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Johdanto
Tulevien vuosikymmenien aikana Turun
linnan ja satama-alueen ympäristö tulee
kokemaan suuria muutoksia. Parhaillaan laaditaan suuntaviivoja sille, miltä tulevaisuuden
Linnanniemi näyttää. Apuna suunnittelussa
ovat Linnanniemen ideakilpailussa menestyneet kymmenen kilpailuehdotusta, joita tullaan
hyödyntämään alueen kaavoituksessa.
Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu
järjestettiin keväällä 2020 yhteistyössä Turun
kaupungin, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n
ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n
kanssa. Kilpailun tavoitteena oli löytää
alueelle kattava kokonaisidea sekä erilaisia
kehittämisvaihtoehtoja.

kaikkien aikojen suosituimmista aluesuunnittelukohteista. Yleisö pääsi kommentoimaan
kaikkia ideakilpailuun jätettyjä kilpailutöitä
Kerro kantasi -palvelussa kesän 2020 aikana.
Muuttuvan Linnanniemen nykytilaa ja siellä
asuvien ja työskentelevien ihmisten ajatuksia, kokemuksia ja muistoja on tallennettu
osana Turun museokeskuksen nykydokumentointiprojektia. Samanaikaisesti Itämeren
satamakaupunkien yhteisessä Hupmobilehankkeessa on laadittu satama-alueen liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelma ja Aaltoyliopiston on toteuttanut Turussa asukkaiden
liikkumistottumuksia ja Turun satama-alueen
tulevaisuutta kartoittaneen kyselytutkimuksen.

Kilpailuun jätettiin yhteensä 127 ehdotusta
Suomesta ja ulkomailta. Ehdotusten kokonaismäärä tekee kilpailusta yhden Suomen
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Linnanniemen kehittämisen
pop up -tapahtumasarja
Linnanniemen kehittämisen pop up -näyttely järjestettiin Turussa 30.10.-15.11.2020.
Näyttelyn aikana järjestettiin myös kirjo kaikille
avointa oheisohjelmaa. Näyttelyn ja tapahtumasarjan tavoitteena oli paitsi tutustuttaa turkulaiset Linnanniemen alueeseen ja alueella
järjestetyssä kansainvälisessä ideakilpailussa
menestyneisiin kilpailutöihin, myös kutsua
kaikki kaupunkilaiset jakamaan ajatuksia ja
oman visionsa tulevaisuuden Linnanniemestä.
Linnanniemen ideakilpailun tulosten julkistamistilaisuus järjestettiin Forum Marinumilla
29.10.2020. Kaikki kiinnostuneet pääsivät seuraamaan tilaisuutta reaaliaikaisen
stream-lähetyksen kautta. Seuraavana päivänä, 30.10.2020 aukesi Linnanniemen kehittämisen pop up -näyttely Wiklundin liiketilassa,
osoitteessa Kauppiaskatu 9 a. Näyttelykävijät
pääsivät tutustumaan kilpailussa palkittuihin,

lunastettuihin ja kunniamaininnan saaneisiin
töihin ja jättämään mielipiteensä kilpailutöihin
liittyen. Menestyneet kilpailutyöt olivat esillä ja
kommentoitavissa myös verkossa, Kerro kantasi -palvelussa koko pop up -näyttelyn ajan.
Ideakilpailussa menestyneiden kilpailuehdotusten lisäksi näyttelyssä oli esillä Turun museokeskuksen Linnanniemellä tekemä nykydokumentointiprojekti, jossa taltioitiin alueella
asuvien ja työskentelevien ihmisten ajatuksia,
kokemuksia ja muistoja. Näyttelyssä esiteltiin
myös Itämeren satamakaupunkien yhteisessä
Hupmobile-hankkeessa laadittu Turun satama-alueen liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelma, kestävän liikkumisen työkalupakki
sekä Aalto-yliopiston tekemän asukkaiden
liikkumistottumuksia ja Turun satama-alueen
tulevaisuutta kartoittavan kyselytutkimuksen
tuloksia.

Pop up -näyttely. ©Turun kaupunki, Ville Kaakinen

TURUN KAUPUNKI ─ 4

Pop up -näyttelyn aikana tarjolla oli myös
muuta alueen yhteiskehittämistä edistävää
oheisohjelmaa. Linnanniemen alueella järjestettiin kolmena viikonloppuna maksuttomia,
opastettuja kävelykierroksia, minkä lisäksi
alueelle oli mahdollista lähteä omatoimisesti
suunnistamaan Turun kaupungin ja Know
Your Hoodsin yhteistyössä järjestämälle naapurustosuunnistukselle. Suunnistajat osallistuivat rastilappuihin vastaamalla kymmenen
alueella toimivan yrityksen lahjoittaman palkinnon arvontaan.
Tapahtumasarjaan kuuluivat myös viisi kaikille avointa webinaaria, joissa eri alojen
asiantuntijat käsittelivät Linnanniemeä eri
näkökulmista ja myös osallistujat pääsivät
esittämään kysymyksiä ja jakamaan omia ajatuksiaan. Webinaarit olivat katsottavissa myös
jälkeenpäin kahden viikon ajan Linnanniemen
internetsivuilla.

Tapahtumasarja
lukuina
Linnanniemen kehittämisen
pop up -näyttely,
439 kävijää
Kerro kantasi -kysely,
19 kommenttia
Opastetut kävelykierrokset,
64 osallistujaa
Linnanniemen
naapurustosuunnistus,
89 suunnistajaa
Linnanniemi-webinaarisarja,
60 osallistujaa

Naapurustosuunnistus. ©Choose Your Future
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Kilpailuehdotusten
kommenteissa esille nousseet
teemat
Linnanniemen kehittämisen pop up -näyttelyn
aikana kommentteja kilpailussa menestyneistä ehdotuksista oli mahdollista jättää paikan
päällä näyttelyssä sekä sähköisesti Kerro
kantasi -palvelussa. Näyttelyssä kävijöillä oli
mahdollisuus kirjoittaa kommenttinsa post it
-lapulle kilpailutöiden yhteyteen. Sekä post it
-lapuille, että Kerro kantasi -kyselyyn tulleet
kommentit ovat löydettävissä raportin lopussa
olevista liitteistä. Lisäksi näyttelyn henkilökunta kirjoitti omaan päiväkirjaansa näkökulmat,
jotka nousivat esille keskusteluissa kävijöiden
kanssa.

Saadusta palautteesta oli eriteltävissä seitsemän teemaa. Jokaisen teeman alkuun on
nostettu näkökulmia aiheeseen liittyen ideakilpailua varten laaditusta kilpailuohjelmasta.
Tässä kappaleessa esitellään teemoittelussa
esille nousseet näkökulmat Linnanniemen
alueen kehittämiseen.

Pop up -näyttely. ©Turun kaupunki, Ville Kaakinen
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Historian ja tulevaisuuden
museon sijainti ja alueen
museoiden välinen synergia
Turun historian ja tulevaisuuden museon avatessa ovensa vuonna 2029 Linnanniemelle
syntyy kolmen toisiaan täydentävän museon
kokonaisuus. Linnanniemen ideakilpailuehdotusten suunnitteluohjeiden mukaisesti
ehdotuksissa tuli ottaa huomioon Historian ja
tulevaisuuden museon toiminnallinen yhteys
Turun linnaan sekä mahdollisuuksien mukaan
Forum Marinumiin. Forum Marinumin toimintaympäristön kehittymisellä on merkittävä
rooli merellisten palveluiden, osaamisen
ja elämysten Merikeskuksena. Kilpailijoilta
toivottiin toiminnallisia ja sisällöllisiä ideoita
merellisen Turun keskuksen kehittämiseksi.
Suunnitteluohjeiden mukaan fregatti Suomen
Joutsenen laituripaikka tuli säilyttää, mutta
muita museoaluksia oli mahdollista järjestellä
perustellusta syystä uudelleen.1
Linnanniemen kehittämisen pop up -näyttelyssä kaupunkilaiset kommentoivat erityisesti
Forum Marinumin toimintaedellytysten huomiointia alueen suunnittelussa. Historian ja
tulevaisuuden museon sijoittaminen Forum
Marinumin läheisyyteen sai kannatusta, mutta
toisaalta museoita ei toivottu sijoitettavan liian
lähelle toisiaan. Esimerkiksi kilpailutyössä
H2Å uudelle museolle varattua tilaa kommentoitiin liian pieneksi, ja kilpailutyössä Kolme
Historian ja tulevaisuuden museon kommentoitiin sijoitetun ahtaasti Forum Marinumin
läheisyyteen.

1 Turun Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu,
kilpailuohjelma, s. 19 ja 74-76. www.turku.fi/sites/
default/files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.
pdf

Forum Marinumin museoalukset ovat keskeinen osa merikeskusta. Museoalusten
laituripaikkoja oli siirretty joissain kilpailuehdotuksissa. Eräässä kommentissa peräänkuulutettiin merikeskuskokonaisuuden säilyttämistä
ja kesällä 2020 Aurajoen rantaan palanneen
parkki Sigynin tuomista lähemmäs muita museoaluksia. Tällä hetkellä Sigyn on Varvintorin
läheisyydessä. Museoalusten hajauttaminen
ylipäätään herätti epäilyksiä.

Kokonaisuus on mukava ja
viihtyisä, mutta FM Karjalan ja
Keihässalmen siirto niin kauas
muusta museosta epäilyttää.
Sigyn sijaitsee jo niin kaukana
muista laivoista, että laivojen
hajauttaminen vielä näin rikkoo
museovierailua entisestään.”
Kommentti kilpailutyöhön ”Kolme”
Vaikka valtaosa kommenteista puolsi Historian
ja tulevaisuuden museon sijoittamista Forum
Marinumin läheisyyteen, mukana oli myös
vaihtoehtoisia näkemyksiä, kuten uuden museon sijoittaminen Harppuunakorttelin viereen
kilpailutyön Visionnaire mukaisesti.
Turun linnan asema historiallisena maamerkkinä tuotiin esille lukuisissa kommenteissa,
mutta linnan toiminnallisuuteen museokohteena ei juurikaan otettu kantaa. Yhdessä
kommentissa esitettiin toive Historian ja
tulevaisuuden museon sijoittamisesta linnan
läheisyyteen, kuitenkaan Linnanpuistoa
vaarantamatta.
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Uudisrakentaminen
Kilpailun yksi tavoite oli löytää uudisrakentamiseen ratkaisuja, jotka kunnioittavat
Linnanniemen historiallisesti arvokasta
ympäristöä. Ehdotuksilta toivottiin erityisesti
Turun linnan aseman huomioimista ja korostamista kaupunkikuvassa, mutta myös muuhun
rakennettuun ympäristöön kaupunkikuvallisesti sopeutuvaa suunnittelua. Tavoitteiden
mukaan asuminen ei ole pääroolissa
uudisrakentamisessa.2
Linnanniemen rakennuskantaan liittyvä kommentointi oli vilkasta. Kommenteissa nousi
esiin toive siitä, ettei aluetta tultaisi kehittämään asuinrakentamisen ehdoilla ja että
alueella tulisi olla aidosti julkista virkistystilaa.
Linnanniemelle kaivattiin kävelyreittejä ja eräs
kommentoija nosti esiin, että rakentamisen
avulla olisi mahdollista saada luonnollinen
kävelyreitti rantaa pitkin Forum Marinumilta
satamaan. Kuitenkaan asuinrakennusten ympäristöä ei pidetty samalla tavalla koko kaupungin julkisena tilana kuin mitä aidosti julkinen puisto tai muut palvelut olisivat. Muutama
kommentoija esitti toiveen, ettei alueelle
rakennettaisi ollenkaan asuinrakennuksia.
Moni kommentoija oli sitä mieltä, että asutusta
tulisi minimoida eikä rakentaa liian tiheäksi ja
ahtaaksi. Talojen väliin tulisi jättää väljyyttä.
Rakentaminen Forum Marinumin läheisyyteen
herätti kommentointia sekä puolesta että vastaan. Eräs kommentoija kannatti asuinrakentamista Forum Marinumin viereen, kun taas
osa vastusti linnan ja Forum Marinumin välistä
rakentamista. Kommenteissa ehdotettiin, että
Forum Marinumin viereen voisi asuinrakentamisen sijaan rakentaa julkisen rakennuksen,
kuten uuden konserttitalon.

Julkisen tilan korostaminen
ja asutuksen minimointi
erinomaista.”
Ote kommentista kilpailutyöhön
”Tides”

Linnan eteläpuolella on aika
paljon rakentamista ja joidenkin
talojen jyrkkä kattokulma
oudoksuttaa. Näkyykö linna
mereltä päin katsottuna? Myös
linnan ja Forum Marinumin
välille suunnitellaan aika tiivistä
rakentamista.
Pitäisi huolehtia siitä, että
linna on maisemassa edelleen
pääosassa ja sen ympärille
rakennettavien talojen korkeus
olisi maltillinen ja rakennukset
olisivat tyyliltään yhteensopivia
linnan arvokkaaseen
ympäristöön.”
Ote kommentista kilpailutyöhön
”Kolme palaa”

2 Kilpailuohjelma, s. 16, 18 ja 71. www.turku.fi/
sites/default/files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.pdf
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Turun linnan asema haluttiin säilyttää alueella
keskeisenä. Linnan toivottiin säilyvän alueen
hallitsevana rakennuksena ja Linnanpuisto
haluttiin säilyttää puistona sen sijaan, että se
täytettäisiin asuinrakennuksilla. Moni nosti
esiin, että linnan tulisi näkyä mereltä ja joelta
päin katsottuna ja osa täydensi, että linnan
tulisi näkyä joka suunnasta. Kommenteissa
nousi esiin, ettei linnan ja rannan välille tulisi
rakentaa. Mahdollisen rakentamisen toivottiin
mahdollistavan pääsyn veden äärelle.

Pop up -näyttelyssä vierailleet kaupunkilaiset
esittivät toiveen uuden ja vanhan rakennuskannan yhdistymisestä. Uudisrakennusten
ohella vanhan rakennuskannan hyödyntäminen koettiin tärkeäksi. Nykyisellä
Linnanniemellä on suhteellisen paljon toimistotiloja. Eräs näyttelykävijä toi esille olemassa
olevien, mahdollisesti käytöstä poistuvien
toimistorakennusten muuttamisen asunnoiksi
samaan tapaan kuin esimerkiksi Helsingissä
Arabian alueella.

Toiveena esitettiin, että rakentamisen tulisi
olla tyyliltään Linnanniemen maisemallisesti
ja historiallisesti arvokkaalle alueelle sopivaa.
Moni liputti matalan rakennuskannan puolesta, jotta linna säilyisi maisemassa pääosassa.
Talojen tulisi kunnioittaa vanhaa rakennustyyliä esimerkiksi niin, että talojen katot olisivat
symmetrisiä. Neliönmallista rakentamista ei
pidetty toivottavana alueelle.

Satamatoimintojen historian toivottiin näyttäytyvän Linnanniemellä tulevaisuudessakin.
Eräs kävijä ehdotti niemennokassa sijaitsevan
vanhan matkustajapaviljongin säilyttämistä ja
hyödyntämistä, tai vaihtoehtoisesti sen korvaamista paikalla aiemmin sijainneen otkantin
tyyppisellä paviljongilla. Linnanniemen liikennesuunnitelman uudistuessa sataman rautatieyhteyden sijainti saattaa muuttua. Mikäli
niin tapahtuu, nykyisille junakiskoille toivottiin
muistomerkkiä.

Vanhan rakennuskannan
uusiokäyttö ja säilyttäminen
Linnanniemen ideakilpailualueen rakennuskannasta vain Forum Marinumin rakennukset,
Turun linna sekä osoitteissa Linnankatu 74
ja 76 sijaitsevat puutalot on suojeltu oikeusvaikutteisesti asemakaava- tai erityislakisuojelupäätöksellä. Alueella on kuitenkin
paljon rakennuskantaa, jotka on merkitty
suojelukohteeksi osayleiskaavassa tai arvotettu Turun museokeskuksen toimesta. Turun
linnaa ympäröivä viheralue, Linnanpuisto mukaan luettuna, on merkitty osayleiskaavassa
muinaismuistoalueeksi. Lisäksi huomattava
osa Linnanniemestä kuuluu maakuntakaavan
suojelualueeseen.3

Viheralueet ja ympäristö
Kilpailuehdotusten suunnitteluohjeiden
mukaan viheralueiden suunnittelussa toivottavana pidettiin monipuolisia, historialliseen
ympäristöön soveltuvia ratkaisuja, jotka
edistävät viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Kilpailun järjestäjä toivoi puistoilta
ja muilta viherverkkoon liittyviltä ratkaisuilta
omaleimaisuutta.4
Kilpailutöissä visioituja viheralue- ja ympäristöelementtejä kommentoitiin yleisön toimesta
ahkerasti. Yleisesti viheralueita toivottiin
alueelle paljon ja niiden lisäämistä perusteltiin
monesta eri näkökulmasta.

3 Kilpailuohjelma, s. 43. www.turku.fi/sites/default/

4 Kilpailuohjelma, s. 71, 72 ja 87. www.turku.fi/

files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.pdf

sites/default/files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.pdf
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Useissa kilpailutöissä (Kolme, Kolme Palaa,
Tides) viherympäristöä oli lisätty erityisesti
Turun linnan ja Linnanpuiston ympärille, mikä
herätti kerätyn palautteen perusteella pelkästään positiivista vastakaikua. Linnanpuiston
alue koettiin ympäristöksi, jonka ympärille
viheralue-elementtejä ja vehreyttä oli luonnollista tuoda lisää. Erityisesti Kolme palaa - ja
Tides-kilpailuehdotuksiin jätetyissä yleisön
kommenteissa kannatettiin voimakkaasti
ajatusta Linnanpuiston laajenemisesta Turun
linnalta jokirantaan saakka. Muutamissa ehdotuksissa Linnanpuiston alueen ehdotettiin
laajentuvan myös Linnanniemen kärkeen,
nykyisille laivaterminaaleille asti.
Viheralueiden lisäämisen kautta alueelle
toivottiin muodostuvan enemmän väljyyttä, vapaakulkuisuutta, sekä julkista oleskelu-, ja virkistäytymistilaa. Linnanpuiston laajentumisessa rantapuistoksi nähtiin positiivisina puolina
esimerkiksi moottoriliikenteen väheneminen
ja mahdollisuudet viher- ja vesialueiden yhdistymiseen viihtyisällä tavalla (mahdollisuus
saavuttaa joki/meri).

Puisto linnan ympärillä on
tärkeä. Hyvä, että puisto
ulottuu jokirantaan ja rekkaralli
linnan ja jokirannan välillä
loppuu. Alueesta tulee nykyistä
huomattavasti viihtyisämpi ja
houkuttelevampi.”
Ote kommentista kilpailutyöhön
”Kolme palaa”

Kilpailuehdotukset, joissa asuinrakennusaluetta oli sijoitettu Linnan ja Aurajoen väliselle
alueelle, keräsivät myös paljon kommentteja
viheralueiden lisäämisen puolesta vaihtoehtona asuinrakentamiselle. Uudet asuinrakennukset muodostivat kerättyjen kommenttien
perusteella uhkakuvan nimenomaan viheralueiden kautta mahdollistuvalle väljyydelle,
vapaakulkuisuudelle ja kaupunkilaisten yhteisessä käytössä olevalle julkiselle tilalle.

Rannan tuntuma on syytä
säilyttää julkisena tilana &
kulkureittinä. Se on onnistunut
suunnitelmassa “Kolme”,
suunnitelmassa “H2Å” taas ei. “
Ote kommentista kilpailutyöhön
”Kolme”

Rantapuistoon kahvila ja
puistoa, ei asuntoja!”
Ote kommentista kilpailutyöhön
”H2Å”
Toiminnot, joita laajentuneen puiston toivottiin
lisäävän, liittyivät paljolti vapaa-ajan virkistäytymiseen, rentoutumiseen ja tunnelmointiin.
Kommenteissa mainittiin toiveina mahdollisuus päästä ihailemaan auringonlaskuja meren ääreen, uimaranta, kahvilat ja puutarhat.
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Lisääntyvien viheralueiden toivottiin sisältävän
paljon erilaista puustoa ja kasvillisuutta, kuten
esimerkiksi erilaisia kukkaistutuksia, pensaita
ja hedelmäpuita (omena-, kirsikka-, päärynäpuut). Tides –kilpailuehdotukseen jätetyssä
palautteessa otettiin kantaa myös puiston
maaston muotoihin. Palautteessa arvostettiin
maaston kumpuilevuutta ja pehmeitä muotoja. Viheralueiden lisäämisen lisäksi yhdessä
palautteessa toivottiin luonnonmukaisuutta
myös rakentamiseen esimerkiksi viherkattojen
muodossa.

Palvelut ja toiminnallisuus
Ideakilpailun kilpailuohjelmassa yhdeksi tulevaisuuden tavoitteeksi nostetaan
Linnanniemen alueen eläväisyys ja toimintojen monipuolisuus. Linnanniemen aluetta visioidaan viihtyisäksi palveluiden, tapahtumien,
elämysten ja oleilun ympäristöksi. Alueen toiminnallisuuden suunnittelussa kilpailuehdotuksilta odotettiin ratkaisuja keskustan tuomiseen
lähemmäs merta. Toiminnallisuuteen liittyen
ehdotuksilta toivottiin myös monipuolisuutta ja
suunniteltujen toimintojen toivottiin kumpuavan paikan historiasta ja luonteesta.5

Rannoille “laitureita” oleskelua
varten, lukemista ja eväiden
syöntiä yms.”
Pop up -näyttelyssä vierailleen
henkilön toive tulevaisuuden
Linnanniemestä
5 Kilpailuohjelma, s. 11 ja 18. www.turku.fi/sites/

Linnanniemen ideakilpailun kilpailutyöt keräsivät paljon kommentteja ja ajatuksia siitä,
millaisia palveluita ja toimintoja alueelle olisi
toivottavaa saada. Yleisön ehdotuksissa yleisenä toiveena oli Linnanniemen kärjen sekä
jokivarsialueen jättäminen mahdollisimman
vapaakulkuiseksi ja kaikille avoimeksi julkiseksi tilaksi. Vapaakulkuisuuden lisäksi toiveena
oli myös mahdollisuus hyödyntää vapautuvaa
tilaa yleisenä virkistäytymis-, oleskelu- ja
vapaa-ajanviettopaikkana.
Yhtenä suosituimpana toiveena esille nousi
mahdollisuus saada uimapaikka alueelle.
Ehdotuksissa esille nousivat ajatukset mm.
maauimalasta, joki- tai merivesialtaista,
hiekkarannasta ja laiturista jokisuun alueelle.
Muutamia kommentteja oli annettu myös
rantasaunan sijoittamisen puolesta uimapaikkojen yhteyteen. Uimapaikkojen lisäksi myös
ulkoliikuntapaikkoja toivottiin paljon alueen
ympäristöön. Tarkemmin määrittelemättömien
”ulkoliikunta- ja voimailupaikkojen” lisäksi
yhdessä palautteessa nostettiin esille vesiurheilumahdollisuudet, joita rantojen vapautuminen mahdollistaisi. Toisessa ehdotuksessa
kommentoitiin mahdollisuutta jäädyttää maauimala-altaat talvisin esimerkiksi luistinradoiksi,
jolloin niille tulisi myös ympärivuotista käyttöä.

Jään kaipaamaan maauimalaa ja
siihen liittyvää lekottelualuetta,
joka vois talvella toimia
luistinratana.”
Ote Kerro kantasi-palveluun
jätetystä yleisestä kommentista

default/files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.
pdf
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Merivesi-/jokivesiallas sekä
puusauna. Ei “näyttäytymis”allas vaan kunnollinen
uimapaikka, jossa lähistöllä
“kansankahvila”.”
Pop up -näyttelyssä vierailleen
henkilön toive tulevaisuuden
Linnanniemestä
Päivittäistavarakauppojen sijoittamista
alueelle toivottiin paljon. Toiveita kauppojen
saamisesta alueelle perusteltiinkin erityisesti
nykyisten kauppojen vähäisellä lukumäärällä.
Kauppojen lisäksi muutamassa palautteessa
toivottiin myös kahviloita, sekä myös lähituottajia palvelevaa kauppahallia nykyisten Turun
linnan makasiinien viereen. Konkreettisina
toiveina esiin nousivat myös ehdotukset lasten
leikkikentästä lähelle nykyistä Linnanpuistoa,
sekä koirapuiston sijoittaminen alueelle.

yksityiskohtaisemmin kovin paljon kantaa siihen millaisia tapahtumia alueelle toivottaisiin.
Tapahtumien järjestämistä pidettiin yleisesti
kuitenkin elävyyttä ja viihtyisyyttä tuovina elementteinä. Yhdessä tapahtumien järjestämistä
koskevassa kommentissa toiveena oli kuitenkin huomioida tapahtumien melunhallinta
uuden Linnanfältin asuinalueen, sekä myös
Telakkarannan ja Korppolaismäen asukkaiden
viihtyvyyden kannalta.
Toivottuja palveluita ja toimintoja koskevia
kommentteja tarkasteltaessa huomionarvoista
oli myös, kuinka paljon uutta konserttitaloa
kaivattiin nimenomaan Linnanniemen alueelle.
(Turun kaupunginhallitus päätti keväällä 2020
uuden konserttitalon sijaintipaikaksi Aurajoen
itärannalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion.)
Konserttitalon sijoittamista Linnanniemelle
perusteltiin yleisesti ”sopivuudella alueelle”.
Muutamissa palautteissa konserttitalo visioitiin
merellisen sijainnin ja visuaalisen ilmeensä
puolesta Sydneyn oopperatalon kaltaiseksi
maamerkiksi.

Liikenne ja liikkuminen

Tapahtumatorien ja toriaukioiden sijoittelusta
alueelle annettiin muutama kommentti sekä
puolesta että vastaan. Torialueiden sijoittamista kannattaneissa kommenteissa ideaa
ei tarkemmin perusteltu. Tapahtumatoreja
koskeneessa kriittisessä palautteessa
epäiltiin tulisiko tapahtumatoreille tarpeeksi
käyttöä. Palautteessa nostettiin esille myös
alueelle tyypilliset sääolosuhteet (kova tuuli), jotka eivät kommentoijan mielestä tee
Linnanniemestä ihanteellista sijaintipaikkaa
avoimille torialueille.

Linnanniemen kilpailuohjelman mukaan tavoitteena on, että Linnanniemi on tulevaisuudessa saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.
Yhteydet saaristoon ja merelle ovat tärkeä osa
suunnitelmaa. Kestävän liikkumisen muodot,
eli joukkoliikenne, kävely ja pyöräily alueelle
ja alueen sisällä tulevat olemaan keskeisessä
asemassa. Pysäköintiratkaisujen tavoitteena
on viedä mahdollisimman vähän maantasotilaa ja olla alueen arvon mukaisia.6

Menestyneitä kilpailuehdotuksia koskevissa yleisön kehitysideoissa ei otettu

6 Kilpailuohjelma, s. 20. www.turku.fi/sites/default/
files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.pdf

TURUN KAUPUNKI ─ 12

Föri tai muu joenylityspaikka
(ei kiinteä silta) olisi erittäin
tärkeä, sillä nyt joen kaksi
puolta ovat täysin eristyksissä
toisistaan nykyisellä Förille
asti. Föri lähempänä satamaa
(tai pikkuföri laajemmilla
kulkuajoilla) olisi äärimmäisen
kätevä asukkaille, työntekijöille
ja turisteille.“
Kommentti kilpailutyöhön ”Kolme”

Uuden Pikkuförin pitäisi
varmaan olla nykyistä suurempi
alus, jotta myös esteettömyys
toteutuisi ja polkupyörien
kuljetus olisi mahdollista.”
Ote kommentista kilpailutyöhön
”Kolme”
Alueen liikenteeseen ja liikkumiseen liittyen
kommentteja tuli erityisesti Telakkarantaa
ja Linnanniemeä yhdistävää siltaa koskien.
Silta nähtiin hyvänä kulkuyhteyksien parantajana, mutta moni kommentoija yhtyi
palkintolautakunnan näkemykseen ja totesi
kiinteän sillan olevan mahdoton ratkaisu
esimerkiksi laivaliikennettä ja vierasvenesatamaa ajatellen. Tärkeänä pidettiinkin sitä,
että joki säilyy avoimena. Kommenteissa
toivottiin, että silta jätettäisiin toteuttamatta tai

vaihtoehtoisesti sen tilalle tulisi toisenlainen
ratkaisu. Kommentoijat ehdottivat, että silta
voitaisiin toteuttaa nostosiltana tai Förin tapaisena lauttana. Kommentoija nosti esiin, että
Förin kaltaisessa ratkaisussa esteettömyys ja
pyöräilijät tulisi myös ottaa huomioon.
Myös alueen saavutettavuuteen vesiteitse haluttiin kiinnittää huomiota. Alueelle
toivottiin paikkoja purjeveneille kesäksi.
Matkustajasataman toimintaa toivottiin osaksi
alueen kokonaisuutta. Yhdessä kommentissa esitettiin, että sataman toiminnoille tulisi
jättää tarpeeksi tilaa, jotta satamatoiminta
säilyisi elinvoimaisena. Eräässä kommentissa
ehdotettiin sataman siirtämistä Pansioon tai
Naantaliin.
Joukkoliikenteen osalta esitettiin toive odotusterminaalista. Lisäksi ehdotettiin, että esimerkiksi Hop-On Hop-Off -bussi voisi toimia
ratkaisuna kiireisimmän sesongin aikaan
ja edesauttaa sitä, ettei alue ruuhkautuisi
yksityisautoilijoista. Muutamassa kommentissa vastustettiin parkkihallin rakentamista
Linnanniemelle.

Tunnelma, mielikuvat ja alueen
ominaispiirteet
Merellisyys, kulttuuri, historian kerrostumat,
ruoka ja urheilu ovat Turun kaupungin valitsemia strategisia vetovoimateemoja, joiden
huomioiminen alueen suunnittelussa nähdään
tärkeänä. Alueesta tavoitellaan omaleimaista
ja alueen ainutlaatuista historiaa heijastavaa kokonaisuutta. Kilpailun avulla pyrittiin
myös löytämään ratkaisuja siihen, miten
meri ja saaristo ovat läsnä tulevaisuuden
Linnanniemellä.7
7 Kilpailuohjelma, s. 11 ja 18. www.turku.fi/sites/
default/files/atoms/files/linnanniemi-kilpailuohjelma.
pdf
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Linnanniemellä meri ja kaupunki kohtaavat.
Pop upin aikana kootuissa kommenteissa
korostui saariston ja merellisyyden merkitys
Turun linnan ja matkustajasataman ominaispiirteinä. Linnanniemen tulevaisuutta visioitiin Turun historiaa ja henkeä ilmentävänä,
kaupungille paljon kaivattua ainutkertaisuutta
luovana alueena. Turun linnan ja sitä ympäröivien puistoalueiden ohella alueen tunnelman
kannalta keskeisenä nähtiin saaristomaisema
ja Aurajoen läheisyys.
Monet toivoivat alueelle erilaisia vesielementtejä. Lisäksi vesirajasta Aurajoelle ja merelle
toivottiin avointa ja kaikille saavutettavaa.
Useissa kommenteissa esille noussut elementti oli vallihauta linnan ympärille. Alkujaan
saarelle rakennetun linnan ympäröiminen
vallihaudalla nähtiin viittauksena alueen historiaan. Idea kanavien rakentamisesta alueelle
herätti innostusta ja inhotusta. Kanavien perusteltiin tuovan omalaatuista virkistysarvoa,
toisaalta keinotekoisten kanavien todettiin olevan toimimattomia ja vertailukelvottomia Turun
oman Aurajoen kanssa. Ideakilpailutöiden
visionääristen näkemysten vastapainoksi toivottiin myös realismia, kuten tulvavesien, meren pinnan nousun ja savipohjaisen maaperän
huomiointia alueen suunnittelussa.

Turun henki ja historia oivallettu
hienosti, keskitytty olennaiseen,
nostettu esille Turun linna
makasiineineen ja puistoineen
sekä Aurajoen ja Pitkäsalmen
/Pukinsalmen maisemat
näkymineen.”

Saavuttaessa mereltä Turkuun Linnanniemi
antaa ensivaikutelman kaupungista. Eräs
kommentoija totesi, että yksi alueen tehtävistä
onkin antaa monelle Suomeen saapuvalle
ensimmäinen impulssi Turusta ja Suomesta.
Toinen totesi, että Linnanniemi on kuin posliinikoirat ikkunalaudalla: ensimmäinen asia,
joka huomataan satamaan saavuttaessa.
Siksi on tärkeää, että niemenkärki näyttää
siltä, että ollaan saapumassa jonnekin. Alueen
tulisi olla näyttävä sekä mereltä saavuttaessa
että jokivarresta katsottuna. Yhdessä kommentissa ehdotettiin maailmanpyörää tai
muuta näyttävää rakennusta kauas näkyväksi
maamerkiksi.

[Toivon alueelle] auringonlaskun
bongauspaikkoja. Sataman
seutu olisi yksi parhaista
paikoista kuvata ja ihailla
mereen laskevaa aurinkoa.”
Pop up -näyttelyssä vierailleen
henkilön toive tulevaisuuden
Linnanniemestä.
Linnanniemeä tullaan kehittämään kaavoituksen ja rakentamisen keinoin, mutta kaupunkilaisten kommenttien perusteella alueen tärkeimmät arvot vaikuttavat olevan aineettomia.
Yhteys mereen ja joelle, saariston läheisyys,
historialliset kerrostumat sekä luontoarvot
toistuivat yhä uudelleen ja uudelleen yleisön
kertoessa omista toiveistaan Linnanniemen
uudistamiseen liittyen.

Ote kommentista kilpailutyöhön
”Tides”
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Turun linnan ja sataman alueen
nykydokumentointi
Pop up -näyttelyn yhteydessä yleisöllä oli
mahdollisuus osallistua Turun linnan ja sataman alueen nykydokumentointiin täyttämällä
paperisen lomakkeen. Lisäksi tapahtuman
aikana avattiin Turun museokeskuksen virtuaalinen muistojenkeruualusta nykydoku.prikka.fi. Prikassa kuka tahansa voi jakaa oman
muistonsa tekstin ja valokuvien muodossa, ja
merkitä pohjakarttaan kyseiseen muistoon liittyvän sijainnin. Omia muistojaan ja tarinoitaan
voi lisätä Prikkaan edelleen.

Nykydokumentointiin ei juurikaan osallistuttu tapahtuman aikana. Paperilomakkeita
palautettiin kolme, ja Prikkaan tallennettiin
kaksi muistoa. Museoiden tekemä nykydokumentointi herätti kuitenkin kiinnostusta, ja
tapahtumakokonaisuuden jälkimainingeissa
tavalla tai toisella tapahtumiin osallistuneilta
henkilöiltä tuli pyyntöjä tulla haastatelluiksi
Linnanniemeen liittyen.

Olin 80-luvun alussa pienenä
lapsena äidin kanssa käymässä
Turussa ja vierailimme Turun
linnassa. Museosta minulla ei
oikein ole mitään muistikuvia,
mutta linnanpuistosta kyllä.
Minusta se oli niin maagisen
näköistä; puisto ja sitten sen
keskellä keskiaikainen linna.

Äiti yritti siinä vaiheessa kiellellä
minua ja sain ihan tajuttoman
raivokohtauksen, jonka
jälkeen itkevää prinsessaa piti
lohdutella ja helliä.

Leikin prinsessaa ja kuljeskelin
ympäri puistoa, äiti seurasi
perässä palvelijana. Prinsessat
saavat tehdä mitä vaan, joten
revin kukkia penkistä ja tein
niistä itselleni kimpun; pitäähän
prinsessoilla olla kukkia.

Joka tapauksessa se mielikuva
linnanpuistosta satumaisena
paikkana vaikutti myös siihen,
että minusta Turku on […] ollut
kiva paikka ja sitten aikuisena
lopulta myös muutin tänne.”
Prikka-palveluun tallennettu muisto
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Linnanniemi-webinaarisarja
Kaikille avoimissa webinaareissa syvennyttiin
Turun linnan ja matkustajasataman alueeseen kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen
näkökulmista. Ääneen pääsivät niin eri alojen
asiantuntijat kuin yleisökin. Linnanniemiwebinaarisarjaan kuului viisi osaa.

Vetovoimainen Linnanniemi
osana uudistuvaa Turun
keskustaa
Maanantai 2.11. klo 16:00-17:30
Keskustelijat: hankejohtaja Riitta Birkstedt,
kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti ja yhteysjohtaja Antti Kirkkola
Juontaja: hankepäällikkö Mervi Lehto
Tilaisuuden kuvaus:
Turku kasvaa ja kehittyy vauhdilla, ja
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun
länsirannan kattava Linnanniemen alue
on yksi Turun keskustan kehittämisen
keskeisimmistä hankkeista. Mikä on
Linnanniemen rooli osana kaupungin
strategista kehittämistä? Entä mitkä asiat
tulevat tekemään ainutlaatuisesta alueesta
matkailullisesti vetovoimaisen? Miltä Turku
tulee näyttämään kaupungin täyttäessä
800 vuotta vuonna 2029?
Webinaarin loppukeskustelussa vaihdettiin
ajatuksia toimintasuunnitelman tarpeellisuudesta alueen kaavoituksen rinnalle. Tähän
pohdintaan liittyen nousi ajatus siitä, että sisältösuunnitelmaa laadittaessa olennaista olisi
saada erilaiset käyttäjäryhmät mukaan suunnitteluun, jotta palvelut tulisivat vastaamaan
heidän tarpeitaan. Keskustelussa todettiin,
että on löydettävä toimivia tapoja saada eri
ryhmät mukaan suunnitteluun.

Pehmeät vetovoimatekijät ja niiden merkitys
alueen kehittämisessä nousivat webinaariyleisöstä esille. Esimerkiksi tapahtumatuki,
infra, taideakatemian ja Aurigan läheisyys
Linnanniemellä mahdollistaisivat sivistyksellisen ja kulttuurivetoisen kaupunkikehityksen.
Esiin tuotiin myös kulttuurikaupungin perintö
sekä se, että Turussa, yhdessä Euroopan
vanhimmista yliopistokaupungeista, tehdään
paljon kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Potentiaalisena nähtiin mahdollisuus
kehittää tiedematkailua ja konferenssien
järjestämistä. Historian ja tulevaisuuden
museota ajatellen yleisöstä tuotiin esille, että
Martinrantaseurassa on paljon laivateollisuuteen liittyvää historiallista tietoa.
Yleisö toi esiin myös hyvät mahdollisuudet kehittää merellisyyttä alueella. Lisäksi
taiteen avulla olisi mahdollista elävöittää
Linnanniemeä ja kehittää sisältöjä alueelle.
Myös hengellinen pääkaupunki -aspekti nousi
keskustelussa esiin. Yleisöstä ehdotettiinkin, että vesibussiliikenne Linnanniemeltä
Kuusiston linnanraunioille täydentäisi
pehmeitä vetovoimatekijöitä, kun yhteydet
saariston suuntaan olisivat hyvin järjestetty.
Ulottuvuuden vahvistaminen Kuusistoon
päin olisi luontevaa, sillä Kaarinan seurakunta kuuluu yhteiseen seurakuntayhtymään.
Saaristoluontoa ja sen merkitystä toivottiin
korostettavan. Tämän toivottiin kuitenkin
tehtävän saariston ehdoilla, jotta siitä ei tulisi
päälle liimattua.
Alueelle toivottiin myös oivaltavia ideoita,
jotka vetäisivät lapsiperheitä ja nuoria. Myös
rappusia veden äärelle sekä autoilulta rauhoitettuja ulkoilureittejä esitettiin toivomuksena, kuten myös ympärivuotista elävää,
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mukavaa arkea. Olennaisena nähtiin, että
Linnanniemen alueen tulee olla helposti
saavutettava ja erityisesti joukkoliikenne ja
kevyen liikenteen väylät tulisi järjestää toimivasti. Myös sillä nähtiin olevan iso merkitys,
näkyykö esimerkiksi merellisyys, historia ja
kulttuuri, kun Turkua lähestytään mereltä päin.
Keskustelussa korostettiin, että on olennaista
kiinnittää huomiota siihen, millaisen kuvan
alue antaa Suomesta ja Turusta.

Katsaus tulevaisuuden
Linnanniemeen
Keskiviikko 4.11. 2020 klo 16-17:30
Keskustelijat: kaupunkisuunnittelujohtaja
Timo Hintsanen (Turun kaupunki),
ja tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila (Turun
yliopisto & Turun kaupunki)
Juontaja: hankepäällikkö Joanna Kurth
Tilaisuuden kuvaus:
Tulevaisuudessa Linnanniemi on kolmen
museon koti, jossa saariston tunnelma
sävyttää jokapäiväistä elämää. Kulttuuri
ja merellisyys ovat koettavissa alueella
ympäri vuoden. Alueen kaavoituksen valmistelun tueksi on koottu kehittämisvaihtoehtoja niin kansainvälisellä ideakilpailulla
kuin kaupunkilaisten mielipiteitä kuulemalla. Miten ja millä ehdoilla tulevaisuuden
Linnanniemeä suunnitellaan?
Webinaarissa Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, sekä Turun
yliopiston ja Turun kaupungin kaupunkisuunnittelun tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila olivat
keskustelemassa yleisesti kaupunkikehityksen
suuntauksista, sekä pohtimassa yleisön kanssa sitä mitä tulevaisuuden Linnanniemi voisi
olla.

Webinaarin loppukeskustelussa nostettiin
esille kysymys laivojen yhteisterminaalin
sijainnista Linnanniemellä. Yleisöstä heräsi
kysymys siitä, voisiko yhteisterminaali siirtyä
kauemmas kaupungin keskustasta esimerkiksi Pansioon? Positiivisia elementtejä olisi
aikataulujen väljentyminen, sekä ruoppauksen
tarpeen ja eroosion väheneminen. Päätöstä
sataman ja terminaalien sijainnin keskittämisestä kaupungin keskustan läheisyyteen
puoltaa kuitenkin vahvasti ajatus ja toive siitä,
että laivojen matkustajavirrat saataisiin jäämään Turkuun. Linnakaupungin kehittämisen
yhtenä johtavana ajatuksena on myös ollut
tuoda sellaisia toimintoja lähelle terminaaleja,
että Linnanniemen alue olisi heti houkutteleva
laivamatkustajille ja samalla kaupungin keskustan sykkeeseen vetävä.
Aiempaan aiheeseen liittyen webinaarissa
pohdittiin myös satamatoiminnan sopivuutta
osana uudentyyppistä kaupunkikehittyvää
aluetta. Keskustelijat olivat vahvasti sitä
mieltä, että pysyvä asutus melua ja häiriötä
aiheuttavan satamatoiminnan välittömässä
läheisyydessä, aiheuttaa ristiriidan, jota ei haluta alueelle synnyttää. Julkiset rakennukset,
hotellit, toimistot yms. puolestaan eivät aiheuta samanlaista ristiriitaa ja toimivat todistetusti
hyvin myös osana satamamiljöötä. Pysyvän
asutuksen rajaaminen suunnittelun ulkopuolelle, antoi keskustelijoiden mukaan mahdollisuuden inspiroitua visioimaan mitä muuta
toimintaa alueella voisi olla pysyvän asutuksen sijaan. Keskustelussa esiin nostettuja
toimintoja olivat esimerkiksi palveluhenkinen
pienteollisuus, sekä erilaiset työtilat, ja – pajat.
Keskustelijat nostivat esiin myös yöelämään
liittyvien palvelujen mahdollisuudet.
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Webinaarissa pohdittiin toimintoja ja palveluita, joilla aluetta voitaisiin ympärivuorokautisesti elävöittää, sekä kysymystä siitä, onko
ympärivuorokautinen elävöittäminen edes
mahdollista ilman pysyvää asutusta. Sampo
Ruoppilan mukaan työtoiminta alueella
usein luonnollisesti synnyttää muita erilaisia
palveluita (kuten kahviloita, kauppoja) ja
tukee alueen elävöittämistä. Keskustelussa
asumista pidettiin osaltaan tärkeänä ympärivuorokautisen elävöittämisen kannalta, mutta
myös muut toiminnot, jotka antavat syyn liikkua alueella ovat yhtä tärkeitä. Huomioitavaa
on myös asutuksen taloudellinen merkitys
kaupungille. Yhtenä toiminnallisena vetovoimanatekijänä esiin nostettiin uusi Historian ja
tulevaisuuden museo.
Webinaarin lopuksi heräsi lyhyesti keskustelua myös siitä, miten Turun historian merkitys
voitaisiin saada näkyväksi alueella tulevaisuudessa. Ruoppilan mukaan toivottavaa olisi
ainakin huomioida teollisen satamatoiminnon
perinnön kunnioittaminen alueen suunnittelussa. Hintsasen mukaan historian merkitystä
voitaisiin tehdä näkyväksi julkisten kaupunkitilojen kautta ja hän korosti myös tulevan
Historian ja tulevaisuuden museon merkitystä
alueella. Toiveena olisi museon toiminnan
avautuminen kaupunkitilaan myös fyysisen
museorakennuksen seinien ulkopuolelle ja
toisaalta matala kynnys siirtyä kaupunkitilasta
museoon.

Linnanniemen kahdeksan
vuosisataa
Lauantai 7.11. klo 12:00-13:30
Keskustelijat: Turun museokeskuksen
keskusta-alueen rakennustutkimuksesta
vastaava tutkija Kaarin Kurri sekä Aaltoyliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori, Turun yliopiston
dosentti Panu Savolainen.
Juontaja: hankepäällikkö Joanna Kurth
Tilaisuuden kuvaus:
Valtaosa nykyisestä Linnanniemestä on
rakentunut aikojen saatossa Itämeren
aaltojen päälle. Laivaväylien ruoppauksen
myötä alun perin saarella sijainnut Turun
linna on saanut ympärilleen yhä enemmän kuivaa maata. Niin satama-alueen
muokkaantuminen, sotavuodet kuin
teollinen toiminta ovat määrittäneet alati muuttuvan kaupunkikuvan kehitystä
Kanavaniemenäkin tunnetulla alueella.
Miltä Linnanniemi on näyttänyt menneinä
vuosisatoina, ja millaiset kehittämissuunnitelmat ovat ohjanneet alueen suunnittelua
eri aikoina?
Keskustelua syntyi siitä, miksi vastaavanlaisia ideakilpailuja järjestetään, jos ideat eivät
koskaan toteudu. Panu Savolainen toi esiin,
että arkkitehtuurikilpailuja on järjestetty jo
1800-luvun loppupuolelta saakka. Hän myös
korosti, että arkkitehtuurissa olennaista on
kyky kuvitella sellaisia asioita, joita ei vielä ole,
mutta voisi mahdollisesti olla tulevaisuudessa.
Savolainen totesi, että arkkitehtuurissa noin 1
% ideoista joskus toteutuu. Vastaavanlaisilla
kilpailulla onkin tarkoitus herättää keskustelua
siitä, mitä asioille voitaisiin tehdä.
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Keskustelussa nousi esiin, että historia ja
menneisyys tarjoavat valtavan paljon hyviä
työkaluja myös tulevaisuuden rakennuspalikoiksi. Alueen nykyisten, yksittäisten rakennusten nähtiin tulevan antamaan syvyyttä
ja tarinallisen kertovuuden voimakkaasti
uudistuvalle alueelle. Toiveena nousikin, että
rakennukset jäisivät kertomaan omasta ajastaan ja linna ja sen asema alueella säilyisivät
keskeisinä.

Nykypäivän ilmiöitä muuttuvalla
Linnanniemellä
Keskiviikko 9.11. 2020 klo 16-17:30
Keskustelijat: Turun museokeskuksen
nykydokumentoinnista vastaava tutkija
Milla-Lotta Kemiläinen sekä Linnanniemen
nykydokumentointiin osallistunut Hotel
Seaportin Hotel Director Pirjo Lahdenne
Juontaja: hankepäällikkö Mervi Lehto
Tilaisuuden kuvaus:
Moni tuntee Linnanniemen lähinnä
museoista ja matkustajaterminaaleista, vaikka alue sulkee sisäänsä paljon
muutakin. Museovieraat jatkavat harvoin
Linnanpuistoa kauemmas, ja matkustajasatamaan tullaan usein vain lähteäkseen.
Nykydokumentoinnin tarkoitus on tallentaa
nykypäivän ilmiöitä, joista muodostuu
tulevaisuuden historiaa. Millaisia tarinoita
tämän päivän Linnanniemestä on tallentunut, kenen äänellä ne kerrotaan ja miksi
niiden kuuleminen on tärkeää?

Webinaarin loppukeskustelussa keskustelijoilta kysyttiin henkilökohtaisia toiveita ja kehitysideoita koskien tulevaisuuden Linnanniemeä.
Päällimmäisinä esille nousivat ajatukset saada
Aurajoensuulle enemmän viheralueita ja tilaa
julkiseen käyttöön. Satama- ja teollisuusalueiden yhdistyminen ja siirtyminen hieman
kauemmas nostaisi Turun linnan arvoiseensa
ympäristöön. Toisaalta Turun matkustajasataman erityislaatuisuus ja saavutettavuus
lähellä kaupungin keskustaa haluttiin säilyttää
myös tulevaisuudessa. Kemiläisen mielestä
satama-alueen henkeä tulisi myös pyrkiä säilyttämään alueella jollain tapaa muutoksista
huolimatta.
Yleisön ja keskustelijoiden puheenvuorot
painottivat ajatusta siitä, että alue kaipaa
Turun Linnan ja Forum Marinumin lisäksi
myös muita vetovoimatekijöitä ja tapahtumia,
jotka elävöittävät aluetta. Keskustelua käytiin
erityisesti Linnanpuiston alueesta. Yleisön
lähettämässä kommentissa kannatettiin Turun
Linnanpuiston ulottumista Aurajokirantaan
saakka ja vastustettiin Turun linnan saartamista rakennuksilla. Kemiläinen mainitsi
Linnanniemen nykydokumentointihankkeen
kautta kerättyjen muistojen ja kokemusten
myös painottavan Linnanpuiston merkittävyyttä alueen toimijoille.

Webinaarissa keskusteltiin yleisesti nykydokumentoinnin merkityksestä, kerrottiin
tarkemmin Linnanniemen nykydokumentointihankkeen lähtökohdista, sekä kuultiin
nykydokumentointihankkeeseen osallistuneen
Pirjo Lahdenteen ajatuksia hankkeeseen
osallistumisesta.
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Kolmen museon Linnanniemi
Keskiviikko 11.11. klo 16-17:30
Keskustelijat: Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala sekä Turun museokeskuksen museopalvelujohtaja Juhani
Ruohonen.
Juontaja: kehityspäällikkö Päivi
Pohjolainen
Tilaisuuden kuvaus:
Historian ja tulevaisuuden museon avautuessa vuonna 2029 Linnanniemelle syntyy kolmen toisiaan täydentävän museon kokonaisuus. Uuden
museon sijoittuminen Turun linnan ja
Forum Marinumin läheisyyteen palvelee
sekä museoiden välistä yhteistyötä että
museovieraita. Mitä voimme odottaa tulevalta kolmen museon Linnanniemeltä?
Webinaarin avauksissa Juhani Ruohonen
ja Tapio Maijala avasivat näkemyksiään
museotoiminnan edellytyksistä tulevaisuuden Linnanniemellä, suhteuttaen niitä
Linnanniemen ideakilpailussa menestyneisiin kilpailuehdotuksiin. Keskeiseksi nousi
Historian ja tulevaisuuden museon sijainti
sekä kolmen museon välinen yhteistoiminta. Lisäksi avauksissa tuotiin esille alueen
rakentuminen houkuttavaksi matkailun
näkökulmasta.
Niin sanotun museokolmion (Turun linna,
Forum Marinum, Historian ja tulevaisuuden
museo) välinen yhteistoiminta nousi esille
myös keskustelussa. Ideakilpailuehdotuksissa
uuden museon sijainniksi kaavailtiin joko
Forum Marinumin välitöntä läheisyyttä tai
museon sijoittamisen Linnanpuiston vastakkaiselle puolelle, jolloin museoiden välinen
fyysinen etäisyys kasvaisi. Keskustelun
pohjalta olisi toivottavaa, että museokohteet

olisivat tunnistettavia ja näkyviä maisemassa.
Näköyhteyttä Turun linnalle pidettiin tärkeänä,
ja se tulisi huomioida uudisrakentamisessa.
Alueen opasteissa ja kulkureittien suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota museoiden
välillä liikkumiseen.
Turun linnassa ja Forum Marinumissa
käy jo nykyisellään paljon museovieraita.
Lähtökohdat ainutlaatuisen ja kiinnostavan kaupunginosan rakentumiseen ovat
olemassa, ja uuden museon avautuessa
Linnanniemestä saattaa hyvinkin muodostua
kansallisesti ja miksei kansainvälisestikin kiinnostava kokonaisuus. Se kuitenkin edellyttää
museopalveluiden ohella muita palveluita,
tapahtumia ja houkuttavaa julkista kaupunkitilaa. Esimerkiksi Turun linnan makasiineissa
saattaisi olla potentiaalia uusiokäyttöön
esimerkiksi liiketiloina. Tällä hetkellä alue hiljentyy iltaisin laivojen lähdettyä ja museoiden
suljettua ovensa. Matkustajaterminaalien kautta kulkee kuitenkin huomattava määrä matkailijoita, joille suunnattuja palveluita kehittämällä
matkustajat voisi saada viettämään alueella
aikaa läpikulun sijaan. Museotoiminnan näkökulmasta yksi plus yksi plus yksi voi olla
hyvinkin enemmän kuin kolme.
Museokokonaisuuden markkinoinnin mahdollisuus risteilyaluksilla herätti kiinnostavaa keskustelua. Mahdollinen yhteistyö laivayhtiöiden
kanssa saattaisi palvella molempia osapuolia.
Museoiden sosiaalinen ja yhteiskunnallinen
rooli nousi esille keskustelussa. Historian
ja tulevaisuuden museosta tulee yksi lisä
kaupungin museotarjontaan, joka kertoo
turkulaisten omasta menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Museoilla on myös tutkittuja
hyvinvointivaikutuksia, ja omalta osaltaan uusi
museo tulee kasvattamaan kaupungin sosiaalista pääomaa. Koronaepidemia on osoittanut,
että kun museoiden ovet poikkeusajan jälkeen
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avautuivat, ihmiset hakeutuivat niihin: museot
koettiin turvallisiksi ympäristöiksi. Jo nykyisellään turkulaiset tulevat uudestaan ja uudestaan kotikaupunkinsa museoihin.
Vielä on aikaista tehdä päätöksiä kolmen
museon välistä yhteistoimintaa koskien, mutta
yhteistyömahdollisuuksia pohditaan jo nyt.
Esimerkiksi viestintä ja markkinointi, palvelujen toteuttaminen yhteistyössä ja yhteistapahtumien järjestäminen ovat tulevaisuudessa
mahdollisia. Museoiden hallintorakenteen
vuoksi resurssien jakaminen on vaikeampi kysymys, mutta kuitenkin itsessään kiinnostava
kysymys.
Uuden museorakennuksen arkkitehtuurisella
kiinnostavuudella on merkitystä, ja arkkitehtuurisesti mielenkiintoinen rakennus itsessään

saattaisi houkutella Linnanniemelle kävijöitä.
Keskeistä on kuitenkin museorakennuksen toiminnallisuus. Merellinen ympäristö
tarjoaa arkkitehtuurille sekä haasteita että
mahdollisuuksia.
Ruohonen ja Maijala toivovat tulevaisuuden
Linnaniemeltä vahvasti yhdessä toimivaa
kolmen museon kokonaisuutta, joka palvelee
sekä turkulaisia että koti- ja ulkomaalaisia
matkailijoita. Samalla Linnanniemi on näyteikkuna Turkuun ja Suomeen. Avoin kaupunkiympäristö tulisi säilyttää. Toivottavaa olisi,
että tulevaisuudessa viihtyisällä ja monipuolisella Linnanniemellä olisi tehtävää ja nähtävää vaikka koko päiväksi. Alueen kehityskulku
on ollut 1980-luvulta alkaen melkoinen, joten
ei ole mitään syytä olettaa, ettei niin tulisi
tapahtumaan.

Päivänkakkara-teos Forum Marinumin edustalla. ©Choose Your Future
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Osallistumista ja osallisuutta
Linnanniemellä
Wiklund-keskuksessa järjestetyn näyttelyn ja
virtuaalisten webinaarien lisäksi Linnanniemen
kehittämisen pop up –tapahtumakokonaisuuteen kuului kaksi Linnanniemellä järjestettyä
aktiviteettia.
Opastetut kävelykierrokset ja naapurustosuunnistus loivat edellytyksiä tutustua muuttuvaan alueeseen paikan päällä joko ohjatusti
tai omatoimisesti. Molemmat aktiviteetit saivat
myönteisen vastaanoton, ja varsinkin naapurustosuunnistuksen kautta osallistujat jakoivat
runsaasti mielipiteitään, muistojaan ja toiveitaan Linnanniemen alueeseen liittyen.

Opastetut kävelykierrokset
Linnanniemellä
Linnanniemen alueeseen oli mahdollista tutustua opastetuilla kävelykierroksilla, joita järjestettiin kaikkina kolmena viikonloppuna pop
up -näyttelyn ajan. Opastettujen kierrosten
aikana tutustuttiin alueen historiaan ja nykytilaan, sekä pohdittiin Linnanniemen tulevaisuuden kehitystä. Kierrokset olivat maksuttomia,
mutta edellyttivät ennakkoilmoittautumisen
Lyytissä. Viisi kävelykierroksista opastettiin
suomeksi ja yksi ruotsiksi.1,5 tunnin pituiset
kierrokset järjestettiin lauantaisin ja sunnuntaisin 31.10., 1.11., 7.11., 8.11., 14.11. ja 15.11.

Opastettu kierros. ©Turun kaupunki, Santeri Tenosalmi
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Linnanniemen
naapurustosuunnistus
Osana Linnanniemen kehittämisen
pop up –näyttelyä Turun kaupunki ja
naapurustojen hakukone Know Your
Hoods järjestivät yhteistyössä naapurustosuunnistuksen Linnanniemen alueella.
Naapurustosuunnistuksen ideana oli aktivoida
kävijöitä tutustumaan Linnanniemen ympäristöön asettamalla Linnanniemeä koskevia QRkoodattuja kysymysrasteja alueelle. Samalla
kävijät osallistuivat myös alueella toimivien
yritysten ja museoiden tarjoamien palkintojen
arvontaan.
Yhteensä rasteja oli kymmenen:
yy Rasti 1: Linnanniemi pop up. Teemana
ideakilpailu ja pop up -tapahtuma.

yy Rasti 2: Merellinen Turku. Teemana tulevaisuuden Linnanniemi merellisenä alueena.
yy Rasti 3: Forum Marinum. Teemana Forum
Marinumin museoalukset, S/S Bore
esimerkkinä.
yy Rasti 4: Piiloleikki! Teemana taide
ja kaupunkikulttuuri tulevaisuuden
Linnanniemellä.
yy Rasti 5: Uusi museo Turkuun. Teemana
Historian ja tulevaisuuden museo.
yy Rasti 6: Rannalla odottajat. Teemana vanha
matkustajapaviljonki.
yy Rasti 7: Lähimenneisyyden tapahtumia.
Teemana nykydokumentointi.
yy Rasti 8: Puutalokortteli. Teemana asuminen
(ja uudisrakentaminen) Linnanniemellä.
yy Rasti 9: Turun linnan naapurissa. Teemana
Turun linna.
yy Rasti 10: Föli, Föri, Föllari. Teemana
Linnanniemen liikennesuunnittelu.

Turun linnan naapurissa. ©Choose Your Future
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Tapahtumakokonaisuuden
arviointi
Ideakilpailuehdotukset
Linnanniemen kehittämisen pop up –näyttely
keräsi yleisesti ottaen pääosin positiivista palautetta. Monet näyttelykävijät kokivat erityisen
positiivisena mahdollisuuden päästä tarkastelemaan ideakilpailussa menestyneitä töitä
fyysisesti paikan päällä. Kilpailutyöt koostuivat
useista plansseista, jolloin niiden tarkasteleminen rinnakkain ja yhtenäisenä kokonaisuutena
oli saadun palautteen perusteella huomattavasti miellyttävämpää kuin niiden tarkasteleminen tietokoneen ruudulta.
Lukumäärällisesti kommentteja ideakilpailutöistä jätettiin huomattavasti enemmän fyysisesti näyttelytilassa kuin virtuaalisesti Kerro
kantasi -palvelussa. Kerro kantasi -palvelussa
kommentit olivat puolestaan pääsääntöisesti
hieman pidempiä, kuin näyttelyssä jätetyt
kommentit. Näyttelytilassa töitä oli mahdollista kirjallisesti kommentoida pääasiassa

liimattavien post it -lappujen sekä myös henkilökunnalle palautettavien A4-paperien kautta.
Pääasiassa suurin osa kommenteista jätettiin
post it -lapuille, mikä teki kommentoinnista
helppoa, mutta saattoi myös tehdä kommentoinnista pinnallisempaa. Kommenttien kerääminen julkisesti esille kilpailutöiden viereen
vaikutti positiiviselta ratkaisulta - se kannusti
keskusteluun ja synnytti kävijöiden välistä
dialogia.
Näyttelytilassa oli mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella suullisesti henkilökunnan
kanssa kilpailuehdotuksista, mikä viesti
vahvasti sen puolesta, että myös näyttelyn
fyysiselle järjestämiselle ja asiakaspalvelulle
oli tarvetta. Osalla kävijöistä ei ollut halua tai
tahtoa kirjoittaa mielipiteitään ylös, mutta he
halusivat tulla kuulluksi. Kohtaamalla kävijöitä
fyysisesti näyttelytilassa heitä oli myös mahdollista ohjata tutustumaan ideakilpailutöihin
virtuaalisesti Kerro kantasi -palvelussa.

Ideakilpailun plansseja. ©Turun kaupunki, Ville Kaakinen
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Nykydokumentointi
Nykydokumentoinnin näyttelyosuus jäi
Linnanniemen ideakilpailutöiden varjoon.
Monet kävijöistä tulivat selkeästi tutustumaan
vain Linnanniemen ideakilpailutöihin ja sivuuttivat nykydokumentoinnin. Perusteellinen
tutustuminen Linnanniemen ideakilpailutöihin
vei monilta kävijöiltä myös paljon aikaa, minkä
vuoksi nykydokumentoinnin osuuteen tutustuminen jäi hyvin pinnalliseksi.
Toisaalta monet nykydokumentoinnin näyttelyosuuteen tutustuneista kehuivat näyttelyä
kuitenkin mielenkiintoiseksi ja kokonaisuuteen
sopivaksi. Näyttelyssä esillä olleet henkilökuvat personalisoivat ja antoivat kasvot
Linnanniemen alueelle. Nykydokumentoinnin
osalta näyttelytila ei onnistunut aktivoimaan
ihmisiä kirjoittamaan omia muistojaan
Linnanniemen alueesta paikan päällä, vaikka
kävijät monet jakoivatkin suullisesti muistojaan henkilökunnalle. Myös virtuaaliseen
Prikka-palveluun jaettujen muistojen määrä jäi
vähäiseksi.

Naapurustosuunnistuksen kautta ihmisiä saatiin osallistettua paremmin jakamaan ajatuksiaan. Täydentävänä nykydokumentointiaineistona naapuristosuunnistuksen data on hyvää,
mutta syvempi taustatieto jää puuttumaan.

Näyttelytila ja näyttelyn kesto
Varsinainen näyttelytila sopi tarkoitukseensa
hyvin. Näyttelytilan sijainti Wiklundin valopihan
vieressä kaupungin keskustassa houkutteli
kauppakeskuksessa liikkuvaa väkeä kohtuullisesti. Vaikeutena koettiin näyttelytilan mainostaminen ja kutsuvuuden lisääminen fyysisesti,
koska näyttelytilan ulkopuolelle ei ollut mahdollista lisätä kylttejä tai julisteita. Kutsuvuutta
olisi voinut lisätä selkeämmillä viesteillä
siitä, että näyttely on ilmainen. Näyttelytilan
pohjaratkaisu palveli erinomaisesti näyttelyn
tarpeita ja esillä olevia sisältöjä jakautumalla
pääovelta sisään astuttaessa kahdeksi erilliseksi tilaksi. Näyttelyn kesto, hieman yli kaksi
viikkoa, koettiin sopivan mittaiseksi ajanjaksoksi olla saavutettavissa kävijöille. Näyttelyn
toisella viikolla päivittäisten kävijöiden määrä
alkoi selkeästi jo vähenemään.

Nykydokumentoinnin näyttelytilaa. ©Turun kaupunki, Ville Kaakinen
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Oheisohjelma

Viestintä

Näyttelyn lisäksi järjestetyllä oheisohjelmalla pyrittiin tavoittamaan ja aktivoimaan eri
käyttäjäryhmiä alueen yhteiskehittämiseen.
Webinaarien osallistujamäärät jäivät vähäisiksi, mutta niissä käyty keskustelu oli laadukasta ja osallistujien joukosta nousi hyviä
kysymyksiä, huomioita ja toiveita. Opastetut
kierrokset olivat suosittuja ja täydensivät hyvin kokonaisuutta perehdyttämällä kävijöitä
tarkemmin siihen, millaisen alueen kehitystä
ollaan edistämässä.

Pop up -näyttelystä ja oheisohjelmasta
pyrittiin viestimään mahdollisimman monessa kanavassa, jotta tieto olisi tavoittanut
kaikki alueen kehityksestä kiinnostuneet.
Tapahtumasarjasta lähetettiin lehdistötiedote
pop up -näyttelyn avautumispäivänä ja tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla uutisen muodossa. Tapahtumaan liittyen julkaistiin blogikirjoitukset sekä Kohti vuotta 2029 -blogissa
että Kulttuuriblogissa. Tapahtumat vietiin kaupungin tapahtumakalenteriin ja niistä viestittiin
sekä Turun kaupungin, että museokeskuksen
sosiaalisen median kanavissa (Facebook,
Twitter, Instagram). Tapahtumista tiedotettiin
myös Turun Sanomien menovinkit-osiossa. Pop up -näyttelyllä oli oma Facebooktapahtuma, jonka lisäksi tietoa tapahtumista
jaettiin kaupungin omalle Facebook-sivulle.
Know Your Hoods ylläpiti naapurustosuunnistuksen Facebook-tapahtumasivua.

Naapurustosuunnistus nähtiin onnistuneena
tapana kerätä nykydokumentoinnille arvokasta aineistoa. Naapurustosuunnistukseen
osallistuneet kertoivat Turun linnaan, Forum
Marinumiin ja muuhun Linnanniemen alueeseen liittyviä muistojaan ja ajatuksiaan
jopa yllättävän syvällisesti siihen nähden,
että vastaukset kirjoitettiin mobiililaitteella ulkona marraskuisella Linnanniemellä.
Naapurustosuunnistuksen kaltainen viihteellinen ja arvontapalkinnoilla maustettu
yhteiskehittämistapa kannattaa pitää mielessä
tulevaisuudessakin.

Naapurustosuunnistuksen kohdalla todettiin, että Facebook ja Instagram tavoittivat
ihmisiä huomattavasti paremmin kuin
esimerkiksi tapahtumakalenterimerkintä.

Kuvakaappaus Turun kaupungin Instagramista.
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Tapahtumakalenterimerkintä onkin tämän perusteella hyvä lisä ja tavoittaa varmasti tietyn
ryhmän ihmisiä, mutta sen ei tämän kokemuksen perusteella tulisi olla ainoa tai ensisijainen
tapa viestiä tapahtumasta.
Viestintä webinaareista tavoitti ihmiset osallistujamäärän perusteella arvioituna heikosti.
Yhdeksi haasteeksi osoittautuikin vastaavanlaisesta tapahtumasarjoista tiedottaminen.
Toisaalta myös arkena järjestettyjen webinaarien ajankohta (klo 16–17.30) ei välttämättä
ollut ideaali työssäkäyviä henkilöitä ajatellen.
Tuntia aikaisempi tai tuntia myöhempi aloitusajankohta olisi voinut toimia webinaarien
kohdalla paremmin.

Koronaviruksen vaikutukset
tapahtumaan
Vallitseva koronavirustilanne edellytti, että
sekä näyttelyissä, että oheisohjelman toteutuksessa kiinnitettiin erityishuomiota
osallistujien turvallisuuteen. Alkuperäisestä
suunnitelmasta poiketen keskustelutilaisuudet
järjestettiin fyysisten tilaisuuksien sijaan webinaareina, opastettujen kierrosten osallistujamäärä rajoitettiin 15 henkilöön ja näyttelytilaan
suunnitellut työpajat jätettiin toteuttamatta.
Näyttelypaikka oli tilava ja mahdollisti turvavälien pitämisen. Päivittäisten kävijämäärien
pysyessä maltillisina, näyttelytilassa esillä olevien pintojen ja kynien desinfiointiin jäi hyvin
aikaa.

Etukäteen tehty viestintä- ja somesuunnitelma varmistivat sen, että kaikesta ohjelmasta
muistettiin tapahtuman aikana viestiä. Vielä
aktiivisempi viestintä ja markkinointi olisivat
ehkä houkutelleet enemmän kävijöitä näyttelyyn ja osallistujia tapahtumiin, mutta samalla
kuitenkin haluttiin varmistaa se, ettei tapahtumasarjasta viestiminen veisi liikaa näkyvyyttä
kaupungin muilta tapahtumilta.

TURUN KAUPUNKI ─ 27

Liitteet

©Turun
kaupunki, ─
Hannu
TURUN
KAUPUNKI
28 Waher

Menestyneiden kilpailutöiden
Kerro kantasi –kommentointi
Mitä ajatuksia tai jatkokehitysideoita Linnanniemen kansainvälisessä ideakilpailussa menestyneet kilpailutyöt herättävät sinussa? Tutustu töihin, tuomariston kommentteihin ja kerro
näkemyksesi. Tavoitteena on kartoittaa, miten menestyneiden töiden hyviksi arvioituja piirteitä
voidaan parhaalla tavalla yhdistää toimivaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Jakamalla
mielipiteesi liityt mukaan tulevaisuuden Linnanniemen yhteiseen kehittämiseen!

Palkinto: KOLME PALAA
yy Talojen kattojen tulisi olla symmetrisiä-varsinkin museon ja linnan lähelle sijoitettujen- jotta talot kunnioittaisivat vanhaa rakennustyyliä. Sama koskee ikkunoiden sijoittelua.
yy Tästä löytyy yksi suunnitelmien harvoja vesielementtejä. Aurajoki tietysti tulvii alueelle niinkuin
ennenkin. Lisää kekseliäisyyttä tarvitaan, missä mielikuvitus? Näin ei luoda win-win-tilanteita.
Tämän alueen - Kanavaniemi nimeltäänkin!
- nykyinen vanha vallihauta voidaan edelleen elvyttää ja laajentaa viihtyisäksi osaksi
sisempää niemeä. Ja luoda vallihaudan
jatkoksi muutaman kanavan verkosto siltoineen halki koko niemen; omalaatuinen pieni
virkistysalue! Belgian ja Hollannin kaupunkien malliin: pikku sillat, talot rannan vierellä,
kahvilat...
Kanavineen se olisi aivan varmasti aivan
poikkeuksellinen, huomiota herättävä ja hyvin suosittu alue, ja samalla myös hyvännäköinen sisääntulo satamasta Turkuun. Sekin
on tämän alueen tehtävä, antaa monelle
Suomeen saapuvalle ensimmäinen impulssi
meistä, ensi vaikutelma Turusta - ja Suomesta.
yy Kokonaisuutena varsin hyvä ehdotus! Puisto linnan ympärillä on tärkeä. Hyvä, että puisto ulottuu jokirantaan ja rekkaralli linnan ja jokirannan välillä loppuu. Alueesta tulee nykyistä huomattavasti viihtyisämpi ja houkuttelevampi.
Linnan eteläpuolella on aika paljon rakentamista ja joidenkin talojen jyrkkä kattokulma oudoksuttaa. Näkyykö linna mereltä päin katsottuna? Myös linnan ja Forum Marinumin välille suunnitellaan aika tiivistä rakentamista.
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Pitäisi huolehtia siitä, että linna on maisemassa edelleen pääosassa ja sen ympärille rakennettavien talojen korkeus olisi maltillinen ja rakennukset olisivat tyyliltään yhteensopivia linnan
arvokkaaseen ympäristöön.
Kevyen liikenteen silta Aurajoen ylitse Telakkarannan ja Linnanniemen välillä on periaatteessa
ihan hyvä kulkuyhteyksien parantaja, mutta sillan tulee olla nostosilta, jotta laivat pääsevät
jatkossakin Aurajoelle, esim. Ukkopekka, Rudolfina, Lily, ym. Myös vierasvenesatamaan tulee
olla pääsy purjeveneillä mastoineen. Tapahtumien yhteydessä, esim. Tall Ships' Race, aluksilla tulee olla pääsy Aurajokeen.
Sillan vaihtoehtona voisi olla Förin tapainen lautta tai Pikkuföri, jonka käyttöaika olisi nykyistä
pitempi. Nykyään Pikkuföri on kulkenut vain heinäkuussa ja parina muuna viikonloppuna vain
iltapäivisin.
Meikäläisellä on Pikkuföristä hyviä kokemuksia silloin kun se on kulkenut. Korppolaismäessä
asuvana olen päässyt pikkuförillä kätevästi Forum Marinumiin ja Turun Linnaan. Uuden
Pikkuförin pitäisi varmaan olla nykyistä suurempi alus, jotta myös esteettömyys toteutuisi ja
polkupyörien kuljetus olisi mahdollista.
Havainnekuva on aina havainnekuva. Mikä on todellisuus?
Esimerkki löytyy Turun linnan vastarannalta, osoitteesta Viimeinen ropo.
Havainnekuvan ja -videon mukaan
maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaalle paikalle jokirantaan linnaa
vastapäätä piti tulla vaaleasävyisiä erillistaloja. Lisäksi havainnevedeossa on
kevyen liikenteen silta Telakkarannan
eteläpäästä Viimeiseen ropoon.
Havainnekuvasta ja -videosta poiketen
paikalle rakennettiin pitkä, musta, kaksikerroksinen rivitalopötkö. Rivari peittää
jokimaiseman Korppolaismäeltä ja sen
takana olevilta kerrostaloilta katsottuna.
Veneestä katsottuna musta rivitalo peittää historiallisen Korppolaismäen. Telakkarannan kaikki
kerrostalot ovat pistetaloja juuri sen takia, jotta näkymät talojen välistä Korppolaismäeltä joelle
ja joelta mäelle säilyvät. Rivitalopötkö on poikkeus.
Taas grynderi voitti ja ympäristö hävisi! Rakennusluvan hakuvaiheessa kuultiin vain neljää
grynderiä ja Suomen osatontti Ky:tä. Mihin unohtuivat naapurit, vastarannalla asuvat ja
museovirasto?

TURUN KAUPUNKI ─ 30

Kun suunnitelman mukaan Turun linnan ympäristöä kohennetaan merkittävästi puistoilla ja
muilla ratkaisuilla entistä viihtyisämmäksi, joen toisella puolella olevan, parkkitaloa muistuttavan rivitalon rumuus korostuu.
Kuvassa Viimeisen rovon rivitalo Aurajoelta veneestä katsottuna. Onko tämä maisemaan
sopivaa rakentamista Turun ja koko Suomen mittakaavassa maisemallisesti ja historiallisesti
arvokkaalle paikalle? Havainnekuvaa ja havainnevideota en saanut liitettyä mukaan tiedostorajoituksen vuoksi.
yy Hienoa on se, että linnan puisto jatkuu rantaan asti. Huonoa on se, että Forum Marinumin
viereinen alue on täytetty kolossimaisella rakentamisella. Samoin Linnan toiselle puolelle on
suunniteltu liian korkeita rakennuksia, jotka peittävät Linnan näkymästä mereltä tulijoille. Turun
Linna on hienointa historiaa ja sen pitäisi loista joka suuntaan. Varsinkaan joelta sitä näkymää
ei saa tukkia.
yy Tapahtumien melunhallinta!
Hyvä, että Turun linnan ympäristöä elävöitetään ja tehdään viihtyisämmäksi. Myös tapahtumia
tulee lisää, tapahtuma-aukiokin on suunnitelmassa. Periaatteessa tapahtumat ovat hyvä asia,
mutta niiden melunhallinta on järjestettävä.
Tapahtumia suunniteltaessa on kuitenkin hyvä muistaa niistä aiheutuva melu. Linnanniemen
lähellä on uusi Linnanfältin asuinalue. Melu kantautuu joen ylitse myös Telakkarantaan ja
Korppolaismäelle. Siksi tapahtumiin tulee saada tarkat melun desibeli- ja aikarajoitukset ja niiden valvonta. Myöhään illalla klo 22.00 jälkeen tulisi välttää melua aiheuttavia tapahtumia.
yy Hyvä ja selkeä.

Palkinto: H2Å (1)
yy Loistava ehdotus, jossa linnan edustan kauniit talot luovat luonnollisen kävelyreitin rantaa pitkin Forumin alueelta satamaan. Purjeveneille paikkoja kesäksi?

Palkinto: KOLME
[Ei kommentteja]
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Lunastettu: The Urban Archipelago - A Turku Island Adventure
yy Tämä ehdotus luo ja lisää kaupungille paljon kaivattua ainutkertaisuutta. Todella ihastuttava
kokonaisuus, joka paluttaa "vanhan asumisympäristön" viehättävyyttä uutena toteutuksena.
yy Tämä voitaisiin yhdistää voittaneen työn kanssa. Talot ovat tässä paljon tyylikkäämmät.

Lunastettu: TIDES
yy Mielestäni tässä on selkeästi onnistunein puiston käsittely. Se on monipuolinen ja houkutteleva. Maastoa on muokattu pehmeästi kumpuilevaksi, ja muutenkin puistossa on miellyttäviä
pehmeitä muotoja. Kulttuurikeskus tapahtuma-aukioineen näyttää kutsuvalta. Tämän vaihtoehdon olisi pitänyt voittaa!
yy Mielestäni paras ehdotus. Arvostan etenkin vehreyden ja veden yhdistymistä. Erittäin hyvä ja
ihmisiä luokseen kutsuvan näköinen.
yy Tides kilpailutyö olisi ansainnut voiton tässä ideoiden kilpailussa:
Turun henki ja historia oivallettu hienosti, keskitytty olennaiseen, nostettu esille Turun linna makasiineineen ja puistoineen sekä Aurajoen ja Pitkäsalmen /Pukinsalmen maisemat
näkymineen.
Julkisen tilan korostaminen ja asutuksen minimointi erinomaista.

Kunniamaininta: Visionnaire
[Ei kommentteja]

Kunniamaininta: Kohtaamisia
[Ei kommentteja]

Kunniamaininta: DOWN BY THE RIVER
[Ei kommentteja]

Kunniamaininta: SOUL MATE
[Ei kommentteja]
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Kunniamaininta: Uomat
[Ei kommentteja]

Yleiset kommentit
yy Ykköspalkittu työ on hieno!
Linnan puiston laajennus Aurajoelle saakka lisää alueen viehätystä.
Ei mitään "matalia asuinrakennuksia" linnan ja rannan välille!
Silta joen yli voisi jäädä toteuttamatta.
yy The Urban Archipelagion ideoita voisi hyödyntää Linnannientä vastapäätä olevan Hirvensalon
Latokarin suunnittelussa.
yy Muuten hieno mutta silta sulkee joen purjelaivoilta esimerkiksi vierasvenesatamaan pääsyn.
yy Äkkiä toteutukseen tämä suunnitelma.
yy Hei. Voittajatyö on kokonaisuutena hieno ja innostava! Mahtavaa!
Joen poikki kulkeva silta on kuitenkin älytön ajatus. Se estäisi purjeveneiden pääsyn vierasvenesatamaan ja muidenkin isompien alusten pääsyn Martinsillalle asti, mikä nyt on mahdollista.
Tall Ships Races, laivastovierailut, Ukko-Pekan kulku yms. muuttuisivat mahdottomiksi.
Jos joen yli on kulkutarvertta linnan kohdalta, lisäföri voi ajaa sitä kuten nytkin. Lautan voi
varmaan tulevaisuudessa automatisoida kulkemaan ilman kuljettajatyövoimaa kuten esim.
Funikulaari.
yy Ihan mukavaltahan tämä voittajan suunnitelma näyttää. Jään kaipaamaan maauimala ja siihen
liittyvää lekottelualuetta, joka vois talvella toimia luistin ratana.
yy 1. palkinnon saanut työ on hieno, kunhan kaikki kokonaisuudet toteutetaan, kuten viherkatot,
ym. luonnon monimuotoisuutta lisäävät osat. Lisäksi Lava-alueelle voisi istuttaa myös vaikka
muutamia kirsikkapuita. Minusta silta on ihan hyvä idea, sen toteutuksessa vaan pitää ottaa
huomioon muidenkin esittämät ongelmakohdat, purjelaivat ym.
Olisin 2. palkinnon antanut ehdotukselle "Kolme". Toriaukio on hyvä idea.
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Post It -lapuille jätetyt kommentit
ideakilpailuehdotuksiin
Kolme palaa
yy Hienoa, että näkymä linnalle on jätetty avoimeksi! (Eri henkilö samalle lapulle:) Pitää näkyä
myös Linnanaukiolle ja Pukinsalmeen.
yy Tuomariston kanssa samaa mieltä, että kuvissa esiintyvä silta ei ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen -> ts se on liian mataa, eikä suuret laivat pääse sen ali.
yy Jääkö Turun linna hieman piiloon mereltä katsottuna, kun sen eteen tulee rakennuksia. Turun
linnan pitää olla hallitsevin rakennus Linnanniemellä joka suuntaan.
yy Koirapuisto
yy Ulkoliikunta/voimailupaikka
yy Päivittäistavarakauppoja (Vallihaudankadulle, Linnankadulle)
yy Sähköautojen latauspaikkoja riittävän paljon 50 kW KIIREELLISESTI
yy Paras ehdotus, selkeä, upea puistoalue rantaan asti. Asuinkortteli toimii hyvin merimuseon
vieressä ja uusi museo tukee satamakorttelia. Makasiinien viereen hotellin tilalle oli hienoa
saada kauppahalli esim lähituottajille!
yy “Kolme palaa”, paras voitti! Hienosti jäsentynyt, linna aukeaa väljästi jokisuulle. Hyvät mahdollisuudet jatkosuunnittelulle, jos ei ahneudelle anneta taas valtaa: Poliitikot, Virkamiehet,
“Grynderit"
yy Föri II sillan tilalle!
yy Silta Bore-aluksen länsipuolella --> ei mitään järkeä! Blokkaa kaiken alusliikenteen, joka
elävöittää jokea, ml. Vierasvenesatama. Miten isot alukset mm. Suomenjoutsen jatkossa
telakoidaan?
yy Samaa mieltä yllä olevan kanssa --> silta ennen Borea pois!
yy Silta ehkäisee joen veneliikenteen! “Föri” tilalle. Konserttitalo sopisi hyvin tälle alueelle!
yy Ei asuinrakennuksia Forum Marinumin viereen (vaan?) julkisia esim. Uusi konserttisali.
yy Linnanpuiston olisi hyvä jatkua rantaa pitkin laivaterminaaliin asti.
yy Kovin neliö/suorakaide-voittoista rakentamista. Tylsää.
yy Ei siltaa, vaan ehkä “Föri”. Museo tarpeeton (?) tilalle uusi konserttitalo, jota ei pidä laittaa its.
aukiolle. Muuten paras ehdotus.
yy Paras!
yy Paras <3. Profiilin nosto tarvitaan Turulle. Yhdistää Turun linna & Aurajoen (virh?) ja satama(?) ne mistä Turku tunnetaan tänäkin päivänä.
yy Turku voisi myydä asuntorakentamisen Turun Ylioppilaskyläsäätiölle, niin alueella asuisi opiskelijoita, sekä suomalaisia että vaihto-oppilaiden kiintiö.
yy Rantaan kävelymahdollisuus! Tästä puuttuu, mutkittelee kauempana.
yy Nämä ovat ideoita, ei sellaisenaan toteutettavia. Silta voidaan toteuttaa avattavana.
yy Ei siltaa joen suistoon. Museo lähelle Forum Marinumia.
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H2Å
yy Asuinrakennusten kerroskorkeudet pidettävä matalina ja vain rajallinen määrä asuintaloja =
mahdollisimman paljon kaikkien käytössä olevaa aluetta
yy Historian ja tulevaisuuden museo olisi hyvä Harppuunakorttelin vieressä (Visionare!) Ei parkkihallia!
yy Parkkihalli kauaksi tästä alueesta, ei sovi linnan alueelle
yy Rantapuistoon kahvila ja puistoa, ei asuntoja!
yy Historian ja tulevaisuuden museon sijainti linnan ja Forum Marinumin läheisyydessä vaikuttaa
hyvältä (Eri henkilö samalle lapulle:) OK!
yy Ei asuinrakennuksia Turun linnan ja joen väliin. (Eri henkilö samalle lapulle:) Samaa mieltä!
yy Verrattuna muihin ehdotuksiin jokirannan täyttäminen asuinrakennuksilla pitkältä osalta ei vakuuta vaikka sielläkin voisi kävellä ja oleskella, ei se ole samalla tavalla koko kaupungin tilaa
kuin aidosti julkinen puisto tai muut palvelut
yy HUONO! Ehdotus tehty asuntorakentamisen ehdoilla, rantojen suunnittelu mielikuvituksetonta.
Ehdotus ei ole hyvä, hieno sijainti uhrataan, ei julkisen virkistystilan elementtejä eikä arvoja!
Pieni tila museolle. Ei muodostu kiinnostavia kävelyreittejä...
yy Asuinrakennusten kerroskorkeudet pidettävä matalina ja vain rajallinen määrä asuntoja = mahdollisimman paljon kaikkien käytössä olevaa aluetta.
yy Sekava, umpiperä! Irti ympäristöstä, kummallinen liikennesuunnitelma. Kadut päättyvät mereen!! Eriytymisen vaara. Silta on historiallinen virhe! Meri suljettu!
yy Ei asuintaloja Linnan vieree, alue pidettävä puistona!

Kolme
yy Niitty ja kaupunkimetsä ihastuttavat!
yy Kokonaisuus on mukava ja viihtyisä, mutta FM Karjalan ja Keihässalmen siirto niin kauas muusta museosta epäilyttää. Sigyn sijaitsee jo niin kaukana muista laivoista, että laivojen hajauttaminen vielä näin rikkoo museovierailua entisestään.
yy Historian museo ahtaasti merimuseon lähellä. Linnanpuisto hyvä, no, rantaan asti.
Rantakorttelin tarkoitus ei avaudu, liian massiivinen!
yy Föri tai muu joenylityspaikka (ei kiinteä silta) olisi erittäin tärkeä, sillä nyt joen kaksi puolta ovat
täysin eristyksissä toisistaan nykyisellä Förille asti. Föri lähempänä satamaa (tai pikkuföri laajemmilla kulkuajoilla) olisi äärimmäisen kätevä asukkaille, työntekijöille ja turisteille.
yy Puisto kärjessä on kiva
yy Merimuseo kokonaisuus säilytettävä ja tuotava Sigyn likelle!
yy Yes. Rantasauna. Merivesi-allas.
yy Rannan tuntuma on syytä säilyttää julkisena tilana & kulkureittinä. Se on onnistunut suunnitelmassa “Kolme”, suunnitelmassa “H2Å” taas ei.
yy Ehdotus Kolmessa museo hyvällä paikkaa. Ei asuinrakennuksia Forum Marinumin viereen.

Kohtaamisia
yy S/S Boren siirtäminen sataman yhteyteen voi olla haastava, sillä siihen tarvitaan luvat monelta
taholta. Kun Bore saapui Turkuun 2010-luvun alussa, sen sijoittaminen oli hankalaa. Lopulta
rakennusviranomaiset antoivat sille luvan olla Forum Marinumin yhteydessä.
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Uomat
yy Hienosti huomioitu ja käytetty mahdollisuutena maaperä läpäisevyyttä ja kasvien kykä sitoa
kosteutta vesien hallinnassa.

Soul mate
yy Ei asuintaloja linnapuistoon

Tides
yy Mukavan paljon puita!

Urban Achipelago
yy Kanava-ajatus hieno.
yy Todella upea ehdotus! Kiinnostavaa nähdä, miten tullaan mahdollisesti hyödyntämään tulevaisuudessa osana muita suunnitelmia.
yy Congratulation! The only realistic entry water is rising! 2050-60 +1m, 2060 – 70 + 1m, 2070-80
+1m, 2080-90 + 1m, 2100 + 5m over present level
yy Hienot vesiurheilu-mahdollisuudet :)

Visionnaire
yy Liian tiheä asuinalue, ihan kuin mökkikylä

Tiskille jätetty kommenttilappu:
yy Kuutamopuutarha – Kukkapenkki, jossa vain valkoisia erilaisia kukkia, jotka loistavat kuutamossa – Linna taustalla.
yy Auringonlaskun bongauspaikkoja. Sataman seutu olisi yksi parhaista paikoista kuvata ja ihailla
mereen laskevaa aurinkoa.
yy Rannoille “laitureita” oleskelua varten, lukemista ja eväiden syöntiä yms.
yy Merivesi-/jokivesi-allas sekä puusauna. Ei “näyttäytymis”-allas vaan kunnollinen uimapaikka
jossa lähistöllä lähistöllä “kansankahvila”. Ns. Hienostoravintoloita on jo rannoilla riittämiin.
Siellä voisi olla tarjolla myös terveellisempiä vaihtoehtoja sekä konstailematonta ruokaa ja
luomukahvia.
yy Syötäviä puita: omenapuita, mustaseljää, päärynä-, kirsikka- jne. Myös marjapensaita.
yy Neuvoa Kotkan meripuiston puutarhurilta/suunnittelijalta - puisto on upea! Esim. Kukkia ja
pensaita, jotka kukkivat vielä marraskuussa (ellei lunta). Kuten yliopiston puutarhassa kurjenmiekka sekä mustahelmimarja.
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