HELSINGIN YLIOPISTO, tiedote 29.2.2008

Rohkea AVAUS voitti Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailun
Helsingin yliopiston Keskustakampuksen kirjaston arkkitehtuurikilpailun tulos julkistettiin perjantaina
29.2. 2008.
Kilpailun voitti ehdotus AVAUS. Perusteluissa todetaan, että se on kaupunkikuvassa samanaikaisesti
rohkea, persoonallinen ja paikkaan sitoutuva. Ruudutettua tiilijulkisivua on jäsennelty kaarimaisilla
”avauksilla” onnistuneesti. Tiilipinta liittää rakennuksen osaksi Kaisaniemenkadun punatiilistä ympäristöä.
Keskustakampuksen kirjasto esittäytyy Helsingin keskustassa merkittävänä julkisena rakennuksena,
jolla on vahva identiteetti. Sisätiloissaan se luo toimivan, persoonallisen ja tätä aikaa edustavan
kirjastomaailman.
AVAUS-ehdotuksen tekijät ovat arkkitehdit Jussi Kalliopuska ja Vesa Oiva Anttinen Oiva arkkitehdit
Oy:stä avustajinaan arkkitehdit Selina Anttinen ja Antti Lehto. Rakenneteknisenä asiantuntijana on ollut
DI Sami Lampinen WSP Finland Oy:stä, LVI-asiantuntijana DI Aila Puusaari Pöyry Building Services
Oy:stä sekä kirjastotoiminnan asiantuntijoina toimistopäällikkö Irma Pasanen ja kirjastoamanuenssi Risto
Maijala TKK:n kirjastosta.
Helsingin yliopisto yhtenäistää kirjastorakennettaan. Keskustakampuksen viisi tiedekuntakirjastoa
(humanistinen, käyttäytymistieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen, Svenska Social
och Kommunalhögskolanin kirjasto) sekä opiskelijakirjasto ja siihen liittyvä oppimiskeskus Aleksandria
yhdistetään yhdeksi hallinnolliseksi toimintayksiköksi. Keskustakampuksella on nykyisin kirjastotiloja
monessa lähekkäin sijaitsevassa rakennuksessa ja käyttäjät joutuvat asioimaan useissa
palvelupisteissä. Uusilla tilajärjestelyillä parannetaan palvelutasoa ja järkeistetään tilojen käyttöä. Entistä
laajemmat kokoelmat tarjotaan kaikkien tiedekuntien käyttäjille, ja tieteenalat ylittävän työskentelyn
mahdollisuuksia parannetaan.
Yliopisto on hankkinut omistukseensa Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 osakekannan. Kaupungin
ydinkeskustaan on nyt syntymässä Suomen suurin tieteellinen yliopistokirjastoyksikkö. Tuleville
kirjastopalveluille on ominaista aineistojen kirjavaltaisuus, suuret lainausmäärät ja kävijämäärät. Kaisataloon siirtyvien kirjastojen ja yhteisten palveluiden nykytilojen määrä on n. 13 000 m2. Talossa on
jatkossakin vielä liiketiloja.
Arkkitehtuurikilpailussa tehtävänä oli laatia ehdotus keskustakampuksen kirjaston sekä vielä
nimeämättömien laitostilojen ja liiketilojen sijoittamisesta nk. Kaisa-taloon. Olemassa oleva rakennus on
tarkoitus peruskorjata ja täydentää purettavan paikoitus-talon tilalle rakennettavalla uudisosalla. Koko
rakennuksen julkisivut uusitaan.
Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa soveltaen arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä
uusimuotoiseen arkkitehtuurikilpailuun. EU-menettelyn mukaisesti ilmoittautuneiden joukosta kutsuttiin
referenssien perusteella 10 kilpailijaa ja lisäksi valittiin 20 kilpailijaa arpomalla. Uuden kilpailumuodon
avulla haluttiin yhdistää perinteisen kutsukilpailun ja yleisen arkkitehtuurikilpailun hyvät puolet:
arvioitavien kilpailuehdotusten lukumäärä on kohtuullinen, ja kokeneiden toimistojen ohella myös
nuoremmat arkkitehdit saavat tilaisuuden näyttää taitonsa. Kilpailu tuotti useita hyviä ja keskenään
erilaisia ratkaisumalleja. Valtaosa palkintoluokan ehdotusten tekijöistä voittaja mukaan lukien oli
arvottujen kilpailijoiden joukossa.
2. palkinnon sai VERSTAS Arkkitehdit Oy ja 3. palkinnon arkkitehti Sasu Marila avustajineen. Neljä
kunniamainintaa annettiin seuraaville työryhmille: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen - Komonen Oy,
Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy, arkkitehdit Matti Ponkala ja Jaakob Solla sekä Arkkitehdit
Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy.
Palkintolautakuntaan kuului edustajia Helsingin yliopistosta, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja Suomen Arkkitehtiliitosta. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi tekninen
johtaja Anna-Maija Lukkari yliopiston tekniseltä osastolta.
Valokuvia voittaneesta ehdotuksesta http://www.helsinki.fi/lehdisto.
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