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Asema 1:400

Havainnekuva

Kristiinankaupungin saunapuiston etelälaidalle vanhan 
makasiinirakennuksen jatkeeksi suunniteltu merimuseo 
SUOJA ottaa paikkansa vanhojen puutalo korttelien ja 
60-luvun betonikerrostalo alueen rajalla varmasti jatkaen 
makasiini rakennuksen itälänsi -suuntausta. SOUJA suh-
tautuu puutalokorttelien ja kerrostalo alueen rajaan sitä 
korostaen raja vaikutelmaa jatkaen. Suunnitelma jakaa 
historiallisen saunapuiston selkeästi puukaupungin osak-
si jättäen taakseen lähiömäisen kerrostaloalueen. Puu-
taloalueen rakennuskantaa suuremmalla massalla SUO-
JA kiinnittyy myös kerrostalo kontekstiin. Vastarannan 
satamaalueen kevyet katosrakennelmat ovat toimineet 
SUOJAN innoituksena. Suunnitelmilla tavoiteltu telakk

SUOJAN suhde itse makasiini rakennukseen on kon-
trastinen, mutta perinteitä kunnioittava. Harjakattoinen 
yksinkertainen suorakaidemassa on aukoitettu päät-
täväisesti hallirakenteeseen sopivasti. Historiallisen ulot-
tuveeden suunnitelmaan tuovat ennen rantaan saakka 
ulottuneiden talousrakennusten kaltainen asemointi.
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SUOJAN toiminnallinen kokonaisuus rakentuu vanhan makasiini rak-
ennuksen näyttelytilan jatkeeksi suunnitellusta uudesta näyttelytilasta, 
joka yhtyy makasiinni rakennukseen lasisella käytävällä vanhan oviau-
kon kohdalta. Näyttelytila rajautuu uusista aulatiloista parvella, jonka 
alaosan lasitus jakaa näyttelytilan alatiloista. SUOJAN sisäänkäynti si-
jaitsee keskellä rakennusta. Keskeisen infopisteen ja kahvilan keittiön 
ympärille aulatilan jatkeeksi ovat sijoitetut ALMA -laivan pienoismalli ja 
etelään avautuva kahvilasali. Luokkatila toimii kahvilan jatkeena siirryt-
täessä kohti rakennuksen itäpäätyä. Itäpäädyssä meren rannalla sijait-
see vierasvenesataman tilat, joiden käyttö on mahdollista niin ulkokaut-
ta kuin aulasta käsin sisäkautta. Myös WC- tiloihin käynti on mahdollista 
sisä- että ulkotiloista. Henkilökunnan tilat siijoittuvat omaan eteläiseen 
siipeen. IV-kone huoneelle tilaa on kattorakenteissa. 

Kerrosala: 750m2 + parvi 20 m2
Tilavuus: 4104,1 m3

pohja 1:200

Havainnekuva

Näyttely 
286 m2

Vanha Näyttely tila
260 m2

Alma
40m2

Parvi 
20m2

näyttelyeteinen
15 m2

Luokka
50 m2

Vaate säil.
13 m2

tekniikka
50 m2

varasto
5 m2

Aula
20 m2

kahvila 
40 m2

info/keittiö
10m2

Työtila
30 m2

varasto
50m2

Sos.tila
8 m2

WC
4,5 m2

WC
5 m2 WC

5 m2
keittiö
14 m2

PH
6,8 m2

Grilli

Terassi

suihku
5 m2

Sauna
7,8 m2

Arkisto
8 m2
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Kahvila tilan ja luokkatilan jakaa toisistaan 
taittoseinä, jonka ansioista kahvilatila voi 
laajentua luokkatilaan. Tämä mahdollistaa 
suuremman kahvilatilan juhlien ja tapahtum-
ien käyttöön. 

SUOJAN sisään mahtuu myös laaja sis-
äänkäyntiä korostava ja kahvila tilaa kesäisin 
laajentava katettu terassi, johon valo on otet-
tu katon etelälappeelta kattoikkunoin. Teras-
sin itäpäädyssä vierasvene sataman keittiöön 
ja saunatiloihin liittyy grillausalue.

Materiaaleiltyaan SUOJA on yksinkertainen. 
Puiset käsittelemättömät pääjulkisivut rajaa-
vat taakseen ulkona lämpimäksi sävytetyn ja 
sisätiloissa käsittelemättömän puisen sisus-
tan. Katto on sinkittystäteräksestä harmaaksi 
maalattu konesaumakatto. Sisäänkäyntiä ja 
ssisätilojen tilallisuutta on korostettu merellis-
en värisillä seinillä ja seinäkkeillä.

1  käsittelemätön lehtikuusi
2  sävytetty kuusipontti lauta
3 valkoiseksi maalattu puu
4  harmaaksimaalattu sinkittypelti
5  puhtaaksivalettu betoni
6  lasi
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