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Täysin 
uudenlainen 
museo avautuu 
Aurajoen 
suulle.

Kansainvälisesti kiinnostavan museon 
myötä Turku saa laajaa yleisöä kiinnos-
tavan  vierailukohteen ja vetovoimais ten 
 näyttelyiden areenan.

Sisällöiltään ja arkkitehtuuriltaan 
 poikkeuk sel lisesta museosta tulee 
uusi maamerkki Linnan niemeen ja osa 
 turkulaisten identi teettiä.
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Uniikki sijainti, 
uniikki rakennus
ja uniikki museo.
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Historian ja tulevaisuuden museo katsoo mahdol-
lisiin tulevaisuuksiin historian avulla ja tarkastelee 
historiaa rohkeasti tulevaisuuden näkökulmista.

Museo on muutoksen toimija. Se tarjoaa uusia, 
yllättäviä ja moniäänisiä näkökulmia menneeseen, 
nykyisyyteen ja tulevaan — kestävämmän ja oi-
keudenmukaisemman maailman rakentamiseen.

Huomisen 
maailma 
rakentuu 
eilisen palasista.

”Uusi museo on 
800-vuotiaan 
kaupungin lahja 
itsenäiselle 
Suomelle.”
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Tarjoamme 
ainutlaatuisia, 
osallistavia 
kokemuksia 
kaikille.
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Tarjoamme 
ainutlaatuisia, 
osallistavia 
kokemuksia 
kaikille.

Kiinnostavia ja 
houkuttelevia 
sisältö kokonaisuuksia.
Museo tuottaa kiinnostavia ja  korkealaatuisia 
 sisältökokonaisuuksia, jotka rakentuvat  pää    näyt telyn 
ja vaihtuvien erikoisnäyttelyiden  ympärille. 

Temaattiset tuotantokokonaisuudet koostuvat 
 näyttely-, media-, virtuaali- ja tapahtumasisällöistä, 
ja ne toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä.

Tavoitteena on, että toiminnasta syntyy menestyviä 
vientituotteita, joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia. 
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Erotumme 
vaikuttavilla 
sisällöillä, jotka 
pohjautuvat 
tutkittuun tietoon.

Sisällöt kutsuvat ihmisiä osallistumaan ja luomaan 
yhdessä näkemyksiä erilaisiin historioihin sekä 
tuottamaan tulevaisuuksia. Sisältöjä on tarjolla 
eritasoisesti.

Tuomme yhteen erilaisia asiantuntijuuksia. Esimer-
kiksi monikanavainen sisällöntuotanto  tapahtuu 
laajassa yhteistyössä, parhaiden  osaajien kanssa.
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Museo 
houkuttelee 
vierailemaan 
jopa viikoittain.

Museo elää jatkuvasti ja siellä on usein uutta 
koettavaa. Yllätämme uudenlaisten esittämisen 
tapojen kautta niin näyttely tiloissa, virtuaali-
tiloissa kuin mediakanavissa. 

Tarjoamme monenlaisia tapahtumia ja esityksiä, 
myös uusille yleisöille, jotka eivät ehkä muuten 
löytäisi paikalle.



10   

Viihtyisä, 
monenlaisille 
ihmisille 
merkityksellinen 
turvallisempi tila.

Museo on monikäyttöinen paikka: 
 vierailukohde, kokemustaivas, leikkipaikka, 
olohuone, työtila, tapahtuma-alusta.

Haluamme olla toimija, jolla on tärkeä rooli 
paikallisesti kaupungissa ja yleisesti yhteis-
kunnassa. Laajenemme myös eri puolille 
kaupunkia uusin tavoin.
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Museorakennus 
suunnitellaan 
kansainvälisen 
arkkitehtuuri
kilpailun kautta.
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Arkkitehtonisesti 
merkittävä ja ainut
laatuinen museo rakennus 
on osa ainutkertaista 
kulttuuriperintö ympäristöä.

Rakennus ja tilat ovat eläviä ja muuntuvat hyvin 
 joustavasti monenlaisiin käyttötarpeisiin ja tilanteisiin, 
niin päivittäisessä käytössä kuin pitkällä aikavälillä. 

” Museorakennus 
on ekologisuuden 
rohkea  edelläkävijä, 
esteetön tila ja 
paikka   digitaaliselle 
kokemuksel lisuu delle.”
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Alustava tilakuvaus
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Päänäyttely 
2000 m2 

Vaihtuvat näyttelyt 1000 m2 
Tukitilat 
200 m2 

Show room 80 m2 
Auditorio 317 m2 

Aulatilat ja museokauppa 629 m2

Tapah tuma tila 
120 m2 

Tekijätila 232 m2

Kahvila
Ravintola 363 m2 

Yhteistyötilat 283 m2 
Toimisto tilat 

217 m2

Muut tilat 
1800 m2



Museo 
vuonna 
2030.
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Museon 
suunnittelua 
ohjaavat 
kuusi 
periaatetta.

• Monikanavaisuus

• Moniäänisyys

• Moninaisuus

• Ekologisuus

• Elinvoimaisuus

• Vaikuttavuus
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Moni kanavainen 
museo 

Laajentaa museon toimintaa 
ja kokemuksia museokäynnin 
ulkopuolelle. 

Erilaiset saavutettavat digitaaliset palvelut,
sisällöt, tapahtumat ja yhteisöt ovat moni-
kanavaisen museon tärkeitä tekemisen tapoja.

Toimii saavutettavasti
erilaisissa paikoissa ja tiloissa. 

Vahvan ydinajatuksen ja kumppaneiden 
avulla toimintaa voidaan tehdä melkein missä 
 tahansa, tuoden museon uusien yleisöjen luo.
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Moni ääninen 
museo 
 
Ymmärtää maailman 
monimuotoisuuden.

Turun historia on lähtökohtaisesti moninaista ja 
identiteettien monimuotoisuus tulee lisääntymään 
tulevaisuudessa. Museo tarkastelee ja kertoo moni-
naisten ihmisten, monenlaisten väestöryhmien ja 
monimuotoisen elämän historioita ja tulevaisuuksia.

Luo syvää yhteenkuuluvuutta.

Hajautuvassa maailmassa museo tuo ihmisiä 
 yhteen sekä luo yhteyksiä ja vuorovaikutusta 
tutkitun tiedon kautta. Museo lisää ymmärrystä 
monenlaista elämää kohtaan ja vahvistaa ihmisten 
kuulumisen tunnetta.
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Moni nainen 
museo 

Edistää laajaa osallisuutta.

Moniäänisen museon tekeminen perustuu 
jaettuun asiantuntijuuteen,  poikkialaisuuteen, 
joukkoista miseen sekä uudenlaisiin yhteis työ  -
tapoihin.  Mukana ovat niin  museo ammat t i -
laiset, tutkijat, taiteilijat,  kaupunkiaktiivit kuin 
opiskelijat. 

Luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia. 

Museo huomioi ihmisten moninaisuuden ja 
väestön monenlaisuuden kaikilla  tekemisen 
 tasoilla sekä edistää yhdenvertaista ja 
oikeuden mukaista osallisuutta.
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Ekologinen 
museo

On kestävän 
tulevaisuuden esikuva. 

Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys 
 vaikuttavat kaikkeen museon toiminnassa: 
sen tarkoitukseen, sisältöihin, rakennukseen 
ja  palveluihin.

Luo toiveikkuutta muutokseen.

Yleisen ympäristötietoisuuden lisäksi museo 
edistää laajaa ymmärrystä monisäikeisestä 
ilmasto kriisistä sekä pyrkii luomaan toiveik-
kuutta vaadittaviin  rakenteellisiin ja arkisiin 
muutoksiin.
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Elinvoimainen 
museo 
 
Edistää uutta yhteistyötä.

Museo tulee olemaan merkittävä tekijä 
 Turun alueella. Se luo houkuttelevia sisältöjä, 
 tapahtumia ja uutta kaupunkikulttuuria,  
verkostoituu voimakkaasti sekä kokoaa 
ympärilleen runsaasti erikokoisia toimijoita.

Luo uusia ansaintamalleja.

Museo on eturivissä etsimässä uudenlaisia 
tapoja lisätä toimintaresurssejaan, esimerkiksi 
kehittämällä sisältöjä eri kanaviin, uusia palve-
luita sekä uudenlaisia kumppanuusmalleja.
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Vaikuttava museo

Muuttaa ihmisten elämää.

Vaikuttavuustavoitteiden tulee olla kirkkaita, 
koska museon toiminta jättää aina jäljen: 
Mihin  vaikutetaan ja miten vaikutetaan, jotta 
 mahdollisimman monen ihmisen elämä voisi 
muuttua toivotuilla tavoilla paremmaksi.

On rohkea ja riippumaton. 

Vaikuttava museo ottaa rohkeasti kantaa yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja tavoittelee laajaa ja 
pitkäkestoista muutosta. Arvoilmapiirin ja poliit-
tisen tilanteen muuttuessa tämä vaatii museon 
riippumattoman roolin turvaamista.



Museokokemus 
syntyy korkea
luokkaisista 
palveluista.
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Laadukkaita 
palveluja 
yhdessä tehden.

Museopalvelut tuottavat keskeisen museo-
kokemuksen. Oheispalvelut täydentävät 
 koke  musta ja kutsuvat ihmisiä vierailemaan 
 museossa useammin ja viettämään siellä aikaa 
kauemmin. Kumppanuudet ovat keskeisiä 
 palvelujen toteutuksessa. 

Kaikki palvelut suunnitellaan ekologisesti  kestäviksi 
ja niiden ansaintamallit tukevat  museon elinvoimai-
suutta. Saavutettavuuden edistämiseksi palveluita 
on mahdollista käyttää osittain myös maksutta.  
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Museopalvelut

Näyttelytoiminta jakautuu päänäyttelyyn, 
 vaihtuviin näyttelyihin sekä lyhytkestoisiin 
 näyttelysisältöihin.

Mediatuotanto sisältää näyttelyissä esillä 
 olevien aiheiden sisältöjen ja julkaisukoko-
naisuuksien  tuottamisen erilaisiin digitaalisiin 
kanaviin.

Yleisötoiminta vastaa opastuksista, 
 museo kasvatuksesta ja oheistapahtumista.

Asiakaspalvelu huolehtii neuvonnasta, 
 lipun myynnistä ja kokemusten sujuvuudesta.
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Oheispalvelut

Museossa on varhain aamulla aukeava rento 
kahvila sekä laadukas ravintola, joka on 
auki  lounasajasta myöhään iltaan.

Kiinnostava museokauppa tarjoaa itses-
sään  syyn tulla museoon. 

Joustavat ja edistykselliset esitystilat ja tek-
niikka tekevät mahdolliseksi esittävän taiteen 
tapahtumat, seminaarit ja yritystilaisuudet.

Studiotiloissa kulttuurin, yhteiskunnan, 
 historian ja tulevaisuuden teemojen tutkijat ja 
luovat tahot voivat tehdä yhteistyötä.
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Palveluita 
toteutetaan 
ja kehitetään 
kumppa nuuksien 
avulla.

Museopalvelujen tärkeimpiä kumppaneita ovat 
esimerkiksi historian ja tulevaisuuden tutkimus- 
ja sisältöosaajat, näyttely- ja yleisötyön osaajat 
sekä erilaiset digitaalisen mediatuotannon tahot.

Oheispalveluihin tarvitaan läheisiä kumppa-
nuuksia ravintoloitsijoista tapahtumatoimijoihin 
sekä museokaupan tuotetoimittajiin. Museolla 
on sekä pitkäkestoisia että lyhytkestoisia yhteis-
työn malleja.



Museon 
yleisöjä 
motivoivat 
eri asiat.
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Kolme 
motivaatiopohjaista 
kohdeyleisöä.

• Sisältöyleisö
• Ilmiöyleisö
• Seurayleisö 

Haluamme ymmärtää, mikä ihmisille on
tärkeää museokokemusten näkökulmasta ja
minkälaisia kokemuksia ihmiset kaipaavat.

Siksi määrittelemme kohdeyleisöt uudenlaisiin
museokokemuksiin liittyvien keskeisten motivaa-
tioiden ja kiinnostuksen kohteiden kautta.

”Tavoittelemme 
laajoja yleisöjä Turun 
alueelta, Suomesta 
ja ulkomailta – sekä 
paikan päällä että 
verkossa.”
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”Aah, 
nyt mä 
tajuan!” 

Sisältöyleisö

Sisältöyleisöön kuuluvat ihmiset ovat 
kiinnostuneita kulttuuriperinnöstä, 
taiteesta, tieteestä, historiasta ja 
 tulevaisuudesta. 

He arvostavat syvällisyyttä, tarinal-
lisuutta, kriittisyyttä, oivalluksia ja 
 o ppimista.
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”Hei, 
mä 
oon 
täällä!” 

Ilmiöyleisö

Ilmiöyleisöön kuuluvat ihmiset ovat 
kiinnostuneita vahvoista  elämyksistä, 
ajankohtaisesta kulttuurista ja 
kantaa  ottavista aiheista.

He arvostavat yllätyksellisyyttä, 
 osallistumista, vuoropuhelua ja 
 yhteenkuuluvuutta.
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”Huh, 
olipa 
kivaa!”

Seurayleisö

Seurayleisöön kuuluvat ihmiset ovat 
kiinnostuneita yhteisestä ajasta ja 
virkistymisestä esimerkiksi ystävien, 
perheen tai lasten kanssa. 

He arvostavat viihtyisää yhdessä-
oloa, mukavaa ajanvietettä ja 
 kokemusten sujuvuutta.



Uusi 
vaikuttava 
kohde 
Turulle.
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Taloudellisesti 
kannattava investointi, 
jonka vaikutukset alue
talouteen ovat suuret.

Museoon odotetaan vuosittain 200 000 kävijää. 
Tällä on iso vaikutus Turun aluetalouteen ja 
koko Suomen kulttuurivetovoiman kasvuun. 
Jokainen museokäynti näkyy aluetaloudessa 
keskimäärin 49 euron lisäkysyntänä.
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Museolla on 
positiivista 
vaikutusta.
 
Museon tarjoamat osallisuuden mahdolli-
suudet sekä tulevaisuu staitojen vahvista-
minen lisäävät ihmisten kokemusta 
hyvin voinnistaan, siten ennaltaehkäisten 
sosiaalisten ongelmien aiheuttamia kuluja.

Kumppanuuksien kautta tapahtuva museo-
toiminnan toteuttaminen  vahvistaa turkulaista 
elinkeinoelämää ja tukee paikallista tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

”Museolla  
tulee olemaan 
positiivista 
vaikutusta Turun 
kaupunki brändiin.”
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2017 
Päätös museon 
toteuttamisesta 
Kaupunginhallitus 27.3.
Kaupunginvaltuusto 18.4. 

Hankkeen jatkovalmistelu  vaiheen 
asettaminen vuosille 2018–2020

Kaupunginjohtajan  päätöspöytäkirja 8.11. 

2019 
Tilatarveselvitys 
Kaupunginhallitus 8.4.

Sijaintipaikka 
ja hankkeen 
jatkolinjaukset 
Kaupunginhallitus 
13.5. ja 27.5. 

2020
Hankkeen ensimmäisen 
 toteutus vaiheen asettaminen 
 vuosille 2021–2024 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja 23.12. 

Museohanke 
etenee 
suunnitel
mallisesti



36   

Uudenlaista 
museota tukeva 
hallintomalli

Museo on rakenteeltaan kaupungin-
museon ja historiakeskuksen välimuoto 
oheispalveluineen. Lähtökohtana 
on, että osa toiminnasta järjestyisi 
Turun kaupungin museopalveluiden 
 henkilöstön kautta. 

Rakennuksen hallintomallista tullaan 
päättämään 2023 aikana ja museo-
toiminnan hallintomallista 2024.
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Innostunut, 
uudenlainen 
organisaatio kulttuuri

Historian ja tulevaisuuden museon 
ytimessä on uudenlaista museotyötä, 
luovuutta, monimuotoisuutta ja vaikut-
tavuutta edistävä organisaatio kulttuuri 
sekä innostunut henkilökunta. 

Työ tapahtuu temaattisten tuotantojen 
kautta,  joiden ympärille  organisoidutaan 
projekti muotoisiin hankkeisiin. 

 Hankkeissa yhdistyvät näyttely-, 
yleisö-, kokoelma- ja yhteisötyön 
eri muodot sekä ulkopuolista 
 osaamista ja  asiantuntijuutta.

Lisäksi museolla on jatkuvia 
 proses seja toiminnan  yllä pitämiseen, 
palvelujen  toteuttamiseen ja  museon 
kehittämiseen.
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Vuoro vaikutuksellista 
yhteis kehittämistä

Hankkeen toteuttamisessa tärkeää on ollut 
mahdollisimman laaja osallisuus, avoin yhteis-
kehittäminen ja näkökulmien moninaisuus.

Suunnitteluun ovat osallistuneet eri työryhmät, 
asiantuntijat eri aloilta, kaupunkilaiset ja sidos-
ryhmien edustajat.

Konseptointityötä 2021–2022 taustoittavaan 
kyselyyn osallistui miltei 600 ihmistä ja varsi-
naiseen työskentelyyn noin 100 ihmistä, joiden 
kanssa on järjestetty noin 45 kokousta ja 
 kahdeksan työpajaa.

Konsulttina museokonseptoinnissa on ollut 
Ville Tikka, Poem Company.
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Tehdään museota 
yhdessä.

Ole hankkeeseen yhteydessä 
sometiliemme ja verkkosivujen kautta

historianmuseo .fi

Voit myös laittaa viestiä joanna .kurth@turku .fi tai

@joannakurth

Historian ja tulevaisuuden museo

@historian_museo

@museokeskus

https://www.turku.fi/historian-ja-tulevaisuuden-museo



