
10 3 2021

Yksi suomalaisen taidemaailman keskittymistä 
valmistui Helsingin itäiseen kantakaupunkiin 
kesällä 2021. JKMM Arkkitehtien Sörnäisten 
rantatielle suunnittelema Taideyliopiston 
Kuvataideakatemian uusi rakennus on suun-
niteltu taiteentekijöiden ehdoilla, ja se muodos-
taa yhdessä vanhojen maamerkkirakennusten 
ja nykyisen Taideyliopiston Teatterikorkea-
koulun kanssa uuden Sörnäisten kampuksen.  
Samalla tontilla ennen sijainneen Helsingin 
Myllyn mukaan nimensä saanut uusi raken-
nus on arkkitehtuuriltaan rouhea ja ammentaa 
entisen teollisuusalueen historiasta. 

Lähes 13 000 bruttoneliötä käsittävä Mylly 
on varta vasten taiteen opiskelemiselle, opet-
tamiselle ja esittämiselle suunniteltu tilakoko-
naisuus, joka tuo yhteen kuvataiteen, teatte-
rin ja tanssin tulevat ammattilaiset. Uusissa 
muunneltavissa ja joustavissa tiloissa toiminta 
käynnistyy alkusyksystä 2021, ja virallisia ava-
jaisia vietetään joulukuussa 2021. 

Suunnittelun lähtökohdat
Vuonna 2017 JKMM voitti uuden rakennuk-
sen arkkitehtuurikilpailun, ja neljä vuotta 
myöhemmin Taideyliopiston kauan odotettu 
kampus on vihdoinkin valmis. Uudisraken-
tamista ja vanhojen suojeltujen osien perus-
korjaamista yhdistävän Myllyn valmistumi-
nen viimeistelee Taideyliopiston Sörnäisten 
kampuksen, uuden taidekorttelin. Mylly on 
liitetty yhdyskäytävin Taideyliopiston Teat-
terikorkeakoulun Kookos-rakennukseen, yli 
satavuotiaaseen entiseen saippuatehtaaseen. 

Mylly
– Taideyliopiston uusi rakennus

Taideyliopiston uusi rakennus Helsingin Sörnäisissä tarjoaa 
taiteen opetukselle maailmanluokan tilat. Rouhealla arkkiteh-
tuurilla luotiin mahdollisimman joustavia tiloja, joita taiteen 
eri alat voivat muokata omakseen.

JKMM Arkkitehdit 
www.jkmm.fi 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni 
maritta.koivisto@betoni.com

Toinen Taideyliopiston Helsingin-kampus 
sijaitsee Töölössä, jonne on keskitetty Sibeli-
us-Akatemian toiminta. Molemmat kampuk-
set palvelevat yhteensä lähes 2000 musiikki-, 
kuvataide-, teatteri- ja tanssiopiskelijaa. 

Visio
Mylly on suunniteltu luontevaksi osaksi Sör-
näisten rantatien perinteikästä teollisuusym-
päristöä. Parhaillaan voimakkaasti kehittyvä 
alue on synnyttänyt uutta elävää kaupun-
kikulttuuria, jota uusi rakennus täydentää 
veistoksellisella ja teollisuusrakentamisesta 
ammentavalla tyylillään. 

Taideyliopiston Myllystä on räätälöity 
yhdessä käyttäjien kanssa muunneltavat tilat 
tulevaisuuden taiteelle. Niissä eri taiteenalojen 
tekijät, tutkijat ja muun yhteiskunnan toimi-
jat pääsevät kohtaamaan toisensa ja luomaan 
uutta. Kampuksen osana Mylly toimii sallivana 
alustana myös taiteiden välisille kohtaamisille 
ja entistä syvemmälle yhteistyölle. 

Ennen kaikkea Myllyn arkkitehtuuri ja 
sisustus on suunniteltu niin opiskelijoille ja 
henkilökunnalle kuin yleisölle helposti haltuun 
otettavaksi – se antaa tilaa ja näkyvyyttä tai-
teen tekemiselle ja kokemiselle.

”Kokonaisvaltaista suunnittelua ohjasivat 
muunneltavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja 
ympäristöön sovittaminen. Suunnittelun kes-
keinen lähtökohta oli toteuttaa joustavat tilat, 
jotka eivät rajoita vaan mahdollistavat. Tila on 
valmis vasta, kun taideyliopistolaiset otta vat sen 
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1 Kuvataiteen, valo- ja äänisuunnittelun sekä esit-

tävän taiteen lavastuksen opetus käynnistyi uusissa 

tiloissa syksyllä 2021. Uusi rakennus on nimetty 

Myllyksi tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn 

mukaan.
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haltuun ja tekevät siitä itsensä näköisen”, kertoo 
rakennuksen pääsuunnittelija Asmo Jaaksi.

”Uusi rakennuksemme mahdollistaa kuva-
taiteen opettamisen maailmanluokan tiloissa. 
Myllyssä taiteen tekemisen arki ja jäljet saavat 
vapaasti näkyä, ja tiloja on helppo muuttaa 
tulevaisuudessa uusia tarpeita vastaaviksi”, 
sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

Taideyhteisön uusi kohtauspaikka 
ja näyteikkuna
Yhteisöllisyys ja muunneltavuus ovat suunnit-
telussa tilaratkaisujen ja työ- ja oppimisympä-
ristöjen keskeiset lähtökohdat. Raakatilamai-
sesta ympäristöstä tehtiin mahdollisimman 
joustavaa tilaa, jota eri taiteen alat voivat 
muokata omakseen. 

”Yhdistelmä uutta sekä vanhan korjausta 
tuo arkkitehtuurille ajallista syvyyttä. Uudis-
rakennus erottuu uutena kerrostumana 
nivoutuen samalla kampuksen suojeltujen 
rakennusten kanssa yhdeksi toiminnalliseksi 
kokonaisuudeksi. Pelkistetyn monumentaa-
lisessa arkkitehtuurissa on Sörnäisten alueen 
perinteisen teollisuusrakentamisen modernia 
tulkintaa. Vanha siilorakennus ja entinen 
Strömbergin sähkölaitetehdas korjattiin niiden 
historiaa kunnioittaen”, kuvailee Jaaksi.

Veistoksellinen arkkitehtuuri tukee Taide-
yliopiston omaa identiteettiä ja antaa suurpiir-
teisen mittakaavansa ansiosta tilaa rikkaalle 
sisällölle, taideyhteisön uudelle kohtauspai-
kalle. Katukuvassa pelkistettyä punatiilistä 
julkisivua rytmittävät sotilaallisen ryhdikkäät 

ja korkeat ikkunarivistöt muistuttavat näyteik-
kunoita avaten taiteen maailman ohikulkijoille.

Myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian 
galleriatoiminta siirtyy uuteen rakennukseen. 
Lähes 750 neliömetrin laajuiset, korkeat ja 
valoisat näyttelytilat sijaitsevat katutasossa 
Sörnäisten rantatiellä. 

”Uusi kampus muodostaa Sörnäisiin vilk-
kaan yleisölle avointen kulttuuritapahtumien 
foorumin ja taide näkyy entistä vahvemmin 
osana alueen kaupunkikuvaa”, sanoo Taideyli-
opiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna 
Johansson.

Yleisölle avoin näyttelytoiminta alkaa syys-
kuun 2021 lopulla, jolloin kaupunkilaisille tar-
joutuu tilaisuus päästä tutustumaan uuteen 
kampukseen.  

Taiteen ehdoilla suunniteltu kestävä 
työ- ja oppimisympäristö  
JKMM Arkkitehdit on ennenkin suunnitellut 
taiteelle ja tieteelle omistettuja rakennuksia ja 
tiloja. Helsingin yliopiston Tiedekulma (2017) 
muokkasi vanhasta hallintorakennuksesta 
koko tiedeyhteisön kohtauspaikan sekä työ- ja 
oppimisympäristön.  Amos Rex -taidemuseon 
(2018) näyttelytilojen suunnittelussa varaudut-
tiin tulevaisuuden taiteeseen, jonka muodoista 
ei vielä edes tiedetä. Samat ajatukset ja opit 
ovat ohjanneet Mylly-rakennuksen suunnitte-
lua: Muunneltavat tilat tukevat luovia proses-
seja ja mahdollistavat rikastuttavaa synergiaa 
ja vuorovaikutusta. 

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

2 Taideyliopiston uusi rakennus Mylly sijaitsee 

Sörnäisten rantatien varrella.

3 Kokonaisuuden suunnittelussa tärkeimpänä 

tavoitteena on ollut käyttäjien, eli taideopiskelijoiden 

ja -opettajien tarpeita vastaavien tilojen luominen. 

Tuloksena on muunneltava ja joustava tilojen koko-

naisuus, jossa näkyy niin taiteen tekemisen proses-

simainen luonne kuin korttelin teollisuushistoriakin.

4 Julkisivu Sörnäisten rantatielle.

5 Julkisivu Kaikukadulle.
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”Tärkeimpänä tavoitteenamme oli toteuttaa 
tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilö-
kunnan kanssa Taideyliopistolle mahdollisim-
man toimivat ja tarkoituksenmukaiset uudet 
tilat. Taideyliopiston toiminta on erityisen 
monimuotoista, ajassa elävää ja yhteiskun-
nassa tapahtuviin muutoksiin reagoivaa. Suun-
nittelutiimin haasteena oli sovittaa yhteen 
rakennuksen kestävä elinkaaritavoite sekä 
työ- ja oppimisympäristöjen nopeasti kehitty-
vät tarpeet.  Koko suunnitteluprosessiamme 
ohjasi muuntojoustavuuden periaate”, kertoo 
projektiarkkitehti Teemu Toivio.

Myllyn uudisrakennuksessa kaikki viisi ker-
rosta yhdistävä keskustila muodostaa raken-
nuksen sydämen, valopihan, jonka äärelle 
rakennuksen vilkkaimpiin kohtiin sijoittuvat 
avoimet kohtaamisen tilat. Monipuoliseen tila-
ohjelmaan kuuluvat muun muassa sisääntu-
loaula, viisikerroksinen portaikko sekä kattoon 
asti ulottuva valopiha; näyttelytiloja katuta-
sossa ja kattoterassilla sekä maailmanluokan 
studiotiloja; taidegrafiikan, kuvanveiston, 
maalauksen ja tila-aika-taiteiden opetustiloja; 
yhteisiä ja yksityisiä työtiloja; siilo-osassa sijait-
seva galleriatila ja oppilaskunnan tila. 

Kampuksen rakenteen ja talotekniikan 
perusratkaisuilla haluttiin tukea toimivuutta, 
muunneltavuutta sekä kestävää kehitystä. 
Mylly-rakennuksen periaateratkaisut ja inno-

vatiivinen tekniikka mahdollistavat energia-
tehokkuuden, ja sen elinkaari haluttiin tehdä 
mahdollisimman pitkäksi suunnittelemalla 
siitä arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti 
laadukas sekä toiminnallisesti muuntojous-
tava. Runkomitoitus, kerroskorkeudet ja 
tilarakenne on suunniteltu niin, että tiloja ja 
toimintoja julkisesta yksityiseen jäsentävä vyö-
hykkeisyys on mahdollista. Kantavat julkisivut 
sekä vähäinen kantavien rakenteiden määrä 
helpottavat muutosten tekemistä. 

Halusimme luoda ison mittakaavan jousta-
vuutta, vapauttaa käyttäjät toimimaan esteettä 
ja muokkaamaan tilasta omaansa. Paikallava-
letut betonirunko ja -pinnat on suunniteltu 
kestämään kovaa käyttöä ja muokkausta. Ver-
hoilemattomat betonipinnat, käsittelemättö-
mät teräspinnat ja sisustuksen rouhea yleisote 
sopii hyvin yhteen alueen teollisen perinteen 
kanssa”, kuvailee Toivio.

Tarkoituksenmukaista tyhjää 
tilaa taiteen täytettäväksi
Myllyn sisustuskonseptin fokuksessa on 
yhteisöllisyys ja taiteen tekeminen. Sisustus 
toistaa samaa vyöhykkeisyysajattelua kuin 
arkkitehtuuri: tiloja on moneen tarpeeseen 
keskittymistä mahdollistavista yksityisistä 
tiloista aina julkisiin kohtaamistiloihin. Työs-
kentely- ja projektitilat sekä monitilatyöym-

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

6

6 Osa tontin vanhoista rakennuksista purettiin.

Tiloissa oli ollut vaihtelevasti eri toimintaa.

7 Keski-Suomen Betonirakenne KSBR urakoi raken-

nuksen rungon paikallavaluna Lujatalo Oy:lle.

8 Ulkoseinien muotituksessa käytettiin Dokan 

Top50-seinämuottikalustoa. Kaikkiaan runkotöihin 

sisältyi 10 000 neliömetriä holvipintoja ja 4 500 neliötä 

väli- ja ulkoseinien muottitöitä.

9 Isot aukotukset oli otettava huomioon pielien 

raudoituksessa.
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päristöt on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä 
taideyliopistolaisten kanssa. 

”Ympäristöstä haluttiin tehdä oppimiseen 
ja työskentelyyn inspiroiva – elämä ja taide 
saavat näkyä”, kertoo sisustusarkkitehti Päivi 
Meuronen.

Opiskelijoiden työtiloihin suunniteltiin 
muuntojoustavat modulaariset tilanjakaja-
kalusteet. Valopihaan avautuvista kerrosau-
loista eli Kohtaamoista löytyy pienoiskeittiöt 
ja avointa työskentely- ja oleskelutilaa.

“Sisätiloihin valittiin materiaaleja, jotka 
sopivat vanhaan teollisuusympäristöön ja sal-
livat kovan työkäytön. Kalustuksen pääosassa 
on puu, joka kestää ja patinoituu kauniisti. 
Samalla se toimii kontrastina tilojen koville 
betoni- ja teräspinnoille”, kuvailee Meuronen.

Sisustussuunnittelutiimi vastasi myös Teat-
terikorkeakoulun rakennuksen Torin uudistuk-
sesta: Kookoksen sisäpiha toimii nyt monipuo-
lisemmin kohtaamiseen houkuttelevana, avoi-
mena tapahtuma- ja toimintatilana. Lavastuksen 
opiskelijat suunnittelivat sisäpihalle taidetta, 
joka aktivoi tilaa ja sen käyttöä. Torin yhteydessä 
palvelevia kirjastoa ja ravintolaa uudistettiin 
ja laajennettiin, ja samalla jalkautettiin niiden 
toiminta näkyvämmin sisäpihalle.

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

10

11

10 Työmaavaihe käynnissä. Rungon tekemisen 

haasteita olivat seinien puhdasvalupinnat, korkeat 

holvituennat sekä isot ikkuna- ja oviaukot.

11 Leikkaus.

12 Mylly yhdistää tontin vanhat teollisuuskiinteistöt 

nykyaikaiseen huippuarkkitehtuuriin.
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Rakenteiltaan vaativa suunnittelukohde
Ennen kuin runkorakennetyöt voitiin aloittaa, 
tontilla oli tehtävä runsaan puolen vuoden kes-
toiset purkutyöt. Ennen purkamisen aloitta-
mista edellinen tontinhaltija oli puhdistanut 
maaperästä vanhan teollisuuskäytön jäljiltä 
pilaantuneita maamassoja. Rakennuksen ala-
puolisen maaperän pilaantuneet maat pois-
tettiin kuitenkin vasta purkutöiden jälkeen.

Koska uusi perustamistaso ulotettiin huo-
mattavasti purettujen talojen perustamistasoja 
alemmas, työmaalla oli myös louhittava run-
saasti. Tämä oli turvallista tehdä vasta, kun 
rakenneteknisesti kriittisimmät purkutyöt oli 
tehty oikeassa järjestyksessä ja rakennesuun-
nittelijan ohjeiden mukaisesti.

”Oikeastaan vanhimmissa rakennuk-
sissa ei ollut perustuksia sanan nykyisessä 
merkityksessä lainkaan. Ei siis varsinaisia 
betonianturoita, minkä johdosta perustuksia 
vahvistettiin suihkupaalutuksella”, Lujatalon 
työpäällikkö Mika Marttila kertoo.

”Siilot tuettiin väliaikaisesti. Niitä vahvis-
tettiin noin 80 millimetrin vahvuisella mant-
teloinnilla. Kun päälle vielä asennettiin yhtä 
paksu lämpöeristetty levyrappauskerros, koko-
naispaksuus lähes tuplaantui. Sellaisella raken-

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus
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teella pitäisi pärjätä seuraavat 50 vuotta”, Luja-
talon vastaava mestari Jouni Pessala kertoo.

Pessala piti työmaansa rakenneteknisiä rat-
kaisuja muutenkin vaativina. Paikallavaletut 
välipohjat olivat epätavallisen paksut, mikä 
johtuu tiukasta askeläänten eristävyysvaati-
muksesta. Vaatimus on seurausta käyttötar-
koitusten kirjosta, johon sisältyy sekä kovaa 
ääntä aiheuttavaa että hiljaisuutta vaativaa 
toimintaa.

Rakennesuunnittelun suurimpana haas-
teena oli suhteellisen pitkillä jänneväleillä 
tehty massiivinen paikalla valettu pilari-laat-
tarakenne, jonka kuivuminen vei aikaa, kertoo 
projektipäällikkö Harri Autio  Vahanen Suun-
nittelupalvelut Oy:stä. Lopuksi lattiapinnat 
hiottiin ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. 
Kosteudenhallintaan ja sisäilman laatuun oli 
kiinnitettävä erityisesti huomiota, mikä toi 
haasteita aikatauluun. Haasteisiin vastattiin 
työmaaorganisaation kanssa valujärjestyksien, 
työnaikaisen suojauksen, jälkihoitojen ja beto-
nikoostumuksen hyvällä suunnitelulla.

Rakennukse rungon tekemisen haasteita 
olivat erityisesti seinien puhdasvalupinnat, 
korkeat holvituennat sekä isot ikkuna- ja ovi-
aukot. Lisähaastetta toivat itsetiivistyvällä 

13 Vanhan ja uuden rakennuksen välinen 27 metriä 

korkea seinä tehtiin Lammin KK 400 Kuorikivi-har-

koilla. 
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Lasikatetta tukee teräsrunko, mutta yhte-
näinen lasipinta limittyy ympäröivän betoni-
rakenteen puolelle. Tällä toimenpiteellä kos-
teustekniset ongelmat tulivat eliminoiduiksi 
mahdollisimman tehokkaasti.

Julkisivuissa ja tekniikassa tarkkana
Meren läheisyyden takia rakennuksen julki-
sivu oli erityisen huomion kohteena. Työmaan 
kosteudenhallintakoordinaattori  Harri Jan-
salo Tornando Oy:stä piti kaikkein tärkeim-
pänä tehtävänään huolehtia siitä, että meren-
puoleisiin julkisivurakenteisiin ei päässyt vettä 
äärimmäisilläkään keleillä.

”Ikkunanpielet ovat luonnollisesti kriittisiä 
kohtia. Niiden tiivistäminen huolella oli itses-
tään selvä vaatimus. Toinen perusvaatimus oli 

julkisivun riittävä tuuletus. Emme tyytyneet 
normien mukaiseen minimituuletusrakoon 
vaan kasvatimme sen 20 millimetristä 50:een”, 
hän sanoo.

Rakennuksen suunnitteluikä on 50 vuotta, 
joka on merenrantasijainnin vuoksi tiukka 
tavoite. Talotekniikan käyttöiäksi se on epä-
realistisen korkea, koska tekniikka ikääntyy 
ja kehittyy nopeasti. Joka tapauksessa koh-
teen tekniikassa on otettu huomioon käyttö-
tarkoituksen mukaiset erityistarpeet, kuten 
esimerkiksi tehokas kohdepoistoilmanvaihto 
maalaamiseen tarkoitetuissa tiloissa.

IT-betonilla valetut seinät ja kuilut. Lisäksi 
suuri aulaporras ja kierreporras tehtiin paikal-
lavaluna valmiille pinnoille, tarkentaa KSBR:n 
työpäällikkö Janne Ikonen. Kaikki betonipin-
nat ovat puhdasvalupintoja, joissa muottiku-
viot saumoineen ja muottipulttauksineen piti 
olla säännöllisiä.

Vanhan ja uuden rakennuksen välinen 27 
metriä korkea seinä tehtiin Lammin KK 400 
Kuorikivi-harkoilla. Se on valmiiksi eristetty, 
ulkokuorellinen harkko, joka täytti myös koh-
teessa olevat palomääräykset. Suuren kerros-
korkeuden takia seinän paikallavalaminen 
olisi ollut lähes mahdotonta muun muassa 
valupaineiden vuoksi. 

Osa työ- ja opiskelutiloista vaati tavallista 
perusteellisempaa äänieristystä. Oman haas-
teensa suunnitteluun toi myös olemassa ole-
vien rakenteiden lähellä louhiminen uudisra-
kennuksen perustuksia varten. Rakennuksen 
runkoon tehtiin myös jonkin verran muutok-
sia: lisättiin pilareita ja muokattiin kantavia 
seiniä viereisten rakennusten suojaamiseksi.

Oleellinen osa Taideyliopiston uudisraken-
nuksen estetiikkaa on lasin hallitseva osuus. 
Rungon keskelle asennettiin pisimmältä sivu-
mitaltaan 27-metrinen, kolmion muotoinen 
lasikate. Sen ja betonirakenteen liitokseen oli 
kiinnitettävä erityistä huomiota ennen kaikkea 
rakennusfysikaalisen toimivuuden varmista-
miseksi.

Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

14

15

16

14 Uudisosan arkadikäytävä yhdistyi vanhaan osaan.

15 Kuvataideakatemian galleriatoiminta siirtyy 

uuteen rakennukseen. Lähes 750 neliömetrin laa-

juiset, korkeat ja valoisat näyttelytilat sijaitsevat 

katutasossa Sörnäisten rantatiellä.

16 Taideyliopiston uusi rakennus karheine, suurimit-

takaavaisine ja muunneltavine tiloineen muistuttaa 

itsekin teollisuusrakennusta. 
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

17

18

19

17 Kaikki betonipinnat ovat puhdasvalupintoja. 18 Uudet näyttelytilat mahdollistavat entistä moni-

puolisempaa näyttely- ja tapahtumatoimintaa

19 Kun kaikki betonipinnat jäävät näkyviin, työn 

jäljen oli oltava tasaista ja hyvää. Valuvirheisiin ei 

ollut varaa.
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

21

20 Rungon keskelle asennettiin pisimmältä sivumi-

taltaan 27-metrinen, kolmion muotoinen lasikate. 

21 Rakennuksessa taiteen tekemisen arki ja jäljet 

saavat vapaasti näkyä ja tiloja on helppo muuttaa 

tulevaisuudessa uusia tarpeita vastaaviksi.
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Mylly – Taideyliopiston uusi rakennus

22

23

22 Taideyliopiston Kuvataideakatemian käyttöön 

tulevassa uudessa rakennuksessa taiteen opiskelun 

jäljet saavat näkyä.

23 Kantavat julkisivut sekä vähäinen kantavien raken-

teiden määrä helpottavat tilamuutosten tekemistä 

niin uudis- kuin vanhassa osassa. Tu
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27 Vanhoja rakenteita.

28 Vanhoja rakenteita, jotka säilytettiin.

29 Kokonaisvaltaista suunnittelua ohjasivat muun-

neltavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja ympäristöön 

sovittaminen. Suunnittelun keskeinen lähtökohta oli 

toteuttaa joustavat tilat, jotka eivät rajoita vaan mah-

dollistavat erilaiset toiminnot.

30 Vanhan siilon kaarevat seinämuodot jäivät tiloihin 

näkyviin, mikä on  muisto vanhasta rakennuksesta. 

Paikalla toimineen myllyn viljasiilot ovat 36 metriä 

korkeita. Vanhojen viljasiilojen seinärakenteet olivat 

työn alkaessa huonossa kunnossa. Niitä vahvistettiin 

mantteloinnilla ja levyrappauskerroksella.

Taideyliopisto
Osoite: Kaikukatu 5, Helsinki
Tilaohjelma: Opetus- ja työtiloja, monitila-
työympäristö, aula- ja galleriatilat, teatteri, 
ravintola, kirjasto, kattoterassi
Kokonaislaajuus: 13 000 brm2 
Aikataulu: Kilpailuvoitto 2017  
Rakennusaika: 2018 - valmistunut 2021   
Pääkäyttäjä: Taideyliopisto
Rakennuttaja: Veritas Eläkevakuutus  
Urakkamuoto: KVR
Kokonaisvaltainen suunnittelu: Arkkiteh-
tuuri, sisustusarkkitehtuuri, kalustesuunnit-
telu, restaurointi, taideintegraatio

Suunnittelu:  JKMM Arkkitehdit Oy, vastaa-
vina suunnittelijoina: Asmo Jaaksi (pääsuun-
nittelija), Teemu Toivio, Jussi Vepsäläinen, 
Katja Savolainen 
Sisustussuunnittelu: JKMM Interiors, vas-
taavina suunnittelijoina Päivi Meuronen ja 
Noora Liesmaa
Urakoitsija: Lujatalo Oy 
Betonirunkourakointi: Keski-Suomen Beto-
nirakenne KSBR Oy
Rakennesuunnittelu: Vahanen Oy 
Sähkösuunnittelu: Sitowise Oy  
Geosuunnittelu: Pöyry Finland Oy  

AV-suunnittelu: Ramboll Finland Oy  
Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy 
LVI- ja KSL-suunnittelu: Sitowise Oy
Palotekninen suunnittelu: L2 Paloturvalli-
suus Oy
Projektin keskeiset materiaalivalmistajat:
Valmisbetonin toimitus: Lujabetoni Oy
Julkisivun tiiliseinät: Raikkonen Oy 
Seinien betoniharkot: Lammin Betoni Oy
Julkisivujen rappaustuotteet: Fescon Oy 
Ikkunat, ovet ja lasiseinät: Jaatimet Oy
Betonilattiat: Bermanto Oy   
Lasiseinät: Vitrea Oy, Jaatimet Oy
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University of the Arts Helsinki 
University of the Arts Helsinki is developing its 
campus in Sörnäinen, an old industrial area 
close to the center. In recent years, the area 
has rapidly developed into a lively neighbor-
hood with a unique urban culture. JKMM has 
designed a new building for Academy of Fine 
Arts, which will form the heart of the campus, 
bringing together theatre, dance and arts stud-
ies. To integrate into the surroundings, the 
architecture is archaic and rough, composed 
of concrete and bricks.

Changing university education requires new 
architecture, which is flexible and modifiable. 
Therefore, the key spatial concept is simple, all 
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31 Vivahteinen betonipinta jäi näkyville, mikä asetti 

urakoitsijalle haasteita.  Muottikuvioiden saumoineen 

ja muottipulttauksineen piti olla säännöllisiä.

32 Rakennuksen paikallavaletut välipohjat ovat poik-

keuksellisen paksuja – tulevien käyttäjien vaatimukset 

ovat äänieristykselle tavanomaista kovemmat.

33 Uudistettuja tiloja.

spaces are gathered around a triangular atri-
umlike central hall. This is a meeting space for 
students and staff, helping to build an educa-
tional community. All spaces are designed to 
provide a clear and open framework for learn-
ing and making of art. Raw and unfinished sur-
faces will leave room for art and student life. 
The roof top terrace with superb view to the sea 
will serve as an oasis in the campus.
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