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Näkymäkuva merenrannalta
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AITAT-ehdotus on saanut innoituksensa suomalaises-
ta merenranta-rakentamisen perinteestä.
Veden laidan lähettyville sijoittuvat puurakennukset 
ovat toimineet olennaisena osana rakentamisen his-
toriaa.
Kuten uudessa merimuseossa, myös perinteisesti 
nämä rakennukset ovat olleet harjakattoisia ja puuver-
hoiltuja.
Rakennukset suuntaavaat veden suuntaan lyhyeltä si-
vultaan.
Suuri massa on pilkottu useampaan pienempään mas-
saan ja kokonaisilme on siten hienojakoisemman sekä 
kevyemmän oloinen. Pienemmät osat ovat kuitenkin 
kyljistään kiinni toisissaan, ja yhteydet niiden välillä 
auki.
Ainoastaan saunarakennus on irrallaan päärakennuk-
sesta.

Sisäänkäynti on sijoittunut vanhan makasiiniraken-
nuksen läheisyyteen. Suuri ja pitkälti lasiseinäinen 
sisäänkäyntiaula tarjoaa näkymät päämassan läpi ja 
Alma-malli on arvoisellaan paikalla vasten laajoja me-
rinäköaloja.
Alma on nähtävissä sekä museon ulkopuolelta vieras-
venesataman ja ulkoilureitin suuntaan, että museota 
lähestyttäessä Rantakadulta. Komeimmillaan se on 
kuitenkin astuttaessa sisään museoon, tilan ja näky-
mien auetessa kokonaisuudessaan.

Satamakonttori, infopiste sekä kahvion palvelut sijait-
sevat suoraan aulan yhteydessä, rakennuksen keski-
pisteessä.

Näyttelytilat ovat pääosin jaettu kolmeen eri tilaan 
joista kaksi on ensimmäisessä kerroksessa ja kolmas 
toisen kerroksen parvella. Ensimmäisen kerroksen  
näyttelytilat ovat liukuovin suljettavissa ja parvelle 
käynnin pystyy myös rajaamaan pois käytöstä. Parvel-
ta Almaa pääsee katsomaan myös korkeammasta nä-
kövinkkelistä.

Joitain vähemmän herkkiä näyttelyesineitä on sijoitet-
tu myös kahvilan ja Alma-mallin yhteyteen, koettaviksi 
myös museon kiinnioloaikoina.

Henkilöstön työtilat sijaitsevat rakennuksen perimmäi-
sessä osassa. Niistä on sujuva käynti näyttelytiloihin.

Uusi merimuseo voidaan yhdistää vanhaan makasiini-
rakennukseen katetulla käytävällä, mutta jotain nöyt-
telyesineistöä voidaan tuoda esille myös uusiin tiloi-
hin vanhan makasiinin vieressä.
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HUONEALAT

1. kerros

Aula & näyttelytilat  81,4
Info & satamakonttori  4,9

Näyttelytilat    195,3

Vaatesäilytys    17,6
WC:t     18,4

Alma-malli    40,3
Kahvio     70,1

Kokoustila    50,1

Sosiaalitilat    12,8
Kahvion keittiö    19,3
Siivous     8,1
Arkisto     8,5
Työtila     32,4
Näyttelyvarasto   48,7

2. kerros

Näyttelytila    81,4

IV konehuone   34,2
Tekninen tila    19,7

YHTEENSÄ    743,2

JULKISIVUMATERIAALIT:

Seinät: epäsäännöllinen, pystysuuntainen peiterimalaudoitus, lehtikuusta, käsittelemätön

Katot: Konesaumattu pelti

Saunan katto: lautakatto, peiterimalaudoitus, lehtikuusta, käsittelemätön


