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Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston laajennuksen suunnittelija on
valittu
Seinäjoen kaupungin järjestämä kaupunginkirjasto–maakuntakirjaston laajennuksen arkkitehtuurikilpailu
on ratkaistu. Voittajaksi valittiin nimimerkillä Apila tehty ehdotus, jonka tekijät ovat arkkitehdit Asmo
Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen, Juha Mäki-Jyllilä ja Eero Kontuniemi helsinkiläisestä
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:stä.
Kilpailuun oli kutsuttu viisi maamme eturivin arkkitehtitoimistoihin kuuluvaa osallistujaa, ja se käytiin
nimimerkkien suojassa Suomen arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä noudattaen.
Voittaneen ehdotuksen tekijät ovat ratkaisseet kilpailijoista parhaiten sekä kilpailun kaupunkikuvalliset
että toiminnallisesti tavoitteet. Rakennus sitoutuu Alvar Aallon suunnittelemiin Aalto-keskuksen
rakennuksiin massoittelullisin ja materiaalisin elein, luoden kuitenkin vahvaa omaa arkkitehtuuriidentiteettiä. Yhteys Aallon kirjastoon on luonteva ja kutsuva, ja kirjastotila vastaa avaruudessaan ja
muuntojoustossaan hyvin tulevaisuuden kirjastotoiminnan haasteisiin.
Voittajasuunnitelmassa uusi kirjastorakennus sijoittuu vapaamuotoisena suunnittelualueen keskelle.
Rakennus ulottuu yhdeltä osin aivan suunnittelualueen pohjoisrajalle, jolloin vanhaan kirjastoon
johtavasta yhdyskäytävästä tulee mahdollisimman lyhyt. Käytävään ja rakennuksen kellaritasolle on
suunniteltu myös yleisötiloja. Näin yhteys uuden ja vanhan osan välillä pyritään saamaan miellyttäväksi ja
toimivaksi.
Voittanut ehdotus on jakanut tilaohjelmaltaan sangen suuren kirjastorakennuksen kolmeksi keskusosalla
toisiinsa liittyväksi kappaleeksi. Näin rakennuksen massiivisuutta on saatu vähennettyä ja sen
kokonaishahmo istuu sopusuhtaisemmin Aalto-keskuksen mittakaavaan. Myös ehdotuksen pääasialliset
julkisivumateriaalit, valkoiseksi slammattu tiili ja vihreäksi esipatinoitu kupari, sopeuttavat
uudisrakennusta Aallon arkkitehtuuriin.
Kirjaston pääsisäänkäynti on suunnattu Aalto-keskuksen ja sen ytimessä olevan Kansalaistorin suuntaan.
Näin asiakasvirtoja saadaan ohjattua osaltaan elävöittämään toriaukiota.
Uusi kirjasto tulee sijoittumaan nykyisellään pääosin paikoitus- ja puistoalueena olevalle tontille nykyisen
kirjaston taakse. Uuden ja vanhan osan väliin on suunnitelmissa edellytetty maanalainen yhteys. Tontin
Koulukadun puoleinen osa on suunniteltu väljästi istutetuksi puistoalueeksi. Paikoitus on suunniteltu
rakennettavan Alvar Aallon kadun jatkeen kautta tontin länsipuolelle.
Sijoittuminen rakennussuojelulailla suojellun Seinäjoen Aalto-keskuksen välittömään läheisyyteen asettaa
uudelle kirjastorakennukselle suuria arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia haasteita. Kilpailun tavoitteiden
mukaisesti uudisrakennuksen tulisi edustaa korkeatasoista aikakautensa arkkitehtuuria, joka
mittasuhteiltaan ja kokonaishahmoltaan täydentäisi luontevasti kulttuurihistoriallisesti merkittävää Aaltokeskuksen kokonaisuutta.
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