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Tämän diplomityön aiheena on Tampereen Taidemuseon laajennus.

Työ pohjautuu Tampereen kaupungin 15.12.2016-15.3.2017 järjes-

tämään Tampereen Taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin ylei-

seen kansainväliseen suunnittelukilpailuun. Diplomityö on jatko-

suunnitelma kilpailuehdotuksesta nimimerkillä MUOTTI, jolla osal-

listuin kilpailuun loppusijoituksena keskikasti.

 

Työssä keskitytään kilpailutehtävän museota koskevaan osuuteen

eikä Pyynikintorin liikennejärjestelyjä ja lähikorttelien täydennysra-

kentamista käsitellä. Suunnittelukilpailun arvostelupöytäkirjan pa-

lautteen pohjalta suunnitelmaa kehitetään edelleen, tavoitteena

kilpailuohjelman mukainen toimiva museorakennus, joka täydentää

nykyistä museota. Suunnitelma ottaa huomioon rakennuspaikan

historialliset arvot ja osin niistä ponnistaen etsii ratkaisua taidemu-

seon laajennukseksi.

 

Työssä tutustutaan taidemuseon ympäristöön ja käydään lävitse

kilpailuohjelma. Lisäksi esitellään 2000-luvun suomalaisia taidemu-

seoiden laajennusprojekteja ja tutkitaan niiden luonnetta Tampe-

reen museolaajennukseen verrattuna. Niiden kautta käsitellään

myös museorakentamisen haasteita sekä mahdollisia muita tulevai-

suuden projekteja.

ABSTRACT

AUTHOR: Henry Grönmark

STUDENT NUMBER: 202168

SUBJECT: Extension of Tampere Art Museum

ADVISOR: Professor Ilmari Lahdelma

COMPLETION OF THESIS: January 2018

The topic of this Thesis is the extension of the Tampere Art

Museum. It is based on the open international design competition of

the Tampere Art Museum Area and the Pyynikintori Square organi-

zed by the City of Tampere during December 15, 2016 - March 15,

2017. This Thesis presents the extension design of my competition

proposal MUOTTI which was ranked in the middle class of all

proposals.

This Thesis focuses on the museum part of the competition. Pyyni-

kintori Square traffic planning and the complementary construction

of the neighborhood blocks are not included in this Thesis.  Based

on the feedback from the design competition's evaluation minute,

my design is further developed in this Thesis aiming at a functional

building that complements the current museum, as requested in the

competition programme. My design takes into account the historical

values of the building site and on that basis, makes a viable

proposal for the extension of the museum.

This Thesis also presents the environment of the Tampere Art

Museum and the design competition programme. In addition,

examples of Finnish 21st century art museum extension projects

will be explored and contrasted to the Tampere Art Museum

extension. From that standpoint, future challenges in museum

building and potential new projects will be identified.
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JOHDANTO

Tämä diplomityö on laadittu Tampereen kaupungin 15.12.2016-

15.3.2017 järjestämän Tampereen Taidemuseon alueen sekä Pyy-

nikintorin yleiseen kansainväliseen suunnittelukilpailuun tekemäni

ehdotuksen MUOTTI pohjalta. Ehdotus sijoittui arvostelupöytäkirjas-

sa keskikastiin ja tässä työssä kehitetään suunnitelmaa edelleen

saatu palaute huomioon ottaen.

Taidemuseon laajennus valikoitui diplomityön aiheeksi kokoluokkan-

sa ja kilpailun sopivan aikataulun johdosta. Julkisen museoraken-

nuksen suunnittelu oli kiinnostava tehtävä ja kilpailun tehtävänanto

monipuolisine tiloineen antoi hyvän lähtökohdan. Opiskeluaikana

samasta Tampereen Taidemuseon laajennuksesta tekemäni harjoi-

tustyö herätti myös kiinnostuksen palata saman aiheen pariin uu-

destaan.

Suunnittelukilpailun lähdemateriaali oli olennainen osa tämän työn

tutkimusaineistoa. 2000-luvun Arkkitehti-lehdet ja internet olivat

myös tärkeitä tiedon lähteinä. Lisäksi työelämässä kertynyt

suunnittelukokemus projektissa eteenpäin.

Tavoitteeni oli suunnitella annetun huonetilaohjelman mukainen toi-

miva museokokonaisuus, joka muodostaa taiteelle tilan yrittämättä

itse nousta sen yläpuolelle. Tilan joka on taiteelle raami, rajoittamat-

ta ja kilpailematta kuitenkaan sen kanssa. Suunnitelma muodostaa

olemassa olevan museorakennuksen kanssa toimivan kokonaisuu-

den, joka säilyttää vanhan osan kaupunkikuvallisen ilmeen ja tontin

puistomaisen luonteen antaen oman panoksensa Amurin

korttelirakenteelle ja samalla ammentaen lähtökohtansa sen

historiasta.
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Tässä työssä keskitytään kilpailuohjelman museo-osuuteen. Pyyni-

kintorin ja ympäröivän alueen suunnittelu toivottuine liikennejärjes-

telyineen sekä asuin- ja toimistorakennuksineen on rajattu työn

ulkopuolelle. Kilpailuehdotuksessani annetulle museotontille ei

sijoittunut mitään edellä mainittuja toimintoja.

Kuva 01. Tampereen Taidemuseon ympäristö, ilmakuva 1946
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1. KILPAILU

1.1 KILPAILUOHJELMAN TAVOITTEET

”Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajen-

nuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu,

jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän

kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Kilpailulla halutaan kehittää museon tilallisia lähtökohtia ja koota eri

toimipisteisiin hajautettua museotoimintaa yhteen sekä kohottaa

museon vetovoimaa ja tunnettuutta paitsi taidekokoelmien myös

vaikuttavan arkkitehtuurin kautta.” (Kilpailuohjelma s.3)

Tampereen taidemuseo on yli 14 000 taideteoksellaan Suomen

toiseksi suurin julkinen taidekokoelma (Kilpailuohjelma s.20). Kilpai-

lun tavoitteena on koota museon toiminnot ja sen alaisuudessa

työskentelevä henkilökunta saman katon alle . Museo on profiloi-

tunut Vuoden nuori taiteilija -näyttelyiden kautta myös modernin

taiteen esityspaikaksi, mutta sen olevat puitteet eivät enää vastaa

nykypäivän tarpeita. Museorakennuksen laajennus mahdollistaa

vaihtelevaa esitystekniikkaa vaativan taiteen esittelyyn, siinä missä

vanha museorakennus soveltuu hyvin perinteisen taiteen ja museon

omien kokoelmien esittelyyn.

Kilpailun tavoitteena on myös kehittää Pyynikintorin ympäristöä ja

vastata tulevaisuuden joukkoliikenteen sekä kaupungin täydennys-

rakentamisen asettamiin haasteisiin. Tampere tavoittelee keskusta-

alueelle 15 000 uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä

(Kilpailuohjelma s.8) ja rakennettava raitiotie yhdessä Pyynikintorin

linja-autolaiturien kanssa muodostaa siitä kaupungin itäisen liiken-

teen tärkeän solmukohdan. Pyynikintorin alue on myös  kaupunki-

kuvallisesti merkittävä osa Tamperetta ja taidemuseon vieressä ole-

va Amurin työläiskortteli muistutus siitä, miltä suurin osa kaupunki-

rakenteesta on aikanaan näyttänyt. Kilpailua varten perustetusta

ohjausryhmän tehtävästä kertoi Tampereen pormestari Anna-Kaisa

Ikonen seuraavaa:

”Nyt nimetty ohjausryhmä on kaivatun taidemuseon laajennuksen ja

uuden ja vanhan Pyynikintorin vartija. Eri toimintoja kokoamalla

pyritään myös mahdollisimman hyvään kustannusneutraaliuteen."

(www.tamperelainen.fi 7.4.2016)

 

Ikosen kommentissa korostuu alueen historiallinen ja kaupunkiku-

vallinen merkitys, mutta myös hankkeen taloudelliset realiteetit.

Museon rakentaminen on tarkoitus osittain rahoittaa kilpailualueen

täydennysrakentamisen rakennusoikeudella, jonka kerrosalatavoite

kilpailuohjelmassa on 16 000 krm² (Kilpailuohjelma s.24).

1.2 KILPAILUN TAUSTA JA KRITIIKKIÄ

Taidemuseon laajennushanke on ollut pitkäaikainen projekti.

Raken-nuksen laajentamiseen on ensimmäisen kerran varauduttu

vuoden 1965 asemakaavassa ja Tampereen Taideyhdistyksen

luovuttaessa taidemuseon kaupungille vuonna 1985, oli ehtona että

museolle rakennetaan uusi päärakennus vanhan viereen. Museon

tiloja arvioitiin 2010-luvulle tultaessa kun kellaritiloissa toimineelle

Muumimuseolle etsittiin uutta sijaintia. Taidemuseota kaavailtiin

sijoitettavaksi muun muassa Sara Hildénin taidemuseon yhteyteen,

mutta eriävien mielipiteiden myötä päädyttiin vaihtoehtoon, jossa



museota laajennetaan nykyiselle tontille arkkitehtuurikilpailun

myötä. (www.aamulehti.fi 6.10.2017, päivitetty 9.10.2017)

 

Kilpailu sai kritiikkiä akateemikko ja arkkitehti Juha Leiviskän

arvosteltua (www.aamulehti.fi 15.04.2016, viitattu haastatteluun

8.12.2015) kilpailuohjelman suunnitelmaa:

”Tampereella harkitaan Amurin kaupunginosan asemakaavan muu-

tosta taidemuseon tontin osalta. Museolle varattu pinta-ala (6 000

m2) puolitettaisiin ja tontin loppuosaan rakennettaisiin asuintalo.

Ratkaisua on vaikea ymmärtää.”

Leiviskän mielestä museolle kaavailtu pinta-ala oli nykyaikaisen mu-

seon vaatimuksiin ja taidemuseon kokoelmien laajuuteen suhteu-

tettuna alimitoitettu. Lopullisessa kilpailuohjelmassa museon pinta-

alaa ei mainitusta 6000 m² kuitenkaan puolitettu ja muu rakentami-

nen jaettiin museotonttia laajemmalle alueelle.

Tampereen Teknillisen Yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori

Panu Lehtovuori kommentoi Aamulehden haastattelussa

(www.aamulehti.fi 15.04.2016) Taidemuseon arkkitehtikilpailun

muuttavan Tampereen toisen historiallisen "liikenteen portin", Pyyni-

kintorin, luonteen kokonaan. Historiallisen rakennusta ei

Lehtovuoren mukaan saa päästää hukkumaan moderniin rakennus-

massaan vaan suunnittelu vaatii herkkää otetta. Myös tontin puisto-

maisuuden menettäminen oli Aamulehden artikkelissa nostettu esil-

le huolenaiheena. Kilpailuohjelma ei kuitenkaan ollut vielä loppuun

asti hiottu ja sen vaiheista kertoo apulaispormestari Pekka Salmen

visio (www.aamulehti.fi 15.04.2016) uuden ja vanhan rakennuksen

yhdistämisestä maan alta historiallisen rakennuksen suojelemisek-

si. Tämä visio lopulta konkretisoitui kilpailuohjelmassa, joka määrit-

teli museoiden välisen kulkuyhteyden tapahtuvaksi maan alta.

(Kilpailuohjelma s.21).
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1.3 TAMPEREEN TAIDEMUSEO

"Tampereen taidemuseo on Suomen kolmanneksi vanhin taidemu-

seo. Vuodesta 1974 lähtien se on toiminut myös Pirkanmaan alue-

taidemuseona. Museo siirtyi Tampereen taideyhdistys ry:ltä Tampe-

reen kaupungin omistukseen 1985, ja se toimii nykyisin osana kau-

pungin museotointa." (Kilpailuohjelma s. 20)

Museo toimii vuonna 1838 valmistuneessa kruunun viljamakasii-

nissa, jonka on suunnitellut C.L.Engeli (1778-1840), avustajanaan

Anton Wilhelm Arppe (1789-1862). Taidemuseoksi se on muutettu

1931, suunnittelijana arkkitehti Hilja Gestrin (1882-1963) avustaja-

naan taiteilija Gabriel Engberg (1872-1953). Taidemuseoksi muutta-

miseen kuului rakennuksen sisätilojen rakentaminen näyttelytiloiksi,

ulkopuolen pysyessä alkuperäisenä suurempaa kattolyhtyä lukuun

ottamatta. Siinä on tiettävästi myös vanhin säilynyt punatiilijulkisivu

Tampereella. (Kilpailuohjelma s. 14)

 

Rakennus peruskorjattiin vuonna 1971 ja viimeisin peruskorjaus

suoritettiin 1982-1984, jolloin rakennukseen lisättiin arkkitehti Antti

Ilveskosken (1944-2008) suunnittelema maanalainen lisäosa. Ny-

kyisellään museorakennuksessa on kellari ja kaksi kerrosta sekä

vuonna 1930 valmistunut vahtimestarin asuntona toiminut erillisra-

kennus. Se on vuodesta 1979 ollut museon toimistona ja on yhdis-

tetty museoon kellarikerroksen kautta. Taidemuseon rakennus ja

vahtimestarin asunto ovat asemakaavalla suojeltuja rakennustai-

teellisin, kulttuurihistoriallisin ja maisemallisin perustein.

(Kilpailuohjelma s.14)
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Kuva 03. Tampereen Taidemuseo, tammikuu 2017

Kuva 02. Alkuperäinen makasiinin arkkitehtipiirustus



TAIDEMUSEO

1.4 KILPAILUOHJELMAN SISÄLTÖ

Kilpailun lähdemateriaali oli laaja ja monipuolinen. Se julkaistiin

Tampereen kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.tampere.fi, ja oli

noudettavissa paperisena Tampereen kaupunkisuunnittelusta.

Pekka Kolin / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy:n toimittama 36-si-

vuinen kilpailuohjelma käsitteli tiivistetysti mutta kattavasti museon

historian, kilpailualueen ympäristön luonteen sekä itse kilpailun ta-

voitteet. Lähdemateriaalina oli annettu museon huonetilaohjelma

laajuustietoineen ja maisemasuunnittelun lähtökohdista kertova sel-

vitys, joka kertoi museota ympäröivien puistojen ja tärkeiden kau-

punkikuvallisten elementtien huomioimisesta. Uuden raitiotien py-

säkkien sijainti ja tulevaisuuden liikennejärjestelyt Pirkankadulla oli

esitetty katusuunnittelun periaatekuvassa. Alueen pohjakarttojen

lisäksi materiaaliin kuului myös keskustan osayleiskaavaehdotus

maankäytön ja liikenteen osalta, sekä Pyynikintorin ympäristön

rakennetun kulttuuriympäristön inventointi. Kilpailuohjelmasta sai

esittää kirjallisia kysymyksiä, joihin vastasi Tamperen kaupungin

kotisivuilla julkaistu Kysymykset ja vastaukset listaus

(www.tampere.fi), joka piti sisällään 64 käsiteltyä kohtaa.

1.5 TILAOHJELMA

Kilpailun huonetilaohjelma (Lähdeaineisto, 7.12.2016) on pääpiir-

teissään selkeä. Tilat on jaoteltu käyttötarkoituksensa mukaan

ryhmiin, jotka jakautuivat aulan yleisiin tiloihin, näyttelytiloihin, näyt-

telyiden järjestämisen vaatimiin logistiikkatiloihin, henkilökunnan

työskentelytiloihin ja teknisiin tiloihin. Ryhmät ja niiden sisältämien

tilojen keskinäinen vuorovaikutus oli pääpiirteissään melko selkeä.

Mediatila ja monitoimitila jäivät kilpailuohjelmassa käyttötarkoituk-

sensa selityksen osalta hieman avoimiksi. Tämä antoi mahdollisuu-

den soveltaa tiloja vapaammin oman suunnitelman mukaisesti.

Kuva 04. Taidemuseon sijainti Tampereen kaupunkirakenteessa

Kuva 05. Kilpailualueen rajaus
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Tehtävänannossa ei otettu nykyisen museorakennuksen sisätiloihin

kantaa ja se ilmeisesti jätettiin täysin osallistujien päätettäväksi.

Tilojen listaaminen huonetilaohjelmaan sellaisenaan antoi kuitenkin

olettaa niiden pysyvän pääasiassa nykyisessä käyttötarkoitukses-

saan. Kilpailuohjelman uusien pinta-alojen ja museorakennuksen

olevien pinta-alojen listaaminen samojen otsikoiden alle oli epäsel-

vä esitystapa. Kilpailuohjelman huonetilaohjelma liitteenä työn

lopussa.

Aulapalvelut

Aulapalvelut pitävät sisällään sisääntuloaulaan linkittyvät palvelut

kuten lipunmyynti, museokauppa ja wc-tilat. Siihen kuuluvat kaikki

museovieraan tarvitsemat ja hänelle avoimet tilat näyttelytiloja

lukuun ottamatta. Aulapalvelu on museon vilkasliikenteisin tila, joka

samalla on eri toimintojen risteyspaikka. Kaikki ihmisvirrat kulkevat

sen kautta.

Kokoustilat

Monitoimitilan käytölle ei kilpailuohjelmassa annettu selkeää suun-

taa, mutta oletettavasti se on tarkoitettu erilaisten kokousten, semi-

naarien ja yleisötapahtumien järjestämiseen. Siihen liittyvät tuoli-

varasto ja aputila sekä ylösnostettava lavarakenne.

Näyttelytilat

Näyttelytilojen ryhmään kuuluvat sekä varsinaiset näyttelytilat, että

näyttelyiden pystytystä ja logistiikkaa varten tarvittavat lastaus-,

käsittely- ja varastointitilat. Näyttelytilat ovat museotoiminnan ydin ja

yleisölle näkyvin osuus. Näyttelyiden järjestämisen kannalta yhtä

oleelliset logistiikkatilat jäävät pelkästään työntekijöiden alueeksi.

 

Toimivat logistiikkatilat takaavat näyttelyesineiden turvallisen ja

helpon siirtelyn ja käsittelyn oikeissa olosuhteissa. Lastaustilasta

sisään tuotavat teokset viedään tasaantumistilaan, jolloin pystytään

kontrolloidusti tasaamaan olosuhteet teosten ympärillä. Teoksesta

riippuen sen reitti kulkee seuraavaksi joko käsittelytilaan tai suoraan

näyttelytiloihin. Näyttelyiden vaihtuessa tarvitaan myös tilaa varas-

tointiin ja kuljetuslaatikoiden säilyttämiseen. Käsittelytilassa voidaan

myös valmistella näyttelyä varten tarvittavia rakenteita ja muuta

näyttelytekniikkaa.

Mediatilan rooli museon toiminnassa jäi tehtävänannossa avoimek-

si. Sen käyttötarkoituksen voi ratkaista näyttelytilan ja luentosalin

väliltä moneen eri suuntaan. Kilpailuohjelma ehkä tavoitteli erilais-

ten videoteosten ja muun teknisemmän taiteen esittämiseen tarkoi-

tettua tilaa. Näyttelyiden tarpeesta riippuen mediatila voi toimia

myös toisena kokoustilana tai aivan tavallisena näyttelytilana.

Toimistotilat ja kirjasto

Uuden museorakennuksen on tarkoitus koota Tampereen Taidemu-

seon alaisuudessa työskentelevät ihmiset saman katon alle. Toimis-

totilat ovat hyvin perinteiset, sisältäen toimisto-, neuvottelu- ja tau-

kotilan sekä sosiaalitiloja. Lisäksi niiden yhteyteen kuuluu kirjasto-

osa, joka on myös yleisölle avoin. Toimistotilojen sijoittuminen las-

taus- ja logistiikkatilojen läheisyyteen on perusteltua, jotta museon
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henkilökunta pystyy toimimaan työssään tehokkaasti.

Muut tilat

Muita tiloja ovat rakennusta palvelevat siivoustilat, sekä porrashuo-

neet, käytävät, tuulikaapit ja muut rakennuksen kannalta tärkeät

tekniset tilat. Teknisten tilojen pinta-alaksi oli määritelty 500 m², joka

ei kuitenkaan täysin sopinut yhteen muiden annettujen pinta-alojen

ja kokonaisalojen kanssa, ollen niihin nähden liian suuri.  Lisäksi

tilaohjelmassa oli kooltaan 2 prosenttia kerrosalasta oleva väestön-

suoja, johon normaaliajan käytössä tulee sijoittaa muita toimintoja.

Nykyinen museo

Nykyisen museon toiminnot on säilytetty sellaisinaan. Sinne sijoi-

tetaan pysyvien kokoelmien näyttely ja uusi museorakennus toimii

vaihtuvien näyttelyiden esittelytilana. Museon eri osia voidaan käyt-

tää erikseen, jolloin perusnäyttely pysyy aina avoimena, vaikka

vaihtuvaa näyttelyä samaan aikaan vaihdettaisiin. Uuden museora-

kennuksen liittäminen vanhaan osaan tapahtuu kilpailuohjelman

mukaisesti maan alta, joten maanalaisen osan tiloja pitää muokata

kulkureitin aikaansaamiseksi. Museon vanhaa sisäänkäyntiä ei

enää tarvita, kulku tapahtuu uuden rakennuksen kautta.

2. SUOMALAISIA TAIDEMUSEOITA JA NIIDEN

LAAJENNUKSIA

2000-luvulla Suomessa on toteutettu muutamia eri mittakaavaisia

taidemuseoiden laajennuksia, joissa näyttelytilojen ja museotoimin-

taa tukevien tilojen korostus on vaihdellut kulloisenkin tarpeen

mukaan. Seuraavassa on esiteltynä esimerkkiprojekteja ja niiden

luonnetta suhteessa Tampereen taidemuseoon. Lisäksi pohditaan

tulevaisuuden hankkeita sekä niihin liittyviä museotoiminnan haas-

teita nykyajassa.

Esiteltävien projektien lähtökohdat ovat samansuuntaiset kuin Tam-

pereen taidemuseon laajennuksellakin: uuden osan liittäminen van-

haan ja arvokkaaseen rakennukseen. Jokainen niistä on pyrkinyt

hyvin herkkään ja minimalistiseen liittymiseen, jossa alkuperäinen

rakennus saa edelleen säilyttää luonteensa ja roolinsa. Erikokoiset

laajennukset erilaisissa ympäristöissä ovat kuitenkin antaneet

jokaiselle oman ainutlaatuisen lähtökohtansa.

Suomalaisen Arkkitehti-lehden numerot toimivat hyvänä lähteenä

tutustuttaessa suomaiseen museoarkkitehtuuriin ja toteutuneisiin

projekteihin.
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2.1 Porin Taidemuseo, Pori 1981 (C.J. Heideken 1864, G

Nyström 1897, Gullichen 1977-1981), laajennus 2000 (Gullichen

Kairamo Vormala)

"Porin taidemuseo on Maire Gullichsenin aloitteesta vuonna 1981

perustettu nykytaiteen museo." (www.poriartmuseum.fi)

Taidemuseo sijaitsee entisessä tulli- ja pakkahuoneessa jossa

näyttelytila muodostuu rakennuksen keskellä olevasta suuresta hal-

lista. Muut museotoiminnat on sijoitettu rakennuksen molempiin päi-

hin. Vuonna 2000 valmistui museon näyttelytilan laajennusosa, joka

sijoittuu museon takapuolelle. Siellä se työntyy korkeammalla sijait-

sevan Porin raatihuoneen pihan alle. Museotiloja yhdistää kaksi

lasista käytävää, joiden väliin jää pieni sisäpiha.

 

"Tilallisesti vanha ja uusi osa on viritetty toistensa vastakohdiksi.

Vuonna 1981 syntynyt näyttelyhalli vanhassa makasiinissa on

avoin, dynaaminen ja arkinen; uusi galleria on hermeettinen,

staattinen ja sakraali." (Gullichen 2001) Tampereen taidemuseon

tavoin museon alkuperäisenä lähtökohtana on ollut aivan toiseen

käyttötarkoitukseen suunniteltu rakennus, joka sitten on muutettu

taidemuseoksi. Samalla tavalla molempien taidemuseoiden ensim-

mäinen laajennus on suuntautunut maan alle, suhtautuen alkupe-

räiseen rakennukseen hienovaraisesti ja kunnioittavasti.

Vanha osa on avara ja valoisa isoine pohjoiseen aukeavine ikkunoi-

neen ja uusi osa taas on hyvin umpinaisena maan alla ja museoon

syntyvät tilat ovat hyvin dualistiset. Tampereen taidemuseon koh-

dalla maanalainen osa ei muodosta niin suurta vastakohtaa, koska

siellä myös maan päällä olevan makasiinin ikkunat ovat ummessa

ja näyttelytilat pääsääntöisesti täysin keinovalon varassa.
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2.2 Turun taidemuseo, Turku 1903 (G Nyström), laajennus 2005

(LPR-arkkitehdit Oy, Ola Laiho, Tiitta Itkonen)

"Turun taidemuseon kansallisromanttinen graniittilinna on nähtävyys

jo itsessään. Rakennuksen on suunnitellut professori Gustaf

Nyström ja se oli valmistuessaan 1904 Suomen toinen taidemu-

seoksi suunniteltu rakennus." (www.turuntaidemuseo.fi) Alkujaan

museossa sijaitsivat myös Turun piirustuskoulun tilat, mutta 1930-

luvulla koulun muuttaessa pois, laajeni museo koko rakennuksen

käsittäväksi, pitäen sisällään pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden ti-

lat. Museorakennusta laajennettiin 2004 lasisella lisärakennuksella,

joka pitää sisällään portaan ja tavarahissin. Ne johtavat maanalai-

siin tiloihin, joissa toimii museon lastaus-, käsittely ja varastotiloja

(Laiho 2006). Lasiosan läpinäkyvyys ja ilmavuus toimii kontrastina

museorakennuksen jykeville graniittiseinille. Uuden osan liittyminen

vanhaan on myös hyvin minimalistinen ja yksinkertaistettu, kaksi

päällekkäistä lasikäytävää.

 

Rakennuksen sisätiloissa tehtiin muutoksia 1950- ja 1980-luvuilla,

ulkoseinien vesivahinkoja korjattiin 1960- ja 1970-luvuilla.

”Saadakseen toiminnalle asianmukaiset puitteet taideyhdistyksen

hallitus tilasi toimistoltamme vuonna 1988 muutos-, korjaus- ja

laajennussuunnitelman. Tuolloin kaupungilla ei kuitenkaan ollut

taloudellisia mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseen eikä

silloisista liikemiehistä löytynyt lahjoittajaa.” (Laiho 2006) Vasta

kymmenen vuotta myöhemmin museon alle rakennettu yleisen

pysäköintiluolan ajoyhteyden louhintatyö sai projektin liikkeelle.

Hankkeella kesti 16 vuotta aloituksesta valmiiseen lopputulokseen

rahoituksen puutteessa ja vasta museoon kuulumaton hanke

mahdollisti sen toteutumisen.
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2.3 Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi 1986 (Juhani

Pallasmaa), laajennus 2011 (Juhani Pallasmaa)

Rovaniemen taidemuseon laajennus Korundi esittelee tässä yhtey-

dessä museorakennusten murrosta  osana monimuotoisempien

kulttuurirakennusten aikaa. 1930-luvun postiautovarikon tiilisiin ra-

kennuksiin saneerattiin 1980-luvulla Rovaniemen taidemuseo.

Vuonna 2011 tiilirakennusten sisäpihalle valmistui uusi corten-teräk-

sellä vuorattu konserttitalo. Taidemuseon ja konserttisalin liitto ku-

vastaa 2000-luvun kulttuurirakentamista jossa eri taiteenmuodot

mahtuvat saman katon alle ja taloudellisten synergiaetujen lisäksi

mahdollistavat uudenlaisten kulttuurikokemusten syntymisen. Rova-

niemen tapauksessa uusi sali yhdistyy vanhaan rakenteeseen lasis-

ten käytävien avulla. Sekä alkuperäinen museomuutos että sen laa-

jennus ovat Juhani Pallasmaan käsialaa.  "Oman ongelmansa

suunnittelulle toi se tosiasia, että vuonna 1986 avattu museo-osa on

jo suojelukohde." (Pallasmaa 2011) Kulttuurinen muutos näkyy

myös rakennuksen muuttumisessa vanhasta postiautovarikosta

suojelluksi rakennukseksi sen museotoiminnan elinkaaren aikana.
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2.4 Serlachius-museo Gösta, Mänttä 1945, (Jarl Eklund 1935)

laajennus 2014 (MX_SI, Huttunen-Lipasti-Pakkanen)

Serlachius-museo Gösta sijaitsee Mäntässä, Joenniemen kartanos-

sa. Gösta Serlachiuksen edustuskodista perustettiin taidemuseo

1945 Serlachiuksen taidekokoelmalle. Museon laajennuksesta 2011

järjestetyn yleisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voitti espan-

jalainen arkkitehtitoimisto MX_SI ehdotuksellaan Parallels ja valmis

paviljonki avattiin vuonna 2014. (Ilonen, Summanen 2014)

 

Museon kotisivuilla kerrotaan: ”Kesällä 2014 taidemuseo Göstan

yhteyteen valmistui modernia puuarkkitehtuuria edustava laajen-

nusosa, paviljonki, joka on tehnyt mahdolliseksi uudet, entistä moni-

puolisemmat ja mittavammat näyttelyt. Laajennusosan myötä taide-

museo sai nykyaikaiset yleisötilat: maisemaravintolan, juhlasalin ja

museokaupan sekä ajanmukaiset taidesäilytys- ja konservointitilat.”

(www.serlachius.fi) Puuta ja lasia yhdistelevä laajennusosa liittyy

monien muiden laajennusten tavoin lasisella käytävällä pääraken-

nukseen, punatiiliseen kartanoon. Sen tilalliset tavoitteet olivat

samankaltaisia kuin Tampereen taidemuseon laajennuksessa,

käsittäen uusia näyttely-, toimisto- ja oheistiloja.

 

”Paviljongille luotiin sisäänkäyntiaukio paikkaan, jossa kartano edel-

leen hallitsee näkymiä, ja etäämpänä, missä maa viettää kohti

rantaa, uusi rakennus nousee korkeammaksi ja näkyvämmäksi.”

Kertovat suunnittelijat (Bezan, Mendoza, Partida 2014). Laajennus

on pyrkinyt jättämään alkuperäiselle kartanolle sen paikan maise-

massa ja ottanut siihen sopivan etäisyyden, jotta se voi hengittää.
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2.5 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA JA HAASTEITA

Lahdessa (www.yle.fi) ja Mikkelissä (www.lansi-savo.fi) on vuosia

jatkunut paikallinen selvitystyö sen suhteen, laajennetaanko ole-

massa olevia museoita vai siirrytäänkö kokonaan uusiin tiloihin. Pit-

kän aikataulun taustalla on talouden lisäksi erilaisia yksityisten toi-

mijoiden ehdottamia kehityshankkeita, jotka vaativat syvällistä ar-

viointia ja arvotusta siitä mitä hankkeelta halutaan, paikallispoliti-

kointia unohtamatta. Lahdessa loppusuoralla on ehdotus paikallisen

Sokos-tavaratalon tiloihin muuttamisesta, Mikkelissä ehdotetaan

asuin- ja palvelutalokokonaisuuteen liittyvää museovaihtoehtoa.

Taidemuseot harvoin ovat taloudellisesti omavaraisia, sillä ne elävät

pitkälti tukien ja lahjoitusten varassa. Vaikka niiden pääasiallinen

tarkoitus on kulttuurillisissa arvoissa taloudellisten sijaan, nykyajan

kiristyneessä tilanteessa uusien hankkeiden aloittaminen on mo-

nesti kiinni aivan muusta, kuin museon omasta tilanteesta. Tampe-

reen taidemuseon laajennuskilpailu haki lisävoimaa kilpailualueen

täydennysrakentamisesta ja yhä useammin hankkeet nivoutuvat

suuremmiksi kokonaisuuksiksi pelkän museon sijaan.

Helsingissä Amos Andersonin taidemuseo muuttaa uusiin tiloihin

Lasipalatsin alle ja hankkeen on mahdollistanut yksityisen säätiön

takaa löytyvä raha. (www.amosanderson.fi) Funktionalistista tyyli-

suuntaa edustavan lasipalatsin alle rakentuva uusi museo aivan

Helsingin ydinkeskustassa on upea teko, jossa kulttuuri nostetaan

taloudellisten seikkojen edelle. Useasti kuolleista noussut Guggen-

heim (www.suomenkuvalehti.fi) taas nojasi vahvasti Helsingin kau-

pungin rahoihin ja valtaisan hintalappunsa lisäksi hanke kaatui vuo-

tuisiin franchise-maksuihin ja kinasteluun sijoituspaikasta. Salamyh-

käinen valmistelu ja hankkeen pinnalle nousu yhä uudestaan eivät

edesauttaneet projektin toteutumista vaan nousivat lopulta sitä vas-

taan. Museolla on oltava vahva brändi löytääkseen suuria kävijä-

määriä, mutta Guggenheimin tapainen ylihintaisen imagon osto ei

ole nostanut kaikkia museoita kannattaviksi ja osa niistä sulkenut

ovensa. Helsingin tapauksessa Guggenheimin laskelmat museon

kävijämääristä olivat optimistisia ja säätiölle maksettavat vuotuiset

maksut olisivat olleet suomalaiseen museokenttään nähden huo-

mattavan suuria. Kalliin hankkeen riski olisi kaatunut täysin Helsin-

gin harteille. Amos Andersonin tapainen oman museoimagon raken-

taminen luo mielenkiintoisempaa ja paikallisempaa tarjontaa.

 

Lahden ja Mikkelin hankkeissa korostuu muitakin seikkoja kuin

pelkkä museotoiminta. Niistä olisi tulossa monitoimirakennuksia,

jotka nivoutuvat johonkin toiseen toimintaan tai luovat sitä itse ym-

pärilleen, eivätkä ole enää pelkkiä puhtaita museoita. Siinä mieles-

sä Tampereen hanke on poikkeuksellinen, sillä siinä itse museotoi-

minnan yhteyteen ei olla liittämässä muita toimintoja, kuten vaikka-

pa taideopetusta tai kaupallisia toimijoita.

 

Tilastokeskuksen vuoden 2012 Helpompi perustaa kuin pyörittää –

museot vetävät Suomessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa

– raportista (www.tilastokeskus.fi) käy ilmi, kuinka 2000-luvun alus-

ta alkaen museokäyntien määrä on pysynyt vakaana, mutta samalla

myös ilmaiskäyntien määrä on kasvanut taisaisesti. Vuonna 2009

ilmaiskäyntien määrä oli jo 49 prosenttia kaikista museovierailuista.

Ilmaiskäynneillä pyrittiin madaltamaan museokäyntien kynnystä,

mutta samalla se vaikuttaa museoiden rahoitukseen. Kaikenlaiset

museot alleen keräävä Museokortti (www.museoliitto) lanseerattiin

2015 ja se on kasvattanut tasaisesti suosiotaan. Heti vuonna 2016

museot tekivät uuden kävijäennätyksensä, 6,6 miljoonaa vierailua ja

vuoteen 2014 verrattuna kaikki mittarit osoittavat ylöspäin. Kävijä-
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määrien kasvusta myös maksettujen museokäyntien osuus on kas-

vanut 12 prosenttia ja ennen kaikkea museoiden pääsymaksutulot

ovat kasvaneet 41 prosenttia. Tulevaisuus näyttää minkälaiselle ta-

solle museokortin aikaansaama positiivinen suuntaus asettuu, mut-

ta jo nyt sen voidaan todeta olleen täysosuma suomalaiselle

museotoiminnalle.

 

Myös toisenlaisia kaupallisia keinoja on otettu käyttöön. Kansallis-

gallerialla on ollut käynnissä varainkeruu vuosina 2014-2017

(www.yle.fi), jossa valtio lupasi 20 miljoonan rahoituksen, jos Ate-

neum, Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo onnistuvat yhdessä

keräämään 8 miljoonan pääoman. Annetussa ajassa keräys tuotti

3,3 miljoonaa, jota vastaan valtio lupasi 8,25 miljoonaa euroa.

"Lahjoitusvarat on tarkoitus sijoittaa ja sijoituksista saatava tuotto

olisi se, mikä käytettäisiin näyttelyihin ja teoshankintoihin.”

(www.yle.fi) Varainkeruu on kulttuurimaailmassa yleinen tapa toi-

mia, mutta kun kerättyjä rahoja aletaan sijoittamaan, voidaan ai-

heellisesti kysyä, toimivatko museot enää ydintoimintansa parissa.

Kun puhutaan valtiojohtoisista kohteista, on niiden toimiminen kau-

pallisesti oman sektorinsa ulkopuolella kyseenalaista. Vakaa rahoi-

tuspohja voi taata myös vakaan kehityksen, mutta rahoituksen sito-

minen muualta saatuun pääomaan ei ole hedelmällisin tapa toimia.

Nyt kansallisgallerian rahoitus jää puoleen siitä mitä olisi se olisi

voinut olla.

Taidemuseoiden rahoituspohja tarvitsee tulevaisuudessa uusia

kekseliäitä tapoja toimia, mutta ne eivät saa sen edessä kadottaa

rooliaan kulttuurin parissa vain selviytyäkseen.
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3. SUUNNITTELUALUE

3.1 SIJAINTI JA KAUPUNKIRAKENNE

Tampereen taidemuseo sijaitsee Amurin kaupunginosassa, sen ete-

läreunalla Puutarhakadun varrella. Tampereen Keskustorille on kä-

vellen matkaa kilometri, linnuntietä hieman vähemmän. Museotontin

itäpuolella on koko Tampereen ydinkeskusta ja länsipuolelle Näsi-

järveä ja Pyhäjärveä erottava Pyynikinharju. Samalla se on keskus-

tan ruutukaava-alueen reunalla, jonka länsipuolella tiet ja korttelit

muuttuvat orgaanisemmiksi ja maastoa mukaileviksi. Vuonna 1838

valmistunut rakennus on vanhempi kuin ruutukaavainen Amurin

kau-punginosa, joka alunperin on rakentunut 1860-luvulla työväes-

tön kaupunginosaksi. Amuri oli umpinaisten puutalokorttelien yhte-

näinen alue, josta näkyi sen asukkaiden tausta tehdastyöläisinä

asuntojen ollessa hyvin pieniä ja ahtaita, monihenkisten perheiden

asuttaessa yhden huoneen kotejaan. Taidemuseo sijaitsee yhdellä

ruutukaava-alueen kortteleista, mutta sen sijoittelu on tonttiin näh-

den hieman vinossa.

1960-luvulta alkaen puutalokortteleita jyrättiin vallalla olleen näke-

myksen halutessa avaraa ja vehreää kaupunkirakennetta, jossa la-

mellitalot sijoittuvat tontin keskelle. Amurin entisestä rakennuskan-

nasta on jäljellä vain museon vieressä oleva työläiskortteli, joka ny-

kyään toimii myös museona. Väljästi ja paikoitellen matalasti raken-

nettu Amuri kuuluu Tampereen keskustan strategisen osayleiskaa-

van mukaiseen asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhykkee-

seen. Ikänsä puolesta alueen rakennuskanta on laajempien perus-

korjausten piirissä. Laajojen taloteknisten ja rakenteellisten remont-

tien yhteydessä rakennusten korottaminen tai kokonaan uuden ra-

kentaminen tulee varmasti ajankohtaiseksi kysymykseksi ja se

muokkaa tulevaisuudessa koko kaupunginosaa.

Taidemuseon tontin itä- ja länsireunoilla ovat 8-kerroksiset pesube-

tonipintaiset elementtikerrostalot. Kaakkoisreunalla sijaitsee 1950-

luvulla rakennettu tiilinen Pyynikin uimahalli. Sen vieressä on 9-ker-

roksinen tiilipintainen kerrostalo, joka on korvannut aiemmin paikal-

la olleen 7-kerroksisen Uimahallinmaja-ravintolan rakennuksen. Pir-

kankadun varrella sijaitsee lisäksi pieni grillikioski.

 

Amurin ruutukaavaan nähden vinosti kulkeva Pirkankatu erottaa

Pyynikin kaupunginosan, jota taidemuseon läheisyydessä hallitse-

vat Pyynikin kirkkopuisto, Pyynikintori ja niiden välissä oleva umpi-

kortteli. Koko Amuria reunustaakin sen lounaisreunalta kolmen um-

pikorttelin sarja, joka kaupunkirakenteena on täysin vastakkainen

Amurin lamellien ja puistojen pohjois-eteläsuuntaiselle ilmeelle. Um-

pikorttelit ovat vapaamuotoisia suunnikkaita ja edustavat rakennus-

kannaltaan pääasiassa 1920-1950 lukua. Museotonttia vastapäätä

olevan Pyynikintorin muoto perustuu Lars Sonckin asemakaavaan

ja sitä reunustavat korkeat kerrostalot ja julkiset rakennukset. Tam-

pereen Lyseo muodostaa sen eteläreunalle jylhän päätteen. Pyyni-

kintorilta museotontin ja siitä pohjoiseen työläiskorttelin kautta kul-

keva kaistale muodostavat julkisten toimintojen vyöhykkeen, joka

jatkuu läpi Amurin.
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3.2 RAKENNUKSET

3.2.1 Makasiini 1838

Alkujaan kruunun viljamakasiiniksi rakennettu punatiilinen rakennus

seisoo oman suorakaiteenmuotoisen tonttinsa keskellä, hieman

tonttiin nähden vinossa. Alkuperäisessä muodossaan siinä on ollut

kaksi täyttä kerrosta ja vinttitila. Kun rakennus vuosina 1929-1930

muutettiin taidemuseoksi, sen kattolyhtyä suurennettiin alkuperäi-

sen ollessa noin 1/3 nykyisen kattolyhdyn koosta. Punatiiliset julki-

sivut ovat symmetriset pääsisäänkäyntiä ja vuonna 2000 lisättyä

hätäpoistumistien kierreporrasta lukuun ottamatta. Julkisivut jakau-

tuvat vielä kolmeen osaan, joita erottavat pystysuuntaiset tiiliaiheet,

ikkunoiden muodostuessa kolmen sarjoista. Pohjaratkaisu on neliö

ja sekä itse rakennus että sen kattolyhty ovat aumakattoiset. Taide-

museoksi muuttamisen yhteydessä museon keskiosaan on raken-

nettu iso portaikko ja vinttitila on poistettu tehden toisesta kerrok-

sesta ensimmäistä korkeamman.

3.2.2 Vahtimestarin asunto 1930

Kun makasiini muutettiin taidemuseoksi, rakennettiin samalla tontin

luoteiskulmaan Hilja Gesterin suunnittelema vahtimestarin asunto.

Vuosina 1930-1979 se toimi asuinkäytössä, jonka jälkeen on ollut

museon toimistotila. Noppamainen rakennus aumakattoineen kes-

kellä sijaitsevan savupiipun kera muistuttavat muodoltaan itse mu-

seota, ollen kuin pienoismalli siitä. Julkisivujen materiaaleina on

rapattua ja maalattua tiiltä, peltikatto on samanlainen kuin museos-

sakin. Rakennuksessa on yksi kerros ja kellari ja se on suojeltu ku-

ten makasiinirakennuskin. Maanalaisen osan poistumistieporras on

ainut rakennuksen kokema ulkoinen muutos.
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3.2.3 Maanalainen laajennus 1984 (1999)

Tamperelaisen Antti Ilveskosken suunnittelema maanalainen näyt-

telytila valmistui vuonna 1984. Se mahdollisti nykyaikaisemman mu-

seotekniikan rakentamisen ja lisääntyneen näyttelytilan lisäksi se

toimii yhdyskäytävänä museon ja vahtimestarin asunnon välillä.

Maanpinnalle rakenteesta näkyy ilmanvaihtokonehuoneen vaatimat

ilmasäleiköt ja näyttelytilan vuonna 1999 rakennettu valoarkku

(Rakennushistoriaselvitys s. 14), jotka yhdessä muodostavat piha-

kiveyksen jatkeeksi porrasaiheen. Vahtimestarin asunnon yhteyteen

rakennettu poistumistieporras kuuluu samaan laajennusvaihee-

seen.  Maanalainen osa on tontin suuntaisessa koordinaatistossa,

muttei noudata alkuperäistä korttelin rajaa, sillä se tunkeutuu osit-

tain tonttia halkovan entisen Saarikujan alle.

3.2.4 Amurin työläiskortteli 1800-luvun loppu

Museorakennuksen pohjoispuolella sijaitsee Amurin työläismuseo-

kortteli, joka on ainoa säilynyt osa alkuperäisestä puutaloista muo-

dostuneesta ruutukaavaisesta kaupunginosasta. Myös museon ton-

tilla, sen läntisellä tyhjällä osalla, on aikanaan sijainnut umpinainen

puutalokortteli. Matalat puolitoistakerroksiset puutalot kiertävät ton-

tin reunoja ja korttelin keskelle muodostuu suojaisa piha, jonka kes-

kelle talousrakennukset on sijoitettu. Työläiskorttelin ja vahtimesta-

rin asunnon kanssa Saarikujan ja Makasiininkadun risteystä täyden-

tää rapattu nelikerroksinen kerrostalo 1930-luvulta

(www.tampere.fi).
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Kuva 16. Maanalaisen laajennuksen ilmanottoaukkojen muodostama portaikko

Kuva 17. Amurin työläiskortteli Makasiininkadulta



3.3 LIIKENNE

Nykyinen Pirkankatu mukailee maantietä, joka kulki vuosisatojen

ajan Pispalan harjua pitkin Pohjois-Pirkkalaan ja edelleen Vaasaa ja

Turkua kohden. Tampereen kaupungin perustamisen 1779 jälkeen

kaupungin läntiselle reunalle tien varrelle syntyi Plassiksi kutsuttu

markkinapaikka. Se oli sekä tärkeä markkinapaikka että kaupunki-

laisten virkistysalue erilaisine huvi- ja urheilutilaisuuksineen. Plassi

toimi porttina kaupunkiin matkaaville ja siihen kuului nykyisen Pyy-

nikintorin lisäksi Heinätori, konservatorion tontti sekä taidemuseon

ja uimahallin tontit. Plassi oli merkittävä kohtauspaikka, jonka roolin

1900-luvun alkupuolella otti Lars Sonckin vuoden 1903 asemakaa-

vakilpailun voittajatyössä muodostunut Pyynikintori. Kaava vahvis-

tettiin 1908 ja kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer muokkasi sitä

vuosina 1921 ja 1927. Torin ympäristö rakentui 1920-luvun lopulta

alkaen rakennusaikansa klassisia ihanteita noudattaen.

(Kilpailuohjelma s.11)

 

Funktionalistisen linja-autoaseman rakentaminen torin luoteiskul-

maan vuonna 1929 korosti entisestään Pyynikintorin liikenteellistä

merkitystä, jonka roolin se on joukkoliikenteen pysäkkinä säilyttänyt

näihin päiviin asti. Tori tulee jatkossakin toimimaan läntisen linja-au-

toliikenteen asemana, joka tukee Pirkankadulle rakentuvan raitiolii-

kenteen verkkoa. Pirkankatu on osa Tampereen joukkoliikenteen

laatukäytävää, joka muodostaa julkisen liikenteen rungon.

(Tampereen keskustan osayleiskaavaehdotus)

Kevyenliikenteen kannalta museon tontti on itä-länsi-suuntaisen

seudullisen pyöräilyn pääreitin ja pohjois-etelä-suuntaisen jalan-

kulun tärkeän reitin kohtauspiste. (Tampereen keskustan osayleis-

kaavaehdotus) Museon saavutettavuus kävellen on hyvä, Keskus-

torilta matkaa on vain kilometri ja tulevan raitiotien ja linja-autolii-

kenteen risteyskohtana museon sijainti on otollinen suuremmillekin

ihmisvirroille ilman yksityisautoilun pakkoa.

 

Museotonttia lännempänä Pirkankadusta erkanee Satakunnankatu

ja museotontti sitä ympäröivine kortteleineen jäävät kahden vilk-

kaasti liikennöidyn kadun välimaastoon. Runsaiden liikennemäärien

vastapainona museon saavutettavuus on hyvä. Kilpailuohjelmassa

Pyynikintorin alle haluttiin rakentaa pysäköintihalli (Kilpailuohjelma

s. 10), jonka liikenne kulkisi esimerkiksi Sotkankatua pitkin ja Pir-

kankadun alitse. Pirkankadun toimiessa julkisen liikenteen väylänä

on Satakunnankatu todennäköinen yksityisen autoilun pääreitti mu-

seolle ja Pyynikintorille tulevaisuudessa.
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3.4 VIHERALUEET

Tontin ja sen eteläisen puiston, Kelloplaanin, muoto ovat pysyneet

pitkälti samanlaisena jo 1930-luvulta lähtien. Alue jakautuu yhä

edelleen neljään osaan Puutarhakadun ja Saarikujan halkomana,

vaikka katujen luonne on ajan saatossa muuttunut. Puutarhakatu

toimii nykyisellään pyöräilyn pääreittinä ja Saarikuja tonttia lävis-

tävänä jalankulkureittinä.

 

Museon oma puisto on muuttunut vain maanalaisen lisärakennuk-

sen päällä olevan kiveyksen osalta. Sen vuoden 1931 muutosten

yhteydessä saama muoto on siitä vielä hyvin havaittavissa. Myös

Kelloplaanin X:n muotoiset polut ja puusto ovat aikojen saatossa

muuttuneet hyvin vähän, vain itäreunalle rakennettu parkkipaikka

on syönyt puistosta osan. Museotontin viereinen vanha kortteli on

nykyään tasainen nurmikenttä, jota halkoo ristikkäinen polku ja

tontin keskellä kasvava puusto. Tontin ja museon välissä, entisellä

Saarikujalla on museon hiekkapintainen parkkipaikka.

 

Kilpailuaineiston Maisemasuunnittelun lähtökohdat-selvitys korosti

museon ympäristön arvokasta miljöötä ja arvopuustoa. Tontilla ar-

vokkaita ovat vanha vaahtera, sateenkaarijalavat ja visakoivut,

Kelloplaanin puolella on arvokkaat jalavat ja Pirkankadun varrella

omassa saarekkeessaan seisoo yksittäinen kuusi. Puistojen viher-

alueita ei tulisi merkittävältä osin muokata, eikä niiden kaupunki-

kuvallista merkitystä saa peittää lisärakentamisella.
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Kuva 18. Kelloplaanin puisto ja yksittäinen kuusi Pyynikintorilta kuvattuna

Kuva 19. Taidehallin ympäristö ja puistikko, kartta 1952



4. SUUNNITELMA

4.1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

”Kilpailun tarkoituksena on löytää Tampereen taidemuseon laajen-

nuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu,

jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän

kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.” (Kilpailuohjelma

s.3) Museolaajennuksen tarkoituksena on koota eri paikkoihin ha-

jautetut kokoelmat saman katon alle ja mahdollistaa erilaisten näyt-

telykokonaisuuksien ja vaihtuvien näyttelyiden järjestäminen.

Uudesta ja vanhasta rakennuksesta haluttiin muodostuvan vetovoi-

mainen kokonaisuus joka muun kilpailualeen kehittämisen ohella

nostaisi museon tunnettavuutta.

 

Museorakennuksen lisäksi kilpailutehtävään kuului koko museoton-

tin, Pyynikintorin ja läheisten pysäköinti ja puistotonttien kehittely.

Aluetta haluttiin täydentää asuin- ja toimistorakentamisella, jonka

rakennusoikeuden myynnillä museon kustannuksia haluttiin kattaa

(Kilpailuohjelma s.19).  Muulle täydennysrakentamiselle kilpailuoh-

jelma antoi melko vapaat raamit, joskin kustannustehokkuuden ni-

missä rakentamista haluttiin runsaasti.

4.2 ANALYYSI

Kilpailuohjelman mukaisesti vanha museo sisältää pysyvien teosten

näyttelyn ja uusi museorakennus antaa tilat vaihtuville näyttelyille.

Vanhan rakennuksen yksinkertainen muoto ja jykevät rakenteet

symboloivat pysyvyyttä, jota myös museon omat kokoelmat edus-

tavat. Uusi rakennus haluaa antaa vaihtuville näyttelyille arvokkaan

tilan, jota voidaan tarvittaessa avata valolle, ympäristölle ja jakaa

eri kokoisiksi tiloiksi. Näin se palvelee monenlaisia teoskokonai-

suuksia ja erilaisia taidemuotoja. Tarkoitus ei ole kuitenkaan kilpailla

rakennuksen arkkitehtuurilla ja yksityiskohdilla teosten kanssa,

vaan luoda taiteelle puitteet, joissa teokset nousevat pääosaan. Mu-

seokierroksen tulee olla selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus, jo-

ka kuitenkin antaa katsojalle elämyksiä koko kierroksen ajan.

Museotontin kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen ilme ovat

arvokkaita, ja museorakennuksen sijainti keskellä pientä puistoaan

on näkymä jota ei tule peittää. Olemassaoleviin rakennuksiin tulee

suhtautua varovaisella arvokkuudella ja kunnioituksella, mutta uu-

den osan tulee kuitenkin ottaa itselleen selkeä rooli niin museona

kuin kaupunkikuvallisena elementtinä. Nykyisellään varsin väljälle

tontille tulee luoda jännitettä säilyttäen kuitenkin alueen vehreys ja

rakennusten luonne. Tontti tulee kuitenkin säilyttää vain julkisen ra-

kentamisen alueena ja kilpailuohjelman muu täydennysrakentami-

nen tulee toteuttaa muualle.

4.3 IDEA

Museosuunnitelman lähtökohtana on olemassa ollut korttelirakenne

ja sen massoittelu, jossa umpinainen ulkokehä kiertää sisäpihaa.

Tontilla aiemmin olleen korttelirakenteen kokoista massaa vähentää

vanhan taidemuseon koordinaatistossa oleva ja massaltaan sen

kokoinen sisäpiha. Näin uusi ja vanha rakennus muodostavat omi-

ne kortteliruutuineen toisiaan täydentävän rakennusmassojen parin.

Samalla uusi museorakennus olemuksellaan palauttaa hävitettyä

kaupunkirakennetta, kun se täyttää puretun puutalokorttelin tontin.

Massoittelu sitoo Amurin puutalokorttelin osaksi suurempaa museo-
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kokonaisuutta ja tuo ryhdikkyyttä Makasiininkadun ja Saarikujan

risteykseen tiukasti rajaavalla otteellaan. Rakennusparia täydentää

vahtimestarin asunnon pienempi massa ja näin kolmikko muodos-

taa yhdessä rakennusten sarjan, jonka kokoerot luovat jännitettä

samalla kuitenkin sitoen toisiaan yhteen.

 

Massan keskelle muodostuva sisäpiha tuo museoon monikäyttöistä

lisätilaa näyttely- ja tapahtumakäyttöön ja sen kautta voidaan näyt-

telytiloihin tuoda hallitusti valoa. Näyttelytilat ovat maantasoa ylem-

pänä ja niistä avautuu näkymiä sisäpihan lisäksi etelään ja pohjoi-

seen. Ne ovat suuria tiloja, jotka voidaan näyttelykohtaisesti raken-

taa kulloisiakin tarpeita vastaaviksi ja jakaa tarpeen mukaan pie-

nemmiksi kokonaisuuksiksi. Näyttelykierto nousee rakennuksen

sisällä kerroksittain ylöspäin ja luo näin mielenkiintoisen reitin näyt-

telykierrolle.

4.4 KILPAILUTYÖ

Kilpailuehdotuksen A3-planssipienennökset ovat liitteenä työn

lopussa.

4.4.1 KILPAILUTYÖN PALAUTE

Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2017. Kilpailutyöni

MUOTTI sijoittui arvostelussa keskikastiin. Kaikkiaan kilpailuun pa-

lautettiin määräajassa 147 ehdotusta. Arvostelupöytäkirjan palaute:

"Taidemuseo sijoittuu kilpailualueelle luontevasti, mutta jää ympäris-

töstään irralliseksi. Mikään ei viittaa, että kyseessä on taidemuseo.
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Ulkoarkkitehtuuri viittaa arkisempaan julkiseen rakennukseen.

Maan-taso on varattu lähinnä näyttelytoimintaa palveleville tiloille,

mikä ei mahdollista ympäristön aktivointia. Lipunmyynti jää ahtaasti

kellariin vievän portaan taakse. Sisätiloissa tunnelma on hyvin ar-

kinen. Näyttelykierrossa ei ole hyödynnetty atrium-ratkaisun suomia

mahdollisuuksia vaan kierron päätteeksi palataan omituisesti väli-

seinien taakse. Toisesta kerroksesta olisi kannattanut tehdä ympäri-

kierrettävä. Sisätilan potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty.

 

Pyynikintorin järjestelyt ovat tavanomaisia ja toimivahkoja. Se, et-

teivät linja-autot peruuta, on liikenteen kannalta järkevää, mutta syö

liian ison osan torialuetta. Heinätori on haluttu säästää, mikä on

johtanut siihen, että tavoitellusta kerrosalasta vain noin puolet on

saati sijoitettua kilpailualueelle. Pirkankadun varren umpikortteli

vaikuttaa ahtaalta eikä pihatilat ole riittävät." (www.tampere.fi)

Suunnitelmassa siis oli potentiaalia, joka kuitenkin on jäänyt täysi-

painoisesti hyödyntämättä. Tuomaristo oli nähnyt valituissa suunnit-

teluratkaisuissa mahdollisuuksia, mutta vajavainen toteutus ja ehkä

hieman suppea esitystekniikka jätti ideoiden taustat liian avoimeksi,

joten kritiikki niiden osalta on aiheellinen. Rakennuksen sijoittelu oli

koettu luontevaksi, mutta rakennus ulkoarkkitehtuuriltaan ilmeisen

vaatimattomaksi. Taidemuseo julkisena rakennuksena on kuitenkin

hyvin monimuotoinen ja voi näyttää miltä vain. Arkinen ulkonäkö ei

ole huono asia, jos pyritään luomaan taiteelle neutraalia esitysym-

päristöä. Nykyisen museorakennuksen arkkitehtuuri ei myöskään

viittaa millään tavalla taidemuseotoimintaan, sillä rakennus näyttää

yhä ulospäin makasiinilta. Museon integrointi ympäristöön ja sen

toiminnallisuus ulkotilojen suhteen oli jäänyt kilpailuehdotuksessa



vajavaiseksi.

 

Atrium-sisäpiha ei kilpailuehdotuksessa liittynyt toiminnallisesti

muuhun rakennukseen. Näyttelykierrossa oli ideana nousta näyt-

telytiloja pitkin rakennuksessa ylöspäin ja sitten palata atrium sisä-

pihaa kiertäen takaisin aulaan. Idea ei kuitenkaan konkretisoitunut

sisäpihan jäädessä hyödyntämättä toiminnalliseen käyttöön. Sisäti-

lojen arkisuudella viitataan ilmeisesti aulatilaan, sillä ainakin kilpailu-

ohjelmassa korostettiin näyttelytiloilta haluttavan mahdollisimman

neutraalia tilaa, joten sen osalta ei ole aihetta revittelyyn.

 

Lyhykäisyydestään huolimatta arvostelupöytäkirja tarttuu oleellisiin

kohtiin ja sen huomiot ovat rakentavia ja hyvänä pohjana jatkosuun-

nittelulle. Rakennuksen aktivointi ja selkeytys ovat ne asiat, joita jat-

kosuunnittelussa viedään eteenpäin.

4.5 JATKOSUUNNITTELU

Kilpailutyön maaliskuisen palautuksen jälkeen varsinainen diplomi-

työn tekeminen käynnistyi vasta syksyllä, kilpailun ratkettua. Puolen

vuoden mittaiseksi venähtänyt tauko teki suunnittelijalle hyvää ja

omaa suunnitelmaa pystyi lähestymään avoimin mielin ja arvioi-

maan uudella otteella. Arvostelupöytäkirjan palaute toimi hyvänä

lähtökohtana jatkosuunnittelulle. Rakennuksen perushahmon vah-

van idean takia suunnittelu painottuu sisätilojen uudelleen järjeste-

lyyn. Tavoitteena on sekä selkeyttää pohjia että parantaa tilojen toi-

minnallisuutta ja luoda aktiivisempaa otetta myös rakennuksesta

ulospäin. Myös sisäpihan käyttöönotto vaatii oman huomionsa.

Media- ja monitoimitila piti saada liitettyä paremmin aulan yhtey-

teen, jonka mahdollisti niiden siirtäminen toisesta kerroksesta

maantasolle. Maantasolla olleet toimistotilat löysivät uuden paik-

kansa kolmannen kerroksen pohjoissivulta, josta näyttelytilat luon-

tevasti siirtyvät toiseen kerrokseen poistuneiden media- ja monitoi-

mitilojen paikalle. Näin näyttelytilat muodostavat paremman koko-

naisuuden ja toimistotilat ovat paremmin lastaus- ja käsittelytilojen

läheisyydessä. Alakerrassa monitoimitila yhdistyy aulan jatkeeksi ja

mediatila linkittyy käytävällä aulaan. Lukuisista luonnoksista huoli-

matta suunnitelmassa oli kuitenkin ongelmia. Vanhaan museo-

osaan yhdistävä porras oli hankalasti sijoitettavissa ilman että se

rajoitti tilan käytettävyyttä ja aula jäi jatkuvasti liian ahtaan oloiseksi.

Sisäpiha ei vieläkään ollut tarpeeksi aktiivinen ja professorin kanssa

pidetty palaveri projektin tilanteesta nosti esille tarpeen järjestellä

myös poistumistiereittejä uudelleen.

Useita luonnoksia myöhemmin suunnittelu tuntui olevan edelleen

umpikujassa. Yhden osa-alueen parantuessa syntyi toisaalle ongel-

mia. Aiemmin valittu tiukka rakennuksen muoto aiheutti joustamat-

tomuudessaan enemmän ongelmia kuin tarjosi ratkaisuja. Uusista

erilaisista ideoista huolimatta valittu tiukka raami pidettiin, koska

sen muuttaminen olisi vienyt pohjan koko kilpailutyön jatkamiselta ja

toisaalta rakennus haluttiin saada toimimaan omissa raameissaan.

Haastavan tilanteen selvittäminen tuntui tavoitteellisemmalta kuin

ongelman sysääminen sivuun. Reaalimaailman rakentamisessakin

on ratkaistava haasteet monien osa-alueiden asettamissa raameis-

sa ja tietyn pisteen jälkeen on pyrittävä parhaaseen mahdolliseen

tulokseen jo päätettyjen rajojen sisällä. Tavallaan luonnokset oli

kilpailuvaiheessa jo hyväksytty, nyt niistä oli saatava enemmän irti.
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Ongelmallinen sisäpiha oli saatava osaksi kokonaisuutta ja sen on

myös tarjottava sisätiloille lisäarvoa. Ratkaisuna julkisemmat ja

avarammat tilat jakautuivat sisäpihan kolmelle sivulle. Sisäpihan ja

vanhan museon väliin sijoittuu monitoimitila ja sisäpihan vastakkai-

selle puolelle mediatila. Näiden välissä sisäpihan eteläpuolella on

pääsisäänkäynti ja aulatilat. Näin ensimmäisen kerroksen sisätilat

avartuivat aiempaa paremmin ympäristöönsä ja tilojen käytettävyys

parantui. Sisäpiha linkittyy avattavien lasiseinien kautta kaikkiin kol-

meen tilaan ja sitä voidaan käyttää niiden jatkeena, erilaisia tapah-

tumia ja näyttelyitä järjestettäessä. Käytössä on siis moninkertainen

pinta-ala ja muunneltavuus aulapalveluiden tukiessa järjestettävää

toimintaa. Ensimmäisen kerroksen sisäpihan lasiseinät ja samoille

kohdille sijoitetut ulkoseinien lasipinnat avartavat rakennusta ulos-

päin ja luovat näkymiä rakennuksen läpi.

Aulatilan uudelleenjärjestelyn yhteydessä lipunmyynti ja näyttely-

kierron porras muovatuivat yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.

Lipunmyynti on sisäänkäynnin jälkeen ensimmäisenä suoraan

edessä ja näyttelykierron portaat sen takana. Yhdessä ne muodos-

tavat ympärikierrettävän kokonaisuuden ja hallitsevat sisäänkäyn-

tiaulaa. Yleisöhissi sijoittuu aulan oikealle sivulle ja vasemmalla

puolelle ovat narikkatila ja yleisövessat.

Toimistotila levittyy pohjoissivulla koko rakennuksen levyiseksi, jol-

loin se molemmista päistään integroituu porrashuoneisiin ja helpot-

taa henkilökunnan liikennettä rakennuksen sisällä. Aiemmin näytte-

lytilojen päällä sijainnut tekninen tila siirtyi lastaus ja käsittelytilojen

päälle toiseen kerrokseen.
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Sisätilojen uudelleenjärjestely on heijastunut rakennuksen ulkonä-

köön ja se on mataloitunut kerroskorkeutta pienentämällä. Sisäti-

lojen vaatimat ikkunat ovat tilojen siirtymisen mukana vaihtaneet

paikkaa ja aukotuksessa idea on jalostunut kilpailutyön pystysuun-

taisin ritilöin peitetyistä ikkunapinnoista kapeiksi ja korkeiksi tasavä-

lein sijoitetuiksi yksittäisiksi ikkunoiksi. Tuulikaappi siirtyi kilpailutyön

itäsivulta korostetun leveäksi rakennuksen eteläpuolelle kiinnittäen

saapuvien vieraiden huomion ja ottaen vanhan sisäänkäynnin roolin

vahvemmin itselleen.



4.6 ARKKITEHTUURI

4.6.1 MASSOITTELU

Suorakulmainen vanhasta korttelirakenteesta muotonsa ottava

massa ja sitä vähentävä vanhan museorakennuksen ala antavat

rakennukselle sen päämuodon. Umpinaisen korttelimassan keskelle

muodostuu suojaisa sisäpiha. Koillisnurkalla rakennus ottaa linjansa

Saarikujan varrella olevasta kerrostalosta ja asettuu sen räystäskor-

keudelle. Eteläjulkisivulta räystäslinja on kolme metriä korkeammal-

la antaen näyttelytiloille ilmavuutta. Pääsisäänkäynti työntyy mas-

sasta ulos korostaen omaa rooliaan ja sisäänkäynnin vieressä on

sisäänveto, joka tuo esiin yläkerran näyttelytilan ja toimii samalla

näyttelymainosten taustana.

1.

3.

2.

4.

Kuva 20. Massoittelun vaiheet

1. Massan lähtökohtana on museon viereisen tontin vanha korttelirakenne.

2. Korttelirakenteen kokoista massaa vähentää taidemuseon makasiiniosan

kokoinen ja sen koordinaatistossa oleva massa.

3. Makasiininkadun ja Saarikujan risteyksessä massa hakee linjansa kerrostalon

räystäskorkeudesta.

4. Massa on saanut muotonsa.
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4.6.2 SISÄTILAT

Museorakennus jakautuu yleisölle avoimeen ja suljettuun tilaan. Ensim-

mäisen kerroksen sisäänkäynnin ympärillä ovat museokäyntiä palvele-

vat tilat, kuten kahvio ja museokauppa, jotka ovat kaikille avoimia ilman

tarvetta pääsylipulle. Samoin sisäpihaa ja sen ympärillä olevia monitoi-

mitiloja on mahdollista käyttää museokierroksesta irrallisina kokonai-

suuksina, joita aulapalvelut tukevat. Näyttelytilat avautuvat vieraille pää-

sylipulla, henkilökunnan toimistotilat ja logistiikka taas ovat yleisön

katseilta piilossa.

Sisätiloissa rakennus pyrkii hyvään toiminnallisuuteen ja selkeisiin koko-

naisuuksiin. Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta ja pieni

kellariosuus, joka yhdistää uuden sisääntuloaulan ja vanhan kellarin

näyttelytilan. Ensimmäisen kerroksen lastaustila ja taideteosten käsitte-

lyn vaatimat tilat määrittävät ensimmäisen kerroksen korkeutta. Las-

taustilan lattiaa on vielä pudotettu muita tiloja alemmas, jotta kuorma-

auton vaatima 4,6 metrin vapaa korkeus toteutuu, kerroskorkeuden ol-

lessa pääasiallisesti 5 metriä. Toisen ja kolmannen kerroksen kerros-

korkeus on 4 metriä. Tilat limittyvät niin, että ensimmäisen kerroksen

monitoimitila ja suurin osa toisen kerroksen näyttelytiloista on kaksiker-

roksista avaraa tilaa. Ensimmäinen kerros levittäytyy koko rakennuksen

alalle, toisen kerroksen kattaessa lähes koko alan ja kolmannen kerrok-

sen puolet pohjapinta-alasta.
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Kuva 21. Yksinkertaistettu esitys rakennuksen kerrostasoista, kellarista

kolmanteen kerrokseen



4.6.3 AULATILAT

Sisäpihasta leveytensä ottava sisäänkäynti työntyy ulos rakennus-

massasta korostaen omaa rooliaan. Lasisen tuulikaapin jälkeen

avautuu sisäänkäyntiaula, jossa ensimmäisenä vastassa on lipun-

myyntipiste. Vasemmalla puolella ovat narikka ja kahvio, niiden ta-

kana hieman syrjemmällä sijaitsevat wc-tilat. Aulasta oikealle on

museokauppa ja suoraan edessä sisäpiha, jonka sivuille media- ja

monitoimitila levittäytyvät. Tilat voivat olla avoimina yhteydessä

aulaan, tai ne voidaan siirtoseinillä eristää omiksi osioikseen. Aulan

avaruutta korostaa sen lasinen takaseinä, jonka takaa avautuu ra-

kennuksen sisäpiha ja ulkopuolelta voikin nähdä koko leveän aula-

tilan lävitse.

Lipunmyyntitiskin takaa lähtevät portaat alakerran vanhalle museo-

puolelle ja yläkerran uusiin vaihtuvien näyttelyiden tiloihin. Portaiden

vieressä kulkee kellarista kolmanteen kerrokseen yleisöhissi. Aula-

tila ei ole kovin korkea ja näin se luo vastakohdan toisen kerroksen

näyttelytilalle.

4.6.4 TOIMISTOTILAT

Henkilökunnan pääsisäänkäynti on koillisnurkalla oleva porrashuo-

ne. Sitä ylöspäin nousessa ovat toisesa kerroksessa henkilökunnan

sosiaalitilat. Molemmat toimisto-osassa olevat porrashuoneet toimi-

vat sekä poistumistieportaina, että palvelevat henkilökunnan sisäis-

tä liikennettä rakennuksessa toimistotilojen ja logistiikkatilojen välil-

lä. Kolmannen kerroksen toimistotila levittäytyy koko pohjoissivulle

ja jakautuu toimisto-, neuvottelu- ja taukotiloihin. Toimistotilaa on

jaoteltu kolmeen osaan ja se on muokattavissa tarpeen mukaan.

Henkilökunnan taukotila jakaa koko toimisto-osaa ja on helposti

saavutettavissa. Neuvottelutila on lähellä sisäänkäyntiporrasta.

Tutkijoiden käyttämä kirjasto-osa on sijoitettu rakennusmassan toi-

seen kerrokseen museokaupan päälle. Näin se on sekä museo-

vieraiden käytettävissä että henkilökunnan saavutettavissa. Toimis-

totilojen ikkunat aukeavat kohti pohjoista, jotta sinne ei päivällä

paista aurinko ja kesä-aikaan se pysyy viileämpänä ja viihtyisänä

työympäristönä.

4.6.5 LOGISTIIKKATILAT

Ensimmäisen kerroksen pohjoispäässä sijaitsevat näyttelyiden siir-

telyä varten tarvittavat logistiikkatilat. Lastauslaituri on koillisnurkal-

la, ja sen perässä on tasaantumistila, jonka ympärille on koottu tar-

vittavat käsittely ja säilytystilat. Taideteosten kuljetusta varten tarvit-

tava suuri tavarahissi sijaitsee tasaantumis- ja käsittelytilojen välis-

sä ja sen kautta teokset saadaan nostettua toiseen ja kolmanteen

kerrokseen. Logistiikkatila tukee pääasiassa uuden museo-osan

toimintaa ja vaihtuvia näyttelyitä. Siellä voidaan myös suorittaa py-

syvien näyttelyiden konservointi- ja rakennustöitä.

4.6.6 ESTEETTÖMYYS JA POISTUMISTIET

Rakennus on täysin esteetön sekä museovieraille että henkilökun-

nalle, molemmilla ihmisryhmillä on käytössään oma henkilöhissi.

Rakennuksessa on kolme poistumistieporrasta, jotka on sijoitettu

niin että Suomen rakentamismääräyskokoelma E1:n mukainen

poistuminen kahteen palo-osastoituun porrashuoneeseen alle 45

metrin etäisyydelle täyttyy. Lisäksi ensimmäisen kerroksen yleisölle

avoimista tiloista on useita ulko-ovia, joista osa toimii vain poistu-

mistietarkoituksessa. Väestönsuoja sijaitsee kellarissa ja sieltä on

suojattu poistuminen etupuolen aukiolle.

30



31

1.

3.

2.

K.

Kuva 22. Näyttelytilojen sijainti kerroksittain korostettuna

4.6.7 NÄYTTELYTILAT

Näyttelytilojen sarjan aloittaa toisesta kerroksesta avara ja korkea

tila, joka mahdollistaan suurtenkin näyttelyesineiden esillepanon. L-

mallisen näyttelytilan perällä, rakennuksen pohjoissivulla on matala,

intiimimpi näyttelytila. Sen pohjoisseinä on kokonaan lasia. Sisäpi-

han reunaa pitkin nouseva porras vie näyttelykierron kolmanteen

kerrokseen, jossa pitkä tila avautuu kohden etelää ja avaraa lasi-

seinää. Näyttelytilojen kapeat ja korkeat luukuin suljettavat ikkuna-

sarjat ja suuret lasipinnat luovat tiloille erilaisia valaistus- ja vuoro-

vaikutusmahdollisuuksia ympäristönsä kanssa. Niiden avulla esitel-

tävät teokset voivat ottaa ympäristökseen ulkopuolisen maailman ja

olla sen kanssa vuorovaikutuksessa. Näyttelykierros päättyy takai-

sin aulaan johtavan pääportaan luokse. Tilat ovat avoimia ja ilman

väliseiniä, jotta näyttelyt voidaan rakentaa aina kulloisiakin tarpeita

vastaaviksi, väliseinineen ja valaistuksineen. Yleisilme näyttelytilois-

sa on avara ja vaalean neutraali.

Vanhan osan pysyvien näyttelyiden kierros alkaa lipunmyyntipisteen

takaa kellariin johtavasta portaasta. Kierros kulkee kellarin näyttely-

tilojen kautta ylös makasiinirakennukseen ja sen kahteen kerrok-

seen. Pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden sijainti eri rakennuksissa

mahdollistaa museon jatkuvan toiminnan ja näyttelyiden vaihtuessa

ei tarvitse sulkea koko museota kerralla.



4.6.8 SISÄPIHA

Melulta ja ympäristöltä suojassa oleva sisäpiha mahdollistaa ulkoilma-

näyttelyiden järjestämisen. Suljettu piha luo turvallisen näyttely-ympäris-

tön ja sitä voidaan hyödyntää myös suurempien kokonaisuuksien ai-

kaansaamiseksi. Se voi olla osa sisätilojen näyttelyä tai sitä voidaan

hyödyntää omana osanaan, mahdollistaen vaikkapa paikalla tehtyjä tila-

teoksia. Sisäpihaa voidaan käyttää myös mediatilan tai monitoimitilan

laajennuksina, mahdollistaen näin erilaisten kokonaisuuksien, kuten

vaikkapa seminaarien tai taidefestivaalien järjestämisen. Sisäpiha luo

näiden tilojen käytölle joustavuutta ja mahdollistaa näin museotoiminnan

kehittämisen myös aktiivisempaan ja osallistuvampaan suuntaan. Sisä-

pihan kautta saadaan myös näyttelytiloihin valoa, jonka määrää voidaan

säädellä sisäpuolisin ikkunaluukuin.

Talvikunnossapitoa varten sisäpihan lattia on lämmitettävissä. Suomen

ilmasto-olosuhteet luovat sisäpihan täysimääräiselle aktiivikäytölle omat

haasteensa, joten sisäpiha muodostaa luontevasti talvisin oman näytte-

lykokonaisuutensa. Paikalla tehty teos voisi olla vain sisäpihan ikkunois-

ta katseltavissa, muusta maailmasta eristettynä tilana. Se voisi olla oma

vetonaulansa, joka museokierroksen ohessa avaisi katsojalle uusia nä-

kökulmia eri puolilta rakennusta.

Kuva 23.  Sisäpihan luonne

1. Sisäpiha levittyy monikäyttöisinä ja avoimina tiloina kolmeen suuntaan. Se

nivoutuu etelän suuntaan sisäänkäyntiaulaan, länteen mediatilaan ja itään

monitoimitilaan ja kohden vanhaa museorakenn-usta.

2. Sisäpiha on rakennuksen sydän, johon avautuu näkymiä eri kerroksista

näyttelykierron mukaan.

2.

1.
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4.6.9 ULKOTILA

Rakennuksen ulkotilat jakautuvat kahteen osaan, rakennuksen ul-

kopuoleen ja sisäpihaan. Museorakennusten tontilla vanhaa ma-

kasiinia ympäröivä puisto säilyy nykyisessä asussaan. Maanalaisen

osan päällä oleva kiveys jatkuu kohti uutta rakennusta ja muodos-

taa aiempaa laajemman aukion. Amurin työläismuseolle avataan

uusi sisäänkäynti makasiinin puoleiselle sivulle, jotta museot nivou-

tuvat paremmin yhtenäiseksi kulttuurialueeksi eivätkä sulkisi toisi-

aan pois.

Uudelle pääsisäänkäynnille johtaa Pirkankadun varrelta leveä näyt-

telyvieraita ohjaava kiveys. Aiemmin Puutarhakatua pitkin kulkenut

pyörätie siirtyy osittain Pirkankadun varteen, jotta välittömästi mu-

seon pääsisäänkäynnin edessä olevalta vilkkaalta kevyenliikenteen

risteyskohdalta vältytään ja sisäänkäyntiliikenne pysyy rauhallisena.

Tontin edessä oleva kelloplaanin puisto pysyy olemassa olevassa

asussaan, sen itäreunalla olevan parkkipaikan tilalle tulee museon

saattoliikenne ja invapysäköinti.

Makasiininkatu on museorakennuksen tonttia aiemmin kiertäneistä

kaduista ainut, joka vielä on autoliikenteen käytössä. Niemikuja,

Saarikuja ja Puutarhakatu ovat nykyisellään osa museota ympäröi-

vää puistoa ja sen kevyen liikenteen kulkureittejä.

Kuva 24. Asemapiirustus



Kuva 25. JULKISIVUOTE 1:100

1. Musta tiili, mustat saumat

2. Lasi

3. Alumiiniprofiili, vaalean ruskea

1.

1.2.

3.

3.

2.

4.6.10 JULKISIVU

Julkisivujen pääasiallinen materiaali on tiili, joka hakee lähtökohtansa

sekä nykyisestä museosta, että ympäristön muista tiilipintaisista raken-

nuksista. Vanhojen teollisuusrakennusten Tampereelle tiilipinta istuu

hyvin, mutta punatiili ei ole uudisrakennuksen kohdalla perusteltu, sillä

se toistaisi liiaksi vanhan museon ilmettä. Mustalla tiilen värillä rakennus

saa oman tunnistettavan ja erottuvan ilmeensä säilyttäen tiilen materi-

aalitunnun ja detaljit. Musta pinta antaa rakennusmassalle oman mys-

tisen luonteensa sen seisoessa keskellä puistomaista tonttiaan. Se ot-

taa paikan haltuun samanlaisella monumentaalisella otteella, millä ma-

kasiinirakennus on omaa tonttiaan hallinnut. Ohuin lasiaukoin varustettu

julkisivu antaa kauempaa yksiaineisen ensivaikutelman ja julkisivujen

ote on materiaaleiltaan hyvin niukka ja perusasioihin keskittyvä. Tiukka

rytminen pystyaihe herättää sen kuitenkin lähempää tarkasteltuna hen-

kiin. Aukotus saa lähtökohtansa näyttelytilojen toiminnallisuudesta ja

valaistuksesta, niiden kautta voidaan näyttelytiloihin johtaa haluttu mää-

rä valoa ja säädellä koko näyttelytilan luonnetta.
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4.6.11 IKKUNALUUKUT

Näyttelytiloille luonnetta antavat sisäpuolelta luukuin suljettavat kor-

keat ja kapeat ikkuna-aukot. Luukkujen ollessa kiinni muodostuu

seinälle tasainen pinta teosten esillepanoa varten ja näyttelyn luon-

teen salliessa tai sitä vaatiessa voidaan luukkuja avata halutun va-

lon mukaisesti. Luukut aukeavat auringonvaloa vasten niin, että

raolla ollessaan suorat auringonsäteet eivät pääse sisälle, vaan hei-

jastuvat hajavalona luukun sisäpinnasta. Näin luukkuja voidaan

avata vain hieman, luoden tunnelmaa ja rajattua valaistusta sisäti-

loille. Sähkömoottorien avulla luukkuja voidaan ohjata myös aurin-

gonkierron mukaisesti ja illan hämärtyessä ne voidaan avata koko-

naan, jolloin rakennus alkaa hohtaa ympäristöönsä siivilöityä valoa

kapeista ikkuna-aukoista.
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Kuva 26. Ikkunaluukkujen toimintaperiaate

0° Ikkunaluukku täysin kiinni. Tasainen seinäpinta.

30° Ikkunaluukku hieman raollaan, vähemmän valoa, mutta epäsuorasti.

60-150° Ikkunaluukku asteittain enemmän auki. Yhä enemmän suoraa

auringonvaloa.

180° Ikkunaluukku täysin auki, aurinko pääsee paistamaan suoraan sisään.



4.6.12 RAKENNE

Museon kantavana rakenteena toimivat teräsbetonipilarit ja palkit,

jotka kannattelevat ontelolaatoista tehtyjä väli- ja yläpohjia. Alapoh-

jana on maanvarainen betonilaatta. Poistumistieportaiden porras-

huoneet ja hissitornit toimivat rakennetta jäykistävinä ja kannatte-

levina osina. Näyttelytilojen kohdalla välipohja on paksumpi kuin

muualla ja lattian sisällä voidaan kuljettaa tarvittavaa talo- ja näyt-

telytekniikkaa. Ulkoseinien sisäkuorena on kantava teräsbetoniele-

mentti, sen päällä eriste ja tuuletusrako. Julkisivun tiilimuuraus on

paikallamuurattua mustaa tiiltä, mustin saumoin, lasiosat ovat al-

uminiiprofiilisia kiinteitä lasiseiniä. Vesikate on bitumikermiä.

4.6.13 TEKNIIKKA

Uusi ilmanvaihtokonehuone on toisessa kerroksessa rakennuksen

pohjoissivulla ja palvelee vain uutta museorakennusta, vanhan

osan ilmanvaihto hoidetaan olemassa olevalla konehuoneella. Läm-

mönjakohuone, sähkö- ja teletila on sijoitettu maan alle, uuden ja

vanhan rakenteen liittymäkohtaan. Ne palvelevat koko rakennusko-

konaisuutta.

YP

- KAKSINKERTAINEN BITUMIKERMIKATE

- ERISTE

- ONTELOLAATTA

VP

- PINTAVALU

- ONTELOLAATTA

- TEKNIIKKATILA

- ALAKATTO

AP

- MAANVARAINEN BETONILAATTA

- ERISTE

- KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN

ESTÄVÄ SORAKERROS

- PERUSMAA

US

- BETONIELEMENTTI

- ERISTE

- TUULENSUOJAERISTE

- ILMARAKO

- TIILIMUURAUS

LASISEINÄ

Kuva 27. Rakenneleikkaus 1:50
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4.7 LAAJENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT
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5. PIIRUSTUKSET

5.1 RAKEISUUS 1:2500
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5.2 ASEMAPIIRUSTUS 1:1000
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5.3.1 POHJAPIIRUSTUS KELLARI 1:400
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SIIRTOSEINÄ

NÄYTTELYTILA
104

105
106

NÄYTTELYTILA
103

107

VAATESÄILYTYS
108

AULA/NÄYTTELYTILA
102

HISSI

WC
110

VALVOMO
109

PRS
111

TK
101

NÄYTTELYTILA
NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Lauhdutin

+105.71

portti

luiska

jätes.

jätes. jätes.

jätes.

jätes.jätes.jätes.

+N.105.800

+N.106.100

+N.106.400

+N.107.000

(0=n.105.500)

VERANTATOIMISTO/KOKOUSTILA
126

KAHVIHUONE/TOIMISTO
127

ETEINEN
122

TOIMISTO
124

013

WC
123

TK
121

SÄHKÖ
121A

124A

PRSH

PRSH

Makasiininkatu

+106.000

PORRAS
VANHAAN

OSAAN

NOSTETTAVA

LAVA

PORRAS UUSIIN

NÄYTTELYTILOIHIN

HENKILÖKUNNAN PYSÄKÖINTI
6 AP

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

TOIMISTO
SISÄÄNKÄYNTI

HUOLTO

K
O

R
K

E
A

 T
IL

A

KORKEA TILA

SISÄPIHA

 KÄSITTELYTILA
 124,0 m2

 WC
 24,5 m2

 MUSEOKAUPPA
 101,5 m2

 SÄILYTYS
 80,5 m2

 LASTAUSTILA
 180,0 m2

 TASAANTUMISTILA
 165,0 m2

 VARASTO
 47,5 m2

 WC INVA
 6,5 m2

 SIIV.
 15,0 m2

 KAHVI
 23,0 m2

 KEITTIÖ
 10,0 m2

 LIPUNMYYNTI
 30,0 m2

 VAATESÄILYTYS
 37,0 m2

 TK
 18,0 m2

 MONITOIMITILA
 202,0 m2

 TUOLIVARASTO
 20,0 m2

 APUTILAT
 21,0 m2

 MEDIATILA
 201,5 m2

 PRH
 18,0 m2

 TAVARAHISSI
 22,0 m2

 PRH
 17,0 m2

 HISSI
 5,0 m2

 KÄYTÄVÄ
 35,5 m2

 PRH
 23,5 m2

 SISÄÄNTULOAULA
 217,0 m2

 KÄYTÄVÄ
 34,0 m2

 HISSI
 2,0 m2

 VARASTO
 23,5 m2

 WC
 25,0 m2

 TYÖSKENTELY
 11,0 m2
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5.3.2 POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS 1:400



+111,000

NÄYTTELYTILA
204

201
205

203

206

202

207

NÄYTTELYTILA
NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

VIDEO

NÄYTTELYTILA

208
PRSH

209
PRSH

KORKEA TILA

K
O

R
K

E
A

 T
IL

A

IV-SÄLEIKKÖ IV-SÄLEIKKÖ

 NÄYTTELY
 751,0 m2

 TAVARAHISSI
 22,0 m2

 PRH
 18,0 m2

 PRH
 23,5 m2

 PRH
 17,0 m2

 HISSI
 5,0 m2

 TEKNIIKKA
 415,0 m2

 HISSI
 2,0 m2

 SOS
 20,0 m2 SOS

 20,0 m2

 KIRJASTO
 65,0 m2

 KÄYTÄVÄ
 85,0 m2

5.3.3 POHJAPIIRUSTUS 2. KERROS 1:400
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+115,000

KORKEA TILA

 NÄYTTELY
 404,0 m2

 HISSI
 5,0 m2

 TAVARAHISSI
 23,0 m2

 KÄYTÄVÄ
 80,5 m2

 PRH
 18,0 m2

 WC
 10,0 m2

 KOPIO
 10,0 m2

 PRH
 23,5 m2

 HISSI
 2,0 m2

 VARASTO
 19,0 m2

 NEUVOTTELU
 40,0 m2

 TAUKO
 40,5 m2

 PRH
 17,0 m2

 KÄYTÄVÄ
 59,5 m2

 TOIMISTO
 22,5 m2

 TOIMISTO
 22,0 m2

 TOIMISTO
 98,5 m2

 SIIV
 7,5 m2

 TOIMISTO
 101,5 m2

 KÄYTÄVÄ
 24,0 m2

 NEUVOTTELU
 19,5 m2

 WC
 10,0 m2

5.3.4 POHJAPIIRUSTUS 3. KERROS 1:400
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5.4 LEIKKAUS A-A 1:400

NÄYTTELY

MEDIATILA SISÄPIHA

NÄYTTELY

MONITOIMI

VANHA NÄYTTELY
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5.5 JULKISIVUT

JULKISIVU ETELÄÄN 1:400

JULKISIVU ITÄÄN 1:400

1.
2.

3.

1. Musta tiili, mustat saumat

2. Lasi

3. Alumiiniprofiili, vaalean ruskea

4. Julkisivulevy vaalean ruskea/ turkoosi

4.
1. 2.



JULKISIVU LÄNTEEN 1:400

JULKISIVU POHJOISEEN 1:400

1. Musta tiili, mustat saumat

2. Lasi

3. Alumiiniprofiili, vaalean ruskea

4. Julkisivulevy vaalean ruskea/ turkoosi

1.

3.
2.

1. 2.
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5.6 HAVAINNEKUVA PYYNIKINTORILTA



HAVAINNEKUVA SISÄÄNTULOAULASTA

48



49

HAVAINNEKUVA 2. KERROKSEN NÄYTTELYTILASTA



HAVAINNEKUVA SISÄPIHALTA
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HAVAINNEKUVA KAAKOSTA
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LIITE 1. TILAOHJELMA, KILPAILUOHJELMAN LIITE

AULAPALVELUT
sisääntuloaula
lipunmyynti
työskentelytila
museokauppa
myymälän välivarasto
vaatesäilytys
WC-tilat N
WC-tilat M
WC-tilat, inva + lastenhoito
kahvipiste
tarjoilukeittiö
aulatilat, vanhassa museorakennuksessa

KOKOUSTILAT
monitoimitila
aputilat
tuolivarasto

NÄYTTELYTILAT
kokoelmanäyttelyiden tilat
tauluvarasto vanhassa museorakennuksessa
vaihtuvien näyttelyiden tilat
mediatila
aluetaidemuseon näyteikkuna
käsittelytila
säilytystila
varastotila
tasaantumistila
lastaustila
tavarahissi

TOIMISTO JA KIRJASTO
johtaja
toimistotilaa
kokoushuone
kokoushuone
taukotila/keittiö
kopiointi yms.
varasto
sosiaalitilat N & M
WC-tilat
tutkijakirjasto- ja työtilat

MUUT
siivous
jäte
muut tilat vanhassa museorakennuksessa

museon nykyisissä tiloissa hym²
laajennuksen tiloissa hym²

Kaikki yhteensä hym²
porrashuoneet, tuulikaapit, käytävätilat yms.

190
20
12
100
20
30
24
24
6
20
12
78

200
20
20

950
50
1000
200
20
120
80
40
180
180
10

15
9
40
20
40
10
20
20
10
60

20
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
23
1
1
1
1
1
2
2
1

3
1
1

neliöt määrä hym²
LAAJENNUKSEEN SEKÄ NYKYISIIN MUSEORAKENNUKSIIN
SIJOITETTAVAT TOIMINNOT

536
190
20
12
100
20
30
24
24
6
20
12
78

240
200
20
20

2830
950
50
1000
200
20
120
80
40
180
180
10

465
15
9
40
20
40
10
20
20
10
60

147
21
20
106

1256
2962

4218
435 *

AULAPALVELUT
sisääntuloaula
vaatesäilytys
valvomo
wc-tila

NÄYTTELYTILAT
näyttelytilat kellari
näyttelytilat 1.kerros
näyttelytilat 2.kerros
tauluvarasto

MUUT
varastot
sosiaalitilat N & M
wc-tilat
siivous

Kaikki yhteensä hym²
porrashuoneet, tuulikaapit, käytävätilat yms.

36
20
21
1

368
181
397
57

58
19
19
8

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
2
1

neliöt määrä hym²
TILALUETTELO, NYKYISET TILAT
NYKYINEN PÄÄRAKENNUS

78
36
20
21
1

1003
368
181
397
57

106
58
20
20
8

1187
129

eteinen
WC
toimisto
toimisto/kokoustila
kahvihuone/kokoustila

Kaikki yhteensä hym²
porrashuoneet, tuulikaapit, käytävätilat yms.

museon nykyisissä tiloissa hym²

8
2
8
36
15

1
1
1
1
1

ERILLISRAKENNUKSEN NYKYISET TILAT
8
2
8
36
15

69
10

1256

laajennuksen bruttoala-arvio brm²m jos e=1,5
nykyisten tilojen bruttoala

nykyinen museorakennus ja laajennus yhteensä brm²

VSS 2% kerrosalasta

4887
2047

6934

* Laskennallisesti 10% kokonaispinta-alasta, sisältäen
lämmönjakohuoneen 15m², säköpääkeskuksen 12m², tele-
tilan 8m² ja tekniset tilat 500m²








