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Hankkeen 
tausta

Kuva: Visit Turku



Hankkeen tausta 1/2

Turun keskustavision 2050 mukaisesti Turku on maailman 

kauneimman saaristonpääkaupunki, jossa saaristo ja 

merellisyys tulee voida kokea jo ydinkeskustassa. 

Merikeskuskokonaisuus vastaa tähän visioon. Se on yksi 

kaupunginhallituksen hyväksymistä 10 toimenpidekokonaisuudesta, 

jotka muodostavat pohjan keskustan kärkihankkeen toteuttamiselle 

lähivuosina. 



Hankkeen tausta 2/2

Merikeskus on laaja ja pitkäaikainen kehittämiskokonaisuus, jota Archipelago 

Access -hanke vauhdittaa. Hankkeen aikana muodostetaan yhdessä 

sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa Merikeskuksen toimintamalli ja 

kumppanuusmalli sekä ensimmäinen Merikeskuksen näyttely. Hankkeessa 

toteutetaan myös yhteinen karttapohjainen verkkopalvelu koko saariston 

alueelle Turusta Tukholmaan. Myös tämä käsikirja on osa hankkeen 

toimenpiteitä.

Turun kaupungin kumppanina hankkeessa on Tukholman saaristosäätiö 

(Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län). Hanketta rahoittaa Interreg Central 

Baltic (2014-2020) -ohjelma.



Merikeskuksen 
esittely

Kuva: Kim Allen-Mersh, Visit Turku



Merikeskus pähkinänkuoressa

Merikeskus tekee merellisen ympäristön, elämykset ja palvelut 

saavutettavaksi, sekä kokoaa yhteen monialaisten merellisten toimijoiden 

verkoston ja tarjoaa alustan yhteistyölle.

Olemme silta ihmisten ja meren välillä.



Merikeskus kehitetään yhdessä 

Merikeskuksen toimintaa ja tarinaa on muotoiltu yhdessä kumppaneiden ja 

sidosryhmien kanssa kevään 2020 aikana.

Merikeskuksen käsikirjan sisällöt: tarkoitus, toimijaroolit, arvot, asiakasprofiilit ja 

kävijöiden ja kumppaneiden tarina kehitettiin palvelumuotoilutyöpajoissa, joihin 

kutsuttiin mukaan laaja-alaisesti eri näkökulmien edustajia.

Tuloksena yhteistyöstä on tämä Merikeskuksen käsikirja, joka toimii Merikeskuksen 

toiminnan kehittämisen strategisena tukena tulevina vuosina. Käsikirjaa voidaan 

hyödyntää niin viestinnän ja markkinoinnin, näyttelyiden, palveluiden kuin 

organisaation toiminnan kehittämiseen. 

Merikeskuksen konseptin suunnittelussa ja yhteiskehittämisen fasilitoinnin 

tukena toimi strateginen designtoimisto Pentagon Design.
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Tarkoitus

Kuva: Visit Turku



Mitä tarkoitamme tarkoituksella ja 
miten sitä voi hyödyntää?
Tarkoitus (purpose) on organisaation “iso idea” ja syy sen olemassaoloon. Tarkoitus 

kiteyttää minkä asian puolesta organisaatio toimii, mitä arvoa ja vaikuttavuutta se 

tuottaa ja mitä se merkitsee kumppaneille, asiakkaille ja työntekijöille.

Tarkoitus toimii parhaimmillaan organisaation ”kompassina” ja strategisena työkaluna, 

joka ohjaa kestävää päätöksentekoa ja motivoi jokaista työskentelemään yhteisen 

päämäärän eteen.

Tutkimusten* mukaan tarkoitusvetoiset organisaatiot menestyvät muita paremmin.

Vahva tunne yhteisestä tarkoituksesta edistää yhteistyötä ja oppimista, lisää 

asiakkaiden lojaliteettiä ja rakentaa kumppaneiden luottamusta. Se vaikuttaa myös 

organisaation uudistumiskykyyn ja edistää innovaatioita ja kasvua.

* EY, Harvard Business School, University of Michigan Ross School of Business



Merikeskuksen tarkoitus
Muodostamme sillan ihmisten ja meren välille.

Haluamme herättää jokaisessa kestävän merirakkauden ja vahvistaa merisuhdetta aina lapsuudesta 

aikuisuuteen. Teemme saariston tutuksi niin turkulaisille kuin matkailijoille, ja tuomme sen ympärivuotiset 

kohteet, palvelut ja luontoelämykset jokaisen saavutettavaksi.

Esittelemme kiinnostavia merellisiä sisältöjä ja elämyksiä taiteen ja tieteen keinoin. Toimimme ajassa elävänä 

oppimisympäristönä ja inspiroimme kaikenikäisiä oppimaan ja jakamaan tietoa ainutlaatuisesta saaristosta –

sen kulttuurista, luonnosta ja elinkeinoista – ja toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti yhteisen 

Itämeremme puolesta.

Toimimme yhteistyön sekä yhteiskunnallisen keskustelun areenana tuoden monialaiset merelliset toimijat ja 

ihmiset yhteen. Olemme kaikille avoin ja saavutettava tapahtumien paikka, joka tarjoaa merkityksellisiä 

kokemuksia ja kohtaamisia niin kävijöille kuin kumppaneille.

Edistämme ja esittelemme merellisiä elinkeinoja ja innovaatioita. Tuomme yhteen saariston yrittäjät ja uudet 

asiakkaat. Tarjoamme kumppaneillemme avoimen yhteiskehittämisen alustan, jonka avulla edistämme 

ratkaisukeskeisesti uusia merellisiä innovaatioita ja Itämeren kestävää ja toivottua tulevaisuutta.



Toimijaroolit

Kuva: Visit Turku, Tommi Selander



Mitä ovat toimijaroolit?

Toimijaroolit tarkentavat miten Merikeskus vie tarkoituksensa käytännön toiminnan 

tasolle ja saa aikaan tavoittelemansa vaikuttavuuden. Neljän roolin käytäntöön 

vieminen mahdollistaa kattavan arvonluonnin kumppaneille ja asiakkaille – yhdessä 

kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Toimijaroolit ohjaavat Merikeskuksen toiminnan, kuten näyttelyiden, tapahtumien, 

markkinoinnin ja viestinnän, sekä digitaalisten ratkaisujen innovointia ja suunnittelua. 

Kehitettäviä ratkaisuja peilataan takaisin toimijarooleihin ja varmistetaan, että ne ovat 

roolien, toimintatapojen ja tavoitteiden mukaisia. Näin varmistetaan, että 

Merikeskuksen toiminta toteuttaa tarkoitusta käytännössä, jolloin saavutetaan myös 

tarkoituksen tuomat hyödyt organisaation liiketoiminnalle ja kumppanuus- ja 

asiakassuhteille.



Toimijaroolit

Oppimisen ja 

tiedonjakamisen 

alusta

Keskustelun 

herättäjä ja 

inspiroiva 

suunnannäyttäjä

Elämyksellinen 

kohtaamispaikka

Näyteikkuna 

saaristoon ja 

merellisyyteen



Oppimisen ja tiedonjakamisen 
alusta

• Olemme kaikille saavutettava oppimisen ja tiedon jakamisen alusta ja 

ajassa elävä luova oppimisympäristö.

• Kokoamme ja välitämme asiantuntijatietoa ja lisäämme ymmärrystä 

merestä ja merellisestä Lounais-Suomesta.

• Innostamme ja motivoimme ihmisiä toimimaan meren puolesta, sekä 

kestävän elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.



Keskustelun herättäjä ja 
inspiroiva suunnannäyttäjä

• Olemme proaktiivinen

keskustelun herättäjänä ja inspiroiva suunnannäyttäjä.

• Edistämme uusien merellisten innovaatioiden syntyä avoimella 

yhteiskehittämisellä ja tuomalla yhteen eri verkoston toimijoiden 

osaamista.

• Uskomme ratkaisukeskeisesti parempaan

tulevaisuuteen.



Elämyksellinen kohtaamispaikka

• Toimimme elämyksellisenä ja avoimena kohtaamispaikkana kaikille 

merestä ja Turun saaristosta kiinnostuneille.

• Tarjoamme merkityksellisiä kohtaamisia ja elämyksiä, jotka jättävät 

positiivisen muistijäljen.

• Tehtävämme on muodostaa silta ihmisten ja meren välille. Tuomme 

yhteistyöverkostot ja toimijat yhteen yhteisen meren puolesta.



Näyteikkuna saaristoon ja 
merellisyyteen

• Olemme näyteikkuna saaristoon ja merellisyyteen. 

• Autamme saavuttamaan saariston ja sen ympärivuotiset palvelut, sekä 

löytämään helposti innostavaa, ajankohtaista tietoa.

• Teemme saariston tutuksi ja koettavaksi matalalla kynnyksellä. 

Herätämme merirakkauden ja vahvistamme merisuhdetta lapsuudesta 

aikuisuuteen



Asiakasprofiilit

Kuva: Visit Turku



Miten hyödynnät asiakasprofiileita?

Merikeskuksen kohderyhmistä tunnistettiin ja määriteltiin kolme pääasiallista kuluttaja-asiakkaiden 

loppukäyttäjäryhmää. Nämä pääkäyttäjäryhmät esitellään seuraavaksi asiakasprofiilikuvauksina. 

Profiilit pohjautuvat Visit Finlandin tekemään tutkimukseen ja matkailijoiden profilointityöhön, sekä 

lisäksi niihin on yhdistetty kehittäjäkumppaneiden ymmärrys, sekä Pentagon Designin 

kohderyhmäymmärrys museo- ja matkailualan konseptikehittämisestä. Profiilit ovat siis 

hypoteettisia ja ne tulee testata ja validoida toiminnan myötä.

Asiakasprofiilit esittelevät ihmisten motiiveja liittyen erilaisiin Merikeskuksen sisältöihin, sekä 

palveluihin. Profiilit esittelevät mitä käyttäjät haluavat kokea ja minkälaista sisältöä he kaipaavat. 

Asiakasprofiilit auttavat suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita, sisältöjä, viestintää sekä 

markkinointia. Asiakasprofiilit auttavat asettumaan kävijöiden asemaan ja kehittämään 

Merikeskuksen palvelua. Asiakaspalvelutyössä profiilit auttavat tunnistamaan minkälaista apua ja 

tietoa asiakas voi kaivata. Huomioitavaa on, että yksi asiakas voi olla eri profiilissa eri aikoina ja 

että jokainen asiakas on yksilöllinen.



Kuluttaja-asiakasprofiilit

Ajanviettäjät

Paikallinen ja 

kotimainen matkailija

Motiivi vierailla 

Merikeskuksen näyttelyissä ja 

tapahtumissa:

Ajanvietto, kiva tekeminen ja 

merelliset elämykset yhdessä 

perheen tai ystävien kanssa 

monipuolisissa näyttelyissä sekä 

tapahtumissa helposti ja 

vaivattomasti.

Tiedostava 

tiedonjanoinen

Oppilas/oppilaitos ja 

paikallinen kävijä 

Motiivi vierailla 

Merikeskuksen näyttelyissä ja 

tapahtumissa:

Uuden oppiminen ja tiedon 

syventäminen on tärkeässä 

roolia. Kaipaa tietoa miten voi 

itse vaikuttaa omilla teoillaan 

ympäristöön ja esim. saariston 

tilaan.

Luonto-elämyksien 

etsijä

Ulkomaalainen matkailija ja 

paikallinen kävijä

Motiivi vierailla 

Merikeskuksen näyttelyissä ja 

tapahtumissa:

On kiinnostunut käymään 

monenlaisissa uusissa 

paikoissa. Kaipaa 

perusrutiineihin ja arkeensa 

elämyksellistä luonto ja 

merikokemusta ja rentoa 

vastapainoa arjelle.



Arvot

Kuva: Visit Turku



Arvot toiminnan tapoina

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa 

meille niin kaupunkilaisten, 

saaristolaisen, 

matkailijoiden, 

kumppaneiden kuin 

muidenkin yhteistyötahojen 

tarpeiden huomioimista. 

Kehitämme toimintaamme 

asiakaslähtöisesti ja 

yhteiskehittäen. Tuotamme 

arvoa kaikille osallisille.

Vastuullisuus

Kaikki toimintamme 

pohjautuu vastuullisuuteen 

ja olemme kaikille 

saavutettava.

Edistämme yhdessä 

kumppaneidemme kanssa 

saariston ja Itämeren alueen 

ekologista, taloudellista, 

kulttuurista ja sosiaalista 

kestävyyttä. 

Kutsuvuus

Olemme yhteistyön 

mahdollistaja ja alusta 

yhteisten kestävien 

tavoitteiden saavuttamiselle.

Toimintamme saa voimansa 

merellisten toimijoiden ja eri 

sektoreiden yhteistyöstä.

Uskomme, että hyvä 

yhteistyö pohjautuu 

avoimeen vuoro-

vaikutukseen, viestintään ja 

vaikuttaviin tuloksiin.

Rohkeus

Olemme muutosjoustavia ja 

rohkeita ajatus- ja 

toimintamallien uudistajia.

Toimintamme rakentuu 

merelliselle 

kulttuuriperinnölle, katsoo 

rohkeasti tulevaisuuteen ja 

rakentaa toivottuja 

tulevaisuuksia.



Tarina

Kuva: Visit Turku



Tarina kävijöille

Merikeskus rakentaa sillan ihmisten ja meren välille. 

Olemme kaikille avoin elämysten ja merkityksellisten kohtaamisten paikka, joka kutsuu ihmiset ja 

merelliset toimijat yhteen. Haluamme herättää ihmisissä syvän merirakkauden ja vahvistaa merisuhdetta 

aina lapsuudesta aikuisuuteen.

Toivotamme jokaisen tervetulleeksi tutustumaan Turun ainutlaatuiseen saaristoon. Sen lumoavaan 

luontoon, kiehtovaan elämäntapaan ja ruokakulttuuriin – niin tiloissamme jokirannassa kuin merellä 

matkaillessa. Teemme meren saavutettavaksi toimimalla merellisten tapahtumien ja yhteistyön alustana, 

saaristomatkailun satamana ja digitaalisena palveluna. Tuomme tapahtumissa ja näyttelyissämme 

meren ja sen tarinat lähelle ja saariston aarteet ja ympärivuotiset elämykset ja palvelut jokaisen 

koettavaksi.

Inspiroimme kaikenikäisiä oppimaan uutta merestä, merellisistä elinkeinoista, sekä 

saaristosta tieteen, taiteen ja teknologian avulla, ja osallistumaan aktiivisesti innovointityöhön sekä 

merien suojeluun. Yhteisellä toiminnalla ja positiivisella asenteella parannamme yhdessä Itämeren tilaa 

ja tulevaisuutta.



Kiitos!


