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Albert Edelfelt on yksi 1900-luvun vaihteen Suomen taiteen kultakauden merkittävimmis-

tä taiteilijoista. Edelfeltin ateljeemuseo sijaitsee Haikkoossa, noin 7 km Porvoon keskustasta 

etelään. Edelfelt rakennutti kesäateljeen itselleen vuonna 1883 viereisellä tontilla sijaitsevan 

kesähuvilansa yhteyteen ja maalasi siellä kaikkiaan 26 kesänä yli 220 teosta. Pienessä Haikkoon 

ateljeessa on syntynyt useita kansainvälisestikin tunnustettuja suomalaisen realismin klassik-

komaalauksia. 

Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma ateljeen yhteyteen rakennettavasta uudesta galleri-

atilasta. Tontin etuosasta ateljeen ja Edelfeltinpolun välistä puretaan 1950-luvulla rakennettu 

asuinrakennus, jonka jälkeen rakennusoikeutta uudisrakennukselle on nykyisen kaavan mu-

kaan 200 m2. Suunnitelman edetessä tarkastellaan kriittisesti myös asemakaavan asettamia 

rajoitteita. Tontin nykyinen kaava on vuodelta 1983, jolloin erillisen galleriatilan tarvetta ei 

vielä tunnistettu. 

Diplomityö on toteutettu yhteistyössä Albert Edelfeltin säätiön kanssa. Säätiö osti ateljeen 

1950-luvulla ja kunnosti sen museokäyttöön. Ateljee on lämmittämätön ja se on auki ylei-

sölle vain toukokuusta syyskuuhun. Uuden galleriatilan tavoite on tarjota ympärivuotinen 

näyttely- ja tapahtumatila täydentämään museotontin toimintaa. Galleria toimii ensisijaisesti 

näyttelytilana, mutta sen tulisi olla joustavasti muunnettavissa myös pienimuotoisten tapah-

tumien käyttöön. 

Ateljeen ympäristö on vähitellen muuttunut Edelfeltin aikaisesta rannikon huvilaidyllistä. 

Vielä 1950-luvulla alue oli hyvin maaseutumainen, mutta se on rakentunut vähitellen omako-
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titalovaltaiseksi asuinalueeksi ja sama kehitys tulee todennäköisesti lähivuosina jatkumaan. 

Myös etelän puoleiselle tontille rakennettu ammattikoulu Inveon on muuttanut ympäristöä ja 

luonut mittakaavallista kontrastia pienelle ja vaatimattomalle ateljeelle. Suunnittelun yhtenä 

lähtökohtana onkin vahvistaa ateljeen roolia muuttuvassa ympäristössä ja muodostaa tontille 

arkkitehtonisesti yhtenäinen kokonaisuus, jossa ateljeen omaleimaisuus säilyy.

Tontin luonto on maastonmuodoiltaan ja kasvillisuudeltaan rikas ja monimuotoinen. Toinen 

keskeinen suunnittelun tavoite on muodostaa kokonaisvaltainen museokokemus, jossa hyö-

dynnetään sekä uuden gallerian, ateljeen että tontin ominaisuuksia. Vaihtelevat maastonmuo-

dot ja pyrkimys monimuotoisen kasvillisuuden säilyttämiseen asettavat suunnittelulle myös 

haasteita ja reunaehtoja. Diplomityön yhtenä lähtökohtana on lisäksi tutkia mahdollisuutta 

toteuttaa uudisrakennus puurakenteisena.

Uuden galleriatilan sovittaminen historiallisesti arvokkaaseen kontekstiin ja luonnonolosuh-

teiltaan haastavalle rakennuspaikalle ovat keskeisiä ratkaistavia suunnittelukysymyksiä. Uu-

disrakennuksen tulisi lisäksi arkkitehtuurillaan ja muuntautumiskyvyllään taata museotontin 

toiminta tulevaisuudessa. Erityislaatuisimman suunnitteluongelman muodostaa kuitenkin 

rakennuksena pieni ja vaatimaton ateljee, jonka arvokkuus on fyysisen ulkomuodon sijaan 

kulttuurihistoriallisessa sisällössä ja siinä, mitä se on olemassaolollaan mahdollistanut.  

Avainsanat: Albert Edelfelt, ateljee, galleria, museo, Haikkoo, puuarkkitehtuuri

Tiivistelmä



Albert Edelfelt is one of the most important artists of the golden age of Finnish art in the 

change of 20th century. Edelfelt’s atelier museum is located in Haikkoo, 7 km from the center 

of Porvoo to south. Edelfelt built the atelier for himself on 1883 next to his summer villa in 

the neighbouring site and painted there over 220 pieces during 26 summers. Many even inter-

nationally appreciated classics of Finnish realism have born at the small atelier in Haikkoo.

This thesis is presenting a design of a new gallery space to be built at the proximity of the 

atelier. According to the current city plan the permitted building volume is 200 m2 after the 

existing residential building in the front of the site is demolished.  The regulations of the city 

plan will be critically studied along the design process. The current plan is dated 1983, when 

the need of a separate gallery space was not yet recognised.

The diploma work has been realised in collaboration with the Albert Edelfelt foundation. The 

foundation bought the atelier at 1950’s and renovated it for museum use. The atelier is unheat-

ed and it is open for the public only from May till September. An objective of the new gallery 

space is to provide an all-year venue to complement the museum site activities. The gallery is 

functioning primarily as an exhibition space but it should be adjustable also for small events. 

The atelier surroundings have slowly transformed from the Edelfelt era’s coastal villa idyll. 

Until 1950’s the area was still very rural but ever since it has been built up to become more 

residential area and similar development will most likely continue during the following years. 

Also the vocational school Inveon built to the southern side of the site has changed the sur-

roundings and created contrasting scale for the small and modest atelier. One objective of 
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the design is to strengthen the role of the atelier in the changing environment and to create 

architectonically unified entity, where the uniqueness of the atelier can be preserved. 

The nature of the site is very rich and diverse. An other objective of the design is to create an 

overall museum experience, where the qualities of both the new gallery, atelier and site are uti-

lized. Versatile landscape and an aim to preserve the diverse vegetation also press challenges 

and preconditions for the designing task. In addition, one objective of the diploma work is to 

study the possibility to realise the building structure of wood. 

Fitting the new gallery space to a historically valuable context and a naturally challenging 

building site are crucial design questions to be solved. The new building should also secure the 

museum site activity by it’s architecture and adaptability. The most unique challenge however 

is created by the atelier, which’s value is not in it’s physical form but in it’s culture historical 

content and in what became possible by it’s  existence. 

Key words: Albert Edelfelt, atelier, gallery, museum, Haikkoo, wood architecture



6



1.  Johdanto

2. Albert Edelfelt ja ateljee

2.1 Tausta

2.2 Albert Edelfelt

2.3 Pariisista Haikkooseen

2.4 Tontti

2.5 Ateljee

3.  Paikan analyysi

3.1 Maiseman kehitys

3.2 Ympäristön erityispiirteet

4. Suunnittelun lähtökohdat

4.1 Tehtävänanto

4.2 Tilaohjelma

4.3 Museo- ja näyttelytilojen esimerkkejä

5.  Ideasta suunnitelmaksi

5.1 Idea

5.2 Sijaintitutkielmat

5.3 Toiminnallisuustutkeilmat

5.4 Konsepti

5.5 Massoittelu

9

13

29

39

53

65

133

Sisällysluettelo

6. Suunnitelma 

6.1 Saapuminen

6.2 Museokierto ja opasteet

6.3 Julkisivut

6.4 Pohjapiirros

6.5 Mitoitusperiaatteet

6.6 Toimintojen jakautuminen

6.7 Muunneltavuus

6.8 Galleria näyttelytilana

6.9 Galleria tapahtumapaikkana

6.10 Rakenne

6.11 Talotekniikka

6.12 Puu materiaalina

6.13 Arkkitehtuuri osana kestävyysajattelua

6.14 Detaljit

7.  Lopuksi

7.1 Pohdinta

7.2 Kiitokset

Lähteet

Liitteet

7



8



1. 
Johdanto
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Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma uudesta galleriarakennuksesta Haikossa sijaitsevan 

Albert Edelfeltin ateljeemuseon yhteyteen. Projekti sai alkunsa vuoden 2017 tammikuussa, 

kun Albert Edelfeltin säätiö otti yhteyttä Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen puustudi-

oon. Säätiö, jonka omistuksessa ateljee on ollut 1950-luvulta alkaen, tarjosi suunnittelutehtä-

vää kolmelle opiskelijalle diplomityöaiheeksi. Työhön valittiin lisäkseni arkkitehtiopiskelijat 

Anna Kontuniemi ja Meri Wiikinkoski. Tarkoituksena oli, että säätiö saisi kolme ehdotusta, 

joista yksi valittaisiin toteutettavaksi. Joulukuussa 2017 Albert Edelfeltin säätiön hallitus va-

litsi jatkotyöstettäväksi Meri Wiikinkosken työn. 

Uuden galleriatilan rakentaminen on vähitellen tullut säätiölle ajankohtaiseksi, koska säätiön 

tavoitteissa on kehittää toiminnastaan monipuolisempaa. Lämmittämätön, vain kesäisin käy-

tettävä ateljee sen sijaan ei sovellu kovin hyvin tapahtumien tai taidenäyttelyiden järjestämi-

seen. Ateljeessa on tavallisesti ollut esillä esineistöä sekä vedoksia Edelfeltin teoksista. Säätiö 

tarvitsee uuden galleriatilan tarjoamaan monipuolisemmat puitteet näyttelyille ja kävijöille 

sekä muuntautumiskykyisen tilan pienimuotoisille tapahtumille. Ateljeen on tarkoitus säilyä 

museona.

Ateljee sijaitsee metsäisellä tontilla Haikkoossa, noin seitsemän kilometriä Porvoon keskus-

tasta etelään. Edelfelt rakennutti ateljeen itselleen vuonna 1883 viereisellä tontilla sijainneen 

kesähuvilansa yhteyteen ja maalasi siellä 26 kesänä kaikkiaan 220 teosta, joista monet kuulu-

vat Suomen maalaustaiteen klassikoihin. Tontti on kasvillisuudeltaan ja maastonmuodoiltaan 

hyvin monimuotoinen ja herkkä. Ympäristö sen sijaan on vähitellen muuttunut Edelfeltin 

aikaisesta huvilaidyllistä kohti nykyaikaista pientalovaltaista asuinaluetta. Suurimman mit-

takaavallisen kontrastin muodostavat tontin eteläpuolella sijaitsevan ammattikoulu Inveonin 

asuntola- ja koulurakennukset. Yksi suunnittelutehtävän merkittävimmistä haasteista onkin 

sovittaa yhteen tontin ominaispiirteet, ympäristön hajanainen rakennuskanta sekä arkkiteh-

tuuriltaan pienipiirteinen ateljee. Työn tavoitteina on tutkia, millaiset mahdollisuudet ton-

tilla on uuden galleriarakennuksen rakentamiseen, miten uusi ja vanha voisivat luoda eheän 

kokonaisuuden, miten museokokemuksesta voisi muodostua entistä kokonaisvaltaisempi, mi-

ten museotoiminnan jatkuminen saadaan turvattua sekä miten ateljeen asemaa voisi vahvistaa 

muuttuvassa lähiympäristössä.

Jotta uuden museokokonaisuuden toiminta olisi kestävällä pohjalla, tulisi arkkitehtuurin olla 

sekä esteettisesti että toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ja laadukasta. Toiminnan jatku-

misen ja kävijöiden takaamisen kannalta on tärkeää, että uusi galleriarakennus luo paikalle 

uutta mielenkiintoa, joka ei haihdu uutuuden hohdon hälventyessä. Riittävä kävijämäärä ta-

kaa mahdollisuuden monipuoliselle toiminnalle ja pitää museokokonaisuuden elossa.

Työskentely koostui suunnitteluprosessin mukaisista vaiheista. Prosessi alkoi analyysistä, 

joka koostettiin osittain yhdessä Anna Kontuniemen ja Meri Wiikinkosken kanssa. Analyy-

sivaiheessa tutkittiin esimerkkikohteita, tontin ja ympäristön ominaispiirteitä ja Edelfeltiin 

liittyvää henkilöhistoriaa sekä analysoitiin näiden tekijöiden vaikutusta suunnittelutyöhön. 

Seuraavaksi aloitettiin ideointi, jonka aikana luonnosteltiin kevyitä suunnitelmavaihtoeh-

toja erilaisista näkökulmista. Ideoinnin jälkeisessä konseptivaiheessa yhtä ideaa ryhdyttiin 

kehittämään eteenpäin kohti lopullista suunnitelmaa ja viimeisessä vaiheessa suunnitelmaa 

detaljoitiin yksityiskohtaisemmin. Prosessin aikana suunnitelmia hiottiin yhteistyössä Albert 

Edelfeltin säätiön työryhmän kanssa. Työryhmän kanssa järjestettiin analyysiesittely sekä 

kolme väliseminaaria, joissa töitä kehitettiin eteenpäin ratkomalla esille tulleita ongelmia ja 

etsimällä vastauksia säätiön asettamiin tavoitteisiin. 

Prosessi alkoi tonttikäynnillä vuoden 2017 maaliskuussa. Pian tämän jälkeen järjestettiin en-

simmäinen tapaaminen säätiön työryhmän kanssa, johon kuuluivat säätiön puheenjohtajan 

Markku Välimäki, varapuheenjohtaja Tuija Peltomaa, asiamies Hanna-Kaarina Syrjäläinen 

sekä säätiön hallituksen jäsen Susanna Pettersson. Tapaamisessa esiteltiin yhdessä Anna Kon-

tuniemen ja Meri Wiikinkosken kanssa koostettu alkuanalyysi. Myös valvova professori Pekka 

Heikkinen osallistui tapaamisiin. Analyysiä seuranneisiin väliseminaareihin osallistui pää-

sääntöisesti koko työryhmä, ja elokuussa 2017 työt esiteltiin ensimmäisen kerran myös säätiön 

hallitukselle. Marraskuussa 2017 työt esiteltiin työryhmälle viimeisen kerran, jonka jälkeen 

säätiö kokoontui päättämään, mikä työ valittaisiin toteutettavaksi. Tämän jälkeen, kevään 

2018 ajan, diplomityötä vielä kehitettiin ja syvennettiin säätiölle esitettyyn suunnitelmaan 

perustuen.

Suunnittelutapaamisten ohella työtä ohjasivat ensisijaisesti diplomityön valvoja, professori 

Pekka Heikkinen, sekä ohjaaja, arkkitehti Philip Tidwell. Rakennusteknisissä sekä talotek-

nisissä yksityiskohdissa ohjasivat lisäksi Hannu Hirsi sekä Leino Kuuluvainen. Alueen his-

toriaan liittyen keskustelimme diplomityön tekijöiden kesken myös arkkitehti Aimo Nissin 

kanssa ja diplomityön kieliasun hiomisessa ohjasi arkkitehtuurin teorian vanhempi yliopisto-

lehtori Anni Vartola. 

Diplomityö on jaettu seitsemään lukuun. Johdannon jälkeisessä toisessa luvussa Albert Edelfelt 

ja ateljee pohditaan työn taustoja, käsitellään Albert Edelfeltin henkilöhistoriaa, tarkastellaan 

Edelfeltille merkityksellisiä paikkoja Pariisista Haikkoon sekä analysoidaan ateljeeta.  Kol-

mannessa luvussa Paikan analyysi tutkitaan maiseman kehitystä ja ympäristön erityispiirteitä. 

Neljäs luku Suunnittelun lähtökohdat käsittelee tehtävänantoa, tilaohjelmaa ja esimerkkikoh-

teiden analyysiä. Viides luku Ideasta suunnitelmaksi koostuu suunnitteluprosessin kuvauksesta. 

Kuudennessa luvussa Suunnitelma esitellään lopullinen suunnitelma yksityiskohtaisten piirros-

ten ja havainnekuvien avulla. Työn viimeisessä luvussa Lopuksi pohditaan diplomityötä koko-

naisuudessaan saavutetun lopputuloksen sekä henkilökohtaisen oppimiskokemuksen kautta.
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Seurue ateljeen portailla. Albert Edelfelt kuvassa ylärivissä toinen vasemmalta.
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2. 
Albert Edelfeltin ateljee
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”Valon ja varjon aikaansaama tunne ja kuvatun tilanteen tunnelma vai-
kuttavat olevan Edelfeltin teoksissa usein tärkeämpiä kuin itse kuvitetta-
vat asiat. Luonnon maalauksiin luoma konteksti, kesäillan lempeä ilma-
nala tai pilvipäivän haalea harmaus luovat esteettistä kauneutta, mutta 
sitäkin enemmän tunnetta. Edelfeltille kauneus olikin suurelta osin tun-
netila ja näköhavainto syvällisempi kokemus. ”  (Kämäräinen, 1992)
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Albert Edelfeltin ateljee toukokuussa 2017
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Valokuva ateljeesta vuodelta 1905 (Signe Brander)
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Albert Edelfeltin ateljee on Haikkoossa, noin 7 kilometriä Porvoon keskustasta etelään, toi-

miva ateljeemuseo. Edelfelt rakennutti ateljeen itselleen vuonna 1883 kesäateljeeksi ja maalasi 

siellä 26 kesänä yli 220 teosta. Edelfeltin kuoltua vuonna 1905 suomalaisista kulttuuripersoo-

nista koostuva joukko perusti yhdistyksen Konstnärsföreningen till Albert Edelfelts minne. Ateljee 

säilyi entisellään vielä Edelfeltin sisarten elinajan, mutta palautui lopulta Haikon kartanon 

omistukseen ja alkoi vähitellen rapistua. Ateljeeta oltiin käytetty mm. varastona, kunnes 

yhdistys keräsi rahaa lunastaakseen rakennuksen sitä ympäröivine maa-alueineen. Yhdistys 

kunnosti ateljeen museoksi vuonna 1951. Samalla ateljeen viereen rakennettiin asuinrakennus, 

joka toimi taiteilijakotina ja ateljeen intendentin kesäasuntona. Yhdistys muutettiin säätiöksi 

vuonna 1958 ja se tunnetaan nykyisin nimellä Albert Edelfeltin säätiö / Albert Edelfelts stif-

telse. (Albert Edelfeltin Ateljee, n.d.)

Ateljee on lämmittämätön, joten se soveltuu vain kesäkäyttöön ja on auki vieraille kesäkauden 

toukokuusta syyskuuhun. Tällä hetkellä ateljeessa on esillä Edelfeltille kuulunutta esineistöä, 

piirroksia, maalauksia, heliogravyyreja ja valokuvia. Säätiön suunnitelmissa on purkaa tontille 

1950-luvulla rakennettu asuinrakennus ja rakentaa ateljeen yhteyteen uusi, ympärivuotinen 

galleriatila. (Syrjäläinen 2017)

Ateljee on merkitty asemakaavassa säilytettäväksi ja se kuuluu maakunnallisesti arvokkaa-

seen kulttuuriympäristöön. Ateljeen tontti on osoitettu museorakennusten korttelialueeksi ja 

ateljeen lisäksi tontilla on asuinrakennuksen purkamisen jälkeen rakennusoikeutta 200 k-m2.. 

Ateljeessa on vuosittain noin 2000-3500 kävijää, ja uuden galleriarakennuksen valmistuttua 

vuotuinen kävijätavoite on noin 10 000. 

2 .1 Tausta

Suuri osa ateljeen kävijöistä on läheisen Haikon kartanon vieraita, mutta osa taas yksittäisiä 

kävijöitä ja suurempia järjestettyjä ryhmävierailuita. Uuden galleriarakennuksen tavoite on 

tuoda ateljeeseen lisää kävijöitä ja mahdollistaa samalla ateljeealueen monipuolisempi toimin-

ta tapahtumien ja näyttelyiden avulla.  Vaikka kävijämäärä pysyy uudisrakennuksen toteutta-

misen jälkeisessäkin tilanteessa arvion mukaan maltillisena, on kuitenkin otettava huomioon 

suuremman kävijämäärän vaikutukset herkällä tontilla sekä ennakoitava, miten esimerkiksi 

maaston kulutukseen voidaan tarvittaessa reagoida. Uuden galleriarakennuksen suunnittelun 

yhteydessä museokokemusta on tarkoitus tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena. Kävijöitä 

kannustetaan tutustumaan gallerian ja ateljeen ohella koko tontin kattavaan museoalueeseen, 

johon sisältyy tauluja, pysähdyspaikkoja sekä vaihtuvia installaatioita. 

Suunnittelutehtävään liittyvä ensimmäinen vierailu ateljeeseen järjestettiin maaliskuussa 
2017. Oli pilvinen talvipäivä ja ateljee oli vielä yleisölle suljettuna. Ensimmäinen kokemus 
ateljeesta oli paremminkin hieman hämmentävä kuin itsestään selvän hurmaava. Ateljeesta 
välittyvä aitous ja kulttuurihistoria sekä tontin luonto ja maisema antoivat aavistuksen 
siitä, millainen paikka tulisi olemaan muutaman kuukauden kuluttua kesäkauden alkaessa 
ja ateljeen avautuessa taas kävijöille talven jälkeen. Vähitellen uuden gallerian rakentaminen 
alkoi kuitenkin tuntua perustellulta ratkaisulta. Onnistuessaan se voisi tuoda lisäarvoa 
ateljeemuseolle ja auttaa kohdistamaan huomion paikan pääasiaan ateljeeseen, sen 
kulttuurihistoriaan sekä herkkään ympäristöön, jotka tuntuivat nyt olevan jopa hieman 
uhattuina ympärille vaivihkaa rakentuneen, eri aikakausia henkivän ympäristön jaloissa.

17



Suomalainen taidemaalari, graafikko ja kuvittaja Albert Gustaf Aristides Edelfelt syntyi Kiia-

lan kartanossa Porvoossa 21. heinäkuuta 1854 Carl Albert Edelfeltin ja Alexandra Augusta 

o.s. Brandtin esikoiseksi. Albertilla oli myös kolme nuorempaa sisarta Ellen, Annie ja Berta. 

Alexandran perintöä oleva kartano oli perheelle rakas kesänviettopaikka, mutta talvet kului-

vat isän työn perässä ensin Hämeenlinnassa ja myöhemmin Helsingissä. 

Arkkitehtina toimineen isän ja monilahjakkaan äidin esikoinen oli innokas piirtäjä ja maa-

laaja jo nuorena. Edelfelt sai ensimmäisen piirustuslautansa 6-vuotiaana. Isä kuoli jo kesällä 

1869 pojan ollessa vasta 14-vuotias, mikä tarkoitti perheen esikoiselle nopeaa aikuistumista ja 

ammattiin suuntautumista, sillä hänen oli pystyttävä huolehtimaan äidistä ja kahdesta nuo-

remmasta sisaresta. Samoihin aikoihin Edelfelt aloitti kuitenkin myös säännölliset taideopin-

not Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. 

Kirjoitettuaan ylioppilaaksi normaalilyseosta vuonna 1871 kielellisesti ja taiteellisesti lahja-

kas Edelfelt aloitti latinan ja kreikan kielen opinnot Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. 

Kouluaikoina taideopinnot aloittanut ja taidehistoriallisiin dokumenttimatkoihin osallistu-

nut nuori opiskelija viihtyi kuitenkin parhaiten yliopiston piirustussalissa ja saikin kesällä 

1972 Tukholmassa kannustusta ruotsalaisilta taiteilijoilta. Myös Edelfeltin äidin tuttavapiiriin 

kuuluneet J.L. Runeberg ja Sakari Topelius tukivat ja kannustivat nuorta taiteilijanalkua. Isän 

varhaisen kuoleman ja jälkeensä jättämien velkojen aiheuttamasta taloudellisesta paineesta 

huolimatta akateeminen ura ja taloudellisesti vakaa virkamieselämä saivat jäädä, ja äitinsä 

hyväksynnän saaneena Edelfelt alkoi tähdätä ammattitaiteilijan uralle. Äiti Alexandra oli les-

keydestään huolimatta itsevarma perheen keskushahmo, jolla oli aikalaisekseen myös avoin 

2.2 Albert Edelfelt

ajatusmaailma. Hän oli niin vapausaatteen kuin naisten oikeuksien puolustaja, sivistynyt kes-

kustelija ja myös poikansa paras ystävä, jolle Edelfelt kirjoitti ulkomailta taideopintojensa ja 

uransa läpi avoimesti niin iloistaan kuin suruistaan. (Kortelainen 2004 s.11-13)

Vuonna 1873 Edelfelt lähti valtion stipendin turvin opiskelemaan historiamaalausta Antwer-

penin taideakatemiaan. Jo vuoden kuluttua, yhtenä koulunsa priimuksista, hän vaihtoi Parii-

siin Ranskan taideakatemiaan, Jean-Léon Gérômen ateljeehen École des Beaux-Artsiin. Vuon-

na 1877 nuori taiteilija hankki oman ateljeen Pariisin latinalaiskortteleista ja maalasi siellä 

mm. teoksen Kuningatar Blanka, joka noteerattiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuona 1878. 

Edeltävänä vuonna 1877 Pariisissa maalattu teos Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumis-

ta oli esillä Helsingissä Edelfeltin ensimmäisessä yksityisnäyttelyssä ja teos palkittiin valtion 

henkilömaalauskilpailussa.  Teos oli suomalaisen realistisen historiamaalauksen huipentuma, 

mutta tyyli oli jo vaihtumassa historiamaalauksesta realismiksi. 

Porvoo oli Edelfeltille jo lapsuudesta tärkeä paikka, ja siellä syntyi myös ensimmäinen kan-

sainvälisesti palkittu teos Lapsen ruumissaatto. Edelfelt maalasi teoksen tiettävästi suurimmaksi 

osin ulkona perheen vuokraaman huvilan laiturilla alkusyksyllä 1879, mutta paranteli sitä vielä 

seuraavana keväänä Pariisin ateljeessaan. Teos oli taiteilijan varsinainen läpimurto. Seuraava-

na keväänä maalaus palkittiin Pariisin salongissa 3. mitalilla tehden Edelfeltistä ensimmäisen 

Salongissa palkitun suomalaistaiteilijan. Edelfelt sai teoksesta kuitenkin ankaraa kritiikkiä 

opettajiltaan. (Catani 2004, s.53-59) Pariisilaisyleisön silmissä teoksessa oli sen sijaan raikasta 

eksoottisuutta ja siinä arvostettiin myös taiteilijan kykyä osoittaa identiteettiään, jossa lienee 

häivähdys haikkolaisuutta. (Albert Edelfeltin Ateljee n.d.) Vuonna 1880 Edelfelt osti perheelle 
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oman kesähuvilan Haikkoosta. Heti kun Haikkoon kesähuvila oli kunnostettu, Edelfelt alkoi 

suunnitella itselleen kesäkäyttöistä maalausateljeeta. Aluksi tarkoitus oli pystyttää vain pieni 

myyntikoju suojaamaan pahimmalta tuulelta ja sateelta, mutta vuonna 1883 Edelfelt päätyi 

rakennuttamaan kunnollisen ateljeen. Taiteilijalla oli luonnokset suuremmastakin työtilasta, 

mutta lopulta hän päätyi rakentamaan pienen, puisen, kattoikkunallisen, ateljeen.  (Kortelai-

nen 2004: 30)

Keväällä 1881 Edelfelt teki matkan Espanjaan (Kämäräinen 1992: 26) ja samana vuonna hän 

matkusti ensimmäisen kerran myös Pietariin maalaamaan muotokuvia keisariperheestä. Hän 

viipyi Pietarissa miltei vuoden, jonka aikana hänet nimitettiin Venäjän taideakatemian jäse-

neksi ja akateemikoksi. Tulevina vuosina Edelfelt vieraili usein Pietarissa maalaamassa niin 

tsaariperheen kuin säätyläisten elämää, mutta ei ikinä oppinut pitämään kaupungista eikä 

liioin sen kulttuurista. (Kortelainen 2004: 131-135 )

Vuonna 1888 Edelfelt avioitui nuoruuden tuttavansa Anna Elise (Ellan) de la Chapellen kans-

sa ja samana vuonna syntyi pariskunnan ainut lapsi Erik. Vaikka Ellan oli moderni nainen ja 

myös kiinnostunut taiteesta, avioliitto ei ollut onnellinen. (Syrjäläinen & Tamminen 2014: 12) 

Jo 1890-luvun alussa pariskunta alkoi elää enimmäkseen erossa. Erik kuoli nuorena jo vuonna 

1910, vain viisi vuotta isänsä kuoleman jälkeen. (Kortelainen 2004: 44-47)

Edelfelt oli ulkoilmamaalauksen ohella taitava muotokuvamaalari, joka osasi hienovaraisin 

ilmein tuoda esille mallin luonteen. Hän maalasi tilaustöinä säätyläisiä, mutta ikuisti moniin 

teoksiinsa niin perheenjäseniään, palvelusväkeä kuin Haikkoon paikallisia ihmisiä. Haikkoos-

ta Edelfelt etsi ennen kaikkea aitoa suomalaisuutta, niin ihmisistä kuin maisemistakin. (Syrjä-

läinen & Tamminen 2014: 12-13) Uransa loppuaikoina Edelfelt pyrki pysyttelemään tietoisena 

aikansa taidevirtauksista tehden itsekin niin impressionistisia, ekspressionistisia kuin symbo-

listisiakin kokeiluita. Mikään uusista suuntauksista ei kuitenkaan muodostunut Edelfeltille 

ominaiseksi, vaan hän työsti tyyliään paremminkin vahvistaen sitä uusista suuntauksista poi-

mimillaan tehokeinoilla. (Kämäräinen 2005: 102-114)

Äidin ja rakkaimman tukijan kuolema vuonna 1901 oli Edelfeltille raskas isku. Vain neljä 

vuotta myöhemmin, vuonna 1905, taiteilija alkoi itsekin uupua työtaakan alla isänsä kohtaloa 

seuraten. Vuosi oli ollut raskas ja univaikeudet sekä stressi pahensivat jo vuosia oireillutta se-

pelvaltimotautia. 18. elokuuta 1905 Edelfelt kuoli Haikkoossa sydänhalvaukseen. (Kortelainen 

2004: 139-141)

Albert Edelfelt luonnostelemassa
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2.3 Pariisista Haikkooseen

1. Pariisi-Haikkoo

Vietettyään ensin vuoden Antwerpenin taideakatemiassa 19-vuotias Edelfelt muutti Pariisiin. 

Pariisi oli 1800-luvun lopun kiistaton taidepääkaupunki ja tarjosi sellaista moderniin taiteili-

juuteen kuuluvaa kaupunkikulttuuria, joka Suomessa oli vasta aluillaan. Siellä saattoi nauttia 

sekä suurkaupungin poreilevasta sosiaalisesta elämästä että halutessaan ihmismassan tuomas-

ta anonymiteetistä. Pariisi tarjosi menestyvälle taiteilijalle myös elintason, josta Suomen pie-

nilukuisessa taidepiirissä vasta unelmoitiin. Nuori taiteilija kotiutui uuteen kaupunkiin no-

peasti löydettyään paikkansa eläväisistä ja kiihkeistä taiteilijapiireistä. Tästä lähtien Edelfelt 

viettikin talvet pääosin Pariisin ateljeeasunnossaan ja kesät Haikkoossa. Talvikausi oli vilkasta 

ja työteliästä aikaa, johon Haikkoon kesät toivat vastapainoa. (Kortelainen 2004: 14-17)

2. Helsinki - Porvoo

Nuoruudessaan Edelfelt kävi Helsingissä normaalilyseon sekä opiskeli Suomen Taideyhdis-

tyksen piirustuskoulussa. Edelfelt ei kuitenkaan viihtynyt Helsingissä, vaan piti sitä pienenä ja 

ahdasmielisenä Pariisin metropoliin tutustuttuaan. Porvoo ja Haikkoo sen sijaan tarjosivat so-

pivan vastakohdan suurkaupungeille. Edelfeltille muodostui jo varhain side Porvoon seutuun 

Kiialan kartanossa vietettyjen kesien kautta. Edelfeltin perhe joutui kuitenkin luopumaan 

kartanosta vuonna 1875. (Kortelainen 2004: 13-14, 154)

 

 
 

Haikkoo

Pariisi

234
2 km

1.

Porvoo

Emäsalo

Sipoo

Vantaa
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53 km
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3. Porvoo - Haikkoo

Vaikka Edelfelt viihtyi Pariisissa hyvin, kaipuu Haikkoon Suomen kesään alkoi väistämättä 

kevään mittaa kuulua kirjeissä kotiin. Hän vietti Haikkoossa lopulta 26 kesää ikuistaen tänä 

aikana maalauksiinsa lukuisia paikallisia maisemia ja ihmisiä. Haikkoo merkitsi Edelfeltille 

”puolivilliä puutarhaa”, kotielämää ja maaseudun iloja, mutta tarjosi myös taiteeseen syvällistä 

sisältöä. Sieltä Edelfelt etsi suomalaisuutta niin ihmisistä kuin luonnosta, ja monet paikalliset 

hahmot ja maisemat päätyivätkin hänen teoksiinsa. (Albert Edelfeltin Ateljee, n.d.) 

4. Ateljee

Vuonna 1880 Edelfelt osti Haikon kartanon tilanhaltijan vanhan rakennuksen perheen uudek-

si kesänviettopaikaksi. Villa-nimi antoi kesäkodille oman merkityksensä luoden mielikuvan 

huvilakulttuurista mutta viestien myös perheen identiteetistä. Villa oli tarkoitettu mukavaa 

ja leppoisaa elämää varten, mutta sillä oli myös mahdollisuus ilmaista varakkuutta ja esitellä 

asukkaidensa hienostuneita, mutta harkitun yksilöllisiä sisustusmieltymyksiä. Edelfelt osal-

listuikin äitinsä ja sisartensa ohella villan sisustamiseen ja puutarhan suunnitteluun osittain 

Pariisista tuoduin ideoin, mutta saariston maltillista kustavilaistyyliä kunnioittaen. Villa 

Edelfeltissä elettiin kesäisin rauhallista huvilaelämää, johon kuului sopivassa suhteessa puu-

hastelua ja joutenoloa sekä oleellisena osana seurustelua lähipiirin säätyläisten kanssa. (Kor-

telainen 2004: 26-29)

Haikon kartano

Villa Edelfelt

Ateljee

Ammattikoulu
Inveon

1,0 km

Haikkoo

Hamari

Kiiala

Porvoo

7,5
 k

m

3. 4.
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Ateljeen tontti ulottuu Edelfeltinpolulta rantaan ja sen sivujen pituudet ovat noin 44 m ja 134 

m.  Ateljee on merkitty asemakaavassa säilytettäväksi ja se kuuluu maakunnallisesti arvokkaa-

seen kulttuuriympäristöön. Tontti on osoitettu museorakennusten korttelialueeksi. Ateljeen 

lisäksi tontilla on purettava asuinrakennus sekä purettava vaja. Rakennusten purkamisen jäl-

keen tontilla on rakennusoikeutta 200 k-m2..

Tontilla tulisi asemakaavan mukaan olla kaksi autopaikkaa. Albert Edelfeltin säätiö on kui-

tenkin määritellyt, että autopaikkojen järjestäminen vaatisi maastonmuokkauksia, joita ei ole 

herkkäpiirteisellä tontilla järkevää toteuttaa. Nykyisin tontille onkin osoitettu kaksi auto-

paikkaa ammattikoulun paikoituksen vierestä, ja käytäntöä on perusteltua pyrkiä jatkamaan. 

Tontin etuosassa on kaksi puutarhakalusteilla merkittyä oleskelupaikkaa ja rannassa yksi. 

Muita varusteita ovat lisäksi lipputanko sekä roskakatos. Tonttia kiertää Edelfeltinpolun var-

rella puuaita ja pohjois- ja eteläsivuilla metallinen verkkoaita. 

Eri puolille tonttia on sijoiteltu infotauluja, jotka kuvaavat valikoituja Edelfeltin maalauksia. 

Samaan aihepiiriin liittyviä tauluja on myös muualla Porvoossa paikoissa, joissa Edelfeltin tie-

detään viettäneen aikaa ja maalanneen. Infotaulujen lisäksi tontilla olevat opasteet ovat pieni 

kyltti ateljeen seinässä sekä ohjekyltti piharakennuksessa sijaitsevaa näyttelyä kohti.

Tontin etuosassa on puutarhamaista kasvillisuutta, mutta muualla kasvillisuus on 
pyritty hoitamaan ja säilyttämään hyvin luonnonmukaisena. Tontin maastonmuodot 
sekä kulkureitit ovat suhteellisen helppokulkuisia, mutta eivät täysin esteettömiä. 
Tontin etuosasta rantaan kulkee metsäpolku, ja muualla maasto vaihtelee matalahkon 
aluskasvillisuuden ja avokallion välillä.

2 .4 Tontti
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Pihapiirros 1:200
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Ateljeessa on esillä Edelfeltille kuulunutta esineistöä.
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Edelfelt rakennutti itselleen pienen kattoikkunalllisen ateljeen vuonna 1883 kesähuvilan yhte-

yteen. Aikoinaan ateljeelle johti oletettavasti reitti puutarhan läpi suoraan Villa Edelfeltiltä. 

Villan ja ateljeen välillä oli myös näköyhteys, joka nykyisellään on lähes umpeutunut kasvilli-

suuden lisääntymisen seurauksena. Näin ollen on myös oletettavaa, että ateljeeseen kuljettiin 

alun perin lasi-ikkunaisen kuistin kautta. Rakennuspaikka vaikuttaa olleen ateljeelle luon-

teva, sillä avokallioinen kohta tontilla on luonnostaan avoin ja tasainen. Kenties Edelfelt on 

saattanut poutapäivänä asettaa maalaustelineensä suoraan auringon lämmittämälle kalliolle.

Sisältä ateljeesta aukeaa näkymä metsän läpi rinnettä alaspäin kohti merta. Kuistin ikku-

noiden sekä merelle suuntaavan ikkunan lisäksi ateljeeseen tulvii tasaisesti valoa pohjoisen 

puolella olevan kattoikkunan kautta. Etelään ja länteen suuntautuvat julkisivut ovat umpinai-

semipa lukuun ottamatta pientä läntisellä julkisivulla olevaa ikkunaa. Eteläjulkisivulla oleva 

ovi toimii nykyisin ateljeen pääsisäänkäyntinä. Ateljeessa säilytetään tällä hetkellä Edelfeltille 

kuulunutta esineistöä, pieniä teoksia sekä museokaupan tuotteita. 

Tontilla sijaitseva 1950-luvulla rakennettu museonhoitajan rakennus ei ole auki yleisölle, mut-

ta asuinrakennuksen ja ateljeen väliin jäävää vajamaista piharakennusta on hyödynnetty myös 

näyttelytilana. Molemmat rakennukset ovat kuitenkin melko huono kuntoisia eivätkä sovellu 

kovinkaan hyvin näyttelytilakäyttöön. 

2 .5 Ateljee

25



Pohjapiirros 1:100

Ateljeen omaleimaisuus perustuu rakennuksen aitouteen ja vaatimattomuuteen. Ateljeetila 

on sisämitoiltaan noin 7m x 5,2m ja veranta 3,4m x 2,5 m. Ateljeen huoneala on 43,5 m2, josta 

itse ateljeetilan osuus on vain 35 m2. Huonekorkeus harjan korkeimmassa kohdassa on noin 

4,5 m.

Ateljee on oletettavasti puurankarunkoinen. Ulkolaudoitus on muuten todennäköisesti alku-

peräinen, mutta valkoiset nurkkalaudat on asennettu 1950-luvun korjauksien yhteydessä. Kat-

toikkuna on entisöinnissä tiivistetty uudella yhtenäisellä lasilla ulkopuolelta, ja sisäpuolella 

on joko alkuperäinen tai 50-luvulla uusittu ikkuna. Terassin puinen porras ja lasi-ikkunaiset 

ovet on uusittu. Ateljee on perustettu osittain suoraan kalliolle ja osittain luonnonkiville. 

Sisätilan pinkopahvit on myös oletettavasti uusittu, ja ainakaan aina verhoilu ei ole ulottunut 

aivan katonrajaan asti, vaan vanhoissa valokuvissa näkyvissä on myös maalaamatonta lau-

doitettua seinäpintaa. Nykyinen pinkopahvi on väriltään hennon vaalean keltainen. Sisätilan 

puuosat —  parvi, ovet, ikkunoiden puitteet, karmit ja sisäkatto — on maalattu valkoiseksi. 

Maalaamaton puulautalattia vaikuttaa alkuperäiseltä.

1950-luvulla toteutetussa kunnostuksessa asennetut nurkkalaudat muuttivat ateljeen ulkoasun 

maalaisromanttiseen suuntaan. Ateljeen sisällä on myös muurattu liesi, jonka rakennusajan-

kohdasta ei ole tarkkaa tietoa. On mahdollista, että liesi on rakennettu myös vasta 1950-luvun 

muutosten yhteydessä, koska vasta näihin aikoihin ateljeen läntiseen julkisivuun on ilmes-

tynyt muuraus. Kenties piippua ei ole ikinä saatu rakennettua valmiiksi, tai muuraus on ra-

kennettu vain rekvisiitaksi. Sen sijaan vanhoissa valokuvissa katolla näkyvän kapean piipun 

perusteella ateljeessa on ollut kamiina taiteilijan viileitä loppukesän maalauspäiviä lämmit-

tämässä. Piippu on kuitenkin selvästi eri kohdassa kuin nykyinen liesi. Oletettu kamiinan 

piippu on kuitenkin kadonnut vuodelta 1934 olevasta valokuvasta, joten kamiina on saatettu 

purkaa jo ennen museointia. 

Pärekaton päälle on myös asennettu huopa, mutta vanhat päreet on jätetty huovan alle. Sa-

moin uudemman oloisten heloitusten perusteella osaan ikkunoista on asennettu tuplalasit. 

Verannassa on kuitenkin vain yksinkertaiset ikkunat. Vuonna 1905 Edelfeltistä ateljeen sisällä 

otetun valokuvan perusteella myös parvi on rakennettu ateljeeseen myöhemmin. Nykyisin 

parvella on rekvisiittana vanha sänky. Ateljeeseen on vedetty sähköt myös vasta 1950-luvulla. 

Tontin etuosassa sijaitsevan ruskean asuinrakennuksen ja ateljeen välissä on vaja, joka toimii 

nykyisin osana ateljeen näyttelyitä. 

Ateljeen ja Villa Edelfeltin välillä on aikoinaan ollut sekä näköyhteys että oletettavasti myös 

kulkureitti. Ateljeen pääsisäänkäyntinä toimi tuolloin veranta ja takaseinällä olevasta ovesta 

on saatettu kulkea huussiin ateljeen taakse. Nykyisessä museokäytössä takaovi toimii pääove-

na, kun taas verannan ovi ei ole museovieraiden käytössä. Verannan portaiden vuoksi käy-

tännössä myös ainoa esteetön kulku ateljeelle on mahdollista järjestää vain takaoven kautta.

Uuden galleriarakennushankkeen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös ateljeessa pieniä kun-

nostustöitä. Kunnostus toteutetaan ennallistavassa hengessä ateljeen alkuperäistä luonnetta 

kunnioittaen.

Ateljeen analyysi perustuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin, vanhojen valokuvien ja nykytilanteen 

vertaamiseen sekä keskusteluihin Albert Edelfeltin säätiön työryhmän kanssa. 
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3. 
Paikan analyysi
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3.1 Maiseman kehitys

Haikon kartano on ateljeen alueen ensimmäisiä vanhoista karttadokumenteista löytyviä ra-

kennuksia ja kartanon historia määrittääkin vahvasti alueen historiaa. Kartanon pääraken-

nus on rakennettu useaan otteeseen, ja nykyinen, Armas Lindgrenin suunnittelema rakennus, 

on valmistunut 1910-luvulla. Kartanon mailla on sijainnut keskiajalle ajoitettuja peltoalueita. 

Vielä 1950-luvulle ateljeen lähialue oli maaseutumainen, mutta vähitellen ympäristö on raken-

tunut tiiviimmäksi. Vuoden 1962 peruskartassa on vielä havaittavissa lähes sama peltokuvio 

kuin 1700-luvulla, mutta jo vuoden 1978 peruskartasta voidaan havaita, että alueen maan-

käyttö on alkanut muuttua ja uusien asuinalueiden rakentaminen on alkanut. Lähestyttäessä 

nykypäivää ikivanhat pellot ovat vähitellen hävinneet asutuksen alle. (Jussila et al. 2013)

Edelfeltin kuoleman jälkeen ateljee säilyi entisellään sisarten omistuksessa, mutta heidän 

kuoltuaan sekä huvila että ateljee palasivat Haikon kartanon omistukseen. 1950-luvulle asti 

ateljeen kunto rapistui, kunnes se siirtyi Albert Edelfeltin säätiön omistukseen. Tällä välin, 

vuonna 1936, ateljeen viereiselle kalliolle kaiverrettiin muistokirjoitus taiteilijan työskentelys-

tä Haikkoossa. (Syrjäläinen 2017) 

Ateljeen tontin itäosa on säilynyt kasvillisuuden lievää muutosta lukuun ottamatta alkupe-

räisen kaltaisena. Ateljeen metsän puolella olevaa maisemaa hallitsevat edelleen kansallisro-

manttisista maalauksista tutut luontotyypit aho, koivikko, haavikko sekä kallioinen mänty-

metsä. Sen sijaan tontin kallioinen ja avoin etuosa on muuttunut enemmän. Metsissä vapaasti 

laiduntavan karjan liikkumista rajannut aita on vähitellen rapistunut, ja 1950-luvulla tontin 

etuosaan rakennettiin asuinrakennus sekä vaja. Samalla tontin sisäänkäynti muodostettiin 

Edelfeltinpolun kautta ja ateljeen ja asuinrakennuksen väliin jäävä piha-alue muuttui kukka- 

ja pensasistutuksineen puutarhamaisemmaksi.

Ateljeen eteläpuolella sijaitsee lähiympäristöä voimakkaasti hallitseva ammattikoulu Inveo-

nin. Tontille on rakennettu asuin- ja koulurakennuksia 1960-90-lukujen aikana. Länsipuolella 

on 1-2-kerroksista asuinrakentamista ja myös ateljeen ja Villa Edelfeltin väliin on kaavoitettu 

lisää asumista. Vain harva lähiympäristön rakennuksista on enää samalta ajalta kuin ateljee. 

Vaikka asuinalueet ovatkin pääosin puutalovaltaisia, ne muodostavat alueelle selkeän uuden 

kerrostuman, joka poikkeaa vahvasti Edelfeltin aikaisesta saariston kartanoidyllistä.
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Villa Edelfelt mereltä

Monet Edelfeltin Haikkoossa maalaamista teoksista voivat olla hyvinkin läheltä museotonttia 

elleivät peräti tontin alueelta. Vaikka maalauksia ei voida osoittaa täsmälleen alkuperäisille 

paikoilleen, tontilta löytyy hyvin samankaltaisia paikkoja. Vertaamalla valokuvia maalauksiin 

voidaan todeta, että maisema on säilynyt päätyypeiltään samankaltaisena, mutta myös pie-

niä muutoksia on havaittavissa. Maisema vaikuttaa kauttaaltaan jonkin verran avoimemmalta 

verrattuna nykyisin melko rehevöityneeseen kasvillisuuteen. 

Tyttö metsässä

Maalauksessa maaston kivikkoisuus erottuu hyvin matalasta aluskasvillisuudesta. Koivikon 

lomassa ei ole juuri lainkaan nuoria puiden versoja tai pusikkoa. Edelfeltin elinaikana karja 

laidunsi ateljeen lähettyvillä metsäisissä aitauksissa, ja on saattanut vaikuttaa jonkin verran 

kasvillisuuteen. 

Ranta

Rantakasvillisuuden lomassa pilkottaa kivikkoa ja hiekkapohjaisia alueita. Kaislikko ja ran-

tapusikko on kuitenkin paikoin hyvin runsasta ja korkeaa ja vaikuttaa merelle aukeaviin nä-

kymiin.
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Mansikoita

Maalauksessa maanpinnan kasvillisuus vaikuttaa värin ja tekstuurin perusteella matalalta ja 

ruohikkoiselta. Näkymä järvelle on myös aukeampi, vaikka puissa on jo melko suuret lehdet.

Tontin raja

Aluskasvillisuuden joukossa on selkeästi enemmän myös nuoria lehtipuiden taimia. Metsän-

hoitoa pyritään toteuttamaan maisemallisista lähtökohdista niin, ettei erityisesti ranta pusi-

koituisi umpeen. 

Metsä

Nykyisin kivikot piiloutuvat tuuheiden saniaisten ja varvikon alle. Tontille muodostuu kui-

tenkin tilallisesti ja maisemallisesti samankaltaisia paikkoja, mitä maalauksista voidaan löy-

tää. Tontin keskivaiheilla puusto on melko väljää ja kasvillisuus tihenee kohti rantaa ja tontin 

reunoja. Ateljeen rannan puoleista osaa reunustaa tontin kummallakin sivulla tuuhea kuusik-

ko, joka muodostaa tontille selkeän rajan. 
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3.2 Ympäristön erityispiirteet

Rakeisuus

Ympäristön rakennuskanta on tiivistynyt huomattavasti 1950-luvulla alkaneen omakotival-

taisen rakentamisen seurauksena. Rakentaminen on keskittynyt teiden läheisyyteen, mutta 

asuinalueiden ympärillä on silti edelleen laajojakin pelto- ja metsäalueita. Rakeisuuden avulla 

erottuu myös selkeästi alueen erilaiset rakennustypologiat pienimittakaavaisemmista asuinra-

kennuksista suurempiin julkisiin rakennuksiin.

Maisemallisesti ja näkymälinjoiltaan alue on melko tiivistä. Pidempiä näkymiä muodostuu 

kuitenkin teiden yhteyteen, peltoaukeille sekä merelle avautuvista kohdista.

Ympäristön rakennukset

Tontin eteläpuolella sijaitsee ammattikoulu Inveon. Koulun alue koostuu 1-2-kerroksisista 

opetusrakennuksista sekä 2-3-kerroksisista asuinrakennuksista. Tontti jatkuu rantaan, jossa 

on ulko-oleskelutiloja. Ensimmäiset rakennukset on rakennettu 1960-luvulla ja aluetta on osin 

täydennetty Haikkoontien viereen 1970-luvulla. Rakennukset ovat mittakaavaltaan lähialueen 

hallitsevimpia, mutta maastoutuvat kesäaikaan osittain kasvillisuuden suojaan.

Tontin pohjoispuolella sijaitsee vehreä Edelfeltien entisen kesähuvilan tontti. Pohjoispuolelle 

Edelfeltinpolun viereen ateljeen tontin ja kesähuvilan tontin väliin on kaavoitettu 1980-lu-

vulla kaksikerroksinen asuinrakentamisen korttelialue. Kesähuvilan tontin pohjoispuolella on 

pääosin kaksikerroksinen asuinalue, jonka rakennukset ovat eri ikäisiä ja iältään n. 1960-lu-

vulta nykypäivään.

Haikkoontien länsipuoli on alkanut täydentyä tiiviiksi omakotitalovaltaiseksi alueeksi 

1980-luvulta alkaen. Rakennukset ovat yksi- ja kaksikerroksisia ja vaihtelevat tyylillisesti huvi-

lamaisista puurakennuksista perinteisiin omakotitaloihin. Länsipuolella lähellä tietä on myös 

yksikerroksisia rivitaloja. 

Ympäristön hajanainen rakennuskanta luo oman haasteensa myös uuden galleriarakennuksen 

suunnitteluun. Alueen rakennuksilla ei ole yhtenäistä identiteettiä, ja galleriarakennus on taas 

uusi näkökulma muuttuvassa ympäristössä. Rakennuksen arkkitehtuurilla voidaan kuitenkin 

vaikuttaa ateljeen lähiympäristön identiteettiin.

Näkymäsuunnat ja yhteydet

Museoalueelle saavutaan pohjoisesta Edelfeltinpolkua pitkin. Historiallisesti ateljeen ja Villa 

Edelfeltin välillä on ollut tärkeä yhteys, koska Edelfelt on oletettavasti kulkenut ateljeelle 

huvilan puutarhan poikki. Nykyisin ateljeen tontti on aidattu eikä kulkuyhteyttä enää ole. 

Näköyhteys huvilalle on myös lähes katkennut kasvillisuuden rehevöitymisen seurauksena. 

Huvilan ja ateljeen väliin on kaavoitettu asuinrakennuksia, jotka toteutuessaan katkaisevat 

yhteyden lopullisesti. Ateljeelta on myös näköyhteydet sekä rantaan että lähestymissuuntaan 

Edelfeltinpolulle. Kasvillisuutta hoidetaan erityisesti rantaan suuntautuvan näköyhteyden 

säilyttämiseksi. 

      

Ammattikoulu Inveonin rakennukset rajoittavat etelään suuntautuvia näkymiä. 1-3-kerrok-

siset asuin- ja koulurakennukset ulottuvat melko lähelle tontin rajaa ja sulkevat suurimmak-

si osin näkymät etelään. Rakennukset luovat visuaalisesti ja mittakaavallisesti melko suuren 

kontrastin suhteessa ateljeeseen. 

Ateljeelta avautuvat näkymäsuunnat ovat myös uudisrakennuksen suunnittelun kannalta huo-

mioon otettavia. Erityisen tärkeää on säilyttää historiallinen näköyhteys sekä Villa Edelfeltille 

että metsikön läpi kohti rantaa. Uudisrakennuksen sijoittelulla ja massoittelulla voidaan hal-

lita muita näkymäsuuntia sekä ohjata avautumisella ja sulkeutumisella huomiota kohti uusia 

näkymiä.
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Kasvillisuus

Ateljeen ja rannan välinen osa tonttia on metsäinen, mutta puusto on hyvin hoidettua. Met-

sänhoidon tavoitteena on säilyttää maiseman alkuperäinen luonne ja näkymä ateljeelta me-

relle mahdollisimman luonnollisen metsänhoidon avulla. Tontti jakautuu kolmeen selkeään 

kasvillisuusalueeseen. Ensimmäinen alue lähellä tietä tontin länsipäädyssä on melko avointa 

ja osin puutarhamaisesti hoidettua. Tässä osassa tonttia on nurmialueita, heinikkoa, kukka- ja 

pensasistutuksia, kieloja sekä marjapensaita. Paikoin maanpinnassa on avokalliota. Alueella 

kasvaa eri ikäisiä mäntyjä, kaksi tammea, vaahteroita sekä pihlajia. 

Tontin keskiosassa ateljeen takana metsä on tiheintä ja kuusivaltaista. Varjoisan metsikön 

aluskasvillisuus koostuu saniaisista ja varvikosta. Tontin pohjoisreunalla puusto muuttuu pai-

koin sekametsäiseksi. Rinteessä on myös kivikoita.

Lähellä rantaa aluskasvillisuus on heinikkoista ja vesirajassa on tiheää kaislikkoa. Rannan tun-

tumassa puusto on pääosin lehtipuuvaltaista ja osin melko tiheäksi kasvanutta pusikkoa. 

Tontin herkkä kasvillisuus on syytä ottaa huomioon uudisrakennuksen sijoittelussa sekä mah-

dollisten uusien reittien muodostamisessa. Kasvillisuuden muodostamia erityisiä kohtia ton-

tilla voidaan myös käyttää hyödyksi museokierrossa.

Maastonmuodot

Tontti on pinnanmuodoiltaan melko vaihteleva. Maaperä on kallioinen ja tontin etuosassa on 

myös avokallioita. Maaston korkein kohta, +20 m merenpinnan yläpuolella, sijaitsee tontin 

länsiosassa, etelärajalla lähellä tietä. Tontin nykyisen sisäänkäynnin kohdalla Edelfeltinpol-

ku on noin +15.0 m merenpinnan yläpuolella ja tieltä noustaan loivasti noin kolmen met-

rin korkeusero ateljeelle. Tontin länsiosassa sijaitsevat myös tasaisimmat ja rakentamiselle 

suotuisimmat kohdat. Tontti laskee melko tasaisesti länteen kohti rantaa ja pohjoiseen kohti 

Villa Edelfeltiä. Pinnamuodot ovat kauttaaltaan kuitenkin melko loivia vaikka maanpinnan 

korkeus vaihtelee ympäri tonttia. Rannan tuntumassa on maaston jyrkin kohta. 

Vaikka maaston korkeuserot eivät ole kovin voimakkaita, vaikuttavat ne kuitenkin erityisesti 

tontin etuosalla uudisrakennuksen sijaintimahdollisuuksiin. Täysin tasaisia kohtia ei ole juuri 

ollenkaan, ja korkeuserot tulee ottaa huomioon sekä esteettömyydessä että galleriarakennuk-

sen arkkitehtuurissa.

Pienilmasto

Tontin puustosta ja maastonmuodoista johtuen alueelle muodostuu erilaisia pienilmasto-

alueita. Tontin läntinen etuosa saa eniten valoa, koska alue sijaitsee maastossa korkeammalla 

ja puusto on harvaa. Sen sijaan itään laskeva rinne on sekä tiheän puuston että korkeuseron 

vuoksi varjoisa. Vallitsevat tuulensuunnat ovat etelä, lounas ja länsi. Myös vuorokauden aikai-

sista maanpinnan ja veden välisistä lämpötilaeroista aiheutuva merituuli osuu eniten tontin 

itäosaan, kun taas puusto suojaa korkeammalla olevaa tontin länsiosaa. 

Pienilmaston erot ovat melko pieniä, eivätkä tuulen ja lämpötilan suhteen rakentamisen kan-

nalta kovinkaan merkittäviä. Suurempi merkitys on maastonmuotojen sekä kasvillisuuden 

aiheuttamilla paikallisilla eroavaisuuksilla.
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Leikkiviä poikia rannalla
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4. 
Suunnittelun lähtökohdat
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”Villa Edelfeltin terassi oli ihanteellinen kesähuone. Sieltä oli näkymä ko-
tirantaan ja kimmeltävälle merenselälle. Siellä saattoi istua varjossa lues-
kelemassa pelkäämättä joutuvansa päivettyneeksi.”  (Kortelainen, 2004)
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4.1 Tehtävänanto

Diplomityön tehtävänä on suunnitella Albert Edelfeltin ateljeemuseon tontille uusi galleria-

rakennus. Gallerian on tarkoitus toimia museomyymälänä, lipunmyynti- ja opastuspisteenä 

sekä vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien tilana. Tehtävänannossa määritellään, että ra-

kennuksen tulee olla puinen.

Tehtävänannossa annetaan myös suunnittelun arkkitehtonista luonnetta ohjaavia tavoitteita. 

Uudisrakennuksen tulee olla vanhaa ateljeerakennusta kunnioittava, ottaa huomioon histo-

riallinen saaristomiljöö sekä hyödyntää paikan rakennusperinteen ja ympäristön erityispiir-

teitä inspiraation lähteenä. Ateljeen tavoin uuden galleriarakennuksen tulee kuitenkin edus-

taa aikansa arkkitehtuurisuuntauksia.  Suunnitelman tulee olla kokonaisvaltainen, ja sen tulee 

tarjota perusteltuja lähtötietoja sekä ehdotuksia mahdollista asemakaavan tarkistamista var-

ten. Hankkeen alussa tehdään perusteellinen rakennuspaikan analyysi, jota käytetään suun-

nittelun apuna ja perustana. Materiaalivalinnoissa ja teknisissä ratkaisuissa tulee noudattaa 

kestävän kehityksen periaatteita. 

Suunnitelman toteutustaso on pääpiirustustasoinen suunnitelma, jota voidaan mahdollisesti 

hyödyntää uudisrakennuksen työsuunnittelun ja toteuttamisen perustana. Rakennuksen tulee 

olla esteetön ja huoneistoalaltaan noin 150 m2.

41



Ohessa on esitelty Albert Edelfeltin säätiön laatimaan ehdotukseen perustuva uuden galle-

riarakennuksen tilaohjelma. Tilaohjelmaa on tarkennettu suunnittelun aikana järjestetyissä 

tapaamisissa säätiön työryhmän kanssa. Toteutunut tilaohjelma on esitelty suunnitelman yh-

teydessä.

Ateljeerakennus 43,5 m2

Ateljeerakennuksen toiminta keskittyy esittelemään ateljeeta, ja pysyväisnäyttelyssä on esillä 

säätiön omistuksessa olevia Edelfeltin teoksia. Vuosittain vaihtuvassa näyttelyosiossa on li-

säksi otteita Edelfeltin luonnosvihkoista ja kirjeistä sekä valokuvia Porvoossa työskentelyyn 

liittyen.

Museomyymälä, lipunmyynti- ja opastuspiste 12 m2

Galleriarakennuksen pääasiallinen toiminta perustuu taidegalleriaan sekä museomyymälään. 

Galleriatila ja museomyymälä ovat samaa tilaa, joka voidaan liikuteltavilla elementeillä muut-

taa erilaisia toimintatilanteita vastaavaksi. Opastuspiste on sijoitettu niin, että oppaalla on 

vaivaton yhteys sekä galleriatilaan että myymälään. Museomyymälässä on esillä laaja valikoi-

ma Edelfelt-tuotteita. 

Toimisto / vaate-tai varastotila henkilökunnalle 10 m2

Toimistoon sijoitetaan arkisto sekä säätiön kirjakokoelma. Työpisteeksi riittää pöytätaso ja 

tuoli kannettavalla tietokoneella työskentelyyn. 

4.2 Tilaohjelma

Varastotila 12 m2

Varastotiloissa säilytetään museomyymälän tuotteita sekä talvisin ateljeemuseon esineistöä. 

Varastossa on oltava tilaa myös näyttelyteosten kuljetukseen liittyvälle pakkausmateriaalille. 

Vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien tila 90 m2

Näyttelyssä esitellään nykytaidetta keskittyen öljy-, akryyli-, pastelli- ja akvarellimaalauk-

siin, grafiikkaan sekä veistoksiin. Ripustus on salonkimaisen tiivis.  Näyttelytila mahdollistaa 

myös erilaisten kulttuuritilaisuuksien, kuten luentojen, kirjatapaamisten, konserttien ja eri-

laisten työpajojen, järjestämisen.

W-tilat sekä suihkuvaraus henkilökuntaa varten 10 m2

Toinen wc-tiloista on oltava liikuntaesteisille soveltuva. Wc-tiloihin sijoitetaan lisäksi henki-

lökunnan käyttöön tarkoitettu suihku. 

Tilavaraukset talotekniikalle, hormit, iv-kone 4 m2

Talotekniikka on järjestettävä rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa sekä vesijärestelmän 

vaatimia toimintoja varten. Näyttelytilaan ei tarvitse luoda normaalista kokoontumistilasta 

poikkeavia, taideteoksiin liittyviä erityisolosuhteita.

Minikeittiö ja virvoitusjuoma-automaatti

Minikeittiössä tulee olla kapasiteetti kevyiden tarjottavien valmisteluun pienimuotoisia tilai-

suuksia varten. Varusteluksi riittää liesi ja uuni, vesipiste, minijääkaappi, astianpesukone sekä 

mikroaaltouuni. Virvoitusjuoma-automaatti on aina vieraiden käytössä. 

Katettu sisääntuloterassi

Katettu sisääntuloterassi on vierailijoiden ja erityisesti ryhmien vastaanottamista ja kokoon-

tumista varten. 
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Värikentät kuvaavat tilojen kokosuhteita toisiinsa verrattuina. Neliömäärät perustuvat Albert Edelfel-

tin säätiön työryhmän arvioon tilojen sopivista pinta-aloista. 
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4.3 Museo- ja näyttelytilojen esimerkkejä

Ohessa esitellään muutamia esimerkkejä, jotka ovat inspiroineet pohtimaan työn eri osa-aluei-

ta sekä auttaneet oivaltamaan työhön liittyviä ratkaisuja. Analyysivaiheessa tutkittavat koh-

teet jaoteltiin tutkittavien ominaisuuksien mukaan kategorioihin. Tutkittavat aihepiirit 

olivat vanhan ja uuden yhdistäminen, puu rakenteena sekä samankaltainen tilaohjelma. Esi-

merkkikohteita analysoitiin ensisijaisesti kuvamateriaalin avulla, tutkittiin ratkaisujen hyviä 

ja huonoja puolia sekä vertailtiin esimerkkikohteita suunnittelutehtävän lähtökohtiin.

Suunnittelun edetessä analysoitiin myös uusia, kuhunkin suunnitteluvaiheeseen liittyviä esi-

merkkikohteita. Konseptivaiheen referenssit liittyivät tilallisiin ajatuksiin sekä museokier-

toon, mutta suunnitelman syventyessä referenssit liittyivät yksityiskohtaisempiin ratkaisui-

hin, joita suunnitelmassa voitaisiin soveltaa. 

Vierailut esimerkkikohteisiin olivat myös osa referenssianalyysiä ja apuväline suunniteltavan 

galleriatilan sekä museokokemuksen peilaamisessa vastaavanlaisiin kohteisiin. Vierailukoh-

teet sijaitsevat pääasiassa Suomessa. Kotimuseotypologiaan liittyviä kohteita olivat Johan 

Ludwig Runebergin kotimuseo Porvoossa (7.7.2017), Aleksis Kiven synnyin- ja kuolinmökit 

Tuusulassa sekä Jean ja Aino Sibeliuksen kotitalo Ainola ja Pekka Halosen taiteilijakoti Ha-

losenniemi Järvenpäässä (20.8.2017). Moderniin puuarkkitehtuuriin liittyviä vierailukohteita 

olivat Kampin kappeli (13.6.2017), Ravintola Birgitta (26.8.2017) ja Kärsämäen paanukirkko 

(1.7.2018). Kokonaisvaltaiseen museokokemukseen sekä kontekstin käsittelyyn liittyvä vierai-

lukohde oli Noitavainomuistomerkki Norjassa Vardøn saarella (5.7.2018). 

Ilmakuva Saapuminen

50 m
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Finnmarkissa 1600-luvulla tapahtuneiden noitavainojen muistomerkki sijaitsee Barentsinme-

ren rannalla Finnmarkissa, Vardøn saarella. Kahdesta paviljonkimaisesta rakennuksesta koos-

tuva muistomerkki syntyi Peter Zumthorin sekä Louise Bourgeoisin yhteistyön tuloksena. 

Museokierroksen ensimmäinen osa koostuu mäntypuisen ruotomaisen rakenteen varaan pin-

gotetusta, pienillä ikkunoilla aukotetusta silkkikotelosta. (Rodenfield 2012) Kotelon sisään 

muodostuvan hämärän käytävän varrella jokaisen ikkuna-aukon kohdalla roikkuu hehku-

lamppu Finnmarkissa teloitetun noitavainon uhrin muistolle, sekä seinällä ikkunan vierellä 

tarina kunkin uhrin kohtalosta. Aukot on myös tarkkaan sijoiteltu niin, ettei niistä ole suoraa 

näköyhteyttä ulos. Reitti jatkuu ulos käytävästä Bourgeoisin installaatioon. Tummennetuis-

ta lasipaneeleista sekä teräsrakenteista rakennetun kuution sisällä palaa tuli, jossa kävijä voi 

nähdä itsensä istuvan yläpuolelle kaltevasti ripustettujen peilien muodostamana illuusiona. 

Harkittujen elementtien sekä karujen teräsyksityiskohtien aikaansaamana lasikuution sisäl-

lä vallitsee voimakas ja lähes aggressiivinen tunnelma, kun taas ulkopuolella idyllinen kylä 

värikkäine puutaloineen peilautuu lasikuution pinnasta. Kävelyreitit ohjaavat muistomerkin 

kiertoa, mutta eivät estä kävijää poikkeamasta kallioiseen rantaan tai ympäröiville niityille. 

Vaikka paviljonkien sisältö on erilainen, voi reitin kuitenkin tehdä kumpaan suuntaan tahan-

sa. Ainoastaan käytävämäisen paviljongin sisällä on selvää, että tie on kuljettava ovelta ovelle, 

eli päästä päähän.  

Kontrastit tekevät kokemuksesta voimakkaan ja yllättävän ja tukevat toisiaan. Historian to-

siasiat on esitetty kunnioittavalla mutta kaunistelemattomalla tavalla, joka auttaa näkemään 

ympäristön hetkeksi uusin silmin. Peter Zumthorin suunnitteleman muistomerkin sisätila Louise Bourgeoisin installaatio
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Ando Hiroshige -museo sijaitsee Nasussa, Japanissa. Kengo Kuman suunnittelema, vuonna 

2000 valmistunut museo on omistettu Edo-kaudella eläneelle ukiyoe -taiteilijalle Ando Hi-

roshigelle. Rakennuksen omaleimaiset, läpinäkyvät rimajulkisivut mukailevat Hiroshigen 

puupiirroksissa käyttämää tunnusomaista tapaa ilmaista kolmiulotteista tilaa päällekkäisillä 

läpinäkyvillä kerroksilla. Myös Hiroshigen tapa kuvata sade kaksiulotteisina suorina viivoi-

na, kuin yhdenvertaisena elementtinä muun ympäristön kanssa, inspiroi Andoa ilmaisemaan 

sama arkkitehtuurin kielellä käyttämällä suoria puurimoja. 

Rakennuksessa käytetyt rimat ovat paikallista setripuuta. Seinissä, katossa ja alakatossa käy-

tetyt rimat ovat mitoiltaan 30x60 mm ja niiden välistys on 120 mm. Rimoitusten rakenteena 

on käytetty teräspalkkeja. Koska puu on käsitelty palon- ja lahonsuoja-aineilla, rimoja on 

voitu käyttää myös kattoverhousmateriaalina. Hyödyntämällä myös muita paikallisia luon-

nonmateriaaleja, kuten kiveä ja kasvikuiduista valmistettua paperia, on pyritty saamaan ark-

kitehtuuri heijastelemaan ympäristöään. Washia, luonnonkuiduista valmistettua paperia, on 

käytetty tilanjakajana sisätilassa. Päivänvaloa lävitseen päästävä paperiseinä heijastelee perin-

teistä Japanilaista tapaa hyödyntää luonnonvaloa ja sen eri voimakkuuksia arkkitehtuurissa. 

(Frampton 2012: 117-125)

Puurimat ja paperi vaikuttavat taianomaisesti rakennukseen tulevaan luonnonvaloon luo-

den rakennukseen hyvin voimakkaan ja omalaatuisen tunnelman. Paperiseinien muodostama 

muistuma perinteiseen japanilaiseen arkkitehtuuriin yhdistyy harmonisesti moderniin puu-

rakentamiseen. Materiaalien yhdistäminen luo unenomaisia tilallisia kerrostumia ja häilyviä 

rajapintoja. Arkkitehtuuri heijastelee myös poikkeuksellisen taitavalla tavalla museon taidet-

ta muuttaen puupiirrokset kolmiulotteiseksi tilaksi.

50 m

Ilmakuva Näkymä aulan läpi
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Valoa läpäisevät paperiseinät rajaavat sisätilaaRimat muodostavat kerrostumia sekä rakennuksen katossa että julkisivuissa Rakenneleikkaus
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Ainola on Lars Sonckin Jean Sibeliukselle ja tämän vaimolle Ainolle suunnittelema taiteilija-

koti. Ainola valmistui vuonna 1904 Järvenpäähän osaksi Tuusulanjärvellä vuosisadan vaihtees-

sa viihtynyttä eloisaa taiteilijayhteisöä. 

Jugend-vaikutteinen Ainola sijaitsee metsäisellä, länteen laskevalla tontilla noin puoli kilo-

metriä Tuusulanjärveltä itään. Länteen avautuvista ikkunoista on näkymä järvelle. Alun perin 

vain hirsisen huvilan alakerta oli asuinkäytössä, mutta vuonna 1911 keittiöosaa laajennettiin 

ja yläkerta otettiin käyttöön. Samaan aikaan säveltäjän työhuone siirtyi alakerran salista ylä-

kertaan, ja ruokasalin ja entisen sävellyshuoneen välille puhkaistiin aukko. Muodostunut uusi 

yhteys avarsi alakerran tiloja ja liitti eteisen, salin, ruokasalin sekä pohjoiseen suuntautuvat 

pikkuhuoneet soljuvaksi kokonaisuudeksi. 

Katon monimuotoisuus sekä erikokoiset ikkunat tummanvihreine vuorilautoineen viittaavat 

aluillaan olleeseen jugend-tyylikauteen. Perinteisiin hirsirakennustyyleihin taas viittaavat 

pyöröhirsiset pitkänurkille salvotut parvekkeet sekä parvekkeiden luhtimaiset aukotukset. 

(Ainola n.d.)

Aulis Blomstedt suunnitteli Ainolan yhteyteen 1970-luvulla talonmiehen asunnon, joka muu-

tettiin Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n toimesta info-kahvilakäyttöön vuonna 2010. Rakennus 

koostuu kahdesta osasta, joista pienemmässä on henkilökunnan tiloja ja suuremmassa kävi-

jöille avoimia tiloja sekä kahvilan myyntipiste ja keittiö. (Ainola n.d.)

Ainolan päärakennus Info-kahvila Aulis
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Kahvila Aulis sijaitsee parkkipaikan tuntumassa aivan alueen sisäänkäynnin yhteydessä. Ra-

kennus on yksikerroksinen ja tasakattoinen ja maastoutuu matalana ja tummaksi maalattuna 

rinteisellä tontilla viistosti Ainolan alapuolelle. Arkkitehtuuri on funktionaalisen yksinker-

taista ja selvälinjaista, ja rakennus erottuu oman aikakautensa edustajana rauhallisesti Ai-

nolan kansallisromanttisista piirteistä. Auliksen kahvilatila ja ulkoterassi avautuvat Ainolan 

päänäkymäsuuntien tavoin länteen ja itäjulkisivu on aukotettu vain valoa tuovilla yläikku-

noilla. Suuntautuminen on ollut alkuperäisessä tarkoituksessa talonmiehen asuntona luonteva 

ja yksityisyyttä tuova, mutta näyttäytyy museokävijälle saapumissuunnasta hieman suljettuna. 

Rakennus muodostaa Ainolaan saavuttaessa kuitenkin toiminnallisesti luontevan sisäänkäyn-

nin. Kahvilalta johtaa metsäinen polku päärakennukselle mutta saapua voi myös tietä pitkin 

käymättä ensin kahvilarakennuksessa. 

Koko Ainolan noin 4 hehtaarin suuruinen tontti on hyödynnetty museoalueena. Tässä tar-

koituksessa kahvilarakennus sijaitsee myös hyvällä paikalla, sillä se jää sopivalle etäisyydelle 

varsinaisesta museoalueesta. Sekä päärakennuksessa että puutarhassa vaelteleminen Ainolan 

arkea seuraten luo museokäynnistä kokonaisvaltaisen kokemuksen, jossa kahvilarakennus ei 

kilpaile huomiosta paikan päänähtävyyden kanssa, vaan tarjoaa tarvittavat lisäfasiliteetit hie-

novaraisen eleettömästi.

Info-kahvila Aulis / Pohjapiirros 1:100 / Arkkitehtitoimisto Freese Oy / 2007 1 m 5 m
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Vuonna 2013 valmistunut Atnbrufossen Vannbruksmuseum eli Atnbrufossenin vesivoima-

museo sijaitsee vesiputouksen äärellä Rondanyssa Norjan keskiosassa. Museon on suunnitel-

lut Norjalainen arkkitehtitoimisto L J B.  Museorakennus sijaitsee historiallisessa miljöössä 

vanhojen, hyvässä kunnossa säilyneiden maatilojen ympäröimänä. Ulkoilmamuseoon kuuluu 

myös kyläläisten edelleen ylläpitämä sahamylly.  

Museorakennus on 180 m2 laajuinen, ja siihen kuuluu näyttelytila, varasto, wc, keittiö ja tie-

toliikennekeskus. Historiallinen rakennuskanta sekä herkkä luonnonympäristö luovat läh-

tökohtia uudelle arkkitehtuurille, joka resonoi nykyaikaa mutta kunnioittaa samalla vanhaa 

kulttuuriperintöä sekä ympäristöä. 

Rakennusmateriaali on perustellusti puu ympäristön rakennuskantaa mukaillen. Rakenne on 

selkeän yksinkertainen ja siinä on viitteitä perinteiseen rakennustapaan. Modulaarisesti mi-

toitettu kantava runko muodostuu liimapuukehyksistä, joiden välit on täytetty lasiseinäele-

menteillä sekä massiivipuulla. Julkisivun luonnollinen kyllästäminen sekä corten-teräksiset 

liitokset antavat rakennukselle luonnollisesti vanhenneen ilmeen. (Archdaily 2013)

Koska museo toimii myös taukopaikkana, kulku wc-tiloihin on mahdollista ulkokautta, jol-

loin niitä voidaan pitää auki museon ollessa suljettuna. Pitkänomainen näyttelytila on suljettu 

saapumissuuntaan ja avattu kohti vesiputousta. Kierto on mahdollistettu näyttelytilan läpi, 

jolloin tilassa ei tarvitse kulkea edes-takaisin.

Pohjapiirros

Julkisivu
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NäyttelytilaLeikkaus
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5. 
Ideasta suunnitelmaksi
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Suunnitteluprosessin aikana järjestettiin kolme väliseminaaria. Tässä vaiheessa luonnoksia 

kehitettiin kohti lopullista suunnitelmaa. Ensimmäinen seminaarin teema oli idea. Suunnit-

telutehtävää lähestyttiin tekemällä alustavia sijoitustutkielmia sekä miettimällä rakennuksen 

identiteettiä ja vallitsevaa tunnelmaa. 

Kolme alustavaa ideaehdotusta ovat tarkoituksenmukaisesti toisiinsa nähden kontrastisia, 

jotta niiden avulla olisi tehokasta tutkia äärimmäisiä tilallisia, toiminnallisia ja maisemallisia 

vaihtoehtoja. Idealuonnosten avulla on pyritty vertailemaan ateljeen ja uuden galleriaraken-

nuksen luontevaa suhdetta toisiinsa, uuden galleriarakennuksen suhdetta ympäristöön sekä 

näyttelytilan luonnetta. Galleriatilan tunnelmaa ja sisä- ja ulkotilan suhdetta toisiinsa on tut-

kittu hyvin kevyillä näkymäluonnoksilla.

Ideointivaiheessa alkoi myös hahmottua keskeisiä suunnittelua ohjaavia tavoitteita. Ensiar-

voisen tärkeäksi muodostui hienovaraisen suhteen luominen uuden galleriarakennuksen ja 

ateljeen välille niin, että uusi rakennus ei muodostuisi ateljeeseen nähden liian dominoivaksi 

osaksi paikkaa ja museokokemusta. Toiseksi tärkeäksi tavoitteeksi muodostui myös tontin 

herkän luonnonympäristön hienovarainen käsittely sekä kokonaisvaltaisen museokokemuk-

sen muodostaminen koko tonttia hyödyntäen. 

Tavoitteet synnyttivät myös ratkaistavia suunnittelukysymyksiä. Tavoite saada museotoimin-

nan jatkuminen turvattua muodosti haasteen kauaskatseisen toiminnallisen joustavuuden 

takaamisesta. Keskeisiä tavoitteiden muodostamia haasteita olivat myös tasapainoinen mas-

soittelu ja arkkitehtoninen ilmaisu suhteessa ateljeerakennukseen ja ympäristön rakennuksiin 

sekä luonteva maastoon sijoittelu.

5 .1 Idea

Suljettu näyttelytila

Suljetussa galleriarakennuksessa ympäristö on pyritty jättämään näyttelytilan ulkopuolelle 

niin, että kävijä keskittyisi siellä ollessaan ainoastaan esillä olevaan taiteeseen. Näkymät ym-

päristöön ovat tarkasti rajattuja. Tilaan tulvii tasainen ylävalo kattoikkunan kautta. 

Suljettu näyttelytila

Suunnattu näyttelytila

Suunnattu näyttelytila kiertyy tontilla ateljeen ympärille. Näkymät on ohjattu kohti tonttia 

ja suljettu tulosuuntaan Edelfeltinpolulle. Suunnattu näyttelytila on avoimen ja suljetun väli-

muoto, jossa tontin ulkopuolinen ympäristö on pyritty rajaamaan kokemuksen ulkopuolelle, 

ja keskittämään kävijän huomio asioihin tontin sisäpuolella. 

Avoin näyttelytila

Maksimaalisen avoimessa galleriarakennuksessa ympäristö tulvii näyttelytilaan ja sisä- ja ulko-

tilan välinen raja hämärtyy. Galleriarakennuksen päätila eli näyttelytila on avoin yhtenäinen 

tila. Räystäät laskeutuvat matalalle ja muodostavat lehvästön kaltaisen hämärän varjon, jonka 

alta ympäristöä on rauhallista tarkkailla. Vaikka näyttelytilaa kiertävät valoa runsaasti sisälle 

päästävät lasiseinät, pitkät räystäät suojaavat esillä olevaa taidetta suoralta auringonvalolta. 
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Avoin näyttelytila Suunnattu näyttelytila
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5.2 Sijaintitutkielmat

Ateljeen sijainti tontilla sekä ateljeelta avautuvat näkymät määrittelevät uudisrakennuksen 

sijoitusmahdollisuuksia. Koska historialliset näkymälinjat itään kohti rantaa sekä pohjoiseen 

kohti Villa Edelfeltiä tuntuvat perustelluilta säilyttää ennallaan, jää uudisrakennukselle jäl-

jelle tontin etuosa. Myös asemakaavan osoittama rakentamisen paikka on Edelfeltinpolun 

varrella. Galleriarakennuksen sijoittaminen tontin etuosalle on perusteltua myös siitä näkö-

kulmasta, että ateljeelta kohti rantaa avautuva metsä säilyisi mahdollisimman koskemattoma-

na. Lisäksi tontin etuosaa on jo vähitellen muokattu asuinrakennuksen rakentamisen myötä, 

joten on perusteltua kohdistaa muokkaukset samalle alueelle ja säilyttää tontin muut alueet 

koskemattomampina.

Myös kasvillisuus ja maastonmuodot puoltavat uudisrakennuksen sijoittamista tontin 

etuosaan, joka on puustoltaan avoimempaa ja pinnanmuodoiltaan luontevinta. Lisäksi es-

teettömän reitin järjestäminen uudisrakennukselle onnistuu helpommin lähellä tietä, jolloin 

peremmällä tontilla ateljeen ja rannan välissä voidaan hyödyntää edelleen luonnonmukaisia 

reittejä.

Tontin etuosassa on kolme luontevaa uudisrakennuksen paikkaa, jotka on esitelty ohessa ak-

sonometristen tutkielmien avulla.
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1. 

Tontin etuosa Edelfeltinpolun varrella on yksi tontin luontevimmista uudisrakennuksen pai-

koista. Maasto nousee loivasti kohti ateljeeta ja tällä osalla puusto on harvaa. Tien varrelle 

soveltuu luontevasti pitkänomainen rakennusmassa, joka jättää selkeän tilan ateljeen ja uu-

disrakennuksen väliin. Tontin etureunaan sijoitettuna rakennus on myös selkeä maamerkki 

museoaluetta lähestyttäessä ja se muodostaa paikalle julkisen luonteen. Koska galleriaraken-

nus sijoittuu rinteessä ateljeen alapuolelle, galleriarakennuksen hahmo jää kuitenkin ateljeelle 

alisteiseksi.

2. 

Tontin pohjoisen rajan suuntaisella osalla on toinen maastonmuodoiltaan luonteva rakenta-

mispaikka. Nykytilanteessa paikalla on tasainen, kallioinen oleskelualue. Tähän kohtaan si-

joitettuna rakennus on kuitenkin melko lähelle ateljeeta, ja rakennuksen massoittelussa tulee 

ottaa huomioon tasapainoinen suhde ateljeeseen. Sijoitettaessa uudisrakennus syvemmälle 

tontilla tulee myös ottaa huomioon, millä keinoin paikan julkiseen luonteeseen on mahdollis-

ta vaikuttaa. Purettaessa tontin etuosalta vanha asuinrakennus ateljee tulee paremmin näky-

viin, mutta pienen mittakaavansa ansiosta on edelleen vaarana, että museoalue jää erityisesti 

kesäaikaan kasvillisuuden peittoon.

3. 

Kolmas luonteva rakentamisen paikka tontin etuosassa on tontin eteläsivulla. Tällä alueella 

on tontin etuosan suurimmat maastonmuodot, mutta sijoittamalla rakennus lähelle etelära-

jaa saadaan suuri hyöty näkymien rajaamisesta ammattikoulu Inveonin suuntaan. Myös tässä 

kohtaa tonttia uudisrakennus tulee melko lähelle ateljeeta, ja se on otettava tarkasti huomioon 

massoittelussa. Ateljeeta kohti nousevaa rinnettä voi myös käyttää hyödyksi niin, ettei uudis-

rakennus muodostu liian dominoivaksi ateljeeseen nähden.
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Uuden galleriarakennuksen lopullinen hahmo muodostui monien välivaiheiden kautta. Jo 

suunnittelun alkuvaiheessa tehtyjen massoittelu- ja sijoitustutkielmien perusteella galleria 

alkoi tuntua luontevalta pitkänomaisena hahmona Edelfeltinpolun suuntaisesti. Vähitellen 

rakennus alkoi kuitenkin pyrkiä muodostamaan selkeämpää tilaa sisäpuolelleen, ja hahmo al-

koi taipua kohti ateljeeta ensin kehysmäisenä massana ja hakeutuen vähitellen orgaanisemmin 

maastonmuotoja mukaillen. 

Taivuttaminen sai rakennuksen istumaan maastoon paremmin ja vähensi maastonmuokka-

ustarvetta.  Lisäksi kaareutuminen saa rakennuksen vaikuttamaan ympäristössä todellista 

hahmoaan pienemmältä, kun sen pitkää julkisivua on lähes mahdotonta nähdä kokonaisuu-

dessaan. Kaaren sisä- ja ulkopuoli muodostavat myös mielenkiintoisen mittakaavallisen eron 

toisiinsa nähden. Ulkopuolelle osoittava kupera kaari muodostaa pidemmän aitamaisen pin-

nan, kun taas sisäpuolella oleva kovera kaari on lyhyempi ja soveltuu paremmin tontin mit-

takaavaan. 

Kaareutuva rakennusmassa on ensisijaisesti lähtöisin maastonmuotojen mukailusta, mutta 

sillä on saavutettu myös muita etuja. Kaaren liike tuo saapumiseen sekä rakennuksessa liik-

kumiseen jännitettä ja houkuttelee kulkemaan eteenpäin ja tutkimaan sekä tilaa sekä siel-

tä avautuvia näkymiä. Lisäksi kaaren säde kohdistuu voimakkaasti kohti tontin pääroolissa 

olevaa vanhaa ateljeeta. Galleriarakennus merkitsee myös kaaren syleilyyn jäävän ulkotilan 

määrätietoisella eleellä ja saa kohti tonttia avautuvan gallerian sisätilan tuntumaan neliöitään 

suuremmalta. Samalla ympäristön fyysisen poissulkemisen sijaan kaari ohjaa katseen kohti 

ympyrän keskustassa olevaa ateljeeta. 

5 .3 Massoittelu

Ensimmäisissä massatutkielmissa vaihtelivat pulpettikatto sekä harjakatto, mutta lopputulok-

seksi muodostui tasakattoinen vaihtoehto sekä mittakaavallisista syistä että abstraktin hah-

mon tavoittelun seurauksena. Sekä pulpetti- että harjakatto muodostivat galleriarakennukses-

ta tarpeettoman suuren ateljeeseen nähden toisin kuin tasakatto, joka jää massana selkeästi 

ateljeen alapuolelle. Tasakatto luo myös sisätilaan intiimiyttä ja jännitettä, joka purkautuu 

ulkotilaan ja ympyrän polttopisteessä olevaan ateljeeseen. Tasakatto muodostaa rakennukseen 

väistämättä rakennusteknisiä haasteita, mutta ne ovat huolellisella detaljoinnilla ratkaista-

vissa. Massoittelulla saavutettavat arkkitehtoniset edut ovat kuitenkin haasteita suuremmat.
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1.

Ensimmäisessä evoluutiovaiheessa uusi galleriarakennus muodosti tontin etuosaa ja ateljeeta 

kehystävän rakennusmassan. Kehys rajaa näkymiä ja muodostaa voimakkaan fokuksen kohti 

ateljeeta. 

2.

Ensimmäisen evoluutiovaiheen kehys oli massallisesti tontin etuosaa voimakkaasti hallitse-

va ja sijoittui päädyissä lähelle ateljeeta. Toisessa evoluutiovaiheessa ateljeeseen suuntautuva 

fokus alkaa muodostua hienovaraisemmalla rakennusmassan kaareutumisella, jolloin ateljeel-

ta katsottuna uusi galleria näyttäytyy yhtenäisempänä tontin länsisivua rajaavana hahmona. 

Konsepti ja näyttelykierto pysyivät kuitenkin samankaltaisena. 

3.

Viimeisessä vaiheessa massa kaareutuu voimakkaammin ja kietoo sekä ateljeen että rakennus-

ten väliin jäävän ulkotilan määrätietoisemmin suojaansa. Ateljee on kaaren keskipisteenä ja 

galleriarakennuksessa näkymät suuntautuvat voimakkaasti kohti ateljeeta ja sen takana avau-

tuvaa metsäistä tonttia. Näkymiä tontin pohjois- ja eteläpuolille ei kuitenkaan rajata fyysi-

sesti. 
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Ideavaiheessa tilan tunnelmaan liittyviä ajatuksia hahmoteltiin myös pohjakaavioita luonnos-

telemalla. Kaavioiden avulla tutkittiin tilojen luontevaa kokoa, toimintojen sijoittumista sekä 

näyttelykierron vaihtoehtoja. Sekä luonnosmaisten kaavioiden että näkymäkuvien tarkoitus 

oli viivyttää hieman detaljoituun suunnitteluvaiheeseen etenemistä ja tutkia mahdollisimman 

perusteellisesti, millainen tunnelmallinen sekä identiteettiä muokkaava vaikutus uudella ra-

kennuksella paikkaan väistämättä on, ja millainen vaikutus olisi luonteva ja perusteltu.

Alusta asti oli selvää, että gallerian tulee liittyä luontevasti ateljeen ja koko tontin kattavaan 

museokiertoon sekä vahvistaa kokonaisvaltaista museokokemusta. Siksi pohjatutkielmien tee-

maksi muodostui jo alkuvaiheessa läpikuljettavuus. Koska uuteen galleriarakennukseen tuli 

lisäksi sijoittaa info- ja lipunmyyntipiste, alkoi tuntua myös selkeältä, että rakennus toimisi 

“sisäänkäyntinä” tontille. 

Toiminnallisten funktioiden ohella gallerian tilojen yhteys ulkotilaan ja reittien jatkuminen 

galleriarakennuksen läpi alkoi tuntua perustellulta yhtenäisen paikan kokemuksen muodosta-

miseksi ja ylläpitämiseksi. Sen lisäksi uudisrakennuksen päämääräksi alkoi muodostua typo-

logisesti paremminkin katsomo kuin näyttämö — paikka, josta sekä siellä olevaa taidetta että 

ympäristöä tarkkaillaan, mutta joka ei itsessään ole huomion keskipisteenä. Vaikka rakennuk-

sen arkkitehtuuri ei ole sivuseikka, onnistumista määrittelee huomattavasti myös se, miten 

hyvin rakennus onnistuisi toiminnallisesti tukemaan museokokonaisuutta. 

5 .4 Toiminnallisuustutkielmat
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ulkotila

avoin tila

suljettu tila

varasto
12,0 m2

 

naulakot
6,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

henkilökunta
10,0 m2

info, myymälä
10,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
12,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

henkilökunta 
12,0 m2näyttelytila

35,0 m2
näyttelytila 
55,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
7,0 m2

info, myymälä 
20,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

varasto
4,0 m2

tekninen tila 
4,0 m2

henkilökunta 
10,0 m2

WC x 2 
10,0 m2

info, lipunmyynti
6,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

kokonaisala
200,0 m2

Aputilat on järjestetty riviin galleriatilan reunalle, jolloin sisätilasta muodostuu yhtenäinen ja selkeä. 

Museokierto on ohjattu rakennuksen läpi.

varasto
12,0 m2

 

naulakot
6,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

henkilökunta
10,0 m2

info, myymälä
10,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
12,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

henkilökunta 
12,0 m2näyttelytila

35,0 m2
näyttelytila 
55,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
7,0 m2

info, myymälä 
20,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

varasto
4,0 m2

tekninen tila 
4,0 m2

henkilökunta 
10,0 m2

WC x 2 
10,0 m2

info, lipunmyynti
6,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

kokonaisala
200,0 m2

Aputilat on niputettu kompaktisti yhteen galleriatilan keskelle rajaamaan sisätilaa. Museokierto on sol-

juva ja rakennuksesta voidaan astua ulos useasta eri kohdasta.

varasto
12,0 m2

 

naulakot
6,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

kokonaisala 
200,0 m2

henkilökunta
10,0 m2

info, myymälä
10,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
12,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

henkilökunta 
12,0 m2näyttelytila

35,0 m2
näyttelytila 
55,0 m2

wc x 2 
10 m2

naulakot
6,0 m2

varasto
7,0 m2

info, myymälä 
20,0 m2

tekninen tila
4,0 m2

varasto
4,0 m2

tekninen tila 
4,0 m2

henkilökunta 
10,0 m2

WC x 2 
10,0 m2

info, lipunmyynti
6,0 m2

näyttelytila 
90,0 m2

kokonaisala
200,0 m2

Aputilat on sijoitettu rakennuksen etuosaan. Museokierto on ohjattu rakennuksen läpi, mutta sen voi 

toteuttaa myös edestakaisin. 
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Konseptivaiheessa ideoita pyrittiin kiteyttämään ja kehittämään tilallisia ajatuksia pidemmäl-

le. Ydinajatus galleriarakennuksen ympärillä alkoi muotoutua. Uusi rakennus alkoi hahmot-

tua tontin rajalle porttimaisena elementtinä, joka muodostaisi rajapinnan tontin maailman 

ja ulkopuolisen ympäristön välille. Tämä konseptiajatus myös suojelee ateljeeta muuttuvalta 

ympäristöltä ja jättää sen omaan rauhaansa. 

Vaikka uudisrakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus galleria- ja tapahtumatilana on ol-

lut alusta asti selvillä, on galleriarakennuksen typologian ohella tärkeää pohtia rakennuksen 

identiteettiä myös muista näkökulmista. Sekä idea- että konseptivaiheessa suunnittelua oh-

jasivatkin pohdinnat rakennuksen kokonaisvaltaisesta luonteesta tontilla sekä miten uusi 

galleriarakennus tulisi muuttamaan nykytilannetta. Konseptivaiheessa uuden rakennuksen 

luonnetta sekä sen vaikutusta tutkittiinkin sekä näkymäkuvien että museokiertoon liittyvien 

tutkielmien avulla. Samalla rakennusta kehitettiin pohjapiirustuksen sekä julkisivujen ja leik-

kausten avulla. 

Ateljeemuseoalueen kierto on nykyisellään hyvin luonnollinen ja jättää vapauden liikkua ton-

tilla liikuntaesteisyyttä lukuun ottamatta rajoitteitta. Tontilla kulkee polkuverkosto, mutta 

luonnonmukaisena säilytetty metsä ei estä kävijää poikkeamasta polulta ja tutkimaan ympä-

ristöä. Myös uudisrakennuksen luonteeseen alkoi kehittyä vastaava vapaan liikkumisen ajatus, 

jossa kävijä olisi jatkuvassa yhteydessä ympäristöön ja jossa rakennus itsessään mahdollistaisi 

vapaan siirtymisen sisätilasta ulkotilaan. Näyttelytilan rooli sen sijaan tässä kokonaisuudessa 

olisi hyvin pelkistetty. Tilan tavoitteeksi alkoi kehittyä rajapinta, joka toimisi abstraktina 

pintana sekä taiteen ripustamiseen että rajana tontin ja ulkomaailman välillä.

Ohessa esitetyt kuvat ovat työn konseptivaiheesta.

5.5 Konsepti
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Näyttelytila muodostaa pelkistetyn rajapinnan taiteen esittämiselle. Sisäänkäyntijulkisivu muodostaa myös abstraktin rajapinnan ulkomaailmaan Sisätilasta avautuu näkymä kohti ateljeeta
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6. 
Suunnitelma
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Galleriaan saavutaan pohjoisesta Edelfeltinpolkua pitkin. Sisäänkäynti tulee vähitellen esiin raken-

nusta lähestyttäessä. 
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Uusi galleriarakennus toimii porttina tontille saavuttaessa. Kaartuva rakennusmassa on sijoi-

tettu korkeuskäyriä seuraten pohjois-eteläsuuntaisesti aivan tontin länsipäähän Edelfeltinpo-

lun tuntumaan.  Rakennus ylittää jonkin verran kaavassa määritellyn rakennuspaikan rajan, 

mutta sijoittuu selkeästi rakennuspaikan osoittamalle osalle tonttia. Galleriarakennus on kes-

kimäärin 1-4 metrin etäisyydelle tontin rajoista. Sijainti on valittu maastonmuotoja mukaillen 

ja varjellen tonttia mahdollisimman vähäisellä maastonmuokkaustarpeella. 

Galleriarakennuksen sijoittaminen tontin rajan suuntaisesti ei ole alueella kovin tyypillinen 

ratkaisu, mutta tontin kontekstissa se luo kaivattua julkisen tilan tuntua. Galleriarakennus on 

rauhallinen, mutta hyvin selkeä maamerkki, joka kiinnittää ohikulkijan huomion toisin kun 

kasvillisuuden lomaan piiloutuva ateljee. Tontin etuosaan sijoittumisessa on lisäksi etuna, että 

uudisrakennus jää rinteeseen maksimaalisen välimatkan päähän ateljeesta. Näin pihalle jää 

mahdollisimman paljon tilaa aktiiviseen käyttöön ja lisäksi uudisrakennus ei ahdistele tontin 

pääroolissa olevaa ateljeeta. 

Kävijät saapuvat tontille pääsääntöisesti pohjoisesta Edelfeltinpolkua pitkin tai lounaasta 

bussipysäkiltä kulkien uuden galleriarakennuksen muodostaman sisäänkäynnin läpi. Huolto-

reitti tontille on galleriarakennuksen eteläpäädystä. Samalla rakennus aitaa tontin luonnolli-

sesti ja muodostaa ateljeelle suojelua säätiön toiveen mukaisesti. Rimajulkisivu jatkuu aita-ai-

heena tontin reunoilla. Aidan tarkoitus ei niinkään ole rajata tonttia ympäristöstä fyysisesti, 

vaan paremminkin merkitä erityisiä kohtia tontilla ja osoittaa tärkeitä näkymiä. Aita tarjoaa 

myös ripustusalustan infotauluille sekä taideteoksille.

6.1 Saapuminen
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10 m

Asemapiirros 1:500
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5 m

Pihapiirros 1:200

Gallerian ja ateljeen lisäksi museokierros käsittää koko tontin. Museokierros kulkee gallerial-

ta ateljeelle ja edelleen rantaan asti hienovaraisesti paranneltuja metsäpolkuja seuraillen. 
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6.2 Museokierto ja opasteet

Museokiertoa on pyritty ohjailemaan hienovaraisesti, mutta kuitenkin siten, että kävijällä on 

tarpeen tullen riittävästi opasteita, joiden avulla etsiytyä informaation ja nähtävän kannalta 

keskeisimpiin paikkoihin. Lisäksi kiertoa ohjaillaan eri puolilla tonttia erilaisin keinoin pe-

rustuen siihen, millaiset vapaudet kävijän toivotaan ottavan alueella kuljeskelussa. 

Kasvillisuus, polut ja opasteet ovat kiertoa eniten ohjaavia signaaleja. Mitä helppokulkuisem-

paa kasvillisuus on, sitä helpompi on myös poistua reitiltä tutkimaan ympäristöä oma-aloit-

teisesti. Kuten nykytilanteessakin, polut pyritään tontin etuosaa lukuun ottamatta pitämään 

mahdollisimman luonnonmukaisina, jolloin ne jo itsessään viestivät väliaikaisesta luontees-

taan. Kävijämäärän kasvua on kuitenkin pidettävä silmällä siltä varalta, että kasvillisuus alkai-

si kärsiä. Tällöin liikkumista polkujen ulkopuolella on syytä rajoittaa. 

Museokiertoa on pyritty ohjaamaan niin, että poluilla kuljettaisiin pääasiassa vain yhteen 

suuntaan, jolloin vältettäisiin vastaantulijoiden kohtaaminen. Tällöin museokokemuksesta 

muodostuu häiriöttömämpi ja kävijä voi keskittyä omaan kokemukseensa, näyttelyssä etene-

miseen ja merkittyjen paikkojen tarkasteluun omassa tahdissa. Kiertosuunnat metsässä atel-

jeen takana ovat viitteellisempiä, jotta kävijöitä kannustettaisiin tutkimaan paikkaa omien 

kiinnostusten ja ympäristön luomien ärsykkeiden perusteella.  Sen sijaan tiivis ja paikoin 

korkea aluskasvillisuus ohjaavat luonnollisesti pysyttelemään polun tuntumassa. Tontin toi-

minnallisesti aktiivisemmalla etuosalla galleriatilan ja ateljeen välissä maasto on helppokul-

kuista ja kasvillisuus matalaa, jolloin myös kuljeskelu ja oleskelu voi olla vapaampaa. Toivottu 

kiertosuunta on kuitenkin ohjattu, jotta museokierrokselle lähtevät ja sieltä palaavat eivät 

törmäisi.
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Nuolet

Kiertosuuntaa ohjaava sekä maahan upotetut nuolet että avokallioisilla kohdilla suoraan kal-

lioon maalatut merkinnät. Maahan painetut nuolet on valmistettu cortenteräksestä. Nuolen 

toisella puolen olevat maahan painettavat piikit pitävät nuolen paikoillaan. 

Opasteet

Sekä galleriarakennuksessa että tontilla on myös opaste- ja infotekstejä sekä symboleita. 

Opasteiden materiaalina on käytetty nuolten tavoin corten-terästä. 

Taideteokset

Erityisiä kohtia tontilla merkitsevät myös Edelfeltin teoksista painetut taulut. Taulut on kiin-

nitetty teräsalustalle, joita on asennettu keveillä jaloilla maahan sekä kiinnitetty tonttia kier-

tävään puuaitaan polkujen läheisyyteen. 
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Polku laskeutuu rantaan aivan veden tuntumaan. Muu-
taman metrin päässä vesirajasta nouseva matala ran-
tatörmä muodostaa luonnollisen selustan, joka sulkee 
ateljeen rinteen huipulla taakseen ja ohjaa katseen 
edessä avautuvalle Haikkoonselälle. Polun liikkeitä 
mukaileva puinen laituri koukkaa järvelle kaislikon se-
kaan. Laiturille tai isommille rantakiville voi hetkeksi 
istahtaa lepäämään. Reitti jatkuu takaisin ateljeelle rin-
nettä ylöspäin.  Laiturille voi rantautua myös veneellä.

Väliaikainen taideteos metsäs-
sä voi olla joko koko rinteen 
haltuun ottava kokonaisuus 
tai yksittäiseen paikkaan luo-
tu teos. Taideteosten tavoite on 
auttaa näkemään paikka uudes-
ta perspektiivistä. Tärkeintä on 
kuitenkin, että taideteokset on 
suunniteltu niin, että ne jättävät 
metsän koskemattomiksi.

Keskivaiheilla rinnettä polku haarautuu ja reitti 
johtaa tontin reunoilta keskelle. Saniaiset nou-
sevat tiheänä mattona polun molemmilla puo-
lin. Polkua on levennetty 80-100 cm levyiseksi 
ja se on painautunut hieman maanpinnan tason 
alapuolelle. 

Polun rannan puolella olevat istumapaikat anta-
vat mahdollisuuden laskeutua aivan saniaisten 
sekaan tarkkailemaan maisemaa matalammas-
ta perspektiivistä aluskasvillisuuden suojista. 
Selän takana kulkeva polku mahdollistaa istu-
maan rauhoittuneiden kävijöiden ohittamisen 
häiriöttä. 

Noin 25 metrin välein asetetut valolyhdyt 
merkitsevät reitin ja mahdollistavat turval-
lisen kulkemisen rantaan myös hämärtyvi-
nä kesäiltoina järjestettävien tapahtumien 
aikana. Lyhdyt ovat matalia nousten vain 
juuri ja juuri aluskasvillisuuden yläpuolelle, 
ja valaisevat ainoastaan polun häikäisemättä 
pimeään tottuneita aisteja. Ympäristö pysyy 
polkua lukuun ottamatta hämärän suojissa. 

Tonttia kiertää puuaita, joka mukai-
lee uuden gallerian julkisivuverhoi-
lua. Aita merkitsee tontin reunat ja 
siihen voidaan myös kiinnittää ton-
tilla liikkumiseen liittyviä opasteita 
sekä tontin maisemaan liittyviä maa-
lauksia. 

Ranta Taide Levähdys Lyhty Opasteet
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Ateljee sijaitsee tontin etuosan ja metsän rajalla puoliavoimella paikalla. 
Tontin etuosassa maasto on kallioista ja varvikkoista. Polku on vaihtelevan 
levyinen ja kulkee aivan maan pinnalla. Aluskasvillisuus on melko matalaa ja 
polulta on helppo poiketa merkityille pysähdyspaikoille. 

Ateljeen ja uuden galleriarakennuk-
sen väliin jäävä piha on avoin ja koh-
talaisen helppokulkuinen. Se on tun-
nelmaltaan tontin aktiivista aluetta, 
jolla voidaan järjestää esimerkiksi 
tapahtumia. Tällöin gallerian sisätila 
voidaan avata osaksi ulkotilaa. 

Galleriarakennus sijaitsee tontin länsireunalla 
ja toimii porttina tontille saavuttaessa. Sen aitaa 
muistuttava julkisivu rajaa tontin ulkopuolisen 
ympäristön taakseen ja vahvistaa tontin erityislaa-
tuista tunnelmaa. Gallerian terassipinta sulautuu 
yhteen kallioisen maanpinnan kanssa hämärtäen 
rajapintaa sisä- ja ulkotilan välillä. 

Edelfeltinpolku johdattaa kävijän museotontin äärelle. Tie 
jatkuu etelään ammattikoulu Inveonin tontille.

Ateljee Piha Galleria Tie

5 m

Alueleikkaus 1:200
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Saapumisjulkisivu / Länsi 1:100

Saapumissuunnasta Edelfeltinpolulta ateljee piiloutuu galleriarakennnuksen taakse ja vastassa 

on uuden rimajulkisivun muodostama portti. Todellisuudessa ateljeen harja nousee galleriaa 

korkeammalle, ja kauempaa tieltä sen voi nähdä pilkottavan tontilla. Saavuttaessa tietä pit-

kin lähemmäs galleriarakennuksen julkisivua ateljee kuitenkin jää edessä kohoavan abstraktin 

verhomaisen julkisivun taakse piiloon. Sisäänkäynti on kuin pujahdus rimajulkisivun muo-

dostaman säleverhon taakse. Edettäessä sisääntulokäytävää loivasti ylöspäin rimat tihenevät 

sulkien kävijän tiiviimmin suojaansa ja matka kohti museotontin nähtävyyksiä alkaa. 

6.3 Julkisivut

+17.25

+21.23+21.13
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3 m

+21.23

+16.0

+15.8
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Julkisivu / Pohjoinen 1:100

Pohjoisesta Villa Edelfeltin suunnasta katsottuna gallerian kaareutuva lasijulkisivu piiloutuu 

osittain rinteen taakse. Päätyjulkisivu on tiiviimmän rimaverhoilun suojassa, mutta rimojen 

lomasta pilkottaa silti valoa. Myös lasi peilaa ihmisten liikettä tontilla. 
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+21.23+21.23

+17.25+16.9

+21.03+21.03

3 m
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+21.23

+17.25+16.9

+21.03
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+21.23

+17.25

+21.03

Julkisivu / Itä 1:100

Tontin sisäpuolella julkisivun muodostavat pitkä lasiseinä, sisätilassa näkyvä rimaseinä sekä 

ulkotilan rimaseinät. Julkisivu on umpinainen kohti Edelfeltinpolkua, mutta avoin gallerian 

sisätilaan. Läpinäkyvän lasiseinän sijaan vasta galleriatilan sisäseinä luokin ulkotilaan selke-

än rajapinnan. Ulointa julkisivupintaa mukaileva matalampi puurima-aita jatkaa julkisivua 

syvemmälle kohti tonttia. Puuaitaa ei ole esitetty julkisivupiirustuksissa niissä kohdissa, 

joissa se peittää julkisivun.

3 m
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+21.23

+17.25

+21.03
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Julkisivu / Etelä 1:100

Pohjoisen julkisivun tavoin myös etelästä katsottuna rakennus piiloutuu osittain rinteen 

taakse. Galleriarakennuksen päätyä seuraileva rinne on loivempi kuin pohjoispuolella. Galle-

rian ulkokehältä nousee polku kohti ateljeeta. 

3 m
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Sisäänkäynti

Rimajulkisivun reunustama käytävä johdattelee kävijän peremmälle tontilla. Rimoitus on 

käytävän alussa harvaa, mutta muuttuu tiheämmäksi peremmälle liikuttaessa sulkien tulijan 

vähitellen suojaansa ja jättäen samalla tontin ulkopuolelle jäävän ympäristön ulkopuolelleen. 
84
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1. Portti

Ateljeealueen kävijä saapuu tontille rimajulkisivun muodostamasta portista. Polku nousee 

loivasti Edelfeltinpolulta ja ohjaa kohti vasemmalle myötäpäivään kiertävää sisäänkäyntiä. 

2. Käytävä

Kaareutuva julkisivu ja hiljalleen tihenevät rimat sulkevat kävijän suojaansa ja johdattavat 

peremmälle. Kun kaari päättyy, näkymä aukeaa kohti ateljeeta galleriarakennuksen sisään-

käyntiterassin suojasta. 

3. Terassi

Avautuvan näkymän vasemalle puolelle jää kävijöille varattu terassi. Oikealta liukulasioven 

läpi näkyy gallerian sisätilaan. 

4. Info, lipunmyynti ja museokauppa 34,6 m2

Yhtenäisen galleriatilan etuosassa on info- ja museomyymälä. Museomyymälän tuotteet ovat 

esillä siirreltävillä tasoilla sekä seinälle ripustetuilla hyllyillä, ja ne voidaan gallerian kiinniolo-

aikoina siirtää varastotiloihin. Tilassa on myös oppaan siirreltävä työtaso sekä irtonaulakot, 

jotka voidaan muiden kalusteiden tavoin tarpeen tullen siirtää sivuun varastoon.

5. Virvoketila 3,9 m2

Virvokeautomaatti sijaitsee wc-tilojen väliin jäävässä virvoketilassa. 

6. Wc 2,0 m2

Galleriarakennuksessa on yksi normaalimitoitettu wc.

7. Invamitoitettu wc ja suihku 5,4 m2

Invamitoitetussa wc-tilassa on hyödynnetty esimerkkinä Korpinen Gaius-järjestelmän mitoi-

tusta. Tilassa on myös henkilökunnalle varattu suihku.

6.4 Pohjapiirros 

8. Henkilökunnan pukutila 3,9 m2

Henkilökunnan pukeutumistilassa on kaappi vaatteiden ja henkilökohtaisten esineiden säily-

tystä varten. Tilassa on myös siivouskaappi.

9. Minikeittiö ja toimisto 7,9 m2

Keittiössä on liesi, yhdistelmäuuni, astianpesukone, allas, astiakaappeja sekä säilytystilaa mu-

seokaupan esineistölle sekä arkistolle. Keittiön taso voi toimia sekä tarjoilutasona avattavan 

seinän ansiosta että oppaan työskentelypisteenä. 

10. Näyttelytilan laajennus 33,2 m2

Pitkän ripustusseinän takana on tila, joka voidaan tarvittaessa avata osaksi näyttelytilaa. Kun 

tila on suljettu, sitä voidaan hyödyntää myös varastona.

11. Galleriatila 107,9 m2

Näyttelytila on pelkistetty ja hyvin yksinkertainen tila, jota voidaan muokata avattavien sei-

näelementtien avulla.

12. Varasto ja huolto 7,8 m2

Keskiseinän taakse jäävässä varastotilassa säilytetään pääasiassa näyttelyesineiden kuljetuk-

seen liittyvää suojamateriaalia sekä tuoleja. Tilassa on myös LVI-laite. Tilaan on kulku sekä 

ulko- että sisäkautta, jotta huoltohenkilökunta voi käydä tilassa häiritsemättä näyttelyä. 

13. Ulkonäyttelytila

Galleriatilan ulkopuolelle eteläpäätyyn jää avoin tila, jota voidaan hyödyntää ulkoteosten esil-

lepanossa.

Bruttoala 228,8 m2

Hyötyala 198,8 m2

Tilavuus 1050,0 m3
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2 m

Pohjapiirros 1:100

Gallerian sisätilaan muodostuu kaksi selkeää vyöhykettä; avoin info- ja näyttelytila sekä 

keskiseinän taakse piiloutuva tekninen osa aputiloineen. 

Naulakot

Käännettävät näyttelyseinät

Myymäläkalusteet

Irtokalusteet

IV-laite

Luukku

Juoma-automaatti

Tukikahva
Tarjoilu- ja työskentelytaso

Alakaapit

Oppaan 
työpiste

JK

APK

Re
un

ak
aiv

o

+15.8

+16.0
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160 mm 350cm
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6.5 Mitoitusperiaatteet

Kulkuväylien mitoitus ja esteettömyys

Galleriarakennuksen kaikki kulkuväylät on mitoitettu soveltuviksi pyörätuolin sekä ohittavan 

kävelijän kohtaamiseen. Erityisen tärkeä leveysmitoitus on sisääntulokäytävässä, jonka on ol-

tava esteetön, mutta tarjottava samalla rauhallinen kokemus sekä näyttelyyn saavuttaessa että 

sieltä poistuttaessa.  Edelfeltinpolulta kohti galleriatilan sisäänkäyntiä nouseva ramppi on kal-

tevuudeltaan 8 %.  Gallerian sisätilan ja sisätilaa kiertävien ulkoterassien  välinen tasoero on 

enintään 25 mm. Esteettömän wc-tilan referenssinä on käytetty Väinö Korpinen Oy:n julkisen 

tilan wc- ja saniteettitilan suunnitteluohjetta. Pihaan on myös tehty esteetön reitti uudelta 

gallerialta ateljeelle. 

Näyttelytilan mitoitus taiteelle

Koska tontin pääroolissa oleva ateljee on arkkitehtuuriltaan melko pienipiirteinen, on myös 

perusteltua, että näyttelytila luo reunaehdot melko pienimittakaavaisen taiteen esittämiselle. 

Näyttelytilan korkeus ja leveys ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ripustusperiaatteen mu-

kaan. Ripustettavan taiteen ohjeellinen maksimikorkeus on 1600 mm (Hoffmann & Schittich: 

64-65) sen mukaan, millä etäisyydellä katsoja voi maksimissaan seistä ripustusseinästä niin, 

että taakse jää vielä riittävä ohitusvara. Galleriatilassa voidaan myös hyödyntää vapaampaa 

salonkimaista ripustusta.
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Luonnonvalo

KesäTalvi

Keinovalo60 cm 150 cm

Valaistus

Luonnonvalon määrää galleriatilassa on säädelty lasiseinää varjostavan katoksen avulla. Myös 

tontin kasvillisuus sekä kohti ateljeeta nouseva rinne vaikuttavat luonnonvalon määrään gal-

leriassa ympäri vuoden. Lisäksi automatisoiduilla rullaverhilla voidaan säädellä galleriaan tu-

levan valon määrää.

Näyttelytilan mitoitus tapahtumille

Tapahtumien mitoitusperiaatteena on käytetty katsomon mitoitusta galleriatilassa silloin, 

kun keskiseinän pyörivät ovet ovat suljettuina. Penkkirivit on mitoitettu siten, että toiselle 

sivulle jää riittävä kulkuväylä. Katsomo voidaan muodostaa galleriassa myös kohtisuoraan ta-

kaseinää tai ikkunaseinää kohti silloin, kun keskiseinän ovet ovat avattuina.
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Ulkotilat

Gallerian sisätilaa ympäröi ulkotilaa oleva terassivyöhyke, joka on kaikkialla avoin kävijöil-

le. Myös terassivyöhyke itsessään jakautuu toiminnallisesti erilaisiin osiin, joita ovat kulku-

väylät, oleskelu ja ulkonäyttelytila. Kapeimmat kohdat saapumistila ja lasiseinää reunustava 

etuterassi ovat pääosin gallerian ydintä kiertäviä kulkuväyliä. Etuterassi tosin voidaan liittää 

näyttelytilaan liittyväksi oleskelutilaksi liukulasiseinät avaamalla. Sisäänkäynnin yhteydessä 

oleva ensisijainen oleskeluterassi on tarkoitettu kävijöiden kahvittelua ja levähtämistä varten 

ja näyttelytilan jatkeena oleva terassi on varattu ulkoteoksille. 

6.6 Toimintojen jakautuminen ja kierto

Henkilökunta- ja huoltotilat

Oppaalle ja huollolle varattua tilaa ovat pääosin keskiseinän taakse jäävät aputilat. Liikun-

taesteisille varatussa wc:ssä on oppaan käytössä oleva suihku. Pukuhuone on varattu vaattei-

denvaihtoa sekä henkilökohtaisten tavaroiden säilytystä varten kun taas arkisto/keittiö sovel-

tuu pienimuotoiseen ruuan valmistuksen ja tarjoilun ohella työskentelyyn ja taukopaikaksi. 

Galleriatilan lastaus tapahtuu eteläsiiven kautta. Koska reitti on erotettu pääasiallisesta kävi-

jöiden saapumisreitistä, ateljee voi olla avoinna gallerian näyttelyn purkamisen ja rakentami-

sen ajan. Myös rakennuksen tekniseen tilaan on erillinen yhteys eteläsiiven kautta.
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Kävijätilat

Gallerian sisätilat ovat henkilökunnan pukutilaa,  keittiötä ja varastoa/teknistä tilaa lukuun 

ottamatta kävijöille avointa tilaa. Keskiseinän rajaama näyttelytilan laajennus voidaan tosin 

tarvittaessa osin tai kokonaan sulkea ja hyödyntää tällöin varastotilana. Kesäaikaan gallerian 

voin kulkea läpi ja poistua ulos näyttelytilan päädystä, josta kierto jatkuu polkua pitkin atel-

jeelle. Talviaikaan tai tilaisuuksissa, joissa vieraat jättävät naulaan tavaroita, kävijä kiertää 

takaisin infopisteeseen ja kulkee ulkoterassin kautta kohti ateljeelle johtavaa polkua. Jos pääsy 

ateljeelle on esimerkiksi kunnostus- tai metsänhoitotöiden vuoksi estetty, voidaan gallerista 

poistua myös oikeanpuoleista käytävää pitkin, jolloin vältetään tulijoiden ja lähtijöiden ris-

teäminen. Jos taas galleriaan pääsy on estetty, voidaan kiertoa jatkaa suoraan saapumisteras-

silta kohti ateljeeta. 

Näyttelytilat

Tarvittaessa koko gallerian avoin sisätila voidaan ottaa näyttelykäyttöön. Tällöin keskiseinän 

aputiloihin johtavat ovet suljetaan niin, että muodostuu yhtenäinen seinäpinta. Tällainen ti-

lanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun galleria tahdottaisiin pitää suljettuna mutta käynti 

tontille ja ateljeena avoinna. Tällöin galleriatilan taideteoksia pystyisi kuitenkin katselemaan 

ulkoa. Tarvittaessa myös keskiseinän taakse jäävä laajennusosa voidaan avata osaksi näyttely-

tilaa joko osin tai kokonaan. Maksimissaan näyttelytilaa voi olla museokauppa, näyttelytila ja 

laajennusosa mukaan luettuina 175,5 m2.
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Gallerian yksinkertainen ja yhtenäinen sisätila on hyvin joustava ja tilaa voidaan muokata eri 

käyttötarkoituksiin sopivaksi sekä rakennukseen integroitujen elementtien että kalusteiden 

avulla. Yksinkertaisimmillaan tilaa voidaan muokata irtokalusteiden avulla, kun taas suurem-

missa tilallisissa ja valaistuksellisissa muutoksissa voidaan hyödyntää verhoja ja ripustussei-

näkkeitä. Irtokalusteet on suunniteltu siten, että ne voidaan sijoittaa aina irti keskiseinästä, 

jolloin koko seinäpinta voidaan tarvittaessa hyödyntää ripustuspintana.

Galleriatilan ikkunaseinällä jokaisen ikkunan kohdalla on erillinen sähköistetty rullaverho.  

Verho on asennettu ikkunaseinän yläreunaa kannattavaan liimapuupalkkiin ja piilotettu 

katon rimaverhoilun taakse ikkunan puolelle. Verhot voivat olla joko kokonaan tai osittain 

käytössä, ja niiden korkeutta säätämällä voidaan muokata galleriaan pääsevän luonnonvalon 

määrää. Verho on valkoista pellavaa, joka ei pimennä tilaa täysin, vaan suodattaa valon peh-

meästi lävitseen tehden tilan hämäräksi. Täysin pimeää tilaa tarvittaessa voidaan hyödyntää 

näyttelytilan laajennusta.

Pyörivien siirtoseinien avulla voidaan rakentaa monipuolista näyttelyarkkitehtuuria. Siirto-

seinät on aina kiinnitetty sekä lattiaan että kattoon, jolloin ne muodostavat vakaan ja kestävän 

ripustuspinnan. Tilassa on useita paikkoja seinien ankkuroimista varten, ja seinien alareunas-

sa olevat rullat helpottavat niiden liikuttelua. Siirtoseinien asentoa säätelemällä  keskiseinän 

taakse jäävä näyttelylaajennus voidaan ottaa joko osittain tai kokonaan osaksi näyttelytilaa.

6.7 Muunneltavuus
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Irtokalusteet Ripustusseinäkkeet Verhot

93



Galleriatilan arkkitehtuuri asettaa esitettävälle taiteelle tiettyjä rajoitteita, joista tilan mit-

tasuhteet ovat merkittävin tekijä. Tilan mataluus on kuitenkin kokonaisuudessa harkittu, ja 

ohjaa pienikokoisempien töiden esittämiseen. Tällöin ateljeen tontin etuosaan luoma pieni-

piirteisyys ei tule uhatuksi. Metsään, ateljeen ja rannan väliin, voidaan toisaalta luoda väliai-

kaisia ja hyvinkin suurikokoisia installaatioita.

Sekä galleriatilan avattavat ripustusseinät että katto toimivat ripustusalustana. Lisäksi beto-

nista valettu lattia on hyvin kestävä painavien töiden, kuten suurikokoisten veistosten, esil-

lepanoon. Gallerian keskiseinä on detaljoitu niin, että se voidaan tarvittaessa ottaa kokonai-

suudessaan ripustusalustaksi. Koska ovet, keittiön luukku sekä ripustusseinäkkeet piiloutuvat 

rimoituksen lomaan, ripustuspinnasta muodostuu yhtenäinen. Kokonaisuudessaan koko kes-

kiseinän pituus mukaan lukien ripustuspintaa on tällöin 29,0 m. Normaalitilanteessa, jolloin 

galleriatilan etuosa on info- ja museomyymälänä, näyttelyseinäosuus alkaa keittiön seinästä. 

Tällöin ripustuspintaa muodostuu 18,6 m. Kun ripustusseinäkkeet avataan, ripustuspinta lä-

hes tuplaantuu. Tällöin saadaan käyttöön keskiseinän taakse jäävä seinäpinta sekä ripustussei-

näkkeiden molemmat puolet. Takaseinän pituus on 16,1 m ja seinäkkeiden yhteispituus 15,0 m. 

Maksimissaan galleriassa on siis käytössä yhteensä 60,1 m seinäpintaa.

Pelkistetyn arkkitehtuurin sekä yhtenäisten materiaalien ansiosta tila soveltuu hyvin erilais-

ten teosten esittämiseen. Taiteen esittämisen kannalta tila on hyvin neutraali ja tarjoaa ke-

hyksen, jossa taide pääsee huomion keskipisteeksi. Galleriatilan ikkunoista on normaalitilan-

teessa näköyhteys ulos ja ne antavat sisätilaan runsaasti luonnonvaloa. Valon määrää voidaan 

kuitenkin säädellä verhojen avulla.

6.8 Galleria näyttelytilana
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Ripustus seinälle

Ripustusseinät on verhoiltu kapealla puurimalla, jonka taustalla on jäykkä puulevy. Alusta on 

kestävä, ja yksittäisiä rimoja on helppo uusia ajan myötä. Galleriaan soveltuu sekä salonkimai-

nen ripustus, modernin väljä ripustus sekä graafinen asettelu. 

Ripustus katosta

Katto on verhoiltu ripustusseinää vastaavilla puurimoilla, joiden taustalla on puulevy. Puulevy 

taas on kiinnitetty suoraan kattorakenteeseen, jonka ansiosta katto muodostaa myös kestävän 

ripustuspinnan roikotettaville näyttelyesineille tai esimerkiksi teosten pingotusta varten.

Veistokset

Galleriatilan lattian pintakerros on valubetonia. Se muodostaa painavillekin veistoksille hy-

vin kestävän alustan. Betonipinta on kova ja se kestää myös hyvin kulutusta.
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Gallerian yksinkertainen arkkitehtuuri luo mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjes-

tämiselle. Yhtenäinen galleriatila on helppo ottaa käyttöön sellaisenaan mutta sitä voidaan 

myös muokata erilaisia tilaisuuksia palvelevaksi sekä rakennukseen integroitujen elementtien 

että irtokalusteiden avulla. Myös ripustusseinäkkeitä voidaan hyödyntää tilassa muissa kuin 

näyttelyarkkitehtuuriin liittyvissä käyttötarkoituksissa. Ripustusseinäkkeitä voidaan käyttää 

tilan jakajina, heijastuspintana tai keskiseinän takaosan valaistuksen muokkaamisessa. Suljet-

tuna galleriaan muodostuu yksi tila, mutta availemalla seinäkkeitä voidaan muodostaa useita 

isompia tai pienempiä tiloja. 

6.9 Galleria tapahtumapaikkana
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Projisointi

Sekä näyttelyseinäkkeitä että takaseinää voidaan käyttää projisointialustana. Takaseinälle yl-

tää vähemmän luonnonvaloa mutta myös seinäkkeitä voidaan käännellä niin, että muodostuu 

projisointia varten sopivat valaistusolouhteet. 

Alusta

Näyttelyseinäkkeitä voidaan käyttää myös alustoina esimerkiksi taiteen tekemiseen taidepa-

joissa tai työpajojen ideointialustoina. 

Tilan jakaja

Yksinkertaisimmillaan ripustusseinäkkeet toimivat tilan jakajina. Ne voidaan asetella tilaan 

monin eri tavoin eri toimintoja palvelevaksi. Ne voivat rajata tilassa samanaikaisesti tapahtu-

via toimintoja toisistaan sekä muodostaa intiimmin rajattuja alueita esimerkiksi pienimuo-

toista esitystä varten.
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1. Näyttelytila normaalikäytössä

Normaalitilanteessa galleria ja info muodostavat yhtenäisen tilan. Näyttelyseinäkkeiden taak-

se jäävää tilaa voidaan tällöin hyödyntää esimerkiksi varastona. Kuvassa on osoitettu, miten 

noin 70 vierailijaa jakautuu ympäri rakennusta. 

2. Kolme pientä galleriaa

Gallerian keskiseinässä olevat pyörivät ovet voidaan tarvittaessa avata, ja niillä voidaan muo-

kata ja jakaa tilaa monin tavoin. Yksikertaisin muokkaustapa on avata ovet kohtisuoraan ik-

kunaseinää kohti, jolloin ne muodostavat ennen yhtenäiseen tilaan kolme saman kokoista  

pienempää näyttelytilakokonaisuutta. Tällöin myös takaseinää voidaan hyödyntää ripustus-

seinänä. 

3. Esitelmä / projisointi

Ripustusseinät voidaan avata myös vain osittain. Kaksi seinää avaamalla muodostuu keskelle 

esimerkiksi pienelle esitelmälle tai projisoinnille hyvin soveltuva tila. Heijastuspintana voi-

daan tällöin hyödyntää takaseinää, jonne ylettää vähemmän luonnonvaloa. Tarvittaessa tältä 

kohtaa voidaan myös laskea verhot, jolloin koko galleriatilaa ei kuitenkaan tarvitse sulkea.  

Tällöin galleriassa on edelleen myös hyödynnettävää näyttelyseinäpintaa sekä pääsy keskisei-

nän taakse muodostuvaan, pimeyttä vaativille töille soveltuvaa näyttelytilaan. 

5. Valoisat ja hämärät seinäpinnat

Asettamalla näyttelyseinäkkeet viistosti, muodostuu variaatiota seinäpinnan valaistusten vä-

lille. Tällöin luonnonvalo valaisee kohti ikkunaseinää olevan pinnan, kun taas kohti takasei-

nää osoittava pinta jää luonnonvalon ulottumattomiin. 

8. Illallistilaisuus

Galleria on myös mahdollista ottaa kokonaisuudessaan yhteen käyttötarkoitukseen. Tällai-

nen voi olla esimerkiksi illallistilaisuus, jolloin myös gallerian etuosan info- ja myymälätila 

voidaan täyttää illallispöydillä. Koska tarjoilu voidaan järjestää avattavan keittiötilan kautta, 

voidaan tilaan kalustaa tällöin yli 20 pöytäryhmää eli illallispaikkoja yli 80 henkilölle. 

4. Pimeä näyttelytila

Seinäkkeillä voidaan muodostaa myös vain pieni oviaukko keskiseinän taakse jäävään tilaan. 

Tällöin galleriaan muodostuu kaksi hyvin erilaista tilaa; valoisa päägalleratila sekä tarvittaessa 

lähes pimeä näyttelytila. 

7. Konsertti

Gallerian näyttelyseinäkkeiden ollessa suljettuina yhtenäiselle tilalle on myös useita käyttö-

tapoja. Esimerkiksi konserttitilanteessa voidaan pitää näyttelyseinät suljettuina ja tila yhte-

näisenä. Tällöin irtotuoleilla voidaan muodostaa kaksi vastakkaista katsomoa n. 72 kuulijalle. 

Esiintymistila jää tällöin katsomoiden väliin, ja myöhästyjät voivat asettua häiriöttä lähempä-

nä infotilaa olevan katsomon perälle. 

6. Veistokset

Seinäkkeiden aukenemiskulmaaa muuttamalla voidaan muodostaa erilaisia tilallisia koko-

naisuuksia. Esimerkiksi kahdelle veistokselle tai installaatiolle voidaan osoittaa omat paikat 

muodostamalla nurkkaukset seinäkkeiden väliin. Seinäkkeiden suuntaa muuttamalla voidaan 

hallita myös niiden välistä muodostuvia näkymiä sekä muunnella keskiseinän taakse muodos-

tuvan tilan valaistusolosuhteita. 

9. Työpaja

Yhtenäinen galleriatila soveltuu koko laajuudessaan hyvin myös esimerkiksi työpajan käyt-

töön. tarvittaessa työpisteitä voidaan myös rajata toisistaan availemalla näyttelyseinäkkeitä ja 

hyödyntämällä niitä tilan jakajina. Seinäkkeitä voidaan hyödyntää tällöin lisäksi esimerkiksi 

projisointiin tai työskentelyalustana erilaisten työpajamateriaalien kiinnitykseen. 
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Terassi

Sisääntulokäytävän päässä kulku kääntyy oikealle ja terassilta aukeaa viimein näkymä kohti 

ateljeeta. Lasiseinän läpi näkyy myös gallerian sisätilaan. 
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6.10 Rakenne

Gallerian rakenne muodostuu kahdesta osittain toisiinsa limittyvästä järjestelmästä, joista 

toinen kantaa ulkokehän ja toinen rakennuksen sisätilan muodostavan ytimen. Kantava ra-

kenne muodostuu kummasakin pilari-palkki -järjestelmästä. Järjestelmä on sekä yksinker-

tainen että kustannustehokas tapa kaarevan muodon toteuttamiseen. Rakenne muodostuu 

hierarkkisesti kahdesta osasta; sisätilan rakenteesta ja ulkotilan rakenteesta. Sisätilan kaareva 

keskiseinä sekä muut väliseinät eivät ole kantavia. Kevyiden väliseinien purkaminen mahdol-

listaa rakennuksen sisäosan joustavan muokkaamisen tulevaisuudessa, jos galleriaa tahdotaan 

muokata uusia tarpeita vastaavaksi. Kantavat seinälinjat jatkuvat pilarilinjoina ulkotilaan 

ikkunajaosta syntyvän 3100 mm moduulimitoituksen mukaisesti ja kantavat sisätilaa kier-

tävää terassivyöhykettä suojaavan vesikaton. Keskiseinä jakaa sisätilan kahteen osaan. Kohti 

ateljeeta avautuu avoin näyttelytila sekä info/museomyymälä, ja keskiseinälinjan takana on 

rakennuksen toiminnallinen osa aputiloineen.  Rakennuksen huonekorkeus on kauttaaltaan 

3000 mm. 

Rakennuksessa on maanvarainen alapohja ja betonisokkeli. Sekä ulkotilat että sisätilan kat-

tavan betonivaletun lattian pinta on puuhierretty. Sokkeli tukee kaikkia gallerian kantavia 

seinälinjoja sekä ulointa, sokkelin reunaan kiinnittyvää rimaseinävyöhykettä. Jotta rimaseinä 

muodostaisi mahdollisimman abstraktin julkisivun, on sokkelin näkyminen pyritty minimoi-

maan kiinnittämällä rimaseinä sokkelin ulkopintaan. Tällöin rimaseinän alle muodostuva var-

jo häivyttää sokkelia ja antaa seinälle aitamaisen vaikutelman. Sokkeli on betonilattian tavoin 

puuhierretty luonnollisen kiven vaikutelman aikaansaamiseksi.

Rimaseinä muodostaa gallerian uloimman, puoliläpäisevän julkisivupinnan. Rimat kiinnitty-

vät yläosastaan vesikattoa kannattaviin palkkeihin ja alaosaltaan sokkelin ulkopintaan. Kat-

topalkit eivät ulotu aivan rimoituksen ulkopintaan, jotta julkisivun rimaverhous näyttäytyisi 

mahdollisimman selkeästi. Myös vesikaton uloin rimaverhous jää julkisivurimoituksen taakse. 

Ensisijainen saapumissuunta on merkitty hieman harvemmalla rimoituksella, jonka välistys 

on 150 mm. Muualla julkisivuilla väli on 100 mm. Yksittäiset rimat ovat mitoiltaan 33x120 

mm. Rimojen leveys on sama kuin julkisivuverhouksessa ja syvyys on valittu sen mukaan, että 

rimat eivät ala taipua ajan kuluessa. Myös asetylointikäsittely suojaa rimojen taipumista ja 

mittojen muuttumista. Rimaseinä ei ole ainoastaan esteettinen ratkaisu, vaan se myös suojaa 

terassivyöhykettä ja sisempää julkisivuverhousta. 

Vaikka galleriarakennus edustaa rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan perinteistä puuran-

karakenteista rakennusta, siinä on hyödynnetty myös uusia puurakennusmenetelmiä, kuten 

taivutettuja liimapuupalkkeja ja -pilareita. Myös rakennuksen muodostama tilallinen koko-

naisuus edustaa modernin arkkitehtuurin pelkistettyä tilajärjestystä ja muotokieltä.

Rakentaminen

Rakentaminen aloitetaan pohjatöillä. Maastoa muokataan jyrkimmältä osalta lähellä tontin 

korkeinta kohtaa hieman loivemmaksi. Maaston muokkauksen jälkeen tehdään salaojitus sekä 

valetaan perustukset. Ateljeen puolella salaojitus on kaksinkertainen, jotta rinnettä pitkin va-

luvat hulevedet saadaan turvallisesti johdettua rakennuksen ohi. Seuraavaksi valetaan alapohja 

sekä terassi. Alapohjaan kiinnitetään ohjainpuut kaareutuvien kantavien seinien kokoamista 

varten. Myös ikkunaseinän pilarit asennetaan tehtaalta tulevan, valmiiseen muotoon taivute-

tun ohjainpuun avulla. Pilareiden yläpuolelle asennetaan liimapuupalkki, jota vasten alakaton 

rimaverhoilu voidaan asentaa. 
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Näyttelytila

Gallerian sisätila on minimalistinen ja muodostaa neutraalin alustan taiteelle eri muodois-

saan. Sisä- ja ulkotilan välille muodostuu voimakas yhteys laajan lasiseinän ansiosta. 
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YLÄPOHJA

Asetyloitu mäntyrimaverhous 33x120 mm

Bitumikermi vesikate

Havuvanerilevy 21 mm

Tuuletusväli / kattokannattajat 150 mm

Tuulensuojalevy, Runkoleijona 25 mm

Puukuituvilla 400 mm 

Kantava rakenne, 

kertopuupalkit 45x400 k900

Puolikova puukuitulevy 9mm

Ilman-ja höyrynsulku

Maalattu puukuitulevy 15 mm

Puukoolaus 48x48 mm k400

Rimaverhous 33 x 33 mm, 

asetyloitu ja asetyloinnin sävyyn 

kuultomaalattu mäntyrima

ULKOSEINÄ

Asetyloitu mäntyrimaverhous 33x33 mm

Vaakarimoitus 22x22 mm k600

Tuuletusväli, pystykoolaus 48x48 k600

Huokoinen puukuitulevy 25 mm

Puurunko 48x223 k600

Puukuituvilla 223 mm

Ilman- ja höyrynsulku 0,2 mm

Vaneri / ääneneristyslevy 22 mm

Rimaverhous 33 x 33 mm, 

aasetyloitu ja asetyloinnin sävyyn  

kuultomaalattu  mäntyrima

U-arvo= 0,17 W/m2K

VÄLISEINÄ

Rimaverhous 33x33 mm, 

asetyloitu ja asetyloinnin sävyyn 

kuultomaalattu mäntyrima

Maalattu puukuitulevy 15 mm

Puurunko 39x66 mm, k 600

Maalattu puukuitulevy 15 mm

Rimaverhous 33 x 33 mm,

asetyloitu ja asetyloinnin sävyyn 

kuultomaalattu mäntyrima

ALAPOHJA

Valubetoni 50 mm, 

puuhierretty

Teräsbetonilaatta 100 mm

Lämmöneriste 150 + 100 mm

Tasaushiekka

Suodatinkangas

Salaojituskerros > 300 mm

Leikkaus A-A 1:50

Taivutetut liimapuupalkit mahdollistavat rakennuksen kaarevan muodon. Palkit jatkuvat si-

sätilasta ulkotilaan, jossa kattopinta jatkuu samassa korossa kuin sisällä. Galleriaa kiertävien 

ulkokehien katos taas on korkeammalla ja muodostaa hienovaraisen tilallisen siirtymän galle-

rian ydin- ja ulko-osien välille.

RIMASEINÄ

Asetyloitu mäntyrima 33x120 mm, k100

Vaakatuki metallitanko, ∅ 25 mm

Kantava liimapuupalkki 

Puuhierretty betonisokkeli
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6.11 Talotekniikka

Leikkaus B-B 1:50

Gallerian sisätila on kauttaaltaan saman korkuinen. Vesikaton kallistus on hyvin loiva, mutta 

esteettisten kattorimojen alla olevan bitumikermin mukainen. Ilmanvaihtokanavat kuljete-

taan kattopalkkien läpi eristekerroksessa. 

Erilaisten käyttötilanteiden mahdollistamiseksi galleriarakennukseen valikoitui koneellinen 

ilmastointi, sillä se on paras tapa ylläpitää tilassa optimaaliset olosuhteet erilaisissa käyt-

tötilanteissa. Galleriatilan käyttöaste saattaa vaihdella suuresti yksittäisistä kävijöistä bus-

siliastilliseen tai suurempiin yleisötapahtumiin. Lisäksi tila mahdollistaa hyvin erilaisten 

tapahtumien järjestämisen näyttelyistä illallistilaisuuksiin. Sekä ilmanvaihdon että lämmitys-

järjestelmän on tuettava rakennuksen käyttöä näissä tilanteissa.

Talotekniset järjestelyt on sijoitettu aputilavyöhykkeeseen. Ilmanvaihtokone sijaitsee varas-

ton yhteydessä, jolloin se on helposti saavutettavissa sekä ulko- että sisäkautta. Raitisilmanot-

tosäleikkö on lyhyellä pohjoisella julkisivulla julkisivurimoituksen taakse piilotettuna ja pois-

toilmasäleikkö vastaavasti eteläjulkisivulla. Ilmanvaihtokanavat mahtuvat 600mm korkeiden 

kattopalkkien ansiosta yläpohjan eristekerrokseen. Kanavat kiertävät aputilojen yläpuolella ja 

syöttävät raitista ilmaa koko keskiseinän pituudella galleriatilaan. Säleiköt piiloutuvat julkisi-

vujen tapaan näkymättömiin rimaverhoillun alakaton taakse. 

Galleriarakennuksessa on lattialämmitys. Lämmitysputket on erotettu niin, että lähellä ikkun-

aseiniä olevien putkien lämpöä voidaan säätää erikseen, jotta laajojen lasiseinien aiheuttamia 

lämpötilan vaihteluita voidaan paremmin hallita. Kolminkertaisten lasiseinien aiheuttamaa 

kuumentumista ehkäisee terassivyöhykkeen varjostava katto sekä rakennuksen sijoittuminen 

rinteeseen siten, että tontin puusto varjostaa galleriaa optimaalisesti ympäri vuoden. Talviai-

kaan taas katon ja lattian keräämä lämpö auttaa sisätilan lämmönsäätelyssä. 

Hulevedet ja vedenpoisto

Koska rakennus avautuu kohti nousevaa rinnettä, on hulevedet ohjattava tehokkaasti ja suun-

nitelmallisesti rakennuksen ohi, jotta vältytään kosteuden leviämiseltä rakenteisiin. Rinteen 

puolella on kaksi salaojaputkea sekä kivin naamioitu vesikouru. Vesikouru estää pintamaata 

pitkin valuvan veden pääsyn terassille ja johtaa valumisveden  rakennuksen ohi. 

Kattovedet johdetaan katon sisäkaarella kulkevan vesikourun kautta sadevesikaivoihin kou-

run molemmissa päissä. Kourussa on keskikohdasta alkavat loivat kallistukset kohti kaivoja. 

Kourut ylettyvät 1,5 m päähän uloimmasta rimaseinästä ja niiden päissä putket on korvattu 

sadevesiketjuilla, jotka estävät veden roiskumisen ja johtavat valuvan veden kauniisti kaivoi-

hin vedenpoistoputkien sijaan. 
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Yksi tehtävänannon määrittelemistä tehtävistä on tutkia puun käyttöä rakennuksen rakenne-

materiaalina. Puun käyttäminen näkyvänä julkisivumateriaalina on kontekstissa perusteltua, 

sillä alueella on paljon puurakennuksia. Myös ateljee on rakennettu puusta aina alkuperäisiä 

kattopaanuja myöden. Puun käytölle rakennusmateriaalina on kuitenkin myös muita perus-

teluita. 

Toinen tehtävänannon määritelmä on tutkia rakennuksen ekologisuutta. Puu täyttää monesta 

syystä ekologisuuden määritelmän. Puu on uusiutuva luonnonvara ja riittoisa raaka-aineen 

lähde, kun sitä hankitaan kestävästi hoidetusta metsästä. Lisäksi se sitoo itseensä hiilidioksi-

dia, ja säilöö sitä koko elämänsä ajan. Puutuotteiden kierrätys lisää hiilidioksidin säilyvyyt-

tä entisestään. Kasvava metsä varastoi itseensä enemmän hiilidioksidia kuin täysikasvuinen 

metsä, joten puun hyötykäyttö pitää metsien hiilidioksidivarastoinnin aktiivisena. Toisin 

kuin monien muiden rakennusmateriaalien kohdalla, puutuotteiden valmistuksessa syntyy 

huomattavan vähän ilmakehälle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Kun puun käyttöikä lähestyy 

loppuaan, puu voidaan hyödyntää energiantuotannossa, jolloin se jälleen korvaa fossiilisten 

polttoaineiden käytön. (Viljakainen 2017: 70-71) 

Puun käyttö ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, sillä globaalissa mittakaavassa parhaillaan 

on käynnissä metsäkato. Siksi onkin tärkeää, että puuta käytettäessä sen alkuperä on selvil-

lä. Myös Suomessa metsien monimuotoisuus on uhattuna voimakkaan maankäytön, soiden 

ojituksen ja intensiivisen metsätalouden seurauksena. Puun käyttö on perusteltua, kun se on 

hankittu ekologisesti kestävällä tavalla hoidetusta metsästä. (WWF 2018)

Puu on myös hyvin monipuolinen materiaali, ja se soveltuu lähes kaikkeen uudis- ja korjaus-

rakentamiseen. Puuta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa, pintamateriaalina, rakenteena sekä 

yksityiskohdissa. Puun pitkälle viety esivalmistus vähentää osaltaan rakentamisen aikaisia 

6.12 Puu materiaalina

päästöjä lyhentämällä rakentamisaikaa. Usein puu valitaan rakennusmateriaaliksi kuitenkin 

myös ulkonäön perusteella. Erilaisia puutuotteita kuten vanereita, viiluja ja liimapuulevyjä tai 

puulajien värin ja syyrakenteen luoman pinnan erovaisuuksia voidaan hyödyntää moniin eri 

käyttötarkoituksiin. (Viljakainen 2017: 70-71) 

Galleriarakennuksessa on hyötyä sekä puun esteettisistä ominaisuuksista että työstettävyydes-

tä. Taivutetuilla liimapuupalkeilla voidaan ratkaista rakennuksen kaareva muoto ja pilareilla 

taas sirot mutta kestävä, näkyviin jäävät kantavat pilarilinjat. Puuverhoilu taas muodostaa 

sisätilaan sekä luonnollisen että kestävän ja helposti korjattavan ripustuspinnan. Puu voidaan 

myös hankkia lähialueelta ja välttää näin kuljetuksessa aiheutuvia päästöjä. Rakennuksen her-

kin osa on asetyylikäsittelystä huolimatta katon puuverhous, johon kohdistuu voimakkain 

sääolojen aiheuttama rasitus. Puurimat on kuitenkin helppo vaihtaa ja vanhat rimat voidaan 

hyödyntää esimerkiksi energiantuotannossa.

Myös puun fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia tutkitaan enemmän ja enemmän. Joitakin 

puun ominaisuuksia, kuten vaikutus akustiikkaan, taas on tunnettu jo pitkään. Puupinnan 

luoma akustinen ympäristö, sen väri sekä kosketustuntuma saavat tilan usein tuntumaan läm-

pimältä, kotoisalta, rauhoittavalta ja luonnolliselta. Puun kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta 

vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Yksi puun merkittävimmistä psykologisista vaikutuksista 

on kyky säädellä stressitasoa. Tämä on havaittu lukuisissa eri tilanteissa, kuten stressiherkissä 

ympäristöissä kouluissa ja työpaikoilla. Puumateriaaleilla on lisäksi havaittu olevan vaikutus-

ta käyttäytymiseen, sosiaaliseen havainnointiin sekä vuorovaikutuksen määrään. (Viljakainen 

2017: 70-71) Galleriarakennuksessa erityisesti puun akustisista ominaisuuksista on hyötyä, 

mutta myös puun psykologisesta vaikutuksesta ja kyvystä luoda kotoisa ja rauhoittava tunnel-

ma. Myös puun kosteudensäätelykyky on eduksi näyttelytilassa.

Leikkaus C-C 1:50

Maasto vaikuttaa myös gallerian sisällä tilallisuuden kokemukseen. Rinne nousee kohti atel-

jeeta ja sulkee näkymää mitä pidemmälle eteenpäin galleriassa liikutaan. Gallerian eteläpää-

dystä alkaa polku kohti ateljeeta. Rinteen vuoksi hulevesiä hallitaan kaksinkertaisella salaoji-

tuksella, joka ohjaa valumisvedet turvallisesti rakennuksen ohi. 
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NäyttelytilaUlkonäyttelytila

Leikkaus D-D 1:50

Gallerian keskiseinä on mahdollista hyödyntää kokonaisuudessaan ripustusseinänä koska 

ovet on piilotettu rimoituksella ja irtokalusteet on sijoitettu keskelle tilaa. Galleriaan sopii 

salonkimaisen tiivis ripustus. 
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6.13 Arkkitehtuuri osana kestävyysajattelua

Ekologista ja kestävää suunnittelua johtaa usein ajatus mitattavissa olevista faktoista. Esi-

merkiksi puun käytön pohjaksi on helppo löytää tutkimustietoa ja vertailla sitä muiden ma-

teriaalien ominaisuuksiin. Valituilla rakennusmateriaaleilla ja rakentamisen tavalla voidaan 

saavuttaa suuriakin hyötyjä ekologisesti mitattuna, mutta rakennuksissa on myös muita kes-

tävyyteen ja käyttöikään vaikuttavia arvoja. Jos rakennus alkaa muutaman vuosikymmenen 

kuluttua olla epämuodikas tai se ei pysty toiminnallisesti mukautumaan uusiin käyttövaati-

muksiin, saattaa edessä olla purkutuomio. Jos rakennus ei tällöin ole vielä teknisen elinkaaren-

sa lopussa, osa ekologisen kestävyyden eteen nähdystä työstä valuu hukkaan. 

Kvalitatiivisia ominaisuuksia ei perinteisesti ole otettu mukaan kestävyysajatteluun. Arkki-

tehtuurin laatua onkin haastava arvioida objektiivisesti, ja samoin rakennuksen todellista mu-

kautumiskykyä uusiin, arvaamattomiinkin käyttötarkoituksiinkin voi olla rakentamishetkellä 

vielä vaikea arvioida. Kuitenkin juuri suunnitelman arkkitehtoninen laatu on usein tekijä, 

joka voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla rakennuksen elinikään. 

Arkkitehtuurin laatu voi olla sekä esteettistä että toiminnallista. Esteettinen laatu taas voi 

olla joko harmonista muutokseen sopeutumista tai arkkitehtuurin ainutlaatuista ilmaisuky-

kyä. Rakennuksia suojellaan erilaisista näkökulmista erilaisiin arvoihin perustuen. Ateljee 

taas on hyvä esimerkki erilaisista suojeluperusteista, sillä se on kattoikkunaa lukuun ottamat-

ta aikakaudelleen tyypillinen ja melko tavanomainen rakennus. Ateljee tuskin olisi suojeltu 

ilman rakennukseen ja paikkaan liittyvää kulttuurihistoriaa. Toiminnallinen laatu on usein 

kuitenkin lähes merkittävin kestävyyteen vaikuttava tekijä. Mitä kauemmin rakennuksen 

käyttöä voidaan jatkaa, sitä tarkoituksenmukaisempaa on jatkaa rakennuksen ylläpitämistä 

käyttökuntoisena. Käyttötarve on paras perustelu rakennuksen olemassaololle.

Uuden galleriarakennuksen kohdalla arkkitehtuurin laadullinen ja toiminnallinen kestävyys 

on yksi koko museoalueen tulevaisuuden suurimmista haasteista ja samalla mahdollistajis-

ta. Rakentaminen on suuri rasite herkälle tontille ja se muuttaa tonttia aina jonkin verran. 

Galleriarakennuksella on mahdollisuus vaikuttaa paikan arvoon joko positiivisesti tai nega-

tiivisesti, ja arvo voi myös muuttua ajan kuluessa sen mukaan, pystyykö galleria vastaamaan 

käyttötarkoitustaan sekä säilyvätkö esteettiset ratkaisut arvossaan. 

Ateljee on sr-1 suojeltu rakennus.

sr-1

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Raken-

nuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistori-

allisesti arvokas luonne säilyy. 

Näkymä ateljeelle

Gallerian sisätilasta aukeaa panoramanäkymä kohti ateljeeta ja tonttia. Maaston korkeusvaih-

telut vaikuttavat myös sisätilan luonteeseen ja näkymiin eri kohdissa galleriaa. Peremmällä 

galleriassa rinne sulkee näkymät kohti naapuritontin koulurakennuksia.
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1 m

Pohjapiirros 1:50

Gallerian sisätilassa ja ulkoterasseilla on kaikkialla puuhiottu betonipinta. Sokke-

lia reunustaa kivikaistale. Sisäpihan puolella oleva vesikouru on myös päällystetty 

kivillä, joiden läpi vesi valuu. 
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Reunakiveys

Gallerian sokkelia reunustaa kiveys, joka suojaa eloperäisen kasvuston pääsyä liian lähelle 

julkisivua. Kiveys on toteutettu keskikokoisista mukulakivistä. 

Sokkeli ja lattiapinnat

Sokkelit sekä kaikki lattiapinnat sekä sisä- että ulkoterasseilla ovat puuhierrettyä betonia. 

Valettua betonipintaa hierretään puupintaisella hierrinlaudalla betonin sitoutumisvaiheessa, 

jolloin pintaan muodostuu karkea jälki. Karkea betonipinta imitoi luonnonkiveä ja avokal-

lioisia kohtia tontilla.

Sisä- ja julkisivuverhoilu

Ulkoverhoilu on kauttaaltaan asetyloitua mäntyrimaa ja sisätilan rimaverhous on kuulto-

maalattu asetyloinnin sävyyn. Asetylointi ei juurikaan muuta puun sävyä, mutta edesauttaa 

puun värin tasaista harmaantumista ajan kuluessa.  
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Opasteet

Gallerian sisätilan sekä museoalueen ulkotilojen opasteet ovat corten-terästä. Corten-teräk-

sen elävä pinta sekä ruskea sävy soveltuvat hyvin tontin kasvillisuuden sävyihin sekä galleri-

an puu- sekä betonipintojen kanssa. 

Vesikouru ja tankorakenne

Gallerian kattovesikouru sekä rimaseinän rakenne on harmaata, mattapintaista terästä. Kun 

puuverhoilun sävy muuttuu ajan kuluessa, se alkaa lähestyä kourun hopeanharmaata sävyä. 

Ateljee

Ateljeen punamultainen julkisivuverhous on osa museokokonaisuuden väripalettia ja se 

peilautuu myös kaikkiin gallerian materiaaleihin. Gallerian materiaalit ovat neutraaleja, ja 

sointuvat ateljeen voimakkaaseen punaiseen sävyyn. 
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Leikkaus / Rimaseinä 1:25

Elementeistä muodostuva rimajulkisivu on ripustettu sokkelin ja kattopalkkien väliin. 

Elementit muodostuvat toisiinsa ohuella metallitangolla kiinnitetyistä puurimoista. Ele-

mentit asennetaan kiinni kattopalkkien reunaan niin, että riman uloin sivu ylettyy hieman 

kattopalkin ulkopuolelle, jolloin julkisivusta muodostuu mahdollisimman yhtenäinen pinta. 

Alareunasta rimat kiinnitetään sokkeliin. Sokkelin ja rimojen välissä on puinen suojakaista, 

joka estää sokkelin kosteuden siirtymisen rimoihin. 

Julkisivuote / Länsi 1:25

Gallerian ydinosaa kiertää erillinen rimajulkisivu. Rimojen mitat 33x120 mm ovat kaikkialla 

samat ja ne mukailevat gallerian ydinosan rimaverhoilua. Rimojen välistystä on kuitenkin 

säädelty niin, että galleriaan johtavan käytävän alussa rimat ovat harvemmassa ja verhous 

tihenee kuljettaessa käytävässä eteenpäin. Harvempi verhous myös osoittaa oikean kier-

tosuunnan galleriaan saavuttaessa. 

Rimat ovat ympärihöylättyä ja asetyloitua mäntyä. Asetyloinnissa puu käsitellään etikka 

anhydriidillä. Prosessi aiheuttaa kemiallisen reaktion puun soluseinässä, jolloin se turpoaa. 

Tämän ansiosta puun hydroksiidiryhmät muuttuvat asetyyliryhmiksi. Asetylointi vaikuttaa 

puun mittapysyvyyteen ja lahon sietokykyyn. Lisäksi käsittely on täysin myrkytön ja ekolo-

ginen sekä edesauttaa puun värin tasaista harmaantumista. (RT 2016)

Pohjapiirustusote 1:25

Gallerian sisäänkäynnille johtaa Edelfeltinpolulta loiva luiska. Luiska on tasoitettu ja pää-

lystetty kivituhkalla. Luiskalta saavutaan galleriakäytävään, joka on puuhierrettyä betonia 

samoin kuin kaikki muutkin gallerian sisätilojen  sekä ulkoterassien lattiapinnat. Käytävän 

luiska on kaltevuudeltaan alle 8%.
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Seinäprojektio / Info-myymälä 1:25 

Museo-oppaan työpiste sekä museomyymälää palvelevat myymäläesineistön myyntitasot 

ovat irtokalusteita. Kalusteet on valittu siten, että ne on mahdollista sijoittaa tilaan vapaasti 

irti näyttelyseinästä. Myyntitasot ovat katosta roikutettavia ”tarjottimia”, jotka on helppo 

tarvittaessa myös nostaa varastoon syrjään. 

Pohjapiirustusote / Info-myymälä 1:25 

Gallerian kiintokalusteet sekä museomyymälän irtokalusteet, myymälätasot sekä oppaan 

työpiste, ovat hiottua ja öljyttyä saarnia. Ne muodostavat pehmeän kontrastin luonnonkal-

liota imitoivalle puuhierretylle lattiapintojen betonivalulle. 

Leikkaus / Info-myymälä 1:25

Gallerian rimaverhoilu jatkuu yhtenäisenä myös tilan etuosassa sijaitsevassa info-myymälä-

tilassa. Näyttelytilan ja info-myymälän välinen raja on häilyvä, ja se mahdollistaa koko tilan 

hyödyntämisen tarvittaessa yhden toiminnan käyttöön. Sekä ovet että keittiöön avautuva 

tarjoiluluukku on häivytetty rimaverhoilun lomaan niin, että koko seinä voi tarvittaessa 

toimia yhtenäisenä, saumattomana ripustuspintana. 
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+17.25

Pivot-järjestelmä

Pitkäsalpa

Ripustusseinä

9. 11.

10. 12.

Seinäprojektio / Ripustusseinä 1:25

Gallerian sisätilaa jakava ripustusseinä muodostaa galleriaan kolmannen julkisivupinnan. 

Rimoitus verhoaa yhtenäisenä pintana kauttaaltaan gallerian aputilavyöhykkeen. Sirot rimat 

ovat mitoiltaan 33x33 mm ja niiden välistys on 10 mm. Näin myös ovet ja ripustusseinäkkeet 

saadaan häivytettyä rimoituksen lomaan.  Sisätilassa rimat on kuultokäsitelty asetyylikäsit-

telyn sävyä vastaavalla, hennon valkealla maalilla. 

Leikkaus / Ripustusseinä 1:25

Pyörivät ripustusseinäkkeet muodostuvat rimaverhoillusta ja puulevytetystä alumiinike-

hyksestä, joka on hieman puurunkoa kevyempi runkorakenne ja mahdollistaa seinäkkeiden 

helpomman pyörittämisen. Seinäkkeiden alareunassa olevat pyörät helpottavat myös liikut-

telua. Seinäkkeiden pyöritys tapahtuu pivot-järjestelmän avulla. 

Teräsruuvi

Kertopuupalkki 

50x600 mm

Mobile

@ Jenni Rope

Puuhierretty 

pintabetoni 50 mm

Rimaverhoilu, 

asetyloitu ja 

kuultomaalattu 

mäntyrima 33x33 mm

Pohjapiirustusote / Ripustusseinä 1:25 

Pyörivien ripustusseinien paikoilleen kiinnittäminen tapahtuu kattoon ja lattiaan kiinni-

tettävillä ankkureilla, joita on ympäri galleriatilaa seinän pyörimisetäiyydellä. Ankkurointi 

tapahtuu laskemalla seinäkkeessä oleva salpa betoniin upotettuun muottiin sekä katossa vas-

taavasti nostamalla salpa kattorakenteeseen asennettuun vastinkappaleeseen. Pyörähdyspiste 

on hieman epäkeskeisesti, jotta seinän taakse jää sopiva kulkuväylä.
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6.

Teräsprofiili

Vesikouru, 

päällystetty keskikokoisilla 

mukulakivillä

Irtokalusteet
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Julkisivuote / Itä 1:25

Gallerian sisäpihalle avautuva itäjulkisivu muodostuu lasiseinäelementeistä sekä elementtejä 

rytmittävästä kantavasta puupilarirakenteesta. Pilarirakenne muodostaa rakennuksen mo-

dulaarisen järjestelmän, jonka mukaan lasielementit, aputilavyöhyke sekä ripustusseinäkkeet 

on mitoitettu. Osa lasijulkisivun elementeistä on liukuovia, jotka voidaan kesäaikaan avata 

ulkoyhteyden muodostamiseksi. 

Leikkaus / Lasiseinä 1:25 

Lasiseinä kiinnittyy yläosastaan koko julkisivun mittaiseen liimapuupalkkiin ja pystyraken-

teen muodostavat liimapuupilarit. Julkisivun valoa sekä kuumentumista auttaa säätelemään 

ulkokehää kiertävä katos sekä sisäpuolella olevat automatisoidut rullaverhot. Verhot voidaan 

tarvittaessa laskea joko osittain tai kokonaan, ja luonnonvalon määrää voidaan säätää tarpeen 

mukaan.

Pohjapiirustusote / Lasiseinä 1:25 

Lattian betonipinta jatkuu sisätilasta ulkotilaan häivyttäen sisä- ja ulkotilan välistä rajapin-

taa. Puuhierretyllä betonipinnalla jäljitellään luonnollisen kalliopinnan vaikutelmaa. Lasisei-

nän karmit on asennettu  lattian pinnan tasoon, jolloin niiden muodostama kehys näkyy vain 

ulkopuolelta ja sisällä galleriassa rajapinta on piilotettu. 
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1. Lasiseinän yläosa, pysty 3. Vesikouru, vaaka 5. Kaide, vaaka 7. Rimajulkisivun yläreuna, pysty

2. Lasiseinän alaosa, pysty 4. Lasiseinän nurkka, vaaka 6. Lasiseinän pystyrakenne, vaaka 8. Rimajulkisivun alareuna, pysty

GSEducationalVersion

ALU

GFK
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ALU

GFK

9. Näyttelyseinäkkeen yläkiinnitys, pysty 11. Pivot-järjestelmän yläosa, pysty 13. Seinäkkeiden välikarmit, vaaka 15. Keittiön luukun yläsarana, pysty

10. Näyttelyseinäkkeen alakiinnitys, pysty 12. Pivot-järjestelmän alaosa, pysty 14. Keittiön luukun reunakarmi, vaaka 16. Keittiön luukun alaosa, pysty

129



Ranta

Laituria pitkin voi astella aivan veden äärelle kaislikon keskelle. Laiturille voi rantautua myös 

veneellä.
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7. 
Lopuksi
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Suunnittelutehtävän haasteet paljastuivat heti ensimmäisellä tonttikäynnillä ja ensisilmäyk-

sellä ateljeeseen. Uudisrakennuksen yhdistäminen ateljeeseen sekä sovittaminen monimuo-

toiselle tontille tulisivat olemaan arkkitehtoninen haaste, mutta myös uudisrakennuksen 

todellinen tarve ja kannattavuus herättivät mietteitä. Diplomityön tilaajan Albert Edelfel-

tin säätiön näkemykset uudisrakennuksen tarpeesta tuntuivat perustelluilta siltä osin, että 

kaavailtuun näyttelytoiminnan monipuolistamiseen ateljeen nykyiset fasiliteetit eivät yksin 

riittäisi. Samalla toiminnan monipuolistaminen saattaisi olla avaintekijä museotoiminnan 

jatkuvuuden turvaamiselle tulevaisuudessa. Uudisrakennus alkoi vaikuttaa perustellulta myös 

siitä näkökulmasta, että se ottaisi tontin etuosan haltuunsa ja merkitsisi paikan selkeämmin 

ympäristössä toisin kuin nykytilanteessa, jossa ateljeen on rakennuksena vaikea puolustella 

olemassaoloaan. 

Uudisrakennushankkeen kannattavuus ja toiminnan sekä kävijöiden takaaminen tulevaisuu-

dessa, vielä uuden galleriarakennuksen alkuhohteen himmetessäkin, alkoivat kuitenkin samal-

la muodostaa suunnitelman onnistumiselle painetta. Uusi galleriarakennus olisi kannattava 

vain silloin, kun se onnistuisi takaamaan paikan kiinnostavuuden ja turvaamaan näin museon 

olemassaolon. Tarvittaisiin rakennus, joka toiminnallisuudellaan, muuntautumiskyvyllään 

sekä arkkitehtuurin ajattomalla lumovoimalla saisi kaikki vaatimuksen täytettyä.

Näistä lähtökohdista yhdeksi suunnittelun ensimmäisistä päämääristä alkoi muodostua sel-

laisen ratkaisun etsiminen, joka sekä täydentäisi tonttia ja ateljeeta harmonisesti, että toisi 

uudella arkkitehtuurilla paikalle uutta arvoa. Edelfeltin säätiön toiveissa oli lisäksi rakennus, 

joka toimisi portinvartijana ja suojelisi herkkää ateljeeta. 

7.1 Pohdinta

Ateljeen ympäristössä on jo entuudestaan useita eri aikakausista henkiviä kerrostumia aina 

1900-luvun alun asuinrakennuksista 70-luvun asuinkerrostaloihin sekä koulurakennuksiin 

ja aivan viime vuosiin asti rakentuneisiin omakotitaloihin. Alueen rakentuessa ilmiö tulee 

todennäköisesti voimistumaan ja tästä johtuen tuntui perustellulta etsiä uudisrakennukselle 

ajatonta identiteettiä, joka toisaalta eläisi yhteistä elämää ateljeen kanssa ja reagoisi samalla 

ympäristön kehittymiseen harmonisesti. 

Suunnitteluprosessia valmisteltiin kattavalla analyysillä, joka toteutettiin yhdessä Anna Kon-

tuniemen ja Meri Wiikinkosken kanssa. Suunnittelun aikana tehtiin myös yhteistyötä Albert 

Edelfeltin säätiön jäsenistä koostuvan työryhmän sekä lvi- ja rakenneteknisten konsulttien 

kanssa. Yhteistyö oli hyvin antoisaa, mutta itse suunnittelutehtävä osoittautui melko haasta-

vaksi. Monimuotoinen tontti, ateljee itsessään sekä ympäristön rakennukset luovat paikalle 

erikoiset lähtökohdat, joihin oli aluksi hyvin vaikeaa ottaa kantaa. Prosessista muodostuikin 

melko polveileva, ja lopullinen ratkaisu syntyi monien vaiheiden ja tutkielmien kautta. Lop-

putuloksessa on kuitenkin vaiheista huolimatta jäljellä ydinajatuksia aivan tehtävän alkuajois-

ta. Intuitiivisimmat ajatukset rakennuksen suojaavasta luonteesta, sisä- ja ulkotilan voimak-

kaasta  yhteydestä sekä suuntautumisesta kohti ateljeeta ja metsää ovat toimineet punaisena 

lankana prosessin alusta loppuun asti.

Diplomityön yksi suurimmista oppimiskokemuksista liittyy kuitenkin omaan identiteettiin 

suunnittelijana. Yksilöllinen suunnittelutehtävä muistutti, millaista on kantaa vastuu valin-

noista ja päätöksistä ja ennen kaikkea siitä, milloin prosessissa on aika siirtyä eteenpäin ja 

saattaa ratkaisuja päätökseen. Ammatillisessa mielessä diplomityö olikin hyvin kasvattava, 

vaikka perinteisessä suunnittelutyössä harvoin kohtaa tilannetta, jossa arkkitehti kantaisi 

kokonaisvaltaisesti vastuun suunnitelman kaikilla eri osa-alueilla. Myös haasteet realistisessa 

aikataulutuksessa tasapainoillessa toimistotyön ja diplomityön välillä tekivät prosessista hie-

man hajanaisen. 

Varsinaisessa suunnittelutehtävässä haastavimmiksi osa-alueiksi osoittautuivat maastoon 

sijoitus sekä rakenteelliset yksityiskohdat. Vaikka työ oli viimeisessä säätiön ohjausryhmän 

tapaamisessa konseptitasolla jo pitkällä, tuntui välttämättömältä vielä jatkaa yksityiskohtien 

hiomista sekä etsiä perustellumpia ratkaisuja jopa rakennuksen massoitteluun. 

Onnistumisia sen sijaan koin kokonaisvaltaisen suunnitelman säilymisestä alusta loppuun. 

Kiehtova konteksti auttoi eläytymään paikkaan ja muistuttamaan prosessin eri vaiheis-

sa suunnitelman tärkeimmistä tavoitteista. Myös Edelfeltin Haikkoossa maalaamat teokset 

olivat kuin hyppy ajassa taaksepäin, joiden kautta saattoi yrittää saada kiinni häivähdyksen 

tunnelmasta, joka paikalla on kenties joskus ollut. Meren raikas tuulahdus rantakoivikon läpi, 

kuusenoksien pehmeä rahina ateljeen seiniä vasten, männyn oksiston läpi sirottuvat lämpimät 

valonsäteet, iloinen puheen sorina auringon lämmittämillä gallerian portailla sekä puolivil-

lin puutarhan huumaava tuoksu lempeässä kesäillassa. Ennen pitkää koittaa myös talvi, jota 

Edelfelt ei koskaan rakkaassa Haikkoossaan kokenut. Mutta se on tarina, joka kuullaan vasta 

uuden gallerian avatessa ovensa. 
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Albert Edelfeltin säätiö, kiitos erittäin mielenkiintoisesta diplomityöaiheesta sekä yhteystyöstä 

prosessin eri vaiheissa!

Työn valvoja, Puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen, kiitokset pitkäjänteisestä ohjaukses-

ta koko prosessin läpi. Asiantuntevassa ohjauksessasi työ hioutui ideasta konkretiaksi. 

Arkkitehti Philip Tidwell, kiitos avarakatseisesta, innostavasta ja kiinnostuneesta ohjauksesta 

työn eri vaiheissa. Philip, thank you for all the shared knowledge, support, interest and con-

versations througout the whole work. I hope you understand how much I appreciate the time 

you gave to my work. I will be missing the tutoring sessions! 

Rakenneasiantuntija Hannu Hirsi ja LVI-asiantuntija Leino Kuuluvainen, kiitos inspiroivasta ja 

innostavasta rakennusteknisestä ohjauksesta sekä kyvystä heittäytyä mukaan työhön. 

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, kiitos koko tukevalle ja kannustavalle työyhteisölle! Odotan 

innolla voivani nyt puolestani jakaa sen, mitä olen diplomityössäni oppinut.

Anna ja Meri, kiitokset yhtestyöstä diplomityön analyysin parissa sekä jaetuista hetkistä työn 

eri vaiheissa.  Kanssanne oli inspiroivaa työskennellä ja osaamistanne oli mieletöntä seurata. 

Toivotan mitä suurinta onnea ja menestystä arkkitehtuurin parissa, elämää rikastuttavia voh-

velihetkiä unohtamatta. 

Pienet eläimet sekä Sääksmäentien väki, kiitos että olette!

7.2 Kiitokset

Näkymä kohti Edelfeltinpolkua

Tontilta poistutaan galleriarakennuksen kautta. Rimajulkisivun hiljalleen lävitseen päästämä 

valo ja ääni johdattelevat takaisin tontin ulkopuoliseen maailmaan.
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