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Een museum als landmark in de haven van Helsinki. De meest iconische vorm voor een gebouw is een
kubus. Een kubus is ook een efficiënt volume voor een flexibel en duurzaam gebouw. Het nieuwe museum
is gesitueerd in het midden van de haven, en is eenvoudig te herkennen voor alle bezoekers die naar het
museum komen vanuit de stad. Het is ook duidelijk te zien voor alle schepen die de haven binnen varen.

An icon in the port of Helsinki. The most iconic volume for a functional building is a cube. A cube is also an
efficient volume for a flexible and sustainable building. The new building is situated in the heart of the port,
easily recognizable for all visitors that approach the museum from the centre of the city, and clearly visible
for all ships that enter the harbour.

De architectuur is gericht op een toegesneden perfectie. Aan de buitenkant is het museum een eenvoudig
herkenbare kubus, aan de binnenzijde heeft het een afwisselende en verrassende ruimtelijkheid. Als
museum is het een zeer levendig gebouw dat haar activiteiten elke dag op een andere manier aan de stad
laat zien. Bezoekers kunnen duidelijk waarnemen dat er altijd wat te doen is, en worden nieuwsgierig naar
wat er allemaal precies gebeurt.

The architecture, aims for a considerate perfection. On the outside the museum is an easily recognizable
cube, on the inside it is a very spacious and museum. The museum can be a very active and lively building
that shows its activities to the city of Helsinki every day in different ways. Visitors can clearly see that there
is always something happening in the museum and therefore will get curious to know what the museum
has to offer.

Helsinki verdient een museum van topkwaliteit in een tijdloos, ingetogen ontwerp.

Helsinki deserves a top-quality museum with a timeless, subdued design.
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Het nieuwe museum, gesitueerd in het midden van de haven, is eenvoudig te herkennen voor alle bezoekers die naar het museum komen vanuit de stad. Het museum is daarnaast ook duidelijk te zien voor alle schepen die de haven binnen varen.
The new building is situated in the heart of the port, easily recognizable for all visitors that approach the museum from the centre of the city. Additionally, the museum building is clearly visible for all ships that enter the harbour.
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Belangrijkste looproute voor bezoekers.
Main visitors flow.
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Als museum is het een zeer levendig gebouw dat haar activiteiten elke dag op een andere manier aan de stad laat zien.
The museum can be a very active and lively building that shows its activities to the city of Helsinki every day in different ways.
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