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YÖNÄKYMÄKUVA LUOTEESTA

KURUKURU

ARKKITEHTUURI

”Kuru” muodostuu halkaistusta valkoisesta massasta, jonka 
muotoa on rikottu kerroksen tasoerolla. Halkaistut pinnat 
ovat tervattua ikääntynyttä puuta. Ylösnostetun läntisen 
massan alapuolelle jäävät sisätilat on rajattu lasiseinillä, 
ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman avoimia. 
Valkoiset massat vaikuttavat päiväsaikaan umpinaisilta, 
mutta muuttuvat yöllä läpikuultaviksi sisätilojen 
valaistessa niitä. Massojen pohjois- ja eteläpäädyissä 
julkisivuja kannattava rakennejärjestelmä muodostaa 
sisävalaistusta varjostamalla jääkiteitä muistuttavan kuvion 
julkisivupintaan.

Rakennuksen päämateriaalit ovat valkoinen läpikuultava 
kierrätysmuovi, tervattu puu sekä lasi. Lisäksi paviljonkia 
ympäröi vesiallas. Materiaalivalinnoilla on pyritty 
korostamaan puhtautta, vesistöjä, metsiä, innovatiivisuutta 
sekä Suomen korkeaa teknologista osaamista.

Kurun lisäksi puuta on käytetty näkyvästi näyttelykiertoon 
liittyvissä siirtymäkohdissa: sisäänkäynnissä, 
näyttelytilojen portaissa sekä kahta massaa yhdistävässä 
2. kerroksen tasossa kulkevassa sillassa. Nämä kaikki ovat 
massiivisia liimapuurakenteita ja muodostavat yhtenäisen 
tunnistettavan sarjan merkittyjä siirtymiä näyttelykierron 
varrelle.

Paviljonki on teräs- ja puurakenteinen. Korkeampi 
massa on nostettu teräspilareille, jotta maantasoon on 
saatu muodostettua mahdollisimman paljon vapaata 

tilaa. Maantasossa oleva paviljongin itäpuoli rakentuu 
liimapuukehien varaan. Rakenteet koostuvat enimmäkseen 
esivalmistetuista osista, jotka mahdollistavat purkamisen 
ja uudelleen rakentamisen.

EKOLOGISUUS

Rakennusta lämmitetään ja viilennetään maalämmön 
avulla. Rakennuksen kaksoisjulkisivun ulompi kerros on 
tehty suomalaisen keksinnön (Durat) mukaan kierrätetystä 
muovista valmistetuista läpikuultavista levyistä. Aikaansaatu 
rakenne helpottaa rakennuksen energiatehokkuutta väliin 
jäävän ilman toimiessa lisäeristeenä. Kaksoisjulkisivun 
sisäpuoliset seinät on tehty elementtirakenteisena, jolloin 
ne ovat purettavissa ja rakennettavissa uudelleen.

TOIMINNALLISUUS

Suunnittelussa on pyritty huomioiman tilojen toimivuus 
ja viihtyisyys. Osaa näyttelytiloja sekä varastoa lukuun 
ottamatta kaikki tilat ovat samassa massassa, jolloin tilojen 
väliset yhteydet on saatu sujuviksi. Tervatusta, ikääntyneestä 
puusta muodostuva kuilumainen tila, kuru, jonka pohjalla 
virtaa vesi, tarjoaa kokonaisvaltaisen moniaistillisen 
tilakokemuksen. Kuru, yhdessä maantason yleisötilojen 
kanssa, tarjoaa kiehtovan ja viihtyisän ympäristön, jossa 
voi vierailla sekä ennen näyttelykiertoa, että sen jälkeen.

Joustaviksi suunnitellut näyttelytilat on jaettu kahteen 
massaan, sekä kahteen eri tasoon. Erikorkuiset ja pelkistyt tilat 
mahdollistavat monipuolisen käytön ja jatkosuunnittelun 
tulevan näyttelyn vaatimuksien mukaiseksi. Näyttelytiloissa 
on asennuslattiat, jolloin sähkövetojen voidaan sijoitella 
monipuolisesti ja joustavasti. Läntiseen massaan sijoitetut 
kaksi hissiä mahdollistavat näyttelytilojen esteettömän 
käytön sekä toimivat yhteydet ylempiin kerroksiin.

Henkilökunnan sosiaalitilat ja hallintotilat on sijoitettu 
kolmanteen kerrokseen, näyttelytilojen päälle. Arkistotilat 
on käytön sujuvuuden takia sijoitettu hallintotilojen kanssa 
samaan kerrokseen. Massaa lävistävät valokuilut tuovat 
luonnonvaloa myös massan keskellä oleviin tiloihin. IV-
konehuone sekä muut tekniset tilat sijaitsevat kolmannessa 
kerroksessa. LVIA-tekniikalle on varattu oma kuilu, ja 
vaakavedot on suunniteltu vietäväksi alakattojen yllä.

Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat tasokkaat edustustilat, 
jonne on VIP-sisäänkäynti ja hissiyhteys kurusta. 
Aulatilojen ja edustustilojen väliset yhteydet on suunniteltu 
joustaviksi sekä mielenkiintoiseksi valoaukkojen avulla. 
Ylimmässä kerroksessa sijaitsee myös itsenäisesti, 
edustustilojen käyttöä häiritsemättä toimiva saunaosasto 
terasseineen. Saunatiloihin on henkilökunnan käyttöä 
sekä edustustilakerroksen huoltoa varten oma hissi- ja 
porrasyhteys.

NÄKYMÄKUVA, NÄYTTELYTILA  A
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“SALVOS” 1/5ASEMAPIIRUSTUS 1:500

Maailmannäyttelypaviljonki ”Salvos” muodostaa voimakkaan kaupunkimai-
sen ja kutsuvan hahmon, joka synnyttää korttelimaisen tilan Suomen näytte-
lypaviljongin tontille. Sen keskeinen sanoma on avoimuus, innovatiivisuus ja 
ekoloogisuus - uusin suomalaisin menetelmin toteutettuna.

Paviljonki muodostaa tie- ja siltarakenteiden lomaan rakennusryhmän kolmel-
la samaa teemaa vaihtelevasti ilmaisevalla rakennusmassallaan. Paviljonki 
avautuu sekä pohjoiseen kävelyalueen aukiolle, että metroaseman suuntaan 
itään. Se toimii alueen porttirakennuksena metroasemalta paviljonkialue C:lle 
saavuttaessa

Etelään muodostuu umpinaisempi ”skywalkille” näkyvä julkisivu. Rakennuk-
sen kolme osaa luovat sisäpihan ympärille kiertyvän näyttelyrakennuksen.. 
Perusidea on muistuma pihan ympärille rakentuneesta suomalaisen puukau-
pungin umpikorttelista.

Tilojen sijainti pääpiirteittäin:
1. Kerros: 
- sisääntulotilat, ravintolatoiminnot, edustustilat ja huolto, ulkotilat
2. kerros
- näyttelytilat  kolmeen päätilaan jaoteltuina
3. Kerros
- hallinto- ja toimistotilat, henkilökunnan sosiaalitilat,  teknistä tilaa

Sisäänkäynti- ja jonotusalueet on jäsennelty  näyttelytilarakennus B:n suo-
jaan. Aulan ja ravintolasalin kautta avautuu visuaalinen ja toiminnallinen yht-
eys toisen kerroksen näyttelytiloihin. Paviljongin näyttelyalueet muodostavat 
erityyppisiin näyttelytilanteisiin muuntuvan kehämäisen tilaryhmän. 

Salitilat ovat korkeaa tilaa tilojen luonteen, huonekorkeuden ja rakenteiden 
vaihdellessa kussakin näyttelysalissa. Ravintolatila jatkuu esteettömästi piha-
alueelle, jota käytetään myös ulkonäyttelytilana. Edustustilojen sijainti mah-
dollistaa tilan käytön erillisesti muun rakennuksen käytön jälkeen tai päivällä 
näyttelyajan aikana. Hallinto ja muut vain henkilökunnalle tarkoitetut tilat ovat 
myös käytettävissä muita tiloja häiritsemättä. Sauna on piilossa sijaitseva 
vetäytymispaikka. Talon huolto tapahtuu rakennuksen eteläpuoleisten huolto-
sisäänkäyntien kautta. 

Rakennuksen julkisivujen patinoitu saumaton puulevytys muodostaa vahvan 
ja rauhoittavan rajauksen ympäristön muoto- ja väririkkauteen. Tummien, 
pelkistettyjen päämassojen lomasta kuultaa sisäosien vaaleampi ja pieni-
piirteisempi puumateriaali- ja rakenneteema.  Suurehkon rakennuksen ra-
kentaminen kauttaaltaan puusta on Suomessa, mutta erityisesti maailmalla 
poikkeuksellista, ja siten paviljonki on yksinkertaisuudessaan vaikuttava ilman 
ylimääräistä itsekorostuksen tarvetta. 

Rakenteelliset osat kuten pilaripalkkirakenteet ovat oleellisia arkkitehtonisia 
suunnitteluelementtejä ja ne rikastuttavat rauhallisia julkisivupintoja ja sis-
ätiloja. Näyttelyrakennus B:n massa ja rakennusten väliset sillat ovat suur-
ten liimapuupalkistojen kannattamia. Näyttely- ja yleisötilojen valaistuksen 
keskeisenä osana toimivat rakenteelliset valolyhdyt ja valokatot. Hallien pi-
mentäminen on näyttelyn luonteen mukaan järjestettävissä. Sisäosien mate-
riaalimaailma perustuu puun suomalaisiin innovaatioihin ja pintojen käsittely 
ja patinointi myös perinteeseen uudessa muodossa. Puurakenteet ja pinnat 
ovat teollisesti toteutettuja ja mittatarkkoina koottavia. Rakenteet perustuvat 
esivalmistukseen, keveään kuljetukseen ( ja siirtoon ) ja  yksinkertaiseen ja 
nopeaan toteutukseen. 

Rakennuksen puurakenne, esivalmistus, siirrettävyys sekä talotekniset ja 
lämpötaloudelliset ratkaisut tekevät näyttelypaviljongista kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisen. Sen käyttö toisessa tarkoituksessa siirrettynäkin on 
suhteellisen vähäisin muutoksin mielekästä. 
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SIIMES

Paviljonki on pelkistetyn veistoksellinen ja yksinkertainen rakennus, joka jatkaa suomalaisen
muotoilun ja arkkitehtuurin traditiota. Harkitusti tarpeetonta välttävä, mutta huolellisesti
toteutettu rakennus ilmentää karuista lähtökohdista ponnistavaa
suomalaista tietotaitoa, jolle ominaista on läheinen suhde luontoon ja perinteisiin käden
taitoihin. Rakennuksen hillitysti muotoillun suorakulmaisen perusmuodon halkaisee
vapaamuotoinen vesiallas.

Paviljongissa voi nähdä sulautuneena monia Suomeen liittyviä teemoja: sen voi nähdä
abstraktiona Suomen metsistä ja järvistä tai saaristomerestä; puun kannosta tai pahkasta;
jääkauden siirtämistä siirtolohkareista; sisusta, joka vie vaikka läpi
harmaan kiven. Katsojalla ja kokijalla on vapaus tehdä oma tulkintansa. Paviljongin toteutus on
esimerkkinä suomalaisesta teknisestä osaamisesta ja modernista puun käytöstä
rakentamisessa.

Rakennus on verhottu lämpökäsitellyllä puulla ritilämäisesti antaen sille kevyen ja läpikuultavan
ilmeen, nuoren metsän hengessä. Verhouksen raoista valo ja näkymät avautuvat sisätiloihin.
Kantava rakenne on terästä. Verhouksen alla on joko
lasilankkuseinää, jonka sisällä on valoaläpäisevä eriste, tai lasielementtejä. Rakennuksen
runko verhouksineen voidaan valmistaa elementteinä, joiden purkaminen ja uudelleen
asentaminen on helppoa. Sisätiloissa alakatot on myös tehty
samantyyppisellä verhouksella, jolloin niiden yläpuolelle voidaan sijoittaa ilmastointi ja
valaistus.

Julkisivumateriaalina käytetty puu on mitä ekologisin: sitä voidaan helposti korjata,
uusiokäyttää ja vielä elinkaaren lopuksi käyttää polttoaineena. Myös rungossa käytettävä teräs
on kierrätettävissä. Lasielementit ovat uusiokäytettävissä tai
kierrätettävissä. Julkisivuratkaisu vähentää lämpökuormaa rakennuksen sisällä, mutta
mahdollistaa luonnonvalon hyödyntämisen, mikä vähentää energiantarvetta jäähdytyksessä ja
valaistuksessa.

Toiminnallisesti ratkaisu on yksinkertainen: vierailijat kulkevat rakennuksen molemmissa
puolikkaissa sijaitsevan korkean näyttelytilan läpi ylittäen vesialtaan rakennuksen keskeltä,
Näyttelytilojen jälkeen sijoittuvat myymälä ja ravintola.
Edustustilat ja toimistotilat sijaitsevat näiden yläpuolella omissa kerroksissaan.

SIIMES

SIIMES
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“ K I N O S ”

“ K I N O S ”

”    K    I    N    O    S    ”

Arkkitehtuuri

Suomen paviljongin arkkitehtuurin perusvireen rakenusaineksina ovat pohjoinen levollisuus ja 
suomalainen juurevuus.

Vapaan kinosmaisen muodon ja ehdottoman geometrisuuden kontrastinen liitto luo perustan 
ympäristöstään rauhallisesti erottuvalle paviljongille. Paviljongin romanttisviritteinen,
sumeilemattoman naivi, rakennusteknisesti ajanmukainen ilme taustoittaa näyttelyn sisällön 
ajankohtaisuuden.

Paviljonki ottaa paikan haltuunsa visuaalisesti ja mittakaavallisesti kakofonisessa ympäristössä 
suuntautumalla sisäänkäynnein ja näkymin harkitun tasapuolisesti kaikkiin suuntiin.

Tarkoitus

Kaksijakoinen näyttelykierto koostuu vaipan ja ytimen väliin muodostuvista dynaamisista, 
eteenpäin johdattelevista näyttelyonkaloista sekä staattisesta, monin eri tavoin käytettävästä 
perusnäyttelytilasuorakulmiosta. Onkaloiden ja suorakulmion välille virittyy eteenpäin johdattelevia 
ristikkäisnäkymiä. Näyttelytilojen kaikki seinäpinnat toimivat virtuaalinäyttelyn pohjina. 

Aula, ravintola ja myymälä muodostavat sisääntulokerrokseen käytettävyydeltään joustavan keskiakselin 
sisään- ja uloskäynnin yhdistävälle tilakokonaisuudelle.

Maailmanäyttelyalueelle ja Shanghain keskustaan ulottuvat näkymät paviljongin kaksijakoisen 
arkkitehtuurin taustana täydentävät edustustilojen terassimaisen tunnelman.

Tulevaisuus

Vastuullisen rakentamisasenteen ytimenä on kompakti, lämpötaloudellisesti selkeä, avauksiltaan 
säästeliäs keskimassa. Alkukantaisen yksinkertainen, vähemmän rakentamisen valinta ja 
rakentamatta jättäminen ovat yksiselitteisesti kestävää rakennustapaa.

Ulkokuori muodostaa ytimen ympärille suojaavan vaipan, aikojen alussa rakennusten lämpötaloutta on 
säädelty vastaavasti kasaten lunta rakennuksia vasten. 

Selkeälinjainen rakennuksen ydin on vaivattomasti purettavissa ja moninaisesti 
uudelleenkäytettävissä. Ytimen rakenteellinen perusta on rakennusosien elementointi, hallimaisen tilan 
jälleenkäyttömahdollisuudet ovat laajat.

Paviljonki

Ydin rakennetaan kokonaisuudessaan puusta, puurunkoon kiinnitettyistä puurakenteisista 
kevytelementeistä. Vaipan runko tehdään esivalmistetuista, lohkoittain asennettavista, kaartuvista 
kertopuupalkkikehistä.

Ytimen pinta päällystetään kuhunkin julkisivuelementtiin asennetulla päregridillä. Vaipan pinta kootaan 
valkoisiin vaakasoiroihin kiinnitetyistä valkoisista polygarbonaattilevyistä. Vaipan kuorikammioon 
varastoitunut lämpö on muutettavissa energiaksi kulkuluiskien alle sijoitetun tekniikan avulla.

Huoneistoala   2 680m2  Kokonaisala   3 800 m2  Tilavuus   25 400 m3
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TULEVAISUUS

L E I K K A U S  1 : 2 0 0

A S E M A P I I R R O S  1 : 5 0 0
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