
Kummel



Julkisivu länteen

Asemapiirros ja pohjapiirros 1:200

Julkisivu itään



Asemapiirros 1:400



Museokerroksen pohjapiirros 1:100

Museon suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Satamakonttori on uuden museon kaiken toiminnan keskus. Samassa 
yksikössä yhdistyvät info, lipunmyynti, kahvila ja satamatoiminnot. 
Konttorilta on esteetön näkymä kaikkialle ympäristöön.

Museorakennuksille tyypilliset umpiseinät on sijoitettu massan 
eteläpäähän. Samalla pohjoispääty tarjoaa esteettömät näkymät 
suurista ikkunoista kohti kaupunkia, satamaan ja väylälle.

Nykyiset merimakasiinin tilat tukevat museon toimintaa ja 
rakennukset on joustavasti yhdistetty toisiinsa. Suurten liukuovien ja 
katetun sisäpihan ansiosta makasiinin toiminta voi jatkua entisellään.

Henkilökunnan tilat on sijoitettu niveleen, josta on nopea pääsy sekä 
makasiinille että museoon.

Meri-ilmasto voi olla ankara. Uuden museorakennuksen 
merenpuoleinen julkisivu on harjalta laskeutuva sinkkikate. Se suojaa 
tehokkaasti tuulelta ja sateelta.

Museoon on osoitettu esteetön sisäänkäynti, liikuntaesteisten 
pysäköinti lähelle pääsisäänkäyntiä ja esteetön wc.



Pinta-ala- ja tilavuuslaskelma

Rakennuksen kokonaisala: 765 m2 

Rakennuksen tilavuus:  3160 m3

Alakerran pohjapiirros 1:100

Talotekniset laitteistot on sijoitettu alakertaan. Ilmanvaihto ja lämmitys 
pystytään tällöin järjestämään välipohjan kautta.

Vierasvenesatamalle osoitetut toiminnot ovat niinikään alakerrassa. 
Keittiö, pesuhuone ja sauna on sijoitettu sataman läheisyyteen ja 
kaikista tiloista on näkymät satamaan ja väylälle.

Alma-laivan pienoismalli sijaitsee rakennuksen korkeimmassa tilassa. 
Pienoismallia pääsee parhaiten tarkastelemaan yläpuolelta, museon 
kahvilatilasta. Parven lasikaiteiden myötä myös liikuntaesteisillä on 
esteetön näkymä mallille.

Suurten taitto-ovien ansioista pienoismalli on tarvittaessa helppo 
siirtää. Taitto-ovien kautta on osoitettu myös iv-koneiston haalaus ja 
kesäisin ovet voidaan avata tuuletusta varten.



Julkisivut 1:200 ja leikkaus 1:100

1.   Luonnollisesti harmaantuva käsittelemätön kuusilauta
2.   Tumman harmaa sinkkipelti
3.   Tumman ruskea-harmaa tiilimuuraus
4.  Lasi

Rakenneratkaisut ja materiaalit

Perustus on anturan päälle muurattu tiilisokkeli. Sokkelin korkeus 
kasvaa rakennuksen pohjoispäässä ja luo rakennuksen muurimaisen 
jalustan.

Runkona on massiivipuuelementti. Ulkoverhouksena käytetään 
luonnollisesti ja kauniin epätasaisesti harmaantuvaa, tiheäsyistä 
lehtikuusta.

Katemateriaali on meri-ilmastolle sopiva, tummaksi maalattu 
sinkkipelti.
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Näkymä näyttelytilasta



Näkymä kahvilasta



Julkisivuote ja leikkaus 1:200


