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Haikkoon kylässä, Porvoossa, sijaitsee Albert Edelfeltin ateljeemuseo, joka esittelee taitei-
lijan vuonna 1883 rakennuttamaa ateljeerakennusta. Ateljeealueen kehittämiseksi Albert 
Edelfeltin säätiö tilasi Aalto yliopiston Puustudiolta kolme ehdotusta uuden info- ja vaihtu-
vien näyttelyiden rakennuksen suunnitelmaksi. 

Uusi näyttely- ja tapahtumatila mahdollistaa ateljeealueen kehittymisen tulevaisuudessa 
entistä vetovoimaisemmaksi kesävierailukohteeksi. Tämä diplomityö käsittää pihapiiriin ra-
kennettavan uudisrakennuksen yksityiskohtaisen suunnitelman sekä museoalueen konsepti-
suunnitelman.

Työssä on lähestytty suunnittelutehtävää kokonaisvaltaisesti tontin herkkä maisema ja atel-
jeen suojeluarvo huomioiden. Lähtökohtana on ollut sijoittaa ateljeerakennusta suurempi 
galleriarakennus tontille niin, että ateljee säilyy tontin keskuspisteenä.

Galleriarakennus, Metsäsalonki, on metsän keskelle sijoittuva paanukattoinen lasipaviljonki, 
jonka sisälle pihapiiri ja luonto saavat tulvia. Uudisrakennus koostuu vaihtuvien näyttelyiden 
tilasta, museomyymälästä sekä kävijöiden tukitoiminnoista. Tilasuunnittelussa lähtökohtana 
on ollut mahdollisimman suuren muunneltavuuden ja erilaisten käyttötarkoitusten mahdol-
listaminen. Uusi galleriarakennus mahdollistaa helposti lähestyttävän ja avoimen kulttuuri-
paikan, joka houkuttelee paitsi Porvoossa vierailevia turisteja, myös paikallisia ihmisiä vaih-
tuvilla näyttelyillään.

Avainsanoja: Albert Edelfelt, galleria, ateljee, museo, julkinen rakennus, puurakentaminen, Haikkoo, 
Porvoo, clt
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In the village of Haikkoo, located in Porvoo, lies the Albert Edelfelt atelier museum, exhi-
biting the atelier of Albert Edelfert, which he built for himself in 1883. In order to improve 
the atelier museum area, the Albert Edelfelt foundation ordered three proposals from the 
Wood Studio of Aalto University, for a new gallery and information building. 

A new space for exhibitions and events allows the museum area to evolve into an ever more 
attractive summer destination. This thesis consists of a detailed design of the new building 
and schematic design for the museum area.

The work strives to approach the task holistically taking into account the delicate landscape 
of the site and the conservation value of the old atelier building. The basis of the design 
is to locate the new building, being more extensive than the atelier, so, that the original 
atelier building remains the focal point of the site.

The Forest Gallery is a shingle-roof glass pavilion located within the forest. It embraces 
the surrounding gardens and nature, letting them flow into the space. The new building 
consists of a space for changing exhibitions, a museum shop and supporting functions. The 
starting point for the spatial planning has been to enable maximum adaptability and flexibi-
lity for different uses. The new building forms a low-threshold and open culture place, that 
attracts tourists visiting Porvoo but also locals with its changing exhibitions.

Keywords: Albert Edelfelt, gallery, atelier, museum, public building, wood construcion, Haikkoo, Porvoo, clt
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Johdanto

Suomen kultakauden taidemaalari Albert Edelfelt rakennutti itselleen perheen 
kesähuvilan läheisyyteen pienen lautarakenteisen ateljeen vuonna 1883. Edel-
felt maalasi ateljeessaan Haikkoossa ja sen ympäristössä yli 200 tunnettua 
teosta 26 kesän aikana. Nykyään Albert Edelfeltin säätiön omistuksessa oleva 
rakennus toimii kesäisin ateljeemuseona esitellen ateljeerakennusta ja ympä-
röivää metsäisen luonnonkaunista tonttia. Vaihtuvat, pienessä vajarakennuk-
sessa toimivat kesänäyttelyt ja asiantuntevat opastukset ovat vakiinnuttaneet 
museon aseman Porvoon seudulla pienenä, mutta kiinnostavana nähtävyytenä.
 Ateljeemuseon toiminta on tähän asti pyörinyt pienen ateljeerakennuksen, 
sekä sen pihapiirissä olevien, 50-luvulla rakennettujen vajarakennuksen 
ja museonhoitajan asunnon tilojen varassa. Ateljeerakennuksessa on esillä 
taiteilijan työskentelyyn liittyvää esineistöä sekä lisäksi museon myyntipiste. 
Museoalueen rakennukset eivät kuitenkaan vastaa nykyään museon toimin-
nallisia tavoitteita, eivätkä mahdollista toiminnan laajentamista esimerkiksi 
tapahtumien tai laajempien näyttelyiden muodossa. Niinpä kehittääkseen 
ateljeemuseoaluetta Albert Edelfeltin säätiö tilasi Aalto yliopistolta kolme 
ehdotussuunnitelmaa museon uudeksi vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien 
tilaksi sekä museomyymäläksi. 
 Tämä diplomityö esittelee museoalueen konseptisuunnitelman sekä 
uudisrakennuksen yksityiskohtaisen suunnitelman. Työ on aloitettu puuraken-
tamisen erikoistyönä Aalto yliopistossa Albert Edelfeltin säätiön perustaman 
ohjausryhmän alaisuudessa ja jatkettu itsenäisesti diplomityöksi. Suunnitelmaa 
on esitelty ohjausryhmälle kolmessa seminaaritapaamisessa ja loppuesittelyta-

paamisessa, joista saadut kommentit ja keskustelu ovat ohjanneet suunnitelman 
kehitystä.
 Uudisrakennuksen suunnittelun keskeisimpiä lähtökohtia on ollut luoda 
rakennus, joka tarjoaa muunneltavan kehyksen erilaisille taiteen esittämisen 
ja luomisen muodoille. Galleriarakennuksen tehtävä on edustaa oman aikansa 
nykyarkkitehtuuria ja edistyksellistä puurakentamista luoden elämykselliset 
puitteet museokokemukselle. Samalla sen tulee kuitenkin tukea paikan 
autenttisuuden säilymistä ja ateljeen suojeluarvoja. Suunnitelmassa on pyritty 
tasapainoiseen, molemmat tavoitteet täyttävään kokonaisuuteen. Uudisra-
kennus on saanut inspiraationsa porvoolaisesta puuarkkitehtuurin perinteestä, 
mutta luo tontille oman, nykyaikaisen kerrostumansa hyödyntäen uusimpia 
rakennustekniikoita.
 Uudisrakennuksen myötä ateljeerakennus keskittyy esittelemään puhtaasti 
taiteilijan työskentelyä. Vaihtelevat näyttelyt ja tapahtumat taas mahdollistavat 
taiteen tekemisen jatkumisen ateljeen pihapiirissä. Vaikka tehtävänantona oli 
suunnitella nimenomaan näyttely- ja tapahtumarakennus, jo prosessin alkuvai-
heessa kiteytyi ajatus siitä, että museoalue olisi suunniteltava kokonaisuutena 
siten, että ateljee ja ympäröivä maisema säilyvät museokokemuksen ytimessä. 
Nykytaiteen tuominen Edelfeltin maiseman keskelle synnyttää uusia yhteyksiä 
ja kiinnostavia merkityksiä uuden ja vanhan keskustellessa ja Edelfeltille 
tärkeän maiseman toimiessa inspiraationa myös tulevaisuuden taiteilijoille.
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Albert Edelfelt,
Haikon puutarhasta, 1880, öljymaalaus
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KONTEKSTI

Tämä kappale keskittyy työn historialliseen ja teoreetti-
seen kontekstiin sekä suunnittelutehtävän kuvaukseen.
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”Parhaiten työskentelen ehdottomasti Haikossa. 
Toivon voivani tulla tänä vuonna kotiin niin aikai-
sin, että todella pystyn tekemään siellä suurteok-
sen ja monia pikkutöitä. Suuria ajatuksia!”

-Albert Edelfelt kirjeessään äidille vuonna 1882 
(Kortelainen 2004)

Albert Edelfelt, omakuva, 1887–1890, Öljymaalaus
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Albert Edelfelt

Albert Edelfelt oli ensimmäisiä suomalaisia kansainvälisesti tunnettuja 
taiteilijoita, kansainvälinen kosmopoliitti, joka loi pohjaa Suomen kulttuurin 
kansainväliselle arvostukselle.  Valtaosa Edelfeltin tuotannosta on maalauksia, 
mutta hän toimi myös graafikkona ja kuvittajana. Edelfelt syntyi 1854 Porvoon 
Kiialassa suomenruotsalaiseen aristokraattiperheeseen. Korkeasta asemasta 
huolimatta perheellä oli taloudellisia vaikeuksia, etenkin perheen isän kuoltua 
Albertin ollessa vain 15-vuotias.
 Edelfelt opiskeli Antwerpenin taideakatemiassa ja Pariisin École des 
Beaux-Artsissa. Opiskelujen jälkeen hän asettui asumaan Pariisiin. Vaikka 
Edelfelt asui valtaosan vuodesta Pariisissa, Haikkoo ja Porvoon seutu ja 
rannikon kulttuuri merkitsivät hänelle ominta suomalaisuutta ja hän palasi 
Haikkooseen joka kesä kuolemaansa saakka. Edelfelt maalasi Haikkoossa yli 
220 teosta, joista monet olivat hänen uransa merkittävimpiä. (Ahtola-Moor-
house, 2004)
 Edelfelt ei ollut taiteilijana radikaali uudistaja, vaan menestyvä keski-
tien kulkija. Hänen työllään oli kuitenkin laajempaakin yhteiskunnallista 
merkitystä. Esimerkiksi Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 hän sai 
henkilökohtaisilla suhteillaan Suomelle oman paviljongin, jossa suomalaiset 
esittivät töitään omassa salissaan. Hänen työnsä oli merkittävä suunnannäyttäjä 
Suomen taiteen kultakauden muille taiteilijoille ja loi pohjaa myös kansain-
väliselle menestykselle. (Utti, 2004)
 Edelfeltin alkuperäinen tarkoitus oli tulla historiamaalariksi. Ranskassa 
Edelfelt kuitenkin huomasi pian, että historiamaalauksen sijaan kansainvälistä 
taidemaailmaa hallitsi ulkoilmamaalaus, joka pyrki nykyajan todellisuuden 
realistiseen kuvaamiseen. Edelfeltin Haikkoossa maalaamista ulkoilmamaala-
uksista, kuten Lapsen ruumissaatosta ja Jumalanpalvelus Uudenmaan saaris-
tossa, tulikin hänen uransa keskeisiä teoksia, jotka saivat myös tunnustusta 
ulkomailla. (Utti, 2004)

Edelfeltin ateljeetila Pariisissa oli yltäkylläinen. 
Ateljee- ja olohuone rekonstruoitiin Turun tai-
demuseon Edelfelt Pariisissa -näyttelyyn 2001. 
(Rasila 2018)  Haikkoon ateljee edusti askeettis-
ta ja luonnonläheistä vastapainoa Helsingin ja 
Pariisin hektisyydelle. 
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Edelfelt ateljeessaan Haikkoossa vuonna 1905. 
Museoviraston kuvakokoelmat.
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Ateljee

Edelfeltit ostivat vuonna 1880 Haikon kartanon mailta kesähuvilan, jossa 
perhe vietti kesät 26 vuoden ajan. Huvilan läheiseen männikköön Edelfelt 
rakennutti itselleen lautarakenteisen pienen ateljeen vuonna 1882. Ateljee 
edusti oman aikansa ateljeeihannetta, jossa valo tuli hallitusti yhdestä suun-
nasta, ylhäältä, sekä verannan kautta. Edelfelt maalasi Haikkoossa hänelle 
tärkeitä saaristomaisemia ja paikallisia ihmisiä. Ateljeeta ympäröivät Haikon 
kartanon viljelys- ja laidunmaat sekä kesähuvilan villiintynyt puutarha. Haik-
koonselällä kulki suuria purjelaivoja ja höyrylaivoja. Vastapäisellä rinteellä 
sijaitsi Haikon kartanon silloinen nikkarityylinen päärakennus. Sitä ympäröi 
laaja puistoalue hedelmätarhoineen, kukkaniittyineen ja puukujanteineen. 
(Albert Edelfeltin säätiö 2017)
 Edelfelt kuoli Haikkoossa vuonna 1905, minkä jälkeen ateljee jäi sisarten 
hoitoon ja myöhemmin kartanon omistukseen. Ateljee ajautui huonoon 
kuntoon ajan myötä, ja sitä käytettiin varastona. 1940-luvulla suomalaiset 
kulttuuripersoonat perustivat yhdistyksen ”Konstnärsföreningen till Albert 

Edelfelts minne”. Se hankki varat ja kunnosti Edelfeltin ateljeen museoksi 
vuonna 1951. Yhdistys muutettiin myöhemmin säätiöksi, jonka tehtävänä on 
vaalia Albert Edelfeltin muistoa ja pitää huolta taiteilijan ateljeemuseosta. 
Kunnostuksessa ateljeeseen tehtiin joitakin muutoksia, kuten huonokuntoisen 
pärekaton peittäminen huopakatteella. Lisäksi viereen rakennettiin taiteili-
jakodiksi tai intendentin asunnoksi tarkoitettu rakennus. (Albert Edelfeltin 
säätiö)
 Ateljeemuseon toiminta keskittyy nykyään esittelemään ateljeerakennusta 
ja Edelfeltin työskentelyyn liittyvää esineistöä, kuten otteita hänen luonnosvi-
hoistaan ja kirjeistään sekä valokuvia ja maalausten jäljennöksiä. Museo-opas 
järjestää opastuksia vierailijoille ateljeetilassa. 
Nykyään tilassa on myös museon myyntipiste, mikä tekee pienestä tilasta 
hieman ahtaan oloisen. Pihapiirissä olevassa vajarakennuksessa on järjestetty 
pienimuotoisia vaihtuvia näyttelyitä liittyen Edelfeltiin. Museonhoitajan 
asunto ei ole auki yleisölle, ja se on todettu huonokuntoiseksi ja tiloiltaan 
sopimattomaksi museon tarpeisiin. Kummatkin pihapiirin rakennuksista 
puretaan uudisrakennuksen myötä.
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Kesäisin huviloilla vietettiin vilkasta seurapiirielämää. Kuvassa ateljeen 
portailla Albert Edelfelt, hänen sisarensa ja poikansa, neiti Stillberg sekä 
Nikolai ja Lily von Etter. Museoviraston kuvakokoelmat.
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Suunnittelutehtävä

Tehtävänä oli suunnitella tontille uudisrakennus, joka toimisi museomyymä-
länä, lipunmyynti- ja opastuspisteenä sekä vaihtuvien näyttelyiden ja muiden 
tapahtumien tilana. Tavoitteena oli saada aikaan toteuttamiskelpoinen, 
ateljeeta kunnioittava kokonaissuunnitelma, joka käsittäisi uudisraken-
nuksen yksityiskohtaisen suunnitelman sekä viitesuunnitelman asemakaavan 
tarkistamista varten. Lähtökohtana suunnittelulle oli n.150m2 huoneistoala. 
Rakennuskustannuksille arvioitiin 400 000-500 000e. Ateljeemuseon tontti 
on kaavoitettu museorakennusten korttelialueeksi ja ateljee on merkitty 
suojeltavaksi.  Sivurakennukselle on 200k-m2 rakennusoikeutta.
 Työ aloitettiin työpajaosuudella puurakentamisen erikoistyönä vuoden 
2017 keväällä Albert Edelfeltin säätiön ja arkkitehtuurin laitoksen asettaman 
ohjaustyhmän ohjauksessa.  Suunnitelmaa on esitelty ohjausryhmälle kolmessa 
seminaaritapaamisessa ja loppuesittelytapaamisessa, joista saadut kommentit 
ja keskustelu ovat ohjanneet suunnitelman kehitystä. Työpajaosuuden jälkeen 
projekti on jatkettu diplomityöksi. 

TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT
SUUNNITTELULLE

Galleria

Museomyymälä / info

vaihtuvat myyntinäyttelyt

lipunmyynti, museokauppa, 
kahvilatoiminta

konsertit, luennot ja seminaarit, 
työpajat ja lasten kulttuuritapahtu-
mat, mahdollinen tapahtumavuok-
raus

• yhden työntekijän valvottavissa
• näyttelyripustus ja -kierto  

huomioitava
• vaatii hieman varastotilaa
• mahdollistaa mitoiltaan myös  

suurehkojen töiden ripustuksen
• kaupallisen gallerian tasolla  

teknisiltä ominaisuuksiltaan

• eristettävissä/ siivottavissa piiloon 
isosta tilasta kulttuuritapahtumien 
aikana

• tarjoaa informaatiota Edelfeltistä
• Ei tarvetta suurimuotoisille keittiö-

tiloille eikä toimistolle

• riittävän suuri yhtenäinen tila
• akustiikka huomioitava
• varastotilaa mm. tuoleille

Muu kulttuuritoiminta
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Galleriatilan toiminta

Tilaajan tekemän konseptisuunnitelman mukaan näyttelyrakennuksen 
liikeidea jakaantuu kahteen päätoimintaan: taidegalleriaan ja museomyymä-
lään. Taidegalleria ja museomyymälä ovat samaa tilaa, joka  voidaan muuttaa 
liikuteltavilla elementeillä tarpeita vastaavaksi. Molempien toimintojen ollessa 
samassa tilassa yksi henkilö pystyy hoitamaan lipunmyyntiä, myymälää ja 
näyttelyä. Näyttelytilassa järjestetään myyntinäyttelyitä, joissa esitetään 
maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Veistosten sijoitus myös ulos on mahdol-
lista. Tilaan ei kuitenkaan ole tarkoitus sijoittaa museaalisesti arvokkaita 
taideteoksia, jotka vaativat fyysisten olosuhteiden tarkkaa kontrollointia tai 
erityisiä turvatoimia. Vaatimuksena ei ole myöskään tilan täydellinen pimen-
nettävyys, vaan luonnonvalon käyttöä pidettiin mahdollisena, sillä tilassa 
ei ole välttämättä tarvetta esittää videotaidetta tai herkkiä, luonnonvalolta 
suojattavia töitä.
 Rakennukseen sijoitettava museomyymälä tarjoaa laajan valikoiman 
Edelfelt-tuotteita. Tilassa voidaan esitellä myös säätiön omistuksessa olevaa 
materiaalia Edelfeltin työskentelyajalta Porvoossa, kuten säätiön omistuk-
sessa olevia otteita Edelfeltin luonnosvihkoista ja kirjeistä sekä valokuvia ja 
muuta materiaalia kertoen taiteilijan työskentelystä Porvoossa. Ateljeemu-
seon alueella on mahdollista järjestää myös erilaisia kulttuuritilaisuuksia. 
Mahdollisia museossa järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi Edelfelt-ai-
heiset luennot, Edelfelt-aiheisten teosten kirjoittajien kirjailijatapaamiset ja 
musiikkiopiston kanssa toteutettava kesäkonserttisarja Edelfeltin aikaisesta 
musiikista. Lisäksi suunnitteilla on erilaisia lasten kulttuuritapahtumia sekä 
työpajoja. Galleria on avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun. Raken-
nuksessa on mahdollista järjestää kuitenkin toimintaa myös kesäkauden 
ulkopuolella. 

 Tilaajan esittämä ja seminaaritapaamisissa tarkentunut tilaohjelma ohjasi 
avoimeen tilaratkaisuun, jossa muunneltavuus on pääosassa. Toiminnalliset 
tarpeet osoittautuivat suunnittelun edetessä melko joustaviksi. Painopisteeksi 
rakennuksen suunnittelulle muodostui muunneltavuus ja sen soveltuminen 
erilaisen taiteen ja kulttuurin käyttöihin, sekä se, että tilalla olisi vahva luonne 
itsessään. 

galleria/
tapahtumatila

myymälä/
info

aputilat

• Museomyymälä, lipunmyynti- ja opastuspiste
• Toimisto ja varastotila
• Vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien tila
• Liikuntaesteisille mitoitetut wc-tilat
• Minikeittiö
• Varastotilaa
• Tilavaraukset talotekniikalle
• Katettu sisääntulotila

Huoneistoala noin 150-200 m2 

Tilaohjelma
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Ateljeemuseon tulevaisuus

Museoiden perustehtäviin on perinteisestii kuulunut olla  ennenkaikkea arkisto 
ja varasto, joka takaa tiettyjen ilmiöiden ja objektien säilymisen materiaalisella 
ja immateriaalisella tasolla.  (Pettersson 2009) Edelfeltin ateljeemuseollakin 
on yleishyödyllinen rooli kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Ateljeesta ja sen 
ympäristöstä, niiden säilymisestä ja hoidosta huolehtiminen on museon ensi-
sijainen tehtävä, jolloin ateljeerakennus ja tontti voidaankin nähdä itsessään 
näyttelyartefakteina. Ateljeemuseon ydintehtävä on toimia muistin paikkana 
säilyttämässä ja jakamassa tietoa historiasta: Edelfeltin työskentelystä atel-
jeessa. Toisaalta fyysisen ateljeerakennuksen kautta välittyy tietoa myös sen 
rakentamisen aikaisista rakennustavoista ja elämäntyylistä.
 Ateljeemuseo on vierailukohteena pieni, mutta sen aitoudessa on kieh-
tovuutta. Ateljeetila on henkilökohtainen ja intiimi. Sen avaaminen yleisölle 
tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa taiteilijan työhön, työskentelytapoihin ja 
elämään. Yleensä taideteoksia tarkastellaan verraten suhteessa historialliseen 
kontekstiin ja aikalaisten töihin. Ateljeemuseossa teoksista korostuu kuitenkin 
kokemuksellisempi puoli, joka suhteutuu taiteilijan elämänkaareen ja paik-
kaan. Kävijä samaistuu Edelfeltin elämään 1800-luvun lopun Haikkoossa 
havainnoiden maisemia, joiden läsnäolo maalauksissa on yhä aistittavissa. 
Kävijän kokemuksen ytimessä on tunne muuttumattomuudesta ja yhteydestä 
historiaan. 
 Kiihtyvä taloudellinen kilpailu vierailijoiden houkuttelemiseksi saa museot 
kehittämään tiheästi vaihtuvia ja kokemuksellisuuteen pyrkiviä näyttelyitä. 
(Pettersson 2009) Pienillä paikallisilla toimijoilla, kuten ateljeemuseo, voi 
kuitenkin olla oma vakaa paikkansa alueellisina ja aitouteen keskittyvinä 
kuriositeetteinä.

”Luota taiteeseen. Teokset ovat 
vahvoja. Ne eivät tarvitse ympäril-
leen älytöntä temppurataa tai sir-
kusta. Teokset puhuvat suoraan ja 
omalla äänellään. Siihen niille pitää 
antaa mahdollisuus.”

- Susanna Pettersson 2016, 
Ateneumin entinen johtaja
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Ateljeemuseo toimijana taiteen kentässä 

Ateljeemuseo on uuden galleriarakennuksen myötä mielenkiintoisella tavalla 
eri taiteen- ja kulttuurialan toimijoiden välimaastossa. Yleishyödyllisen, kult-
tuuria säilyttävän ja esittelevän tehtävän lisäksi se muistuttaa toiminnaltaan 
kulttuurikeskusta, jossa passiivisen taiteen esittämisen lisäksi myös tuotetaan 
uutta. Kulttuurikeskuksena museo toimii monialaisesti ja aktiivisesti erilaisten 
tapahtumien tuottajana, osallistaen ja yhteydessä paikallisiin yhteisöihin. 
Lisäksi myyntinäyttelyiden kautta museoon sisältyy myös kaupallisen gallerian 
ja näin ollen taiteen välittämisen toiminto.
 Museoitavat rakennukset ja ympäristöt on perinteiseti eristetty ympä-
ristöstään ja pysäytetty tiettyyn aikaan. Kun tontille, ateljeen välittömään 
läheisyyteen tuodaan kaupallinen galleriatoiminto, on oltava varovainen, 
jotta museon alkuperäinen tehtävä ei vaarannu, vaan uudisrakennus toimii 
aidosti museolle lisäarvoa tuottavana tekijänä. Aktiivisen kulttuuritoiminnan 
säilyminen tontilla voi kuitenkin auttaa  ateljeen säilymistä tuomalla resursseja 
kävijämäärien kasvun kautta. 
Metsäsalongin sijoittuminen instituutioiden välimaastoon voi parhaassa 
tapauksessa tuoda sille vapautta poiketa kiinnostavalla tavalla galleriatilojen 
ja museoiden konventioista.

museo

kaupallinen
galleria

kulttuuri-
keskus
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Louvre Lens -museo. Kuva: James Newton.

21st Century Museum of Contemporary Art Kana-
zawassa. Kuva: Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa

Referenssejä nykytaiteen tiloista

Taiteen maailma on muutoksen keskellä: taide on suositumpaa ja helpommin 
saavutettavaa kuin koskaan. Nykyään museoilta odotetaan  kuitenkin lisäksi 
kokemuksellisuutta ja moniaistisuutta. (Pettersson 2009) Suhtautumisessa 
taiteen tilan suunnitteluun on nähdäkseni kaksi ääripäätä: Arkkitehtuuri voi 
toimia neutraalina ja tyhjänä kehyksenä, jonne voidaan luoda mahdollisimman 
helposti muuntuvia taidemaisemia. Toisaalta arkkitehtuuri ja paikka voivat 
myös toimia mielenkiintoisella tavalla rajoittavina ja sisältöä määrittävinä 
tekijöinä.
 Maailmalla on löydettävissä paljon esimerkkejä taiteen tiloista, joissa paikka 
ja esitettävä taide käyvät monitahoista ja uusia yhteyksiä synnyttävää vuoropu-
helua. Arkkitehtitoimisto SANAA on suunnitellut liudan museotiloja, jotka 
poikkeavat vahvasti taiteen tilojen konventioista. Esimerkiksi Kanazawassa 
sijaitseva 21st Century Museum of Contemporary Art heijastaa taidehisto-
rijoitsija Karen Van den Bergin mukaan museoiden muuttuvaa roolia yhteis-
kunnassa: niiden tehtävä on houkutella turisteja, mutta samalla paikallisten 
yhteisöjen ja luovan luokan osallistaminen nähdään tärkeänä. 21st Century 
Museum of Contemporary Art -museon ulkokehä on kuin julkinen puutarha, 

olohuonemainen, yleisölle 
avoin kohtaamispaikka. 
Se ei yritä eristää ympä-
röivän maailman kaaosta 
pois sakraalin taidekoke-
muksen luomiseksi vaan  
kutsuu astumaan sisään. 
Van den Berg korostaa 
museoiden roolia tule-
va i suudessa  mata lan 
kynnyksen kulttuuripaik-

koina, joissa voi viettää vapaa-aikaa. Kokemuksen ytimessä tulisi olla kävijän 
ja näyttelyn välinen vuorovaikutus. (Van den Berg 2016)
SANAAN suunnittelemassa Louvre Lens -museossa teokset on puolestaan 
aseteltu tilaan vapaasti hierarkiattomaksi kentäksi, jossa ne keskustelevat 
toistensa ja kävijöiden kanssa muodostaen yllätyksellisiä suhteita.
 Esimerkkejä paikan ja taiteen kiinnostavasta suhteesta ovat erilaiset 
ympäristötaidetta ja sisätiloja yhdistelevät taidekeskukset, kuten Benesse site 
Naoshimassa.  Benesse site on entinen teollisuussaari, josta muodostettiin 
elävä taidekeskus. Saarella luonto, paikka ja taide muovautuvat kiinnostavaksi 
ja monitahoiseksi kokonaisuudeksi. 
 Kotimaisia, mittakaavaltaan läheisempiä, monipuolisesti taiteen kentässä 
toimivia paikkoja ovat esimerkiksi Tuusulanjärven taitelijayhteisön kotimu-
seot, joilla on pitkät perinteet erilaisten taidetapahtumien ja näyttelyiden 
järjestämisessä. Kotimuseoissa niiden kulttuurihistoria on toiminut usein 
myös uusia tapahtumia ja näyttelyitä inspiroivana ja rikastavana elementtinä. 
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Louvre Lens -museo. Kuva: James Newton.

Benesse Art Site kuva: Tadasu Yamamoto

Halosenniemi - Pekka Halosen koti- ja ateljeemuseo 
Tuusulanjärvellä. Kuva: Mikko Perkola

Zinc Mine Museum kuva: Per Berntsen

Tuusulanjärvellä  järjestetään vuosittain esimerkiksi Meidän festivaali sekä 
lukuisia taidenäyttelyitä ja tapahtumia.
 Peter Zumthorin suunnittelema Zinc Mine Museum Saudassa on puoles-
taan kiinnostava esimerkki museosta, jossa varsin kevyiden historiallisten 
jäännösten ympärille on saatu rakennettua vaikuttava kokemuksellinen ja 
tarinallinen museokokonaisuus, joka saa kävijän syventymään voimakkaasti 
paikan historiaan ja tunnelmaan. Museo koostuu reitin varrelle ripotelluista 
museo- kahvila ja aputilarakennuksista, poluista ja portaista. Näyttelyartefak-
tien lisäksi tarina kerrotaan kulkemisen ja havainnoinnin kautta, jolloin kävijän 
on jyrkässä maastossa liikkuessaan mahdollista samaistua kaivostekijöiden 
elämään.
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Haikon kukkiva puutarha,
yksityiskohta.
Albert Edelfelt 1901. 
Öljymaalaus

PAIKKA

Sijoittuminen Haikkoon, tontin ja vanhan 
ateljeerakennuksen analyysi
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HAIKKOO

Porvoo

7km

Helsinki

52km

Sijainti

Haikkoo sijaitsee Uudellamaalla, Porvoon kaupungin 
länsiosassa. Vanha-Porvoo on Etelä-Suomen suosi-
tuimpia matkakohteita, ja siellä vierailee vuosittain yli 
1,6 miljoonaa matkailijaa. Porvoon keskustasta on noin 
seitsemän kilometrin matka Haikkoon. Museoon on 
hyvät julkisen liikenteen yhteydet Porvoosta ja suoraan 
Helsingistä. Lisäksi Haikon kartano on kävelymatkan 
päässä.
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Villa 
Edelfelt

Ulkoilu-
alue kartanon 

puisto

urheilu-
kenttä

Haikon kartano

Haikkoonselkä

Suunnittelu-
alue

Ammattikoulu
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Ympäristö

Ateljeemuseon ympäristö on pääosin 50-luvun jälkeen 
rakentunutta pientaloaluetta. Tontin pohjoisrajalla on 
rakentamaton rivitalotontti ja etelärajalla toimii ammat-
tikoulu Inveon. Lyhyen kävelymatkan päässä sijait-
seva Haikon kartano palvelee kylpylähotellina turisteja, 
mutta kahvila ja ravintola ovat avoimia myös kävijöille. 
Haikkoossa ei ole juurikaan julkisia tiloja tai palveluita 
kartanon lisäksi. Ylä-Haikkoosta löytyy päiväkoti, muuten 
haikkoolaiset käyttävät lähialueiden palveluita. Haikkoon 
identiteetti suhteellisen uutena ja laajentuvana asui-
nalueena tuntuu nojaavan pitkälti Haikon kartanon ja 
Edelfeltin perintöön. Ne ovat vahvasti näkyvissä alueen 
nimistössä ja markkinoinnissa. Ateljeemuseo on vahva 
identiteettitekijä alueella.Perinteinen kartanoympäristö 
on pikku hiljaa jäämässä tiivistyvän kaupunkirakenteen 
saartamaksi, mutta alueella on silti vielä runsaasti metsiä 
ja ulkoilualueita. Julkisten tapaamispaikkojen puuttuessa 
alueelta ateljeemuseolla voisi olla mahdollisuus toimia 
avoimena julkisena kulttuuritilana myös paikallisten 
keskuudessa.

Haikon kartano

Museo

Ammatti-
koulu

Pientaloalue

virkistysalue

Pientaloalue

HAIKKOO

kuntorata

Haikkoon-
lampi

Julkiset rakennukset

Pientalot

Virkistys ja urheilu
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Ympäristön tulevaisuus

Tontin välitön ympäristö muuttunee merkittävästi lähi-
vuosina. Pohjoispuolisen Villa Edelfeltin tontille on 
kaavoitettu lisärakentamista, joten näköyhteys kesäkotiin 
katkeaa todennäköisesti tulevaisuudessa. Ratkaisevampaa 
ateljeemuseon kannalta on kuitenkin Ammattikoulu 
Inveonin tontin kehittyminen. Tontin rakennukset on 
määritetty purettaviksi, mutta purkamisen aikataulua 
tai tontin jatkokehitystoimenpiteitä ei ole vielä päätetty. 
Näkymät rantaa kohti pysyvät tontilla varmimmin ennal-
laan, joten tontin suuntaisia näkymiä kannattaa korostaa 
rakennusten ja reittien sijoittelun avulla. Haikkoon perin-
teisestä kartanoympäristöstä on jäljellä vielä suhteellisen 
laajoja palasia lähempänä kartanoa, mutta ateljeemuseo 
on valitettavasti jäänyt 50-luvulla alkaneen hajanaisen 
kaupunkikehityksen ympäröimäksi.

mahdollinen 
lisärakentaminen

Ateljeemuseo

Ammattikoulu

Villa Edelfelt
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Villa Edelfelt, Edelfeltin perheen entinen kesäasunto viereisellä 
tontilla
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Saapuminen Edelfeltinpolulta tapahtuu nykyään omakotitalomaisen pihan 
läpi. Tontin etuosassa on purettava 50-luvulla rakennettu museonhoitajan 
asunto. 
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Maisema ja kasvillisuus 

Ateljeetontin kasvillisuus on pyritty säilyttämään alkuperäisessä kallioisen 
karussa asussaan. Puustoa on hoidettu avaamalla näkymää merelle. Ateljeen 
ympärillä on vanhoja mäntyjä ja matalaa varpukasvillisuutta. Kallioperä on 
lähellä maanpintaa. Mäkeä alemmas kuljettaessa kasvillisuus muuttuu lehti-
puuvaltaisemmaksi ja aluskasvillisuus on korkeaa. Näkymä Villa Edelfeltille 
on umpeutunut sen puutarhaan kasvaneen tiheän puuston ja kuusikon vuoksi. 
Ammattikoulun tontin korkeat rakennukset ovat melko hallitsevia ateljee-
tontin miljöössä. Niiden vaikutusta voisi häivyttää suojaistutuksilla, mutta 
maaperän ohuuden vuoksi istutukset täytyy sijoittaa osittain koulun tontille.
 Tontin maisemaa on hoidettu ajan saatossa harventamalla aluskasvil-
lisuutta avoimien näkymien säilyttämiseksi. Tontilla on paljon kauniita 
vanhoja havupuita ja koivuja. Maisema muodostuu hieman putkimaiseksi, sillä 
molemmilla puolilla lähelle rajaa on pyritty jättämään mahdollisimman tiivis 
metsävyöhyke, minkä lisäksi keskialueen puut ovat kaikki hyvin korkeita, joten 
keskikorkeaa aluskasvillisuutta ei ole keskialueilla. Tarkan valokuva-aineiston 
puuttuessa on mahdotonta tietää tietää millainen tontti on alunperin ollut 
kasvillisuudeltaan, joten mielestäni  maisemaa voisi muokata kevyesti niin, 
että tontille syntyisi tunnelmaltaan erilaisia ja tiiviimpiä tiloja avoimemman 
maiseman rinnalle.
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rantalehtokasvillisuus, 
lehtipuita,
korkeaa aluskasvillisuutta

kaislikko

lehtimetsää

havumetsää

avokallio

mäntykangas, matalaa 
varpukasvillisuutta, 
kallioperä lähellä

metsäinen nurmi,
istutuksia ja oleske-
lualueita, kallio lähellä 
maanpintaa

tärkeä näkymä

rajoitettava 
näkymä

tärkeä näkymä
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Rinteen yläosan sekametsää.
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Näkymä rannasta.
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Ateljeerakennuksen arkkitehtuuri

Ateljee on noin 35m2 kokoinen rakennus, joka koostuu verannasta ja  työs-
kentelytilasta. Se edustaa arkkitehtuuriltaan tyypillistä porvoolaista talous-
rakentamista punamullattuine julkisivuineen ja valkoisine viistettyine ikku-
nalaudoituksineen. Pärekatto oli 1800-luvun lopulla tyypillinen katemateriaali 
ulkorakennuksissa. Rakennuksen erikoisuus on kuitenkin sen kattoikkuna, 
joka mahdollisti sen käyttötarkoituksen ateljeena. Alkuperäiset patinoituneet 
materiaalit ja yksityiskohdat ovat kiinnostavia kävijälle. Tavanomaisuus voi olla 
kiehtovaa, jos vain aitouden säilymisestä huolehditaan. Rakennuksen pienuus 
ja vaatimattomuus hämmästyttävät kävijää. On mielenkiintoista kuvitella 
Edelfelt maalaamassa paikassa sata vuotta sitten ja peilata sitä nykyisyyteen.
Vaikka uudisrakennuksen vaatimuksena on olla vetovoimaa ja kiinnostavuutta 
lisäävä tekijä, se ei saa vähentää paikan aitouden tunnetta.Ateljeemuseon 
kaltaisilla pienillä, ja hieman eristyksissä olevilla nähtävyyksillä on vaati-
mattomuudestaan huolimatta oma tärkeä roolinsa paikallisen ja kansallisen 
identiteetin rakentumisessa. 

Ateljee kuvattuna vuonna 1910, Signe 
Brander

Sisätila nykyään. Ateljeessa on esillä 
paljon Edelfeltin töiden jäljennöksiä ja 
valokuvia. 
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Ateljeen pohjapiirustus 1:100
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Muutokset ateljeessa

Ateljeen ulkoasuun on tehty lukuisia muutoksia, joista 
suurin osa on toteutettu 50-luvulla, kun pahoin ränsis-
tymään päässyt ateljee kunnostettiin. Osa muutoksista 
on liittynyt hankalasti huollettavien ratkaisujen, kuten 
pärekaton ja siihen liittyvän kattoikkunan ylläpidon 
helpottamiseen. Osa taas vaikuttaa romantisoivilta lisäyk-
siltä, joille ei ole käytännön perusteita. Esimerkiksi 
nurkkalautojen maalaus valkoiseksi, sisätilojen paljaiden 
pinkopaperiseinien maalaus ja  parven rakentaminen ovat 
ratkaisuja, joille ei löydy selkeitä perusteita.
 Ateljeen palauttamista mahdollisimman alkuperäiseen 
asuun tulisi tutkia. Koska rakennus on pieni ja yksinker-
tainen, siihen tehdyt lisäykset ja muutokset vähentävät sen 
autenttisuutta. Esimerkiksi pärekaton ja sen myötä myös 
räystäiden merkittävä muuttaminen, sekä nurkkalaudoi-
tusten korostaminen tekevät siitä tavanomaisemman ja 
uudemman oloisen, kuin se on alkujaan ollut.

sisäpuoliset lasit ja 
ikkunaheloitus  uusittu

nurkka- ja räystäslaudoitukset 
maalattu valkoisiksi

betonivalu tehty mahdollisesti 
tukemaan tulisijan muurausta

Alkuperäiset peiliovet vaihdettu 
sisarpaneelipintaisiin oviin, kai-
teet lisätty, portaita muutettu

Pärekatto vaihdettu huopakatoksi, 
kattoikkuna suojattu muovilla

Julkisivut 1:200
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MUSEOALUEEN 
KONSEPTISUUNNITELMA

Albert Edelfeltin ateljeen ulkoilma-
museo tarinallisena kokonaisuutena
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Avoimuus
Uusi galleriarakennus mahdollistaa 
kulttuuritoiminnan jatkumisen 
tontilla. Avoimuus ja läpinäkyvyys 
synnyttävät myös paikallisille mata-

lamman kynnyksen astua sisään.

Taide keskustelussa paikan kanssa
Galleriatila tarjoaa kehyksen taiteen 
esittämiselle. Taide saa uusia merki-
tyksiä ollessaan vuoropuohelussa 

paikan kanssa.

Koko tontti ulkoilmamuseona
Museoalueen suunnitteleminen 
yhtenäisenä, selkeästi hahmotetta-
vana kokonaisuutena sekä museon 
toiminnan vahvistaminen koko tontin 

alueelle

Suunnittelun lähtökohdat
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Suunnittelun tärkeimpänä päämääränä on ollut tukea paikan olemassaolevaa 
henkeä ja parantaa museon toiminnallisuutta kevyin ja yksinkertaisin lisäyksin, 
kuitenkin niin, että niillä olisi oma vahva arkkitehtoninen luonteensa. Suun-
nitelma on sarja museon toiminnallisuutta ja kävijän viihtyisyyttä parantavia 
rakenteita, joista galleriarakennus on merkittävin ja tutkittu detaljitasolle 
asti. Alkuvaiheessa prosessia tärkeäksi lähtökohdaksi muodostui, että tonttia 
olisi kehitettävä nimenomaan museokokonaisuutena, johon myös galleriatila 
liittyisi toiminnallisesti mahdollisimman tiiviisti.  Kävijälle maisema ja sen 
muutos, kasvillisuus ja vesi voivat olla yhtä kiinnostavia elementtejä, kuin 
itse ateljeerakennus. Ateljeen ja tontin suhde ympäristöönsä muuttuu ajan 
kuluessa. Ateljeemuseo tarjoaa siten kävijälle aseman josta tarkastella ajan 
kulkua ja kulttuurin ja taiteen elämistä ajassa.
 Ateljeen alkuperäinen tarkoitus oli toimia Edelfeltin taiteellisen keskit-
tymisen ja vetäytymisen paikkana luonnon ja saariston kulttuurin keskellä. 
Niinpä museoalueen suunnittelussa keskeisenä kysymyksenä on ollut, 
miten paikan ja luonnon moniaistista kokemusta voisi vahvistaa ja herkistää 
arkkitehtuurin keinoin, jotta kävijän olisi mahdollista syventyä paikkaan. 
Museoalueen suunnitelma vaalii ajatusta havainnointiin ja keskittymiseen 
pyhitetystä paikasta. 
 Maastoon sijoitettavilla hienovaraisilla rakenteilla pyritään helpottamaan 
kulkemista ja suojaamaan maastoa kulutukselta. Lisäksi polkujen linjauksilla 
avataan vuoroin pitkiä, vuoroin suljetumpia näkymiä niin, että tontin sisäinen 
maailmaa vahvistuu.
 Tontilla jo olevat Edelfeltin taulujen jäljennökset uudistetaan.  Kävijälle 
erottuu Edelfeltin maalausten jäljennösten kautta rajattuja näkymiä, joihin 
hänen huomionsa kiinnitetään. Toisalta kulkemisen ja havainnoinnin kautta 
korostuu hitaampi ja moniaistisempi lähestymistapa, joka houkuttelee keskit-
tymään visuaalisten näkymien lisäksi ääniin, tuoksuihin, valoon, kasvillisuuteen 
ja eläimiin. 

 

Maastoon on sijoitettu Edelfeltin  Haik-
koossa maalaamien töiden jäljennöksiä 
paikoille, joissa hänen ajatellaan maalan-
neen työt.  Taulut uusitaan hyvälaatuisina 
vedoksina alumiinilevyille.

Museoalueen suunnitelma
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Sijoittuminen kaupunkira-
kenteeseen 1:1000

N
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uusi galleria- ja inforakennus

Ammattikoulun tontti
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paikka
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tasot ulko-
veistoksille

+0,6

”Lapsen ruumissaatto”

”Kristus ja Mataleena”

oleskelu-
paikka

laituri

näkymä 
Haikkoonselälle

vanha kuusiaita

katselu-
syvennys

Museoalueen suunnitelma  1:400

N
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vanhaa koivumetsää, 
 korkeaa 
aluskasvillisuuttakaislikko,

rantakivikko

Katselusyvennys toimii 
intiiminä levähdyspaik-
kana reitin varrella

Edelfeltin maalaukset
luovat kävijälle kiinto-
pisteitä maisemassa

Laiturilta aukeaa näkymä 
pitkälle Haikkoonselälle
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Portaat jyrkimmissä 
kohdissa helpottavat 
kulkemista

Ateljeerakennus on riisuttu 
sisätiloiltaan alkuperäiseen 
asuunsa puhtaaksi työsken-
telyn ja taiteen tilaksi

Galleriarakennus Edelfeltinpolku

mäntymetsää,
varvikkoa

heinikkokasvillisuutta,
vanhoja mäntyjä ja vaahte-
roita

korkea kuusiaita

Tonttileikkaus 1:400
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Kävijän liikkumista helpottamaan ra-
kennetaan metallisia keveitä ja eleet-
tömiä portaita ja käsijohteita, jotta 
kulku rantaan jyrkkää mäkeä mah-
dollistuu mahdollisimman monelle 
museokävijälle. Maaston pinnasta 
nostetut tai rajatut polkurakenteet 
ohjaavat kulkemisen reiteille, mikä 
suojaa maastoa kävijöiden aiheutta-
malta kulutukselta. 

Metalliset tasot leijailevat hieman 
maaston yläpuolella muodostaen nä-
köalapaikkoja pidempien näkymien 
ihailemiseen ja toimivat samalla ul-
koveistosten sijoittamiseen käytet-
tävinä korokkeina, jolloin näyttelyt 
voivat laajentua koko museoalueen 
kattavaksi kokonaisuudeksi. Maise-
man katselu ylhäältä päin vahvistaa 
tunnetta ulkoapäin tarkastelemises-
ta ja tontin koskemattomuudesta. 

Maastorakenteet
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Polku painautuu valituissa kohdissa 
hieman maanpinnan sisään muodos-
taen intiimejä katselusyvennyksiä. 
Katselijan näkymä rajautuu lähelle ja 
huomio kiinnittyy korkeaan kasvilli-
suuteen. Maaston tuennat cortente-
räsrakenteisina.

Reitin päätepisteenä on leväh-
dyspaikka rannassa sekä ke-
vyestä metallitasosta koostuva 
laiturirakenne, jonka päältä voi 
tarkastella vettä aivan sen pin-
nasta käsin. Laiturilta aukeaa 
pitkä näkymä Haikkoonseläl-
le, missä aikoinaan purjehtivat 
Edelfeltin maalausten suuret 
purjelaivat.
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METSÄSALONKI

Albert Edelfeltin ateljeemuseon uusi galleriarakennus
haikkoolaisten kulttuuriolohuoneena
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Sijoittuminen tontille

Galleria on metsän keskelle sijoittuva paviljonkimainen, suuren paanukaton 
suojaama tila, josta aukeaa kolmelta sivulta esteetön näkymä Edelfeltin maise-
maan. Galleriatilan tielle päin suuntautuvat lasipinnat tekevät rakennuksessa 
tapahtuvan toiminnan näkyväksi myös Haikkooseen päin, mikä houkuttelee 
myös paikallista väkeä ja kartanon vieraita vierailemaan ateljeessa ja gallerian 
näyttelyissä     
 Rakennus sijoittuu tontin luoteiskulmalle, rinteen alaosaan, missä sen 
harjakorkeus jää hieman ateljeeta alemmas. Saavuttaessa Edelfeltinpolkua 
pitkin metsän lomasta pilkottava paanukatto herättää kävijän huomion toimien 
tarpeellisena merkkinä ateljeemuseon sijainnista, sillä pieni ateljee jää helposti 
huomaamatta Haikkoontieltä lähestyttäessä. Lähemmäs saavuttaessa aukeaa 
näkymä puiden lomasta punaiselle ateljeelle. Kävijän kulku ohjataan ensin 
galleriarakennukseen, jossa lipunmyynti ja opastus tapahtuu. 
 Käynti tontille ohjataan nykyistä, rinteen alaosassa olevaa kulkua korkeam-
malle, jolloin esteetön käynti saadaan järjestettyä sujuvasti. Kulun linjaus 
mahdollistaa näkymän ateljeelle suhteessa pitkään metsäiseen näkymään, sen 
sijaan, että se nähtäisiin ammattikoulun rakennusten ympäröiminä. Tavoit-
teena on korostaa tunnelmallisesti vaikutelmaa metsän keskellä sijaitsevasta 
ateljeesta. Osa nykyisistä puutarhamaisista istutuksista poistetaan ja tontin 
etuosaa kehitetään luonnollisen niittymäisenä.
  Galleriarakennus sijoittuu maastoon koskettaen maanpintaa mahdol-
lisimman kevyesti, mikä korostaa rakennusten välistä hierarkiaa; ateljeen 
olemus on galleriarakennusta juurtuneempi. Rakennuspaikalla ei suoriteta 
kalliolouhintoja tai suurimuotoisia kaivuutöitä, jolloin maisema voidaan 
säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena.  

 

Maantasokerros, pihan järjestelyt ja 
museokierto 1:200
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Tilajärjestelyt

Sisäänkäyntikatoksen alta astutaan lipunmyyntiin ja 
museokauppaan. Tila kiertyy massiivipuisen kappa-
leen ympärille synnyttäen erilaisia intiimejä paikkoja 
taiteelle. Korkeasta galleriasta aukeaa pitkä metsäinen 
maisema rinnettä alaspäin. Gallerian perälle sijoittuu 
intiimimpi takkatila. Avoin ja ympärikierrettävä pohja-
ratkaisu on tehokas, tilallisesti kiinnostava sekä mahdol-
listaa toimintojen sijoittumisen vapaasti tarpeen mukaan. 
Avoin tila jakautuu korkeutensa ja mittasuhteidensa 
puolesta intiimimpään apu- ja kulkutilavyöhykkeeseen 
sekä rakennuksen päätilaan eli korkeampaan ja näyttävään 
galleriatilaan, johon puinen kattorakenne luo voimak-
kaan tunnelman. Aputilojen sijoitus tiiviisti yhtenäiseen 
massaan rauhoittaa galleriatilan taiteelle. Rakennuksen 
suunnittelussa on pyritty yksinkertaistamaan tilaoh-
jelman vaatimukset äärimmilleen kuitenkaan tinkimättä 
toiminnallisuudesta.

bruttoala 145m2
hyötyala 128,85m2
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Suhde ateljeeseen

Suuremmasta koostaan huolimatta galleriarakennus 
vetäytyy pihapiirissä sivuun ohjaten katseen ateljee-
seen. Suunnittelussa on pyritty tuomaan ateljee nykyistä 
vahvemmin osaksi Haikkoon kaupunkikuvaa alueellisena 
maamerkkinä ja tontin kiintopisteenä. Galleriaraken-
nuksen ikkunoiden heijastus ja puinen katto hälventävät 
rakennuksen olemusta metsäiseen maisemaan. Suuret 
räystäät suojaavat esitettävää taidetta suoralta auringon-
valolta. Suunnittelussa valitut kauniisti patinoituvat mate-
riaalit ja perinteiset työtavat tukevat paikan tunnelmaa 
ja vahvistavat yhteyttä uuden ja vanhan välillä. Pelkkää 
imitointia monitahoisemmassa vuoropuhelussa uusi ja 
vanha saavat kiinnostavia merkityksiä toistensa kautta. 
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Julkisivu Edelfeltinpolulle 1:200

Ateljeen pärekatto

Ateljeerakennuksen alkuperäinen pärekate vaatii melko tiheää 
uusimista, ja on siksi korvattu huopakatolla 50-luvun kunnos-
tuksen yhteydessä. Puinen katto on oleellinen osa rakennuksen 
arkkitehtuuria, ja tärkeää säilyttää. Ehdotan, että päreet kor-
vattaisiin ohuehkoilla paanuilla, jotka eivät ulkonäöltään eroa suu-
resti, mutta ovat huomattavasti kestävämpiä käytössä. Pärekaton 
kestävyydeksi lasketaan yleisesti 15-20vuotta, kun taas tervattu 
paanukatto voi parhaimmillaan kestää satoja vuosia. Päre ja paa-
nu ovat materiaalina perinteisiä, uusiutuvia ja ekologisia. Galle-
riarakennuksen ja ateljeen yhtenevä kattomateriaali mahdollistaa 
katon huoltotoimenpiteiden suorittamisen samalla kertaa.

+20,30

+23,90

+17,98



56

Leikkaus A myymälän ja galleriatilan kohdalta 1:100

myymälä galleriatila
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julkisivut

Leikkaus B galleriatilasta 1:100

galleriatilamyymälä
sisäänkäynti-
katos takkatila
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Julkisivu etelään 1:100

+20,30

+23,90

+18,00

A vedenpoisto: jalkaränni, painekyllästetty ja öljykäsitelty puu

A 1

2

6

45

Julkisivumateriaalit

1 haapapaanu
2 lasiseinä, kirkas, puurunko
3 valkovahattu tammi
4 betoniharkkosokkeli, tummanharmaa slammaus
5 puu (clt/hienosahattu kuusiverhous), tummanharmaa öljykäsittely
6 kaide, maalattu teräs, kupariverkko
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+20,30

+23,90

+18,00

Julkisivu länteen 1:100

+20,30

+23,90

+17,98

A: vedenpoisto: jalkaränni, painekyl-
lästetty ja öljykäsitelty puu
C: kaide avattavissa suurten 
  teosten tuomista varten

1

23

4

6C

A
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Julkisivu pohjoiseen 1:100

+20,30

+23,90

+17,98

B vesikaton huoltotikkaat ja -silta, puuta

1

25

66

4

Julkisivumateriaalit

1 haapapaanu
2 lasiseinä, kirkas, puurunko
3 valkovahattu tammi
4 betoniharkkosokkeli, tummanharmaa slammaus
5 puu, tummanharmaa öljykäsittely
6 kaide, maalattu teräs, kupariverkko
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Julkisivu itään 1:100
B vesikaton huoltotikkaat, puuta
D IV-säleikkö, edessä puurimoitus

+20,30

+23,90

+18,00

1

4
5

2

D B
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CLT-pinta ja julki-
sivun paneloinnit 
mäntyä käsiteltynä 
tummanruskealla 
puuöljyllä

Harmaantuva, 
kolminkertainen 
vedetty haapa-
paanu

Sokkeli, betoni-
harkko, pinnassa 
harmaa slammaus

Kirkas lasi,
3k eristys- ja 
turvalasi

Teräsverkko 
kaiteissa, käsi-
johteet maalattu 
teräs

Ulko-ovessa 
mattavahat-
tu tammi

Julkisivumateriaalit

Julkisivun materiaalipaletti koostuu harmonisista, ajallisesti 
ja ekologisesti kestäviästä materiaaleista. Materiaaleissa 
on suosittu massivipuuta. Kaiteissa käytetään maalattua 
metallia sekä kudottua verkkoa putoamissuojissa. Julki-
sivun puupinnat käsitellään tummalla puuöljyllä. Puinen 
paanukatto sulautuu metsäiseen maisemaan muistuttaen 
paikallisista rakentamisen perinteistä.



63

Julkisivuote 1:30
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Tilakokemus
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Saapuminen Edelfeltinpolulta
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Saapuminen katoksen alle

Vaikka rakennus näyttää ulospäin perinteiseltä harjakat-
toiselta talolta, viimeistään matalan räystään ali astuttaessa 
kävijä huomaa, että harjakattoisen talon rakenteellinen 
logiikka onkin tulkittu uudestaan. Kantavien ulkoseinien 
sijaan suuri katto on tuettu rakennuksen keskeltä, esival-
misteisen clt-laatikon päältä mahdollistaen pihapiirin 
suuntaan täysin kantavista rakenteista vapaan näkymän. 
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Saapuminen sisääntulokatoksen alle
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Galleriatilassa

Rakennus ohjaa katseen ulospäin antaen sen harhailla 
ympäristössä. Vaikka gallerian lasisuus asettaa sen käytölle 
myös tiettyjä rajoitteita, se antaa mielenkiintoisen lisä-
arvon esitettävälle taiteelle, joka joutuu vuoropuheluun 
paikan kanssa. Luonnon vahva läsnäolo tilassa suurten 
lasiseinien kautta synnyttää tunteen taidenäyttelystä 
ulkona katoksen alla.
 Rakennuksen rakenteellinen periaate on ymmärret-
tävä ja se on näkyvissä sisätilassa. Galleriatila on luonteel-
taan raakatilan kaltainen, sillä seinä- ja kattorakenteiden 
rakenteelliset pinnat on jätetty esille. Tilan luonteeseen 
kuuluu, että siinä saa näkyä käyttö. Ripustusseinien 
puupinnat on käsitelty valkoisella öljymaalilla, jolloin ne 
voidaan tarvittaessa kitata ja maalata uudestaan ripus-
tuksen jälkien peittämiseksi. Galleria ei pyri muodosta-
maan teoksien ympärille kontekstuaalista tyhjiötä, vaan 
tunnelmallisen ja omaleimaisen taiteen tilan.

Sisämateriaalit

Galleriatilan yläosa: CLT-pinta, 
lehtikuusi, syrjäliimaamaton, 
kirkas öljykäsittely

Ripustusseinät: CLT-pinta, lehti-
kuusi, valkoinen öljymaali

lattia: lehtikuusilankku, kirkas 
öljykäsittely
sisäkattopinnat: lehtikuusipaneeli, 
kirkas öljykäsittely
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Näkymä galleriatilassa
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Ateljee säilyy pihapiirin visuaalisena 
keskuspisteenä saavuttaessa

Museovieraan reitti

reitti metsä-
polkua pitkin

reitti 
rantaan

esteetön kulku 
ateljeeseen

käynti 
tontille

galleriarakennus 
väistää ateljeen 
näkymäakselin reitti alkaa 

ja päättyy 
myymälään

galleria
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reitti metsä-
polkua pitkin

reitti 
rantaan

näkymiä ammattikoululle rajoite-
taan kasvillisuuden avulla

huoltoreitti 
nostimelle

Näkymät Huolto

P

Villa 
Edelfeltin 
puutarha

rakennuksen 
toiminta on 
näkyvissä 
kadulle

pitkä metsäi-
nen näkymä
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Toiminnallisuus

Galleriakäyttö

Oppaan työpiste on liikkuva, sillä hänen 
on tärkeää pystyä liikkumaan sujuvasti 
oppaanroolin ja myyntipisteen välillä.
Kattorakenteesta ripustettavilla sei-
näelementeillä voidaan sijoittaa taide-
teoksia tai infoplansseja myös vapaasti 
tilaan.

Bussilastillinen ihmisiä saapuu museoon

Opastus voidaan järjestää sisällä sateen 
sattuessa.
Suuremmat ryhmät pääsevät helposti 
hajautumaan koko tilaan ja museoton-
tille.
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Illallisjuhlat galleriassa

Tila tarjoaa puitteet 30-40hlö intiimien 
yksityistilaisuuksien järjestämiseen 
maiseman keskellä.

Konsertti

Tilassa voidaan järjestää myös erilaisia 
yleisötapahtumia.
Tilaan mahtuu istumaan n.40-50 hlö.
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Rakenteiden suunnittelussa lähtökohtana on ollut pitkäikäisyys, ekologinen 
kestävyys ja yksinkertainen rakennusprosessi. Massiivipuinen seinärakenne 
liittää rakennuksen nykyaikaisella tavalla porvoolaiseen hirsiarkkitehtuurin 
perinteeseen. Rakennus perustetaan viiden betoniharkkomuurin päälle, niin 
että kertopuurakenteinen alapohja pääsee täysin tuulettumaan. Rakennuspai-
kalla kallio on lähellä maanpintaa. Maasto pyritään säilyttämään mahdolli-
simman muuttumattomana. 
 Seinärakenteet koostuvat CLT-massiivipuuelementeistä, joiden pintaan 
ei asenneta muita rakennekerroksia wc-tiloja lukuunottamatta. CLT on 
luonteva valinta seinärakenteeksi hyvän puristuslujuutensa ansiosta. Massii-
virakenne on rakennusfysikaalisesti ymmärrettävä ja toimintavarma, ja sillä 
on erinomaiset akustiset ominaisuudet ja kyky säädellä ilmankosteutta (Saatsi 
2018). Massiivinen seinä on ripustuksen kannalta ihanteellinen, sillä paina-
vatkin teokset voidaan sijoittaa vapaasti. Ulkoseinän esiin jäävä CLT-pinta 
uritetaan pintalamellien välisen liimasauman kohdalta CLT:lle ominaisen 
halkeilun ehkäisemiseksi. ( Jansson 2015) Visuaalisesti uritettu CLT-pinta 
antaa vaikutelman erittäin tarkasta pystylaudoituksesta.
 Wc-tilojen seinissä käytetään sementtilevyn päälle asennettavaa laatoitusta. 
Tuulettuvan levyrakenteen taakse saadaan piilotettua myös viemäröinnt, katto-
rakenteen tukikoolaus sekä sähköasennukset. Tekniset asennukset hoidetaan 

aputilayksikön sisäpuolelta päin galleriatilaan, jolloin niitä voidaan muokata 
näyttelyrakennuksen tarpeen mukaan. 
 Kolmelta suunnalta ulokkeena oleva kattorakenne koostuu 280cm 
korkeasta CLT-palkista sekä siihen kiinnittyvistä puisista kattoristikoista. 
Ristikot jatkuvat yhtenäisinä rakennuksen poikittaissuunnassa, jolloin niiden 
kiinnittyessä ulkoseinään rakenne on jäykkä sivuttaissuunnassa. Kattoraken-
teen paino laskeutuu pääosin keskimmäiselle seinälle muiden seinien toimiessa 
jäykistävänä ja tukevana rakenteena. Kattorakenteissa on käytetty perinteisiä, 
puun loveamiseen perustuvia liitoksia. Niissä voidaan nykyään hyödyntää 
cnc-työstöä, joten ne eivät ole metallisia liitoselimiä hyödyntäviä liitoksia 
haastavampia toteuttaa. 
Vesikaton katemateriaalina on harmaantuva, kolminkertainen vedetty haapa-
päre, joka on palonsuojakäsitelty. Pärekaton alle asennetaan aluskate.
 Seinä- ja kattorakenteet tuodaan elementteinä työmaalle. Katon palkki 
ja ristikot kasataan maassa ja nostetaan tämän jälkeen paikoilleen. Seuraa-
vaksi voidaan asentaa vesikate ja lasielementit. Pitkälle viety esivalmisteisuus 
mahdollistaa taloudellisesti järkevän nopean ja tarkan rakennusprosessin, mikä 
myös säästää tonttia rakentamisen aiheuttamalta kulutukselta.

Rakenteiden osalta suunnitelmassa on konsultoitu rakennetekniikan professori Hannu Hirttä.

Rakenne
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Perustukset, betoniharkkomuuri
Tulisija muurataan tiilestä ja se 
seisoo omilla perustuksillaan

Alapohja, kertopuupalkisto

Väliseinät rakennetaan massiivipui-
sista clt-elementeistä lukuunotta-
matta tulisijan muurattua seinärak-
ennetta.

Kattopalkit kiinnittyvät CLT- 
ulkoseinään. Seinä toimii 
jäykistävänä elementtinä.

Kattorakenne koostuu 280cm 
korkeasta CLT-ulokepalkista ja siihen 
kiinnittyvistä esivalmisteisista 
puuristikoista
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YP 1 / Yläpohja kylmän ullakon kohdalla

Nelinkertainen vedetty haapapaanu, sydän-
puuta, 400x100x10mm, palonsuojakäsitelty
Ruodelaudat 100x22mm
Tuuletusväli, 42x100mm k600
Vesivaneri
Koolaus 85mm k600, Puukuitueriste 400mm,
Korokerimat 100mm k600
Sisäverhous, lehtikuusipanelointi, kirkas 
öljyvahaus
Kattoristikko 80x150mm k900

YP 2 / Yläpohja galleriatilan kohdalla

Nelinkertainen vedetty haapapaanu, sydän-
puuta, 400x100x10mm, palonsuojakäsitelty
Ruodelaudat 100x22mm
Tuuletusväli, 42x100mm k600
Vesivaneri
Korokerimat 85mm k600
Kattoristikko/ tuuletettu tila
Puukuitueriste 400mm
Jäykistävä vanerilevytys 15mm
Koolaus 22mm
Sisäverhous, lehtikuusipane-
lointi, kirkas öljyvahaus

Rakennetyypit

US1 / Ulkoseinä

Kantava CLT-seinä, 260mm, sisäpinta 
syrjäliimaamatonta lehtikuusta, öljyvahattu. 
Ulkopinnassa pystyuritus k120mm halkeilun 
ehkäisemiseksi, tumma öljykäsittely.

US2 / Galleriatilan yläosa

Kantava CLT-seinä 200mm
Puukuitulevy 50mmx2

VS1 / Kantavat väliseinät

Kantava CLT-massiivipuuseinä 
200mm.  Näkyvät pinnat syrjä-
liimaamatonta lehtikuusta.

VS2 / Kevyet väliseinät

CLT-massiivipuuväliseinä, 100mm. Näkyvät 
pinnat syrjäliimaamatonta lehtikuusta.

VS3 / Märkätilat

CLT-massiivipuuseinä, 100mm
Koolaus 22mm
Sementtilevy 12mm
Vedeneriste ja kiinnityslaasti
Sementtilaatta

VS4 / Takka - märkätila

Muuraus 130mm
Vedeneriste ja kiinnityslaasti
Sementtilaatta

AP1 / Alapohja yleensä

Lattialaudoitus 28mm, lehti-
kuusi, öljyvahakäsittely
Askeleristys, puukuitulevy 50mm
Ilmansulku, tervapaperi
Kertopuupalkisto/ puukuitueriste 250x50mm
Tuulensuojalevy 25mm 
Ponttilaudoitus 25mm, 
maalattu tummanharmaa
Bitumikermi
Betoniharkkomuurit, tuuletettu ilmatila
400mm  kapillaarikatkosora (salaojitus)
Suodatinkangas
Perusmaa kallistettu 1:100 salaojiin päin

AP2 / Alapohja märkätiloissa

Sementtilaatta, öljykyllästetty + kiinnityslaasti
Sementtipohjainen lattiamassa 40…70mm
Valusuoja
Havuvaneri 18mm, ympäripontattu
Ilmansulkupaperi
Kertopuupalkisto, 250x50mm 
k500, puukuitueriste
Tuulensuojalevy 25mm
Ponttilaudoitus 25mm, 
maalattu tummanharmaa
Betoniharkkomuurit, tuuletettu ilmatila
Kapillaarikatkosora (salaojitus) 400mm
Suodatinkangas
Perusmaa kallistettu 1:100 salaojiin päin
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leikkaus C 1:50

+18,00

+20,50

kattopalkin 
tuenta

valaistus-
kisko 
upotettu

wc

AP2

galleria US1

VS1VS3 YP1

YP2

AP1
puinen 
talotikas
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leikkaus D  myymälätilan, apu- ja märkätilablokin ja  takkatilan läpi 1:50

myymälä keittiö varastosisäänkäynti-
katos

+18,00 +17,98+17,98

+16,80

+20,47

+23,90

+16,80

YP1

VS2 VS3 VS4

patteri 
upotettu

AP1 AP2
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+18,00 +17,98+17,98

+16,80

+20,47

+23,90

+16,80

YP1

VS2 VS3 VS4

patteri 
upotettu

AP1 AP2

wc wc takkatila

reitti ateljeelle
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kirkas lasi

L-profiili

massiivi-
puu

massiivi-
puu

maalattu 
teräs

Myynti- ja veistoskorokkeet. Kasat-
tavissa sisäkkäin säilytystä varten.

Vitriinit Edelfeltin luonnoskirjoille 
ja muulle esillepantavalle aineis-
tolle

Myymäläkalustus 1:25

Kalustus ja ripustusseinät
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Myymäläkalustus 1:25

valkoinen 
screenkangas 
pingotettu
kehikon päälle

hitsattu metalli-
kehikko,
valkoinen

ripustus kattopalkeista

Kattorakenteesta ripustettavilla 
seinäelementeillä voidaan sijoit-
taa taideteoksia tai infoplansseja 
vapaasti tilaan.

Siirrettävät ripustusseinät 1:25
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Räystäs galleriatilan kohdalla 1:10

Lasiseinät ovat puurun-
koisia, laseissa käytetään 
eristyslasielementtejä, 
kaikki turvalasia. 

pieneläinverkko

aurinkosuojaverho

ulkoverhouspaneeli, 
öljykäsittely

Tärkeimmät pystydetaljit

YP2
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Kattorakenteen liitokset 1:10

kattotuolien cnc-lovettu 
liitos, viimeistellään pultti-
kiinnityksellä yläpuolelta

seinän yläosa tue-
taan koolauksella, 
joka jää aputiloissa 
piiloon levytyksen 
taakse

US2

YP1

YP2
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Räystäs ulkoseinän kohdalla 1:10

US1

YP1

seinä lovettu kat-
totuolin kiinnitystä 
varten
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Alapohjan liitokset ja ikkunan alaliittymä 1:10

messinkisäleikkö,
avattavissa

patteri upotettu lattiaan, 
reunapalkissa rei’itys
ilman virtausta varten

VS1

asennustila,
wc:n vesisäiliö

lattiakaivo
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Pohjapiirustusote 1:25
Aputilablokki sisältää rakennuksen 
avustavat tilat ja tekniikan. IV-kone 
sijaitsee ullakolla sen yläpuolella. 
Aputilojen CLT-seinät kannattelevat 
kattorakenteen  painon.

Keittiö/ varasto
6m2

Esiin jäävät CLT-ele-
menttien päädyt 
viimeistellään 
massiivipuulistalla, 
jonka reunat hiotaan 
seinäpinnan tasoon.

tuolivarasto

(apk)

(jk)

Vaneripintaiset, listat-
tomat ovat sulautuvat 
seinäpintaan

myymälä-
kaluste

O10

VS1

naulakko
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Asennustila, katto-
rakenteen tukikoo-
laukset, vesi- ja 
viemäriputket ja 
sähköasennukset

suihku 
työntekijää 
varten
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Ulko-ovi ja lasiseinien liittymädetaljit 1:10

-

UO 12+12

68x98mm runkotolppa

messinkisäleikkö,
avattavissa siivousta varten

3k eristyslasielementti,
turvalasi

US1 
260mm CLT
ulkopinnassa uritus 
halkeilun estämiseksi

peitelista 22mm
lehtikuusi, reuna hiotaan 
seinäpinnan tasoon
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Pääsisäänkäynnin projektio 1:25

salmiakkikuvio, 
valkovahattu
tammilauta

la
sila
si
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Tulisija, leikkaus ja projektio 1:25

yläpalotila, hormiliittymä sivulla

keraaminen, käsin lasi-
tettu laatta

tulitiili

arina
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Talotekniikka

Ilmanvaihdon osalta koneellinen ilmanvaihto osoittautui järkevimmäksi vaih-
toehdoksi, sillä rakennuksen käyttäjämäärä vaihtelee muutamasta henkilöstä 
ja yleisötilaisuuksiin. Talviaikaan suurten käyttäjämäärien vaatima ilmamäärä 
olisi haastavaa saada lämmitettyä painovoimaisessa ilmanvaihdossa. Koneel-
linen ilmanvaihto mahdollistaa myös galleriatilassa olosuhteiden tarkan 
säädeltävyyden, jolloin teosten vaatimaa ilmankosteutta ja lämpötilaa voidaan 
säätää tarpeen mukaan. Tekninen tila on sijoitettu ullakolle. Raitisilma otetaan 
katon itäpäädystä ja tuodaan sisätilaan galleriatilan yläosasta. Poistoilma 
imetään aputiloista ja puhalletaan katon länsipäädystä ulos. 
 Kiinteistö liitetään Porvoon kaupungin vesi- ja kaukolämpöverkostoon. 
Lämmityspatterit on upotettu galleriatilan lattiarakenteeseen, jolloin tekniikka 
saadaan miltei näkymättömiin (detalji s.87). Rakennus pidetään talvisin 
enimmäkseen peruslämmöllä, mutta sitä saatetaan käyttää myös satunnaisesti 
yleisötapahtumiin.

Rakennuksen LVI-ratkaisuissa on konsultoitu energia- ja 
LVI-tekniikan DI Leino Kuuluvaista.
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Auringonvalo

Galleriatila saa suurten lasipintojen kautta paljon luonnonvaloa. Rakennuksen 
matalat räystäät ja sijainti maaston laskevassa kohdassa auttavat valon sääte-
lyssä niin, että ripustukseen käytettävät seinät eivät kesällä saa museon auki-
oloaikoina lainkaan suoraa auringonvaloa. Lisäksi rakennusta ympäröi tiheä 
puusto kaikilta sivuilta, joka varjostaa sisätilaa. Lännen puolella kuumentavalta 
ilta-auringolta suojaa sisääntulokatos ja parkkipaikan takana sijaitseva korkea 
kuusiaita. Talviaikaan lehtipuiden ollessa paljaita, matalalta paistava aurinko 
puolestaan lämmittää tilaa. 
 Lisäksi rakennus varustetaan auringonsuojajärjestelmällä, jolla pystytään 
suojaamaan rakennusta ylikuumenemiselta kuumimpina aikoina. Kankaiset 
screen-suojat mahdollistavat esteettömän näkymän ulos, mutta suojaavat 
rakennusta häikäisyltä ja ylikuumenemiselta  (Energiatehokas koti 2018). 
Lasin ulkopuolelle asennettuna kangas parantaa lasiseinien U-arvoa, vähentäen 
talvisin lämpöhukkaa. 
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SUUNNITTELU-
PROSESSI

Pohdintoja suunnitteluprosessista ja kuvaus sen kulusta.
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Pohdintaa prosessista

Keväällä 2017 kun arkkitehtuurin laitos ilmoitti diplomityömahdollisuudesta 
uudeksi info- ja monitoimirakennukseksi ateljeemuseon yhteyteen, kiinnostuin 
mahdollisuudesta tutkia uutta puuarkkitehtuuria, joka sijoittuisi arvokkaaseen 
historialliseen ympäristöön. Lähtökohdat tehtävälle olivat mielenkiintoiset 
ja haastavat: vaatimaton ateljeerakennus, jolla on rikas kulttuurihistoria, ja 
toisaalta puoliurbaanille asuinalueelle sijoittuva ahdas rinnetontti, missä 
molempien rakennusten olisi mahduttava ottamaan oma tilansa. Suunnitte-
lutehtävä tuntui lisäksi mittakaavaltaan sopivan konkreettiselta, mahdollistaen 
työskentelyn museoalueen tasolta detaljeihin asti.
 Suunnittelun lähtökohdaksi muotoutui pyrkimys kiteyttää nykyajan 
tulkinta paikan ilmapiiristä, niin että lisäykset tukisivat mahdollisuuksien 
mukaan paikan autenttisuuden säilymistä. Tavoitteena oli kuitenkin suun-
nitella rakennus, jolla on oma vahva arkkitehtoninen luonteensa, sen sijaan 
että se olisi hiljainen säestäjä. Museoalueen suunnittelussa keskeisenä on ollut 
kysymys, miten paikan ja luonnon moniaistista kokemusta voisi vahvistaa 

ja herkistää arkkitehtuurin keinoin. Nämä tavoitteet ovat säilyneet vahvasti 
mukana läpi prosessin. Museoalueen suunnitelma ja kävijän kierto hioutuivat 
pitkälti valmiiksi jo työpajaosuuden aikana. Lopullinen galleriarakennuksen 
suunnitelma eriytyi kuitenkin arkkitehtuuriltaan melko paljon alkuperäisestä 
tilaustyöstä.
 Tehtävän alussa mietin paljon vaihtoehtoja, joissa tontin tunnelman saisi 
eristettyä vahvemmin ympäristöstä ja luotua tontille omanlaisensa pienois-
maailman, jossa olisi mahdollista syventyä Edelfeltin ajan tunnelmaan. Koin 
sekalaisesti ja ateljeesta välittämättä rakentuneen ympäristön häiritsevänä 
tontin kokemisen kannalta. Työpajaosuuden jälkeen pohdittuani luovuin 
kuitenkin näistä ajatuksista ja tulin siihen lopputulokseen, että ateljeeraken-
nuksen eristämisen sijaan se tulisi pikemminkin tuoda vahvemmin osaksi 
kaupunkirakennetta. 
 Tilallisesti työpajavaiheen suunnitelma perustui samaan ajatukseen tiiviistä 
ja ympäri kierrettävästä aputilamoduulista sekä avoimesta ja mahdollisimman 
vapaasti muunneltavasta galleriatilasta, joka avautuisi luontoon. Rakennus 
oli kuitenkin sijoitettu porttimaisesti tontin etuosaan porrastuen maaston 
mukana. Sijoituksessa etuna oli se, että kulkijan näkymiä ateljeelle voitiin 
ohjata niin, että ateljee oli mahdollista hahmottaa osana pitkää metsäistä 
näkymää ammattikoulun rakennusten hallitsematta, eikä toisaalta uudisra-
kennus hahmottuisi osaksi tätä näkymää.
 Sain suunnitelmastani suhteellisen positiivista palautetta. Koin kuitenkin, 
että olin itse ehtinyt kehittyä paljon suunnittelijana vuoden aikana ja lisäksi 
olin tullut prosessin myötä toisiin ajatuksiin joidenkin suunnitelmaa määrittä-
neiden perustavanlaatuisten kysymysten osalta. Näiden pohdintojen seurauk-
sena päädyin muuttamaan rakennuksen sijoitusta maaston alimpaan kohtaan, 
jolloin olisi mahdollista rakentaa muokkaamatta olemassaolevaa maastoa, niin 
että uudisrakennus koskee vain kevyesti maanpintaan visuaalisesti ja rakennus-
teknisesti. Näin ateljee tulee myös vahvemmin osaksi katukuvaa. Ympäristön 
kehitystä ei oikein voi erottaa tontista ja ateljeesta, ja vastaavasti eristämällä 
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ateljee ympäristöstään katkaistaan paikasta sidos historiaan. Porvoossa vahvat 
juuret ovat läsnä kaikkialla, vaikka Haikkoossa yhteys tuntuu heiketyneen ajan 
myötä. Parhaassa tapauksessa ateljeemuseo toimisi taas linkkinä ja muistutuk-
sena historian läsnäolosta sekä elävänä, olohuonemaisena tapaamispaikkana.
 Diplomityön tekeminen on ollut minulle ennen kaikkea prosessi, joka 
on antanut mahdollisuuden tutkia ja reflektoida itseäni kiinnostavia asioita 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä kehittyä ammatillisesti. Työn 
tekeminen on antanut minulle lukuisia arvokkaita opetuksia omien ideoiden 
kehittämisestä asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa sekä niiden esittämisestä 
myös eri alojen ammattilaisille ymmärrettävällä tavalla.
 Albert Edelfeltin säätiön muodostaman ohjausryhmän innostunut, ennak-
koluuloton ja kannustava suhtautuminen sekä määrätietoinen pyrkimys vaalia 
pientä ateljeeta on toiminut tärkeänä motivaattorina työlle. On hienoa, että 
he ovat valmiita kehittämään ja laajentamaan kulttuuritoimintaa ateljeella. 
Toivon, että tämä työ toimii inspiraationa ateljeemuseon kehittämiselle 
tulevaisuudessa.

Varhaisia ajatuksia rakennuk-
sen tunnelmasta
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Prosessin kulku

Paikan ja referenssikohtei-
den analyysi ja tilaohjelmaan 
tutustuminen

14.3. 1. Tonttikäynti ja vierai-
lu ateljeessa. Säätiön Markku 
Välimäki ja Tuija Peltomaa 
esittelevät ateljeen. 
Museo on vielä kiinni ja tontti 
talvisen karu.

7.4. Analyysien esittely sääti-
ön ohjausryhmälle

Luonnosten kehittäminen 
kommenttien pohjalta

14.8 Susanna Petterssonin 
tapaaminen, Ateneum
Näyttelyripustus ja galleriati-
lan tekniset vaatimukset

31.8 Luonnosten esittely 
säätiön hallitukselle, Haikon 
kartano

5.9 Ranja Hautamäki, mai-
sema-arkkitehdin näkökul-
ma tontin suunnitteluun, 
Otaniemi

4.9 luonnosten esittely Por-
voon kaupungin rakennustar-
kastajalle Henning Johansso-
nille, Porvoo

19.10 Viimeiset kommen-
tit, esittely ohjausryhmälle, 
Otaniemi

8.11 Suunnitelmien esittely 
ohjausryhmälle, Ateneum

Alustava konseptisuunnittelu

24.5 Susanna Petterssonin 
tapaaminen, Ateneum
Museosuunnittelun näkökul-
ma

8.6 Konseptiseminaari, 
Haikkoo
Kolmen rakennuskonseptin 
esittely ja tehtävän pohdin-
ta annettujen kommenttien 
valossa

Luonnossuunnittelu

26.6. Tonttikäynti
Ateljeen ja tontin näkeminen 
kesäasussaan.

30.6 Aimo Nissin tapaami-
nen: 
arkkitehtuurin historian nä-
kökulma

7.7 Tonttikäynti

4.8 Luonnosten esittely sääti-
ön ohjausryhmälle Otanie-
messä

MAALIS  HUHTI  TOUKO  KESÄ  HEINÄ  ELO  SYYS  LOKA  MARRAS

2017

20.7.2017 18.8.201715.6.2017
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3.6.2018 7.8.2018

Suunnitelman jatkaminen 
diplomityöksi ja rakennuksen 
tarkempi suunnittelu

15.2 tapaaminen rakenne-
tekniikan professori Hannu 
Hirren kanssa, 
Otaniemi

20.3 LVI-ratkaisut: Leino 
Kuuluvainen, DI Energia- ja 
LVI-tekniikka

28.5 Hannu Hirsi, rakenne-
ratkaisujen tarkentaminen, 
Otaniemi

HELMI  MAALIS  HUHTI  TOUKO  

2018
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Työmalli
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Haluan kiittää seuraavia henkilöitä, joita ilman 
tämän työn tekeminen ei olisi onnistunut:

Albert Edelfeltin säätiö sekä Wood Studiota 
mahdollisuudesta tähän työhön sekä ohjaus-
ryhmän Susanna Pettersonia, Markku Väli-
mäkeä, Tuija Peltomaata ja Hanna-Kaarina 
Syrjäläistä hyvistä keskusteluista ja palautteesta.

Työni valvoja Pekka Heikkistä sekä ohjaaja
Philip Tidwell arvokkaista neuvoista ja 
keskusteluista.

Teknisestä ohjauksesta Hannu Hirttä ja Leino 
Kuuluvaista.

Aimo Nissi  arkkitehtuur in histor ian 
näkökulmasta sekä Ranja Hautamäki 
maisema-arkkitehtuuriohjauksesta.

Avusta ja tuesta ystäviäni ja perhettäni. Kiitos 
Kiira ja Meri, MER:in väki, Sarita, Bee, 
Pauliina ja Frans.
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Liite / planssipienennökset

Metsäsalonki - ALBERT EDELFELTIN ATELJEEMUSEON UUSI GALLERIA- JA INFORAKENNUS / Diplomityö / 2018 /  Anna Kontuniemi / Valvoja: Prof. Pekka Heikkinen / Ohjaaja: Philip Tidwell             

Saapuminen katoksen alle
Vaikka rakennus näyttää ulospäin perinteiseltä harjakattoiselta talolta, viimeistään matalan räystään ali astuttaessa kävijä huomaa, että harja-
kattoisen talon rakenteellinen logiikka onkin tulkittu uudestaan. Kantavien ulkoseinien sijaan suuri katto on tuettu rakennuksen keskeltä, esival-
misteisen clt-laatikon päältä mahdollistaen pihapiirin suuntaan täysin kantavista rakenteista vapaan näkymän. 

kivikko

mäntykangas

niittykasvillisuutta

purettava rakennus

opas-
taulu

portti

huolto-
portti

jäte-
aitaus

kaide 
avattavissa

avokallio

avokallio

istuskelu-
alue

tammi

vanha 
mänty

1:20

1:20
esteetön reitti ateljeelle

polku Villa Edelfeltin 
suunnasta ateljeelle

“Eukko ja pärekori”

avokallio

P

purettava vaja

vanha omenapuu

viinimarja-
pensas

ateljee

galleria
myymälä

mukula-
kiveys

aita

aita

aita

korot

Sijoittuminen tontille

Galleria on metsän keskelle sijoittuva paviljonkimainen, suuren 
paanukaton suojaama tila, josta aukeaa kolmelta sivulta esteetön 
näkymä Edelfeltin maisemaan. Galleriatilan tielle päin suuntau-
tuvat lasipinnat tekevät rakennuksessa tapahtuvan toiminnan 
näkyväksi myös Haikkooseen päin, mikä houkuttelee myös 
paikallista väkeä ja kartanon vieraita vierailemaan ateljeessa ja 
gallerian näyttelyissä     
 Rakennus sijoittuu tontin luoteiskulmalle, rinteen alaosaan, 
missä sen harjakorkeus jää hieman ateljeeta alemmas. Saavut-
taessa Edelfeltinpolkua pitkin metsän lomasta pilkottava paanu-
katto herättää kävijän huomion toimien tarpeellisena merkkinä 
ateljeemuseon sijainnista, sillä pieni ateljee jää helposti huomaa-
matta Haikkoontieltä lähestyttäessä. Lähemmäs saavuttaessa 
aukeaa näkymä puiden lomasta punaiselle ateljeelle. Kävijän 
kulku ohjataan ensin galleriarakennukseen, jossa lipunmyynti ja 
opastus tapahtuu. 
 Käynti tontille ohjataan nykyistä, rinteen alaosassa olevaa 
kulkua korkeammalle, jolloin esteetön käynti saadaan järjes-
tettyä sujuvasti. Kulun linjaus mahdollistaa näkymän ateljeelle 
suhteessa pitkään metsäiseen näkymään, sen sijaan, että se nähtäi-
siin ammattikoulun rakennusten ympäröiminä. Tavoitteena on 
korostaa tunnelmallisesti vaikutelmaa metsän keskellä sijaitse-
vasta ateljeesta. Osa nykyisistä puutarhamaisista istutuksista pois-
tetaan ja tontin etuosaa kehitetään luonnollisen niittymäisenä.
  Galleriarakennus sijoittuu maastoon koskettaen maan-
pintaa mahdollisimman kevyesti, mikä korostaa rakennusten 
välistä hierarkiaa; ateljeen olemus on galleriarakennusta juur-
tuneempi. Rakennuspaikalla ei suoriteta kalliolouhintoja tai 
suurimuotoisia kaivuutöitä, jolloin maisema voidaan säilyttää 
mahdollisimman luonnontilaisena.  

 

aantasokerros, pihan järjestelyt ja museokierto 1:200

näkymiä ammattikoululle rajoite-
taan kasvillisuuden avulla

huoltoreitti 
nostimelle

Ateljee säilyy pihapiirin 
visuaalisena keskuspisteenä 
saavuttaessa

Näkymät
Museovieraan reitti

Huolto

P

Villa 
Edelfeltin 
puutarhareitti metsä-

polkua pitkin

reitti 
rantaan

esteetön kulku 
ateljeeseen

käynti 
tontille

galleriarakennus 
väistää ateljeen 
näkymäakselin reitti alkaa 

ja päättyy 
myymälään

galleria

rakennuksen 
toiminta on 
näkyvissä 
kadulle

pitkä metsäi-
nen näkymä
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uusi galleria- ja inforakennus

Ammattikoulun tontti

Kääntö-
paikka

Villa
 Edelfe

lt

Bussi-
pysäkille

ateljee

+19,5

+0,6

+17,0

+20,0

+17,6

P

”Eukko ja pärekori”

”Mansikoita”

Edelfeltin taulut 
metsässä

”Lapsen ruumissaatto”

”Kristus ja Mataleena”

pitkä 
metsänäkymä

oleskelu-
alue

oleskelu-
paikka

laituri

näkymä 
Haikkoonselälle

tasot ulko-
veistoksille

vanha kuusiaita

kivikko

korkea  
kuusiaita

istutettavia lehtipuu-
suojaistutuksia

katselu-
syvennys

Museoalueen suunnitelma  1:400

N

vanhaa koivumetsää, 
 korkeaa 
aluskasvillisuutta

kaislikko,
rantakivikko

mäntymetsää,
varvikkoa

heinikkokasvillisuutta,
vanhoja mäntyjä ja vaah-
teroita

korkea kuusiaita

Tonttileikkaus 1:400

Saapuminen Edelfeltinpolulta

Kävijän liikkumista helpottamaan 
rakennetaan metallisia keveitä ja 
eleettömiä portaita ja käsijohteita, 
jotta kulku rantaan jyrkkää mäkeä 
mahdollistuu mahdollisimman 
monelle museokävijälle. Maas-
ton pinnasta nostetut tai rajatut 
polkurakenteet ohjaavat kulkemisen 
reiteille, mikä suojaa maastoa kävi-
jöiden aiheuttamalta kulutukselta. 

Metalliset tasot leijailevat hieman 
maaston yläpuolella muodostaen 
näköalapaikkoja pidempien nä-
kymien ihailemiseen ja toimivat 
samalla ulkoveistosten sijoittami-
seen käytettävinä korokkeina, jolloin 
näyttelyt voivat laajentua koko 
museoalueen kattavaksi kokonaisuu-
deksi. Maiseman katselu ylhäältä 
päin vahvistaa tunnetta ulkoapäin 
tarkastelemisesta ja tontin koske-
mattomuudesta. 

Polku painautuu valituissa kohdissa 
hieman maanpinnan sisään muodos-
taen intiimejä katselusyvennyksiä. 
Katselijan näkymä rajautuu lähelle ja 
huomio kiinnittyy korkeaan kasvilli-
suuteen. Maaston tuennat cortente-
räsrakenteisina.

Reitin päätepisteenä on leväh-
dyspaikka rannassa sekä ke-
vyestä metallitasosta koostuva 
laiturirakenne, jonka päältä voi 
tarkastella vettä aivan sen pin-
nasta käsin. Laiturilta aukeaa 
pitkä näkymä Haikkoonselälle, 
missä aikoinaan purjehtivat 
Edelfeltin maalausten suuret 
purjelaivat.

Maastorakenteet

METSÄSALONKI

Albert Edelfeltin ateljeemuseon uusi galleria- ja 
inforakennus

Suomen kultakauden taidemaalari Albert Edelfelt rakennutti 
itselleen perheen kesähuvilan läheisyyteen pienen lautara-
kenteisen ateljeen vuonna 1883. Edelfelt maalasi ateljeessaan 
Haikkoossa ja sen ympäristössä yli 200 tunnettua teosta 26 
kesän aikana. Nykyään Albert Edelfeltin säätiön omistuksessa 
oleva rakennus toimii kesäisin ateljeemuseona esitellen ateljee-
rakennusta ja ympäröivää metsäisen luonnonkaunista tonttia. 
Vaihtuvat, pienessä vajarakennuksessa toimivat kesänäyttelyt ja 
asiantuntevat opastukset ovat vakiinnuttaneet museon aseman 
Porvoon seudulla pienenä, mutta kiinnostavana nähtävyytenä.
 Ateljeemuseon toiminta on tähän asti pyörinyt pienen atel-
jeerakennuksen, sekä sen pihapiirissä olevien, 50-luvulla raken-
nettujen vajarakennuksen ja museonhoitajan asunnon tilojen 
varassa. Ateljeerakennuksessa on esillä taiteilijan työskentelyyn 
liittyvää esineistöä sekä lisäksi museon myyntipiste. Museoalueen 
rakennukset eivät kuitenkaan vastaa nykyään museon toimin-
nallisia tavoitteita, eivätkä mahdollista toiminnan laajentamista 
esimerkiksi tapahtumien tai laajempien näyttelyiden muodossa. 
Niinpä kehittääkseen ateljeemuseoaluetta Albert Edelfeltin säätiö 
tilasi Aalto yliopistolta kolme ehdotussuunnitelmaa museon 
uudeksi vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien tilaksi sekä 
museomyymäläksi. 
 Tämä diplomityö esittelee museoalueen konseptisuunnitelman 
sekä uudisrakennuksen yksityiskohtaisen suunnitelman. Työ 
on aloitettu puurakentamisen erikoistyönä Aalto yliopistossa 
Albert Edelfeltin säätiön perustaman ohjausryhmän alaisuudessa 
ja jatkettu itsenäisesti diplomityöksi. Suunnitelmaa on esitelty 
ohjausryhmälle kolmessa seminaaritapaamisessa ja loppuesit-
telytapaamisessa, joista saadut kommentit ja keskustelu ovat 
ohjanneet suunnitelman kehitystä.
 Uudisrakennuksen suunnittelun keskeisimpiä lähtökohtia 
on ollut luoda rakennus, joka tarjoaa muunneltavan kehyksen 
erilaisille taiteen esittämisen ja luomisen muodoille. Galleria-
rakennuksen tehtävä on edustaa oman aikansa nykyarkkiteh-
tuuria ja edistyksellistä puurakentamista luoden elämykselliset 
puitteet museokokemukselle. Samalla sen tulee kuitenkin tukea 
paikan autenttisuuden säilymistä ja ateljeen suojeluarvoja. 
Suunnitelmassa on pyritty tasapainoiseen, molemmat tavoitteet 
täyttävään kokonaisuuteen. Uudisrakennus on saanut inspiraa-
tionsa porvoolaisesta puuarkkitehtuurin perinteestä, mutta luo 
tontille oman, nykyaikaisen kerrostumansa hyödyntäen uusimpia 
rakennustekniikoita.
 Uudisrakennuksen myötä ateljeerakennus keskittyy esittele-

mään puhtaasti taiteilijan työskentelyä. Vaihtelevat näyttelyt ja 
tapahtumat taas mahdollistavat taiteen tekemisen jatkumisen 
ateljeen pihapiirissä. Vaikka tehtävänantona oli suunnitella 
nimenomaan näyttely- ja tapahtumarakennus, jo prosessin 
alkuvaiheessa kiteytyi ajatus siitä, että museoalue olisi suunni-
teltava kokonaisuutena siten, että ateljee ja ympäröivä maisema 
säilyvät museokokemuksen ytimessä. Nykytaiteen tuominen 
Edelfeltin maiseman keskelle synnyttää uusia yhteyksiä ja kiin-
nostavia merkityksiä uuden ja vanhan keskustellessa ja Edelfeltille 
tärkeän maiseman toimiessa inspiraationa myös tulevaisuuden 
taiteilijoille.

Museoalueen konseptisuunnitelma

Suunnittelun tärkeimpänä päämääränä on ollut tukea paikan 
olemassaolevaa henkeä ja parantaa museon toiminnallisuutta 
kevyin ja yksinkertaisin lisäyksin, kuitenkin niin, että niillä olisi 
oma vahva arkkitehtoninen luonteensa. Suunnitelma on sarja 
museon toiminnallisuutta ja kävijän viihtyisyyttä parantavia 
rakenteita, joista galleriarakennus on merkittävin ja tutkittu 
detaljitasolle asti. Alkuvaiheessa prosessia tärkeäksi lähtökohdaksi 
muodostui, että tonttia olisi kehitettävä nimenomaan museo-
kokonaisuutena, johon myös galleriatila liittyisi toiminnallisesti 
mahdollisimman tiiviisti.  Kävijälle maisema ja sen muutos, 
kasvillisuus ja vesi voivat olla yhtä kiinnostavia elementtejä, kuin 
itse ateljeerakennus. Ateljeen ja tontin suhde ympäristöönsä 
muuttuu ajan kuluessa. Ateljeemuseo tarjoaa siten kävijälle 
aseman josta tarkastella ajan kulkua ja kulttuurin ja taiteen 
elämistä ajassa.
 Ateljeen alkuperäinen tarkoitus oli toimia Edelfeltin taiteel-
lisen keskittymisen ja vetäytymisen paikkana luonnon ja saariston 
kulttuurin keskellä. Niinpä museoalueen suunnittelussa keskei-
senä kysymyksenä on ollut, miten paikan ja luonnon moniaistista 
kokemusta voisi vahvistaa ja herkistää arkkitehtuurin keinoin, 
jotta kävijän olisi mahdollista syventyä paikkaan. Museoalueen 
suunnitelma vaalii ajatusta havainnointiin ja keskittymiseen 
pyhitetystä paikasta. 
 Maastoon sijoitettavilla hienovaraisilla rakenteilla pyritään 
helpottamaan kulkemista ja suojaamaan maastoa kulutukselta. 
Lisäksi polkujen linjauksilla avataan vuoroin pitkiä, vuoroin sulje-
tumpia näkymiä niin, että tontin sisäinen maailmaa vahvistuu.
 Tontilla jo olevat Edelfeltin taulujen jäljennökset uudis-
tetaan.  Kävijälle erottuu Edelfeltin maalausten jäljennösten 
kautta rajattuja näkymiä, joihin hänen huomionsa kiinnitetään. 
Toisalta kulkemisen ja havainnoinnin kautta korostuu hitaampi 
ja moniaistisempi lähestymistapa, joka houkuttelee keskittymään 
visuaalisten näkymien lisäksi ääniin, tuoksuihin, valoon, kasvilli-
suuteen ja eläimiin. 

1/6

Katselusyvennys toimii 
intiiminä levähdyspaik-
kana reitin varrella

Edelfeltin maalaukset
luovat kävijälle kiinto-
pisteitä maisemassa

Laiturilta aukeaa näkymä 
pitkälle Haikkoonselälle

Portaat jyrkimmissä 
kohdissa helpottavat 
kulkemista

Ateljeerakennus on riisuttu 
sisätiloiltaan alkuperäiseen 
asuunsa puhtaaksi työsken-
telyn ja taiteen tilaksi

Galleriarakennus Edelfeltinpolku
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Leikkaus A myymälän ja galleriatilan kohdalta 1:100 Leikkaus B galleriatilasta 1:100
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Pohjapiirustus 1:100
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B

D

B

D

A C

Galleriatilassa
Rakennus ohjaa katseen ulospäin antaen sen harhailla ympäristössä. Vaikka gallerian lasisuus asettaa sen käytölle myös tiettyjä rajoitteita, se antaa mielenkiintoisen lisäarvon esitettävälle taiteelle, 
joka joutuu vuoropuheluun paikan kanssa. Luonnon vahva läsnäolo tilassa suurten lasiseinien kautta synnyttää tunteen taidenäyttelystä ulkona katoksen alla. Galleriatila on luonteeltaan raakatilan 
kaltainen, sillä seinä- ja kattorakenteiden rakenteelliset pinnat on jätetty esille. Tilan luonteeseen kuuluu, että siinä saa näkyä käyttö. Ripustusseinien puupinnat on käsitelty valkoisella öljymaalilla, 
jolloin ne voidaan tarvittaessa kitata ja maalata uudestaan ripustuksen jälkien peittämiseksi. 

Tilajärjestelyt

Sisäänkäyntikatoksen alta astutaan lipunmyyntiin ja museo-
kauppaan. Tila kiertyy massiivipuisen kappaleen ympärille 
synnyttäen erilaisia intiimejä paikkoja taiteelle. Korkeasta 
galleriasta aukeaa pitkä metsäinen maisema rinnettä alaspäin. 
Gallerian perälle sijoittuu intiimimpi takkatila. Avoin ja ympä-
rikierrettävä pohjaratkaisu on tehokas, tilallisesti kiinnostava 
sekä mahdollistaa toimintojen sijoittumisen vapaasti tarpeen 
mukaan. Avoin tila jakautuu korkeutensa ja mittasuhteidensa 
puolesta intiimimpään apu- ja kulkutilavyöhykkeeseen sekä 
rakennuksen päätilaan eli korkeampaan ja näyttävään galleria-
tilaan, johon puinen kattorakenne luo voimakkaan tunnelman. 
Aputilojen sijoitus tiiviisti yhtenäiseen massaan rauhoittaa 
galleriatilan taiteelle. Rakennuksen suunnittelussa on pyritty 
yksinkertaistamaan tilaohjelman vaatimukset äärimmilleen 
kuitenkaan tinkimättä toiminnallisuudesta.

bruttoala 145m2
hyötyala 128,85m2

galleriatilamyymäläsisäänkäynti-
katos

takkatila

Perustukset, betoniharkkomuuri
Tulisija muurataan tiilestä ja se 
seisoo omilla perustuksillaan

Alapohja, kertopuupalkisto

Väliseinät rakennetaan massiivipui-
sista clt-elementeistä lukuunotta-
matta tulisijan muurattua seinärak-
ennetta.

Kattopalkit kiinnittyvät CLT- 
ulkoseinään. Seinä toimii 
jäykistävänä elementtinä.

Kattorakenne koostuu 280cm 
korkeasta CLT-ulokepalkista ja siihen 
kiinnittyvistä esivalmisteisista 
puuristikoista
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Julkisivu etelään 1:100

+20,30

+23,90

+18,00

A vedenpoisto: jalkaränni, painekyllästetty 
ja öljykäsitelty puu

A 1

2

6

45

Julkisivu länteen 1:100

+20,30

+23,90

+17,98

A: vedenpoisto: jalkaränni, painekylläs-
tetty ja öljykäsitelty puu
C: kaide avattavissa suurten 
  teosten tuomista varten

1

23

4

6C

A

Julkisivu itään 
1:100

B vesikaton huoltotikkaat, puuta
D IV-säleikkö, edessä puurimoitus

1

4
5

2

D B

Julkisivu pohjoiseen 
1:100

B vesikaton huoltotikkaat ja -silta, puuta

1

25

66

4

Julkisivumateriaalit

1 haapapaanu
2 lasiseinä, kirkas, puurunko
3 valkovahattu tammi
4 betoniharkkosokkeli, tummanharmaa slammaus
5 puu, tummanharmaa öljykäsittely
6 kaide, maalattu teräs, kupariverkko

CLT-pinta ja julki-
sivun paneloinnit 
mäntyä käsiteltynä 
tummanruskealla 
puuöljyllä

Harmaantuva, 
kolminkertainen 
vedetty haapa-
paanu

Sokkeli, betoni-
harkko, pinnassa 
harmaa slammaus

Kirkas lasi,
3k eristys- ja 
turvalasi

Teräsverkko 
kaiteissa

Ulko-ovessa 
mattavahat-
tu tammi

Julkisivumateriaalit

Julkisivun materiaalipaletti koostuu harmonisista, ajallisesti 
ja ekologisesti kestäviästä materiaaleista. Materiaaleissa on 
suosittu massivipuuta. Kaiteissa käytetään maalattua metallia 
sekä kudottua verkkoa putoamissuojissa. Julkisivun puupinnat 
käsitellään tummalla puuöljyllä. Puinen paanukatto sulautuu 
metsäiseen maisemaan muistuttaen paikallisista rakentamisen 
perinteistä.

Julkisivuote 1:30
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leikkaus D  myymälätilan, apu- ja märkätilablokin ja  takkatilan läpi 
1:50

+18,00 +17,98+17,98
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YP1

VS2 VS3 VS4

patteri 
upotettu

AP1 AP2

myymälä keittiö varasto wc wc takkatila

reitti ateljeelle

sisäänkäynti-
katos

leikkaus C 1:50

+18,00

+20,50

kattopalkin 
tuenta

valaistus-
kisko 
upotettu

wc

AP2

galleria US1

VS1VS3 YP1

YP2

AP1
puinen 
talotikas

YP 1 / Yläpohja kylmän ullakon kohdalla

Nelinkertainen vedetty haapapaanu, sydän-
puuta, 400x100x10mm, palonsuojakäsitelty
Ruodelaudat 100x22mm
Tuuletusväli, 42x100mm k600
Vesivaneri
Koolaus 85mm k600, Puukuitueriste 400mm,
Korokerimat 100mm k600
Sisäverhous, lehtikuusipanelointi, kirkas 
öljyvahaus
Kattoristikko 80x150mm k900

YP 2 / Yläpohja galleriatilan kohdalla

Nelinkertainen vedetty haapapaanu, sydän-
puuta, 400x100x10mm, palonsuojakäsitelty
Ruodelaudat 100x22mm
Tuuletusväli, 42x100mm k600
Vesivaneri
Korokerimat 85mm k600
Kattoristikko/ tuuletettu tila
Puukuitueriste 400mm
Jäykistävä vanerilevytys 15mm
Koolaus 22mm
Sisäverhous, lehtikuusipane-
lointi, kirkas öljyvahaus

Rakennetyypit

US1 / Ulkoseinä

Kantava CLT-seinä, 260mm, sisäpinta 
syrjäliimaamatonta lehtikuusta, öljyvahattu. 
Ulkopinnassa pystyuritus k120mm halkeilun 
ehkäisemiseksi, tumma öljykäsittely.

US2 / Galleriatilan yläosa

Kantava CLT-seinä 200mm
Puukuitulevy 50mmx2

VS1 / Kantavat väliseinät

Kantava CLT-massiivipuuseinä 
200mm.  Näkyvät pinnat syrjä-
liimaamatonta lehtikuusta.

VS2 / Kevyet väliseinät

CLT-massiivipuuväliseinä, 100mm. Näkyvät 
pinnat syrjäliimaamatonta lehtikuusta.

VS3 / Märkätilat

CLT-massiivipuuseinä, 100mm
Koolaus 22mm
Sementtilevy 12mm
Vedeneriste ja kiinnityslaasti
Sementtilaatta

VS4 / Takka - märkätila

Muuraus 130mm
Vedeneriste ja kiinnityslaasti
Sementtilaatta

AP1 / Alapohja yleensä

Lattialaudoitus 28mm, lehti-
kuusi, öljyvahakäsittely
Askeleristys, puukuitulevy 50mm
Ilmansulku, tervapaperi
Kertopuupalkisto/ puukuitueriste 250x50mm
Tuulensuojalevy 25mm 
Ponttilaudoitus 25mm, 
maalattu tummanharmaa
Bitumikermi
Betoniharkkomuurit, tuuletettu ilmatila
400mm  kapillaarikatkosora (salaojitus)
Suodatinkangas
Perusmaa kallistettu 1:100 salaojiin päin

AP2 / Alapohja märkätiloissa

Sementtilaatta, öljykyllästetty + kiinnityslaasti
Sementtipohjainen lattiamassa 40…70mm
Valusuoja
Havuvaneri 18mm, ympäripontattu
Ilmansulkupaperi
Kertopuupalkisto, 250x50mm 
k500, puukuitueriste
Tuulensuojalevy 25mm
Ponttilaudoitus 25mm, 
maalattu tummanharmaa
Betoniharkkomuurit, tuuletettu ilmatila
Kapillaarikatkosora (salaojitus) 400mm
Suodatinkangas
Perusmaa kallistettu 1:100 salaojiin päin

Toiminnallisuus

Galleriakäyttö

Oppaan työpiste on liikkuva, 
sillä hänen on tärkeää pystyä 
liikkumaan sujuvasti oppaan-
roolin ja myyntipisteen välillä.
Kattorakenteesta ripustetta-
villa seinäelementeillä voi-
daan sijoittaa taideteoksia tai 
infoplansseja myös vapaasti 
tilaan.

Illallisjuhlat galleriassa

Tila tarjoaa puitteet 30-40hlö 
intiimien yksityistilaisuuksien 
järjestämiseen maiseman kes-
kellä.

Konsertti

Tilassa voidaan järjestää myös 
erilaisia yleisötapahtumia.
Tilaan mahtuu istumaan n.40-
50 hlö.

Bussilastillinen ihmisiä saapuu 
museoon

Opastus voidaan järjestää si-
sällä sateen sattuessa.
Suuremmat ryhmät pääsevät 
helposti hajautumaan koko 
tilaan ja museotontille.
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Rakenteiden suunnittelussa lähtökohtana on ollut pitkäikäi-
syys, ekologinen kestävyys ja yksinkertainen rakennusprosessi. 
Massiivipuinen seinärakenne liittää rakennuksen nykyaikai-
sella tavalla porvoolaiseen hirsiarkkitehtuurin perinteeseen. 
Rakennus perustetaan viiden betoniharkkomuurin päälle, niin 
että kertopuurakenteinen alapohja pääsee täysin tuulettumaan. 
Rakennuspaikalla kallio on lähellä maanpintaa. Maasto pyritään 
säilyttämään mahdollisimman muuttumattomana. 
 Seinärakenteet koostuvat CLT-massiivipuuelementeistä, 
joiden pintaan ei asenneta muita rakennekerroksia wc-tiloja 
lukuunottamatta. CLT on luonteva valinta seinärakenteeksi 
hyvän puristuslujuutensa ansiosta. Massiivirakenne on raken-
nusfysikaalisesti ymmärrettävä ja toimintavarma, ja sillä on 
erinomaiset akustiset ominaisuudet ja kyky säädellä ilmankos-
teutta (Saatsi 2018). Massiivinen seinä on ripustuksen kannalta 
ihanteellinen, sillä painavatkin teokset voidaan sijoittaa vapaasti. 
Ulkoseinän esiin jäävä CLT-pinta uritetaan pintalamellien välisen 
liimasauman kohdalta CLT:lle ominaisen halkeilun ehkäisemi-
seksi. ( Jansson 2015) Visuaalisesti uritettu CLT-pinta antaa 
vaikutelman erittäin tarkasta pystylaudoituksesta.
 Wc-tilojen seinissä käytetään sementtilevyn päälle asen-
nettavaa laatoitusta. Tuulettuvan levyrakenteen taakse saadaan 
piilotettua myös viemäröinnt, kattorakenteen tukikoolaus sekä 
sähköasennukset. Tekniset asennukset hoidetaan aputilayksikön 

sisäpuolelta päin galleriatilaan, jolloin niitä voidaan muokata 
näyttelyrakennuksen tarpeen mukaan. 
 Kolmelta suunnalta ulokkeena oleva kattorakenne koostuu 
280cm korkeasta CLT-palkista sekä siihen kiinnittyvistä puisista 
kattoristikoista. Ristikot jatkuvat yhtenäisinä rakennuksen poikit-
taissuunnassa, jolloin niiden kiinnittyessä ulkoseinään rakenne 
on jäykkä sivuttaissuunnassa. Kattorakenteen paino laskeutuu 
pääosin keskimmäiselle seinälle muiden seinien toimiessa jäykis-
tävänä ja tukevana rakenteena. Kattorakenteissa on käytetty 
perinteisiä, puun loveamiseen perustuvia liitoksia. Niissä voidaan 
nykyään hyödyntää cnc-työstöä, joten ne eivät ole metallisia 
liitoselimiä hyödyntäviä liitoksia haastavampia toteuttaa. 
Vesikaton katemateriaalina on harmaantuva, kolminkertainen 
vedetty haapapäre, joka on palonsuojakäsitelty. Pärekaton alle 
asennetaan aluskate.
 Seinä- ja kattorakenteet tuodaan elementteinä työmaalle. 
Katon palkki ja ristikot kasataan maassa ja nostetaan tämän 
jälkeen paikoilleen. Seuraavaksi voidaan asentaa vesikate ja lasi-
elementit. Pitkälle viety esivalmisteisuus mahdollistaa taloudel-
lisesti järkevän nopean ja tarkan rakennusprosessin, mikä myös 
säästää tonttia rakentamisen aiheuttamalta kulutukselta.

Rakenteiden osalta suunnitelmassa on konsultoitu rakennetekniikan professori Hannu Hirttä.
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Pohjapiirustusote 1:25
Aputilablokki sisältää ra-
kennuksen avustavat tilat ja 
tekniikan. IV-kone sijaitsee 
ullakolla sen yläpuolella. 
Aputilojen CLT-seinät kan-
nattelevat kattorakenteen  
painon.
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Esiin jäävät CLT-ele-
menttien päädyt 
viimeistellään 
massiivipuulistalla, 
jonka reunat hiotaan 
seinäpinnan tasoon.
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rakenteen tukikoo-
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viemäriputket ja 
sähköasennukset
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Kattorakenteen liitokset 1:10

kattotuolien cnc-lovettu 
liitos, viimeistellään pultti-
kiinnityksellä yläpuolelta

seinän yläosa tue-
taan koolauksella, 
joka jää aputiloissa 
piiloon levytyksen 
taakse

US2

YP1

YP2

Räystäs galleriatilan kohdalla 1:10

Lasiseinät ovat puurun-
koisia, laseissa käytetään 
eristyslasielementtejä, 
kaikki turvalasia. 

pieneläinverkko

aurinkosuojaverho

ulkoverhouspaneeli, 
öljykäsittely

Detaljit arkkitehtuurin kannalta 
olennaisista kohdista

YP2

Räystäs ulkoseinän kohdalla 1:10

US1
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seinä lovettu kat-
totuolin kiinnitystä 
varten

Alapohjan liitokset ja ikkunan alaliittymä 1:10

messinkisäleikkö,
avattavissa

patteri upotettu lattiaan, 
reunapalkissa rei’itys
ilman virtausta varten
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