ålands sjöfartsmuseumin vanha osa ja uusi laajennus kadun puolelta keväällä 2012.

Ålands sjöfartsmuseum /
ahvenanmaan merenkulkumuseo
Vuonna 2012 valmistunut Ahvenanmaan merenkulkumuseon peruskorjaus ja laajennus on
suunniteltu yhteistyössä Kangas & Vuorinen arkkitehtien kanssa vuosina 2008–2012. Kangas
& Vuorinen arkkitehdit voittivat vuonna 2003 pidetyn arkkitehtikilpailun museon laajennuksesta. Arkkitehdit Mustonen Oy on vastannut projektissa vanhan osan peruskorjauksen arkkitehtiÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM
BYGGNADSHISTORISK UTREDNING 2008

suunnittelusta sekä inventoinnin ja rakennushistoriaselvityksen tekemisestä.
Ålands Sjöfartsmuseum sijaitsee Maarianhaminassa. Rakennus valmistui vuonna 1948 ja museo avautui yleisölle syyskesällä 1954. Vanhan museorakennuksen suunnitteli arkkitehti Jonas
Cedercreutz Ålands Nautical Clubin toimeksiannosta. Rakennuksessa alun perin ollut Ravintola
Nautical jatkaa museon yläkerrassa korjauksen jälkeenkin. Alkuperäinen museorakennus ja
sen tärkeimmät sisätilat on suojeltu asemakaavalla.
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Vuorinen & Kangas Arccitects Ltd
arkkitehdit mustonen oy

Ålands Sjöfartsmuseumin arkkitehtuurissa piirteet funktionalismista, yhdistyvät klassisismin ja
jopa 10-luvun arkkitehtuurin aiheisiin. Arkkitehtuuria rikastavat persoonalliset viittaukset merenkulkuun ja laivojen muotokieleen. Alkuperäinen näyttelysali on korkea tila, jonka pääosassa
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ovat komentosilta vanhan pääsisäänkäynnin kohdalla, näyttävät ikkunat kahdessa kerroksessa
sekä rotunda rakennuksen ”keulassa”. Näyttelysali on rakennettu Herzogin Cecilien kapteenin
hytin ympärille.
Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy voitti museon laajennuksesta pidetyn arkkitehtuurikilpailun
vuonna 2003. Laajennuksen yhteydessä vanhan ja uuden museon välille suunniteltiin maanalainen yhteys ja vanhan museon sisäistä liikennettä parannettiin uusien yleisö- ja huoltohissien. Ravintolan ja museon välille avattiin uusi porrasyhteys avulla. Myös toimisto- ja henkilökunnan tilat, keittiö- ja märkätilat sekä talotekniset järjestelmät uusittiin.
Museosalien suuret ikkunat avattiin ja kunnostettiin, jotta vanhan näyttelysalin komentosillalta
saatiin näköyhteys merelle ja naapurin museolaiva Pommerniin. Paavo Tynellin rakennukseen
suunnittelemat Taito Oy:n valaisimet kunnostettiin ja asennettiin takaisin.
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vasemmalla vanhaa osan julkisivuja kunnostuksen jälkeen.
alla merenkulkumuseon alkuperäisiä valaisimia.
alimpana näkymä vanhan ja uuden osan välistä kohti pommernia keväällä 2012.
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