Tiedekulma tuo tieteen lähelle

Senaatintorin tuntumassa sijaitseva Helsingin yliopiston hallintorakennus on kokenut täydellisen muodonmuutoksen mittavassa peruskorjauksessa. Rakennuksen katutasossa ja toisessa
kerroksessa avautui syyskuussa 2017 Tiedekulma. Se on Helsingin
yliopiston tapahtumatila, jossa yliopistossa tehtävää tutkimusta
ja koulutusta tuodaan laajan yleisön saataville.

Tiedekulma muodostaa kaikille avoimen työskentelytilan, jonne kuka tahansa voi saapua
oman hankkeensa kera. Tiedekulman tiloja voi
myös varata kokous- ja tapahtumakäyttöön.
Monenlaisia tiloja
Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä ja
viisi maanalaista kerrosta. Tiedekulmassa on
monitoimityötilojen lisäksi kahvila ja Helsinki
Think Companyn tilat sekä tulevaisuudessa
myös kirjakauppa.
Kellarikerroksissa 2–4 on yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle liikuntapalveluita
tarjoavan Unisportin tilat. Toisen kellarikerroksen vanhaan palloiluhalliin on rakennettu
kuntosali, kolmannen ja neljännen kellarikerroksen tiloissa on ryhmäliikuntatiloja. Viidennessä kellarikerroksessa on 16 autopaikkaa sekä
ajoyhteys viereiseen Kluuvin pysäköintihalliin.
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Tiedekulman betonilattia hiottiin kevyesti run-

saan kuukauden kuluttua valusta. Lattiasirotteena on

Allianssihanke
Porthanian ja Helsingin yliopiston päärakennuksen naapurina, Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmassa sijaitsevan rakennuksen
peruskorjaus ja uudistaminen oli mittava hanke,
joka toteutettiin Helsingin yliopiston, JKMM
Arkkitehtien ja SRV:n allianssiprojektina. JKMM
voitti hankkeesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun vuonna 2015. JKMM:n suunnittelutiimiä
johtivat arkkitehdit Teemu Toivio ja Asmo Jaaksi.
Peruskorjaus alkoi vuoden 2016 helmikuussa
ja valmistui syksyllä 2017.
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sijoitettiin Porthanian aukiota vastapäätä.
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Avoimuus kantava ajatus
Suunnittelussa lähtökohtana oli katutason
kerrosten avaaminen isoilla ikkunoilla kohti

Ristikot koottiin 2. kerroksen lattialla vaakatasossa, nostettiin pystyyn ja esikuormitettiin
hydraulitunkeilla. Näin 1.– 5. kerroksen kuor-

ympäröivää kaupunkia. Aiemmin virastomainen
tila muuttui avoimeksi tilaksi, keskustakampuksen keskusrakennukseksi. Katutason tilat ovat
kadulla kulkijalle avoimia ja kutsuvia.
Rakennuksen alkuperäinen harmaa betonijulkisivu vaihtui vaaleaksi. Uusina julkisivumateriaaleina on käytetty luonnonkiveä, rappausta
sekä puuta. Vaalean harmaa rappauspinta liittää rakennuksen ympäröivään historialliseen
kivikaupunkiin.
Peruskorjauksen yhteydessä pääsisäänkäynti siirrettiin vastapäätä Porthanian aukiota,
julkisivua avattiin katutasolta, ikkuna-aukotuksia muutettiin ja rakennuksen sisäpiha katettiin.
Tiedekulman katutasoon rakennettiin Stage,
joka yhdistää erilaiset tilat ja toiminnot ja joka
toimii Tiedekulman sydämenä.
70-lukulaiset toimistokerrokset keskikäytävineen ja pienine huoneineen muutettiin
peruskorjauksessa monitilatoimistotiloksi.
Puolet toisen kerroksen tiloista ja tilat kolmannesta kuudenteen kerrokseen ovat samalla
vuokralaisella

mat saatiin siirrettyä ensimmäisen kerroksen
uusien pilareiden varaan. Vasta sitten päästiin
purkamaan ensimmäisen kerroksen vanhoja
pilareita.
Ensimmäisen kerroksen katujulkisivuilta
purettiin kaikki kantavat pystyrakenteet. Poistettujen kantavien rakenteiden myötä rakennuksen katutason julkisivu uudistui täysin.
Myös 2.– 5. kerroksen ikkunajakoa muutettiin,
samoin aikaisemmin betonielementeistä tehtyä
julkisivua.

Vaativat purkutyöt
Peruskorjauksen laajuus oli keskusta-alueella
poikkeuksellisen iso. Rakennuksen uudistus
vaati suuria rakenteellisia muutoksia. Rakennus
oli myös taloteknisesti käyttöikänsä päässä.
Rakenneteknisesti haastava oli esimerkiksi
vanhan julkisivun avaaminen kadulle. Laajat
aukotukset vaativat uusia kantavia rakenteita
ja vaativia purkutöitä katutasossa.
”Ennen purkutöitä ensimmäiseen kerrokseen ja kellariin rakennettiin uudet kantavat
rakenteet ja sisälle siirrettiin vajaat 50 tonnia
pisimmillään yli 20-metrisiä teräsristikoita”,
kertoo Swecon korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Kolehmainen.

Ikkunat ja julkisivu samassa tasossa
Rakennuksen kadun puoleisissa julkisivuissa
ikkunat ja rapattu julkisivupinta kulkevat
samassa tasossa. Julkisivussa ei ole käytetty
lainkaan ikkunanpieliä eli smyygejä.
Ikkunarungon ja rappauksen väli on joustava elementtisauma. Elementtisaumamassan
alla on solumuovinauha ja sen alla uretaanivaahdotus. Toinen joustava elementtisauma
on vielä ikkunarungon ja ikkunalasielementin
välissä.

13 Yliopistonkadun puoleisen julkisivun entinen
sisäänkäynti purettiin pois. Katutason julkisivu avattiin
isoilla ikkunoilla kohti ympäröivää kaupunkia.
14 Teräsrakenteinen portaikko on verhoiltu puulla.
15 Katutason torimaisen Stagen betoniset seinäpinnat ovat lautamuottiin valettua puhdasvalupintaa.
Betoniseinät ja puupinnat antavat tiloille kiinnostavaa
ilmettä.
16 Leikkaus

Sisäpihalle puhdasvalupintainen toritila
Toinen rakennetekninen haaste oli kiinteistön
sisäpihalle rakennettu katettu toritila, joka
kuuluu ylimmässä kellarissa, katutasossa ja
2. kerroksessa sijaitsevaan Tiedekulmaan.
Sisäpihaa käytettiin ennen liikennöitynä
lastauspihana. Nyt sinne tehtiin kaksikerroksinen betonista tehty puhdasvalurakenteinen
ja -kattoinen toripiha. Katto muodostuu pumppuvaletusta betonista ja kolmesta suuresta
ikkuna-aukosta.

Lisää Tiedekulman toiminnasta:
www.tiedekulma.fi
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17 Yleisölle avoin alakerta liittää uudella tavalla
Tiedekulman osaksi kaupungin kävelykeskustaa.
18 Arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelema ja 1977
valmistunut entinen yliopiston hallintorakennus
Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmassa ennen
peruskorjausta.
19 Uudessa julkisivussa ei ole käytetty lainkaan
ikkunanpieliä eli smyygejä.
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20 Ikkunat ja rapattu julkisivupinta ovat samassa
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Tiedekulma
Yliopistonkatu 4:n peruskorjaus, Helsinki
Rakennuttaja: Helsingin yliopisto
Tilavuus: 45 000 kuutiota
Bruttoala: 13 332 neliötä
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
LVI-suunnittelu: Ins.tsto Leo Maaskola Oy
Sähkösuunnittelu: Granlund Oy
Rakennusurakointi: SRV Rakennus Oy
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Think Corner is a place where
science is thought
The administrative building of the University
of Helsinki close to Helsinki Senate Square was
completely transformed in an extensive renovation project. In September 2017, the Think Corner
was opened on the street level and first floor of
the building. Think Corner is a place for events
where the education and science pursuits of the
University are introduced to the public.
The building has six storeys above ground
and five underground. The renovation project
included relocating of the main entrance, opening of the facade on the street level, modification
of window openings and building a roof over the
inner courtyard. The Stage on the street level of
the Think Corner connects the different spaces
and functions. The building had reached the
end of its life span also in terms of the building
service systems.
The renovation and reformation project was
implemented as an alliance project between the
University of Helsinki, JKMM Architects and
SRV. JKMM Architects won the architectural
competition organised for the project.
The design premise was to open the streetlevel floors onto the surrounding city through
large windows. The public office-type space built
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in the 1970s was converted into an open plan
central building for the downtown campus.
The original grey concrete facade became
white. Facade materials include natural stone,
plaster and wood. The white plastered surface
connects the building with the historical stonebuilt town surrounding it.
The office floors with central corridors and
small rooms from the 1970s were replaced in
the renovation project with multi-space offices.
From the viewpoint of structural engineering,
the opening of the old facade onto the street,
for example, was a challenging task. New load
bearing structures as well as complex demolition work on the street level were needed due
to the large openings.
A two-storey courtyard square built from
fair-faced concrete structures, complete with a
roof, now stands in the place of the inner courtyard that previously served as a loading area.
The concrete roof was poured with a pump and
features three large window openings.
The windows are flush with the plastered
walls on the street-side facades of the building.
There are no window reveals on the facades.
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