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FORUM MARINUM -SÄÄTIÖ 

Toimitusjohtaja Tapio Maijala  

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus 

Merikeskus Forum Marinum on merenkulun valta-

kunnallinen erikoismuseo, merivoimien historian 

museo sekä merihenkinen vierailu-, kokous- ja 

tapahtumapaikka. Museona Forum Marinum on 

erikoisalansa toiminnan kehittäjä. Forum Marinum 

tekee kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyötä 

korkeakoulujen, museoiden sekä useiden yksityisten 

ja julkisten tahojen kanssa. Toiminnassa nouda-

tetaan museotyön eettisiä sääntöjä. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Taloudelliset ja rakenteelliset muutostekijät edel-

lyttävät luovaa otetta ja toiminnan jatkuvaa 

arviointia. 

Digitalisoituminen muuttaa museoiden työ- ja käyt-

tötapoja sekä luo mahdollisuuksia uusille 

palveluille. 

 

 

 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Forum Marinum toiminnalla pyritään osaltaan tuke-

maan Turun kaupungin strategisia tavoitteita 

lisäämällä vetovoimaisuutta ja täydentämällä ta-

pahtumatoimintaa. 

Forum Marinum on kansainvälisesti verkostoitunut 

korkeatasoinen ja vetovoimainen merellisten kult-

tuuri- ja matkailupalvelujen tuottaja ja kehittäjä 

sekä tapahtuma- ja kohtaamispaikkana aktiivinen 

toimija. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: Aitous, am-

mattitaito ja asiakaslähtöisyys. 

Osallistutaan valtakunnallisesti oman erikoisalan 

museo- ja tallennustoiminnan kehittämiseen. Kartu-

tetaan harkiten merenkulun valtakunnallisen 

erikoismuseon ja Suomen merivoimien museon kan-

sallista kokoelmaa sekä huolehditaan yhteistyössä 

Åbo Akademin merihistorian laitoksen kanssa arkis-

toaineistojen ja kokoelmien saavutettavuuden 

lisäämisestä.  

Osallistutaan aktiivisesti ja näkyvästi sekä kansain-

välisesti verkottuneena oman erikoisalan 

keskusteluun sekä toimitaan asiantuntijana oman 

erikoisalaa koskevissa asioissa. 

Etsitään kokoelmille asianmukaiset, osastoitavat 

säilytystilat ensisijaisesti yhteistyössä Turun museo-

keskuksen kanssa ja ylläpidetään museolaivoja 

siten, että niiden kunto ja museoarvo säilyvät. 

Näyttelytoiminnassa panostetaan ajankohtaisiin, in-

novatiivisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin 

teemoihin sekä asiakaslähtöisyyteen. 

Tuetaan Turun kaupungin tapahtumatoimintaa tar-

joamalla kaupungille ja muiden tapahtumien 

tuottajille laadukas infrastruktuuri ja järjestetään 

oman erikoisalan tapahtumia verkostoitumalla alan 

museoiden, yliopistojen, yritysten ja kolmannen 

sektorin kanssa. 

Ylläpidetään kokoustoimintaa näkyvyyttä ja taloutta 

tukevana keskeisenä toimintakokonaisuuden osana. 

Toiminnan perustana on tasapainoinen talous, joka 

perustuu Turun kaupungin, opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä Sotamuseon rahoitukseen 

ja omaan tuottoon. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

Kävijämäärä/vuosi, henkilöä 171 481 175 000 175 000 180 000 185 000 190 000 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Mielenkiintoiset vaihtuvat näyttelyt ja yleisötapahtumat, maltillinen hinnoittelu ja tehokas viestintä. Lisäksi osallistutaan hankkeisiin, joiden tavoitteena on tehdä 
kulttuuria näkyväksi ja houkuttaa sen ääreen. 

Näyttelyjen määrä, kpl 
 

10 10 10 10 10 10 

Merellisten tapahtumien määrä 10 15 10 10 10 10 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Tuotetaan omia ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä vaihtuvia näyttelyjä sekä tarjotaan tilat ulkopuolisille piennäyttelyille.   

Tarjoamalla kaupungille ja muiden tapahtumien tuottajille laadukas infrastruktuuri ja järjestetään oman erikoisalan tapahtumia verkostoitumalla alan museoiden, 
yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, % 33,0 33,0 33 33 33 33 

Pääsylipputulot (1.000 €) 228 280 290 300 320 330 

Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) 
Kh 17.12.2015 § 561 2016-2018 

574 574 574 574 574 574 

Kaupungin avustukset (1.000 €) 260 260 160 160 160 160 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

Henkilöstömäärä 31.12. 17 17 17 17 17 17 

Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantami-
nen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle. 

Uusia väliaikaisia 

säilytystiloja on 
otettu käyttöön. Ko-
koelmien 
digitointiastetta on 
pystytty selkeästi 
parantamaan. 

Pienoismallien varas-
tonäyttely. 

Kokoelmaprofiilien 
laadinta. Digitointi-

asteen 
parantaminen. 

Tauluvaraston kun-

nostus ja taulujen 
konservointi. Konser-
vointisuunnitelman 
laadinta. Digitointi-

asteen 
parantaminen. 

Valokuvauskokoel-

mien järjestäminen. 
Taulujen ja esinei-
den konservoinnin 
jatkaminen Digitoin-
tiasteen 
parantaminen. 

Säilytystilaratkaisut 
yt Turun museokes-
kus. 

Venekokoelman kun-
nostus- ja 
säilytyssuunnitelman 

laadinta. 

Laivat ja alukset 
  

Suomen Joutsenen 
riki- ja kansityöt 
tehty suunnitellusti. 

 

Suomen Joutsen kun-
nostusprojekti (vv 
2016-2019) saatu 

päätökseen. Keihäs-
salmi telakoitu ja 

kunnostettu. 

Alusten ylläpito, 
nosturien kunnostus. 

Alusten ylläpito, 
nosturien kunnostus. 

Vetäjä V telakointi.  

Näyttelyt ja näyttelytilat 

KM:n ullakoa suun-

nittelu Merikeskus 
Turun esittelytilaksi. 
Merivoimien juhla-
vuoden näyttelyt 
toteutettu.  

KM:n ullakon suun-
nittelu. 

Keihässalmen näyt-
tely valmis. 

KM:n ullakon korjaus. 
Sigynin näyttely. 

Etäkohteiden näyttelyt 
(Forssa, Isosaari). 

KM:n ullakko korjauttu 
ja merikeskusnäyttely 

valmis. 

Risteilymatkustuksen 
näyttely. Suomen 
Joutsen 120 v. 

 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 965 990 1 000 1 010 1 020 1 030 

Oman tuoton osuus/kaikki tuotot, % 33,0 33,0 33 33 33 33 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €) -510 -520 -520 -520 -520 -520 

Tilikauden tulos (1.000 €) 29 5  0 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 790 900 900 900 900 900 

 
Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) taseen  
(konsernitaseen) loppusummasta:   
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Vuosi 2020: 
Vuosi 2021: Kokoelmatilojen kehittäminen 110 000 
Vuosi 2022: Risteilymatkustuksen näyttely 220 000 
Vuosi 2023:  

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN: 

Käyttötalous perustuu Turun kaupungin ja valtion 

toiminta-avustuksiin ja omaan tuottoon, jonka osuus 

käyttötalouden tulosarviosta on n. 33 %. Oma osuus 

pyritään säilyttämään korkealla tasolla. Palvelusopi-

mus Turun kaupungin kanssa antaa varmuutta 

toiminnan ja talouden suunnitteluun tuleviksi vuo-

siksi.  

Investoinnit näyttelyihin, kokoelmiin ja infraan vaa-

tivat jatkossakin erillisrahoituksen. Uusia rahoitus-

muotoja kartoitetaan 

  

Talouden osalta perusasiat ovat kunnossa. Toimin-

taa tullaan kehittään, uusittavan strategian 

mukaisesti, entistä mielenkiintoisemman ja aktiivi-

semman merikeskuksen suuntaan.  

 

 


