
Linnanniemi
Merellinen osa laajenevaa keskustaa

Maritime Hub of the City of Turku



LINNANNIEMI

Turun linnan ympäristön 
ja Aurajokisuun 
länsirannan kattava 
Linnanniemen alue on 
yksi Turun keskustan 
kehittämisen 
keskeisimmistä 
hankkeista.
The goals for developing the 
Linnanniemi area are based on 
the contents of the City of 
Turku strategy and the 
spearhead project 
’Development of the city 
centre’



• Kilpailulla haetaan toteuttamiskelpoisia 
kehittämisvaihtoehtoja ja kattavaa 
kokonaisideaa alueen 
asemakaavoituksen pohjaksi.

• The purpose of the competition is to 
find feasible development options and 
obtain a comprehensive overall idea 
that can be used as a basis for land 
use planning.

International Idea Competition 
for Linnanniemi
9.1.–28.5.2020



Kilpailualue | Competition area



• Kilpailualueen kokonaislaajuus | The competition area is roughly 35 hectares.

• Linnanpuiston pinta-ala | The surface area of Castle Park is 2.6 hectares.

• Historian museon tarvitsema arvioitu rakentamislaajuus | The estimated scope of construction needed for the 
Museum of History is 7000 gross square metres (with approximately 2500 gross square metres reserved for 
expansion)

• Linnanniemestä suurin osa sijaitsee tulvariskialueella eli alle 2,65 m meren pinnan yläpuolella. | The majority of 
the Linnanniemi area is located on a flood risk area, i.e. less than 2.65 metres above sea level.

• Sataman kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoonaa matkustajaa. | Almost 4 million passengers pass through the 
port per year.

• Turun linnassa on vuosittain n. 140 000 kävijää ja lisäksi linnan pihoilla noin 50 000 vierailijaa. | Turku Castle has 
approximately 140,000 visitors annually. In addition, the castle courtyards have approximately 50,000 visitors.

• Forum Marinumissa käy yli 170 000 henkilöä vuodessa. | Forum Marinum has over 170,000 visitors per year.

Linnanniemi in numbers



• 127 kilpailuehdotusta on kommentoitavissa Kerro kantasi –palvelussa 
25.6.–5.8.2020 ja työt säilyvät nähtävillä myös sen jälkeen.

• Palkintolautakunta tutustuu yleisön kommentteihin ja ne ovat tukena myös tulevia 
Linnanniemeä koskevia päätöksiä tehtäessä. Kaikki yleisön kommentit on tärkeitä ja 
olemme kiitollisia, jos kaupunkilaiset niitä innostuvat tekemään.

• 127 proposals can be seen and commented on through the Kerro kantasi service 
(Voice your opinion) between 25 June and 5 August 2020. The entries will remain on 
display even after the time for commenting has ended.

• The competition jury will consider the comments made by the public and the 
comments will also provide support for upcoming decisions to be made regarding 
the Linnanniemi area.

https://kerrokantasi.turku.fi/linnanniemi

A record number of proposals

https://kerrokantasi.turku.fi/linnanniemi


• Minna Arve, Mayor, chair of the jury
• Timo Hintsanen, Director of urban planning, City of Turku, Architect SAFA (professional member) 
• Paula Keskikastari, City planning manager, City of Turku, Architect SAFA (professional member)
• Nella Karhulahti, City planning architect, City of Turku, Architect SAFA (professional member) 
• Erik Söderholm, Managing director, Port of Turku Ltd
• Niko Aaltonen (kok), Member of the City Board
• Kristiina Hellsten (sd), Member of the Urban Environment Committee 
• Katri Sarlund (vihr), Member of the City Development Department 
• Staffan Lodenius, Architect SAFA (professional member)
• Elina Ahdeoja, Architect SAFA (professional member)
• Jouni Heinänen, Landscape architect MARK (professional member) 

The jury’s secretary is Paula Markkula, architect SAFA

The members of the jury



Kilpailuehdotukset  | 
Competition proposals



• Linnanniemen alueen uudistumisen aikajänne on pitkä, mutta kilpailu tuottaa pohjan 
alueen kehitykselle ja sille keskustelulle, mitä nykyiset liikennealueet voisivat olla 
tulevaisuudessa. 

• Nyt ollaan etenemässä siihen, että sataman matkustajaliikenteen järjestelyt 
uudistuvat. 

• Ensimmäisiin kuuluvana asiana on tarkoitus ratkaista tulevan Historian ja 
tulevaisuuden museon sijainti. Kilpailu on tuottanut siihen valtavan määrän 
vaihtoehtoja, joista on löydettävissä yli kymmenen perustavalla tavalla erilaista 
ratkaisua.

Startti uudistumiselle



• The time span of the renewal of Linnanniemi area is long but the competition provides 
a basis for development and discussion on what the current transport areas could 
become in the future. 

• We are now heading for changes in passenger transport arrangements in the port. 
• One of the first things to be decided on is the location of the Museum of History and 

the Future. The competition has produced a considerable number of options for it and 
over ten profoundly different solutions can be found among them.

The start of renewal



• Kunnioitusta herättävä valikoima ehdotuksia: kymmeniä tuhansia tunteja työtä Turun 
kehittämiseksi.

• Kiinnostavista ehdotuksista löytyy paljon keskusteltavaa kaupunkilaisten 
näkökulmasta. 

• Olemme kiitollisia, jos kaupunkilaiset jaksavat tehdä havaintoja ehdotuksista. Se on 
arvokasta pääomaa tulevalle päätöksenteolle. 

• Juryn jäseninä emme halua ottaa kantaa ehdotuksiin tai niiden ominaisuuksien 
paremmuuteen tässä vaiheessa, mutta töistä voidaan tehdä joitain havaintoja.

Yleistä kilpailutöistä



• A respectable selection of proposals: tens of thousands of working hours have been 
used to develop Turku.

• The proposals are interesting and have much to discuss from the point of view of city 
residents. 

• We are grateful if city residents take the time to make observations on the proposals. 
All observations are valuable capital for upcoming decision-making. 

• As jury members, we will not be taking a stance on the proposals at this point or rank 
them in order of preference but some general observations can be made on them.

General comments about 
competition entries



• Ehdotusten ominaisuuksissa on ääripäinä alueen paluu lähes luonnontilaan ja 
toisaalta täysimittainen urbaani kaupunginosa.

• Kiinnostavia toiminnallisia ja tapahtumallisia ideoita meriakvaarioista kylpylöihin, 
pelialueista luonnontilaisiin puistoihin. Tanssipaviljonkeja, markkina-alueita, taide- ja 
käsityökortteleita. 

• Houkuttelevaa merellistä asumista.
• Paljon kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja
• Jokseenkin kaikissa ehdotuksissa arvostetaan julkista kaupunkitilaa tärkeänä 

Linnanniemen elementtinä: puistoja, aukioita, ranta-alueita, terasseja. 

Havaintoja ehdotuksista



• At one extreme, the competition proposals involve turning the area back into a nearly 
natural state and at the other, creating a full-scale urban city district. 

• Interesting functional ideas and ideas involving events range from sea aquariums to 
spas and from game areas to parks in natural state. Dance pavilions, market areas, 
art and handicraft blocks.

• Attractive maritime housing. 
• Many solutions that are in line with sustainable development.
• In just about all proposals, public urban space is considered a valued element of 

Linnanniemi: parks, plazas, waterfront areas, terraces. 

Observations on proposals



Kilpailun palkintolautakunta pyrkii 
saamaan kilpailun ratkaistuksi 
syyskuussa 2020.

Osa kilpailutöistä esitellään syksyllä 
järjestettävässä näyttelyssä.

The estimated time for the 
competition results to be 
published is September 2020. 

Some of the competition 
proposals will be presented in 
an exhibition organised in Turku 
in the autumn.



• Kaupunkisuunnittelujohtaja | Director of Urban Planning Timo Hintsanen 
+358 50 558 9264, timo.hintsanen@turku.fi

• Kilpailusihteeri | Competition Secretary Paula Markkula 
+358 40 539 0625, adce@co1.inet.fi

www.turku.fi/linnanniemi | kerrokantasi.turku.fi/linnanniemi

Additional information

Voice 
your opinion

mailto:timo.hintsanen@turku.fi
mailto:adce@co1.inet.fi
http://www.turku.fi/linnanniemi
https://kerrokantasi.turku.fi/linnanniemi


Kiitos!
Thank you!
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