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GALILEIN TAITE
Heurekan tiedekeskuksen massoittelu koostuu erinäisistä geometrisista kappaleista, sekä jaksotetusta julkisivusta. Tiedekeskuksen peililasijulkisivu, joka osoittaa idän suuntaan, jaksottuu 31m osaväleihin spektrin värien
mukaisesti. Geometria ja jaksotus ovat toimineet pohjana Tiedekeskus Heurekan arkkitehtuurille, ja samat suunnitteluperiaatteet ovat löytäneet tiensä Galilein puuideakilpailun pohjaksi suunnitelmassa Galilein Taite.

Galilein Taite on tyyliltään kevyt, paviljonkimainen katos, joka taittuu paikoilleen kuten origami. Origami tarkoittaa japanilaista paperintaittelua, ja nimi origami tulee sanoista; ori ’taitettu’ ja kami ’paperi’. Erilaisista
taitoksista koostuva kuorirakenne tuo suojaa säältä, mutta toimii samalla kevyenä läpinäkyvänä rakenteena, joka sulautuu osaksi ympäristöä.

Suunnitelmaan geometrisistä 2D-muodoista valioitui muodoksi kolmio, joka erilaisin variaatioin on antanut pohjan katosrakenteelle. Jaksotukset ja geometria yhdistettynä loivat idean Galilein Taitteelle, joka koostuu CLT-
levyistä, jotka asettuvat toisiaan vasten katoksen taitekohdissa. Katosrakenne on kevyt ja ilmava, mutta joka tapauksessa huomiota herättävä kohde.
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Eväidensyöntialue, jonka Galilein Taite nyt kattaa, sijaitsee Galilein puiston pohjoispuolella,
hyötykasvipolun ja vesialueen välillä, kattaen entisen laatoitetun alueen suurimmilta osin. Paviljonki on
saavutettavissa puiston jokaisesta suunnasta ja se on sijoitettu alueella niin, etteivät tulevaisuuden
tiedossa olevat muutokset ja ylläpitotehtävät häiriinny, vaan voivat edetä suunnittellusti.

Eväidensyöntiin varatun alueen ympäröi erilaisesta kasvillisuudesta rakentuva miljöö, jossa näkyvissä
on erinlaisia puita, pensaita, hyötykasveja sekä jokialue. Näiden luonnonelementtien korostamien on
ollut suunnittelutyön pohjalla keskeisessä roolissa. Päämääränä on säilyttää puiston avaamat näkymät
sääsuojan rakentamisesta huolimatta myös jatkossa. Galilein Taitteen tarkoitus on istua nykyiseen
ympäristöönsä niin että se antaa tarvittaessa vierailijoille sääsuojaa aurinkoisena sekä sateisena päivänä.

Galilein Taite
Eväidensyöntialue, kattamaton alue
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GALILEIN TAITE

Galilein keskiosaan sijoittuva eväidensyöntialue sijaitsee keskellä Galilein aktiiivisinta käyttöaluetta ja
sen läheisyyteen sijoittuvat myös puiston näyttelykohteet sekä kulkureitit. Uusi paviljonki istuu osaksi
ympäristöään viemättä huomiota tiedepuiston näyttelykohteilta. Kun on aika levähtää ja istahtaa alas,
on Galilein Taitteen luo helppo löytää.

Itse paviljonki koostuu toisiaan vasten taitetuista CLT-levyistä, ja paviljonkiin on integroitu
kierrätyspiste sen pohjoissivulle. Kierrätyspisteen tarkoitus on olla helposti saatavilla ja löydettävissä,
mutta kuitenkin niin että se sulautuu osaksi linjakasta kokonaisuutta. Jätesäiliöt piilottautuvat CLT-
seinämän taa, ja eväidensyönnin jälkeen roskat voidaan lajitella muutamiin eri astioihin, kuten
esimerkiksi biojätteeseen, muoviin ja sekäjätteeseen. Kierrätyspiste on suunnattu pohjoisen suuntaan,
ja sitä kattaa paviljongin pohjoissuunnan katos niin ettei aurinko pääse lämmittämään roskia, eivätkä
roskat näin ollen pääse aiheuttamaan epämiellyttäviä hajuhaittoja päivän aikana eväidensyöntialuetta
käyttäville vierailijoille.

Galilein Taite kattaa eväintensyöntialueen länsipuolen ja istumapaikkoja saadaan katoksen alle (1)
mahdutettua yli tuplasti aikaisempien istumapaikkojen verran sekä paviljongin edessä olevalle aukiolle
(2) vielä lisäistuskelupaikkoja vesialueen läheisyyteen.
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LEIKKAUS A-A 1:50

JS ITÄÄN 1:50

Rakennuksen runko koostuu CLT-elementeistä, jotka taittuvat toisiaan vasten. Paviljonki toimii yksiaineisena kokonaisuutena antaen sääsuojaa puiston vierailijoille. Tilana paviljonki luo erilaisia istuskelusoppeja vierailijoiden käyttöön, ja mielenkiintoinen viistetty katosrakenne avaruuden tuntua.

Leikkauksesta A-A näkyy integroidun kierrätyspisteen toiminnallisuus. Jäteastiat upotetaan paksuun kuorimaiseen rakenteeseen, jolloin itse astiat jäävät avattavan seinäratkaisun sisäpuolelle, ja viistettyyn osioon on tehty ainoastaan aukot roskien pudotusta varten. Näin ollen kierrätyspiste on
helposti eväidensyöntialueen läheisyydessä, sen olematta liikaa huomiota sekä viihtyisyyttä vievä elementti.
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LEIKKAUS B-B 1:50JS POHJOISEEN 1:50

JS ETELÄÄN 1:50

EKOLOGISUUS
Rakennettu ympäristö aiheuttaa merkittävän osan yhteiskunnan ilmastopäästöistä. Ilmastonmuutosta ja
kasvihuonekaasupäästöjen kasvua voidaan osaltaan hillitä käyttämällä rakennusmateriaalina uusiutuvaa ja
ekologista, moniin käyttökohteisiin soveltuvaa kotimaista puuta. Puun käyttö alentaa rakentamisen
hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen,
käyttöön ja kierrätykseen. Puun sitoma hiili myös säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään hiilivarastona.

CLT MATERIAALINA
Galilein Taite koostuu yksiaineisesti CLT-levyistä, jotka ovat asennettu toisiaan vasten. Cross Laminated
Timber (CLT) koostuu nimensä mukaisesti ristiinliimatuista lautakerroksista. Kohteessa käytetyt levyt
koostuvat viisi-kerroksisista levyistä, joista yhden levyn paksuus on aina 40mm, jolloin CLT-
seinäelementin paksuus on 200mm. Ristiinliimaamalla muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja
jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy.

Raaka-aineena kohteen CLT-levyssä on käytetty mäntyä ja näkyvissä pinnoissa on käytetty sen
tasaisemman värin ja ulkonäön vuoksi kuultokäsittelyä (1). Kuorirakenteen sisin kerros, joka toimii
sisäkattopintana, voidaan kaivertaa erilaisin kuvioinnein (2), jolloin yksinkertaisen kuoren sisäpuolelle
saadaan muodostetettua mielenkiintoisia päivän aikana valon ja varjon mukaan vaihtelevia kuviointeja.
Kuviointeihin on mahdollista myös integroida valaistusta osaksi kokonaisuutta.
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5x40mm CLT

20mm Puulevy
25mm Koolaus
5mm Vedenpitävä kalvo
60-40-60mm  CLT-rakenne

JS LÄNTEEN 1:50

Näkyviin jäävät puupinnat hiotaan ja pintakäsitellään kohteeseen soveltuvaksi, sileiksi pinnoiksi. CLT-levyjä
käytetään kohteessa kantavina ja jäykistävinä rakenteina sekä seinissä että kattorakenteessa.

Kattorakenteen tarkoituksena on pitää tila sääsuojattuna, ja koska CLT ei itsessään ole vettä läpäisemätön
materiaali, koostuu kattorakenne CLT-rungosta, jonka päälle asennetaan vedenpitävä kalvo. Kalvon päälle
asennetaan koolaus, jonka välistä mahdollinen sadevesi pääsee valumaan pois. Päälimmäiseksi asennetaan puulevy,
joka säänsuojakäsitellään.

SEINÄN LIITTYMINEN KATTORAKENTEESEEN 1:10

GALILEIN TAITE

PIENOISMALLI - GALILEIN TAITE
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KALUSTEET ASETELTUNA RYHMIKSI
1:100

KALUSTEET ASETELTU ESIINTYMISTILANNETTA VARTEN
1:100

Uuden paviljongin alueella oleva eväidensyöntipaikka on
tarkoitettu Heurekan vieraiden piknikmäiseen ruokailuun.
Paikkaa käytetään yleisesti myös levähtämiseen, oleskeluun
sekä satunnaisesti luentojen ja esitysten pitämiseen. Koska
tilaa on käytetty monipuolisesti jo aiemmin, alueen
muuntautuvuutta voidaan korostaa myös tulevaisuudessa
uudenlaisilla kalusteilla.

Kalusteet koostuvat eri kokoisista kevytrakenteisista puu-
blockeista, ja niitä on kevyen painonsa vuoksi helppoa
siirrellä päivän aikana vastaamaan aina sen hetkistä
käyttötarvetta. Kalusteita voidaan käännellä pystyyn tai
vaakaan, jolloin ne voivat toimia joko pöytinä tai
penkkeinä. Korkeusvaihtelunsa vuoksi blockeista on myös
helppoa koostaa esitystilanteeseen istuinrivejä, sijoittamalla
matalammat penkit eteen ja korkeammat taakse, jolloin
saadaan järjestettyä kaikille yhtäläiset näkymät esityksen
seuraamiseen.

Kuvissa vasemmalla on esitetty esimerkkinä blockkien
järjestäminen kahdenlaiseen eri tilanteeseen: eväiden
syöntiin, jolloin kalusteet on aseteltu ryhmiksi tai
esitystilanteeseen, jolloin penkkirivit on suunnattu kohti
esityspistettä. Numerot kertovat piirrettyjen istuinpaikkojen
määrän.
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