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RAKEISUUS 1:2000

KRISTIINANKAUPUNGIN MERIMUSEO | OPISKELIJAKILPAILU

SIJAINTI
Kajastus sitoo yhteen alueen vanhaa puutalokantaa
ja naapuritontin 60-luvun kerrostaloja selkeyttäen tällä
hetkellä hyvin epäselvää rajapintaa näiden aikakausien välillä. Samalla se rajaa Saunapuistosta entistä
selkeämmän ulkotilan ja luo muitakin mielenkiintoisia,
eriluonteisia tiloja ympärilleen. Rakennuksen sijoittuminen on harkittu niin, ettei se tuki tärkeitä olemassa olevia näkymiä taikka reittejä.

Peilaa vanhaa.

Säilyttää kulkureitit ja näkymät merelle.

Luo uudenlaisia viihtyisiä ulkotiloja.

ASEMAPIIRUSTUS 1:400
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POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS 1:200

TOIMINNOT JA TILOJEN JAKAMINEN
Kajastuksen korkeampaan osaan sijoittuvat mm. museon näyttelytilat, näyttelyvarastot sekä tekniset tilat.
Matala osa kattaa muut tilat kuten kahvilan, infon ja vierasvenesataman palvelut. Museotilat voidaan sulkea
helposti liukuseinillä, joten kahvila ja saunaosasto
voivat toimia myös museon ollessa suljettuna. Näyttelytila Tarina jää näin osaksi kahvilakokonaisuutta eli
kävijät voivat ihailla Alma-mallia riippumatta siitä, onko
museo auki vai ei. Vierasvenesataman keittiö- ja saunatiloille on lisäksi oma sisäänkäyntinsä, joten muiden
tilojen ollessa kiinni, nämä palvelut ovat yhä saatavilla.

POHJAPIIRUSTUS 2. KERROS 1:200

TILOJEN AUKIOLOVARIAATIOT
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JULKISIVU POHJOISEEN 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT
1 Käsittelemätön kuusi
2 Sinkitty poimulevy, tummanharmaa
3 Kivi, vaalea
4 Kirkas lasi
5 Opaalilasi

JULKISIVU ITÄÄN (MERELLE) 1:200

JULKISIVU LÄNTEEN JA LEIKKAUS A-A 1:200

LEIKKAUS B-B 1:200

MUOTO, MATERIAALIT JA RAKENNE
Kajastus luo muotoilullaan sekä materiaalimaailmallaan tunnelmaa jo menneestä ajasta, jolloin terva tuoksui vahvana veneiden ja laivojen valmistuessa maan
ja meren rajapinnassa.
Laajennus peilaa vanhaa merimakasiinia massallaan: korkeampi osa jatkaa merimakasiinin suuntaa merelle päin, matalamman siiven muodostaessa paria olemassa olevan pajan kanssa. Kattomuoto
muodostaa jyrkemmällä kulmallaan sopivaa jännitettä
uuden ja vanhan välille, luoden mielenkiintoisia sisätiloja kävijälle koettavaksi.
Materiaalivalinnat ottavat nekin vahvasti kantaa

olemassa olevaan. Merimakasiinista voi löytää samat
materiaalit eri väreissä sekä eritavoin käsiteltyinä. Uusi
ja vanha liittyvät saumattomasti yhteen luoden uutta,
mutta samalla eheää kokonaisuutta, joka tuottaa kävijöilleen miellyttävän ja rauhoittavan kokemuksen historian äärellä.
Kaikki laajennuksen materiaalit ikääntyvät kauniisti. Puuosien harmaantumaan jätetyt pinnat tuovat
mieleen pienet, puiset pajat, joissa sepät takoivat naulojaan. Tumma pelti sekä puuosien räystäät suojaavat
rakennusta rankalta meri-ilmastolta. Rakennus toteutetaan CLT-rakenteena.
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LEIKKAUS C-C 1:200

TILALLISUUS
Näyttelytila Kaskun kattomaailma on saanut inspiraationsa veneen kauniista ja käytännöllisestä rakenteesta. Näkyville jätetty puukattopalkkirakenne luo
mielikuvaa nurin käännetystä veneestä. Muutenkin
rakennuksen kattomaailma on mielenkiintoinen niin
sisältä kuin ulkoa: ulkoa nähtävät muodot voi hahmottaa myös sisällä, mikä tekee sisällä liikkumisesta
elämyksellistä. Matkalle laajennuksen kokoustilasta vanhan merimakasiinin ulko-ovelle mahtuu monta
luonteeltaan erilaista tilaa.

SISÄNÄKYMÄ NÄYTTELYTILA KASKUSTA.

