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Méridan järeä kulttuurikeskus

Pertti Vaasio, rakennusarkkitehti RIA

Lounais-Espanjassa sijaitsevan Méridan kaupun-
gin läpi virtaavan Guadiana-joen länsirannalle 
rakennettu kongressikeskus koostuu kahdesta 
kuutiosta. Suurempi sisältää tuhannen katso-
jan auditorion musiikin, teatterin ja oopperan 
esittämiseen.

Sali on suorakaiteen muotoinen laatikko, 
jonka nouseva katsomo on jaettu niin, että 
sisäänkäynti tapahtuu kahdelta tasolta. Kat-
somon katto on verhoiltu sinkkilevyillä pääl-
lystetyillä puupaneeleilla.

Pienemmässä kuutiossa on auditorio 276 
kuulijalle. Sisäänkäynti molempiin auditorioihin 
tapahtuu kuutioiden välistä. Auditorion ylä-
puolella on vielä kolmas, ulkoilmaan avautuva 
auditorio.

Rakennuksen alakerroksessa on näyttely-
tiloja.

Rakennus on suunniteltu tiukkaan 10,8 
metrin moduuliruudukkoon. Tämä heijastuu 
myös ulkokuoreen. Rakennus on verhoiltu vah-
vasti pigmentoiduilla veistoksellisilla betoni-
silla kuorielementeillä, joiden reliefit muotoili 
madridilainen taiteilija Esther Pizarro vuonna 
2004. ”Epidemis arqueológica” -niminen 5 200 
neliön suuruinen kokonaistaideteos on saanut 
innoituksensa kaupungin asemakaavoista. 

Kumimuotteihin valettuja elementtejä on viittä 
tyyppiä, joita on sijoitettu julkisivuihin eri suun-
tiin. Elementit ovat varsin mittavia, suurimpien 
korkeus on 240 cm ja pituus jopa 720 cm.

Karkeapintainen, luonnonkiveä muistuttava 
julkisivu muodostaa kontrastin viimeisteltyjen 
sisätilojen kanssa.

Mérida Confrence and Exhibition Centre
Palacio de Congressos y Exposiciones Mérida

Kilpailuvoitto vuonna 1999
Rakennusvaihe vuosina 2000 - 2004
Arkkitehti: Nieto Sobejano Arquitecto S.L 
(Fuesanta Nieto, Enrique Sobejano)
Rakennesuunnittelu: NB 35 S.L
Urakoitsija: U.T.E. Placonsa/Joca
Kerrosala: 10 000 m2

Kustannukset: 20 M€

1 Asemapiirros

2 Rakennuksen julkisivusta voi tutkailla kaupungin 

asemakaavaa.

1

Mérida sijaitsee Lounais-Espanjassa Badajozin 
maakunnassa. Madridista on matkaa 340 km 
lounaaseen ja Sevillasta 190 km pohjoiseen.

Kaupunki perustettiin jo vuonna 25 eKr 
Lusitanian provinssin pääkaupungiksi. Se oli 
aikanaan Iberian niemimaan suurin kaupunki 
ollen alueen poliittinen ja kulttuurinen keskus. 
Nykyisin kaupungissa on asukkaita 60 000.

Kaupungissa on tallella lukuisia rooma-
laiskauden monumentteja, jotka on liitetty 
UNESCOn Maailmanperintöluetteloon 1993.
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3 Auditorioiden väliin on upotettu sisäpiha, joka 

antaa luonnonvaloa kellarin näyttelytilaan.

4  Rakennuksen kellarikerrokseen on sijoitettu mm. 

näyttelytiloja.

5 Kellarikerros
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6 Kolmas kerros

7  Auditorioiden välissä on laaja terassi. Toinen kerros

8 Sisääntulokerros

9 Suuren auditorion katsomo 

10  Leikkaus
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Robust cultural centre of Mérida
A congress centre consisting of two cubes has been built on the west 
bank of River Guadina, which flows through the town of Mérida in 
southwest Spain. The larger cube contains a 1000-seat auditorium for 
music, theatre and opera performances. 

The tiered seating is arranged in the rectangular hall with entrances 
on two levels. The ceiling of the seating area is built of wooden panels 
coated with zinc sheets. 

The smaller cube comprises an auditorium for an audience of 276. 
Both auditoriums are accessed from between the cubes. A further, third 
auditorium above the second has views to the outside.

The ground floor of the building contains exhibition facilities. 
The cladding panels of the building are strongly pigmented, sculp-

tural concrete units with reliefs produced by Madrid-based artist Esther 
Pizarro in 2004. The complete work of art called ”Epidemis arqueológica” 
covers a surface of 5.200 square-metres and has been inspired by the 
local plans of the town. 

There are five different types of units, which have been poured in 
rubber forms. They are placed in different directions on the façades and 
the largest units are 240 x 720 cm in size.

11 Kongressikeskuksen jyhkeä betoninen julkisivu 

avautuu Guadiana-joelle.

12 Kumimuotteihin valetuissa elementeissä on kuvattu 

reliefimäisesti asemakaavoja. Elementtejä on viittä eri 

tyyppiä, jotka muodostavat julkisivuihin kokonaistai-

deteoksen. 

12
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Keskuksen vieressä on Puente de Lusitania 
-silta, jonka suunnittelun Santiago Calatrava 
sai tehtäväkseen vuonna 1988. Guadiana-joen 
ylittävä silta yhdistää Méridan historiallisen 
keskustan kaupungin uudempaan osaan. 
Yli 800 km pitkä Guadiana on yksi Iberian 
niemimaan suurimmista joista, joka alkaa 
Espanjan ylätasangolta – mesetalta, ja laskee 
Atlantin valtamereen.

Silta valmistui vuonna 1992. Betonisen 
sillan kotelopalkki on jälkijännitetty. Sillan 
kokonaispituus on 500 metriä, teräsputkikaa-
ren kannattaman keskiaukon pituus on 195 
metriä. Sillan kokonaisleveys on 24 metriä. 
Keskellä on kevyen liikenteen väylä, joka on 
1,5 metriä korkeammalla kuin molemmin 
puolin sijaitsevat 7 metriä leveät ajoradat.

Betonia kului 17 200 kuutiota, perustukset 
on paalutettu, teräskaaren korkeus kevyen 
liikenteen väylän kohdalla on 32 metriä.

1, 3     Santiago Calatrava suunnitteli Guadiana-joen 

ylittävän sillan vuonna 1988. 

2 Poikkileikkaus sillasta. Keskellä kotelopalkin päällä 

on kevyen liikenteen väylä.
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