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1 TIIVISTELMÄ

Diplomityö esittää suunnitelman designkeskukseksi Espoon Ta-

piolaan. Niin kutsuttu Wirkkala-Akatemia sijoittuisi Ahertajantien 

varteen näyttelykeskus WeeGeen yhteyteen. Tapio Wirkkala Rut 

Bryk Säätiön (TWRB) ja liikemies Kyösti Kakkosen designkokoel-

mat on deponoitu WeeGee-talossa sijaitsevaan Espoon modernin 

taiteen museoon EMMAan. TWRB:n kokoelmat pitävät sisällään 

runsaasti taiteilijapariskunnan teoksia, luonnoksia ja muuta ma-

teriaalia. Kyösti Kakkosen kokoelmassa on töitä Wirkkalan lisäksi 

erityisesti Birger Kaipiaiselta ja Kaj Frackilta. Uudisrakennukseen 

on suunniteltu näyttelytilaa näille kokoelmille. Rakennuksen ei ole 

kuitenkaan tarkoitus olla pelkkä museo vaan kokoontumis- ja pa-

jatiloilla on suuri merkitys. Rakennus liittyy merkittävällä tavalla 

Kaakkois-Espoon kehittämisen T3-konseptiin. Nimi viittaa Tapio-

lan, Otaniemen ja Keilaniemen painopisteisiin taide, tiede ja talous. 

Wirkkala-Akatemialla olisi mahdollisuus olla se rakennus, jossa 

alueen toimijat kohtaavat ja luovat uutta. Rakennuksen tilaohjel-

maa ei ollut valmiina vaan se on koottu osana diplomityötä.

Suunniteltu rakennus on selkeä suorakaide, joka noudattaa Aher-

tajantien koordinaatistoa. Näin se rajaa kolmion muotoisen aukion 

yhdessä arkkitehti Aarno Ruusuvuoren 1960-luvulla painotaloksi 

suunnitteleman WeeGeen kanssa. Wirkkala-Akatemia perustuu 

säännönmukaiselle ja muuntojoustavalle pilari-palkkirungolle. Var-

sin rationalistisena rakennuksena se asettuu luontevasti WeeGee-ta-

lon pariksi. Materiaalit ja yksityiskohdat kuitenkin erottavat ne 

toisistaan ja kertovat niiden rakennusajankohdasta. WeeGee on 

esimerkki 1960-luvun betoniarkkitehtuurista. Wirkkala-Akatemian 

runko taas tehdään puusta, jonka arvostus materiaalina on noussut 

viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Puu on näkyvä elementti 

sisätiloissa. Julkisivussa taas käytetään nykyaikaista kolminkertais-

ta umpiolasia, jonka uloimpien lasien väliin on asennettu kupari-

verkko. Tällainen julkisivu näyttäytyy hyvin erilaisena erilaisissa 

valaistusolosuhteissa ja eri katselukulmista. 

Keskellä rakennuksen maantasokerrosta sijaitsee korkea aula, joka 

kulkee rakennuksen läpi länsi–itä-suunnassa ja liittyy suoraan ko-

koontumis- ja pajatiloihin eteläpäädyssä. Nämä ovat erittäin muun-

neltavia siirtoseinien ansiosta. Näyttelytilat sijaitsevat ylimmässä 

kerroksessa näiden päällä. Toimistot, aulan aputilat ym. sijoittuvat 

rakennuksen pohjoispäätyyn kolmeen kerrokseen.

Wirkkala-Akatemian bruttoala on 6 300 m2 ja tilavuus 39 750 m3.
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2 ABSTRACT IN ENGLISH

This master’s thesis presents a plan for a design centre in the 

Tapiola suburb which is located in Espoo, Finland. Te so-called 

Wirkkala Academy would be located by the Ahertajantie street near 

the WeeGee Exhibition Centre. Te design collections of the Tapio 

Wirkkala Rut Bryk Foundation (TWRB) and the businessman Kyösti 

Kakkonen have been deposited to the Espoo Museum of Modern 

Art EMMA, which is located in the WeeGee building. Te collections 

of TWRB include lots of works, sketches and other material by the 

artist couple. Kyösti Kakkonen’s collection contains works from es-

pecially Birger Kaipiainen and Kaj Franck in addition to Wirkkala. 

Exhibition space for these collections has been designed into the new 

building. Te building isn’t supposed to be merely a museum how-

ever. Assembly and workshop spaces play a vital role. Te building is 

strongly associated with the T3 concept of developing south-eastern 

Espoo. Te name refers to the focuses of the Tapiola, Otaniemi and 

Keilaniemi neighbourhoods, which are art (taide in Finnish), science 

(tiede) and fnance (talous). Wirkkala Academy has the possibility of 

being the place where actors in the area come together and create 

something new. Te building didn’t have a room programme ready 

but it was made as a part of this thesis.

Te designed building is a clean rectangle that follows the direction 

of the Ahertajantie street. It defnes a triangle shaped plaza together 

with the WeeGee building which was originally designed by architect 

Aarno Ruusuvuori in the 1960’s as a printing works. Te Wirkkala 

Academy is based on a regular and fexible pillar and beam frame. 

As a fairly rationalist building it settles nicely as a pair for WeeGee. 

It’s the materials and details that separate them and reveal the pe-

riods of both buildings. Te WeeGee building is an example of con-

crete architecture of the 1960’s whereas the Wirkkala Academy has a 

wooden frame. Te respect of wood as a building material has risen 

in the recent decades. Wood is a distinct element in the interior. Te 

facades on the other hand are covered with modern triple glazing 

which has an integrated copper mesh between the outer glass panes. 

Tis kind of a façade appears very diferent depending on the light-

ing conditions and the point of view. 

In the middle of the building’s ground foor is the high lobby, which 

goes through the building from west to east and is directly linked to 

the assembly and workshop spaces in the southern end. Tose are 

extremely fexible thanks to movable walls. Exhibition spaces are lo-

cated on top of these in the uppermost foor. Ofces, auxiliary spac-

es to the lobby etc. are located in the northern end in three foors.

Te gross foor area of the Wirkkala Academy is 6 300 square meters 

and its volume 39 750 cubic meters.

Author Toni Laurila

Title of thesis Wirkkala Academy 

   – Design Centre in Tapiola

Department Department of Architecture

Professorship Building design

Code of professorship A-8

Thesis supervisor Pirjo Sanaksenaho

Thesis advisor Esa Ruskeepää

Presentation boards (pcs) 6

Models (pcs) 1

Year 2014

Number of pages (report + annexes) 42 + 6

Language Finnish

Keywords design, museum, public building, Tapiola,  
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Suomesta puuttuu tällä hetkellä nykyaikainen ja vetovoimainen 

muotoiluun keskittynyt museo. Tässä diplomityössä esitän oman 

suunnitelmani niin kutsutuksi Wirkkala-Akatemiaksi Espoon Ta-

piolaan näyttelykeskus WeeGeen yhteyteen. WeeGee on Suomen 

suurin museokeskus ja sen merkittävin museo EMMA (Espoon mo-

dernin taiteen museo) on pääkaupunkiseudun kolmanneksi vierail-

luin taidemuseo. Wirkkala-Akatemiaan olisi tulossa näytille ainakin 

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön ja liikemies Kyösti Kakkosen alus-

tavasti EMMAlle deponoimat kokoelmat. 

Rakennus ei olisi kuitenkaan pelkkää perinteistä näyttelytilaa vaan 

sen olisi tarkoitus ottaa aktiivisempi rooli. Tapiolan, Otaniemen ja 

Keilaniemen muodostamaa kokonaisuutta on pyritty kehittämään 

T3-ajatuksen mukaan (taide, tiede, talous). Wirkkala-Akatemia voisi 

olla juuri se paikka, jossa alueen toimijat kohtaavat ja luovat jotain 

uutta. WeeGee-talosta on kehittynyt merkittävä paikka pääkaupun-

kiseudun taide-elämässä. Uuden designkeskuksen sijoittaminen sen 

lähistölle vahvistaisi alueen vetovoimaa ja tukisi T3-konseptia, jon-

ka käytännön sovellutukset ovat jääneet vähäisiksi. 

Lähdin etsimään aihetta työlleni alkuvuodesta 2013 ottamalla yh-

teyttä Helsingin ja Espoon kaavoittajiin. Heiltä sain monia ideoita 

sopiviksi kohteiksi. Tapiolan alueen kaavoittaja Minna Järvenpää 

johdatti minut Tapiolan kehittämishankkeen johtajan Antti Mäki-

sen puheille. Tämä ehdotti minulle aiheeksi Wirkkala-Akatemiaa. 

Päädyin lopulta valitsemaan sen, koska rakennuksen konsepti oli 

kiinnostava ja Tapiolan alue oli minulle entuudestaan tuttu. Tapasin 

aiheeseen liittyen muun muassa Espoon entisen kulttuurijohtajan 

Georg Dolivon, EMMAn johtajan Pilvi Kalhaman ja Tapio Wirkkala 

Rut Bryk Säätiön hallituksen puheenjohtajan Esa Laaksosen. Työn 

valvojana oli aluksi Jussi Murole. Valvoja vaihtui, kun Pirjo Sanakse-

naho tuli valituksi rakennussuunnittelun professorin virkaan. Pro-

fessori Hannu Hirsi antoi ohjausta työn rakenteiden suunnittelussa. 

Työssäni selostan aluksi hankkeen taustaa ja historiaa. Sen jälkeen 

esittelen muutamia minua innoittaneita referenssikohteita. Seu-

raava kappale käsittelee tonttia alkaen koko pääkaupunkiseudun 

mittakaavasta ja päätyen perustietoihin Ahertajantien ympäristön 

rakennuksista. Näissä olen käyttänyt lähteenä Arkkitehtitoimisto 

HNP Heikinheimon vuonna 2002 laatimaa Tapiolan läntisten lä-

hiöiden rakennuskannan säilyneisyysinventointia ja arvottamista. 

Aarno Ruusuvuoren painohalliksi suunnitteleman WeeGee-talon 

historiaa ja arkkitehtuuria tarkastellaan tarkemmin. Lähteenä siinä 

on ollut etupäässä Mikko Bonsdorfn rakennushistoriaselvitys vuo-

delta 2004. Luvussa seitsemän esittelen rakennuksen tilaohjelmaa 

tarkemmin, minkä jälkeen selostan ja perustelen tekemiäni arkki-

tehtonisia, toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja.

3 JOHDANTO
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Näyttelykeskus WeeGee ja Espoon modernin taiteen museo 

EMMA avautuivat syksyllä 2006 ja museojohtaja Markku Valkosen 

aikaansaamat näyttelyt muun muassa Kazimir Malevitšista herät-

tivät paljon kiinnostusta. Suuren mediahuomion innostamina mo-

net kokoelmat ja museot ilmaisivat tahtonsa tulla osaksi WeeGeen 

näyttelykokonaisuutta. Yksi näistä oli Tapio Wirkkala Rut Bryk Sää-

tiö (TWRB).1 Säätiön kokoelman deponoinnista EMMAan on tehty 

aiesopimus. Samantapaiset sopimukset on tehty myös Kyösti Kak-

kosen designkokoelmasta ja Chicago Athenaeum -museon kokoel-

masta.2

TWRB-säätiö on perustettu vuonna 2003 ja se pyrkii vaalimaan 

taiteilijaparin perintöä ja edistämään muotoilun kehitystä.3 Sen 

kokoelmat pitävät sisällään valtavan määrän teoksia, luonnoksia, 

prototyyppejä, valokuvia ja muuta taiteilijaparin työhön liittyvää 

materiaalia.4 Tapio Wirkkala (1915–1985) oli Suomen merkittävim-

piä muotoilijoita. Hänen tuotantonsa oli laaja ja hän hallitsi lähes 

kaikki materiaalit ja mittakaavat. Hänen vaneriset veistokset tekivät 

hänestä myös merkittävän kuvanveistäjän.5 Rut Bryk (1916–1999) 

tunnetaan erityisesti keraamikkona. Hänen alkukautensa työt olivat 

keraamisia seinäteoksia, joissa esiintyi asetelmia, arkkitehtonisia ja 

mytologia aiheita, kasveja ja lintuja. 60-luvun lopusta alkaen hän 

alkoi tehdä suuria arkkitehtonisia keramiikkatöitä, jotka koostuivat 

erilaisista moduuleista.6

Liikemies Kyösti Kakkosen kokoelmat pitävät sisällään sekä taidetta 

että muotoilua. Designkokoelmassa on erityisesti Birger Kaipiaisen, 

Tapio Wirkkalan ja Kaj Franckin töitä.7

Wirkkala-Akatemian ei ole tarkoitus olla pelkkä tila teosten säilyttä-

miselle ja katsomiselle. Sen tarkoitus on laajempi ja sen tulee edistää 

uutta muotoilua ja järjestää tapahtumia ja projekteja. Sillä on mah-

dollisuus tuoda alueen toimijoita yhteen ja luoda uutta. Se nivoutuu 

luontevasti osaksi Kaakkois-Espoon T3-strategiaa.8

Vuonna 2013 EMMAssa kävi noin 105 000 museovierasta.9 Se oli 

näin pääkaupunkiseudun kolmanneksi suosituin taidemuseo Ate-

neumin (262 000 kävijää) ja Kiasman (166 000 kävijää) jälkeen.10 Se 

on siis löytänyt paikkansa Helsingin museoelämässä syrjäisestä si-

jainnistaan huolimatta. Sen yhteyteen sijoittuvalla ja uudenlaisella 

konseptilla toimivalla designmuseolla voisi siis olla todellista kysyn-

tää. Designmuseo Helsingissä on houkutellut vähän huomiota ja kä-

vijöitä keskeisemmästä sijainnistaan huolimatta. 

Toisaalta huomiosta kilpailee moni muukin museohanke Helsingis-

sä. Kiistellyn Guggenheim-museon arkkitehtuurikilpailun ensim-

mäinen osa ratkennee joulukuussa.11 Uusi Amos Andersonin museo 

on avautumassa Lasipalatsin yhteyteen vuonna 2017.12 Designmu-

seo ja Arkkitehtuurimuseo ovat havitelleet lisärakennusta nykyis-

ten talojensa väliselle tontille. Kaikki nämä ovat kuitenkin perus-

konseptiltaan varsin perinteisiä taidemuseoita. Toisaalta Tapiolan 

sisälläkin on kilpailua kulttuurilaitosten kesken. Pitkään kaavailtu 

teatteritalo on ollut viime aikoina myötätuulessa ja saattaa edetä 

nopeastikin arkkitehtikilpailuun. Jos teatterihanke toteutuu, tekee 

se Wirkkala-Akatemian toteutumisesta entistä epävarmempaa, kos-

ka Espoon kaupunki tuskin haluaa rahoittaa kahta kulttuurihanket-

ta samassa kaupunginosassa lähes samaan aikaan.13

TWRB-säätiö julkistaa konseptikilpailun Wirkkala-Akatemiasta Rut 

Brykin syntymäpäivänä 16.10.2014. Se ei ole siis arkkitehtikilpailu 

eikä siinä haeta rakennussuunnitelmaa.14

4 TAUSTAA

1 Georg Dolivon haastattelu 26.4.2013.

2 Wirkkala-Akatemian sisältösuunnitelma 7.9.2012.

3 http://www.wirkkalabryk.f/WIRKKALA-BRYK_SAATIO_s/saatio_s_2.html

4 http://www.wirkkalabryk.f/WIRKKALA-BRYK_SAATIO_s/kokoelma.html

5 Aav 2000, s. 8–9.

6 Aav 2007, s. 9–11.

7 http://www.k2.f/f/taide/

8 Wirkkala-Akatemian sisältösuunnitelma 7.9.2012.

9 EMMAn toimintakertomus 2013, s. 3.

10 Valtion taidemuseon vuosikertomus 2013, s. 7.

11 http://www.guggenheimhki.f/

12 http://www.uusiamosanderson.f/

13 Georg Dolivon haastattelu 26.4.2013.

14 Esa Laaksosen haastattelu 23.6.2014.
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5 REFERENSSIKOHTEITA

5.1 Le Corbusier: Dom-ino (1914–15)

Le Corbusier kiteytti ajatuksensa arkkitehtuurista viiteen kohtaan 

1920-luvun loppupuolella. Näistä tärkeimpiä olivat pilarien varaan 

rakennettu runko ja tämän avulla saavutettava pohjapiirroksen ja 

julkisivun vapaa sommittelu. Hän oli kuitenkin pelannut näiden aja-

tusten kanssa jo 1914–15 Dom-ino-talon konseptissa. Kuva raken-

nuksen yksinkertaisesta betonirungosta on päässyt osaksi moder-

nin arkkitehtuurin kaanonia. Se koostuu kolmesta päällekkäisestä 

betonilaatasta ja kuudesta betonisesta pilarista. Konsepti syntyi en-

simmäisen maailmansodan aikana ja sen avulla oli tarkoitus tuottaa 

taloja nopeasti ja halvalla jälleenrakentamisen tarpeisiin. Le Corbu-

sier ei käyttänyt sen mahdollisuuksia täysin hyväksi vielä tuolloin.15

5.2 Richard Rogers ja Renzo Piano: Pompidou-keskus (1977)

Pariisin Pompidou-keskus rakennettiin monitoimiseksi kulttuu-

rikeskukseksi. Siihen sijoitettiin Musée de l’Art Moderne, julkinen 

kirjasto, audiovisuaalinen keskus ja runsaasti näyttelytilaa. Tavoit-

teena oli tehdä siitä ihmisille avoin kohtaamispaikka eikä vaikeasti 

lähestyttävää kulttuuripalatsia. Kilpailun voittivat Richard Rogers 

ja Renzo Piano. Heidän suunnitelmansa perustui teräksiselle me-

gastruktuurille.  Julkisivut olivat kokonaan lasia ja niihin toivat 

eloa näkyviin jätetyt ilmanvaihtoputket ja muu tekniikka sekä jul-

kisivun päällä lasiputkessa kipuavat rullaportaat. Rakennuksessa 

voi nähdä innoitusta edellisellä vuosikymmenellä vaikuttaneen 

Archigram-ryhmän töistä.16

5.3 OMA: Garage Gorky Park (2012-)

OMA on suunnitellut 90-luvulta asti hylättynä olleen paviljonkimai-

sen ravintolarakennuksen uudelleenkäyttöä kulttuurirakennuksena. 

60-luvulla rakennetun betonirakennuksen runkoon sovitetaan näyt-

telytilaa kahdella tasolla, luova keskus lapsille, kauppa, kahvila, au-

ditorio ja toimistoja. Runko verhotaan uudella julkisivulla, joka teh-

dään läpikuultavasta kaksikerroksisesta polykarbonaatista. OMAn 

verkkosivujen mukaan kohde on valmistumassa vuonna 2014.17

15 Curtis 1986, s. 42–43.

16 Curtis 1982, s. 600.

17 http://www.oma.eu/projects/2012/garage-gorky-park/

10 11 12
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5.4 David Chipperfeld: Des Moinesin julkinen kirjasto 

(2006)

Kirjasto sijaitsee Western Gateway Park -puistossa Yhdysvaltojen 

Iowassa. Kyseinen alue kaupungista on uudistunut voimakkaasti 

viimevuosina ja kirjasto ja puisto muodostavat sen ytimen. Raken-

nus luo linkin kaupunkikeskustan ja puiston välille. Hyllyt on järjes-

tetty niin, että kulkijat katsovat aina puistoon päin. Puisto on hyvin 

läsnä kirjaston sisätiloissa. Rakennus sisältää myös opiskelutiloja, 

lasten leikkialueen ja kokoussiiven kahviloineen. Nämä voimistavat 

sen julkista luonnetta ja luovat mahdollisuuden julkiselle elämälle. 

Ulkovaippa on kokonaisuudessaan verhottu lasi-metallikomposiit-

tijärjestelmällä. Kolminkertaisen umpiolasinelementin uloimpien 

lasien välissä on kupariverkko. Se suodattaa liian auringonvalon ja 

vähentää jäähdytyksen tarvetta. Päivisin julkisivu näyttäytyy ulos 

umpipintana, mutta sisältä näkee ulos. Pimeän aikaan vaikutelma 

on päinvastainen.18

5.5 Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka: Sibeliustalo 

(2000)

Kongressi- ja konserttikeskus Sibeliustalo rakennettiin Lahden 

Vesijärven rantaan vanhalle teollisuusalueelle. Kokonaisuuteen kuu-

luu vanhoja punatiilirakennuksia ja puinen uudisrakennus. Valmis-

tuessaan se oli suurin julkinen puurakennus Suomessa sataan vuo-

teen. Rakennuksen suunnitelleita arkkitehteja innoitti suomalainen 

metsä. Puurakenteisen salin ulkoseinien rakenne koostuu kerto-

puulevyistä ja niiden välissä eristeenä olevasta hiekasta ja mineraali-

villasta. Rakenne on suojattu säältä lasiseinällä. Metsähalli yhdistää 

rakennuksen eri osat. Korkea suorakulmainen tila toimii sekä salin 

lämpiönä että paikkana erilaisille messuille ja juhlille.19

18 http://www.davidchipperfeld.co.uk/project/des_moines_public_library

19 http://www.sibeliustalo.f/sibeliustalo/historia-ja-arkkitehtuuri

13
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6 RAKENNUSPAIKKA OSANA LAAJEMPAA KONTEKSTIA

6.1 Kaakkoisen Espoon T3-konsepti

Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan muodostamaa kokoanisuutta 

Espoossa kutsutaan usein T3-alueeksi. Nimitys tulee sanoista tai-

de (Tapiola), tiede (Otaniemi) ja talous (Keilaniemi). Ajatus on alun 

perin Espoon entisen kulttuurijohtajan Georg Dolivon keksintö. 

Alueella sijaitsee yksi Suomen suurimmista yliopistokampuksista, 

merkittävä suuryritysten keskittymä sekä kulttuuripalveluiltaan 

eloisa maan ensimmäinen lähiö.20 Tulevaisuudessa metro yhdistää 

kaupunginosat toisiinsa ja Helsingin keskustaan. Siitä olisi mah-

dollista kehittää ”Euroopan merkittävin yritysten, yliopistojen ja 

kaupungin keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuva avoin ar-

vontuotantoympäristö ja innovaatioiden ekosysteemi, joka vetää 

puoleensa investointeja, osaamista ja pääomia ympäri maailmaa”.21 

Dolivon mukaan taiteen ja tieteen voi nähdä perustutkimuksena, 

joka tutkii ihmisyyttä, moraalia ja estetiikkaa tai fyysisen maailman 

ilmiöitä. Design ja liiketoiminta soveltavat näitä käytäntöön.22

T3-ajattelu ei ole johtanut konkreettisiin asioihin, vaikka monet yri-

tysjohtajat ja päättäjät ovatkin olleet siitä periaatteessa innostunei-

ta. Wirkkala-Akatemialla olisi hyvä mahdollisuus muodostua tilaksi, 

jossa T3-alueen toimijat kohtaavat toisiaan ja luovat uutta. Sitä var-

ten rakennukseen tulisi varata paljon joustavaa tilaa kokoontumisil-

le, pajoille, luennoille ja showroom-tyyppisille näyttelyille.23

6.2 Rakennuspaikka ja sen suhde Tapiolan keskustaan

Tapiola on Suomen ensimmäisiä lähiöitä ja merkittävä esimerk-

ki sodan jälkeisestä asuinaluerakentamisesta. Alue kuuluu valta-

kunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 

(RKY).24 Tontti sijoittuu Ahertajantien alueelle Tapiolan läntisen 

lähiön keskellä, Pohjantien varrella. Se on alkujaan tehty pienteol-

lisuusalueeksi ja sinne sijoitettiin muun muassa Weilin & Göösin 

painotalo, lämpövoimalaitos, huoltoasema sekä pienteollisuustalo 

(Ahertajantie 6).25

Alueen merkitys muuttui selvästi, kun entisestä painotalosta muo-

kattu Suomen suurin näyttelykeskus WeeGee avautui vuonna 2006. 

Kulttuuritoimintojen kannalta entisen pienteollisuusalueen hieman 

syrjäinen ja piilotettu sijainti on ongelmallinen. Ongelma vain pa-

henee Länsimetron valmistumisen myötä. Nykyään bussilla pääsee 

Helsingin keskustasta suoraan Pohjantien varteen, josta on lyhyt kä-

velymatka WeeGeelle. Metroasema taas on pidemmän matkan pääs-

sä Tapiolan keskustassa. Sieltä ei ole tällä hetkellä selkeää ja edus-

tavaa reittiä Ahertajantielle. Myös Tapiolaan rakennettavan uuden 

kalliopysäköinnin sisäänkäynnit jäävät kauas. Ongelma tiedostet-

tiin jo vuonna 2002, kun järjestettiin maisema-arkkitehtuurikilpailu 

kulttuuriraitista Espoon kulttuurikeskuksen ja WeeGee-talon välille. 

Kilpailun voitti Maisemasuunnittelu Hemgård. Voittaneen ehdo-

tuksen valaistussuunnittelun oli tehnyt Vesa Honkonen. Suunnitel-

ma ei toteutunut, mutta sille olisi todellista tarvetta. Raitilla voisi 

myös niputtaa mahdollisen uuden teatteritalon osaksi samaa koko-

naisuutta. 

Tontin ja ympäröivän alueen maaperä on pääosin kallioista moree-

nia ja osittain kalliota. Se on rakennettavuudeltaan hyvää luokkaa 2. 

Alueen ympäristössä on sekalaista metsäpeitettä, joka suojaa poh-

joistuulilta. Alue on asumiskäytössä kivennäismaana maaperältään 

lämmintä. Ahertajantien ympäristössä ei ole pintavesiesiintymiä, 

koska maaperä on niin läpäisevää.26

20 Georg Dolivon haastattelu 26.4.2013.

21 http://wdchelsinki2012.f/ohjelma/2012-08-06/tiede-taide-talous-t3

22 Georg Dolivon haastattelu 26.4.2013.

23 Esa Laaksosen haastattelu 12.6.2013.

24 http://www.rky.f/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1359

25 Ahertajankulman asemakaavan muutoksen kaavaselostus, s. 12.

26 Ahertajankulman asemakaavan muutoksen kaavaselostus, s. 13.
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20–22 Maisemasuunnittelu Hemgårdin voittanut ehdotus Tapiolan kulttuuriraittikilpailussa 2002. Valaistussuunnittelu Vesa Honkonen Arkkitehdit.
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7 WEEGEE-TALO

Ahertajantien ympäristön tunnetuin rakennus ja kaupunkikuval-

linen dominantti on alun perin painohalliksi rakennettu näyttely-

keskus WeeGee. Tämä luku käsittelee sen historiaa ja arkkitehtuuria.

7.1 Suunnittelu ja rakentaminen

Mannerheimintie 40:ssä toiminut Oy Weilin & Göös Ab päät-

ti 1960-luvun alussa sijoittaa uuden tehtaansa Tapiolaan. Siistin ja 

kevyen painoteollisuuden arveltiin sopivan Tapiolan imagoon. Suo-

raviivaisesta betoniarkkitehtuuristaan tunnettu Aarno Ruusuvuori 

(1925–1992) tuli mukaan projektiin, kun taiteilija Jaakko Somersalo 

suositteli häntä Veikko Bonsdorflle, joka oli W & G:n omistajaosa-

kas ja johtokunnan jäsen.27

WeeGee-talon luonnosvaihe oli monipolvinen. Luonnosvaihtoeh-

toja kertyi kaikkiaan kahdeksan. Ruusuvuori yritti alusta asti luo-

da laajoja pilarittomia tiloja, joita tarvittiin painokoneiden vapaan 

sijoittelun takia. Neljännen luonnossarjan piirsi Juhani Pallasmaa, 

joka oli juuri aloittanut työt Ruusuvuoren toimistossa. Se muistut-

taa toteutunutta suunnitelmaa jo selvästi enemmän kuin aikaisem-

mat. Se perustui neliömäisiin kappaleisiin, joita kannattelivat suuret 

sienipilarit. Lopulliseen rakenneratkaisuun päädyttiin vasta luon-

noksessa numero 8. Rakennesuunnittelija Bertel Ekegren oli laa-

tinut ehdotuksen rakennejärjestelmästä, jossa yhtä 27 × 27 metrin 

yläpohjayksikköä kannatteli yksi betonitorni vetosauvojen välityk-

sellä. Luonnos 8 otettiin siis toteutuksen pohjaksi. Tilajaon periaat-

teet säilyivät toteutukseen asti. Toinen kerros oli lähes totaalisesti 

avointa painohallia. Ensimmäisestä kerroksesta kolmannes oli va-

rattu pääaulaa, toimistoa, ruokalaa, ym. varten ja loppu oli varastoa 

ja lastaustilaa.28

Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui, kun painokone käynnis-

tyi 4.3.1964. Pitkälti samanlainen toinen rakennusvaihe valmistui 

1967.29 Ruusuvuori oli varautunut laajentamaan rakennusta kolman-

nella vaiheella toisen vaiheen lounaispuolelle ja neljännellä vaiheella 

alkuperäisen osan koillispuolelle. Kolmas vaihe tuli ajankohtaisek-

si 70-luvun alussa. Ruusuvuoren yhteistyö painotalon ostaneen 

Amer-Tupakka Oy:n ei sujunut. Ekegren tarjoutui suunnittelemaan 

laajennuksen itsenäisesti ja onnistui saamaan työn. Ruusuvuoren 

ja Ekegrenin välit menivät poikki. Kolmas vaihe noudattaa kahden 

ensimmäisen vaiheen räystäskorkoa ja rakennusyksikköjen kokoa. 

Arkkitehtuurin yksityiskohdat ja julkisivujako kuitenkin eroavat 

niistä. Kantavien tornien ja vetosauvojen tilalla on sisäänvedetty 

kolmas kerros.30

Weilin+Göösin toiminta hiipui 1980-luvun loppupuolella ja yhtiö 

jätti rakennuksen vähitellen 90-luvun aikana. Painosali vuokrat-

tiin salibandy-seuralle. Etelä-Tapiolan koulu muutti Hakalehdossa 

sijainneesta koulurakennuksestaan vanhan pääkonttorin paikalle 

vuoden 2000 alussa. Muutostyön suunnitteli Arkkitehtitoimisto 

Järvinen-Airas (myöhemmin Airas Arkkitehdit Oy).31

27 Bonsdorf 2004, s. 13–15.

28 Ibid, s. 32–47.

29 Ibid, s. 50–53.

30 Ibid, s. 134–139.

31 Ibid, s. 144–145.

23

23 Aarno Ruusuvuori ja Veikko Bonsdorff WeeGee-talon työmaalla.

24 WeeGee-talon kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta valmiina.
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25

26

27

25 Kävijöitä EMMAn Birger Kaipiainen -näyttelyssä tammikuussa 2014.

26 Nykyisissä näyttelytiloissa toimi salibandykeskus 90-luvulta 2000-luvun alkuun asti.

27 WeeGee-talon lounaispäädyssä sijaitsee Etelä-Tapiolan lukio.

28 WeeGee-talon pohjoissivun lasiseinä.
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7.2 Siirtyminen kulttuurikäyttöön

WeeGee-talon uusiokäytöstä tehtiin suunnitelmia 1980–90-lu-

vuilla. Siitä alettiin puuhata museo- ja taidekeskusta toden teolla 

90-luvun lopussa. 1998 taloon asettui Helinä Rautavaaran museo 

kolmannen rakennusvaiheen sisäänvedettyyn kolmanteen kerrok-

seen. Espoon kaupunginmuseo ja Espoon kuvataidekoulu muutti-

vat talon ensimmäiseen kerrokseen 2002. Muutostyön suunnitteli 

Airas Arkkitehdit.32

Vuonna 2004 alkoi rakennuksen laaja peruskorjaus. Museokeskus 

avattiin yleisölle lokakuussa 2006. Tämän jälkeen rakennuksessa toi-

mi viisi museota, joista tärkein on Espoon modernin taiteen museo 

EMMA. Korjauksen suunnitteli jälleen Airas Arkkitehdit.33 Raken-

nuksen kokonaispinta-ala on nykyään 23 000 m2, josta näyttely- ja 

kulttuuritiloja on 17 500 m2.34 EMMAn näyttelytilat ovat 5 000 m2.35

7.3 Arkkitehtuurin ominaispiirteitä ja merkitys

WeeGee-talon arkkitehtuurissa näkyy Ruusuvuoren pyrkimys 

rationaaliseen muotoon ja hänen mieltymyksensä betoniin mate-

riaalina. Tunnusomaisia piirteitä rakennukselle ovat halkaisijaltaan 

kolmimetriset betonipylonit ja niistä lähtevät vetotangot. Näillä 

on saatu aikaan toisen kerroksen suuret yhtenäiset tilat, joita pai-

notoiminta vaati. Näistä on hyötyä myös talon nykyisessä käytössä. 

Pyloneihin on saatu sovitettua paljon ilmanvaihtoon liittyvää tek-

niikkaa. Toisen kerroksen pohjoinen seinä on koko pituudeltaan (yli 

sata metriä) lasia ja avaa näkymän tapiolalaiseen mäntymetsään.36

WeeGee-talolle on annettu sr-1-suojeluluokitus kesällä 2014 nähtä-

vänä olleessa Ahertajantien ympäristön kaavaluonnoksessa. Se tar-

koittaa, että 60-luvulla rakennettujen rakennusvaiheiden julkisivu-

jen, vesikattojen tai kantavien rakenteiden sekä vanhan painohallin 

ja muutaman muun sisätilan rakennustaiteellista tai historiallista 

arvoa ei saa turmella. Myöhemmässä 70-luvun rakennusvaiheessa 

on suojeltu vain osan mittakaava ja massoittelu.37

32 Bonsdorf 2004, s. 146.

33 http://www.weegee.f/f-FI/Mika_WeeGee/Miten_WeilinGoosin_painotalosta_tuli_Nay(18417)

34 http://www.weegee.f/f-FI/Mika_WeeGee

35 http://www.emma.museum/info/taidemuseo

36 http://www.weegee.f/f-FI/Mika_WeeGee

37 Ahertajankulman asemakaavan muutoksen kaavaselostus, s. 20.
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8 ALUEEN MUUT RAKENNUKSET

8.1 Tsto Oy Toimitalo, Ahertajankuja 4

Arkkitehti Heikki Koskelon suunnittelema rakennus on valmis-

tunut 1973. Se on rakennettu alun perin toimistorakennukseksi ja 

tiloissa toimi myöhemmin Galleria Otso. Sille ei ole annettu suo-

jelusuositusta alueen säilyneisyysinventoinnissa.38 Tontin omistaa 

Merimieseläkekassa. Nykyään tiloissa on mm. EMMAn varastoja ja 

kuntosali. Rakennus tulisi purkaa, jos Wirkkala-akatemia sijoitetaan 

tässä työssä esitetylle paikalle.

8.2 Kiinteistö Oy Ahertajantie 3

Toimistorakennus on valmistunut 1977 suunnittelijana rakennus-

arkkitehti Matti Rahkola. Se on kokenut monia myöhempiä muu-

toksia, merkittävimpänä metallikasettiverhouksen asentaminen ja 

muita julkisivumuutoksia vuonna 1999. Ne on tehty arkkitehti Ari 

Malmio suunnitelmien mukaan. Rakennukselle ei ole annettu suo-

jelusuositusta alueen säilyneisyysinventoinnissa.39 Tontin omistaa 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Rakennus tulisi purkaa, 

jos Wirkkala-akatemia sijoitetaan tässä työssä esitetylle paikalle.

8.3 Tapiolan terveysasema, Ahertajantie 2

Rakennus on valmistunut alun perin toimistorakennukseksi (Kiin-

teistö Oy Konsulttitalo) vuonna 1972. Suunnittelijana toimi arkki-

tehti Heikki Koskelo.40 Sen muutos terveysasemaksi valmistui vuon-

na 2005 Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunulan suunnitelmien 

mukaan.41 Muutoksen yhteydessä rakennusta laajennettiin ja van-

han osan julkisivut muutettiin täysin.

8.4 Fortumin lämpökeskus, Ahertajantie 4

Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema lämpökeskus on valmis-

tunut vuonna 1958. Rakennus on säilynyt alkuperäisessä käytössä. 

Alueen säilyneisyysinventointi kuvailee rakennusta ”ryhdikkääksi, 

jäsennellyksi teollisuusarkkitehtuuriksi” ja antaa sille suojelusuosi-

tuksen B, joka kohdistuu julkisivuihin.42 Rakennusta voisi mahdolli-

sesti tulevaisuudessa hyödyntää kulttuurikäytössä. 

8.5 Tapiolan teollisuustalo, Ahertajantie 6

Alun perin pienteollisuustaloksi vuonna 1960 valmistuneen ra-

kennuksen on suunnitellut arkkitehti Aulis Salo. Rakennukselle ei 

ole annettu suojelusuositusta alueen säilyneisyysinventoinnissa.43 

Rakennus sisältää nykyään mm. laitevuokraamon, työväenopiston 

tiloja ja April Jazzin festivaalitoimiston. Rakennus sopisi erinomai-

sesti kulttuurikäyttöön, esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi.

8.6 Ahertajankulman asuintalot

Ahertajantien ja Pohjantien kulman tontti on ollut tyhjillään 

vuodesta 2000, jolloin paikalta purettiin huoltoasema ja korjaamo-

rakennus. Alueen kaksi tonttia omistavat Skanska Talonrakennus 

Oy ja WeeGee Oy järjestivät kutsukilpailun asuinkerrostaloalueen 

suunnittelusta keväällä 2013. Kilpailun voitti Anttinen Oiva Arkki-

tehtien ehdotus ”Puutarhassa”.44 Voittaneen ehdotuksen perusteella 

on tehty kaavan viitesuunnitelma alkuvuonna 2014.

38 Heikinheimo 2002, kohde 28.

39 Ibid, kohde 27.

40 Ibid, kohde 32.

41 http://www.brunowmaunula.f/index.php/projects/view/43

42 Heikinheimo 2002, kohde 31.

43 Ibid, kohde 30.

44 Suunnittelu- ja tarjouskilpailun arvostelupöytäkirja, s. 15.

A WeeGee-talo

B Tsto Oy Toimitalo

C Kiinteistö Oy Ahertajantie 3

D Tapiolan terveysasema

E Fortumin lämpökeskus

F Tapiolan teollisuustalo
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30

31

32 33

34

30 Kuvan taka-alalla Wirkkala-Akatemian tieltä purettavat rakennukset (Tsto Oy Toimitalo ja 

Kiinteistö Oy Ahertajantie 3). Etualalla hiekkakenttä, jonka paikalle ollaan suunnittelemassa 

asuinrakennuksia. 

31 Tapiolan terveysasema.

32 Fortumin lämpökeskus.

33 Tapiolan teollisuustalo.

34 Ahertajankulman suunnitteilla olevat rakennukset, Anttinen Oiva Arkkitehdit.
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Kulttuuritoimintojen sijoittamiseksi Ahertajantien ympäris-

töön on tehty useita suunnitelmia. Niissä on käsitelty koko Pohjan-

tien, Ahertajantien ja WeeGee-talon välistä aluetta kokonaisuutena. 

Ne ovat pitäneet sisällään asumista, näyttelytiloja ja T3-konseptia 

tukevia tiloja. Osa suunnitelmista on esitelty Ahertajankulman ase-

makaavan muutoksen kaavaselostuksessa.  Muissa on käytetty läh-

teenä EMMAn johtajan Pilvi Kalhaman lainaamia monisteita. Joi-

denkin tarkka sisältö on luottamuksellinen, joten niistä ei ole kuvia 

tässä selostuksessa.

Vuonna 2000 Sponda Oyj haki alueelle asemakaavan muutosta, jolla 

siihen olisi saatu 2 900 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta ja 

mahdollisuus toimistotalon rakentamiseen. Aluetta ei kuitenkaan 

haluttu uhrata toimistorakentamiselle ja asemakaavamuutosta ei 

lähdetty viemään eteenpäin. Vuosina 2001–2002 Tapiolasta etsittiin 

paikkaa uudelle terveyskeskukselle ja Ahertajankulmaa tutkittiin 

yhtenä vaihtoehtona. Lopulta päätettiin sijoittaa se Konsulttitalo-

na tunnettuun toimistotaloon Ahertajantien eteläpuolella. Spon-

da tilasi 2003 Arkkitehtitoimisto Davidssonilta kolme vaihtoehtoa 

alueen kehittämisestä asuinkäyttöön. Niistä yhtä lähdettiin kehittä-

mään kaavamuutoksen luonnos- ja ehdotusvaiheeseen asti. Kaavan 

eteneminen kuitenkin keskeytyi, kun kaupunginhallituksen sekä 

elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen päätösten myötä alettiin selvittää 

tutkimus-, opetus- ja kulttuuritoimintojen sijoittamista alueelle.45

Ensimmäisen kulttuuripainotteisen suunnitelman teki Arkkitehdit 

Helander/Langenskiöld toukokuussa 2007. Siinä näyttely-, kokous- 

ja liiketilat oli sijoitettu Ahertajantien varteen. Asumista oli sijoi-

tettu Pohjantien varteen pistetaloihin ja tornitaloon. WeeGee-talon 

koillispuolella oli ketjutalojen alue. Julkisten rakennusten ja asunto-

jen väliin jäi suuri aukio.

Arkkitehdit Davidsson Tarkela teki uuden suunnitelman loppu-

vuonna 2009. Se oli sisällöltään ja toimintojen sijoittelultaan sa-

mantapainen. Kantava teema näyttely- ja T3-rakennuksen arkkiteh-

tuurissa oli näkymien säilyttäminen liikenneympyrästä WeeGeelle. 

Rakennus oli jaettu kahteen massaa, joiden välistä ohjattiin katseet 

ja ihmisvirrat. T3-toiminnot sisällään pitävä rakennus kuroutui 

näyttelytilojen päälle ja muodosti porttiaiheen. Näiden kainaloon 

jäi maanpinnan alapuolelle painettu aukio. Asuminen oli sijoitet-

tu pitkiin lamellitaloihin ja yhteen torniin. Davidsson Tarkela teki 

tarkemman suunnitelman toukokuussa 2011. Siinä julkisten raken-

nusten massoittelu oli muuttunut. Näkymä liikenneympyrältä Wee-

Geelle oli heikentynyt ja porttiaihe poistunut. Asuinrakentamisen 

osuus oli kasvanut. 

Helin & Co Arkkitehdit teki maaliskuussa 2012 konseptuaalisen 

maankäyttötarkastelun asumisen sijoittamisesta Pohjantien varren 

alueelle. Siinä esitetyssä ratkaisussa alueelle oli sijoitettu seitsemän 

pistetaloa. Tämä suunnitelma toimi pohjana vuotta myöhemmin 

järjestetyn arkkitehtuurikilpailun ohjelmalle.

9 AIEMPIA SUUNNITELMIA AHERTAJANKULMAAN

45 Ahertajankulman asemakaavan muutoksen kaavaselostus, s. 30–33.

35

36

35 Luonnos asuntojen sijoittamiseksi Ahertajankulmaan, Arkkitehtitoi-

misto Davidsson 2004.

36 Luonnos, jossa alueelle on sijoitettu kulttuuritoimintoja ja asuntoja, 

Arkkitehdit Davidsson Tarkela 2011.
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10 TILAOHJELMA

Minulla ei ole ollut käytössä mitään valmista tilaohjelmaa. Ko-

kosin itse työn aluksi ohjeellisen tilaohjelman. Lähtökohtana käy-

tin Espoon kulttuurijohtajan Georg Dolivon, EMMAn johtajan 

Pilvi Kalhaman ja Näyttelykeskus WeeGeen johtajan Lea Rintalan 

7.9.2012 kokoamaa sisältösuunnitelmaa. Hyödynsin apuna myös Ser-

lachius-museon laajennuksen arkkitehtuurikilpailun tilaohjelmaa, 

joka oli osin sisällöltään samantapainen kuin Wirkkala-Akatemia. 

Keskustelut Pilvi Kalhaman ja TWRB-säätiön hallituksen puheen-

johtajan Esa Laaksosen kanssa auttoivat tarkentamaan tilaohjelmaa. 

Tilaohjelman yksityiskohdat hioutuivat myös suunnitteluprosessin 

aikana. Ohessa on esitetty tilaohjelma lopullisessa muodossaan.

tila ala, m2 selostus

Aulapalvelut 344

Aula 121 kohtaamis- ja oleskelualue

Tuulikaappi 19

Naulakot 53 vaatesäilytys, lastenvaunujen säilytysalue, lukittavat säilytyslokerikot

Asiakas-wc:t 19 miehet

26 naiset

8 inva-wc, vauvanhoitohuone

Asiakaspalvelupiste 8 lipunmyynti, myymälän kassa, valvomo

Palvelupisteen varasto 8

Myymälä 82

Kahvila- ja keittiötilat 295

Kahvila 162 50–70 asiakaspaikkaa, samaa tilaa aulan kanssa

Keittiö 54 myös kokoontumistilojen käytössä

Tarjoilutila 27

Kylmiö 2

Työhuone 27

Varasto 23

Kokoontumis- ja pajatilat 943

Lämpiö 160 käytetään myös kahvi- ja buffettilaisuuksiin

Auditorio 325 teleskooppikatsomo, 231 istumapaikkaa, siirtoseinät

Teleskooppikatsomon säilytystila 53

Tarkkaamo 53

Äänitekniikan varasto 27

Esiintyjälämpiö 41

Pukuhuone 8 esiintyjälämpiön yhteydessä

WC 1

Suihkut 3 2 × 1,3 m2

Kokoontumis- ja pajatilaa 164 jaettavissa neljään osaan siirtoseinillä

Konesali 54 3d-tulostimet, laserleikkurit, ym.

Varasto 54 kalusteille ja pajojen materiaaleille

Näyttelytilat 1 794

Näyttelytila 1536 korkeus vähintään 4,5 metriä

Vaihtuvat näyttelyt, showroom 246 aulan yhteydessä

WC-tilat 12 2 × 6 m2
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tila ala, m2 selostus

Henkilökunnan tilat 478

Työhuoneet 80 4 × 20 m2

Avotyötila 63 kuusi työpistettä

Taukotila 40 keittokomero

Kopiointi 14

Varasto 13

WC-tilat 12 2 × 6 m2

Puku- ja pesutilat 40 2 × pukutilat 16 m2 + 2 × WC 1,3 m2 + 4 × suihku 1,3 m2

Konservointi 216

Tekniset tilat, ym. 1 144

Varastot 649 213 m2 + 220 m2 + 216 m2, kellarissa ja näyttelytilan yhteydessä

Siivouskeskus 17

Siivouskomerot 17 3 m2 + 6 m2 + 8 m2

Jätehuone 28 yhteydessä lastaustilaan

Lastaustila 81

Kiinteistönhoitovarasto 17

ATK-tila 11

Lämmönjakohuone 6

Sähköpääkeskus 27

Ilmanvaihtokonehuone 291

Hyötyala yhteensä 4 998 m2

Bruttoala 6 300 m2

Tilavuus 39 750 m3
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11.1 Luonnosvaiheita

Sopivaa arkkitehtonista ratkaisua etsiessäni kokeilin monia erilai-

sia massoitteluja. Monet niistä perustuivat kahteen massaan, joista 

toinen oli Ahertajantien suuntainen ja toinen otti suuntansa Wee-

Gee-talosta. Ne kaikki olivat kuitenkin ongelmallisia sekä sisäark-

kitehtuuriltaan että sopivuudeltaan kaupunkikuvaan. Päädyin siis 

lopulta yksinkertaiseen laatikkoon, joka asettuu hyvin luontevasti 

WeeGee-talon pariksi.

11 SUUNNITTELURATKAISUT 37 38

39 40

41 42
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11.2 Sijoittuminen tontille, lähestyminen, piha

Rakennus sijoittuu Ahertajantien varteen sen koordinaatis-

ton suuntaisesti. Suorakaiteen muotoisena se liittyy visuaalisesti 

konstruktivistiseen WeeGee-taloon ja rajaa sen kanssa puistoisen 

aukion, josta on molempien rakennusten pääsisäänkäynnit. Uudis-

rakennus jäsentää katutilan rajausta ja aukiolle saapumista. Suun-

niteltu asuinalue taitteisine muotoineen erottuu selkeästi omaksi 

kokonaisuudekseen. Suunnitelma parantaa nykytilannetta ja kor-

jaa kaavan viitesuunnitelman (ohessa) pihajärjestelyn heikkouk-

sia. Wirkkala-Akatemian pääsisäänkäynnin eteen olen suunnitellut 

laatoitetun sisäänkäyntipihan, jota voidaan mahdollisesti käyttää 

myös ulkoilmanäyttelyihin ja -esityksiin. WeeGeen pihaa käytetään 

jo nykyään Espoo Ciné -elokuvafestivaalin ulkoilmanäytöksiin. Au-

kion itäpäätyyn on esitetty bussien kääntöpaikka, jotta bussien ei 

täydy kiertää Wirkkala-Akatemian tonttia niin kuin nykyään. Suun-

nitelmassani olen esittänyt kaavan viitesuunnitelmassa ehdotetun 

pysäköintialueen WeeGeen koillispäätyyn. Viitesuunnitelmassa ol-

leet ympäri pihaa ripotellut autopaikat olen koonnut yhteen aluee-

seen Wirkkala-Akatemian pohjoispäädyn itäpuolelle. 

LUONNOS                                   28.2.2014ASEMAPIIRUSTUS    LUONNOS 1 / 1000  

AHERTAJANKULMA

43

43 Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman asemapiirros
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11.3 Arkkitehtuurin perusratkaisu

Rakennus on perusratkaisultaan hyvin rationalistinen pilari-palk-

kirunko. Moduulin koko on 9 × 9 metriä eli sama kuin WeeGees-

sä. Rakennus on siis vanhemman naapurinsa hengenheimolainen, 

mutta eroaa siitä kuitenkin selkeästi oman aikansa edustajana. 

WeeGee-talo edustaa 60-lukulaista betoniarkkitehtuuria, kun taas 

Wirkkala-Akatemia kertoo nykyaikaisen puurakentamisen mahdol-

lisuuksista. Ulkohahmoltaan se on selkeä yksiaineinen suorakaide. 

Tilallisesti rakennus jakautuu kahtia. Eteläosassa on maantasossa 

kaksi kerrosta korkeat aula- ja kokoontumistilat sekä ylimmässä ker-

roksessa näyttelytilat. Pohjoisosassa on suljetumpia tiloja kolmessa 

kerroksessa. Tällainen selkeä, lähes yhdellä silmäyksellä hahmotet-

tavissa oleva rationaalinen rakennus on helposti lähestyttävänä ja 

erittäin muunneltavana sopiva Wirkkala-Akatemian visioon. Sisäti-

lojen arkkitehtuuri luo vaikutelmaa rennosta pajatilasta enemmän 

kuin jäykästä museotilasta.

Rakennuspaikka

Merkittävimmät naapurirakennukset ovat WeeGee-talo ja 

suunnitteilla olevat asuintalot.

Rakennuksen hahmo kaupunkikuvassa

Wirkkala-Akatemia rajaa yhdessä WeeGee-talon kanssa 

kolmiomaisen aukion, josta on molempien rakennusten si-

säänkäynnit. Wirkkala-Akatemia reunustaa Ahertajantien 

katutilaa ja selkeyttää alueelle saapumisen tilasarjaa.

Rakennuksen mitoitus

Wirkkala-Akatemia liittyy WeeGee-talon mittamaailmaan 

noudattamalla samaa 9 × 9 metrin moduulia.

44

45

46
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11.4 Aulatilat

Aulatilat sijoittuvat rakennuksen keskelle ja kulkevat läpi talon 

länsi–itä-suunnassa. Tilassa on myös kahvila, joka voi laajentua ke-

säisin viereiselle aukiolle. Aulan yhteydessä on myös mahdollisuus 

vaihtuville näyttelyille, joissa esitetään esimerkiksi oppilastöitä tai 

talossa pidetyissä tapahtumissa syntyneitä ideoita. Tilaa voi myös 

vuokrata lyhytaikaiseksi show roomiksi jonkin designyrityksen 

tuotteille. Tilalle tuovat luonnetta puiset rakenteet. Tilaa hallitsee 

näyttävä ripustettu porras, joka kulkee korkean tilan halki ylimmän 

kerroksen näyttelytiloihin. Aulaa palvelevat wc-tilat, naulakot ja 

myymälä sijoittuvat pohjoispään matalaan osaan.

11.5 Kokoontumistilat

Kokoontumistilat liittyvät suoraan aulaan. Ne ovat Wirkka-

la-Akatemian konseptissa hyvin oleelliset, koska niissä voidaan 

järjestää rakennuksen konseptin mukaisia tapahtumia ja pajatoi-

mintaa. Ne koostuvat yhdestä suuresta tilasta, jota on mahdollista 

jakaa erikokoisiksi kokoontumistiloiksi lasisilla siirtoseinillä. Audi-

torionkin seinät on siirrettävissä pois ja teleskooppikatsomon saa 

piiloon sille varattuun tilaan. Lasiseinäisestä salista on jo esimerkki 

Turun konservatorion Sigyn-salissa. Tarvittaessa salin saa pimen-

nettyä verhoilla. Auditorion ja pienten kokoontumistilojen väliin jää 

lämpiö, jossa voi järjestää esimerkiksi tapahtumiin liittyviä tarjoi-

luja. Rakennuksen eteläpäädyssä on vyöhyke, johon on koottu ko-

koontumistilojen aputilat. Näitä on muun muassa konesali, johon 

voidaan esimerkiksi 3d-tulostimia, laserleikkureita ja muita koneita.

47

47 Näkymä aulasta.
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11.6 Näyttelytilat

Näyttelytiloihin noustaan porrasta pitkin aulasta. Näyttelyt ovat 

yhdessä suuressa suorakaiteen muotoisessa tilassa. Siinä on saman-

lainen puurakenteinen alakatto kuin aulassa, mutta tila on hieman 

matalampi. Tila on äärimmäisen joustava ja siihen voi järjestää mo-

nenlaisia näyttelyitä ja tiloja sekä suurille teoksille että pienille esi-

neille. Sisäkorkeus on palkkien kohdalla käyttötarkoituksen vaatima 

4,5 metriä46. Muualla se on noin 5 metriä. Näyttelytilojen ulkoseinät 

ovat umpinaisia lukuun ottamatta länsijulkisivua, josta avautuu nä-

kymät WeeGeen suuntaan. Lasiseinät ovat näyttelyn niin vaatiessa 

peitettävissä. 

11.7 Henkilökunnan tilat

Henkilökunnan tilat on koottu rakennuksen pohjoisosaan. Hen-

kilökunnan sisäänkäynti on koillisnurkasta. Sen yhteydessä on so-

siaalitilat. Ensimmäisessä kerroksessa on tämän lisäksi lastaustila, 

joka on yhteydessä tavarahissiin ja keittiöön. Toiseen kerrokseen 

sijoittuvat toimistot ja konservointitila. Ylimmässä kerroksessa, 

näyttelytilojen yhteydessä, on varasto, johon hissi avautuu suoraan 

kuten konservointitilaankin. Lisää varastotilaa on kellarissa.

46 Pilvi Kalhaman haastattelu 12.3.2013.

48

48 Näkymä näyttelytiloista.
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11.8 Julkisivut

Julkisivuissa on samantapaista suoraviivaisuutta kuin Wee-

Gee-talossa. Tässäkin asiassa kuitenkin materiaalit ja yksityiskoh-

dat erottavat Wirkkala-Akatemian siitä. Kun Ruusuvuoren materi-

aalimaailma nojautuu pitkälti betoniin, uudisrakennus on verhottu 

uudenlaisella lasi-metallikomposiittirakenteella. Kolminkertaisen 

umpiolasielementin uloimpien lasien välissä on kupariverkko. Tä-

män ansiosta julkisivu näyttää päivällä umpinaiselta ulospäin, mut-

ta sisältä on kuitenkin mahdollista nähdä ulos. Pimeän aikaan taas 

sisätilat tulevat näkyviin ulos ja hehkuvat lämmintä valoa lyhdyn ta-

voin. Samanlaista ratkaisua on käytetty myös David Chipperfeldin 

suunnittelemassa kirjastossa Des Moinesissa. Kupari ja puu sopivat 

materiaaleina hyvin yhteen. Metalliverkko varjostaa rakennusta ja 

pienentää jäähdytysenergian kulutusta. Julkisivun harmaat vaaka-

jaot korostavat kohtia, joissa julkisivun takana on välipohja. Ylim-

mässä kerroksessa ulkoseinät ovat suureksi osaksi ummessa, jolloin 

lasi on umpiseinän päällä kaksoisjulkisivuna. Näissä kohdissa käyte-

tään kaksinkertaisia umpiolaseja, jotta kupariverkko on jalokaasun 

suojaama ja ikääntyy samalla tavalla kuin kupari muualla julkisivu-

pinnassa.

49 50

49 Näytepala lasimetallikomposiitista.

50 Sama näytepala vastavaloon.
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11.9 Rakenneratkaisu

Rakennuksessa käytetään puubetonikomposiittirakennetta. Pila-

rit ja palkit ovat liimapuuta. Palkkien päälle asennetaan CLT-laatat, 

joiden päälle valetaan betonia. Palkit ja laatat on tapitettu niin, että 

betoni ja puu muodostavat yhden rakenteellisen kokonaisuuden. 

Tämä parantaa rakenteen jäykkyyttä, ääneneristystä ja paloturvalli-

suutta. Aula- ja kokoontumistiloissa sekä näyttelytiloissa on pidem-

piä jännevälejä (18 metriä) ja näissä kohdissa palkki on korkeampi 

(1,6 metriä). Palkkien yläosien väliin saadaan asennuslattia kolman-

teen kerrokseen. 

11.10 Ilmanvaihto

Rakennuksessa on yksi ilmanvaihtokonehuone kolmannessa ker-

roksessa ja yksi lvi- ja sähkökuilu. Näyttelytilojen ja ensimmäisen 

kerroksen korkeiden tilojen sekä toisen kerroksen ilmanvaihto on 

järjestetty pääasiallisesti kolmannen kerroksen asennuslattian kaut-

ta. Näyttelytilojen poistoilmakanavat ovat yläpohjaan järjestetyissä 

syvennyksissä. Ne peitetään vanerilevyillä, jotka ovat ulkonäöltään 

samanlaisia kuin ympäröivät CLT-laatat. Ensimmäisen kerroksen 

matalissa sivutiloissa ilmanvaihtokanavat asennetaan välipohja-

laatan alapuolelle. Ne peitetään metalliverkkoalakatolla. Julkisivun 

kupariverkko vähentää jäähdytyksen tarvetta, mutta myös Tapiolan 

keskustaan rakennettavan kaukokylmäverkon laajentamista Aher-

tajantielle pitää tutkia. 

näyttelytila

3K-lasielementti,

uloimpien lasien

välissä kupariverkko

liimapuupalkki

liimapuupilari

teräksiset jäykisteet

tarvittavissa kohdissa

iv-konehuone

keittiön toimisto

toimistot

80 mm teräsbetonilaatta

150 mm lämmöneriste EPS

(reunoilla 200 mm)

> 200 mm routimaton täyttö

linoleum-lattiapäällyste

80 mm teräsbetonilaatta

170 mm CLT-liimapuulaatta,

tapitettu betoniin

teräsverkkoalakatto,

ilmanvaihtolaitteet sen takana

asennuslattia

liimapuupilari

liimapuupalkki

2K-lasielementti,

välissä kupariverkko

tuuletusväli

200 mm Paroc-elementti,

ulkopuoli keskiharmaa

25 mm koolaus

13 mm kipsilevy

3K-lasielementti,

uloimpien lasien

välissä kupariverkko

+22.75

+21.95

keittiön varasto

+14.50

lattiamateriaali

60 mm pintabetoni

ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

vedeneristys, käyttöluokka VE80

20 mm  Paroc ROB-eriste

100 mm Paroc ROS-eriste, tuuletusurat

200 mm Paroc ROS-eriste

kallistuskerros, kevytsora

100 mm Paroc ROS-eriste

höyrysulku

80 mm teräsbetonilaatta

170 mm CLT-liimapuulaatta, tapitettu betoniin +34.00

+19.00

+26.50

+27.35

+25.70

+31.85

kokoontumis- ja pajatilat

16 mm  massiiviparketti

9 mm alusvaneri

80 mm teräsbetonilaatta

150 mm lämmöneriste EPS

(reunoilla 200 mm)

> 200 mm routimaton täyttö

asennuslattia

80 mm teräsbetonilaatta

170 mm CLT-liimapuulaatta,

tapitettu betoniin

siirtoseinä

51

51 Ote rakenneleikkauksesta.
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12 LOPUKSI

Wirkkala-Akatemian suunnittelu on ollut haastavaa, mutta myös 

hyvin palkitsevaa. Alkuun pääsemistä vaikeutti se, että hanke on 

vielä hyvin alkuvaiheessa ja sisällöltään epämääräinen. Oli vaikeaa 

löytää sitä tahoa, jonka vastuulla on hankkeen eteenpäin vieminen 

ja sisällön kiteyttäminen. Hankkeen ympärillä on monta toimijaa, 

joilla on siitä erilaisia ajatuksia, eikä kukaan näistä ole ottanut joh-

tavaa roolia. Haastateltuani monia ihmisiä aloin kuitenkin hahmot-

taa, mikä rakennuksen tarkoitus on. Rakennuksesta ei haluttu ta-

vanomaista museota, joka säilyttää ja laittaa esille teoksia. Tämän 

kautta pääsin nopeasti käsiksi sen käytännön sisältöön tilaohjelman 

tasolla. 

Luonnosvaiheessa kokeilin monia tapoja jakaa tilaohjelmaa ker-

roksiin ja massoitella rakennusta. Ratkaisu, johon päädyin, tuntui 

lopulta lähes itsestään selvältä. Aula ja kokoontumistilat asettuvat 

yhteen korkeaan tilaan maantasossa ja näyttelytilat ovat niiden 

päällä. Ensimmäisen kerroksen julkiset tilat muodostavat hyvin 

joustavan ja monikäyttöisen tilakokonaisuuden, joka palvelee hyvin 

rakennuksen tavoitetta. Wirkkala-Akatemian tulisi olla luonteel-

taan enemmän rento pajatila kuin jäykän monumentaalinen museo. 

Mielestäni onnistuin luomaan rakennuksen, joka on erilainen ja ny-

kyaikaisempi kuin muut suomalaiset museot. 

Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen alueen kehittämisessä T3-kon-

septin avulla on paljon potentiaalia. Alueella on todelliset mahdol-

lisuudet kehittyä maailmanluokan keskukseksi, jossa taide, tiede ja 

talous kohtaavat uudella tavalla. Harmi kyllä ajatus on tuottanut 

hyvin vähän hedelmää. Sen takaa on puuttunut ihmiset, jotka so-

veltavat sitä rohkeasti käytäntöön. Wirkkala-Akatemia tukisi alueen 

kehitystä ja T3-ajatusta selvästi paremmin kuin todennäköisemmin 

toteutumassa oleva uusi teatteritalo. Siitä on luultavasti tulossa hy-

vin samanlainen kuin mitä on jokaisessa keskisuuressa suomalai-

sessa kaupungissa. Metron liikennöinnin aloitus antaa uuden mah-

dollisuuden kehittää aluetta. Tapiola, Otaniemi ja Keilaniemi saavat 

kaikki oman metroasemansa. 

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö on järjestämässä konseptikilpailua 

Wirkkala-Akatemiasta syksyllä 2014. Se ei ole arkkitehtuurikilpai-

lu eikä siinä ehkä edes mainita Ahertajantien tonttia. Tässä työssä 

esitetyn kaltaisen rakennuksen toteutuminen vaikuttaa juuri nyt 

epätodennäköiseltä. Ahertajantien ympäristön kehittämistä ei kui-

tenkaan saisi jättää puolitiehen. Jos nykyinen tontti menetetään 

asuntorakentamiselle, on mahdollistaa hyödyntää Ahertajantien 

eteläpuolen vanhoja rakennuksia kulttuurikäytössä. Tai vaihtoeh-

toisesti rakentaa uudisrakennus niiden paikalle. Alueen potentiaalia 

ei saa hukata. 
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