti.

Ravintola sijaitsee rakennuksen merenpuoleisessa päädyssä, 

ja kulku tänne tapahtuu monitoimitilasta lähtevällä hissillä. 
Ravintolan ulkopuolella sijaitsee terassi, mistä avautuvat 
näkymät merellisen Helsingin edustalle.

Tekniset tilat on sijoitettu ylimpään kerrokseen, mihin 
pääkäynti tapahtuu tavarahissin kautta. Tilat on mitoitettu 
museorakennukselle, ja tarpeelliset talotekniset yhteydet 
hoidetaan tavarahissin ja toisen poistumistieportaan viereen 
sijoitettujen tilojen kautta.
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5.7. MUSEOKIERTO

Koska museon galleriakerrosten perusta on suuri tyhjä tila, 
on niitä mahdollista jakaa loputtomilla tavoin eri näyttelyihin 
sopivaksi. Tyhjillään kerrokset avaavat pitkä näkymät niin 
molempiin suuntiin, niin urbaaniin kuin merelliseenkin Hel-
sinkiin. Vain muutama kiinteä rakenne (vertikaaliyhteydet) 
rytmittävät avointa tilaa, mitä rajaavat sivukäytävistä vain suu-
ret puiset pilarit. Käytävä on mahdollista erottaa keskitilasta 
väliaikaisilla seinillä. Myös lasijulkisivu on jaettu horisontaa-
lein karmein osiin, jolloin väliaikaiset rakenteet on mahdol-
lista kiinnittää ei katon rajaan, vaan suoraan julkisivuun. Näin 
näyttelyille tärkeän luonnonvalon on mahdollista kulkea 
tilaan sen seinien yläpinnasta olevien ikkunoiden kautta.

Jos kerrokset halutaan jakaa ja rytmittää näyttelyn mukaan 
eri tiloihin, se on mahdollista toteuttaa ottamatta huomioon 
pysyviä rakenteita. Pilari-palkkijärjestelmä kantaa kerrosten 
painon, jolloin väliaikaiset rakenteet voi sijoittaa kerroksiin 

mihin koordinaatistoon tahansa. Tilan voi jakaa selkeästi eri 
huoneisiin kerrokseen kohtisuorilla jakajilla, tai moneen eri 
pieneen huoneeseen erillisillä kuutioilla. Myös orgaanisia 
muotoja on mahdollista toteuttaa, jälleen koska väliaikaisten 
rakenteiden ei ole tarpeen olla suorassa vuorovaikutuksessa 
pysyvien rakenteiden kanssa.

Näillä tavoin tilaohjelmaa on mahdollista muokata lähes 
loputtomilla tavoilla. Tämän johdosta myös eri kerroksia on 
mahdollista sulkea näyttelyiden rakentamisen ajaksi, sillä kul-
ku seuraavaan kerrokseen on mahdollista toteuttaa julkisivua 
pitkin kulkevien käytävien kautta.

Monesti arkkitehtuuri saattaa vaikeuttaa näyttelyiden 
kuratointia, mutta avoin kerrosjärjestelmä vapauttaa taiteen 
esittelyn juuri sellaiseen tilaan, kuin se on tarkoitettu.

Kaavio 22d. Jaettu tila 03Kaavio 22c. Jaettu tila 02

Kaavio 22b. Jaettu tila 01Kaavio 22a. Avoin tila

Kaavio 22f. Jaettu tila 05Kaavio 22e. Jaettu tila 04
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Galleriakerroksen päätenäkymä
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5.8. LEIKKAUKSET

1:1000

A-A

Pitkittäisleikkaus paljastaa rakennuksen tilallisen monimuo-
toisuuden, ja sen kerrosten väliset visuaaliset yhteydet. Jo-
kaisesta kerroksesta on mahdollista löytää näkymä ylempään 
tai alempaan kerrokseen. Kerroskorkeudet vaihtelevat niiden 
funktioista riippuen, suurimpana aula ja matalimpana intiimi 
toimisto sekä museo- ja lippukauppakerros. Edellä mainitus-
ta kerroksesta avautuu ensimmäinen suuri näkymä valoisaan 
ja aktiiviseen aulaan, sekä seuraavaan ensimmäiselle 
galleriatasolle noustessa pienimittakaavaisuus katoaa suurten 
näyttelytilojen tieltä. Ylimmän kerroksen kattoikkunat anta-
vat ekstravaloa niin omalle kerrokselleen, kuin myös kuilun 
kautta alempana olevalle keskimmäiselle näyttelykerrokselle.

B-B

Ensimmäinen poikittaisleikkaus kertoo paljon aulan suhtees-
ta ylempiin kerroksiin. Se koko rakennuksen suurimpana 
tilana ottaa haltuun osan ensimmäisestä galleriakerroksesta 
levittäen aktiivisuuttaan näyttelytiloihin. Leikkauksessa ei 
myöskään ole esitetty mahdollisia väliaikaisia näyttelyraken-
teita, jolloin on mahdollista nähdä rakennuksen toisessa 
päädyssä oleva suuri ja avonainen lasijulkisivu, sekä sen 
kautta avautuvat näkymät. Leikkauksessa on myös esitetty 
varaus toissijaiselle sisäänkäynnille mahdollisesti rakennetta-
valle uudelle satamaterminaalille.

C-C

Poikittaisleikkaus tunnelin kohdalta kertoo selkeästä yhtey-
destä luontoon. Suora ja luonteva silta kuljettaa ulkoilijat 
Laivasillankadun yli johdattaen heidät suoraan loivaan 
rinteeseen. Galleriatilat eivät edelliseen verrattuna ole juuri 
muuntuneet niiden avoimuuden johdosta.
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Iltanäkymä Katajanokalta
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5.9. JULKISIVUT

1:3000 & 1:1000

ALUE

Aluejulkisivusta käy ilmi rakennuksen suhde ympäröiviin 
rakennuksiin. Harjakorkeus jatkaa kaupunginpuoleisten ra-
kennusten pääpiirteistä korkeutta pitäen linjan yhtenäisenä. 
Myös julkisivun horisontaali jaottelu on sulauttaa raken-
nuksen vanhojen jatkumoon. Materiaalikäsittelyssä ollaan 
siirrytty uudenaikaisempaan suuntaan, asettaen paikalle uusi 
historiallinen kerrostuma. Rannan puolella sijaitseva puisto 
toimii kumarruksena takana olevaan Tähtitorninvuoren 
puistoon tuoden myös sen esille.

PITKÄ

Julkisivun idea perustuu keraamisiin säleisiin, joiden rotaa-
tiota takana olevaan lasijulkisivuun nähden on mahdollista 
kontrolloida. Näin saadaan luotua elävä julkisivu, millä on 
tarkoitus. Säleiden on mahdollista joko päästää tai estää 
luonnonvalon pääsy rakennuksen sisälle. Niitä voidaan kont-
rolloida tietokoneen avulla käsin, tai niiden on mahdollista 
tunnistaa valoisuuden aste ja reagoida tähän. Liikkuvien 
säleiden ansiosta rakennus on itsessään alati muuttuva 
kineettinen taideteos, ja samalla myös puhdas kangas.

Julkisivun jaottelu perustuu rakennuksen kerroksiin. 
Horisontaalisilla linjoilla rakennus saadaan vaikuttamaan 
linjakkaammalta ja sulavammalta.

Myös säleiden ollessa auki, on ulkoa katsottaessa mahdollista 
nähdä rakennuksen massiiviset rakenteet. Mitään ei ole siis 
piilotettu, vaan rakennus itsessään on rehellinen.

Museo voi olla suljettu tai avoin, läpinäkyvä tai umpinainen, 
liukuva tai pysähtynyt, valoisa tai pimeä.

LYHYT

Lyhyempi julkisivu molemmissa päädyissä puolestaan on 
auki. Läpinäkyvyys on molemmin puoleista ja rakennuksen 
eri kerrosten funktiot voi havaita ulkoa päin tarkastellessa. 
Kahden ensimmäisen kerroksen sisäänveto julkisivussa muo-
dostaa katoksen, mitä kannattelee myös rakennuksen sisällä 
havaittavat suuret puiset pilarit. Tämä on ensimmäinen askel 
sisä- ja ulkotilan sekoittumisessa

Keramiikan ja lasin lisäksi julkisivuissa on käytetty puuta ja 
betonia. Aidoilla ja rehellisillä materiaaleilla luodaan konstai-
lematon rakennus.
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5.10. JULKISIVUN KONSEPTI

Lasinen julkisivu on paras mahdollinen ratkaisu sisä- ja 
ulkotilan sekoittamiseen. Niin sisältä kuin ulkoakin on 
mahdollista olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Myös 
valon pääsy sisälle on esteetön. Näkymät ovat havaittavissa 
kaikkialta ja rakennus on kuin yhtä suurta ulkotilaa.

Museon hyvän toiminnan kannalta on kuitenkin tarpeen 
ajoittain kontrolloida valon pääsyä näyttelytilaan. Mahdolli-
nen väliaikainen rakenne estää näkymät sisältä ulos, mutta 
luo samalla intiimin tilan taiteen esittelyllä. Valo on mahdol-
lista tuoda sisälle valealakaton päältä, jolloin käytävän pysyy 
erillään museotilasta.

Äärimmäiseen valon kontrollointiin päästään lasin eteen 
luodulla toisella julkisivulla. Säleiden ollessa käännetty 
kohtisuoraan julkisivuun nähden, on valon pääsy maksimi, 
ja ohuet säleet eivät sitä juuri häiritse. Näin säilytetään täysi 
valon pääsy sisään, ja näkymien suuntaus ulos.

Kääntämällä säleitä asteittaan, saadaan valon tulo sisään vaih-
telemaan matkan varrella. Kiiltävä keraaminen laatta samalla 
estää valonpääsyä sisään mutta kuitenkin tietyissä kulmissa 
antaa sen heijastua itsensä avulla himmeämpänä näyttely-
tilaan. Tällä keinolla on myös mahdollista ohjata ulospäin 
suuntautuvia näkymiä.

Säleiden ollessa täysin kiinni, ovat molemmat käytävä ja 
näyttelytila täydessä pimennossa. Tämä voi olla tarpeen draa-
man luomiseksi eri gallerioiden välillä. Jos säleet ovat koko 
julkisivun mitalta kiinni, käytävän ainoat näkymät ovat sen 
molemmissa päädyissä, mistä myös kajastaa sisään valoa.

Tehokkain keino käyttää julkisivua on suljettujen ja avonais-
ten säleiden leikki. Näin on mahdollista saada valoltaan mo-
nia erilaisia tiloja jokaiseen kerrokseen, kohdentaa näkymiä 
käytävältä ja saada aikaiseksi pimeän ja valoisan kontrasti.

Kaavio 23d. Julkisivu puoliaukiKaavio 23c. Julkisivu auki

Kaavio 23b. TilajakajaKaavio 23a. Avoin tila

Kaavio 23e. Julkisivu kiinni
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5.11. RAKENNELEIKKAUS + JULKISIVUOTE

1:200

RAKENNELEIKKAUS

Liimapuinen palkki-pilari-järjestelmä toimii museon ensi-
sijaisena rakenteena. Välipohjat on mitoitettu kantamaan 
järjestelmän kanssa suuria kuormia, sekä kätkemään sisälleen 
tarvittavan talotekniikan.

Lasijulkisivu koostuu energiatehokkaasta kolminkertaisesta 
eristyslasista, millä voidaan pohjoisen ilmastossa päästä erit-
täin stabiileihin U-arvoihin (Lasifakta 2015, s. 18). Julkisivun 
jako on myös mitoitettu sopimaan mahdollisten lisävälisei-
nien kiinnitystä varten.

JULKISIVUOTE

Julkisivuotteesta voi havaita, miten säleet eivät aina vastaa 
saman kerroksen käytävien säleitä, vaan tietyissä kerroksissa 
ne sijoittuvat suurimmalta osin toiseen kerrokseen. Näin 
saadaan luotua sisätiloihin vaihtelevuutta, ja ulkopuolisen 
käytävän valoisuus ja näkymät eivät paljasta galleriatilan 
senhetkisiä olosuhteita. Myös rakenteet ovat läheltä katsoen 
selkeästi esillä, ja luovat oman kerroksensa rakennuksen 
julkisivumaailmaan.

MATERIAALIT

1. Keraaminen säle (5 eri valkoisen sävyä)
2.  Lasi
3. Puu



6. PIENOISMALLI
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Suurin ele rakennuksen ympäristön suunnitelmassa 
on sen edessä sijaitseva suuri tapahtuma-aukio, mikä 
on mahdollista yhdistää sisätilojen kanssa samaksi pai-
kaksi. Julkinen tori on tilana mainio paikka järjestää 
erimuotoisia tapahtumia, ja tällä tavoin saada raken-
nuksen ympäristö ja itse rakennus aktivoitua ihmisten 
olohuoneena. Jotta ympäristö olisi mahdollisimman 
aktiivinen myös eri tapahtumien välisinä aikoina, 
kaipa kivinen ja kova pinta kontrastiksi pehmeää ja 
raikasta aluetta. Tapahtuma-aukion viereen on sommi-
teltu suuria viheralueita, joita ihmiset voivat käyttää. 
Osa viheralueista on omistettu ulkoveistoksille, tuo-
den taiteen myös ulos. Veden läheisyys, rakennuksen 
palvelut sekä kovat ja pehmeät avoimet pinnat luovat 
paikalle aktiivisen kaupunkiympäristön jota ihmisten 

on helppo käyttää.

Tasaisen nurmialueen lisäksi rakennuksen vieressä 
sijaitsee suuri kumpu, joka piilottaa alleen mahdol-
lisen satamaterminaalirakennuksen tilat, sekä toimii 
nostavana yhteytenä viereiseen Tähtitorninvuoren 
puistoon. Kaupungin puolella kumpu toimii loivana 
alustana loikoilulle, ja sen on mahdollista toimia por-
taiden kanssa luonnollisena katsomona näytöksille. 
Satamaterminaalin pääaula on erottuvuuden vuoksi 
nostettu kummusta ylöspäin. Meren puolella kumpu 
hieman jyrkkenee, jolloin sitä on mahdollista käyttää 
talvisaikaan muun muassa pulkkamäkenä.
Rakennuksen kadun puoleinen yhteys puistoon on 
toteutettu uudella sillalla. Puiston puolella silta on 

leveä, ja se kapenee rakennusta kohden imien ulkoili-
jat rakennuksen läpi rannan puolelle. Sen alapuolelle 
on jätetty tilaa niin yksityisille autoille, kuin julkiselle 
liikenteelle.

Viereisen pysyvän terminaalin lastauslaituri ja pai-
koitusalue on peitetty viherkannella, mihin kulku ta-
pahtuu museon logistiikkareitin kautta. Näin laivojen 
ollessa satamassa sen meluisat tapahtumat on peitetty, 
samalla kuitenkin mahdollistaen niiden yhä toimivan. 
Viherkannen päälle on sijoitettu varaukset seuraavan 
vaiheen rakennuksille. Mahdollisia tulevia rakennuksia 
voivat olla muun muassa hotelli ja kaupallinen keskus.

Massoittelu kooltaan ja yksinkertaiselta muodoltaan 
vastaa Helsingin koko kaupungin mittakaavaa ja tyyliä. 
Se sijoittuu paikalleen luontevasti, eikä pomppaa mitta-
kaavassa liikaa esiin. Tontin päälinjat seuraavat rannan 
verkostoa, mihin myös rakennus on sijoitettu. Pitkät 
näkymät ja julkisivujen linjat sekä suhteet muodostavat 
jatkumon muulle Helsingille.
Tontti ja sen viereiset alueet luovat mahdollisuuden 
lisärakentamiselle, ja toimivana ratkaisuna voi pitää 
nyt vahvistunutta akselistoa. Onkin tärkeää jättää ranta 
rakentamatta ja hyödyntää se julkisena kaupunkitilana.

Tasaisella maalla sijaitseva tontti mahdollistaa lähes 
loputtoman määrän mahdollisuuksia eri muotoisille ja 
kokoisella massoille. On kuitenkin tärkeää huomioida 
ympäristö, eikä tehdä rakennuksen kanssa ylilyöntejä. 
Rakennuksen pitää sopia ympäröiviin rakennuksiin ja 
maastoon, ja samalla luoda alueelle uusi historiallinen 
kerrostuma.
Tontti avaa myös uusia tapoja käsitellä rantaa ja 
sen toimintoja. Samalla on otettava huomioon sen 
läheisyydessä sijaitseva Olympiaterminaali ja sen 
toiminnot, mitkä saattavat eri aikoina aiheuttaa muun 
muassa melusaastetta.

Tontilla sijaitseva vanha satamaterminaali toimii 
hyvänä lähtökohtana rakennuksen jalanjäljelle. Uusi 
rakennus tulee näin kunnioittamaan vanhaa kerrostu-
maa julkisivujensa mittojen ja selkeyden osalta. Liian 
monimuotoinen massoittelu olisi turhan erillinen 
tuote ympärillä olevista selkeistä rakennuksista.
Vanhan satamaterminaalin koko myös luo ulkopuolel-
leen mahdollisuuden luoda selkeitä ulkotiloja, mihin 
on mahdollista suunnitella ja sijoittaa eri toimintoja. 
Näin pystytään uuden museorakennuksen lisäksi 
toteuttaa käytännöllisiä ulkotiloja eri toiminnoille (kts. 
Centre Georges Pompidou).

Jalanjäljen rajaamisen jälkeen tilaohjelma ja niihin 
tarvittava pinta-ala sanelee rakennuksen kerrosluvun. 
Jotta voidaan saada tarvittava määrä kerroksia, joiden 
huonekorkeus on museolla riittävä, nostetaan raken-
nus maksimikorkeuteensa (Palacen talo). Syntyvät 
kerroskorkeudet ovat sekä toistensa, että sisällyttä-
miensä tilojen kanssa harmoniassa.
Nosto maksimikorkeuteen jatkaa visuaalisesti olevien 
rakennusten suurpiirteistä räystäslinjaa pitäen 
kaupunkikuvan yhtenäisenä. Eteläsataman toiselta 
puolelta katsottaessa rantajulkisivu jatkuu siistinä ja 
yhtenäisenä uudelle tontille asti.

Korkea rakennus rannassa kuitenkin peittää tontin 
puiston puoleisen tapahtuma-aukion totaalisesti näky-
miltä ja osittain myös auringonvalolta. Rakennuksen 
siirto lähemmäs Tähtitorninvuoren puistoa vapauttaa 
ranta-alueen julkiseen käyttöön ja muuhun toimin-
taan. Jättämällä autoille väylä rakennuksen ja Laivasil-
lankadun välille, pystytään toteuttamaan toimiva reitti 
museon logistiikalle sekä pysyvän satamaterminaalin 
paikoitukselle ja lastaukselle.

Näin koko rakennus on myös mahdollista kiertää 
raskailla ajoneuvoilla, jolloin niin huolto kuin myös 
pelastusliikenne saadaan järjestettyä kattamaan koko 
rakennus. Rannan ollessa vapaa jättää se myös tilaa 
mahdolliselle yhteydelle veteen (uusi laituri).

Rakennuksen aulan/monitoimitilan lyhyen päädyn la-
siseinällä tartutaan kiinni kantakaupungin verkostoon, 
jolloin museon pääsisäänkäyntiä saadaan korostettua. 
Samalla rakennus saa tunnusomaisen eleen. Julkisivun 
käännetty osa myös osoittaa suoraan kauppatoria 
kohden (pääsaapumissuunta), ja näin kutsuu ihmisiä 
tulemaan luoksensa.
Helsingin kaupunki muodostuu selkeästä ruutukaa-
vasta, ja rakennuksen selkeillä linjoilla sekä käännök-
sellä pystytään se sitomaan suurempaan Helsingin 
kaupungin konseptiin. Tämän lisäksi lähikaupungin 
mittakaavassa myös muut aukiot seuraavat vastaavan-
laista muotokieltä.

Jotta yhteys rannan ja Tähtitorninvuoren puiston välil-
lä säilyy, luodaan rakennuksen seinään läpikuljettava 
tunneli. Näin viereisen puiston luonto on osa museon 
tonttia ”valuen” tunnelista tontille. Ratkaisua voidaan 
perustalla henkisen yhteyden lisäksi myös konkreetti-
sella jalankulkuyhteydellä rannan ja puiston välillä.
Mahdollisena esimerkkikohteena vehreästä kum-
musta voidaan pitää Vilhelm Wohlertin ja Jørgen 
Bon suunnittelemaa Louisiana Museum of Modern 
Artia, missä suuret vehreät kummut ja ulkotilat luovat 
käyttäjille mahdollisuuden museovierailun lomassa 
nauttia ulkoilmasta.

Ilmakuva
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1. krs 1:300Tilaohjelma

Kumpu talvikäytössä

Monitoimitilan aktiviteetteja 2. krs 1:300

Portaita pitkin kuljettaessa ensimmäisenä toiseen 
kerrokseen saavuttaessa tulee vastaan museokaup-
pa, mihin on mahdollista päästä myös rakennuksen 
keskellä sijaitsevan tunnelin kautta. Museokauppa on 
julkista tilaa, ja sen palveluita voi käyttää ilman pääsyli-
pun ostoa. Samassa tilassa sijaitsee myös lipunmyynti 
sekä vaatesäilytys.

Tunnelin toisella puolella sijaitsevat museon hallinto, 
toimisto ja neuvottelutilat. Kulku alemmassa kerrok-
sessa sijaitseviin pukutiloihin käy kierreportaiden 
kautta. Tähän siipeen on myös sijoitettu henkilökun-
nan taukotilat. Tilat on mitoitettu suuriksi, ja sijoitettu 
hyvälle sijainnille valoisaan paikkaan.

Rakennuksen läpi kulkeva tunneli on pieni ja intiimi 
tila, minkä välistä viereinen puisto ”virtaa” rakennuk-
sen rannan puolelle. Tila toimii toissijaisena sisään-
käyntinä museoon tapauksessa, missä monitoimitila 
on muussa käytössä. Tätä kautta on myös helppo 
kulkea tapahtuma-aukiolta ja rannalta puistoon.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee museon pääaula/
monitoimitila, suuri auditorio (black box), sekä logis-
tinen keskus. Pääaula aukeaa viistetyn seinän avulla 
luodun katoksen alle, mistä on suora yhteys raken-
nuksen edessä sijaitsevaan tapahtuma-aukioon. Koko 
viistetty lasiseinä on mahdollista avata liukuvilla ovilla, 
jolloin on mahdollista sekoittaa sisä- ja ulkotila kes-
kenään ja hälventää niiden välistä rajaa. Näin ihmiset 
kuin vahingossa astuvat sisään rakennukseen huomaa-
mattaan sitä. Myös monitoimitilan lattiamateriaali on 
ulkotilan kanssa samaa materiaalia. Itse monitoimitila 
on mitoitettu keskisuurille yleisötapahtumille, jolloin 
se voidaan aktivoida esimerkiksi performanssi tai 
torikäyttöön. Sen ollessa normaalissa tilassaan, voivat 
ihmiset nauttia monitoimitilaan sijoitetun kahvilan tar-

jonnasta. Myös hieman taaempana sijaitsevat WC-tilat 
ovat julkiset ja ilmaiset, jotta rakennuksen ei-museo-
käytölle ole mitään esteitä. Kahvilan taakse on varattu 
sisäänkäynti mahdolliselle uudelle satamaterminaa-
lille. Kulku seuraavaan kerrokseen (museokauppa 
& lipunmyynti) lähtee heti pääovien edestä portaita 
pitkän, tai black boxin vierestä hissillä.
Performanssi ja torikäytön lisäksi suuri monitoimitila 
toimii black boxin lämpiönä. Tämä suuri sali on tasa-
lattiainen tila siirtokatsomolla, ja se on mitoitettu noin 
300 katsojalle. Black boxin taustatiloina toimivat green 
room ja muut sitä tukevat tilat.

Rakennuksen ”takapihalla” sijaitsee kuorma-autoille 
mitoitettu lastauslaituri, mistä on käynti tavaran 

vastaanottoon ja purkuun. Myös muut taidetta tukevat 
tilat on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, mistä on 
käynti tavarahissillä ylempiin kerroksiin.

Suunnitelman rakenteena toimii puinen palkki-pila-
ri-järjestelmä, mikä on mitoitettu suurelle jännevälille 
niin että se pystyy kantamaan suuria kuormia. Pilarit 
erottuvat hyvin pohjasta niiden ollessa kooltaan 
1200mm x 750mm. Ne luovat eräänlaisen kaksoisjulki-
sivun rakennuksen sisään rajaten luurankomaisuudel-
laan lasijulkisivu pois rakennuksen sisätilasta.

Tilaohjelma perustuu Solomon R. Guggenheim-sää-
tiön arkkitehtuurikilpailuun uudesta taidemuseosta 
Helsinkiin. Ohjelma logistisilta ja museoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan on pidetty samana, suurinten 
muutosten liittyessä Suomalaiseen kulttuuriin vierailta 
ratkaisuilta (muun muassa visitor screening/bag 
check).

Ohjelma voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen (kts. 
kaavio). Suurimpana näistä näyttelytilat, mitkä on 
sijoitettu kolmannesta kerroksesta ylöspäin. Näin 
saadaan erotettua julkinen tila muuhun käyttöön. 
Edellä mainittu julkinen tila onkin sijoitettu ensim-
mäiseen ja toiseen kerrokseen, ja näitä on mahdollista 
käyttää olematta museon asiakas. Museon toimisto 

ja logistiikkatilat on sijoitettu ensimmäisen ja toisen 
kerroksen perälle, jotta ne saadaan pidettyä erillään 
julkisesta tilasta, kuitenkin hyvien yhteyksien päässä. 
Samalla niille voidaan luoda oma sisäänkäynti, ja 
yhteys muihin tiloihin pysyy luontevana.

Kerrosten välinen kulku pystytään hoitamaan selkeästi 
portailla, ja monien portaiden varaan laskevaa sekavaa 
tilannetta ei synny. Poistumistiet toimivat myös 
sääntöjen mukaan, vaikkakin ovat suljettu yleisöltä 
normaalissa käytössä. Myös eri kohtiin sijoitetut aukot 
kerroksissa helpottavat orientoitumista.

Numeroita:
2935 m²
1590 m²
3035 m²
2830 m²
2765 m²

13155 m²

109470 m³

1. krs
2. krs
3. krs
4. krs
5. krs

Yhteensä

Tilavuus
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Koska museon galleriakerrosten perusta on suuri tyh-
jä tila, on niitä mahdollista jakaa loputtomilla tavoin 
eri näyttelyihin sopivaksi. Tyhjillään kerrokset avaavat 
pitkä näkymät niin molempiin suuntiin, niin urbaaniin 
kuin merelliseenkin Helsinkiin. Vain muutama kiinteä 
rakenne (vertikaaliyhteydet) rytmittävät avointa tilaa, 
mitä rajaavat sivukäytävistä vain suuret puiset pilarit. 
Käytävä on mahdollista erottaa keskitilasta väliaikai-
silla seinillä. Myös lasijulkisivu on jaettu horisontaa-
lein karmein osiin, jolloin väliaikaiset rakenteet on 
mahdollista kiinnittää ei katon rajaan, vaan suoraan 
julkisivuun. Näin näyttelyille tärkeän luonnonvalon 
on mahdollista kulkea tilaan sen seinien yläpinnasta 
olevien ikkunoiden kautta.

Jos kerrokset halutaan jakaa ja rytmittää näyttelyn mu-
kaan eri tiloihin, se on mahdollista toteuttaa ottamatta 
huomioon pysyviä rakenteita. Pilari-palkkijärjestelmä 
kantaa kerrosten painon, jolloin väliaikaiset rakenteet 
voi sijoittaa kerroksiin mihin koordinaatistoon tahan-
sa. Tilan voi jakaa selkeästi eri huoneisiin kerrokseen 
kohtisuorilla jakajilla, tai moneen eri pieneen huo-
neeseen erillisillä kuutioilla. Myös orgaanisia muotoja 
on mahdollista toteuttaa, jälleen koska väliaikaisten 
rakenteiden ei ole tarpeen olla suorassa vuorovaiku-
tuksessa pysyvien rakenteiden kanssa.

Näillä tavoin tilaohjelmaa on mahdollista muokata 
lähes loputtomilla tavoilla. Tämän johdosta myös 
eri kerroksia on mahdollista sulkea näyttelyiden 

rakentamisen ajaksi, sillä kulku seuraavaan kerrokseen 
on mahdollista toteuttaa julkisivua pitkin kulkevien 
käytävien kautta.

Monesti arkkitehtuuri saattaa vaikeuttaa näyttelyiden 
kuratointia, mutta avoin kerrosjärjestelmä vapauttaa 
taiteen esittelyn juuri sellaiseen tilaan, kuin se on 
tarkoitettu.

Viides kerros on viimeinen galleriakerros, ja muihin 
verrattuna hieman pienempi. Samassa kerroksessa 
sijaitsee myös ulkoterassi, ravintola, sekä teknisiä 
tiloja. Galleriatilat toistavat edelleen edellisten 
kerrosten kaavaa, ja näin ylhäällä näkymät päätylasi-
seinistä ulottuvat jo Helsingin kattojen ylle. Ylimpään 
kerrokseen on myös mahdollista sijoittaa kattoikku-
noita, jolloin luonnonvalon pääsy sisätiloihin lisääntyy 
huomattavasti.

Ravintola sijaitsee rakennuksen merenpuoleisessa 
päädyssä, ja kulku tänne tapahtuu monitoimitilasta 
lähtevällä hissillä. Ravintolan ulkopuolella sijaitsee 
terassi, mistä avautuvat näkymät merellisen Helsingin 
edustalle.

Tekniset tilat on sijoitettu ylimpään kerrokseen, mihin 
pääkäynti tapahtuu tavarahissin kautta. Tilat on mitoi-
tettu museorakennukselle, ja tarpeelliset talotekniset 
yhteydet hoidetaan tavarahissin ja toisen poistumistie-
portaan viereen sijoitettujen tilojen kautta.

Galleriatilojen konseptin mukaisesti neljäs kerros 
toistaa hyvin pitkälti kolmannen kerroksen poh-
jaa. Näin saadaan luotua perinteisiä tiloja mitä on 
kuitenkin mahdollista muokata julkisivun säleiköllä ja 
väliaikaisilla rakenteilla. Keskellä kerrosta on edellisen 
kerroksen kahden kerroksen korkuisen tilan ylempi 
tila. Näin luodaan näkymiä ja visuaalisia yhteyksiä 
kerrosten välillä.

Kolmas kerros on ensimmäinen galleriakerros, mihin 
sisäänkäynti tapahtuu toisesta kerroksesta portaiden 
tai hissin kautta. Kerroksen molemmissa päädyissä on 
suuret lasiseinät mitkä toimivat näkymiensä kanssa 
päätepisteinä kerrokselle. Keskellä kolmatta kerrosta 
on myös kahden kerroksen korkuinen tila josta on 
näkymä seuraavaan kerrokseen. Myös aukosta minkä 
kautta toisen kerroksen portaat nousevat kolmanteen 
on avarat näkymät ensimmäisen kerroksen moni-
toimitilaan. Kulku seuraavaan kerroksen tapahtuu 
rakennuksen ”takapihan” päädystä.
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Leikkaus C-C 1:300Tapahtuma-aukio keväällä

Korkea galleriatila

Leikkaus B-B 1:300

Leikkaus A-A 1:300

A-A
Pitkittäisleikkaus paljastaa rakennuksen tilallisen 
monimuotoisuuden, ja sen kerrosten väliset visuaa-
liset yhteydet. Jokaisesta kerroksesta on mahdollista 
löytää näkymä ylempään tai alempaan kerrokseen. 
Kerroskorkeudet vaihtelevat niiden funktioista riippu-
en, suurimpana aula ja matalimpana intiimi toimisto 
sekä museo- ja lippukauppakerros. Edellä mainitusta 
kerroksesta avautuu ensimmäinen suuri näkymä 
valoisaan ja aktiiviseen aulaan, sekä seuraavaan 
ensimmäiselle galleriatasolle noustessa pienimittakaa-
vaisuus katoaa suurten näyttelytilojen tieltä. Ylimmän 
kerroksen kattoikkunat antavat ekstravaloa niin omal-
le kerrokselleen, kuin myös kuilun kautta alempana 
olevalle keskimmäiselle näyttelykerrokselle.

B-B
Ensimmäinen poikittaisleikkaus kertoo paljon aulan 
suhteesta ylempiin kerroksiin. Se koko rakennuksen 
suurimpana tilana ottaa haltuun osan ensimmäisestä 
galleriakerroksesta levittäen aktiivisuuttaan näytte-
lytiloihin. Leikkauksessa ei myöskään ole esitetty 
mahdollisia väliaikaisia näyttelyrakenteita, jolloin on 
mahdollista nähdä rakennuksen toisessa päädyssä 
oleva suuri ja avonainen lasijulkisivu, sekä sen kautta 
avautuvat näkymät. Leikkauksessa on myös esitetty 
varaus toissijaiselle sisäänkäynnille mahdollisesti 
rakennettavalle uudelle satamaterminaalille.

C-C
Poikittaisleikkaus tunnelin kohdalta kertoo selkeästä 
yhteydestä luontoon. Suora ja luonteva silta kuljettaa 
ulkoilijat Laivasillankadun yli johdattaen heidät suo-
raan loivaan rinteeseen. Galleriatilat eivät edelliseen 
verrattuna ole juuri muuntuneet niiden avoimuuden 
johdosta.
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Galleriakerroksen päätenäkymä

Iltanäkymä Katajanokalta

Aluejulkisivu 1:600

Lyhyt julkisivu 1:300

Pitkä julkisivu 1:300

PITKÄ
Julkisivun idea perustuu keraamisiin säleisiin, joiden 
rotaatiota takana olevaan lasijulkisivuun nähden on 
mahdollista kontrolloida. Näin saadaan luotua elävä 
julkisivu, millä on tarkoitus. Säleiden on mahdollista 
joko päästää tai estää luonnonvalon pääsy rakennuk-
sen sisälle. Niitä voidaan kontrolloida tietokoneen 
avulla käsin, tai niiden on mahdollista tunnistaa 
valoisuuden aste ja reagoida tähän. Liikkuvien sälei-
den ansiosta rakennus on itsessään alati muuttuva 
kineettinen taideteos, ja samalla myös puhdas kangas.
Julkisivun jaottelu perustuu rakennuksen kerroksiin. 
Horisontaalisilla linjoilla rakennus saadaan vaikutta-
maan linjakkaammalta ja sulavammalta. Myös säleiden 
ollessa auki, on ulkoa katsottaessa mahdollista nähdä 

rakennuksen massiiviset rakenteet. Mitään ei ole siis 
piilotettu, vaan rakennus itsessään on rehellinen.
Museo voi olla suljettu tai avoin, läpinäkyvä tai umpi-
nainen, liukuva tai pysähtynyt, valoisa tai pimeä.

LYHYT
Lyhyempi julkisivu molemmissa päädyissä puolestaan 
on auki. Läpinäkyvyys on molemmin puoleista ja 
rakennuksen eri kerrosten funktiot voi havaita ulkoa 
päin tarkastellessa. Kahden ensimmäisen kerroksen 
sisäänveto julkisivussa muodostaa katoksen, mitä 
kannattelee myös rakennuksen sisällä havaittavat 
suuret puiset pilarit. Tämä on ensimmäinen askel sisä- 
ja ulkotilan sekoittumisessa
Keramiikan ja lasin lisäksi julkisivuissa on käytetty 

puuta ja betonia. Aidoilla ja rehellisillä materiaaleilla 
luodaan konstailematon rakennus.

ALUE
Aluejulkisivusta käy ilmi rakennuksen suhde ympä-
röiviin rakennuksiin. Harjakorkeus jatkaa kaupungin-
puoleisten rakennusten pääpiirteistä korkeutta pitäen 
linjan yhtenäisenä. Myös julkisivun horisontaali jaot-
telu on sulauttaa rakennuksen vanhojen jatkumoon. 
Materiaalikäsittelyssä ollaan siirrytty uudenaikaisem-
paan suuntaan, asettaen paikalle uusi historiallinen 
kerrostuma. Rannan puolella sijaitseva puisto toimii 
kumarruksena takana olevaan Tähtitorninvuoren 
puistoon tuoden myös sen esille.
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Läpikulkutunneli syyssäässä

Avoin tila

Julkisivuote 1:100Rakenneleikkaus 1:100

Tilajakaja Julkisivu auki

Julkisivu puoliauki Julkisivu kiinni

Lasinen julkisivu on paras mahdollinen ratkaisu sisä- 
ja ulkotilan sekoittamiseen. Niin sisältä kuin ulkoakin 
on mahdollista olla vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Myös valon pääsy sisälle on esteetön. Näkymät 
ovat havaittavissa kaikkialta ja rakennus on kuin yhtä 
suurta ulkotilaa.

Museon hyvän toiminnan kannalta on kuitenkin 
tarpeen ajoittain kontrolloida valon pääsyä näyt-
telytilaan. Mahdollinen väliaikainen rakenne estää 
näkymät sisältä ulos, mutta luo samalla intiimin tilan 
taiteen esittelyllä. Valo on mahdollista tuoda sisälle 
valealakaton päältä, jolloin käytävän pysyy erillään 
museotilasta.

Äärimmäiseen valon kontrollointiin päästään lasin 
eteen luodulla toisella julkisivulla. Säleiden ollessa 
käännetty kohtisuoraan julkisivuun nähden, on valon 
pääsy maksimi, ja ohuet säleet eivät sitä juuri häiritse. 
Näin säilytetään täysi valon pääsy sisään, ja näkymien 
suuntaus ulos.
Kääntämällä säleitä asteittaan, saadaan valon tulo 
sisään vaihtelemaan matkan varrella. Kiiltävä keraa-
minen laatta samalla estää valonpääsyä sisään mutta 
kuitenkin tietyissä kulmissa antaa sen heijastua itsensä 
avulla himmeämpänä näyttelytilaan. Tällä keinolla 
on myös mahdollista ohjata ulospäin suuntautuvia 
näkymiä.

Säleiden ollessa täysin kiinni, ovat molemmat käytävä 

ja näyttelytila täydessä pimennossa. Tämä voi olla 
tarpeen draaman luomiseksi eri gallerioiden välillä. 
Jos säleet ovat koko julkisivun mitalta kiinni, käytävän 
ainoat näkymät ovat sen molemmissa päädyissä, mistä 
myös kajastaa sisään valoa.

Tehokkain keino käyttää julkisivua on suljettujen ja 
avonaisten säleiden leikki. Näin on mahdollista saada 
valoltaan monia erilaisia tiloja jokaiseen kerrokseen, 
kohdentaa näkymiä käytävältä ja saada aikaiseksi 
pimeän ja valoisan kontrasti.

RAKENNELEIKKAUS
Liimapuinen palkki-pilari-järjestelmä toimii museon 
ensisijaisena rakenteena. Välipohjat on mitoitettu 
kantamaan järjestelmän kanssa suuria kuormia, sekä 
kätkemään sisälleen tarvittavan talotekniikan.

Lasijulkisivu koostuu energiatehokkaasta kolminker-
taisesta eristyslasista, millä voidaan pohjoisen ilmas-
tossa päästä erittäin stabiileihin U-arvoihin. Julkisivun 
jako on myös mitoitettu sopimaan mahdollisten 
lisäväliseinien kiinnitystä varten.

JULKISIVUOTE
Julkisivuotteesta voi havaita, miten säleet eivät aina 
vastaa saman kerroksen käytävien säleitä, vaan 
tietyissä kerroksissa ne sijoittuvat suurimmalta osin 
toiseen kerrokseen. Näin saadaan luotua sisätiloihin 
vaihtelevuutta, ja ulkopuolisen käytävän valoisuus ja 
näkymät eivät paljasta galleriatilan senhetkisiä olosuh-
teita. Myös rakenteet ovat läheltä katsoen selkeästi 
esillä, ja luovat oman kerroksensa rakennuksen julkisi-
vumaailmaan.

MATERIAALIT
1. Keraaminen säle (5 eri valkoisen sävyä)
2.  Lasi
3. Puu
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TAIDEMUSEO
60°09'50"N 24°57'14"E
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