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1.1 Tausta

Diplomityöprosessini alkoi tammikuussa 2017. Albert Edelfeltin Sää-
tiö (myöhemmin ”säätiö”) oli ottanut yhteyttä professori Pekka Heikki-
seen tarkoituksenaan pyytää Aalto-yliopiston (myöhemmin ”yliopisto”) 
puustudiolta suunnitelmia uudisrakennushankkeelleen, info- ja galle-
riarakennukseksi Albert Edelfeltin ateljeelle. Suunnitelmista sopivin on 
tarkoitus rakentaa ateljeen yhteyteen Porvoon Haikkoon. Säätiö päätyi 
tilaamaan yliopistolta yhteensä kolme ehdotusta. Rinnakkain kanssa-
ni suunnitelmiaan työstivät arkkitehtiopiskelijat Anna Kontuniemi ja 
Kiira Piiroinen.

Itse suunnitteluprosessi lähti käyntiin maaliskuussa 2017 tonttikäynnil-
lä Edelfeltin ateljeella ja säätiön hallituksen edustajien, puheenjohtaja 
Markku Välimäen ja varapuheenjohtaja Tuija Peltomaan, tapaamisel-
la. Jatkossa säätiön hallituksen asettamaan ohjausryhmään kuuluivat 
myös säätiön asiamies Hanna Kaarina Syrjäläinen sekä hallituksen jä-
sen Susanna Pettersson. Elokuussa järjestetyssä ohjaustapaamisessa työ 
esiteltiin koko hallitukselle. Työn valvoja Pekka Heikkinen sekä työn 
ohjaaja Pirjo Sanaksenaho ovat ohjanneet suunnitelman kehittymistä 
sen alkumetreiltä lähtien. Lisäksi arkkitehti Aimo Nissi on antanut 
neuvoja uudisrakennuksen sijoittamisesta kulttuurihistoriallisen kon-
tekstiin, rakennusopin professori arkkitehti Mikko Summanen on aut-
tanut rakenteiden täsmentämisessä, maisema-arkkitehti Maija Gulin 
on opastanut museotontin pihajärjestelyiden suunnittelussa ja Ateneu-
min johtaja Susanna Pettersson on kertonut taiteen esittämisen tilojen 
tarpeista ja vaatimuksista.

Vuoden kestäneeseen projektiin on sisältynyt useita tonttikäyntejä Por-
vooseen, ekskursioita erityyppisiin kohteisiin, kiinnostavia keskusteluita 
arkkitehtien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, hedelmällisiä tapaami-
sia tilaajan kanssa sekä ainakin kaksi tyhjäksi kulunutta rullaa skissi-
paperia. Marraskuussa 2017 lopulliset suunnitelmat kaikkien kolmen 
diplomityöntekijän ehdotuksista esiteltiin viimeisen kerran säätiön 
ohjausryhmälle. Joulukuussa saapuneen tiedon mukaan uuden info- ja 
galleriarakennuksen toteutusta lähdetään suunnittelemaan ehdotuksen 
pohjalta, joka toimii myös tämän diplomityön runkona.
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1.2 Johdanto

Alusta alkaen on ollut selvää, ettei annettua tehtävää Albert Edelfeltin 
ateljeen tontin täydentämisestä voida ajatella pelkästään ateljeemuseota 
tukevan info- ja galleriarakennuksen suunnitteluna. Taiteilijan elämä 
ja kokemukset Haikkoossa eivät ole tarkasteltavissa pelkästään hänen 
vanhasta ateljeestaan käsin, vaan siihen liittyy olennaisena osana myös 
ateljeeta ympäröivä luonto: Haikkoon rauhallisuus ja ateljeetontin mai-
sema tilallisine vaihteluineen. Kiinnostavaksi kysymykseksi nouseekin, 
millä tavoin Albert Edelfeltin ateljee -museokokonaisuutta voidaan ke-
hittää uudisrakennuksen keinoin.

Suunnitteluprosessini on lähtenyt liikkeelle ajatuksesta, jossa koko 
tontti itsessään nähdään museona – raja-aidat ulkoseininä ja portti 
pääovena. Asiat näiden rajapintojen sisällä ovat kaikki itseisarvoisia 
museon osia: Edelfeltille tärkeä suomalainen luonto ja kasvillisuus, nä-
kymät tontilta Haikkoonselälle, Edelfeltin maalauksia esittelevät valo-
kuvataulut sekä itse ateljee kruununjalokivenä. Uudisrakennuksen tulisi 
täydentää tonttia antamalla nykyaikainen tulkintansa sen historiasta 
ja luomalla laadukkaat puitteet museon toiminnan kasvattamiselle ja 
monipuolistumiselle. Edelfeltin vanha ateljee vaatii rinnalleen vahvan 
parin, joka pystyy lunastamaan arvopaikkansa nykyarkkitehtuurin ken-
tällä. Uuden rakennuksen tulee kunnioittaa vanhan ateljeen asemaa ja 
jäädä sille selvästi alisteiseksi olematta kuitenkaan nöyristelevä.

Suunnitelman arkkitehtoninen kokonaisajatus rakentuu kokemuksen 
ympärille, jonka sain vieraillessani ensimmäistä kertaa Albert Edelfel-
tin ateljeessa. Kansallismaalarin ateljee tuntui helposti lähestyttävältä, 
salaperäiseltä ja koruttomalta sekä ennen kaikkea pieneltä. Vierailuni 
jälkeen jäin pohtimaan sitä, kuinka taiteilija itse on rakennustaan käyt-
tänyt. Missä hänen maalaustelineensä on ollut? Missä taulut olivat kui-
vumassa? Miten valo siivilöityi sisään säästä ja vuorokaudenajasta riip-
puen? Tämän vuoksi päädyin tutkimaan ateljeeta sen koon, pinta-alan 
ja tilavuuden perusteella jättäen muut muistumat ateljeemiljööstä tie-
toisesti toisarvoisiksi.

Kiinnostavaksi huomioksi nousi, ettei ateljee itsessään olekaan niin pie-
ni, kuin ensivaikutelma antoi ymmärtää. Kokemukseemme tilasta vai-
kuttaa hyvin paljon se, minkälaisessa ympäristössä olemme, mitä mate-
riaaleja ympärillämme on käytetty, mistäpäin valo saapuu ja minkälaista 
se on sekä ennen kaikkea: millä asenteella saavumme sinne.

Halusin tarjota ateljeemuseon vierailijoille mahdollisuuden aistia puh-
taasti Albert Edelfeltin tilan ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai har-
hauttavia virikkeitä. Siksi suunnitelmani uudisrakennukseksi on raken-
nettu täsmälleen samankokoisen ja samaan ilmansuuntaan suunnatun 
tilan ympärille, kuin alkuperäinen Edelfeltin ateljee. 

Rakennuksen kehämäisen muodon sisälle jäävä ulkotila, ”valoateljee”, 
on erotettu sisätilasta kevyillä, eteerisillä lasiseinillä. Näin ollen se on 
myös rakennuksen ensisijainen valonlähde. Kokemuksellisuutta koros-
taakseni karsin yleisötilasta sekundääriset ikkunat ja loin uudisraken-
nuksen tarpeista tilasarjan, joka kiertää keskelle jäävän valopihan. Se 
siis paitsi muistuttaa meitä itse taiteilijan ateljeesta, myös siivilöi Edel-
feltinkin työlle tärkeää luonnonvaloa galleriaan. 

Rakennuksen toiminnan kannalta on myös olennaista, että se on hel-
posti muunneltava ja monipuolinen matalan kynnyksen kulttuuritila. 
Suunnitelmassa kaikki yleisötilat on ikään kuin yhdistetty yhdeksi 
jatkuvaksi suorakulmaiseksi tilaksi. Vaikka suunnitelman päätila on-
kin yksi avonainen tila, luo keskelle sijoitetun valopihan diagonaalinen 
poikkeama tilasarjaan variaatioita. Paitsi että valopiha on itsessään kuin 
pysyvä taideteos rakennuksen sisällä – Edelfeltin ateljeen jälki – se mu-
kautuu myös toiminnallisesti hyvin erilaisiin tehtäviin avattavine lasi-
seinineen.

Uuden info- ja galleriarakennuksen myötä vanha ateljee on mahdollis-
ta entisöidä ja rauhoittaa kertomaan sen alkuperäisestä tehtävästä tai-
teilijan ateljeena, kotina monille Edelfeltin merkittäville maalauksille. 
Valoateljee-uudisrakennus lunastaa paikkansa vahvana parina vanhalle 
ateljeelle, nykyarkkitehtuurin ilmentymänä, joka kuitenkin saa elinvoi-
mansa vain ja ainoastaan vanhan ateljeen olemassaolosta.

Yhteys vanhan ateljeen ja uudisrakennuksen välillä on myös niiden 
suhtautumisesta aikaan: uusi rakennus monipuolisine toimintoineen on 
tulevaisuuteen katsova ilmentymä ajanjaksostamme, kun vanha ateljee 
hallitsee tilaa historiallaan ja pyrkii upottamaan vierailijan menneisyy-
den tarinoihin. Yhdessä ne täydentävät Albert Edelfeltin ateljeemuseon 
kävijäystävälliseksi, mieleenpainuvaksi kokemukseksi.
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Albert Edelfelt kuvattuna ateljeessaan 
kesäkuussa 1905.
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2.1 Albert Edelfelt ja Haikkoo

Albert Edelfelt on Suomen taiteen kultakauden taidemaalari ja graa-
fikko. Kansainvälisesti hän tuli tunnetuksi alun perin historiamaalaus-
tensa kautta. Edelfeltin läpimurtoteoksena voidaan pitää Zachris Tope-
liuksen kertomuksiin perustuvaa Kuningatar Blankaa (1877)1. Vaikka 
Edelfelt oli Suomen Taideyhdistyksen toimesta lähetetty Eurooppaan 
opiskelemaan nimenomaan historiamaalausta2, hänen myöhempi tai-
teellinen uransa ei rakentunut pelkästään kyseisen lajityypin ympärille. 
Edelfeltin kuuluisimpia maalauksia ovat Kuningatar Blankan lisäksi 
muun muassa Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista (1878), 
Lapsen ruumissaatto (1879), Pariisitar (Virginie) (1883) sekä Pariisin 
Luxembourgin puistossa (1887)3.

Edelfelt syntyi Porvoon lähettyvillä, Kiialan kartanossa, vuonna 1854. 
Edelfeltin isä, arkkitehti Carl Albert Edelfelt menehtyi nuoren Edel-
feltin ollessa vielä alaikäinen jättäen perheelle suuret velat maksetta-
vaksi. Tästä huolimatta Edelfeltin itsekin taiteellisesti lahjakas äiti 
Alexandra Edelfelt panosti poikansa taidekasvatukseen, sekä tutustutti 
hänet paikallisiin kulttuurivaikuttajiin, kuten J.L. Runebergiin. Edelfelt 
sai taiteellisen koulutuksensa pääasiassa ulkomailla, mutta palasi kotiin-
sa Porvooseen kesäisin. 4

Vuoden 1879 kesä oli Edelfeltin ensimmäinen Haikkoossa. Tällöin per-
he asui Haikon kartanon isännältä Sebastian von Etteriltä vuokratussa 
Villa Dalassa5. Seuraavana vuonna Edelfelt osti haikkoolaiselta saaris-
totilalta vanhan tilanhoitajan asunnon asunnoksi äidilleen ja sisarilleen 
ja kesäpaikaksi itselleen. Tästä kesästä alkaen Haikkoosta muodostui 
Edelfeltille kesänviettopaikka, jossa hän koki voivansa rauhoittua vas-
tapainona Pariisin kiireiselle seuraelämälle.6

1. Huusko, T. & Knapas, R. 2004, s.298.
2. Huusko, T. & Knapas, R. 2004, s.295.
3. Huusko, T. & Knapas, R. 2004, s.292-330.
4. Huusko, T. & Knapas, R. 2004, s.292-330.
5. Peltomaa, T. & Pettersson, S. & Syrjäläinen, H. K. & Välimäki, M. 2017.
6. Huusko, T. & Knapas, R. 2004, s.292-330.
7. Peltomaa, T. & Pettersson, S. & Syrjäläinen, H. K. & Välimäki, M. 2017.
8. Tamminen, M. & Syrjäläinen, H. K. 2014, s.12.
9. Tamminen, M. & Syrjäläinen, H. K. 2014, s.8.

Haikkoon karu luonto oli Edelfeltille innoituksen lähde. Saariston 
erilaisista ihmistyypeistä hän löysi myös sopivia malleja naturalistisiin 
kuvauksiinsa. Edelfelt rakasti Porvoon saaristoa asukkaineen ja niiden 
ilmentämää suomalaisuutta.7 Edelfelt harrasti Haikkoossa paljon ul-
koilmamaalausta, mutta päätyi vuonna 1883 rakennuttamaan itselleen 
huvilan läheisyyteen pienen ateljeerakennuksen. Ateljeen turvin hän 
saattoi jatkaa maisemamaalauksiaan, vaikka säätila ei sitä ulkona olisi 
sallinutkaan.8 Ateljeen pohjoiseen suunnattu suuri kattoikkuna turvasi 
luonnonvalon työtilaan.

Edelfelt vietti Haikkoossa yhteensä 26 kesää ja maalasi näiden aikana 
yli 200 teosta9.  Taiteilija kuoli rakastamassaan Haikkoossa elokuussa 
1905.
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Karttaote Senaatinkartasta vuodelta 1873, alueelta, 
jolta Edelfelt maalasi useita maisemakuvia.
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Kristus ja Mataleena, 1890, 
on maalattu pääosin Haikkoossa.
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Ateljee vuonna 1910.
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2.2 Ateljeen ympäristön kehitys

Vanhoja valokuvia tarkastelemalla voi todeta Edelfeltin ateljeen olleen 
aktiivisina vuosinaan puuston puolesta huomattavasti aukeammassa 
ympäristössä kuin nykyisin. Ateljeen ikkunoista oli näkymä mäntymet-
sän läpi merelle ja pohjoispuolella sijaitsevan kesähuvilan puutarhaan. 
Maisemat Haikon kartanon viljelyksille ja laidunmaille aukesivat niin 
ikään ateljeen pohjoispuolella. Haikon kartanon maisemaan vaikuttivat 
myös englantilaistyylinen maisemapuisto kukkaniittyineen, hedelmä-
tarhoineen ja puukujanteineen.  Lähiympäristön luontotyypit olivat 
Edelfeltin maalauksista tuttuja ahoja, koivikoita ja kallioista männik-
köä. Haikkoonselän rannat olivat vaihtelevat – osin kallioiset tai kivik-
koiset, välillä hiekkapohjaiset.10

Edelfeltin kuoltua 1905 ateljeen käyttötarkoitus muuttui. Rakennus 
säilyi ennallaan Edelfeltin sisarten vielä asuttaessa kesäpaikkaa, mut-
ta tämän jälkeen sekä huvila, että siihen liittyvä ateljee palasivat kar-
tanon omistukseen11. Ateljeeta käytettiin todennäköisesti varastona ja 
majoitusrakennuksena kausityöläisille. Tästä huolimatta ateljee pysyi 
vuosikymmenten ajan tarpeeksi hyväkuntoisena, ettei sen purkamiseen 
ollut syytä. Vuonna  1951 Albert Edelfeltin säätiö onnistui lunastamaan 
tontin itselleen ja kunnostamaan ateljeerakennuksen museokäyttöön.12

10. Rihtniemi-Rauh, A. 2017.
11. Rihtniemi-Rauh, A. 2017.
12. Peltomaa, T. & Pettersson, S. & Syrjäläinen, H. K. & Välimäki, M. 2017.
13. Rihtniemi-Rauh, A. 2017.
14. Peltomaa, T. & Pettersson, S. & Syrjäläinen, H. K. & Välimäki, M. 2017.

1950-luvulla myös Haikkoon yleinen ilme muuttui. Omakotitaloaluet-
ta alettiin rakentaa ateljeen ympäristöön ja eteläpuolisella koulutontilla 
asuin- ja koulutustilojen rakentaminen oli käynnissä aina 1950-luvul-
ta 1990-luvulle saakka. 1950-luvulla ateljeen viereen, vain kymmenien 
metrien päähän, rakennettiin uudisrakennus, jonka tarkoitus oli toimia 
taiteilijakotina tai museonhoitajan asuntona. Näihin aikoihin myös 
ateljeen ulkoasua muutettiin muun muassa maalaamalla rakennuksen 
nurkkalaudat valkoisiksi.13

Nykyisin ateljeeta ympäristöineen hoidetaan pyrkien säilyttämään sen 
autenttinen luonne. Kehitys on hyvä, sillä ateljeen hienous piilee ni-
menomaan sen aitoudessa. Tulevaisuudessa ateljeen korjausta suunni-
tellaan entisöintihengessä. Tilan alkuperäisestä asusta tullaan tekemään 
tutkimuksia ja mahdollisia muutoksia ateljeerakennukseen tehdään 
enemmänkin palauttaen, kuin uutta luoden.14
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Ateljee vuonna 2017.
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2.3 Nykytilanne

Albert Edelfeltin ateljee tontteineen kuuluu Albert Edelfeltin Säätiön 
omistukseen. Nykyistä säätiötä edelsi taiteilijayhdistys ”Konstnärsföre-
ningen till Albert Edelfelts minne”. Alun alkaen yhdistyksen tavoit-
teena oli kerätä rahaa lunastaakseen ateljeen ja sitä ympäröivän maa-
alueen. Tavoite täyttyi, ja ateljee aloitti toimintansa Albert Edelfeltin 
ateljeemuseona vuonna 1951.

Vielä tänäkin päivänä ateljee toimii Edelfeltin Haikkoon elämästä ja 
teoksista kertovana museona. Museo on auki kesäkaudet toukokuun 
puolestavälistä syyskuun puoleenväliin. Museo-opas on paikalla au-
kioloaikoina ja alueelle järjestetään ohjattuja kierroksia. Vuosittain 
vierailijoita on noin 2000–3500. Tällä hetkellä ateljeerakennus toimii 
myös paikkana kaikelle museon esiteltävälle esineistölle, joka hieman 
hämärtää autenttista ateljeekokemusta. Esillä on Edelfelteille kuulu-
neen esineistön lisäksi jäljennöksiä Edelfeltin piirroksista, maalauksista 
ja heliogravyyreista. 

1950-luvulla ateljeetontille rakennettu museonhoitajan rakennus ei ole 
osa näyttelykierrosta tai auki yleisölle. Rakennus sijaitsee aivan tontin 
länsiosassa, samalla alueella jolle uudisrakennusta suunnitellaan. Vanha 
rakennus on tiloiltaan näyttelykäyttöön sopimaton ja huonokuntoinen, 
joten sen purkaminen on väistämätöntä joka tapauksessa.   

Museonhoitajan rakennuksen ja ateljeen välissä hieman tontin ete-
läreunasta irti sijaitsee myös kolmas rakennus. Vajamainen rakennus 
toimii museon varastotilana ja osittain näyttelytilan jatkeena. Uuden 
info- ja galleriarakennuksen valmistuttua tälle rakennukselle ei ole enää 
käyttöä.

Tuleva uudisrakennus antaa museon toiminnalle mahdollisuuden kas-
vaa. Paitsi että se luo mahdollisuuden esitellä erilaisia nykytaiteen näyt-
telyitä ja järjestää monipuolisia kulttuuritilaisuuksia, se ennen kaikkea 
tulee vapauttamaan vanhan ateljeen sen ylimääräisistä velvollisuuksis-
ta. Tulevaisuudessa ateljee saa nauttia arvoisestaan asemasta puhtaasti 
näyttelyesineenä: Albert Edelfeltin ateljeena sellaisenaan, kuin se tai-
teilijan käytössä oli. 
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3.1 Käyttö

Albert Edelfeltin ateljeemuseo toimii tällä hetkellä kolmen rakennuk-
sen voimin. Näistä yksi on Edelfeltin ateljee, toinen 1950-luvulla ra-
kennettu museonhoitajan asunto ja kolmas varastomainen maja kahden 
edeltävän läheisyydessä. 50-luvun rakennus ei ole auki yleisölle, mutta 
varastorakennus sisältää myös pienen näyttelytilan jatkeen. Päävastuus-
sa museon esineistön ja historian esittelystä onkin ateljee itse. Noin 
35-neliöinen historiallinen ateljee ei kuitenkaan sovellu kokonsa ja 
luonteensa vuoksi kantamaan tätä vastuuta yksin – tarve uudisraken-
nukselle, joka voisi esitellä Edelfeltin historiaa ja toimia tilana erilaisille 
näyttelyille ja tapahtumille, on ilmeinen.

Uudisrakennus on kuin portti Edelfeltin maailmaan – saapumisen yh-
teyteen sijoitettu ensimmäinen etappi vierailijoille. Lipunmyynti, mu-
seomyymälä ja opastukset museon muihin osiin on koottu tähän ra-
kennukseen. Uudisrakennuksen tärkeä tehtävä onkin antaa vierailijoille 
tarvittavat esitiedot ateljeemuseosta kokonaisuutena ennen itsenäistä 
museoon tutustumista. Näin museokokemuksesta muodostuu vieraili-
jalle mahdollisimman antoisa.

Uudisrakennuksen tulisi myös vapauttaa vanha ateljee sen ylimääräisistä 
velvollisuuksista esimerkiksi sateensuojana tai matkamuistomyymälänä. 
Tulevaisuudessa ateljee on tarkoitus palauttaa alkuperäiseen kuntoon-
sa, jotta se voisi mahdollisimman autenttisesti esitellä vierailijoille niitä 
tunnelmia, joita taiteilija itse on ateljeessaan kokenut. Jotta tämä olisi 
mahdollista, tulisi uudisrakennuksen ainakin ajoittain ottaa kantaak-
seen vastuu sellaisen Edelfeltin esineistön esittelystä, joka liittyy olen-
naisesti taiteilijan elämään, muttei suoranaisesti ateljeeseen itseensä.

Toiminnallisesti uudisrakennuksen toivotaan laajentavan ateljeemuse-
on tapahtumakenttää. Uusien tilojen tulisi olla muunneltavia ja soveltua 
erilaisiin tehtäviin. Erilaisten näyttelyiden lisäksi uudisrakennus voisi 
olla paikka kokoontumisille, luentosarjoille, juhlille tai teatteriesityksil-
le. Onnistuessaan uudisrakennus kasvattaa koko ateljeemuseon tunnet-
tavuutta paitsi paikallisesti myös kansainvälisesti.

Ateljeen pohjapiirustus
1:100

Tällä hetkellä ateljee on täynnä erilaisia toimintoja. 
Seinillä on jäljennöksiä Edelfeltin töistä, museomyymälä on 
valloittanut länsiseinustan ja itäpuolella vanhat kalusteet 
ja vitriinit kertovat taiteilijan elämästä. Kuistilla on 
puutarhakalusteita ja sen ikkunoita peittävät lukuisat 
valokuvat.

Länsireunan parvi on todennäköisesti lisätty rakennukseen 
Edelfeltin jo kuoltua. Myös itäseinustan ikkunat saattavat 
olla uudempi lisä. m 5 101
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galleriatila
90 – 120 m2

Kaikille avoimet. oppaan hallinoimat. huolto.

wc
5 m2

wc
5 m2

lipunmyynti ja 
museomyymälä

15-35 m2

varasto
15 m2

minikeittiö ja
henkilökunnan tila

9 m2

tekninen 
tila

10 m2

vaatesäilytys
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3.2 Tilaohjelma

Uudisrakennuksen ohjeellinen huoneistoala on noin 150 m2, mutta 
maksimipinta-alana pidettiin 200 m2, joka on myös tällä hetkellä mää-
ritelty tontin rakennusoikeudeksi. Rakennuskustannuksiksi on arvioitu 
2000-2500 €/m2.

Tilaohjelma esittää rakennukseen seuraavia toimintoja:

1) Monipuolinen yleisötila, joka mahdollistaa erilaisia näyttelyitä, ta-
pahtumia ja esityksiä. Tämä tila on auki kaikille. Sen tulee olla selkeä ja 
helposti kuljettava – esteetön. Tilan valaistuksen pitää ottaa huomioon 
siinä järjestettävien toimintojen vaihteleva luonne, erityisesti herkät tai-
deteokset.

2) Arkisto- ja varastotila. Varastotilassa säilytetään paitsi museon 
esineitä ja arkistoja, myös näyttelyiden purkamisessa ja lastaamisessa 
tarvittavia tarvikkeita ja pakkauksia. Tämän lisäksi rakennukseen tulee 
varata pieni tekninen tila.

3) 2 wc:tä, joista vähintään toinen esteetön. Varaus suihkulle. 

4) Pienoiskeittiö, joka mahdollistaa pienimuotoisen kahvilatoiminnan 
ja toisaalta esivalmistettujen ruokien lämmityksen ja tarjoilun tapahtu-
mien yhteydessä. 

5) Museo-oppaan työpiste ja sosiaalitila. Oppaan on oltava koko ajan 
vierailijoiden saavutettavissa, ja siksi työpiste on hyvä sijoittaa yleisöti-
loihin tai niiden välittömään läheisyyteen.

Viereisen sivun kaavio esittää tilojen arvioituja kokosuhteita toisiinsa 
nähden ja jaottelee tilat kolmeen eri ryhmään tilan avoimuuden perus-
teella.



30

erilaiset näyttelyt ripustuksineen. luennot ja yleisötilaisuudet.

juhlat ja bändi esiintymislavalla. pöytäjuhlat tai kokoukset.
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3.3 Tilaajan tavoitteet

Albert Edelfeltin säätiön hallitus oli asettanut työtä ohjaamaan neli-
henkisen ryhmän, johon kuuluivat säätiön hallituksen jäsenet Markku 
Välimäki, Tuija Peltomaa, Hanna Kaarina Syrjäläinen sekä Susanna 
Pettersson. Heidän tehtävänsä oli myös viestiä projektin vaiheista sää-
tiön hallitukselle. 

Ohjausryhmä osoittautui innostuneeksi ja nykyarkkitehtuuriin avoi-
mesti suhtautuvaksi ryhmäksi, jolla on vahva tahto kehittää Albert 
Edelfeltin ateljeemuseota. Uudisrakennushanke on ollut vireillä jo 
useamman vuoden. Tämän vaikutuksesta tilaaja on hyvin perillä siitä, 
minkälaisiin tarpeisiin uudisrakennuksen tulisi vastata.

Yleisesti tavoitteena on vuonna 1883 rakennettua suojeltua ateljeera-
kennusta kunnioittava ja kokonaisvaltainen suunnitelma, joka käsittää 
uudisrakennuksen sijoituksen maastoon, aluesuunnitelman sekä uudis-
rakennuksen yksityiskohtaisen suunnitelman. Ympäröivä historiallinen 
saaristomiljöö ja rakennuspaikan erityispiirteet tulee suunnitelmassa 
ottaa erityiseen huomioon, kuten myös Edelfeltille tärkeä suhde pai-
kalliseen luontoon ja valoon. Arkkitehtuurin ei kuitenkaan toivota ole-
van vanhalle ateljeelle liian alisteist. Uudisrakennuksen tulee olla omilla 
ansioillaan vanhan ateljeen tukena seisova kappale uutta suomalaista 
puuarkkitehtuuria.

Parhaimmassa tapauksessa uudisrakennus itsessään houkuttelee vierai-
lijoita taiteellisilla ansioillaan ja tekee täten tunnetuksi Albert Edelfel-
tin ateljeemuseota kokonaisuutena.
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4.1 Sijainti

Haikkoo on osa Uudenmaan maakunnassa sijaitsevaa Porvoon 
kaupunkia. Suomenlahden rannalla sijaitseva Porvoo on vain 
noin 50 kilometrin päässä Helsingistä, mikä yhdessä kaupun-
gin rikkaan historian ja kulttuurin kanssa tekevät siitä turistien 
suosiman vierailukohteen. 

Matkaa Porvoon keskustasta ateljeetontille on noin 7 kilomet-
riä. Saapuminen ateljeelle on mahdollista sekä omalla kulku-
neuvolla että julkisin liikennevälinein. Porvoosta järjestetään 
myös suoria turistikuljetuksia museolle. Oman osansa kävijä-
kunnasta muodostavat myös kävelymatkan päässä sijaitsevan 
Haikon Kartanon vieraat.
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4.2 Ympäristö

Ateljeen koillispuolella noin sadan metrin päässä vanhasta 
ateljeesta sijaitsee Edelfeltien kesähuvila. Tämä huvila toimi 
Albert Edelfeltin kotina useina kesinä aina taiteilijan kuole-
maan saakka 1905. Edelfeltin ateljeen tontti kuului tuolloin 
osaksi huvilan maita. 

Nykyään kesähuvilarakennus on yksityisessä käytössä, eikä se 
ole osa ateljeemuseota. Ateljeetontin länsipuolelle Haikkoon-
tien tuntumaan on rakennettu viime vuosikymmeninä pienta-
lopainotteista asuinaluetta, joka ei juurikaan vaikuta ateljeen 
lähiympäristön kokemiseen. Sen sijaan tontin Eteläpuolella 
sijaitsevan ammattikoulu Inveonin asuntola- ja hallirakennuk-
set muodostavat tontin laidalle kohtuullisen raskaan seinämän. 
Inveonin rakennusten läheisyyttä on pyritty häivyttämään kas-
villisuudella. Itälaidalta tontti rajautuu vesistöön. 

Tällä hetkellä tontilla on 3 rakennusta: Albert Edelfeltin atel-
jee, museonhoitajan asuntona toiminut huonokuntoinen pien-
talo sekä kevytrakenteinen varastorakennus. Uudisrakennuk-
sen valmistumisen myötä sekä varastorakennus, että pientalo 
on tarkoitus purkaa. 

GSEducationalVersion
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4.3 Saapuminen

Pääsaapumisreitti ateljeemuseolle on tontin länsipuolella kul-
keva Edelfeltinpolku. Edelfeltinpolku on harvaan liikennöity 
autotie, joka päättyy umpikujaan ammattikoulu Inveonin (atel-
jeetontin eteläpuolella) pihassa. Tämän vuoksi tontille saavu-
taan lähes poikkeuksetta pohjoisesta. 

Edelfeltinpolun varressa ateljeetontin kohdalla on Porvoon 
kaupungin  parkkipaikkoja, joista kaksi on varattu ateljeemu-
seon käyttöön. Käytännössä museon sesonkiaikana kesällä, vie-
reisen ammattikoulun ollessa suljettu, parkkipaikkoja on usein 
vapaana toistakymmentä.

Reittibussin pysäkki sijoittuu Haikkoontien varteen vain noin 
50 metrin päähän ateljeetontin sisäänkäynnistä. Turistibussit 
saapuvat henkilöautoliikenteen tavoin pohjoisesta Edelfeltin-
polkua pitkin, jättävät vierailijat pois ateljeen kohdalla ja käyvät 
kääntymässä ammattikoulun pihalla.
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4.4 Kasvillisuus ja mikroilmasto

Pitkänmallisen ateljeetontin maaperä- ja kasvillisuusolosuhteet 
jakautuvat melko selkeärajaisesti kolmeen osaan itä-länsi suun-
taisesti. Sisäänkäynnin tuntumassa, tontin länsireunalla, kallio 
on pääasiassa ohuehkon maakerroksen peittämä. Kasvillisuus 
on nurmimaista, heinikkoista ja osittain istutettua. Tontin ra-
jalla kasvaa pääasiassa lehtipuita ja –pensaita.

Tontin saavuttaessa korkeimman kohtansa, noin vanhan atel-
jeen kohdalla, maakerros on ohentunut huomattavasti: pohja 
on paikoin sammalen ja puolukan peittämää avokalliota. Puus-
toa hallitsee korkea mänty. Rantaa kohti laskeuduttaessa met-
sätyyppi vaihtuu nopeasti lehtomaiseksi. Maaperä on ravintei-
kasta, aluskasvillisuus vaihtuu korkeaan saniaiseen ja puusto 
rehevän lehtipuiseksi.

Maastonmuodot ja kasvillisuus  määrittelevät tontin pienil-
mastoa. Itäreuna on tontin tuulisin kohta johtuen sen avau-
tumisesta merenlahdelle, Haikkoonselälle. Maastonmuotojen 
nopean nousun tontin keskusta kohti ja rantareunan tiiviin lat-
vuston myötä vanhan ateljeerakennuksen kohdalla pienilmasto 
on jo hyvä ja Edelfeltinpolkua kohti laskeuduttaessa, uudisra-
kennuksen kohdalla, erinomainen.

rehevä 
kasvillisuus

kuiva
kangas

suotuisa pienilmasto

hyvä pienilmasto

välttävä pienilmasto

niittymäinen
nurmi
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4.5. Näkymät

Tontilta aukeaa erilaatuisia suoria näkymiä kaikkiin ilman-
suuntiin. 

Näkymiltään neutraalein on saapumissuunta (länsi). Suhteel-
lisen lähellä kulkeva väylä, Haikkoontie, peittyy puurykelmien 
taakse lähes täysin. 

Tontin pohjoispuolelle jäävä alue on tällä hetkellä rehevä leh-
tipuupainotteinen metsikkö. Lehdettömänä vuodenaikana 
ateljeelta aukeaa näköyhteys Edelfeltien vanhalle kesähuvilal-
le, mutta myös keskikesällä vilahduksia huvilasta on mahdol-
lista nähdä. Vaikka kesähuvila onkin yksityisessä käytössä (eikä 
yhteydessä ateljeemuseoon), sen olemassaolon ja etäisyyden 
havaitseminen tuo kiinnostavan lisän ateljeemuseokokemuk-
seen historialliselta kannalta.

Tällä hetkellä näkymiltään negatiivisin on tontin eteläreuna. 
Ammattikoulu Inveonin asuntola- ja hallirakennukset kohoa-
vat korkeiksi suhteellisen lähellä ateljeetontin laitaa. 

Länsi-itä suuntaiset pitkät, kasvillisuusalueiden rajat läpäise-
vät näkymät ateljeelta aina Haikkoonselälle kuuluvat tontin 
parhaisiin. Myös rannansuuntaiset näkymät sekä pohjoiseen, 
että etelään ovat kauniita ja luonnonmukaisia. 

Näkymiä Edelfeltin rakastamaan haikkoolaiseen maisemaan 
tulisi avata erilaisista kohdista pitkin tonttia.
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4.6. Tulevaisuus

Tontin ympäristö tulee tulevaisuudessa kokemaan muutoksia. 

Suurin muutos koskee tontin pohjoispuolella sijaitsevaa am-
mattikoulun kampusta. Huonokuntoinen asuntolakerrosta-
lo ja osa hallirakennuksista ovat purku-uhan alla eikä koko 
oppilaitoksen jääminen Haikkoon ole varmaa. Alueen viime 
vuosien kehityksen perusteella lienee todennäköisempää, että 
tontille osoitetaan pientalovaltaista asumista. Länsipuolisen 
tontin käytön muutos voi myös johtaa Edelfeltinpolun käyt-
töasteen nousuun ja siten ateljeemuseon parkkijärjestelyihin 
sekä näkymiin tontilta länteen.  

Toinen merkittävä muutos koskee tontin eteläreunan met-
sikköistä aluetta ateljeen ja Edelfeltien kesähuvilan välissä. 
Asemakaavassa tähän kohtaan on kaavoitettu matalaa, rivita-
lomaista asuinrakentamista. Mahdolliset pilkahdukset kesä-
huvilasta ateljeelle  jäänevät siis tulevaisuudessa rakentamisen 
jalkoihin. 

Tontin ympärille suunniteltujen uudisrakennusten sijoitte-
lussa tulisi ottaa huomioon ateljeetontin kulttuurihistorialli-
set arvot: Edelfelt haki Haikkoossa innoitusta työlleen muun 
muassa ympäröivästä luonnosta. Koska tontti on suhteessa 
kapea, voi liian lähelle sijoitettu uudisrakennus vaikuttaa huo-
mattavasti tontin ilmapiiriin ja historialliseen kokemukseen. 
Kävijäkokemuksen kannalta on tärkeää säilyttää tonttia ympä-
röivät näkymät mahdollisimman neutraaleina, rauhallisina ja 
luonnontilaisina. Lähimpiä rakennuksia, sekä olemassa olevia, 
että mahdollisia tulevaisuuden lisäyksiä, tulisi yrittää häivyttää 
suhteessa ateljeehen esimerkiksi kasvillisuuden avulla.

Alueen asemakaavoituksen aikataulu on avoin.

GSEducationalVersion
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ympäristömalli
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4.7 Tontin ominaisuudet

Ateljeemuseon tontti on suunnilleen itä–länsi suuntainen, pitkän malli-
nen kaistale, jonka leveys on koko matkan ajan noin 40 metriä ja pituus 
yhteensä noin 140 metriä. Tontille saavutaan länsireunalla sijaitsevalta 
tieltä, Edelfeltinpolulta. Aluksi tieltä rantaan päin siirryttäessä maasto 
nousee noin 4 metriä, mutta kääntyy pian jyrkkään laskuun huippukoh-
dastaan 20 metristä aina veden rajan nollaan. (asemapiirros s. 63)

Vaikka tontti ei ole pinta-alaltaan erityisen suuri, siihen mahtuu kui-
tenkin hyvin erilaisia kasvillisuusalueita. Aivan länsireunassa tontti on 
pihamainen ja heinikkoinen. Tienreunan puusto on lehtipuupainottei-
nen ja siihen kuuluu myös alueelle epätyypillisempiä puulajeja. Hie-
man itään päin siirryttäessä kallio nousee hyvin lähelle maanpintaa ja 
on myös paikoitellen esillä. Tällä alueella kasvillisuus on suorarunkoista 
mäntyä ja aluskasvillisuus matalaa ja varvikkoista. Rantaa kohti laskeu-
duttaessa kasvillisuus muuttuu nopeasti lehtomaiseksi. Maaperä kallion 
päällä on paksumpi ja ravinteikkaampi. Puulajeista hallitseva on koivu. 
Aluskasvillisuus on rehevää ja korkeaa, pääosin saniaista. Kasvillisuus-
tyyppien vaihtelu pitkin tonttia aina sisääntuloreunalta rannalle saakka 
luo tontille kiinnostavan tilallisen vaihtelun jo pelkästään suomalaisen 
luonnon monipuolisuuden keinoin. (alueleikkaus s. 44–45)

Tontin tärkeimpänä näkymäsuuntana voidaan pitää juuri länsi-itä 
suuntaisia näkymälinjoja tontin korkeimmalta kohdalta ateljeen luo-
ta Haikkoonselälle. Tulevaisuudessa tontin länsiosassa olisi hyvä tehdä 
kevyttä lehtipuuston harvennusta tavoitteena avata selvempiä näkymiä 
alhaalla aukeavalle vesistölle. Näin myös liikuntaesteisille, joilla ei ole 
mahdollisuutta kulkea rantaan saakka, aukeaisi kasvillisuusrajat ylittävä 
pitkä näkymä.

Albert Edelfeltin ateljee sijoittuu tontin laelle noin 17,5 m korkeuteen 
merenpinnasta katsottuna. Kasvillisuus ateljeen ympärillä on niukkaa. 
Avokallio on näkyvissä paikoin, ja ateljeen luoteiskulman kallioon on-
kin tehty Edelfeltin Haikossa viettämistä kesistä kertova kaiverrus. 
Puusto on mäntypainotteinen ja näkymät ateljeelle ovat avoimet kai-
kista ilmansuunnista katsottaessa.



vesialue

Tiheähkö kaislikko, jota voisi 
osittais karsia, jotta rannalle saisi 

enemmän tilaa oleskelulle sekä 
suoria näkymiä rantaviivasta.

rantavyöhyke

Sekametsää, enimmäkseen lehtipuita, pääasiassa koivuja. Tontin 
rajoilla metsä tiheämpää – voisi harventamalla avata suorempia 

näkymiä. Etelä- ja pohjoisrajoilla vanhoja kuusia aitamaisesti 
istutettuina.  Peitekasvillisuus korkeaa, pääasiassa saniaisia. 

Rantalaituri

Tontin potentiaalisin 
pysähdyspaikka. Avataan 
näkymiä Haikkoonselälle. 

Levähdyspaikat

Suurten korkeuserojen 
vuoksi tontti tarvitsee 
levähdyspaikkoja. Paikat 
sijoittuvat luontevasti 
esimerkiksi Edelfeltin 
töitä esittelevien taulujen 
yhteyteen. Mahdollisuuksia 
avata erilaisia näkymiä eri 
sijainneista.



mäntykangas

Puusto pääasiassa mäntyjä. Kallioperä lähellä pintaa, 
kasvualusta ohut. Aluskasvillisuus varvikkoa, mustikka 

hallitsevin. Paikoin avokalliota sekä muutamia 
kiviröykkiöitä. 

piha

Nurmikkoa, heinikkoa, niittymäisiä kohtia. 
Havu- ja lehtipuita. Osittain avokalliota. 

Miellyttäviä oleskelupaikkoja, puut pidetään 
harvemmassa ja matalampia, jotta piha-alue 

pysyy aurinkoisena.

Ateljee

Punaiseksi maalattu puu,
valkeat nurkkalaudat ja 
ikkunanpuitteet. Tumma 
huopakatto. 

Avustavat rakenteet

Jyrkimmissä kohdissa 
polkua voisi täydentää 
minimalistisilla portailla tai 
kaiteilla vierailukokemuksen 
helpottamiseksi.

Info- ja galleria

Uusi tulkinta  ateljeesta: 
puurunko, kuparikatto. 
Selkeästi suurempi massa 
pilkottu tontin mittakaavaan 
sopivaksi kruunumaisella 
harjakattomuunnelmalla.
Hillityt sävyt, aikaa ja säätä 
kestävät rehelliset materiaalit.

tie

Yhteys tielle loiva. Tontin 
julkisivu kutsuva.
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tontin analysoiminen, referenssien tutkiminen, aiheeseen perehtyminen

vapaa ideointi

“Valoateljee” konseptin kehittyminen

historia

konseptin analyysi

Edelfelt museokontekstissa

14.03. tonttikäynti, haikkoo.
Ensimmäinen vierailu tontilla. Museo 
ei ole auki yleisölle, mutta pääsimme 
vierailemaan myös ateljeessa ja muissa 
tontin rakennuksissa.
Tapasimme säätiön puheenjohtaja Markku 
Välimäen ja varapuheenjohtaja Tuija 
Peltomaan

07.04. Analyysien esittely, otaniemi.
Esittelimme Säätiön ohjausryhmälle 
analyyseja referenssikohteista sekä 
tontin ominaisuuksista. Keskustelimme 
analyysien tuloksesta ja siitä, minkälaiseen 
suuntaan se ohjaa suunnittelua. 

tonttianalyysi s.36–45

24.05. Asiantuntijatapaaminen.
susanna Pettersson, helsinki.

Ateneumin taidemuseon johtaja Susanna 
Pettersson kertoi museologiasta ja antoi 

näkökulman näyttelytilojen suunnitteluun 
näyttelyn sisällön suunnittelijan puolelta.

30.06. Asiantuntijatapaaminen.
Arkkitehti Aimo Nissi, helsinki.
Arkkitehtuurin historian 
asiantuntija Aimo Nissi jakoi 
ajatuksiaan suojellun kohteen 
asemasta ja sen läheisyyteen 
rakentamisen uhkista ja 
mahdollisuuksista. Pääajatuksiksi 
nousivat historian kunnioittaminen 
kontekstissaan ja sen esille 
tuomisen vahvistaminen.

07.07. tonttikäynti, haikkoo
Heinäkuinen museo 
oli täysissä voimissaan. 
Maisema oli muuttunut 
kuukaudessa vehreämmäksi 
ja intiimimmäksi 
kasvillisuuden saavuttaessa 
täyden mittansa. Näkymät 
tontin halki olivat osittain 
hyvinkin sulkeutuneita.

heinäkuu
Ekskursioita 
suomalaisten 
merkkihenkilöiden 
kotimuseoihin.

ekskursiot s. 50–51

08.06. Konseptiseminaari ja tonttikäynti, haikkoo.
Muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen esittelin 

Säätiön ohjausryhmälle kolme selkeää konseptia, 
joista jokainen tarjosi erilaisen lähestymiskulman 

uudisrakennuksen suunnitteluun. Konsepteista virinnyt 
keskustelu ohjasi eteenpäin.

alustavat konseptit  s.52–53

Tonttikäynti näytti uuden puolen ateljeemuseosta. Museo 
oli jo auki ja opas paikalla – luonto oli heräämässä eloon. 

Tunnelma oli hyvin erilainen, kuin maaliskuussa.

oK
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“Valoateljee” konseptin kehittyminen “Valoateljee” konseptin detaljoituminen Valoateljeen
toteutussuunnittelu

tontin järjestelyt, museokokonaisuuden kehittyminen

konseptin analyysi

14.08. Asiantuntijatapaaminen.
susanna Pettersson, helsinki.
Keskustelu konseptin käyttökelpoisuudesta 
galleriatilana. Pohdintaa tilasta, 
etäisyyksistä ja valosta.

03.09. Asiantuntijatapaaminen.
Maisema-arkkitehti Maija Gulin, helsinki.
Histoialliset pihapiirit ja ulkoilmamusomaisen 
tilan suunnittelu.

19.12. Asiantuntijatapaaminen,
Mikko summanen

Arkkitehti, Professori, rakennusoppi
Rakennuksen arkkitehtuuri erityisesti 

rakennusteknisestä näkökulmasta.

rakenteen periaatteet s.94–99

12.01.2018 Asiantuntijatapaaminen.
di Leino Kuuluvainen, energia- ja LVi-tekniikka

talotekniikka s.82–83

04.09. Rakennustarkastaja henning  
Johanssonin tapaaminen, Porvoo.

31.08. säätiön hallituksen tapaaminen, 
haikon Kartano, haikkoo.
Pidemmälle vietyjen luonnosten esittely koko 
Albert Edelfeltin Säätiön hallitukselle. 
Tapaamisessa korostui Edelfeltin ateljeen 
aseman kunnioittamisen tärkeys, sekä 
taiteilijan luontosuhteen huomioiminen.

04.08. Luonnosten esittely, otaniemi.
Esittelin ensimmäistä kertaa pidemmälle viedyn 
konseptin ”Valoateljee”. Asiakas oli suunnitelman 
kehittymiseen tyytyväinen ja hedelmällinen 
keskustelu käytiin konseptiin olennaisesti 
kuuluvan valopihan käyttömahdollisuuksista ja 
kattamisoptiosta. 

konseptin kehitysvaiheita s. 54–57

19.10. ohjausryhmän tapaaminen, 
otaniemi
Viimeinen tapaaminen Säätiön 
ohjausryhmän kanssa ennen 
lopullisten suunnitelmien jättöä 
hallituksen arvioitaviksi.

08.11. suunnitelmien esittelu ohjausryhmälle, 
Ateneum, helsinki.
Lopullisten suunnitelmien esittely säätiön 
ohjausryhmälle. Suunnitelmasta kootun A3-
kirjan luovutus hallituksen käyttöön pohjaksi 
keskustelulle jatkotyöstöön valittavasta ehdotuksesta. 
Pienoismallien luovutus Säätiön käyttöön. 

suunnitelma alkaen s.60

Lokakuu
Ekskursioita pääasiassa 
taidemuseoihin

ekskursiot s.50–51

Joulukuu
Säätiön hallituksen päätös 
jatkotyöstöön valittavasta 
suunnitelmasta.
Valoateljee valittiin 
jatkotyöstöön.

Marraskuu
Ekskursioita pääkaupunkiseudun 
taidemuseoihin 
näyttelyarkkitehtuuriin erityshuomiota 
kiinnittäen.

ekskursiot s.50–51
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5.1 Ekskursiot referenssikohteisiin

Albert Edelfeltin ateljeemuseon kehittäminen uudisrakennuksen kei-
noin on monipuolinen aihe, jota on vaikea muotoilla yhdeksi, pää-
määrältään selkeäksi suunnittelutehtäväksi. Museon laajentamisen 
suunnittelussa tärkeiksi huomioksi nousevat kuitenkin seuraavat kaksi 
näkökulmaa.

Ensinnäkin, pieni ateljeerakennus ympäristöineen on määritelty his-
toriansa vuoksi Maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, 
mikä antaa uudisrakennukselle selkeän roolin vanhan ateljeen tukijana. 
Se myös hahmottelee tontin kehitykselle suuntaviivan: luonto on tärkeä 
osa kokemusta Edelfeltin ateljeen ympäristössä, eikä sitä tulisi keino-
tekoisesti muuttaa alkuperäisestä. Tontille väistämättä tulevien muu-
tosten, tässä tapauksessa uudisrakennuksen, olisi syytä myös selkeästi 
erottua tontin historiallisista osista samalla antaen oman mausteensa 
vierailukokemukseen. Toisekseen, uudisrakennukseen kokoon verrat-
tuna siihen kohdistuu paljon toiveita erilaisista käyttötarkoituksista. 
Pääasiassa rakennus tulee olemaan kuin museon vastaanotto: tila, jo-
hon vierailijat saapuvat ensimmäisenä ja ostavat pääsylippunsa. Samaan 
aikaan sen toivotaan toimivan nykyaikaisena näyttelytilana erilaisille 
teoskokonaisuuksille. Uudisrakennus pyrkii olemaan helposti muun-
neltava matalan kynnyksen kulttuuritila, joka antaa puitteet museon 
toiminnan kasvattamiselle ja monipuolistamiselle.

Suunnittelutyön pohjaksi keräsin referensseiksi jo toteutuneita raken-
nuksia, joiden suunnittelumotiivit vastasivat osittain omaa tehtävänan-
toani. Suurin osa referenssianalyyseistä pohjautuu pelkästään ajatuksiin, 
joita heräsi kohteiden piirustuksia ja valokuvia tutkiessa. Koska koke-
musta tilan hengestä ei kuitenkaan voi nähdä pelkkien kuvien perus-
teella, olen pyrkinyt vierailemaan työni kannalta oleellisissa kohteissa 
sekä Suomessa, että ulkomailla, aina tilaisuuden ilmaantuessa.  

Kun lähdin etsimään referenssejä suunnitelmalleni historiallisen atel-
jeen uudisrakennuksesta, huomasin pian, ettei vastaavia kohteita juu-
rikaan ole. Tyypillisempi toimintatapa esitellä rakennuksen tai sen 
entisen omistajan historiaa, on muuttaa rakennus itsessään kotimuseo- 
henkiseksi näyttelytilaksi, jossa kalustus on palautettu alkuperäiseen 
asuunsa täydennettynä nykyaikaisella infotekniikalla. Tällä hetkellä 
myös Albert Edelfeltin ateljeemuseo toimii tällä periaatteella – ateljee 
itsessään on myös näyttelytila Edelfeltin historiasta ja myymälä mu-
seon oheistarvikkeille. Ateljeen vaatimattoman koon vuoksi kyseinen 
tapa ei kuitenkaan ole sille optimaalinen, vaan sen arvokas vähäeleisyys 
hukkuu asioiden paljouteen. Vieraillessani suomalaisten merkkihenki-
löiden kotimuseoissa, kiinnitinkin huomiota erityisesti hienovaraisiin 
keinoihin korostaa historiallisesti kiinnostavia yksityiskohtia tekemättä 
niistä kuitenkaan numeroa.
       /// 7.7.2017, Runebergin koti, Porvoo (11)
       /// 10.7.2017, Sibeliuksen syntymäkoti, Hämeenlinna (10)
       /// 16.7.2017, Ainola – Sibeliusten kotitalo (Lars Sonck) ja kahvilaksi 
            muutettu talonmiehenasunto (Aulis Blomstedt)(3), Järvenpää
       /// 16.7.2017, Aleksis Kiven syntymäkoti, Palojoki (6)

Tehtävän kannalta tärkeinä referenssikohteina pidin erityisesti pieniä 
taidemuseoita. Taidemuseoissa huomiota kiinnitin niihin luotuihin 
näyttelykiertoihin sekä luonnonvalon käyttöön näyttelytiloissa ja nii-
den väleissä. Toinen kiinnostava piirre taidemuseoissa vierailtaessa on 

ollut taiteen esittämisen keinot. Näyttelyarkkitehtuuri tulee pienessä ja 
vahvalinjaisessa uudisrakennuksessa aina olemaan vuorovaikutuksessa 
tilan itsensä kanssa. Havaintojeni pohjalta päädyin muun muassa sel-
keyttämään suunnitelmani galleriatilan kattomuotoa tarjoten siten tilan 
myös suurille veistoksille.
       /// 2017, Ateneumin Taidemuseo (Theodor Höijer); Nykytaiteen Museo Kiasma         
              (Steven Holl); Taidehalli ( Jarl ja Hilding Ekelund), Helsinki, Espoon  
             modernin taiteen museo EMMA (Aarno Ruusuvuori)(9), Espoo
       /// 20.7.2017, Moderna museet (Rafael Moneo), Tukholma, Ruotsi (4)
       /// 20.10.2017, Kunsthaus Bregenz (Peter Zumthor), Bregenz, Itävalta (8)
       /// 20.10.2017, Bündner Kunstmuseum (Barozzi/Veiga), Chur, Sveitsi (1)

Koko ateljeetontin käsitteleminen osana museokokonaisuutta on ollut 
yksi kantavia teemoja koko suunnitteluprosessin ajan. Olen suhtautu-
nut siihen kuin yhteen museon saleista: tasavertaisena osana tontille 
sijoitettujen rakenteiden sarjaa. Tontin muoto – sekä pitkänmallisuus 
lintuperspektiivistä, että maastonmuodon jyrkkä lasku – ovat määritte-
leviä tekijöitä kulkemisen kannalta. Toisaalta myös arvokkaat näkymät, 
tontille tällä hetkellä sijoitettujen infotaulujen laatutekijät sekä alueen 
mahdollinen hyödyntäminen taideinstallaatioiden alustana luovat omat 
lähtökohtansa ulkotilan suunnittelulle. Referenssikohteita nimen-
omaan luonnontilaisista ulkoilmamuseoista oli vaikeaa löytää. Ainolan 
tilukset antoivat kuitenkin hyvän esimerkin historian tuomisesta osaksi 
pihapiiriä ja Didrichsenin taidemuseon veistospiha oli kiinnostava koh-
de Edelfeltin ateljeetonttiin verrattavissa olevan maastonmuotonsa ja 
osin myös käyttötarkoituksensa vuoksi.
       /// 5.7.2017, Didrichsenin taidemuseo (Viljo Revell), Helsinki (12)
       /// 16.7.2017, Ainola – Sibeliusten koti, Järvenpää (5)

Käyttötarkoituksesta ulospäin zoomatessa lisäsin referenssikohdelis-
taan rakenteensa puolesta pienet puurakennukset sekä rakennukset, 
jotka ovat onnistuneet luomaan ympärilleen positiivista imua. Suunni-
telmani saavutettua muodon valopihan ympärille rakentuvana näytte-
lytilana, aloin myös tutkia rakennuksia, jotka hyödyntävät arkkitehtuu-
rissaan epäsuoraa valoa sekä tarkoin rajattuja näkymiä.
       /// 2017, Kampin Kappeli (K2S), Helsinki
       /// 26.5.2017, Birgitta Hernesaari (Talli), Helsinki
       /// 20.10.2017, Shelter for Roman Ruins –arkeologinen museo 
            (Peter Zumthor), Chur, Sveitsi (7)
       /// 21.10.2017, Saint Benedict Chapel (Peter Zumthor), Somvix, Sveitsi (2)

Referenssianalyysien tehtävä ei olekaan löytää tehtävänantoa täysin 
vastaavia valmiita ratkaisumalleja, vaan kerätä inspiraatioksi erilaisten 
tilojen onnistuneimpia puolia. Aluksi olin silti melko yllättynyt faktas-
ta, että vastaavia historiallisen kohteen yhteyteen rakennettuja taiteen 
monitoimitiloja oli äärimmäisen vaikea löytää. Jälkikäteen ajateltuna 
kohteiden vähyys on myös ymmärrettävää – Säätiön ajatus kulttuurira-
kennuksesta, joka pyrkii samalla valistamaan paikan historiasta, että sen 
hengessä kasvattamaan tulevaisuuttaan, on sopivan kunnianhimoinen 
tavoite.

Lopulta Albert Edelfeltin ateljeemuseon uudisrakennuksesta muodos-
tui vähäeleinen, rauhallinen kappale, joka ei niinkään ota kantaa ta-
pahtumiin tonttinsa ulkopuolella vaan ennemminkin kääntää ajatukset 
sisälleen. Silti sen vähäeleisyys kätkee sisäänsä pieniä ajatuksen pätkiä 
jokaisesta edellä esitellystä kohteesta.
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1. Nousu
Konsepti perustui suoriin johtopäätöksiin tontista itsestään, toivotus-
ta tilaohjelmasta ja käyttötarkoituksista sekä rakennukselle annetuista 
tavoitteista. Se pyrki tekemään tilasta mahdollisimman muunneltavan 
esimerkiksi sijoittamalla museomyymälän ja oppaan työpisteen kevyes-
ti liikuteltaviin yksiköihin. Samalla se otti huomioon maaston nousun 
oman lattiakorkonsa nostamisella. Ele mahdollisti intimiteetiltään hy-
vin erilaisten näyttelyalueiden sijoittamisen samaan tilaan. Suuret ik-
kunat oli osoitettu länteen. Konseptin heikkous oli kuitenkin sen orjal-
linen analyyseihin  nojautuminen, joka teki siitä hyvän alkututkielman 
suunnittelun pohjaksi, mutta samalla sieluttoman lähtökohdan arvok-
kaan vanhan ateljeen pariksi.

2. Portti
Konseptin pääajatus oli luoda Edelfeltin vanhaa ateljeeta korostava si-
säänkäynti tontille ja samalla rauhoittaa jo nyt useammasta suunnasta 
häiriintynyttä kulttuurimaisemaa rauhoittamalla tienpuoleinen sivu 
minimalistisella ja ympäristöään heijastelevalla arkkitehtuurilla. Ton-
tille käynti tapahtui kahden saapumissuuntaan hyvin suljetun raken-
nusmassan väliin jäävästä kapeasta raosta. Tästä raosta sisään astuessaan 
vierailija saapui terassille, jonka vasemmalla puolella on lasiseinän taka-
na vastaanotto ja oikealla galleriatila. Konseptin vahvuutena pidin nä-
kymien hallintaa, yhteyttä luontoon, arkkitehtuurin vähäeleisyyttä sekä 
apu- ja yleisötilojen helppoa erottamista toisistaan tarpeen vaatiessa.

3. Valoateljee
Viimeisenä konseptina esittelin Valoateljeen, joka ajatuksensa puoles-
ta oli jo silloin mielestäni äärimmäisen kiinnostava. Vieressä esitettyyn 
nopeaan luonnokseen Valoateljeen mahdollisesta pohjasta on kiinnos-
tavaa palata, sillä loppujen lopuksi se on melko samanlainen kuin puo-
len vuoden päästä esitelty viimeistelty versio samasta konseptista, vaik-
ka tilan järjestelyt muuttuivat prosessin aikana moneen otteeseen. Tämä 
kuitenkin kertoo nimenomaan konseptin vahvuudesta ajatustasolla – jo 
intuitiivinen ja vain pintapuolisesti tutkittu mahdollinen pohjajärjeste-
lyajatus voi olla se, joka kantaa koko prosessin läpi vahvimpana. 

5.2 Konseptiseminaari

Kesäkuun alussa esittelin Säätiön ohjausryhmälle kolme alustavaa kon-
septia mahdollisista suunnista, joihin suunnittelua kannattaisi lähteä 
ohjaamaan. Kaikki konseptit otettiin vastaan kiinnostuksella ja ne he-
rättivät tärkeää keskustelua erilaisista huolista ja uusista toiveista tontin 
käytön suhteen.

Alla lyhyet kuvaukset kesäkuussa esitellyistä konsepteista:
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Luonnostelua gallerian räystäslinjasta
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pienoismallitutkielmia kattomuodosta
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pienoismalleja sisätilojen havainnollistamiseksi
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5.3 Konseptista suunnitelmaksi

Kesäkuisen konseptiseminaarin (s.52–53) jälkeen tutkin vielä pidem-
mälle kahta esittelemistäni konsepteista: Porttia ja Valoateljeeta. Portti 
tuntui selkeältä ja hyvältä ratkaisulta, jonka muunneltavuus ja yksinker-
taisuus varmasti vain korostuisivat edukseen jatkosuunnittelussa. Va-
loateljee arkkitehtoninen idea tuntui kuitenkin vahvuudessaan paljon 
kiinnostavammalta, vaikkei sen kestävyyttä läpi suunnitteluprosessin 
voinutkaan pitää varmana. 

Valittuani konseptin ”Valoateljee” jatkotyöstöön aloitin puhdistamalla 
ohjausryhmälle esitellystä konseptista pois kaiken epäoleellisen. Käy-
tännössä huomasin olevani tilanteessa, jossa minulla oli suunnitelmas-
tani jäljellä vain valopihaa ympäröivät lasiseinät. Kävin läpi useita erilai-
sia ratkaisuita lasiseinieni ympärillä, mutta loppujen lopuksi parhaaksi 
vaihtoehdoksi valikoitui hyvin samanlainen pohjamuoto ja tilajärjestely 
kuin alkuperäisessä konseptiluonnoksessani olin hahmotellut. Selkeä-
linjainen, vähäeleinen yleisötila korostaa koordinaatistosta poikkeavaa 
valopihaa ja jakaa yhtenäisen yleisötilan luonnollisesti erikokoisiksi ti-
loiksi erottamatta niitä kuitenkaan toisistaan fyysisesti.

Pohja-ajatuksen selkiydyttyä aloin tutkimaan valon määrää ja laatua 
galleriarakennuksessa. Koska tilaa tullaan käyttämään monipuolises-
ti erilaisiin tilaisuuksiin, ei valon määrään ole yleispätevää vastausta. 
Useimmiten tila kuitenkin toimii taidegalleriamaisesti, joten suoran 
auringonpaisteen määrä on syytä pitää minimissä. Valopihan tuomi-
nen gallerian ensisijaiseksi valonlähteeksi siis paitsi korostaa yhteyttä 
uudisrakennuksen ja Edelfeltin ateljeen välillä, myös tuo luonnonvalon 
taiteen esittämisen tilaan pääasiassa epäsuorasti. 

Yleisötilan toinen avaus sijaitsee rakennuksen koillisnurkassa. Vaikka 
tämäkin ikkuna toki tuo tilaan valoa, se on sijoitettu paikkaansa en-
sisijaisesti sen tarjoaman näkymän vuoksi. Ikkunasta aukeaa maisema 
maanpintaa pitkin suoraan Edelfeltin ateljeelle. Tämä on ainut näkymä 
yleisötilasta rakennuksen ulkopuolelle. Tekemäni päivänvaloanalyysit 
osoittavat, että tämänkaltaisella aukotuksella uudisrakennus on turvassa 
suoralta auringonpaisteelta ja ylikuumenemisen riskiltä ja soveltuu näin 
mainiosti käyttötarkoitukseensa.

Suunnitteluprosessin suurimmaksi muodonannolliseksi kysymykseksi 
nousi suhteessa suuren (200 m2) uudisrakennuksen sovittaminen atel-
jeetontille siten, ettei se kumoaisi Edelfeltin vanhan, vain 30-neliöisen, 
ateljeen koon luomaa pienipiirteistä ilmapiiriä. Pelkästään tämä seikka 
kannusti tutkimaan erilaisia mahdollisia kattomuotoja (s.55), mutta sa-
maan aikaan rakennuksen sisäpuolella avoin yleisötila vaati jonkinlaista 
elementtiä jakamaan ”tilan tiloiksi” ilman fyysisiä seinäkkeitä. Katto-
muoto oli avain molempien ongelmien ratkaisuun. Alkuperäinen yk-
sinkertainen kattomuoto silpoutui aluksi hyvinkin villiksi kruunumuo-
doksi, mutta kehittyi lopulta rauhalliseksi harjakattomukaelmaksi, joka 
ottaa mittakaavansa ensisijaisesti vanhasta ateljeesta ja jakaa samalla 
sisätilat luonteviksi kokonaisuuksiksi. 
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6.1 Suhde maisemaan

Saapuminen Albert Edelfeltin ateljeelle tapahtuu lähes poikkeukset-
ta Edelfeltinpolkua pitkin tontin länsireunasta. Museotonttia lähes-
tyttäessä nähdään tontin korkealle kohdalle sijoitettu punamultainen 
Edelfeltin vanha ateljee sekä sen viereen, lähelle tietä, laskeutuva uudis-
rakennus. Raja tontin ja tien välillä on vehreä. Leveähkö, kivituhkapääl-
lysteinen polku merkitsee pääsisäänkäynnin tieltä tontille luontevasti. 
Näkymä tontille polkua pitkin ohjaa katseen sisäänkäyntiviillon seinä-
mään, johon on kirjattu kuparikirjaimin museon nimi. 

Uudisrakennus sijoittuu tontin länsiosaan, miltei kiinni sen rajaan. Ot-
tamalla selvän kontaktin tielinjaan uudisrakennus kertoo asemastaan 
julkisena kulttuurirakennuksena. Sijoittumista saapumisreunaan pe-
rustelee myös rakennuksen käyttötarkoitus: antaa ateljeen vierailijoille 
tarvittavat esitiedot siitä mitä he tulevat kokemaan jatkaessaan pidem-
mälle museotontilla sekä konteksti työlle, jota Edelfelt vuosien saatossa 
ateljeellaan teki.

Rakennuksen asettaminen pieneen kulmaan tiehen nähden palvelee 
kahta tärkeää arkkitehtonista tarkoitusperää. Ensinnäkin, se ei aseta yh-
täkään julkisivuistaan muurimaiseksi esteeksi tielle päin ja pitää melko 
suuren massan pienipiirteisen tuntuisena. Toisekseen, se rakentaa tari-
naa ateljeelle saapumisesta: Ensimmäiset vilahdukset Edelfeltin van-
hasta ateljeesta nähdään jo saavuttaessa Edelfeltinpolkua pitkin poh-
joisesta. Sen sijaan kun on aika astua itse tontille, reitti on ohjattu siten, 
että suorin reitti osoittaakin suoraan sisään uudisrakennukseen, joka on 
samalla tästä katsomiskulmasta peittänyt vanhan ateljeen taakseen.

Museokokonaisuuden kannalta olennaiseksi nousee myös muualla ton-
tilla tapahtuvan kulkemisen huomioiminen suunnittelussa. Pihapiirus-
tuksessa (s.66–67) esitetty ehdotus tontin käsittelylle pyrkii luomaan 
koko ”ulkoilmamuseon” läpi kulkevan reitin, joka ei toista itseään vaan 
tarjoaa kulkijalle jatkuvasti uusia näkökulmia ympäröivään luontoon 
luonnon itsensä avustamana vain minimalistisilla maastonmuokkauk-
silla. 

Tässä tavoitteessa tärkeää on ohjata vierailijat kulkemaan erilaisten 
kasvillisuusvyöhykkeiden läpi erilaisia reittityyppejä pitkin. Polkujen 
sijainnit ja leveydet on esitetty pihapiirustuksessa. Polkutyyppejä (mer-
kitty myös pihapiirustukseen) ja niiden luonnetta avataan polkutyyppi-
kaaviossa (s.68–69).

Tontille sijoitetut valokuvataulut Edelfeltin maalauksista ovat hyviä 
kiintopisteitä reitin varrella ja luovat luonnollisia suvantokohtia pysäh-
tymiselle, levähtämiselle ja maiseman tarkastelulle. Taulujen yhteyteen 
on esitetty sijainnista riippuen erikokoisia taukopaikkoja. Valokuvatau-
lut esittelevät maalauksia, jotka Edelfelt on maalannut tiettävästi juuri 
taulujen osoittamissa sijainneissa. Taulut ovat siis myös vahvasti vuoro-
vaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 

Tausta-ajatus tontilla kulkemiselle on se, että mitä kauemmaksi tiestä 
ja uudisrakennuksesta kuljetaan, sitä villimmäksi ja luonnonomaisem-
maksi ympäristö muuttuu. Pihapiirustukseen on myös esitetty esimer-
kinomaisia paikkoja väliaikaisten ympäristötaideteosten sijaintikoh-
diksi. Käytännössä koko tonttia voidaan kuitenkin pitää eräänlaisena 
”maalausalustana” erilaisille installaatioille, jotka ottavat kuitenkin ym-
päristön arvokkuuden huomioon. 

Reitin kohokohta on saapuminen rantaan ja sieltä aukeavat näkymät 
Haikkoonselälle. Rantaan rakennetaan laituri ja sinne sijoitetaan rau-
hallinen levähdyspaikka, joka houkuttelee istumaan alas ja ihastelemaan 
aukeavaa näkymää. Ranta voi toimia myös paikkana kevytrakenteiselle 
kesäpaviljongille. 

Näkymä pääsaapumissuunnasta 
Edelfeltinpolkua pitkin.

Uudisrakennus kutsuu vierailijoita tien reunaan painautuneena 
– Edelfeltin ateljee vilahtelee oksien väleistä.  
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Polkutyyppi 1
leveys: 2700 mm 

Polkutyyppi 2
leveys: 1300 – 2000 mmm

Polkutyyppi 3
leveys: 900 – 1200 mm

Polkutyyppi 4
leveys: 500 – 900 mm

Polkutyyppi 5
leveys: 1500 – 2500 mm
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Polkutyyppi 1
Polkutyyppi on käytössä tontille saapumisen yhteydessä. Tontin levein 
ja tasaisin reittityyppi sitoo tontin metsämäisen yleisluonteen asfaltoi-
tuun ja selkeästi rakennetumpaan saapumisreittiin. Leveä ja tasainen 
polku Edelfeltinpolulta uudisrakennukselle merkitsee sisäänkäynnin 
kohdan tontin länsireunalla selkeästi. Kivituhkapäällysteisenä alkava 
polku muuttuu vähitellen syvemmälle tontilla kuljettaessa luonnonmu-
kaisemmaksi, tyypilliseksi poljetuksi mäntykangaspohjaksi. 

Polkutyyppi 2 
Tyyppiä esiintyy tontin korkeimmilla kohdilla vanhan ateljeen lähei-
syydessä. Alue on vielä maaston korkeusvaihteluiden vähäisyyden vuok-
si helppokulkuisia. Tyyppi 2 on selvästi on selvästi tyyppiä 1 metsämäi-
sempi. Polkua ei ole erikseen päällystetty, vaan sen pinta on tavallista 
”poluksi kulutettua” metsänpohjaa ja paikoin avokalliota. Ympäröivä 
puusto on niukkaa, kapearunkoista mäntyä, jonka latvusto on korkealla. 
Aluskasvillisuus on matalaa ja näkyvyys ympärille erinomainen. 

Polkutyyppi 3 
Uudisrakennuksessa ja vanhassa ateljeessa poikkeamisen jälkeen reitti 
johdattaa rantaan. Maasto alkaa laskea jyrkähkösti noin 20 metrin jäl-
keen ateljeesta. Tällöin polku muuttuu kapeammaksi. Puusto on edel-
leen enimmäkseen mäntyvaltaista ja aluskasvillisuus verrattain matalaa. 
Polkutyyppi on suuntaukseltaan suoraviivainen ja tarjoaa kulkijoille 
pitkiä, polunsuuntaisia näkymiä. Jyrkkiin kohtiin on mahdollista si-
joittaa vähäeleisiä portaita kulun helpottamiseksi. Pintamateriaali on 
vallitsevasta kasvillisuusryhmästä riippuen sille tyypillinen poluksi ku-
lunut maapohja.

Polkutyyppi 4  
Hieman tontin pitkittäissuuntaisen puolenvälin jälkeen metsä muuttuu 
vehreämmäksi ja tiiviimmäksi. Hallitseva puulaji on koivu, jonka oksis-
to runsaine lehtineen laskeutuu alas tehden ulkotilasta huomattavasti 
aikaisempia tiloja intiimimmän. Samaan aikaan korkeat saniaiset val-
taavat aluskasvillisuuden. Myös polku kapenee entisestään vain yhden 
ihmisen mentäväksi ja alkaa mutkitella. Se hidastaa vierailijan kulkua ja 
pakottaa katsomaan maisemaa erilaisesta näkökulmasta. Samalla mut-
kittelevuus loiventaa polkua, mikä toisaalta tekee siitä helppokulkui-
semman.

Polkutyyppi 5   
Ranta on luonnollinen päätepiste ja taukopaikka reitin varrella. Siel-
lä polku muuttuu leveäksi ja lipuu lähelle rantaviivaa. Toisella puolella 
reittiä avautuu pitkä näkymä Haikkoonselälle, toisella puolella maasto 
nousee jyrkästi kohti ateljeeta. Pintamateriaalina on rantamainen met-
sänpohja. Leventynyt polku mahdollistaa pienten ryhmien pysähtymi-
sen maisemien ihailuun ilman läpikulun vaarantumista.
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+19.745

+17.145

+21.645

Julkisivu Edelfeltinpolulle. Saapumiskulmasta katsottuna aluksi hyvin 
selkeästi nähtävissä ollut Edelfeltin ateljee jää hetkeksi uudisraken-
nuksen peittoon. Ateljeenäkymän piilottaminen saa saapuvat vierailijat 
kiinnittämään huomionsa ensisijaisesti galleriarakennukseen. Edelfel-
tinpolulta lähtevä polku ohjaakin suoraan uudisrakennuksen kylkeen 
painettuun syvennykseen, joka osoittaa pääsisäänkäynnin sijainnin jo 
tielle. ”Sisäänkäyntiviilto” on linjassa reunimmaisen kattoharjan kanssa, 
mikä viimeistelee sisäänkäynnin harmonian.

Koska uudisrakennuksen pinta-ala on suuri verrattuna vanhaan ateljee-
seen, sen massaa on pilkottu pienempiin osiin kattomuotoa veistämällä. 
Harjakattomuunnelma ottaa myös kantaa alueen historialliseen pie-
nipiirteisempään rakennuskantaan: ateljeelle päin julkisivu näyttäytyy 
kuin kolmena matalana harjakattoisena aittana. Myös saapumissuun-
taan on näkyvissä harjakattojen sarja, mutta maastonmuotojen seurauk-
sesta tämän reunan harjakattoiset aitat eivät ole alkuunkaan matalia, 
vaan peilaavan ennemminkin  vastakkaisen asuinalueen uusien raken-
nusten mittasuhteita. 

Kattomuodon leikikkyyttä korostaa rakennuksen poikkeama tien mää-
rittämästä koordinaatistosta – saavuttaessa tontille emme siis koskaan 
näe harjakattoja täysin suorasta kulmasta. Koska rakennuksen luoteis-
nurkka on selvästi lähempänä tietä lounasnurkkaan nähden, jää tielle 
katsova julkisivu saavuttaessa toisarvoiseksi. Lounaisnurkassa sijaitseva 
huolto-ovi on siten helposti saavutettavissa sen kuitenkaan kiinnittä-
mättä vierailijoiden huomiota.
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+22.645

+19.745

julkisivu länteen
1:100m 5 101



72

Sisäänkäyntijulkisivu. Kulmittain tontille saapumissuuntaan näyttäytyy 
myös rakennuksen sisäänkäyntijulkisivu, jota ei ole jaettu useampiin 
harjakattomuotoihin. Sen sijaan se lunastaa asemansa julkisen kult-
tuurirakennuksen pääsisäänkäyntinä kevyen monumentaalisella, mutta 
minimalistisella muotokielellään.

Vaikka uudisrakennuksen galleriatilat vaativatkin korkeaa sisätilaa ja 
uudisrakennus on paikoin yli kuuden metrin korkeudessa maanpinnas-
ta, se jää maastonmuotojen vaikutuksesta silti aina hieman matalam-
maksi kuin viereinen vanha ateljee. Myös gallerian ateljeen puoleinen 
nurkka on rakennuksen matalin. Nämä eleet alleviivaavat uudisraken-
nuksen alisteista asemaa historiallisesti arvokkaalle ateljeerakennuksel-
le. 

Sisäänkäyntiviillon pohja on osittain luiskattu. Käsijohde on integroitu 
osaksi julkisivua. Sisäänkäyntikatoksen rakennetta käsitellään tarkem-
min sivuilla 100–101.
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+22.645

+17.845

julkisivu pohjoiseen
1:100m 5 101



74

1

2

4

3

1. Kupari
2. Lehtikuusi, tervakäsittely
3. Lasi, julkisivupintaan tuotu
4. Betoni, pigmenttikäsitelty tervatun 
    lehtikuusen (2) sävyyn

6.2 Materiaalit

Ulkopinnat. Julkisivumateriaalit ovat kollaasi harmoni-
sesti toisiinsa sopivia laadukkaita materiaaleja. Tervan 
käyttö julkisivulaudoituksen käsittelyssä on luonnollinen 
suoja puulle ja sen pehmeä, lämpimään taittava sävy on 
linkki uudisrakennuksen ja  vanhan ateljeen punamulta-
käsittelyn välille. 

Tervatun puun sävyyn sopivaksi pigmentoitu betoni va-
letaan julkisivulaudoitusta jäljittelevän puumuotin avulla 
paikalleen, jolloin sokkelin ja puuverhouksen rajapinta 
hälvenee. 

Kuparikatto viimeistelee rakennuksen luonnollisen ulko-
asun. Ajan kanssa elävät materiaalit luovat myöhemmin 
mielleyhtymän ajan kulumiseen ja tontin historiaan.
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1

3

4

2

5

1. Koivuvaneri, vaalea vahaus
2. Valaistus, upotettu katon ja seinän liitokseen
3. CLT, vaalea vahaus
4. Lasi
5. Betoni, vaalea käsittely

Sisäpinnat. Sisämateriaalit ovat sävyiltään kevyitä kont-
rastiksi ulkopinnan syville, maanläheisille materiaaleille. 
Lähtökohtaisesti seinäpinnassa on näkyvissä kantava 
CLT-rakenne, mutta näyttelykohtaisesti ripustusseiniä 
käsitellään erilaisilla pintamateriaaleilla, jotka joko ovat 
helposti vaihdettavissa tai kestävät reikien tekemistä säi-
lyttäen siistin ulkomuodon.

Puumateriaalit on käsitelty vaalealla vahauksella, mikä 
vähentää puun materiaalisuuden näkymistä ja tekee pin-
noista neutraalimman värisiä helpottaen siten näyttelyi-
den suunnittelua. 

Alakatto on koivuvaneria, joka on myös käsitelty vaaleal-
la vahauksella ja on visuaalisesti vastaava CLT-pinnan 
kanssa. Perusvalaistus, ilmanvaihto ja sähköliitännät on 
integroitu katon ja seinän väliin jäävään kuiluun, joka ei 
hahmotu kuin suoraan alhaalta katsottaessa (rakenne-
leikkaus s. 99).

Betonilattia on pigmentoitu vaalean harmaaksi.
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6.3 Toiminta

Uudisrakennuksen arkkitehtoninen konsepti on esitellä vierailijoille 
Albert Edelfeltin tila pelkistyneimmillään. Vanhan ateljeen pinta-alan 
ja tilavuuden tuominen uudisrakennuksen kantavaksi teemaksi luo 
kahden kulttuurirakennuksen välille vahvan siteen.

Uudisrakennuksen hahmo itsessään on kuin tontille viskattu esine, joka 
ei tunnu varsinaisesti välittäneen juurikaan siitä, mihin se on pudonnut. 
Todellisuudessa sijoittumisen yksityiskohdat aina etäisyyksistä tontin 
reunoihin ja ulkoseinien kallistuskulmiin ovat tarkoin harkittuja siirtoja 
optimaalisen galleriarakennuksen synnyttämiseksi. 

Ainoa asia, joka ei suunnitteluvaiheessa ole joutunut optimoinnin ham-
paisiin on rakennuksen keskelle jäävä atriumpiha – täsmälleen Albert 
Edelfeltin ateljeen kokoinen kappale on suunnattu tismalleen samaan 
ilmansuuntaan kuin sen esikuva vain kymmenien metrien päässä. Koko 
suunnitelman ydin tiivistyy tähän pihaan, ”valoateljeeseen”.
 
Saapuessaan uudisrakennukselle vierailija ei ole nähnyt vanhaa ateljeeta 
kuin vilaukselta. Hän ei ole ehtinyt muodostamaan mielipidettään sen 
ulkonäöstä tai ulkomuodosta. Uudisrakennuksen idean kannalta tämä 
on olennaista. Galleriarakennukseen sisään astuessaan vieras törmää 
aivan ensimmäiseksi näkymään valoateljeesta. Ilman ennakkotietoja ei 
tätä Edelfeltin ateljeen tilallista paria kenties yhdistä vanhaan raken-
nukseen alkuunkaan. Pian ensisilmäyksen jälkeen keskuspihan ajatus 
kuitenkin selviää – kenties oppaan kertomana tai infografiikoista. Tässä 
vaiheessa vierailija alkaa muodostaa mielikuvia vanhasta ateljeesta, joka 
onkin hänen seuraava vierailukohteensa. Kiinnostavaa on, miltä osin 
ihmisen galleriarakennuksessa luomat kuvitelmat ateljeesta vastaavat 
vanhan rakennuksen todellista luonnetta.

Galleriatilana uudisrakennus on luonteeltaan vahvasti sisäänpäin kään-
tynyt. Suoraa valoa tilaan tulee vain vähän. Voimakas luonnonvalo ei 
sovi taiteen esittämisen tiloihin, mutta galleriarakennuksen monikäyt-
töisyysaspektien vuoksi ei ole syytä jättää tilaa kokonaan keinovalais-
tuksen armoille. Pääluonnonvalonlähteenä onkin keskelle jäävä atrium-
piha, valoateljee, jonka kautta valo ohjautuu tilaan pehmeästi, muttei 
paahtavasti. Tämänkaltainen valo tuo tilaan luonnollisen yleisvalon ja 
saa sen elämään vuorokauden ajan mukana. Näyttelykohtaisesti tilaa 
valaistaan erilaisilla keinovaloilla. 

Korostaakseni valopihan elämyksellisyyttä tilan ensisijaisena valonläh-
teenä, jätin yleisötilasta pois sekundääriset aukotukset koillisnurkan 
näkymäikkunaa lukuun ottamatta. Kokemuksen voimistamiseksi luon-
nonvaloelementti on myös sijoitettu keskelle avointa yleisötilaa – kulku 
gallerian ympäri tapahtuu siis koko ajan valoateljeeta kiertäen.

Paitsi että keskuspiha, valoateljee, on itsessään kuin taideteos – instal-
laatio, joka kertoo meille Albert Edelfeltin ateljee-elämän tilasta ja va-
losta – se on myös toiminnallisesti monipuolinen tilanjakaja. Avattavien 
lasiseinien ansioista sisäpiha on mahdollista ottaa käyttöön osana erilai-
sia näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia (toimintaesimerkkejä s.104–105). 
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Tuloilmansuuntaan ikkunaton yleisötila ei anna vierailijalle vihjettä-
kään siitä, mitä sisällä odottaa. Sisäänkäynti tapahtuu matalan (2400 
mm), katetun viillon kautta (leikkaus s.86–87). Oven avattuaan vierai-
lija astuu ”kuistille” keskuspihalta säteilevän valon maalaillessa ympä-
röivää tilaa. ”Kuisti” on uudisrakennuksen sisäänkäyntieteinen, jonka 
koko ja materiaalimaailma jäljittelevät vanhan ateljeen kuistin vastaavia 
ominaisuuksia. Suoraan edessä avautuu näkymä laseilla erotetun kes-
kuspihan läpi koko yleisötilaan. Uudisrakennuksen ulko-ovea vasta-
päätä aukeavat lasiovet tarjoavat suoran käynnin myös kuistilta suoraan 
keskipihalle, valoateljeeseen. 

Sisäänkäynnistä suoraan oikealle aukeavat museomyymälä ja kahvila 
sekä oppaan työpiste. Näiden tekijöiden muodostama houkutus johdat-
taa vierailijat lipunmyyntiin ja valitsemaan toivotun kiertosuunnan uu-
disrakennuksen kokemiseen. Kierros jatkuu vastapäivään ensin suureen 
galleriatilaan ja sen jälkeen pienemmän galleriatilan kautta koillisnur-
kan ”näkymähuoneeseen”. Näkymähuone toimii parhaiten kierroksen 
lopussa, sillä yleisötilan ainut näkymä rakennuksen ulkopuolelle löytyy 
sieltä. Maisema ikkunasta aukeaa ulkopuolella maata pitkin suoraan 
vanhalle ateljeelle, ja antaa samalla signaalin seuraavasta etapista.

Bruttoala: 224 m2

Hyötyala: 188 m2

Tilavuus: 667 m3

Museon yleisötilat ovat siis periaatteessa yksi suuri tila, jonka ulkosei-
nien diagonaalista poikkeava valoateljee jakaa useampien erihenkisten 
tilojen sarjaksi. Myös sisäpuolella näkyvissä oleva harjakattomuoto ko-
rostaa vaikutelmaa pienemmistä tiloista yhden suuren sisällä. Se muun 
muassa erottaa suuren näyttelytilan itsenäiseksi kokonaisuudeksi ilman 
tilojen fyysistä erottamista toisistaan. Näköyhteys tilojen välillä säilyy 
aina valoateljeen lävitse.

Muodoltaan uudisrakennus on neliö, jonka sivun pituus on 16 400 mm. 
Aputilat on järjestelty funktionaalisesti rakennuksen länsisivulle. Apu-
tilojen keskittäminen yhdelle reunalle vähentää hukka-alaa, ylimääräi-
siä väliseiniä ja keskittää talotekniikan mahdollisimman pienelle alueel-
le. Edellä mainituin keinoin voidaan vaikuttaa rakennuksen käyttö- ja 
rakennuskustannuksiin.

Kalustettu pohjapiirustus
(+bussilastillinen vierailijoita)
1:100

m 5 101
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GSEducationalVersion
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yleisvalaistus seinän ja katon rajapinnan upotuksessa
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kohdevalokisko, upotettu yläharjoihin, valolähteet irrotettavissa.

siirrettävät lasiseinät, h=2400 mm, verhokisko lasin ja katon rajapinnan upotuksessa
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Talotekniikan puolesta uudisrakennus voidaan jakaa kahteen osaan: 
yleisötilaan ja aputiloihin. Koska yleisötilan ideana on olla mahdol-
lisimman selkeä, rajaukseltaan suoraviivainen tila, jotta keskelle jäävä 
koordinaatistosta poikkeava valopiha korostuu, tuli luontevaksi sijoittaa 
aputilat yhdelle seinustalle puikkomaiseksi jonoksi. 

Eri seinustoista parhaaksi aputiloille valikoitui länsireuna useammas-
takin syystä. Luoteisnurkan henkilökunnan sosiaalitilasta/keittiöstä on 
mahdollista avata näkymä saapumissuuntaan ja mahdollistaa näin op-
paan varautuminen saapuviin vierailijoihin. Lounaisnurkan varastotila 
toimii paitsi Säätiön arkistona, myös näyttelyiden kuljetuspakkausten 
ja rakentamisvarusteiden väliaikaisena säilönä. Myös näyttelyesinei-
den kuljetus galleriatilaan tapahtuu varaston suurten pariovien kautta. 
Siksi varasto oli loogista sijoittaa tienpuolelle, mutta mahdollisimman 
kauas yleisösisäänkäynnistä. Keskelle jäävien vessojen sisäänkäynnit on 
häivytetty yleisötilasta vetämällä ne pieneen, matalaan syvennykseen 
museomyymälän seinästä. Tällä pienellä eleellä vessojen ovet jätetään 
päätilasta sivuun ilman neliöiden hukkaamista ja samalla museomyy-
mälä saa lisätilaa muuten hieman ahtaaseen siirtymään sen ja suuren 
galleriatilan välillä.

Paitsi tilojen toiminnan kannalta, länsireuna oli optimaalisin paikka 
aputilojen sijoittamiselle myös maaston muotojen ja maaperän kannal-
ta. Rakennusalustana on kallio, jota joudutaan joka tapauksessa louhi-
maan. Rakennus on perustettu maavaraisesti ja maasto nousee nopeasti 
Edelfeltin polulta (lännestä) vanhalle ateljeelle (itään). Kaikki vesi- ja 
viemäriliitäntöjä tarvitsevat tilat jäävät siis sille puolelle, jossa on joka 
tapauksessa enemmän tilaa asennuksille lattiatason alapuolella. Raken-
nus liitetään kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon, jonka linjaus 
kulkee Edelfeltinpolun alla, tontin länsireunassa. 

Rakennuksen ilmanvaihto hoidetaan koneellisesti. IV-kone sijaitsee 
lounaisnurkan varastossa/teknisessä tilassa. Tuloilma otetaan eteläjul-
kisivulta säleikön kautta ja poistoilma ohjataan ulos katon läpi kaak-
koisnurkan lähettyviltä. Ilmanvaihtoputket rakennuksen sisällä kiertä-
vät melko tarkasti yleisötilan reunoja. Ilmaa vaihdetaan seinän ja katon 
liittymäkohtaan jätetyn uran kautta siten, ettei yleisötilaan tarvitse si-
joittaa näkyviä ilmanvaihtoritilöitä.

Koneellinen ilmanvaihto tukee rakennuksen käyttöä parhaiten. Taide-
teokset vaativat tasaisen sisäilman, joka ei saa olla liian kuiva tai liian 
kostea. Rakennuksessa yhtäaikaisten vierailijoiden määrä vaihtelee 
myös suuresti – on yhtä tyypillistä saada vieraaksi muutaman ihmisen 
seurue, kuin bussilastillinen matkailijoita. Uudisrakennus on lähtökoh-
taisesti suuremmassa käytössä kesäaikana, mutta sen toivotaan mah-
dollistavan myös talviaikaiset tilaisuudet. Koneellisesti  ilmastointia voi 
helposti säädellä käytön mukaan.

Rakennusta lämmitetään betonilattiaan valetulla lattialämmityksellä.

Talotekniikasta on konsultoitu Leino Kuuluvaista (DI, energia- ja 
LVI-tekniikka).

tekninen pohjapiirustus
(+talotekniikan periaatteet)
1:100

m 5 101
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21 3
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5. Museonhoitajalle avoimet tilat
Museon oppaalla on pääsy kaikkiin uudis-
rakennuksen tiloihin. Hänen työpisteensä 
sijaitsee avoimessa yleisötilassa. Oppaan 
sosiaalitila on minikeittiön yhteydessä työ-
pisteen takana. Museo-opas hallinnoi myös 
arkistoa, väliaikaista varastointia ja teknisen 
tilan kulkua. 

7. 1-20 vierasta 
Rakennuksen kierto toimii parhaiten pie-
nille ryhmille. Tällöin sisäänkäyntiin ei syn-
ny ruuhkaa, ja reitti valopihan ympäri soljuu 
luontevasti lipunmyynnin kautta vastapäi-
vää näkymähuoneelle.
   Sisäänkäynti tapahtuu katettua luiskaa pit-
kin. Rakennuksen sisätilat ovat esteettömät.

8. 20-60 vierasta
Suuremman ryhmän pyrkiessä yhtäaikai-
sesti sisään galleriaan sisäänkäynti saattaa 
paikoin ruuhkautua. Tällöin ihmisjoukko 
hakeutuu helposti kiertämään näyttelyä 
sekä myötä- että vastapäivään. Vaikka tila 
toimiikin elämyksellisesti paremmin alle 20 
hengen ryhmälle, ei isompikaan ryhmä aja 
sitä suorituskyvyn rajoille.

9. Näyttelyn rakentaminen ja purku
Näyttelyiden rakentaminen ja purku ta-
pahtuu lounaisnurkan suurten pariovien 
kautta varaston läpi. Taideteokset on help-
po tuoda sisään suoraan tielle suunnatusta 
huolto-ovesta. Kuljetuspakkaukset ja raken-
nusvälineet säilytetään varastotilassa, joka 
toimii luontevasti kuin eteisenä taideteok-
sille.

4. Yleisölle avoimet tilat
Museon yleisötila koostuu galleria- ja lipun-
myyntitilasta, keskelle jäävästä valoateljeesta 
ja vessoista. Tilat ovat avoimet vierailijoille 
museon aukioloaikoina.
   Poistuminen hätätilanteessa tapahtuu pää-
oven ja huolto-oven kautta.

6. Huoltohenkilökunnalle avoimet tilat
Uudisrakennuksen tekninen tila sijoittuu 
rakennuksen lounaisnurkkaan. Tilaan on 
pääsy sekä gallerian kautta että ulkoa. Huol-
tohenkilökunnalla voi siis olla pääsy vain 
teknisiin tiloihin ja varastoon, mikä mah-
dollistaa tietyissä tapauksissa esimerkiksi 
taloteknisten ja pihan hoidollisten toimen-
piteiden suorittamisen ilman museon hen-
kilökunnan läsnäoloa.

1. Hulevedet
Rakennuksen keskipihalle satava vesi johde-
taan huokoisen maa-aineksen läpi imeytet-
tynä perustusvaiheessa rakennettuja salaojia 
pitkin viemäriverkostoon. Salaojat tehdään 
tarpeeksi tilaviksi, että ne vetävät myös hy-
vin nopeasta lumen sulamisesta aiheutuvan 
huleveden. Tarvittaessa pihalle on myös 
mahdollista asentaa ylimmän maakerroksen 
alle lämmittävä verkko, jolla voidaan pi-
dentää keskipihan käyttöikää myöhempään 
syksyyn tai sulattaa kerääntynyttä lunta.

2. Kate
Keskipihan kattamiseen on tarjolla useita 
vaihtoehtoja. Kattomuoto mahdollistaa eri-
laiset rakenteet keveistä ”festivaalimaisista” 
lisäosista aina kattoon itseensä integroita-
viin mekaanisiin katesysteemeihin.

3. Sadevesijärjestelmä 
Sadevesikourut on sijoitettu osille pohjois- 
ja eteläjulkisivuja sekä koko pituudessaan 
kattoharjojen väleihin. Vesikourut ovat kal-
tevat itä- ja etelä julkisivuille, joihin sijoite-
taan myös julkisivulaudoituksen sisäpuolelle 
integroitava syöksytorvi. Vesikourut voidaan 
puhdistaa ulkokautta normaaleilla käytän-
nöillä. Vihreät rastit osoittavat puhdistus-
kohdat.

Käyttäjät

Kulku

Huolto



86

+19.545

+22.645

katettu sisäänkäynti

rakennuksen nimi 
kuparikirjaimin ja 
seinään upotettu 

ilmoitustaulu

piha

reitti ateljeelle

“kuisti”

vanhan ateljeen kuistin 
kokoinen muistuma, erottuu 
muusta uudisrakennuksesta 

materiaalimaailmallaan

valoateljee

Ulkotila. 300 mm lattiatason 
alapuolella. kevyttä metsämäistä 

kasvillisuutta 
– pieni pala luontoa.

galleria

Pinta-alaltaan näyttelytiloista suurin 
visuaalisesti yhtenäinen “huone”.

+17.145

A-A
1:100 m 5 101
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Leikkaus A–A. Tämä leikkaus havainnollistaa erilaisten yleisötilojen 
suhdetta pienen rakennuksen sisällä. 

Sisäänkäynti uudisrakennukseen tapahtuu katetun ulkotilan kautta ra-
kennuksen pohjoisreunalta. Syvennyksen päätyyn on  kiinnitetty muse-
on nimikyltti ja seinään upotettu ilmoitustauluvitriini. Näiden vieressä 
aukeava pääovi johdattaa sisätiloihin.

Kontrastiksi sisäänkäyntisyvennyksen tummuudelle ja mataluudelle 
vierailija saapuu seuraavaksi täydessä korkeudessa aukeavaan vaaleasä-
vyiseen tilaan. Edessä aukeava valopiha korostaa kontrastisuutta. Uu-
disrakennuksen eteistila on muistuma vanhan ateljeen kuistista, ja se 
symbolisoi rakennuksessa eräänlaista siirtymää vanhalta, historialliselta 
Edelfeltin ateljeen tontilta sen nykyaikaiseen täydennysosaan. 

Valopiha on gallerian sisätilojen lattiatasosta 300 mm alempana oleva 
maapohjainen ulkotila. Sen kevyt, metsämäinen kasvillisuus tuo galle-
riaan aavistuksen Edelfeltille itselleen hyvin tärkeästä inspiraation läh-
teestä: suomalaisesta luonnosta.

Eteläreunan galleriatila on rakennuksen näyttelytiloista suurin. Se on 
myös rakennuksen suurin kattomuodon visuaalisesti erottama yhte-
näinen huone. Galleria on koko pituudeltaan keskeltä korkea tila, joka 
nauttii valopihan läpi siivilöityvää pehmeää pohjoisvaloa. 
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+19.545

+22.645

+17.145

Huolto

Yhdistetty varasto, 
huoltosisäänkäynti ja 

tekninen tila. 

galleria

Pinta-alaltaan näyttelytiloista suurin 
visuaalisesti yhtenäinen “huone”. 

Korkea katto (4500 mm) mahdollistaa 
ripustukset ja suurikokoisemmat 

veistokset.

B-B
1:100 m 5 101
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Leikkaus B-B. Tämä leikkaus havainnollistaa yleisötilojen suhdetta län-
sireunan aputiloihin.

Huolto- ja varastotilat ovat lähtökohtaisesti matalaa tilaa. Yhdistetyn 
arkiston, teknisen tilan ja huoltoeteisen päälle on varattu tilaa talotek-
niikalle, mutta osittain tilaa on mahdollista hyödyntää myös varastona.

Kattoharjaa pitkin otettu leikkaus suuremmasta galleriatilasta havain-
nollistaa tilan potentiaalia esitellä suuria veistoksia tai katosta ripustet-
tavia teoksia.
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GSEducationalVersionGSEducationalVersion

1. Tyypillinen 
näyttelykierto

museo-
myymälä

“kuisti” näkymähuone pieni galleria suuri galleria museokahvio

2. Luento 70 hlö
 ja buff etlounas

3. Illallisjuhla 
ja bändi lavalla

12 000 mm / h=2400-4500 mm 13 000 mm / h=2400-4500 mm 8 000 mm / h=2400-4500 mm
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Sisäseinäavaus ja kalustusluonnos. Kulku yhtenäisen yleisötilan läpi on 
luonnollista ja sujuvaa. Tilan henki vaihtelee pitkin kierrosta kunkin 
tilan tarjoaman sisällön mukaan. Koska reitti gallerian läpi kiertää aina 
tilan keskellä aukeavaa valopihaa, määrittelevät katon muoto ja ulkosei-
nien korkeus tilojen optimaalisimman käyttötarkoituksen. 

Museomyymälän ja kahvion kalustus peilailee itse rakennuksen tyyliä 
ja materiaalimaailmaa. Myymälän kalustus on liikuteltavaa, puuvalmis-
teista ja vähäeleistä – esittelytasot ja vitriinit ovat visuaalisesti samaa 
sarjaa oppaan työpisteen kanssa. Massiivipuuseinään integroidut hyllyt 
ovat avattavissa ja suljettavissa tarpeen mukaan.

Näkymähuone on yleisötilan kierrosta eniten erillään. Myös tilan tun-
nelma on muihin yleisötiloihin nähden poikkeava: avoimen tilan ainoa 
näkymä rakennuksen ulkopuolelle aukeaa tästä huoneesta kääntäen 
ajatukset pois uudisrakennuksen näyttelyistä ja kohdistaen ne Albert 
Edelfeltin historialliseen ateljeehen. Säätiöllä on hallussaan lahjoituksi-
na saatuja Edelfeltin ateljeen henkeen sopivia huonekaluja, joiden käyt-
töä näkymähuoneen kalustamisessa tulee tutkia.

Pienessä galleriassa seinälle ripustetun taiteen katseluetäisyys määrit-
telee myös esitettävien teosten kokoluokan. Tilan ja seinän pinta-ala 
kannustavat esittelemään pieniä, läheltä katsottavia teoksia. Tämän-
kaltainen ripustus saa ihmiset kerääntymään lähekkäin taiteen äärelle. 
Gallerian intiimiyttä korostaa myös kattomuoto, joka paloittelee ripus-
tusseinän pienempiin osiin ja luo sen sisälle mökkimäisen tilan.

Suuri galleria sen sijaan on kattomuotonsa puolesta selkeä ja suoralin-
jainen. Korkeaa ripustusseinää on runsaasti ja tilan pinta-ala ja muoto 
mahdollistavat teosten katselun kauempaa. Yksi katon yläharjapalkeista 
halkoo tilaa täsmälleen sen keskeltä ja tekee suuresta galleriasta poten-
tiaalisen tilan myös ripustettavien teosten esittämiselle. 

Taiteen ripustamiseen erinomaista seinäpintaa on galleriatiloissa yh-
teensä noin 30 juoksumetriä, korkeudeltaan 2400 mm–4500 mm. Näyt-
telykohtaisesti seinäalaa voidaan laajentaa erilaisilla ripustusseinillä.

Käytön muunneltavuus. Uudisrakennus on ensisijaisesti galleria- ja in-
forakennus, mutta museon toiminnan monipuolistumisen myötä sen 
tulisi mukautua myös erilaisten tapahtumien alustaksi. Viereisen sivun 
kaavio esittelee kolme eri tapaa järjestää galleria tapahtumakohtaisesti. 

1) Tyypillisimmässä tapauksessa uudisrakennus toimii galleriatilana, 
jossa tila kierretään valopihan, lipunmyynnin ja galleriatilojen kautta 
näkymähuoneeseen ja takasin ulos.

2) Tilassa on myös mahdollista järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia, 
kuten seminaaripäiviä. Suureen galleriaan voidaan sijoittaa 70 hengen 
katsomo ja luennoitsijan tila valkokankaineen. Tässä skenaariossa li-
punmyynti toimii vieraiden vastaanottopisteenä. Pienoiskeittiö on an-
taa mahdollisuuden valmistella etukäteen tilatut lounastarjoilut buffet-
tyyliin vierailijoille ja pystypöytiä ruokailua varten voi säätilan mukaan 
levitellä sekä sisätiloihin, että valopihalle.

3) Illallisjuhlat järjestettäessä ruokapöydät valtaavat galleriatilat. Li-
punmyyntiin on tuotu siirreltäviä naulakoita. Valopihan lasiseinät voi 
avata joko kokonaan tai osittain, jolloin pihasta tulee luonteva esiinty-
mispaikka esimerkiksi bändille tai puhujille. Näköyhteys valopihalle on 
hyvä kaikista pöydistä.
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Näkymähuoneesta ateljeelle
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Koillisesta
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Vesikate, kuparilevy

Pitkittäissuuntaiset primääripalkit. Liimapuupalkki. 
150*1000/850 mm kallistus itään, vedenpoisto.

Kattoelementti, sis. lämmöneristys.  
Optiona poikittaistuetut kattoelementit,
 jolloin sekundääripalkit jätetään pois.

Väliseinä. CLT-elementti, 100 mm.

Välipohja. CLT-levy, 150 mm. Aputilojen päällä, yläpuolinen 
osa varattu tekniikalle.

Kantava rakenne, CLT-elementti. Seinän pituus 16 000 mm, 
jaettu 3 kpl 4000 mm palaan elementtikoon mukaan.

Lämmöneristys.
Pystyrakenne 48 mm*148 mm.

Julkisivulaudoitus. Pysty. 28 mm*80 mm.
Käsitelty tervalla. 

Poikittaiset sekundääripalkit. Liimapuupalkki. 
90*450 mm. Pituus 1000-3500 mm.

Alakatto. Koivuvaneri, vaalea vahaus.

Alapohja. Maavarainen, betoni. 
Visualisesti sama pinta jatkuu sisäpihan 
sokkelista sisätilan lattiaksi.

Liukulasiseinät. Lasijako 600 mm-2 000 mm.
Avattavissa ja suljettavissa käyttötarpeen mukaan.
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6.4 Rakenne

Rakennuksen kantavan rakenteen muodostavat CLT-elementit (Cross 
Laminated Timber). CLT-levyt ovat massiivipuusta valmistettuja ra-
kennuselementtejä, jotka koostuvat ristikkäin liimatuista puulevyker-
roksista. Rakennusmateriaalina CLT-levyillä on hyvät rakenteelliset 
ominaisuudet, hyvä palonkestävyys ja niiden pystyttäminen on nopeaa 
pitkälle viedyn esityöstön ansiosta. Galleriakäyttöön CLT-seinät ovat 
hyvä ratkaisu, sillä paksu seinä kestää painavienkin taideteosten kiinnit-
tämisen. Näyttelytilojen ripustusseinille tulee kuitenkin valita erillinen 
pintamateriaali, joka säilyy siistinä useampien näyttelyiden ajan tai on 
vaihdettavissa näyttelykohtaisesti.

Ulospäin rakenne näyttäytyy vähäeleisenä. Pystylaudoitettu julkisivu 
kohtaa betonisokkelin tarkasti samaan tasoon mitoitetussa liittymä-
kohdassa siten, että molemmat pintamateriaalit pysyvät samassa pin-
nassa (rakenneleikkaus s. 99). Sokkeli on valettu paikallaan käyttäen 
lautamuottia, mikä jättää myös sokkeliin puumaisen pintakuvioinnin. 
Sokkelissa käytetty betoni sävytetään vastaamaan puujulkisivun sävyä.

Sadevesikourut on tuotu katonrajassa julkisivulaudoituksen taakse, 
muttei rakenteen sisään. Katon harjalinjan mukaiset sadevesikourut 
ovat loivasti kallellaan itäjulkisivulle. Vedenpoisto tapahtuu julkisivu-
laudoituksen takaa kulkevia syöksytorvia pitkin maahan ja sadevesivie-
märeihin itä- ja eteläjulkisivuilla. (sadevesikaavio/nro. 3 s.85)

Ikkunapinnat on tuotu samaan tasoon laudoituksen ja sokkelin kautta 
kylmien julkisivulasien avulla. Aputiloissa varsinainen tuuletusikkuna 
aukeaa normaalisti, mutta julkisivulasi on kiinteä. Yleisötilassa myös ik-
kuna on kiinteä. (rakenneleikkaus s.96–97). Tuomalla laudoitus, sokkeli 
sekä ikkunalasit keskenään samaan tasoon, luodaan vaikutelma rauhal-
lisesta, yksiaineisesta kappaleesta.

Sisäänkäyntikatoksen luiskan käsijohde on integroitu seinään. Katok-
sen lyhyemmälle ulkoseinälle on sijoitettu museon nimikyltti siroin 
kuparikirjaimin. Nimen vieressä on seinään upotettu ilmoitusvitriini, 
jossa tiedotetaan esimerkiksi tulevista tapahtumista tai poikkeusauki-
oloajoista. (s.100–101)

Rakennuksen sisäpuolelle, museomyymälän seinään, on integroi-
tu CLT-rakenteinen säilytysjärjestelmä. Avattavat ja suljettavat levyt 
kiinnittyvät tukevasti paikoilleen kun niiden päälle lasketaan tavaroita 
(s.102–103).
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ikkuna detalji
seinä, alapohja, räystäät OK?

AP

betonivalu 100 mm

polystyreeni 100 mm

betonivalu 150 mm

salaojituskerros min 200 mm

perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

+17,145

+19,745

– +22,645

+19,545

+22,645

+16,845

YP
Vesikate, kupari 0,7 mm 
aluslauta, vaaka 25 mm k600
tuuletusväli, koolaus 98 mm k600
aluskate + vaneri, 15 mm
tuuletusväli, koolaus 98 mm k600
tuulensuojalevy 12 mm
lämpöeristävä kattoelementti, 310 mm
vaakakoolaus, tila sähköasennuksille, alakaton kiinnitys, 390 mm k600
koivuvaneri 15 mm

AP
betonivalu, tasoitettu, lättialämmitys, 100 mm
polystyreeni, 100 mm
betonivalu, 150 mm
polystyreeni, 100 mm
tasoitushiekka, 20 mm
suodatinkangas
salaojituskerros, min 300 mm
perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

US 2
ulkoverhous, lehtikuusi, 28*80 mm
vaakarimoitus, 22*22 mm k600
pystykoolaus (+ tila syöksytorville), 120*48 mm k600
tuulensuojalevy, 25 mm
lämmöneriste, puukuituvilla 148 mm
kantava rakenne, CLT, 100 mm

rakenneleikkaus, pysty
1:25



GSEducationalVersion

Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä

ikkuna detalji
seinä, alapohja, räystäät OK?

AP

betonivalu 100 mm

polystyreeni 100 mm

betonivalu 150 mm

salaojituskerros min 200 mm

perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

+17,145

+19,745

– +22,645

+19,545

+22,645

+16,845

US2

AP1

YP1

verhokisko upotettu 
liitoskohtaan

valaisinkisko
upotettu 
harjaan

Ilmanvaihto 
ja yleisvalaistus

upotettu liitoskohtaan



100
GSEducationalVersion

1
 2

0
0

1 080

2
 4

0
0

9
3
3

1 320

2
 1

0
0

3
0
0

9
1
0

1
3
0

2
 4

0
0

3
 0

0
0

8°

a l B e R t 
eDelFeltIN
a t e l j e e

sisäänkäyntisyvennyksen periaatteet
1:25



101
GSEducationalVersion

1
 2

0
0

1 080

2
 4

0
0

9
3
3

1 320

2
 1

0
0

3
0
0

9
1
0

1
3
0

2
 4

0
0

3
 0

0
0

8°



102

GSEducationalVersion

Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä

5 328 1 320

6
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

2
 4

0
0

300 1 000 200 1 000 200 1 000

2
 1

0
0

1
 0

0
0

300

3
0
0

4
0

40

Museomyymälän
kalustustuksen periaatteet

1:25

A

A



103

GSEducationalVersion

Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä

5 328 1 320

6
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

2
 4

0
0

300 1 000 200 1 000 200 1 000

2
 1

0
0

1
 0

0
0

300

3
0
0

4
0

40

A

A



Toisinaan suojaisa ulkotila voi tuoda 
lisäarvoa teoksille,  esimerkiksi 
suurikokoisille veistoksille, joita 

olisi mahdotonta esitellä pelkästään 
sisätiloissa.

Rakennuksen sisälle jäävä ulkotila 
toimii normaalitilanteessa luonnollisena 

jatkeena näyttely- tai kahvilatilalle.

Koko museon sydän on kuitenkin 
Albert Edelfeltin vanha ateljee. 

Uudisrakennuksen sielu on muistuma 
siitä – rakennuksen keskelle jäävä 

Valoateljee.



Kaiken kaikkiaan keskuspiha, Valoateljee, 
on myös sekä historiallisen viittauksensa, 

että ainutlaatuisen asemansa 
galleriatilojen luonnonvalonsäätelijänä 

inspiroiva paikka erilaisten taiteilijoiden 
töille. Kutsutaiteilijan teoksen 

esittely valopihalla voisi muodostua 
jokavuotiseksi perinteeksi.

Koska yleisötila on periaatteessa vain yksi 
iso suorakaide lasiseinien ollessa auki, 

se muodostaa myös mainion juhlatilan. 
Valopihalle on luontevaa sijoittaa vaikka 
lava bändille tai juhlapuhujille. Sisäpihan 

kattamismahdollisuus mahdollistaa 
onnistuneen tilaisuuden säästä 

riippumatta.

Kesän kulttuuritapahtumien kannalta 
avattavilla lasiseinillä varustettu valopiha 
luo täydellisen paikan esittävälle taiteelle. 
Performanssin tarpeen mukaan seiniä voi 

avata 1–4 suunnalta.
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Luonnoksia polkutyypeistä
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7.1 Jatkotoimenpiteet

Ateljeemuseon tarve uudelle info- ja galleriarakennukselle on kiistä-
mätön.  Museo on onnistunut pyörittämään toimintaansa samoilla fa-
siliteeteillä 50-luvun alusta lähtien, mutta tilojen riittämättömyys tulee 
selkeästi ilmi suurten vierailijaryhmien kanssa varsinkin kesän seson-
kiaikoina. 

Tontin nykyinen rakennuskanta ei myöskään kerro sen tarkoituksesta 
tai arvokkuudesta. Tienreunaan sijoitettu vanha museonhoitajan raken-
nus viittaa arkkitehtuurinsa puolesta asumiseen ja sen taakse sijoitettu 
varastorakennus luo tontin toimintoihin pirstaleisuutta. 

Uudisrakennuksen valmistumisen myötä museo kokonaisuudessaan 
tulee kokemaan tietynlaisen uudelleensyntymän. Tilat tulevat paitsi 
tukemaan historiamatkaa Edelfeltin ateljeelle, myös tarjoamaan mah-
dollisuuden museotoiminnan monipuolistumiselle. Vaihtuvat näyttelyt 
ja erilaiset tapahtumat tulevat ottamaan roolinsa museon tapahtuma-
kattauksessa. Tämä tarkoittaa myös vierailijamäärien kasvua, johon van-
hoilla tiloilla ei olisi ollut kapasiteettiä.

Tämän diplomityön aiheena oli suunnitella Albert Edelfeltin ateljee-
museon uudisrakennus. Tästä syystä työ keskittyy esittelemään tarkasti 
nimenomaan uutta galleriarakennusta, mutta ateljeemuseon kannalta 
tärkeäksi teemaksi nousee kuitenkin koko tontin kehittäminen uudis-
rakennushankkeen myötä. Jo ensimmäisellä tonttikäynnillä huomasin, 
että keskittyminen pelkästään rakennuksiin johtaisi suunnitelman vää-
rille raiteille. Tästä syystä olenkin prosessissani ajatellut tonttia itseään 

museona, sen rajoja ulkoseininä, ateljeeta päänäyttelynä ja uudisraken-
nusta eräänlaisena vastaanottona ja toisena näyttelytilana. Esittämäni 
pihasuunnitelmat antavat suuntaa ajatuksistani ateljeemuseon ulkoti-
loista, mutta vaativat päästä suunnitelluiksi samalle detaljitasolle, kuin 
uudisrakennus itse.

Säätiön tarkoituksena on myös tulevaisuudessa entisöidä vanha ateljee 
lähemmäksi sen alkuperäistä ulkoasua. Tämä muutos sopii hyvin uudis-
rakennuksen valmistumista seuraavaan museon temaattiseen muutok-
seen, jossa ateljeen rooli muuttuu museon monitoimitilasta itsenäiseksi 
näyttelyesineeksi. 

Suunnitelmani ”Valoateljee” tarjoaa hyvän pohjan uudisrakennuksen 
jatkosuunnitteluvaiheen käynnistämiselle.
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7.2 Yhteenveto

Kun kuulin ensimmäisen kerran ateljeemuseon uudisrakennuksen 
suunnittelutehtävästä, ymmärsin, että tämän kaltaiseen suunnitteluteh-
tävään nimenomaan minulla on annettavaa. Pienessä puurakennuksessa 
kohtasivat useat kiinnostuksen kohteeni: kulttuuri, taide, julkinen ra-
kentaminen, puurakentaminen, Suomen taidehistoria, monikäyttöisyys, 
taiteen esittämisen tilat sekä ennen kaikkea innostava problematiikka 
uudisrakennuksen suhtautumisessa historialliseen ateljeeseen.

Yhteistyö Albert Edelfeltin säätiön ohjausryhmän kanssa on ollut an-
toisaa alusta alkaen. Ryhmän jäsenet ovat antaneet suunnittelun tueksi 
paljon: äärimmäisen tärkeitä lähtötietoja tontin historiasta, selkeitä ja 
pitkälle pohdittuja ajatuksia uudisrakennuksen toiminnasta ja tilatar-
peista, sekä asiantuntevia ohjeita taiteen esittämisen tilojen ominai-
suuksista. Ohjausryhmä on pyrkinyt ohjaamaan suunnittelua nimen-
omaan käyttäjän näkökulmasta kertaakaan puuttumatta rakennuksen 
arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Tämä on antanut suunnittelulle mah-
dollisuuden kehittyä jatkuvasti nimenomaan siihen suuntaan, mihin se 
luonnollisimmillaan on ollut matkalla.

Suunnitelmani perustuu oleellisesti kokemukseen ateljeen hengestä. 
Useat tonttikäynnit sekä uppoutuminen Edelfeltin taiteeseen ja elä-
mään ovat paitsi syventäneet suhdettani vanhaan ateljeeseen, myös 
vahvistaneet ajatusta siitä, että nimenomaan ateljeetilan kokemuksen 
tuominen gallerian arkkitehtuurin pääajatukseksi on ollut oikea rat-
kaisu. Sitä on tukenut myös problematiikka suhteessa suuren uudis-

rakennuksen ja vaatimattoman alkuperäisen ateljeen välillä. Kun val-
tasuhteita tontin rakennusten kesken tasapainotetaan luomalla niiden 
välille kokemukseen perustuvia mielleyhtymiä, uudisrakennus ikään 
kuin alistuu osaksi vanhaa ateljeeta. Näin vältytään uudisrakennuksen 
arkkitehtuurin liialliselta laimentamiselta.

Vaikka lopullinen suunnitelma saakin vahvuutensa nimenomaan yksin-
kertaisuudestaan, on se käynyt läpi valtavan määrän hyvinkin rönsyileviä 
vaiheita. Vaihtoehtojen huolellinen analyysi on kuitenkin johtanut täs-
sä diplomityössä  esiteltyyn lopputulokseen, johon olen suunnittelijana 
varsin tyytyväinen. Kulunut vuosi on vahvistanut oman suunnittelupro-
sessini hallintaa ja syventänyt luottamusta omaan suunnittelutyöhöni. 

Suunnitelmaa diplomityöksi kootessani huomasin siellä täällä yksityis-
kohtia, joihin osasin antaa paremman vastauksen nyt, kuin kuukausia 
sitten niitä suunnitellessani. Odotankin mielenkiinnolla jatkosuunnit-
teluvaiheen alkamista alkuvuodesta 2018, jolloin pääsen pureutumaan 
syvemmälle Valoateljeen detaljikkaan.
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Kissa piirustuspöydällä



Haluan kiittää Albert Edelfeltin säätiötä ennakkoluulottomasta päätöksestä tilata 
luonnokset uudeksi galleriarakennukseksi arkkitehtiopiskelijoilta ja päätöksestä lähteä 
viemään prosessia eteenpäin suunnitelmani pohjalta. Erityiskiitos säätiön hallituksen 

asettamalle ohjausryhmälle Markku Välimäelle, Tuija Peltomaalle, Hanna Kaarina 
Syrjäläiselle sekä Susanna Petterssonille asiantuntevasta ja rakentavasta palautteesta

koko prosessin ajan – kanssanne on ollut ilo työskennellä.

Kiitos myös arkkitehtuurin laitokselle, jonka monipuolisen opettajakunnan ansiosta sain 
keskustella asiantuntijan kanssa diplomityöni ongelmista oli sitten kyseessä koukeroinen 

historia tai modernit puurakenteet. Suurimmat kiitokset kuuluvat toki diplomityöni 
valvoja Pekka Heikkiselle ja ohjaaja Pirjo Sanaksenaholle, joiden kannustavassa ja 

ammattimaisessa ohjauksessa puitiin niin suunnitelman arkkitehtonisia 
suuntalinjoja kuin puukuituvillan suhdetta sadevesikouruun.

Diplomitöitään samasta aiheesta työstivät kanssani rinnakkain Anna Kontuniemi ja 
Kiira Piiroinen. On ollut inspiroivaa työstää omaa diplomityötään seuraten kahden 

identtisistä lähtökohdista alkaneen suunnitelman kehittymistä täysin erilaisiksi 
kokonaisuuksiksi. Haluan kiittää ystäviäni Annaa ja Kiiraa.

Koko opintojeni puolesta minun on kiitettävä myös muita opiskelutovereitani, erityisesti 
Puumia. Seitsemän vuotta yliopistolla saattaisi olisi saattanut tuntua rankalta, 

ellette olisi tehneet niistä niin käsittämättömän hauskoja.

Suuri kiitos perheelleni ja läheisilleni – olisin pulassa ilman teitä.

Kiitos myös kaikille työpaikkani AOR:n pojille joustavuudesta diplomityöaikataulujeni 
suhteen. Ai niin, tarvisin kans ton arvostelupäivän vapaaks, onnistuuks?

Kiitos.



Ateljeen portailla.
ylhäällä: Karin Brandt, Albert Edelfelt, Nikolai von Etter, Erik Edelfelt, Lily von Etter

alarivissä: neiti Stillberg, Annie Edelfelt.
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Valoateljee – galleriarakennus Albert Edelfeltin ateljeemuseolle / diplomityö / Aalto-yliopisto / 2018 /Meri Wiikinkoski

VALOATELJEE

–  g a l l e r i a r a k e n n u s 

A l b e r t  E d e l f e l t i n 

a t e l j e e m u s e o l l e

Albert Edelfelt on suomalainen kultakauden taiteilija, joka työskenteli 
suurimman osan ajastaan Pariisissa, mutta palasi aina kesäisin maalaa-
maan kotiseudulleen Porvooseen. Haikkoossa sijaitsevan kesähuvilansa 
yhteyteen maalari rakennutti itselleen pienen ateljeerakennuksen vuon-
na 1883. Ateljee on koruton, maanläheinen ja nöyrä – hengeltään sa-
manlainen kuin monet Edelfeltin naturalistisista kuvauksista Haikkoon 
luonnosta ja asukkaista. 

Albert Edelfeltin säätiö lunasti ateljeen itselleen vuonna 1950-luvun 
alussa, yli 40 vuotta taiteilijan kuoleman jälkeen. Vuonna 1951 ateljee 
aloitti toimintansa Albert Edelfeltin ateljeemuseona. Nykypäivänä mu-
seo toimii edelleen lähes samoin fasiliteetein. Museo on auki toukokuun 
puolestavälistä syyskuun puoleenväliin. Vuosittain vierailijoita on noin 
2000–3500. 

Tuleva uudisrakennus antaa museon toiminnalle mahdollisuuden kas-
vaa. Paitsi että se luo mahdollisuuden esitellä erilaisia nykytaiteen näyt-
telyitä ja järjestää monipuolisia kulttuuritilaisuuksia, se ennen kaikkea 
tulee vapauttamaan vanhan ateljeen sen ylimääräisistä velvollisuuksista. 
Tulevaisuudessa ateljee saa nauttia arvoisestaan asemasta puhtaasti näyt-
telyesineenä: Albert Edelfeltin ateljeena sellaisenaan, kuin se taiteilijan 
käytössä oli. 

Toiminnallisesti uudisrakennuksen toivotaan laajentavan ateljeemuseon 
tapahtumakenttää. Uusien tilojen tulisi olla muunneltavia ja soveltua eri-
laisiin tehtäviin. Erilaisten näyttelyiden lisäksi uudisrakennus on paikka 

kokoontumisille, luentosarjoille, juhlille tai teatteriesityksille. Onnis-
tuessaan uudisrakennus kasvattaa koko ateljeemuseon tunnettavuutta 
paitsi paikallisesti myös kansainvälisesti.

Ateljeemuseon tontti on suunnilleen itä-länsi suuntainen, pitkän malli-
nen kaistale, jonka leveys on koko matkan ajan noin 40 metriä ja pituus 
yhteensä noin 140 metriä. Vaikka tontti ei ole pinta-alaltaan erityisen 
suuri, siihen mahtuu hyvin erilaisia kasvillisuusalueita. Kasvillisuustyyp-
pien vaihtelu pitkin tonttia aina sisääntuloreunalta rantaan saakka luo 
tontille kiinnostavan tilallisen vaihtelun jo pelkästään suomalaisen luon-
non monimuotoisuuden keinoin. Tontin tärkeimpinä näkyminä voidaan 
pitää juuri länsi-itä suuntaisia, kasvillisuusrajat ylittäviä linjoja tontin 
korkeimmalta kohdalta ateljeen luota Haikkoonselän vesistölle.

Saapuminen Albert Edelfeltin ateljeelle tapahtuu Edelfeltinpolkua pit-
kin tontin länsireunasta. Museotonttia lähestyttäessä nähdään tontin 
korkealle kohdalle sijoitettu punamultainen Edelfeltin vanha ateljee sekä 
sen viereen, lähelle tietä, laskeutuva uudisrakennus. Raja tontin ja tien 
välillä on vehreä. Leveähkö, kivituhkapäällysteinen polku merkitsee pää-
sisäänkäynnin tieltä tontille luontevasti. Näkymä tontille polkua pitkin 
ohjaa katseen sisäänkäyntiviillon seinämään, johon on kirjattu kuparikir-
jaimin museon nimi. 

Uudisrakennus sijoittuu tontin länsiosaan, miltei kiinni sen rajaan. Otta-
malla selvän kontaktin tielinjaan uudisrakennus kertoo asemastaan jul-
kisena kulttuurirakennuksena. Sijoittumista saapumisreunaan perustelee 
myös rakennuksen käyttötarkoitus: antaa ateljeen vierailijoille tarvittavat 
esitiedot siitä mitä he tulevat kokemaan jatkaessaan pidemmälle muse-
otontilla sekä konteksti työlle, jota Edelfelt vuosien saatossa ateljeellaan 
teki.

Rakennuksen asettaminen pieneen kulmaan tiehen nähden palvelee 
kahta tärkeää arkkitehtonista tarkoitusperää. Ensinnäkin, se ei aseta yh-
täkään julkisivuistaan muurimaiseksi esteeksi tielle päin ja pitää melko 
suuren massan pienipiirteisen tuntuisena. Toisekseen, se rakentaa tari-
naa ateljeelle saapumisesta: Ensimmäiset vilahdukset vanhasta ateljeesta 
nähdään jo saavuttaessa Edelfeltinpolkua pitkin pohjoisesta. Sen sijaan 
astuttaessa itse tontille, reitti on ohjattu siten, että suorin reitti osoittaa-
kin suoraan sisään uudisrakennukseen, joka on samalla tästä katsomis-
kulmasta peittänyt vanhan ateljeen taakseen.

Museokokonaisuuden kannalta olennaiseksi nousee myös muualla ton-
tilla tapahtuvan kulkemisen huomioiminen suunnittelussa. Pihapiirus-
tuksessa esitetty ehdotus tontin käsittelylle pyrkii luomaan koko ”ul-

koilmamuseon” läpi kulkevan reitin, joka ei toista itseään vaan tarjoaa 
kulkijalle jatkuvasti uusia näkökulmia ympäröivään luontoon luonnon 
itsensä avustamana vain minimalistisilla maastonmuokkauksilla. Taus-
ta-ajatus tontilla kulkemiselle on se, että mitä kauemmaksi tiestä ja uu-
disrakennuksesta kuljetaan, sitä villimmäksi ja luonnonomaisemmaksi 
ympäristö muuttuu. 

Uudisrakennuksen arkkitehtoninen konsepti perustuu kokemuksen 
ympärille, jonka sain vieraillessani ensimmäistä kertaa Albert Edelfel-
tin ateljeessa. Kansallismaalarin ateljee tuntui helposti lähestyttävältä, 
salaperäiseltä, koruttomalta – ja ennen kaikkea pieneltä. Vierailustani 
päällimmäiseksi kokemukseksi jäi pohdinta siitä, kuinka taiteilija on 
käyttänyt rakennusta: Missä hänen maalaustelineensä on ollut? Missä 
taulut olivat kuivumassa. Miten valo siivilöityi sisään säästä ja vuorokau-
denajasta riippuen? Tämän vuoksi päädyin tutkimaan ateljeeta sen koon, 
pinta-alan ja tilavuuden, perusteella jättämällä kaikki muut muistumat 
ateljeemiljööstä tietoisesti toisarvoisiksi.

Kiinnostavaksi huomioksi nousi, ettei ateljee itsessään olekaan niin pieni, 
kuin ensivaikutelma antoi ymmärtää. Kokemukseemme tilasta vaikuttaa 
hyvin paljon se, minkälaisessa ympäristössä olemme, mitä materiaaleja 
ympärillämme on käytetty, mistäpäin valo saapuu ja minkälaista valoa se 
on, ja ennen kaikkea: millä asenteella saavumme sinne.

Halusin tarjota ateljeen vierailijoille mahdollisuuden aistia puhtaasti 
Albert Edelfeltin tilan ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai harhaut-
tavia virikkeitä. Siksi suunnitelmani uudisrakennukseksi on rakennettu 
täsmälleen samankokoisen ja samaan ilmansuuntaan suunnatun tilan 
ympärille, kuin itse Edelfeltin ateljee. Vanhan ateljeen pinta-alan ja tila-
vuuden tuominen uudisrakennuksen kantavaksi teemaksi luo kulttuuri-
rakennusten välille vahvan siteen.

Uudisrakennuksen hahmo itsessään on kuin tontille viskattu esine, joka 
ei tunnu varsinaisesti välittäneen juurikaan siitä, mihin se on pudonnut. 
Todellisuudessa sijoittumisen yksityiskohdat aina etäisyyksistä tontin 
reunoihin ja ulkoseinien kallistuskulmiin ovat tarkoin harkittuja siirtoja 
optimaalisen galleriarakennuksen synnyttämiseksi. Ainoa asia, joka ei 
suunnitteluvaiheessa ole joutunut optimoinnin hampaisiin on raken-
nuksen keskelle jäävä atriumpiha.
 
Saapuessaan uudisrakennukselle vierailija ei ole nähnyt vanhaa ateljeeta 
kuin vilaukselta. Hän ei ole ehtinyt muodostamaan mielipidettään sen 
ulkonäöstä tai ulkomuodosta. Uudisrakennuksen idean kannalta tämä 
on olennaista. Galleriarakennukseen sisään astuessaan vieras törmää ai-

van ensimmäiseksi näkymään valoateljeesta. Ilman ennakkotietoja ei tätä 
Edelfeltin ateljeen tilallista paria kenties yhdistä vanhaan rakennukseen 
alkuunkaan. Pian ensisilmäyksen jälkeen keskuspihan ajatus kuitenkin 
selviää – kenties oppaan kertomana tai infografiikoista. Tässä vaihees-
sa vierailija alkaa muodostaa mielikuvia vanhasta ateljeesta, joka onkin 
hänen seuraava vierailukohteensa. Kiinnostavaa on, miltä osin ihmisen 
galleriarakennuksessa luomat kuvitelmat ateljeesta vastaavat vanhan ra-
kennuksen todellista luonnetta.

Galleriatilana uudisrakennus on luonteeltaan vahvasti sisäänpäin kään-
tynyt. Suoraa valoa tilaan tulee vain vähän. Voimakas luonnonvalo ei 
sovi taiteen esittämisen tiloihin, mutta galleriarakennuksen monikäyt-
töisyysaspektien vuoksi ei ole syytä jättää tilaa kokonaan keinovalaistuk-
sen armoille. Pääluonnonvalonlähteenä onkin keskelle jäävä atriumpiha, 
valoateljee, jonka kautta valo ohjautuu tilaan pehmeästi, muttei paahta-
vasti. Tämänkaltainen valo tuo tilaan luonnollisen yleisvalon ja saa sen 
elämään vuorokauden ajan mukana. Näyttelykohtaisesti tilaa valaistaan 
erilaisilla keinovaloilla. 

Korostaakseni valopihan elämyksellisyyttä tilan ensisijaisena valonläh-
teenä, jätin yleisötilasta pois sekundääriset aukotukset koillisnurkan 
näkymäikkunaa lukuun ottamatta. Kokemuksen voimistamiseksi luon-
nonvaloelementti on myös sijoitettu keskelle avointa yleisötilaa – kulku 
gallerian ympäri tapahtuu siis koko ajan valonlähdettä kiertäen.

Paitsi että keskuspiha, valoateljee, on itsessään kuin taideteos – installaa-
tio, joka kertoo meille Albert Edelfeltin ateljee-elämän tilasta ja valosta 
– se on myös toiminnallisesti monipuolinen tilanjakaja. Avattavien lasi-
seinien ansioista sisäpiha on mahdollista ottaa käyttöön osana erilaisia 
näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia. 

Suunnitelman vahvuus löytyy vuoropuhelusta vanhan ateljeen ja uuden 
gallerian välillä: Vaikka Valoateljee onkin nykyarkkitehtuurin vahva il-
mentymä, se ei voisi olla olemassa ilman alkuperäistä Albert Edelfeltin 
ateljeeta. 

Bruttoala: 224 m2

Hyötyala: 188 m2

Tilavuus: 667 m3
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vesialue

Tiheähkö kaislikko, jota voisi 
osittais karsia, jotta rannalle saisi 

enemmän tilaa oleskelulle sekä 
suoria näkymiä rantaviivasta.

rantavyöhyke

Sekametsää, enimmäkseen lehtipuita, pääasiassa koivuja. Tontin 
rajoilla metsä tiheämpää – voisi harventamalla avata suorempia 

näkymiä. Etelä- ja pohjoisrajoilla vanhoja kuusia aitamaisesti 
istutettuina.  Peitekasvillisuus korkeaa, pääasiassa saniaisia. 

mäntykangas

Puusto pääasiassa mäntyjä. Kallioperä lähellä pintaa, 
kasvualusta ohut. Aluskasvillisuus varvikkoa, mustikka 

hallitsevin. Paikoin avokalliota sekä muutamia 
kiviröykkiöitä. 

piha

Nurmikkoa, heinikkoa, niittymäisiä kohtia. 
Havu- ja lehtipuita. Osittain avokalliota. 

Miellyttäviä oleskelupaikkoja, puut pidetään 
harvemmassa ja matalampia, jotta piha-alue 

pysyy aurinkoisena.

Ateljee

Punaiseksi maalattu puu,
valkeat nurkkalaudat ja 
ikkunanpuitteet. Tumma 
huopakatto. 

Rantalaituri

Tontin potentiaalisin 
pysähdyspaikka. Avataan 
näkymiä Haikkoonselälle. 

Levähdyspaikat

Suurten korkeuserojen 
vuoksi tontti tarvitsee 
levähdyspaikkoja. Paikat 
sijoittuvat luontevasti 
esimerkiksi Edelfeltin 
töitä esittelevien taulujen 
yhteyteen. Mahdollisuuksia 
avata erilaisia näkymiä eri 
sijainneista.

Avustavat rakenteet

Jyrkimmissä kohdissa 
polkua voisi täydentää 
minimalistisilla portailla tai 
kaiteilla vierailukokemuksen 
helpottamiseksi.

Info- ja galleria

Uusi tulkinta  ateljeesta: 
puurunko, kuparikatto. 
Selkeästi suurempi massa 
pilkottu tontin mittakaavaan 
sopivaksi kruunumaisella 
harjakattomuunnelmalla.
Hillityt sävyt, aikaa ja säätä 
kestävät rehelliset materiaalit.

tie

Yhteys tielle loiva. Tontin 
julkisivu kutsuva.

alueleikkaus 
julkisivu tielle / 1:100
sisäänkäyntijulkisivu /1:100

m 5 101

1. Kupari
2. Lehtikuusi, tervakäsittely
3. Lasi, julkisivupintaan tuotu
4. Betoni, pigmenttikäsitelty tervatun 
    lehtikuusen (2) sävyyn

1

2
3

4

+22.645

+19.745+19.745

+17.145

+21.645

+19.745

+22.645

+22.645

+17.845
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GSEducationalVersion
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pohjapiirustus 1:50
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Vesikate, kuparilevy

Pitkittäissuuntaiset primääripalkit. Liimapuupalkki. 
150*1000/850 mm kallistus itään, vedenpoisto.

Kattoelementti, sis. lämmöneristys.  
Optiona poikittaistuetut kattoelementit,
jolloin sekundääripalkit jätetään pois.

Väliseinä. CLT, 100 mm.

Välipohja. CLT, 150 mm. Aputilojen päällä, yläpuolinen  osa varattu tekniikalle.

Kantava rakenne, CLT-elementti. Seinän pituus 16 000 mm,  
jaettu 3 kpl 4000 mm palaan elementtikoon mukaan.

Lämmöneristys. 
Puukuituvilla, 148 mm.

Julkisivulaudoitus. Pysty. 28 mm*80 mm. 
Käsitelty tervalla. 

Poikittaiset sekundääripalkit. Liimapuupalkki. 
90*450 mm. Pituus 1000-3500 mm.

Alakatto. Koivuvaneri, vaalea vahaus.

Alapohja. Maavarainen, betoni. 
Visualisesti sama pinta jatkuu sisäpihan 
sokkelista sisätilan lattiaksi.

Liukulasiseinät. Lasijako 600 mm-2 000 mm.
Avattavissa ja suljettavissa käyttötarpeen mukaan.

rakenneaksonometria
leikkaus A-A / 1:100
leikkaus B-B /1:100

+19.545

+22.645

katettu sisäänkäynti

rakennuksen nimi 
kuparikirjaimin ja 
seinään upotettu 

ilmoitustaulu

piha

reitti ateljeelle

“kuisti”

vanhan ateljeen kuistin 
kokoinen muistuma, erottuu 
muusta uudisrakennuksesta 

materiaalimaailmallaan

valoateljee

Ulkotila. 300 mm lattiatason 
alapuolella. kevyttä metsämäistä 

kasvillisuutta 
– pieni pala luontoa.

galleria

Pinta-alaltaan näyttelytiloista suurin 
visuaalisesti yhtenäinen “huone”.

+17.145

m 5 101

Huolto

Yhdistetty varasto, 
huoltosisäänkäynti ja 

tekninen tila. 

galleria

Pinta-alaltaan näyttelytiloista suurin visuaalisesti 
yhtenäinen “huone”. Korkea katto (4500 mm) 

mahdollistaa ripustukset ja suurikokoisemmat veistokset.

+19.545

+22.645

+17.145

1. Koivuvaneri, vaalea vahaus
2. CLT, vaalea vahaus
3. Lasi
4. Betoni, vaalea käsittely

1

2

3

4



5/5

liitteet
planssipienennökset

Valoateljee – galleriarakennus Albert Edelfeltin ateljeemuseolle / diplomityö / Aalto-yliopisto / 2018 /Meri Wiikinkoski

GSEducationalVersion

Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä

ikkuna detalji
seinä, alapohja, räystäät OK?

AP

betonivalu 100 mm

polystyreeni 100 mm

betonivalu 150 mm

salaojituskerros min 200 mm

perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

+17,145

+19,745

– +22,645

+19,545

+22,645

+16,845
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rakenneleikkaus, pysty / 1:25
rakenneleikkaus, vaaka / 1:25
näkymä Edelfeltinpolulta cm 25 50 100 200

US 1
ulkoverhous, lehtikuusi, 28*80 mm
vaakarimoitus, 22*22 mm k600
pystyrimoitus, 48*48 mm k600
tuulensuojalevy, 25 mm
lämmöneriste, puukuituvilla, 148 mm
kantava rakenne, CLT, 100 mm

VS 1
CLT, 100 mm

US 2
ulkoverhous, lehtikuusi, 28*80 mm
vaakarimoitus, 22*22 mm k600
pystykoolaus (+ tila syöksytorville), 120*48 mm k600
tuulensuojalevy, 25 mm
lämmöneriste, puukuituvilla 148 mm
kantava rakenne, CLT, 100 mm

YP
Vesikate, kupari 0,7 mm 
aluslauta, vaaka 25 mm k600
tuuletusväli, koolaus 98 mm k600
aluskate + vaneri, 15 mm
tuuletusväli, koolaus 98 mm k600
tuulensuojalevy 12 mm
lämpöeristävä kattoelementti, 310 mm
vaakakoolaus, tila sähköasennuksille, alakaton kiinnitys, 390 mm k600
koivuvaneri 15 mm

AP
betonivalu, tasoitettu, lättialämmitys, 100 mm
polystyreeni, 100 mm
betonivalu, 150 mm
polystyreeni, 100 mm
tasoitushiekka, 20 mm
suodatinkangas
salaojituskerros, min 300 mm
perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

YP

A
P

US 2

US 2
VS 1

U
S 

1












