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Puolanjuutalaisten	  historian	  museo	  saa	  ensimmäisen	  Arkkitehtuurin	  
Finlandia	  -‐palkinnon	  	  
	  
Aalto-‐yliopiston	  taloustieteen	  professori	  Sixten	  Korkman	  on	  valinnut	  ensimmäisen	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐
palkinnon	  saajaksi	  Puolanjuutalaisten	  historian	  museon.	  Toisen	  maailmansodan	  aikaisen	  Varsovan	  gheton	  
alueelle	  toteutetun	  museon	  on	  suunnitellut	  Arkkitehtitoimisto	  Lahdelma	  &	  Mahlamäki.	  Tunnustuksen	  
vastaanotti	  tänään	  Musiikkitalossa	  pidetyssä	  julkistustilaisuudessa	  museon	  pääsuunnittelija,	  professori	  
Rainer	  Mahlamäki.	  
	  
Sixten	  Korkmanin	  mukaan	  rakennuksen	  hillitty	  arkkitehtuuri	  tuntuu	  ehdottoman	  oikealta	  tavalta	  lähestyä	  
kohteen	  ideaa	  tavalla,	  joka	  kunnioittaa	  puolanjuutalaisten	  historiaa	  ja	  traagista	  kohtaloa.	  	  
	  
”Kantava	  ja	  hedelmällinen	  teema	  on	  rakennuksen	  kurinalaisen	  ulkomuodon	  ja	  muotokieleltään	  dramaattisen	  
sisääntuloaulan	  välinen	  jännite.	  Rakennuksen	  tunnelma	  on	  kauttaaltaan	  harras	  ja	  arvokas,	  mutta	  myös	  lämmin	  
ja	  elämänmyönteinen.	  Kyseessä	  on	  enemmän	  kuin	  museo:	  tämä	  rakennus	  on	  vahvasti	  merkityksellinen	  
taideteos,	  joka	  muuttaa	  koko	  Varsovan	  ilmettä”,	  Sixten	  Korkman	  perustelee	  valintaansa.	  	  	  	  
	  
Korkman	  arvioi	  kohteita	  kolmen	  valintakriteerin	  valossa:	  Mikä	  on	  kohteen	  muotokielen	  suhde	  rakennuksen	  
käyttötarkoitukseen?	  Miten	  hyvin	  esteettisyys	  ja	  toiminnallisuus	  on	  kyetty	  yhdistämään?	  Miten	  kohde	  'istuu'	  
omaan	  ympäristöönsä?	  
	  
”Rakennuksen	  muoto	  ja	  julkisivu	  sopivat	  yhteen	  viereisen	  juutalaisgheton	  sankareiden	  muistomerkin	  kanssa.	  
Iso	  sisääntuloaula	  jakaa	  tai	  jäsentää	  rakennusta	  ja	  on	  sen	  ydin.	  Sen	  korkeat	  ja	  kaareilevat	  tai	  aaltoilevat	  sekä	  
lievästi	  rosoiset	  seinät	  hämmentävät	  tulijaa	  ja	  herättävät	  kysymyksiä	  tilan	  viestistä.	  Sitä	  tulkittaessa	  on	  esitetty	  
monta	  metaforaa,	  mikä	  osaltaan	  kielii	  aulan	  onnistuneesta	  muotoilusta”,	  Korkman	  sanoo.	  
	  
Arkkitehtitoimisto	  Lahdelma	  &	  Mahlamäki	  voitti	  Puolanjuutalaisten	  historian	  museon	  suunnittelua	  koskevan	  
kansainvälisen	  arkkitehtuurikilpailun	  vuonna	  2005.	  Rakennus	  valmistui	  keväällä	  2013,	  ja	  päänäyttely	  on	  juuri	  
avattu	  yleisölle	  29.	  lokakuuta	  2014.	  Pääsuunnittelijana	  toimi	  Rainer	  Mahlamäki	  ja	  projektiarkkitehteina	  Riitta	  
Id	  (2005-‐2007)	  sekä	  Maritta	  Kukkonen	  (2008-‐	  ).	  Museo	  toteutettiin	  yhteistyössä	  paikallisen	  arkkitehtitoimiston	  
Kuryłowicz	  &	  Associates	  kanssa.	  
	  
“On	  suuri	  kunnia	  ja	  tunnustus	  vastaanottaa	  ensimmäistä	  kertaa	  jaettava	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinto	  ja	  
vielä	  rakennuksesta,	  jonka	  kulttuurinen	  ulottuvuus	  koskee	  meitä	  kaikkia.	  Lähes	  kymmenen	  vuotta	  kestänyt	  
urakka	  saa	  hienon	  päätöksen.	  Tämä	  on	  palkinto	  meille	  kaikille,	  jotka	  omalla	  panoksellaan	  ovat	  rakennuksen	  
syntyyn	  vaikuttaneet”,	  Rainer	  Mahlamäki	  sanoo.	  
	  
Juutalaisen	  perinteen	  tutkimusta,	  opetusta	  ja	  kulttuuria	  edistävä	  monitoimitalo	  
	  
Museorakennus	  on	  monitoimirakennus,	  joka	  toimii	  juutalaisen	  perinteen	  tutkimusta,	  opetusta	  ja	  kulttuuria	  
edistävänä	  laitoksena.	  Perusnäyttely	  käsittää	  raakatilaa	  noin	  5	  000	  neliömetriä	  ja	  se	  sijaitsee	  sisääntuloaulan	  
alla.	  Näyttely	  esittelee	  puolanjuutalaisen	  kulttuurin	  eri	  muotoja	  ja	  aikakausia	  keskiajalta	  nykypäivään	  asti.	  
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Rakennuksen	  runko	  on	  paikalla	  valettua	  betonia.	  Sisääntuloaulan	  kaarevat	  seinät	  ja	  niihin	  
liittyvät	  katon	  kaareutuvat	  muodot	  ovat	  osa	  runkoa.	  Kantavien	  kaarevien	  seinien	  
toteutussuunnittelu	  oli	  erityisen	  haastavaa.	  	  
	  
Seinäpinnat	  ovat	  suuria	  yhtenäisiä	  geometrisesti	  kaksoiskaarevia	  kappaleita,	  suurimpia	  koskaan	  toteutettuja.	  
Museon	  ulkopinta	  on	  lasia.	  Kaksoisjulkisivun	  ulommassa	  kerroksessa	  laminoidut	  lasilevyt	  vuorottelevat	  
esikäsiteltyjen	  rei’itettyjen	  kuparilevyjen	  kanssa.	  
	  
Museohankkeen	  tilaajana	  toimivat	  Puolan	  kulttuuriministeriö,	  Juutalaisen	  historian	  instituutti	  sekä	  Varsovan	  
kaupunki.	  Puolan	  arkkitehtiliitto	  palkitsi	  rakennuksen	  aiemmin	  tänä	  vuonna	  kahdella	  eri	  palkinnolla	  (SARP	  
Award	  of	  the	  Year	  ja	  Award	  for	  the	  Best	  Architectural	  Object	  Built	  Using	  Public	  Funds	  under	  the	  Honorary	  
Patronage	  of	  the	  President	  of	  the	  Republic	  of	  Poland)	  katselmuksessaan,	  jossa	  palkittiin	  vuosien	  2012–13	  
parhaat	  kohteet.	  
	  
Kaikki	  ehdolla	  olleet	  rakennukset	  edustavat	  laadukasta	  julkista	  rakentamista	  
	  
Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐palkinto	  myönnetään	  kolmen	  viime	  vuoden	  aikana	  valmistuneen	  merkittävän	  uuden	  
rakennuksen	  tai	  rakennusryhmän	  suunnittelusta	  tai	  korjaussuunnittelusta.	  Palkinto	  voidaan	  myöntää	  joko	  
suomalaisen	  tai	  ulkomaisen	  arkkitehdin	  tai	  arkkitehtitoimiston	  Suomeen	  suunnittelemasta	  työstä	  tai	  
suomalaisen	  arkkitehdin	  tai	  arkkitehtitoimiston	  ulkomaille	  suunnittelemasta	  työstä.	  Esiraadin	  valitsemat	  neljä	  
palkintoehdokasta	  olivat	  Puolanjuutalaisten	  historian	  museon	  lisäksi	  Serlachius-‐museo	  Göstan	  paviljonki	  
Mäntässä,	  Helsingin	  yliopiston	  pääkirjasto	  Kaisa-‐talo	  sekä	  Seinäjoen	  pääkirjasto	  Apila.	  Kaikki	  neljä	  ehdokasta	  
edustavat	  laadukasta	  julkista	  rakentamista.	  	  
	  
Esiraatiin	  kuuluivat	  Arkkitehti-‐lehden	  päätoimittaja	  Jorma	  Mukala	  (raadin	  puheenjohtaja),	  
Arkkitehtuurimuseon	  johtaja	  Juulia	  Kauste,	  arkkitehti	  Esa	  Ruskeepää	  ja	  Aalto-‐yliopiston	  tilasuunnittelun	  
professorina	  Taiteiden	  ja	  suunnittelun	  korkeakoulussa	  toimiva	  Pentti	  Kareoja.	  Raadin	  sihteerinä	  toimi	  SAFAn	  
pääsihteeri	  Paula	  Huotelin.	  
	  
Verkkosivut:	  www.arkkitehtuurinfinlandia.fi	  	  
Facebook:	  www.facebook.com/ARKFinlandia	  
Twitter:	  https://twitter.com/ArkfinPrize	  	  
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Muut	  lisätiedot:	  Jorma	  Mukala,	  puh.	  045	  635	  7634	  tai	  Paula	  Huotelin,	  puh.	  09	  5844	  4224	  
	  
Palkinnon	  tarkoitus	  on	  lisätä	  luovan	  ja	  korkealuokkaisen	  arkkitehtuurin	  arvostusta	  sekä	  nostaa	  esille	  arkkitehtuurin	  
kulttuurista	  arvoa	  ja	  hyvinvointia	  lisäävää	  merkitystä.	  Suomen	  Arkkitehtiliitto	  on	  päättänyt	  Arkkitehtuurin	  Finlandia	  -‐
palkinnon	  perustamisesta	  12.12.2011.	  	  
	  
Palkinnon	  tunnuksen	  on	  suunnitellut	  graafikko	  Aimo	  Katajamäki.	  Tunnuksen	  inspiraationa	  on	  ollut	  Alvar	  Aallon	  SAFAlle	  
piirtämä	  Acantus-‐lehvä.	  
	  
Suomen	  Arkkitehtiliitto	  SAFA	  on	  arkkitehtien	  ammatillinen	  ja	  aatteellinen	  yhteisö	  sekä	  edunvalvoja,	  joka	  toimii	  aktiivisesti	  
arkkitehtuurin	  ja	  korkealaatuisen	  elinympäristön	  puolesta.	  	  


