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ESIPUHE

Kulttuuripääkaupunkivuodella 2011 oli suuri merkitys Turulle.
Tuolloin keskiöön nostettiin ennakkoluuloton yhteistyö ja yllättävät lähestymistavat. Turun museokeskus teki yhteistyötä tiedekeskus Heurekan kanssa:
yhdessä toteutettiin Tuli on irti -näyttely Logomoon. Yleisö piti toiminnallisesta
ja vuorovaikutteisesta näyttelystä, ja erityisesti Turun palosta kertova elämyksellinen multimediateatteri jäi kävijöiden mieleen.

Keto & Vahteran autokorjaamon verstastilassa Nummenmäellä, 1934. Kuva: H. Attila, TMK/valokuvakokoelma

Suurnäyttelyn innoittamana niin kaupunkilaisten kuin päättäjienkin keskuudesta nousi esiin toive saada Turkuun oma historian museo, joka mahdollistaisi
vastaavien, kekseliäiden ja kokemuksellisten näyttelyiden tuottamisen.
Tätä esiselvitystä Historian museosta on valmisteltu vapaa-aika-toimialalla ja
museopalveluissa kaupunginhallituksen toimeksiannosta (kh 16.1.2012 §22).
Valmistelutyölle otettiin kunnianhimoinen tavoite: uudenlaisen tulevaisuuden
museon konseptointi.
Valmistelua ryhdyttiin alusta asti tekemään yhdessä turkulaisten kanssa
Unelmien museo -projektissa. Keväällä 2017 museotoiminnan kehittämisen
ideoiden ja ajatusten keruu jatkuu avoimessa kansalaistilassa Turun keskustassa ja kesällä pop up -kontissa jokirannassa.
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on toteuttanut museopalveluiden kanssa osallisuusverstaita, joissa on kerätty ideoita museon
konseptiin mahdollisimman laaja-alaiselta osallistujajoukolta. Lisäksi osana
valmistelua Vaasan yliopiston Levón-instituutilta on tilattu selvitys uuden
museon liiketoimintaluonnoksesta ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista.
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Levón-instituutin raportit ovat tämän
esiselvityksen liitteenä.
Uuden museon toteutuksessa on keskeistä yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus eri yhteisöjen kanssa. Koko perheen matkailukohteena museo
uudistaa käsityksiä siitä, mitä kaikkea museo voi olla.

Minna Sartes
Toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala
Valmistelu: Toimialajohtaja Minna Sartes, museopalvelujohtaja Olli Immonen
Työryhmä: Pia Hovi-Assad, Joanna Kurth, Sunniva Solstrand, Maarit TalamoKemiläinen, Henna Ylänen
Kansi: Vapunviettoa Kauppatorilla, 1941.
Kuva: Turun Sanomat, TMK/valokuvakokoelma
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VAIKUTA TULEVAISUUTEEN – TEE HISTORIAA!
Turku on Suomen vanhin kaupunki. Kaupunki, jolla on keskeinen rooli kansakuntamme vaiheissa. Täällä menneisyys on läsnä arkeologisten kerrostumien, merkittävien historiallisten
rakennusten, museoiden ja laajojen museokokoelmien kautta osana kaupungin identiteettiä.
Turussa ei kuitenkaan ole paikkaa, jossa kerrottaisiin Turun tarina ja joka laajemmin esittelisi maamme historiaa ja sen asukkaiden tarinoita.
Historian museo on Suomen historian museo, Turun historian museo ja samalla paljon
enemmän kuin museo. Historian museo yhdistää tiedekeskusten, elämyspuistojen ja luovien
kaupunkitilojen parhaat ominaisuudet ketterään pop up -kokeilukulttuuriin ja yllättäviin
yhteistyökuvioihin. Elämykselliset näyttelykohteet mahdollistavat monien eri tarinoiden
kertomisen.
Historian museo toimii lähtöpisteenä, joka avaa erilaisia menneisyyden tasoja ja reittejä
osaksi ympäröivää kaupunkitilaa. Museossa viihdytään ja vietetään aikaa. Se luo uusia
yhteistyön muotoja ja saattaa erilaisia toimijoita yhteen. Uudenlainen museo on satsaus k
oko Turun kulttuurikentän kehitykseen. Museo toimii matkailullisena magneettina, joka
tukee olemassa olevia museoita ja muita kulttuuritoimijoita, sekä vahvistaa Turun brändiä
merkittävänä eurooppalaisena kulttuurikaupunkina.
Yhteisön viisaus jalostuu jaetuista kokemuksista – menneistä ja tulevista. Historia on läsnä
jokaisessa hetkessä, mutta tulevaisuus tehdään tässä ja nyt. Innostumalla, kokemalla ja
tutkimalla yhteistä menneisyyttä rakennetaan hyvinvoivaa tulevaisuutta.

Förin kyydissä, taustalla Aurajokisuun telakka-alue, 1961.
Kuva: Keijo Hakanen, TMK/valokuvakokoelma

Turku on
eurooppalainen
kulttuurikaupunki ja
kaupunkikulttuurin
edelläkävijä.
Kaupunkistrategia
2029
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TURKU ANSAITSEE UUDEN MUSEON

Kaupunkimme ansaitsee Historian museon, jossa kävijät voivat kokeilla ja tehdä, osallistua
ja tutkia, pelata ja sukeltaa virtuaalimaailmaan. Museossa Turun keskeinen rooli Suomen
historian käännekohdissa nousee ensimmäistä kertaa keskiöön. Käyntikohteena Historian
museo rinnastuu tiedekeskuksiin, jossa erilaiset ilmiöt ja teemat otetaan haltuun tekemällä
oppien.
Historian museon avoin oppimisympäristö innostaa ajattelemaan ja ruokkii mielikuvitusta.
Digitaalisesti älykkäässä paikassa historia syttyy elämään uuden teknologian mahdollistamien ratkaisujen kautta, ja sisältöjen avautumista tuetaan helposti käytettävillä sovelluksilla
ja välineillä. Suuntana on tulevaisuus: menneisyyden päätökset vaikuttavat meihin, ja me
vaikutamme päätöksillämme kauas tulevaisuuteen.

HISTORIAN MUSEO KERTOO TARINOITA TURUN JA SUOMEN HISTORIASTA
Tuhansien vuosien esihistoriasta
• Aurajokilaakson rikkaassa maaperässä kukoistavasta kaupankäynnistä ja asutuksesta.
Keskiaikaisesta korkeakulttuurista
• Turusta Suomen hallinnollisen alueen kiistattomana keskipisteenä: henkisen ja maallisen
vallan tyyssijana.
Uudistusten ja tieteen portista
• Kansainvälisen yliopistokaupungin vilkkaista yhteyksistä osana Itämeren alueen
merkittävien kaupunkien ketjua.

Rakastavaiset Ruisrockissa, 1979.
Kuva: Anneli Aro, TMK
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Sivistyksestä ja taiteesta
• 1700-luvun kaupungin valokiilaan asettuvasta edistyksellisestä kulttuurielämästä ja
toisaalta varjoisista kohtaamisista osana laitakaupungin arkista selviytymiskamppailua.
Turun palosta ja tuhkasta nousemisesta
• Vuoden 1827 suurpalon jättämästä traumasta ja kaupungin sinnikkäästä jälleenrakentamisesta.
Teollisuuden ja innovaatioiden synnystä
• 1900-luvun taitteen Turusta oivaltavien keksintöjen ja teollisuuden kehityksen
edelläkävijänä. Aatteista, ismeistä ja ajan hengestä.
Sodista ja jälleenrakennuksesta
• Yhteiskuntajärjestyksen murroksesta, uusista asenteista, telakkateollisuuden kaupunkikuvaan jättämistä jäljistä, sekä muodin, designin ja kulttuurin alojen kehityksestä.
Lähihistoriasta
• Turussa järjestetystä ensimmäisestä rock-konsertista, ensimmäisen tv-vastaanottimen
valmistuksesta, ksylitolin kehittämisestä, Suomen ensimmäisen kirjastoauton käyttöönotosta ja ensimmäisen hernekeittosäilykkeen purkittamisesta.
Tulevaisuudesta
• Menneisyyden ja nykyisyyden päätösten vaikutuksista kauas tulevaisuuteen.
Turusta vuonna 2129.

Historian
museo uudistaa
käsitystä siitä,
mitä kaikkea
museo voi
olla.

Leo Jokinen: Prässääjät (1973). Turun kaupungin taidekokoelma.
Kuva: Liisa Hinkkanen, TMK
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HISTORIAN MUSEO ON
Kokemuksellinen
• Historian museossa menneisyys tulee iholle. Näyttelykohteissa voi tuntea vanhan
raitiovaunun tärinän, haistaa Turun palon katkun tai kuulla puhetta murresimulaattorin
kääntämänä. Historiaa voidaan pelata, museossa saa koskea ja leikkiminen on sallittu.
Vuorovaikutteinen
• ”Minä olen historian museo.” Jokainen kävijä kantaa mukanaan ainutlaatuista geneettistä
ja kulttuurista historiaa, jokainen tarina on erilainen. Museon sisällöt muokkautuvat
kävijöiden syöttäessä niihin omia kokemuksiaan. Virtuaalisessa rakkauslukko-seinässä voi
selata historiallisia rakkaustarinoita ja tallentaa oman tarinansa uudeksi lukoksi. Tehdastyöläisten, vähemmistöjen tai lähiöiden Turku on näyttelyn arvoinen aihe. Museo kutsuu
erilaisia yhteisöjä kirjoittamaan oman tarinansa kaikkien kuultavaksi. Me kaikki jätämme
jäljen.
Moniääninen
• Turkulaiset merkkihenkilöt kiinnittyvät museossa kaupungin todellisiin paikkoihin ja
elettyihin tiloihin. Samoista kortteleista löytyy kiinnostavia arkisia tarinoita, ilon- ja
huolenaiheita. Museossa voi etsiä itselleen menneisyyskaiman ja seurata hänen elämäänsä
kehdosta hautaan. Menneisyyden moninaisuuden näkyväksi tekeminen auttaa rakentamaan suvaitsevaa nykyisyyttä.

Piirustuksia unelmien museosta. Unelmien museo -hanke, TMK
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Yhteisöllinen
• Historian museo on kaikkien museo, joka edistää kaupunkilaisten yhdenvertaisia
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Saavutettava kokonaisuus suunnitellaan yhdessä
kaupunkilaisten kanssa. Museossa jaetaan tietoa ja opitaan uutta. Kävijät voivat kiinnittää
interaktiiviselle Turun kartalle merkityksellisen elämäntapahtumansa tai vinkata
toisilleen kotikulmien parhaat eväsretkikohteet. Museo on silta paikalliseen kulttuuriin.
Museoon pistäydytään usein, siellä viihdytään ja vietetään aikaa.
Uudistuva
• Museota uudistetaan kekseliäästi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Näyttelytekniikkaa,
sovelluksia ja pelejä kehitetään yhteistyössä muun muassa oppilaitos- ja yritysyhteistyönä.
Kävijä voi selvitä kiperistä tilanteista historiallisessa huonepakopelissä tai mitellä
kestävyyttään simuloidussa juoksukilpailussa Paavo Nurmen kanssa.

Turun
ainutlaatuisen
historian ja
elämyksellisen
kokeilukulttuurin
yhdistäminen luo
tilan uusille ideoille,
lähestymistavoille
ja oppimiselle.

Museon
vuorovaikutteinen
kokemus ulottuu
seinien ulkopuolelle.

Piirustuksia unelmien museosta. Unelmien museo -hanke, TMK
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HISTORIAN MUSEON KOKONAISUUS

MUSEO MUODOSTUU VIIDESTÄ TOISIAAN TUKEVASTA
TOIMINNALLISESTA OSASTA:
1. Päänäyttelytila Priima
2. Suurnäyttelytila Prikka
3. Kansalaistori Plaani
4. Digitaaliset palvelut
5. Yhteistyötoimijoiden tilat
Museokokonaisuudessa jokaisella toiminnallisella osalla on oma erottuva profiilinsa.
Esiselvitykseen kirjatut tilojen tämänhetkiset nimet ovat työnimiä.
Erilaisilla painotuksilla museo mahdollistaa korkeatasoiset ja tinkimättömät tuotannot,
houkuttelee laajasti erilaisia matkailijoita ja palvelee kaupunkilaisia.

Unelmien museo, stillkuva videosta. Mia Mäkelä, Unelmien museo -hanke, TMK
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1. PÄÄNÄYTTELYTILA PRIIMA – ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA!

Päänäyttelytilan kohderyhmä ovat lapsiperheet ja matkailijat. Päänäyttely Priima on koko
perheen elämys, jonne palataan yhä uudelleen.
Suomen historia ja Turun kaupungin ainutlaatuinen tarina heräävät päänäyttelyssä eloon.
Syntymästään asti Turku on ollut eurooppalainen kohtaamispaikka, jossa lähialueiden kulttuuripiirit ovat eläneet rinnakkain tuottaen uusia ideoita ja hedelmällistä vuorovaikutusta.
Turku esiintyy merkittävien kehityskaarten ja mielenkiintoisten ilmiöiden syntysijana, jolla
on ollut keskeinen vaikutus Suomen kehitykseen. Niin maamme koulutuksen, talouden,
kulttuurin, kaupan, teollisuuden, taiteen, tieteen, merenkulun kuin tiedonvälityksenkin
juuret ovat Turussa.
Ensimmäisenä Suomessa! -kokonaisuus vie kävijän elämykselliselle matkalle, jossa on
mahdollisuus kuulla tarina Suomen ensimmäisestä ukkosenjohdattimesta, rötösherrajutusta,
tupakkatehtaasta, valokuvasta, tietokoneohjatusta puhelinkeskuksesta, koulutetusta kätilöstä, sokeritehtaasta, jalkapallo-ottelusta, julkisesta mielenosoituksesta, naisprofessorista,
kirjastoautosta tai hernekeittosäilykkeestä.
Esimerkkejä mahdollisista näyttelykohteista:
Istu kyytiin! Matka Suomen historian halki
Kävijät istuvat vaunuihin jotka matkaavat läpi historian. Vaunu liikkuu hitaasti ympärille
heijastetun vaihtuvan maiseman halki. Äänet, tuoksut ja tuntemukset muuttuvat matkan edetessä. Alkumatkassa tärisevinä kärryinä kolisevan vaunun kyyti muuttuu sitä tasaisemmaksi
mitä lähemmän nykyhetkeä tullaan. Maisema muuttuu, kylä kasvaa kehittyväksi kaupungiksi.
Kuka suomalainen merkkihenkilö olet?
Tunnistusohjelma löytää sinua eniten muistuttavan historian merkkihenkilön ja kertoo hänen
tarinansa. Löydätkö myös muita samankaltaisuuksia?
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Päänäyttelyssä kokoelmien helmet avaavat näkökulmia menneisyyteen, ja uuden tekniikan
avulla kävijä siirtyy katsojasta tekijäksi. Aitojen esineiden ja kuvien rinnalle nousevat
3D-mallinnokset, lisätty todellisuus sekä vuorovaikutteisuus ja kokeilukulttuuri. Museokäynnistä tulee räätälöity elämys: kävijä voi seurata teemoitettuja aihekokonaisuuksia tai tutustua
yksittäisiin kiehtoviin kokoelmaesineisiin. Suomen historiaan tutustumisen lisäksi vierailun
voi tehdä esimerkiksi turkulaisten keksintöjen museoon, arjen historian museoon, vähemmistöjen museoon tai merkkihenkilömuseoon.
Vuorovaikutteinen päänäyttely heijastaa ajankohtaisia ilmiöitä. Kokonaisuus elää ja muuttaa
muotoaan jatkuvasti: näyttelykohteita ja sisältöjä päivitetään yhteistyössä kaupunkilaisten,
yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Museo on jaetun
asiantuntijuuden
foorumi, jossa kulttuuri
tekee hyvää.

Turku on
kaupunki, jossa
historia ja
tulevaisuus
lyövät kättä.
Kaupunkistrategia
2029
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Paavo Nurmi juoksee.
Kuva: Turun Sanomat, TMK/valokuvakokoelma

2. SUURNÄYTTELYTILA PRIKKA – KUNNIANHIMOISESTI
KOHTI KANSAINVÄLISTÄ YLEISÖÄ

Suurnäyttelyiden pääkohderyhmä ovat matkailijat, ja tuotantojen keskiössä on matkailullisen
vetovoiman lisääminen. Vaihtuvien näyttelyiden tilaan toteutetaan suurta yleisöä kiinnostavia tuotantoja, joissa hyödynnetään isoja eurooppalaisia kiertonäyttelyitä ja kansainvälisiä
verkostoja.
Verkostojen kehittäminen pohjaa olemassa oleviin kansainvälisiin kontakteihin, mutta
toteutuakseen suurtuotannot vaativat myös paljon uutta panostusta ja pitkäjänteistä
yhteistyön rakentamista, joka voi alkaa vasta kun museon toteutusaikataulu on tiedossa.
Ensimmäisen kansainvälisen näyttelyn toteutus ajoittuu vuoteen 2025. Ennen ensimmäistä
kansainvälistä näyttelyä suurnäyttelytila toimii myös vuokrattavana tapahtumatilana –
tilanteen mukaan tapahtumia voidaan jatkossa järjestää myös näyttelyiden väleissä.
Historian museolle rakennetaan johdonmukaisesti maine merkittävien näyttelykokonaisuuksien tilana. Tulevaisuudessa Turussa on mahdollista esitellä esimerkiksi Tutankhamonin
aarteet, Star Wars -maailma, Rolling Stones -näyttely tai dinosaurusten aika. Avausnäyttelyn
huolellinen valinta ja profilointi on tärkeää museon konseptin onnistumiselle. Ensimmäinen
suuri kansainvälinen näyttely tarjoaa uuden tilaisuuden nostaa museo kansainvälisten
matkailualan toimijoiden ja turistien tietoisuuteen. Suurnäyttelyihin satsaaminen on uusi
askel Turun kansainvälisen vetovoiman lisäämiseksi.

Turun
monipuolinen, vireä
kaupunkikulttuuri
ja ympärivuotinen
tapahtumatarjonta
vahvistavat alueen
kilpailukykyä ja
hyvinvointia.
Kaupunkistrategia
2029
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3. KANSALAISTORI PLAANI – KOHTAAMISIA KAUPUNGISSA

Kansalaistorin pääkohderyhmä ovat turkulaiset ja lähiseutujen asukkaat. Kaupunkilaisten ja
kaupungin tarpeisiin muokkautuvassa avoimessa ja vapaassa tilassa sijaitsevat info-, kassa-,
ja museokauppapalvelut sekä ruokakaupunkikonseptiin kytkeytyvä kahvila-ravintola.
Kaupunki hyödyntää museota laajasti osana brändiään. Kansalaistorista muodostuu
Turku-vierailukeskus, joka palvelee matkailijoita ja tekee Turku-brändin eri ulottuvuuksia –
ihmisiä, teollisuutta ja merta – tunnetuksi. Kaupungin omat toimijat ja yhteistyökumppanit
näkyvät vahvasti Plaanin tilassa, jonne niin ohikulkevien kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin on helppo pistäytyä.
Kansalaistori mahdollistaa yhteisten asioiden, esimerkiksi kaavoituksen, koulutusyhteistyön
tai kärkihankkeiden käsittelyn kaupunkilaisille helposti saavutettavalla ja lähestyttävällä
foorumilla. Kansalaistorilla järjestetään eri kohderyhmiä kiinnostavia tapahtumia, ja se on
myös olohuonemainen tila vapaamuotoiselle ja rennolle oleskelulle.
Kansalaistorilla sijaitsevat erilliset monitoimitila Frami ja tekijätila Manu. Frami on tila
kaupunkilaisten, kolmannen sektorin, yritysten, oppilaitosten sekä kaupungin omien
projektien esittelyyn ja osallistamiseen.
Tekijätila Manu puolestaan mahdollistaa erilaiset luovat tee-se-itse -projektit, joissa historia
ja kulttuuriperintö ovat tuoreen designin polttoainetta. Manussa ammennetaan inspiraatiota
kokoelmien runsaudesta ja sovelletaan hyviä ideoita uusiin nykypäivän käyttötarkoituksiin.

Museossa
yhteinen kulttuuriperintö on raakaainetta sinun
projekteillesi. Etsi,
löydä, sovella,
tutki, kehitä ja
osallistu.

Museo luo tilan
kaupunkilaisten
rohkeille ja
luoville avauksille.
Mitä sinä haluaisit
toteuttaa?

Unelmieni museossa on…
Unelmien museo -hanke, TMK
14

4. DIGITAALISET PALVELUT – MUSEO KAIKKIALLA JA KAIKKIEN SAATAVILLA

Digitaalisten sovellusten avulla museo laajenee seiniensä ulkopuolelle ja lisätty todellisuus
tuo Turun historian eri aikakaudet, tapahtumat ja kulttuuriympäristöt eläviksi tässä hetkessä.
Digitaaliset palvelut ovat saavutettava ja saumaton osa museon kokonaisuutta, ja niiden
käyttäjä on myös museon kävijä. Turun historiaan tutustuminen on mahdollista mistä päin
maapalloa hyvänsä.
Historian museon digitaaliset palvelut rikastuttavat kokemusta kaupunkitilasta. Älylaitteen
kautta on mahdollista pelata historian käännekohtia, ja lisätyn todellisuuden tekniikan avulla
on esimerkiksi mahdollista yhdistää museo ja vanhan Turun kulttuuriympäristö. Sovellukset
ja museosta lähtevät kierrokset tukevat myös alueelle sijoittuneiden kahviloiden, ravintoloiden, gallerioiden ja luovan työn tilojen toimintaa.
Digitaaliset palvelut mahdollistavat vaivattoman palveluiden käyttämisen. Hyvin suunniteltu
kokonaisuus huomioi kävijän koko asiakaspalvelupolun: palvelu tarjoaa yhteyden esimerkiksi
joukkoliikennepalveluihin, sääkarttoihin, ravintola- ja majoituspalveluihin, mahdollistaa niin
pääsylippujen kuin kahvihetkenkin joustavan etukäteisvaraamisen ja oston, sekä suosittelee
automaattisesti muuta kaupungin tarjontaa. Turun brändituotteet, museokaupan mielenkiintoiset löydöt ja museon palvelutuotteet ovat vain klikkauksen päässä.
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5. YHTEISTYÖTOIMIJOIDEN TILAT

Historian museo on avoin uusille ja yllättävillekin
yhteistyömuodoille. Mielenkiintoisilla yhdistelmillä
museo tavoittaa laajemman ryhmän kävijöitä ja vahvistaa
brändiään uudenlaisena museona.

Museossa
kohtaavat matkailijat,
ideoiden etsijät, luovan
talouden osaajat,
kulttuurin kuluttajat,
elinikäiset oppijat ja
vapaa-ajan
viettäjät.

Museon yhteydessä voi toimia esimerkiksi elokuvateatteri,
kiipeilykeskus, pakopeliyrittäjä, tapahtumatuotantotoimisto
tai sisäleikkipuisto.
Yhtenä mahdollisena kumppanina on noussut esiin muun muassa Suomen evankelisluterilainen kirkko, jolla on ollut historian eri vaiheissa keskeinen rooli ihmisten arjessa, arvomaailmassa ja yhteiskunnassa.
Yhteistyötoimijat toimivat sisäänheittäjinä, jotka houkuttelevat epätyypillisiä museokävijöitä.
Sama toimii myös toisin päin: yhteistyötoimijat saavat uusia kävijöitä museoon saapuneista
matkailijoista ja hyötyvät museon valmiista palvelukokonaisuudesta.
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KULTTUURIMATKAILUN VETONAULA

Historian museo toimii matkailun vetonaulana, joka vetää puoleensa koti- ja ulkomaisia
kävijöitä. Museo on kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikka ja aktiivinen paikallinen toimija.
Historian museo on tulevaisuuden museo, joka konkretisoi Turun kaupungin roolin eurooppalaisena kulttuurikaupunkina. Turku profiloituu laadukkaiden museoiden ja kulttuuri-instituutioiden kaupunkina, joka arvostaa asukkaitaan, panostaa tulevaisuuteen ja vetää puoleensa
matkailijoita. Museoiden kansainvälinen näkyvyys on hyvä ja potentiaali laajaa kiinnostusta
edistäville palkinnoille ja tunnustuksille merkittävä.
Museoilta odotetaan uudenlaisia palveluja ja kokemuksia sekä luovaa, rohkeaa ajattelua.
Muun muassa Lontoo, Bergen ja Aarhus ovat nostaneet museot kaupunkistrategiansa
keskiöön. Historian museo tukee jo olemassa olevien museoiden lisäksi myös muita
Turun kulttuuritoimijoita ja kulttuuritarjonnan kehittymistä.
Historian museo houkuttelee Turkuun kulttuurista kiinnostuneita
matkailijoita ympäri vuoden. Elämyksellisenä nähtävyytenä
museon kävijäpotentiaali on suuri. Tavoitteena on toteuttaa
Turkuun lapsille ja lapsiperheille sopiva käyntikohde, joka
on kiinnostava myös muiden kohderyhmien mielestä. Sekä
kotimaiset että ulkomaiset matkailijat kuluttavat lähitalousalueen ja kaupunkikeskustan palveluja ja vahvistavat siten
aluetaloutta. Museoon tullaan läheltä ja kaukaa, yhä uudelleen.
Museon kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä tuottamat
vetovoimatapahtumat lisäävät kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja takaavat tilan vireälle kulttuurielämälle. Museo luo
fyysisiä seiniään laajemman tilan, joka mahdollistaa uusien
palveluiden syntyminen ja kehittyminen osana elävää
eurooppalaista kaupunkikulttuuria.

Turku haluaa kasvaa ja
kehittyä matkailu- ja
kongressikaupunkina
Kaupunkistrategia
2029

Museotoimintaa
uudistetaan
kokemuksellisen perheja matkailutoiminnan
suuntaan.
Strateginen hyvinvointija aktiivisuusohjelma

Historian museon pääkohderyhmät

MATKAILIJAT

LAPSET JA
LAPSIPERHEET

KAUPUNKILAISET
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LUOVAN TOIMINNAN JA TALOUDEN ALUSTA

MONIALAISTA YHTEISTYÖTÄ
Historian museo on alusta yritysyhteistyölle ja paikallisille innovaatioille. Museo tarjoaa
yrityksille mahdollisuuden saada tuotteensa laajan kävijäkunnan testattavaksi esimerkiksi
osana uutta tekniikkaa hyödyntäviä näyttelykohteita. Käyttäjäkokemuksia voidaan kerätä
myös tuomalla uusi tuote tai palvelu testattavaksi ja pilotoitavaksi museoon. Yliopistot ja
yritykset voivat jalkauttaa käyttäjätutkimus- ja kehitystyönsä luontevasti osaksi museon
toimintaa – keskelle kaupunkilaisten arkea. Erilaisten toimijoiden ideoita ja innovaatioita
voidaan suunnitella ja kehittää yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Turku tähtää kaupunkilaisten kestävään hyvinvointiin toteuttamalla palveluja laajassa
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Historian museo on erinomainen alusta myös kaupungin
omien palveluiden toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, sekä yhteistoimintaan kolmannen ja
neljännen sektorin kanssa. Toiminta suunnitellaan lähtökohtaisesti yhteispalvelupisteen
periaatteella. Museossa voidaan toimialarajat ylittävänä yhteistyönä järjestää vaikkapa
liikuntaneuvontaa, verenpainemittausta, nuorisotoimintaa tai erilaisia neuvontatapahtumia.
Historian museo vahvistaa luovuuden ja innovatiivisuuden osuutta kaupungin palvelutuotannossa tuomalla eri toimijat kustannustehokkaasti yhteen. Museo mahdollistaa tilan, jossa
kaupungin palveluita ei kuluteta passiivisena vastaanottajana, vaan omia tarpeita vastaavia
palveluita luodaan itse ja toteutetaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Museo kuuntelee käyttäjiään ja muokkaa toimintaansa joustavasti.

Turku uudistuu
ja kasvaa tulevina
vuosina rohkeasti,
keskeisinä tavoitteinaan
kaupunkilaisten
hyvinvoinnin sekä
vireän elinkeinoelämän
edistäminen kestävällä
tavalla.
Kaupunkistrategia
2029

Unelmieni museo kertoo…
Unelmien museo -hanke, TMK
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JAETUN OSAAMISEN FOORUMI
Museo on satsaus koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja hyvinvointiin. Uuden museon
keskiössä on vuorovaikutus eri yhteisöjen kanssa: osallistuminen, aktiivinen elämäntapa ja
ite-kulttuuri muokkaavat museosta hyvän elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen risteyskohtia.
Historian museo on avoin oppimisympäristö, jota erilaiset oppilaitokset käyttävät
tarpeidensa mukaan. Ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteita soveltaen museossa voidaan
syventyä esimerkiksi kielten ja kulttuurien, kaupungistumisen, matkustamisen, ihmisoikeuksien, kauneuskäsitysten, piratismin tai ravitsemuksen teemoihin.
Museo luo foorumin uuden tutkimuksen popularisointiin ja jaetun asiantuntijuuden
kasvattamiseen. Turussa toimii kaksi laaja-alaista yliopistoa ja neljä ammattikorkeakoulua
– kaupungin 40 000 opiskelijaa yhdessä oppilaitosten asiantuntevan henkilökunnan kanssa
muodostavat alati kehittyvän ja idearikkaan yhteistyötahon ja kävijäkunnan. Erilaiset
yhteistyöprojektit moniaistisesta menneisyydestä lisätyn todellisuuden kaupunkitilaan,
matkailulliseen tuotteistamiseen ja peli-ideoiden kehitykseen ovat osa Historian museon
perustoimintaa.
Kulttuuri pidentää tutkitusti ikää ja parantaa elämänlaatua. Hyvinvoinnin edistäminen
kannattaa myös taloudellisesti – kunnallisten toimijoiden on järkevää panostaa ennaltaehkäisevään virikkeelliseen vapaa-aikaan, jossa kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli.
Historian museo tuo yhteistä kulttuuriperintöä entistä saavutettavammin jokaisen ulottuville
ja luo yhteisöllisyyttä kaupunkilaisille. Käsitys historiasta luo pohjaa identiteetille sekä
vahvistaa sitoutumista kaupunkiin. Ymmärrys menneisyyden monimuotoisuudesta
edesauttaa suvaitsevan tulevaisuuden rakentamista.

Kulttuuri on
osa jokapäiväistä
kaupunkielämää. Turku
tarjoaa houkuttelevan
ympäristön aktiiviselle
asujalle ja
matkailijalle.
Kaupunkistrategia
2029

Unelmien museo, stillkuva videosta. Mia Mäkelä, Unelmien museo -hanke, TMK
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HARKITTU KOKONAISUUS
Historian museon hallintomallin tulee mahdollistaa mahdollisimman haluttavien palveluiden tuottaminen. Oleellista on tiedostaa, mihin museo palveluillaan pyrkii ja mitkä ovat sen
tärkeimmät tavoitteet. Hallintomalliin vaikuttavat muun muassa museolaki, museon liiketoimintakonsepti sekä mahdollisten yhteistyötahojen osallistuminen museon toteutukseen ja
ylläpitoon.
Museoiden toimintaa ohjaava museolaki edellyttää, että museolla on kokoelma; kokoelma
mahdollistaa museolle asetettujen kriteerien täyttämisen ja valtionosuustuen hakemisen.
Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja
luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja
visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta,
opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Hallintomallin yhtenä lähtökohtana voi olla, että Historian museo toimii osana kaupungin
museopalveluiden organisaatiota ja pohjaa toiminnassaan sen kokoelmiin ja asiantuntemukseen. Toiminta osana Turun kaupungin museopalveluiden isompaa organisaatiota luo lisäksi
mahdollisuuksia hyödyntää yhteistä henkilöstöä.

Museotoiminnan
kehittäminen on
yksi kansainvälisiä
trendejä, joiden kautta
vahvistetaan kaupunkien
vetovoimaisuutta
sijoittajille sekä luovien
alojen yrityksille ja
ammattilaisille.

Museo on
joustava ja
ennakkoluuloton
alusta uudenlaisille
yhteistyön
muodoille.
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Raitiovaunu 5, 1900-luvun alkupuolelta. Turun museokeskuksen kokoelmat.
Kuva: Aleks Talve, TMK.

Hallintomallia työstettäessä on hyvä selvittää museotoiminnan joidenkin osien ulkoistamista
tai toteuttamista ostopalveluina. Erityisesti vaihtuvien näyttelyiden tuottaminen on
mahdollista ulkoistaa erilliselle toimijalle, mikä mahdollistaisi mahdollisimman laajan ja
vetovoimaisen näyttelytoiminnan sekä sen monipuolisen rahoituksen. Lisäksi museon
yhteydessä voi toimia esimerkiksi erilaisia tapahtumatuottajia sekä mahdollisesti erillinen
kokous- ja kongressijärjestäjä.

KANNATTAVA INVESTOINTI

Museon
perustaminen
on elinkeinopoliittinen investointi,
jolla on positiivista
vaikutusta alueen
talouteen ja
houkuttelevuuteen.

ALUEELLINEN VETOVOIMATEKIJÄ
Vaasan yliopiston Levón-instituutin toteuttaman tutkimuksen mukaan museon perustaminen
on alueellisesti kannattava elinkeinopoliittinen investointi. Uuden museon myönteiset
taloudelliset vaikutukset aluetalouteen ovat siihen sijoitettua rahamäärää suuremmat.
Uuden museon kävijätavoite kaikkien toimintojen osalta on ensimmäisten vuosien aikana noin
200 000 kävijää, jonka jälkeen kävijämäärän arvioidaan asettuvan noin 160 000–180 000
vuosikäynnin tasolle. Kävijätavoite pohjaa turkulaisten museoiden nykyisiin kävijämääriin ja
suunnitellun museokonseptin houkuttelevuuteen. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon nykyinen
kansallinen ja kansainvälinen nousujohtoinen museokäyntien ja kulttuurimatkailun trendi.
Pitkän tähtäimen kävijämääriin vaikuttavat osaltaan näyttelyiden sisällön vetovoimaisuus
sekä niihin käytettävissä olevat resurssit.
Museossa järjestetään vuosittain noin 150–200 tapahtumaa, joista iso osa on yhteistyökumppaneiden toteuttamia. Tämän lisäksi muuta pedagogista toimintaa, kuten työpajoja, elämyspolkuja ja opastuksia, järjestetään noin 1 000–1 200 tapahtumakertaa vuodessa. Aktiivinen ja
yleisöjen kanssa vuorovaikutteinen matalan kynnyksen toiminta tuo museoon kävijävirtaa,
joka heijastuu museokaupan, tilavuokrauksen ja kahvila-ravintolatoiminnan tuottoihin,
sekä lähiseudun yrityksiin.
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LIIKETOIMINTA-AJATTELUA MUSEOIHIN
Vaasan yliopiston tutkimuksen yhtenä osana kartoitettiin Tiedekeskus Heurekan, Suomen
luontokeskus Haltian, Viron merimuseon, Helsingin kaupunginmuseon ja Tukholman
Historiska museetin liiketoimintamalleja. Olemassa olevia hyviä käytänteitä on mahdollista
käyttää lähtökohtina uuden museon kehittämisessä.
Henkilöstön kehittäminen ja taitava rekrytointi ovat osa toimivan liiketoimintakonseptin
rakentamista. Ammattitaitoinen ja monialainen henkilökunta on museon keskeinen voimavara. Digitalisaatioon, asiakaspalveluun, osallistamiseen, palvelumuotoiluun, rahoitus- ja
liiketoimintaosaamiseen sekä museosisältöjen moniosaamiseen tarvitaan ajantasaista
asiantuntemusta.

Global Game Jam Tukholman Tekniska museetissa.
Kuva: Anna Gerdén, Tekniska museet

Perinteistä museotilojen jaottelua voidaan uudistaa rohkeasti.
Kahvila-ravintola voi esimerkiksi sulautua keskelle näyttelyä, tai
näyttelytilat voivat muokkautua vuokrattavaksi tapahtumatilaksi.
Häät museossa tai konferenssin aloitusmaljat kirjaimellisesti keskellä
kaupungin historiaa nostavat myös tilavuokrauksen uudelle tasolle.

Tekemällä
asioita yhdessä
kumppanien kanssa
ja rohkeasti kokeilemalla
toiminta uudistuu.
Kaupunkistrategia
2029

Museon tulee panostaa yhteistyöhön ja kumppanuuksien kehittämiseen. Sisällölliset
kumppanuudet esimerkiksi yliopistojen kanssa, tai toteutuksiin liittyvät yritysyhteistyöprojektit ja tuotepaketointi matkailualan kanssa hyödyttävät kaikkia osapuolia.
Keskeistä on laajan kansainvälisen verkoston luominen. Kansainväliset kontaktit
mahdollistavat osallistumisen isojen ja vetovoimaisten näyttelyiden esityskiertoihin
Euroopassa. Suurnäyttelyiden osalta yhteistyötä kannattaa tehdä paitsi maailmanlaajuisten
isojen näyttelyorganisaatioiden kanssa, myös muun muassa Ruotsissa ja Virossa sijaitsevien
isojen kulttuurihistoriallisten museoiden ja tiedekeskusten kanssa.
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KUSTANNUSTEHOKASTA KULTTUURITUOTANTOA
Historian museon kustannukset voidaan jaotella kolmeen kokonaisuuteen, jotka koostuvat
tilaan liittyvästä investoinnista, sisältötuotannosta sekä toiminnasta ja ylläpidosta.
Tilaan liittyvät investointikustannukset tilaratkaisujen toteuttamisesta sekä arvio tilaan
liittyvistä ylläpidon kustannuksista selvitetään osana tilatarveselvitystä. Ylläpidon kiinteistökuluja voidaan vähentää innovatiivisella ja energiatehokkaalla rakentamisella, tilaratkaisuilla
ja tekniikalla. Kustannukset tuodaan myöhemmin käsiteltäviksi osana tilaratkaisuista
tehtävää päätöstä.
Sisältötuotannon kustannuksien osalta oleellista on päänäyttelyn toteuttaminen kertainvestointina. Päänäyttelyn sisältötuotanto vertautuu tiede- ja luontokeskuksien toteutuksiin, joissa keskimääräinen näyttelytuotannon neliöhinta on 1 100 €. Laskennallinen
neliöhinta on pysynyt joitakin vuosia samalla tasolla: muiden kustannusten noustessa
ovat teknisten toteutusten ja välineiden kustannukset hinnat tulleet alaspäin. Saman
laskennallisen hintatason arvioidaan säilyvän tulevina vuosina.
Toiminnan ja ylläpidon kustannuksista suurin osa muodostuu kiinteistö- ja henkilöstökuluista. Historian museon näyttelyratkaisut toteutetaan niin, että henkilövalvonnan
tarve tulee olemaan vähäinen ja muun toiminnan toteutuksessa arvioidaan erilaisten
tuotantomallien kustannustehokkuus. Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että museo ei
oleellisesti nosta vapaa-aikatoimialan henkilötyövuosia.
Toimintaa ja ylläpitoa suunniteltaessa on oleellista huomioida myös museon omatoiminen
tuotto. Turun linnan keskimääräinen lippuhinta vuonna 2016 oli 5,9 €. Historian museon
osalta tavoite keskimääräiselle lippuhinnalle tulee asettaa vähintään samalle tasolle. Pääsylipputulojen lisäksi kävijät käyttävät opastuspalveluita ja tekevät ostoksia museokaupassa.
Ei kuitenkaan ole realistista olettaa, että pääsylippu-, opastus- ja museokauppatuloilla
katettaisiin kaikki toimintamenot.
Museoiden erityisosaamiseen liittyviä palveluita voi tuotteistaa ja palveluiden myynnin
tuottoja on mahdollista kasvattaa. Tulonsaantia voidaan optimoida suunnittelemalla
palvelu- ja myyntitulojen hinnoittelu kokonaisuutena, jossa korkeatasoiset tuotannot
näkyvät tulonmuodostuksessa. Kurssien, opastusten ja työpajojen nousevaan kävijämäärätrendiin voidaan vastata kustannustehokkaalla tarjonnan lisäämisellä. Kasvupotentiaalia on
myös museokauppatoiminnassa sekä tilavuokrauksessa ja tilojen monipuolisessa käytössä.
Osana omatoimisen rahoituksen hankintaa selvitetään
kulttuurilaitosten onnistuneen varainhankinnan hyvät
käytännöt ja niiden soveltamismahdollisuudet Turkuun.
Rahoitusmahdollisuuksia erilaisilta säätiöiltä ja rahastoilta
kartoitetaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.

Historian museoon
tullaan käymään
läheltä ja kaukaa,
yhä uudelleen.
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TULEVAISUUDEN MUSEO

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti museopalveluiden toimeksiantona
marraskuun 2016 ja helmikuun 2017 välillä kuuden osallisuusfoorumin kokonaisuuden, joissa
katsottiin rohkeasti tulevaisuuteen. Niissä lähes 200 osallistujaa ideoivat vaihtoehtoisia
tulevaisuuskuvia uuden Historian museon suunnittelun tueksi.
Osallistujat näkivät tulevaisuuden museokäynnin elämyksellisenä ja moniaistisena
kokemuksena. Museo on paikka, joka avaa ovet toisiin maailmoihin – menneisiin ja tuleviin.
Keskusteluissa näkyi vahva halu kokea eri aikakausien elämää. Museo koetaan kaikilla
aisteilla, teknologiaa ja reaalimaailman ulottuvuuksia yhdistellen.
Museossa voi simuloida vaihtoehtoisia skenaarioita: erilaiset mitä jos -kysymykset
mahdollistavat historiallisten syy-seuraus-suhteiden pohtimisen ja ulottamisen omasta
ajastamme kohti tulevaisuutta. Oma elämä sulautuu osaksi museota, ja sosiaalisen median
aikakaudelle ominainen halu kertoa itsestä muuttuu museossa osaksi tarinoiden virtaa.
Osallisuusfoorumien visioissa museon sisällöt pohjautuvat uuteen monialaiseen tieteelliseen
tutkimukseen, mutta tietoa voivat tuottaa myös muut vertaisyhteisöt. Lisätty todellisuus
ja virtuaaliteknologia mahdollistavat tiedon kerroksellisuuden ja moniäänisyyden esiin tuomisen. Pelillisyyttä museo hyödyntää sekä opetuksellisena että viihteellisenä ulottuvuutena.
Yksilöllisen kokemisen rinnalle kaivataan kuitenkin myös vahvaa yhteistä kokemusta, jo
ka kiinnittää historian kokijan osaksi yhteisön tarinoiden verkkoa.
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Kaikkia Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämien foorumien tuottamia tulevaisuuskuvia yhdistää museon ajatteleminen fyysisiä seiniä laajempana kohteena. Museokäynti alkaa jo kotisohvalta ja vaikuttavia kokemuksia jaetaan eri yhteisöissä käynnin jälkeen. Myös
kaupunkitila on olemassa museon osana, jatkona ja rinnalla. Tiedon joukkoistaminen tukee
moninäkökulmaista osallisuutta.
Nykyisellä tekniikan kehityksen tahdilla on nykyhetkestä käsin vaikea ennustaa mitkä
ratkaisut ovat käytettävissä vuoden 2029 museossa. Tekniset ratkaisut suunnitellaan
kävijöiden ehdoilla ja käyttäjäkokemuksista oppien. Museo ei ole staattinen, vaan
käyttäjiensä mukaan alati uudistuva ja muokkautuva vuorovaikutteinen kokonaisuus.

Kenelle ja
miten tämä museo
kertoo tarinoita
historiasta?

Osallisuusfoorumeissa
kysyttiin millaisen
museon Turku ja
Varsinais-Suomi
tarvitsevat
vuonna 2029?

Aino Koivunen: Suomen historian museo, diplomityö, 2015.
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AINUTLAATUINEN HISTORIAN MUSEO

Historian museossa Turun
ainutlaatuinen historia osana
Suomen tarinaa pääsee ensimmäistä
kertaa kokonaisuudessaan esille.

Historian museo on paikka, jossa
Turun kaupungin omistamien
upeiden kokoelmien aarteet ja
vähemmän tunnetut helmet
pääsevät viimeinkin esille:
kulttuurihistorialliset esineet,
tekstiilit, taide, valokuvat ja luonnontieteelliset näytteet herättävät
historian tarinat ja menneiden
aikojen arjen eloon.

Historian museo vahvistaa kaupungin
luovuutta ja innovatiivisuutta tuomalla
erilaisia toimijoita ja palveluita yhteen.

Historian museo on vahva lisä Turun
kulttuuribrändiin ja rohkea suunnannäyttäjä Suomen museokentällä.
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Historian museo yhdistää tiedekeskusten esittämistavat historian ja
kulttuuriperinnön sisältöihin.

Historian museo tuo uutta energiaa
kulttuurimatkailuun ja mahdollistaa kansainvälisen tason suurnäyttelyiden saamisen Turkuun.

Historian museo on
yhteisöllinen oppimisen ja
viihtymisen paikka, joka lisää
kaupunkilaisten hyvinvointia.

Historian museo tukee kasvavan
kaupungin positiivista aluekehitystä ja on aluetaloudellisesti
kannattava.

TURUN KAUPUNGIN LAHJA SUOMELLE

Historian museon perustamisen mahdollinen juhlapäätös on ajankohtainen keväällä 2017.
Juhlapäätöksen jälkeen seuraavia vaiheita ovat yksityiskohtaisempi sisältösuunnittelu, tilatarveselvityksen ja tilaratkaisun valmistelu, tarkemman toimintamallin valmistelu ja näiden
pohjalta yhdessä talousasiantuntijoiden kanssa tehtävä ehdotus liiketoimintasuunnitelmasta.
Historian museon valmistelua ohjaamaan kootaan kansainvälinen neuvonantajaryhmä,
jonka jäsenistö koostuu eri alojen asiantuntijoista. Ryhmään haetaan henkilöitä, joilla on
paitsi monialaista osaamista, myös ennakkoluuloton näkemys museoista sekä museotoiminnan potentiaalista osana luovaa taloutta ja kulttuurimatkailua.
Juhlapäätöksen jälkeen käynnistetään neuvottelut valtionrahoituksesta, sekä kartoitetaan
ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet toteutuksen eri osa-alueille.
Museo ei tule kerralla valmiiksi. Suunnittelua ja toteutusta tehdään aalloissa. Museo tehdään
yhdessä turkulaisten ja suomalaisten kanssa, ja uusia ideoita sekä mahdollisuuksia hyödynnetään joustavasti.
Tavoiteaikataulun mukaan ensimmäinen osa tiloista valmistuu vuonna 2021 ja päänäyttely
Priima avautuu yleisölle vuotta myöhemmin. Toteutuksen etenemistä jaksottavat ensimmäisen suurnäyttelyn avautuminen vuonna 2025, Turun palon 200-vuotismerkkivuosi 2027,
sekä Turun kaupungin juhlavuosi 2029.

Päätös museon
toteuttamisesta
on 800-vuotiaan
Turun kaupungin
lahja 100-vuotiaalle
itsenäiselle
Suomelle.

Lapsia Nummenmäellä, 1929.
Kuva: H. Attila, TMK/valokuvakokoelma
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