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Johdanto
Raportti käsittelee Turun kaupungin Linnanniemen alueen suunnittelusta vuonna 2020 järjestämää ideakilpailua ja on työstetty osana Turun yliopiston museologian projektikurssia
syksyn 2020 sekä kevään 2021 aikana.
Kilpailun voittajaksi valittiin lokakuussa 2020 liettualais-suomalaisen ryhmän ehdotus Kolme
palaa. Toiseksi sijoittui ehdotus H2Å ja kolmanneksi ehdotus Kolme. Raportissa keskitytään
pääasiallisesti juuri kilpailun kärkikolmikon laatimien ehdotusten vaikutuksiin sekä toimivuuteen eri osa-alueilla. Lisäksi lunastettuja ehdotuksia sivutaan pintapuolisesti. Aihetta lähestytään erityisesti museotoiminnan kannalta. Tuotettu analyysi pohjautuu useassa luvussa laajaan, koko Linnakaupungin – siis myös Linnanniemen alueen välittömässä lähiympäristössä
sijaitsevien alueiden, kuten Linnanfältin ja Herttuankulman – huomioivaan taustoittavaan
osuuteen.
Raportti sisältää kuusi lukua, joista kussakin lähestytään Linnanniemen aluetta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään Linnanniemen identiteettiä historiallisena miljöönä
ja pohditaan, kuinka alueelle voidaan rakentaa uusi identiteetti menettämättä vanhaa kokonaan. Lisäksi luvussa otetaan kantaa siihen, miten alueella sijaitsevaa vanhaa rakennuskantaa tulisi alueen uudistamisen yhteydessä kohdella. Toisessa luvussa esitellään alueelle todennäköisesti rakennettavan Historian ja tulevaisuuden museon pääasialliset kaksi sijaintivaihtoehtoa ja arvioidaan niiden toimivuutta käytännössä ehdotusten valossa.
Kolmas luku keskittyy Linnanniemen tulevien kolmen museon väliseen synergiapotentiaaliin
ja sen hyödyntämiseen. Luvussa paneudutaan syvällisemmin yhteistyömuodoista esimerkiksi
valittuun yhteislipputuotteeseen ja sen etuihin. Neljännessä luvussa käsitellään Linnanniemen aluetta liikkumisen ja saavutettavuuden näkökulmasta.
Viides luku ottaa kantaa alueen maisemaan ja ympäristöön nostamalla tärkeimmiksi teemoiksi
Turun linnaa ympäröivän puiston, jokirannan merkityksen sekä merellisyyden. Kuudennessa
eli viimeisessä luvussa käsitellään tulevaisuuden Linnanniemeä erilaisten alueelle sijoittuvien
toimintojen, kuten asumisen, kaupallisten palveluiden sekä muiden alueen elinvoimaa tukevien liiketoiminnan muotojen valossa. Lisäksi luvussa tarkastellaan Linnanniemen tulevaa tapahtumatoimintaa sekä ympärivuotisuutta. Yhteenvedossa esitetään tehdyn analyysin perus-
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teella havaintoja ja suosituksia, joihin Linnanniemen jatkosuunnittelussa, kuten tulevan museon sijaintipaikan päättämisessä sekä alueen asemakaavoituksessa, olisi hyvä kiinnittää
huomiota.
Raportti jakautui päävastuualueisiin kolmen henkilön kesken. Alueen identiteettiä, ympärivuotisuutta, uuden museon sijaintivaihtoehtoja, museoyhteistyötä sekä alueelle tulevaisuudessa sijoittuvia palveluita, tapahtumia ja asumista on tarkastellut Hanne Helminen. Aku Nikkilä pohdiskeli työssä Linnanniemen aluetta liikenteen ja saavutettavuuden näkökulmasta.
Sade Marila puolestaan tarkasteli omassa osuudessaan Linnanniemen ympäristöä ja maisemallisuutta sekä ulkotilojen toiminnallisuutta.
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1. Alueen identiteetti, kulttuuriperintö ja merkitys
1.1 Kulttuurihistoriallisen miljöön identiteetti ja paikan merkitys
Linnanniemen alueen identiteetti – mistä se muodostuu? Kilpailuohjelman tavoitteissa korostetaan alueen historiallista luonnetta. Turun linnan merkitys kilpailualueen paikan identiteetin
luojana ja säilyttäjänä on kilpailun tavoitteiden osalta itsestään selvää. Paikalle on jo muodostunut syvällinen historiallinen luonne – paikan henki, genius loci – joka on myös kilpailuohjelman tavoitteissa ja arvostelukriteereissä tunnustettu ja tunnistettu. Turun linna on
vanha rakennus, kulttuurihistoriallinen monumentti, jonka paikan identiteetti rakentuu nykyhetkessä eri ajallisista kerrostumista - kuten rakennukset ja niissä tapahtuneet ajalliset muutokset, niiden käyttötarkoitukset ja rakennusten lähiympäristöt.
Mikä tekee paikasta merkityksellisen ja mikä on paikan henki Linnanniemen alueella? Ideakilpailulla on etsitty vaihtoehtoja Linnanniemelle tarkoituksena muuttaa alueen luonnetta ja
käyttötarkoitusta osittain hyvin oleellisesti. Kun jostain luovutaan, tulee tilalle aina jotain
uutta.
Linnanniemen alueella pysyvyyttä ja historiaa edustavat 1280-luvulla Aurajoen suulle ja alun
perin hallintolinnaksi perustettu Turun linna ja alueen suojellut rakennukset, lähimenneisyyden ajallista kerroksisuutta Forum Marinum, väliaikaisuutta muuttuvat satama- ja varastotoiminnot ja uudistumista Linnanniemeä ympäröivät uudet asuinalueet.
Keskustelu paikan identiteetistä liittyy myös kaupunkipoliittisiin strategioihin, jotka ovat kaupunkisuunnittelun keskeisiä välineitä. Suomessa suuret ja pienetkin kaupungit pyrkivät erottumaan toisistaan omaleimaisilla ja houkuttelevilla paikoilla. Toimintaa kutsutaan kaupunkisuunnittelun strategiseksi ajatteluksi. Vetovoimaiset ja historialliset paikat nostetaan esille
imagotekijöinä, joiden taustalla ovat paikkaan sidotut kokemukset ja usein kaupunkitaloudelliset tavoitteet.
Paikan merkityksiä kuvaavat käsitteet, kuten alkuperäisyys, autenttisuus ja identiteetti, ovat
monitulkintaisia, ja niihin sisältyy myös ristiriitaisuuksia. “Omaleimainen identiteetti” voidaan
nostaa paikan markkinoinnin brändiksi. Paikalla on aina jonkinlainen identiteetti, ja kun sitä
muutetaan, muotoutuu uusi identiteetti vasta ajan kuluessa. Sitä ei voi etukäteen hallita.
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Historiallisen miljöön ja arvorakennuksen identiteettiä on mahdollista vahvistaa tai se voidaan tuhota. Identiteetin vahvistajina koetaan rakennuksen ja ympäristön autenttisuus, joka
on laajempi käsite kuin alkuperäisyys. Kaikki alkuperäinen on autenttista, mutta autenttinen
ei ole välttämättä alkuperäistä. Alkuperäinen säilyy niin kauan kuin se säilyy koskemattomana.

Kuva 1: Alueen rakentamisella ei tule hämärtää Turun esilinnan asemaa linnan pääsisäänkäyntinä ja näkymän
päätepisteenä Linnankadulta katsottuna.

Linnanniemi tunnetaan nimensä mukaisesti juuri Turun linnasta. Ideakilpailun erityisenä tavoitteena on myös linnan roolin vahvistaminen muutoksen kohteena olevassa ympäristössä.
Uudisrakennusten korkeudet tulee pitää linnaa matalampina, ja myös uuden museon tulee
ottaa huomioon linnan kulttuurihistoriallinen asema ympäristössään. Tavoitteissa on myös
mainittu linnan aseman korostaminen joen suuntaan ja mahdollisesti myös merelle. Taustaaineistosta ilmenee, että liikennejärjestelyiden muuttuessa Juhana Herttuan puistokatu on
jatkossa myös yksi lähestymissuunnista.
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1.2 Alueen kerroksellinen luonne ja sen monimuotoisuus

Kuva 2: Turun linna ja Aurajoen suu yli 100 vuotta sitten, jolloin Turun linnan etelä- ja itäpuolella olevia Aurajoen ranta-alueita käytettiin lähinnä puutavaran varastointiin. Maisema on ollut 100 vuotta sitten hyvin erilainen. Kookkaalla linnalla on ollut maisemaa hallitseva asema.

Linnanniemen kerroksellisessa identiteetissä Turun linna edustaa historiallisena monumenttina alueen vanhinta kerrostumaa. Aikojen kuluessa Linnanniemelle laajentuneet satamatoiminnot, teollisuusperinne sekä matkailu- ja laivaliikenne ovat vaikuttaneet paikan nykyhenkeen. Lopputuloksena on käyttötarkoituksiltaan monimuotoinen rakennettu ympäristö, jolle
ei löydy yhtä selkeää tai yhteistä nimittäjää. Alue luo vahvan mielikuvan merellisyydestä,
vaikka se ei olekaan paikalla tunnistettavissa.
Kaupunkisuunnittelussa yhtenä alueiden elinvoimaisuutta ylläpitävänä ja rakentavana tekijänä arvostetaan sekoittunutta kaupunkirakennetta. Vanha kaupunkirakenne on luontaisesti
sekoittunutta - kuten Turun keskusta. Kehitykselle löytyy selitys suomalaisen ja pohjoismaisen kaupunkirakentamisen historiasta. Rakennetussa ympäristössä monimuotoisuudella tarkoitetaan käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaisten, ajallisesti eri-ikäisten ja arkkitehtuuriltaan
toisistaan poikkeavien rakennusten hyväksymistä urbaanin kaupunkiympäristön osaksi. Sekoittunut kaupunkirakenne saattaa olla alueiden monimuotoisuutta korostava tavoite, jossa
myös luonnon elementeillä pitäisi olla merkittävä asema.
8

Linnanniemen alueella on tapahtunut vuosisatojen kuluessa huomattavia toiminnallisia ja sisällöllisiä muutoksia. Niiden ymmärtäminen nykyhetkessä on mahdollista muun muassa erilaisia kuvallisia ja kirjallisia dokumentteja tutkimalla. Taustatietoa tarvitaan, jotta tulevaisuutta voisi edes haaveilla suunnittelevansa.
Kaupunkitilan merkityksiä ihmiselle on tutkittu suomalaisissa yliopistossa. Turun yliopiston
maantieteen laitokselle tehdyssä väitöskirjassa, jossa Anne Virtanen ”Tilasta paikkaan, estetiikasta ekologiaan” (2000) analysoi kaupunkitilan kokemista erityisesti ympäristöestetiikan
ja ekologisuuden kautta − kaupunkitilaa elettynä ja koettuna tilana. Ihmisen kokemuksiin ympäristöstä vaikuttavat sen tuottamat tilalliset mielikuvat, symboliset merkitykset sekä ympäristössä käytetyt materiaalit ja rakennukset sekä niiden tuottama myönteinen tai kielteinen
kuva paikan hengestä.
Idea kaupunkilaisten ”olohuoneesta” on nykyajan kaupunkisuunnitteluun ja -kulttuuriin kuuluva moderni käsite. Linnanniemen tapauksessa ”olohuoneella” tarkoitetaan lähinnä julkisia
ja avoimia kaupunkitiloja, toreja, katutiloja ja puistoja sekä alueella jo olevia ja sinne sijoittuvia julkisia palveluita kuten museot, mahdollinen konserttitalo, ravintolat ja myymälät.
Vajaa kaksi kolmasosaa kilpailualueesta ‒ tärkeimpinä osinaan merikeskus Forum Marinumin
alue, Turun linna puistoineen sekä linnan välittömässä läheisyydessä oleva vanha rakennuskanta ‒ on historialtaan merkittävä RKY -kohde osana Aurajokisuun satama-, telakka- ja teollisuusaluetta. Linnanniemen nykyinen käyttö satamatoimintoineen ei kuitenkaan kunnioita
missään määrin alueen historiallisia arvoja.
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Kuva 3: Tässä talvisessa kuvassa kiteytyy hienosti Linnanniemen nykyinen “paikan henki”.

Satama, siihen liittyvä logistiikka terminaaleineen ja sataman ympärille levittäytynyt teollisuus
leimaavat niin kilpailualueen kuin sen ympäristönkin käyttöä edelleen, joskin raskaampi teollisuus, kuten laivanrakennus, on vähitellen siirtynyt muualle ja korvautunut pienteollisuudella
ja varastoinnilla.
Sataman teollisuutta palveleva rautatie Turun satamaan valmistui vuonna 1876. Turun satamaan suuntautuneen matkustajaliikenteen aloittamisesta tulee vuonna 2021 kuluneeksi 120
vuotta.1 Matkustajaliikenne on kulkenut nykyistä, linnan eteläpuolista reittiä vasta vuodesta
1982 alkaen. Aiemmin linjaus on ollut teollisuuden käytössä. Nykyiseen paikkaansa laiturit on
siirretty vuonna 1992.2 Raiteen linjaus kulki aikaisemmin likipitäen nykyistä Satamakatua pitkin, mutta tämä raideyhteys on sittemmin purettu, ks. kuva 4. Henkilöjunaliikenne satamaan
tullaan tulevaisuudessa linjaamaan uudelleen pohjoisen suunnasta ja nykyinen ratayhteys
laitureineen puretaan.3

1

Nummelin 2008, s.103
Ibid., s.105
3
WSP Finland Oy & Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala 2020, s.2
2
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Kuva 4: Rautatielinjauksen muutos. Vuoden 2018 ilmakuvaan on merkitty Turun satamaan suuntautuvan henkilöjunaliikenteen käyttämä nykyinen linjaus (oranssi) ja ennen muutosta (punainen) vuonna 1973, jolloin raiteesta oli jo purettu Silja Linen terminaalin vuoksi aivan niemen kärkeen ulottunut osuus.

Junaradan linjaus on kuitenkin tärkeä historiallinen fragmentti ja kerrostuma, joka on määritellyt kaupunkikuvan kehittymistä alueella. Kun junaliikenteen linjaus tulevaisuudessa muuttuu, vanhaa junaradan pohjaa voisi käyttää aluetta halkovaan virkistyskäyttöön vuonna 2012
avatun Helsingin Baanan tavoin.4 Linjaus ei katoaisi kaupunkikuvasta kokonaan, jolloin alueen historiallinen kertovuus lisääntyisi.
Useissa kilpailuehdotuksissa, kuten Kolme palaa ja H2Å, ratapohjaa on hyödynnetty potentiaalisena kevyen liikenteen väylänä. Ensiksi mainittu tosin haluaisi jättää alueelle junaradan
myös reliikin omaisena museojunan kulkureittinä samoin kuin ehdotus Kolme. Linnanniemen
alueella liikkumisen ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden, radan säilyttäminen museojunan
käytössä ei ole perusteltua, koska matkustajaliikenteen nykyinen linjaus on verrattain uusi ja
henkilöjunaliikenne satamaan säilyy myös tulevaisuudessa. Nostalgiaa kaipaaville on tarjolla
Varsinais-Suomen alueella kesäisin höyryjunakyytejä5, joten junia ja Linnanpuistoa ei tarvitse
sekoittaa toisiinsa.

4

Jari Pietiläinen, ”Baanasta polkaistiin huippusuosittu - tänä vuonna jo lähes 850 000 pyöräilijää”, Helsingin
Uutiset 11.10.2018.
5
Höyryveturimatkat 1009 Oy. https://hoyryjuna.weebly.com
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1.3 Linnanniemi kaupunkilaisille ‒ nyt ja tulevaisuudessa

Kuva 5: Tunnelma sataman alueella on nuhjuinen ja laitakaupunkimainen.

Suurelle yleisölle Linnanniemi näyttäytyy tällä hetkellä harvemmin muuna kuin nuhjuisena
ohi- tai läpikulkupaikkana lukuun ottamatta kahta alueella sijaitsevaa museota, Turun linnaa
ja Forum Marinumia. Museoihin on kuitenkin lähdettävä asiakseen, sillä niiden koetaan sijaitsevan nykyisellään melko kaukana niin ydinkeskustasta kuin palveluistakin. Ja kun museot
ovat kiinni, alue hiljenee usein täysin.
Turun linnasta on 1900-luvun kuluessa muotoutunut historiallinen nähtävyys ja museokohde.
Tätä taustaa vasten onkin hyvin merkittävää, millaiseksi Turun linnan ympäristö ja sen asema
tiivistyväksi aiotussa ja uudistuvassa kaupunkiympäristössä tulee muotoutumaan. Turun linnalla on ollut historiallisina aikoina merkittävä asema - kulttuurimaisemassa ja satama-alueella.
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Kuva 6: Turun linnan ja tuomiokirkon välinen yhteys oli vielä vuonna 1908 selkeästi havaittavissa.

Aurajoki on elimellinen osa tätä kulttuurimaisemaa, ja se on toiminut kahden Turun kehitykseen merkittävästi vaikuttaneen rakennuksen – Turun linnan ja Tuomiokirkon vuoropuhelun
välittäjänä. Ne ovat olleet Aurajoen varrella eräänlaisia tunnistettavia, kaupunki- ja kulttuurihistoriallisia dominantteja ja monumentteja. Tänä päivänä yhteys on tiivistyneen kaupunkirakenteen vuoksi harmillisesti katkennut.
Merenkulku on tuonut vaurautta ja kasvua myös Turulle. Siksi Turun kaupungilla on oma,
oikeutettu paikkansa Suomen merenkulun historiassa. Merikeskus Forum Marinum yhdistää
tänä päivänä Turun merenkulun ja kaupunkikulttuurin. Forum Marinum sanaparina tarkoittaa
vuorovaikutusta ja avointa suhtautumista kaikille merellisille toiminnoille. Museo rikastaa Turun muiden museoiden monipuolista tarjontaa. Näin ollen myös sen arvoa ja identiteettiä nykyisyydessä ja tulevaisuuden kaupunkivisioissa tulee tarkastella huolella. Forum Marinumin
museolaiturissa olevat alukset sekä merkittävän laaja venekokoelma6 ovat osa museon merellistä näyttelykokonaisuutta. Kokoelman kartuttaminen lienee yksi merimuseon tavoitteista tilallisista haasteista huolimatta: Tällä hetkellä välttämättömät satamatoiminnot ovat levittäytyneet myös Forum Marinumin aukiolle ja museolaiturin eteen.

6

Forum Marinumin kokoelmissa jo sata venettä, Aamuset, 17.9.2015.

13

Kuva 7: Sataman autiota logistiikka-aluetta, taustalla Turun linna ja Linnanpuisto.

Linnanniemessä Aurajoen ranta-alueet on siis tätä nykyä valjastettu aidattuina sataman ja
teollisuuden käyttöön ja pois kaupunkilaisten ulottuvilta. Niiden käyttöä leimaavat sataman
liikennehuippuihin, eli laivojen saapumiseen ja lähtemiseen asettuvat rekka- ja autojonot,
mutta muina aikoina sataman toiminnan kannalta välttämättömän laajat asfalttikentät kumisevat tyhjyyttään.
Lisäksi joen rannat Aurajoen suulta ydinkeskustaan on rakennettu hyvin tiiviisti ja korkeasti
molemmin puolin jokea, jolloin Aurajoen maisemallinen merkitys kaupungin suuntaan on
oleellisesti vähentynyt. Aurajoki näyttäytyy rakennusten reunustamana uomana, kulkuväylänä jossain kauempana ja näkymättömissä sijaitsevalle merelle. Asuinkortteleiden keskittäminen ranta-alueelle vaikuttaa negatiivisesti alueen identiteettiin jo nyt. Varoittavana kaupunkikuvallisena esimerkkinä toimii tässä joen vastarannalla oleva Telakkaranta - rantaan on
toki varattu kaikille avoin kävelyalue, mutta asfalttipäällysteisinä kenttinä vailla vihreyttä
niillä on ainakin toistaiseksi negatiivinen lataus eivätkä ne houkuttele viettämään alueella aikaa. Pieni osa rannasta on yksityistetty varakkaiden käyttöön.
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Kuva 8: Keskustan ja Linnanniemen välisellä osuudella Aurajoen rantoja reunustavat nykyään asuinkerrostalot.

Aurajoen ja satama-alueen identiteetti on nykyisellään lähes yhtä kuin ulosmenoväylä kaupungista. Edellä mainitut tosiseikat eivät ole omiaan vahvistamaan alueen merellistä luonnetta paikallisten silmissä. Kyselytutkimuksen mukaan Ruissalo koetaan Turun merellisimpänä paikkana. Tämä liittyy osittain siihen, että Ruissalossa on tarjolla niin näkymiä merelle
kuin julkisia paikkoja, joissa viettää meren rannalla aikaa.7 Näin ollen vapaina olevien jokirantojen säilyttäminen julkisena ja kaikille avoimena tilana on Linnanniemen ja museoiden
tulevaisuuden sekä alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää.
Tulevaisuudessa kaiken pitäisi tietysti olla toisin. Kaupungin näkemys Linnanniemen tulevaisuuden identiteetistä rakentuu ajatukselle, että alueesta muodostuisi merellisen Turun ympärivuorokautisesti aktiivinen keskus. Toisaalta kyse on portista kaupunkikeskustan ja saaristomeren välillä. Alueen toivotaan jatkossa näyttäytyvän erityisesti korkeatasoisena kulttuurin
kehtona, jonka pääasiallisena vetovoimatekijänä ovat Linnanniemeen keskitettävät kolme sisällöltään ja toiminnaltaan erilaista museota, jotka voivat toimia tulevaisuudessa toistensa
tukijoina ja ”sparraajina”. Museotoiminta luo osaltaan puitteet myös muulle kulttuuritoimin-

7

Forsman & Pohjanheimo 2019, s.15, 31
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nalle ja kaupunkitapahtumille: puistossa järjestettäville ulkoilmakonserteille tai suuremmillekin yleisömagneeteille, kuten Turussa järjestettäville The Tall Ships’ Races -tapahtumille, jotka
tuovat maailman suurimmat purjelaivat Aurajoen rannoille.
Ideakilpailu on ennen muuta luonut karkeat suuntaviivat alueen muutokselle ja uuden identiteetin löytämiselle. Yksikään kilpailuehdotus ei sellaisenaan toimi täydellisesti suunnitelmien
pohjana, vaan ratkaisussa tulisi yhdistellä eri töiden hyviä puolia. Kuilua keskustan ja satamaalueen välillä yritetään kuroa umpeen vähä vähältä. Haastavinta on yhdistää kaikki korkeat
tavoitteet, käynnissä olevat hankkeet ja muut tekijät siten, että tuloksena on yhtenäinen alue,
joka kunnioittaa sekä historiaa ja nykyhetkeä ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Linnanniemen uusi identiteetti tulisi rakentaa siis menettämättä olemassa olevan identiteetin tärkeimpiä piirteitä.
Koronapandemia on myös muuttanut oleellisesti käsitystämme maailmasta ja elämästämme
jo vuoden ajan. Globaali matkailu on muuttunut lyhyessä ajassa kotimaavetoiseksi. Maailmanlaajuiset muutokset ovat uhka ja mahdollisuus myös Linnanniemen kohdalla. Väljät kaupunkitilat ja puistot, joissa ihmisten on mahdollisuus kulkea vapaasti ilman tiukkoja rajoituksia, ovat pandemian aikana osoittautuneet arvokkaiksi. Riittävä väljyys tulee olla jatkossa yksi
suunnittelua linjaava periaate Linnanniemen alueella ja rantaviivan tuntumassa, sillä väljät
tilat löytävät paikkansa myös tulevaisuudessa ja pandemian hellitettyä esimerkiksi massatapahtumien suosio saattaa nousta jopa aiempaa korkeammaksi.

1.4 Olemassa olevan rakennuskannan säilyttäminen vs. purkaminen
Historiallisen rakennuskannan ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen haasteet ovat säilyneet
pääpiirteittäin samoina vuosikymmenestä toiseen. Alueella olevien suojeltujen kohteiden säilyminen ei ole itsestäänselvyys. Turun linnan ja sitä ympäröivien vanhojen kiinteistöjen arvoja
ei ole kyseenalaistettu ja linna kulttuurimonumenttina on jäänyt muiden toimintojen jalkoihin.
Kulttuuriympäristöön kohdistuvat uhat, ts. haasteet ovat pääosin taloudellisen vaurastumisen ja siihen liittyvän muutoshakuisuuden seurausta.
Jokaisen uuden rakennuksen rakentaminen tai purkaminen on ympäristöön kohdistuva julkinen kannanotto, jolle on ominaista pitkäikäisyys: suunnitelmien tulee kestää aikaa. Arvokkaassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä huonosti ympäristöön sopiva tai hetkelliseen
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arkkitehtoniseen ideaan perustuva ratkaisu voi osoittautua ajan kuluessa virheelliseksi investoinniksi.
Rakennuksiin kohdistuvat muutospaineet syntyvät nykyajan viehtymyksestä uusia ja uudistaa tavoitteella “mikään (vanha) ei riitä”. Osa muutospaineista liittyy maankäytön ja kiinteistöjen taloudellisiin intresseihin. Myös turismi ja elävän kaupunkikulttuurin ylläpitäminen ovat
muutoksia aktivoivia tekijöitä.
Linnanniemen alueella on hyvin eri-ikäisiä rakennuksia, joista osa on suojeltuja oikeusvaikutteisella suojelupäätöksellä tai erityislaeilla. Näiden rakennusten ja ympäristöjen osalta linjaus
on yksiselitteinen ja niiden asema ympäristöineen tulee turvata huolellisella suunnittelulla.
Esimerkiksi Hotelli Seaport, ent. Warranttimakasiini, kuuluu suojelupäätösten alaisuuteen.
Alueella on kuitenkin myös muita rakennuksia, joiden olemassaolo tulisi jatkossa turvata: Entinen Rettigin tupakkavarasto ja Linnankatu 85 (Höyrylaivaosakeyhtiö A/B Lindholm & Petersenin entinen autotalli), joka on nykyisin kunnostettu ravintolaksi.

Kuva 9: Myös kivirakenteisen, ravintolakäyttöön saneeratun autotallin soisi olevan säilytettävien rakennusten
joukossa.
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Ympäristöjen ja rakennusten säilyminen turvataan jatkuvalla huolenpidolla, mutta myös yksittäistä rakennusta suuremmilla linjauksilla on vaikutusta. Linnankadun liikennettä tullaan
tulevaisuudessa rajoittamaan8 ja myös useissa kilpailuehdotuksissa on esitetty liikenteen katkaisemista Linnankadulta, Turun linnan kohdalta.
Liikennemäärien vähentämiselle löytyy myös rakennussuojelullisia perusteita, koska linnan
ohi kulkevan raskaan liikenteen aiheuttama tärinä on aiheuttanut linnan rakenteiden vaurioitumista. Liikenteen vähentämisellä parannetaan siis olennaisesti linnan säilymisen edellytyksiä. Myös museoiden käytön ja saavutettavuuden kannalta ratkaisu on mielekäs.

Kuva 10: Makasiinit edustavat korttelinsa vanhinta rakennuskantaa.

Linnankadun pohjoispuolelle jää kolmiomainen alue, ns. Makasiinikortteli, jonka identiteettiä
rikastuttavat linnan ohella sille sijoittuneet eri-ikäiset rakennukset.9 Ne palvelevat tällä hetkellä lähinnä varastokäytössä, vaikka potentiaalia olisi muuhunkin ja siksi onkin toivottavaa,
että makasiinien rooli on tulevaisuudessa museotoimintaa tukeva. Makasiinien ja linnan väliin
jäävä osuus Linnankadusta on tarkoitus rauhoittaa kävelypainotteiseksi, mutta kuitenkin
joukkoliikenteelle sallituksi kaduksi,10 mikä tukee makasiinien nykyistä monipuolisempaa
käyttöä. Turun linnan kohdalla Linnankadulle tulee luoda vehreä ilme, joka on otettu huomioon kaikissa palkituissa ehdotuksissa.

8

WSP Finland Oy & Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala 2020, s.2
Kurri 2019, s.9-13
10
WSP Finland Oy & Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala 2020, s.2
9
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Linnakaupungin osayleiskaavassa makasiinikortteli on merkitty alueeksi, jonne saa sijoittaa
matkailua palvelevia rakennuksia.11 Alueen vanha asemakaava ei salli asuinrakentamista12 ja
uusi asemakaava on tarkoitus laatia Linnanniemen ideakilpailun tuloksia silmällä pitäen.
Kilpailuohjelmassa oli lyhyt maininta, että Vallihaudankatu 10:ssä sijaitsevaan entisen Vientikulma Munan toimisto- ja varastorakennukseen (1939) on suunnitteilla saneeraus.13 Rakennuksen purku- ja muutostyöt asuin- ja liiketaloksi on aloitettu kuitenkin jo elokuussa 2020,
jolloin ideakilpailu oli vielä ratkaisematta. Suunnitelmassa Rakennuksen Vallihaudankadun
puoleinen julkisivu säilytetään eräänlaisena reliikkinä “paikan hengestä”.14 Toisaalta alueiden
jälkikäteen kaavoittaminen vasta rakentamisen jo alettua tai valmistuttua ei tunnetusti ole
Turun kaupungissa vieras asia. Kilpailua ajatellen tuntuu kuitenkin erikoiselta, että korttelin
kehittämiselle ennen kilpailun ratkeamista on annettu siunaus, varsinkin kun kortteli sijaitsee
keskeisimmällä mahdollisella paikalla alueen tulevaan pääasialliseen lähestymissuuntaan
nähden. Hankkeella on siis merkittäviä vaikutuksia korttelin muiden, myös välittömästi museotoimintaan liittyvien toimintojen jatkosuunnittelussa.

Kuva 11: Havainnekuva osoitteeseen Vallihaudankatu 10 rakenteilla olevasta KOy Satamaportista. Vuonna
2022 valmistuva rakennus muodostaa jo kaukaa näkymän päätepisteen saavuttaessa Linnanniemeen pohjoisen suunnasta.

Useissa kilpailuehdotuksissa saneeraussuunnitelma on sivuutettu kokonaan, sillä kortteliin
on sijoitettu myös museoiden kannalta keskeisiä toimintoja ja jopa itse museo. Esimerkiksi

11

Linnakaupungin osayleiskaava 11/2007, https://turku.opaskartta.fi/ims
Asemakaava 853 68/1952. https://turku.opaskartta.fi/ims
13
Markkula et. al. (toim.) 2020, s.50
14
NCC Oy / KoY Satamaportti, https://www.ncc.fi/projektit/satamaportti-turku
12
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ehdotuksessa Kolme palaa vanhoja makasiineja hyödynnetään infokeskuksena sekä ravintola-, galleria- sekä myymälätoimintaan. Ehdotuksessa H2Å makasiinien käyttötarkoitusta ei
ole yksilöity. Jos pysäköintiä ei sijoiteta lähialueelle siten, että se ohjaa asiakkaat kulkemaan
makasiinien ohi museoihin, on infokeskuksen paikka niissä väärä. Ehdotus Kolme alentaa makasiinien edustan lähes linnan huoltopihaksi, mikä ei välttämättä palvele makasiinien historiallista arvoa.

Kuva 12: Suuri osa säilytettäviksi ajatelluista rakennuksista näkyy tässä ilmakuvassa. Ulkopuolelle rajautuvat
nykyinen Hotel Seaportin rakennus ja linnan sekä Forum Marinumin väliin jäävät kaksi pientä rautatieläisten
taloa. Lisäksi kuvasta puuttuvat terminaalirakennukset, joiden säilyttämistä ja uusiokäyttöä kestävän kehityksen hengessä kannattaa harkita.

Yksi mielenkiintoisimmista jatkosuunnittelun kysymyksistä lienee se, kuinka Linnankadun ja
4. linjan välissä oleva pientalovaltainen kortteli nivotaan osaksi kokonaisuutta. Ehdotuksessa
Kolme kortteli on suljettu Satamakadun ja korttelin länsiosan puolelta 2-4 -kerroksisella, portaittain länteen nousevalla rakennuksella. Tämä lienee yksi tapa lisätä korttelitehokkuutta
harkitusti. Nelikerroksinen rakennus saattaa vaikuttaa korttelin vanhan rakennuskannan näkökulmasta liian massiiviselta. Esitysgrafiikka Kolmen ehdotuksessa Linnanniemen osa-alueiden osalta - uusi rakentaminen ja säilytettävät rakennukset - on informatiivista, mitä voidaan

20

pitää merkittävänä ansiona. Kolme palaa ehdottaa pienimittakaavaisen suojelukorttelin nykyiselle paikoitusalueelle matalaa täydennysrakentamista, jota voitaneen pitää hyvänä ratkaisuna.

Kuva 13: Linnan länsipuolella sijaitsevan, säilytettäväksi esitettävän pientalovaltaisen korttelin idylliset rakennukset edustavat eri aikakausia.

Ehdotus Kolme ottaa kantaa myös Viking Linen terminaalirakennuksen (1940-41) säilyttämiseen esim. tapahtumakeskuksena. Rakennuksen voisi erinomaisesti sisällyttää suojeltaviin rakennuksiin. Voittaneen ehdotuksen Kolme palaa mukaan terminaalirakennus esitetään korvattavaksi uudella hotellilla, mikä ei kuitenkaan ole Museokeskuksen suojelutavoitteiden
kanssa linjassa. Terminaalirakennuksen korvaaminen uudella mahdollistaisi toki merikylpylän
hotelli Seaportin yhteyteen ja lisäisi sitä kautta alueen houkuttelevuutta. Ehdotus H2Å perustuu pääosin koko ranta- ja satama-alueen täydelliseen uudisrakentamiseen.
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2. Uuden museon sijainti
Kun museon sijainnista keskusteltiin Turussa vuonna 2018, tarjolla oli 16 erilaista vaihtoehtoa.
Mielenkiintoisena takaumana niihin lukeutuivat sataman alueella Forum Marinumin ja Turun
linnan välissä oleva alue sekä ns. Makasiinikortteli Linnankadun, Satamakadun ja Vallihaudankadun kulmauksessa,15 joista viimeksi mainittu on alueella käynnistyneen rakennusprojektin valossa jo pois laskuista. Kilpailu nosti sataman alueelta keskusteluun uusia ajatuksia
ja ainakin yhden potentiaalisen uuden sijaintivaihtoehdon.
Näyttävien julkisten rakennusten sijoittaminen ohjaa alueen kehitystä ja luonnetta ja ne
yleensä rakennetaan myös ensimmäisinä. Linnanniemen kaltaiset suuret alueet eivät myöskään rakennu hetkessä, jolloin on otettava huomioon se, kuinka alue palvelee ja on mahdollisimman houkutteleva myös välivaiheen ajan.

Kuva 14: Schauman Arkkitehdit Oy:n laatima Linnanniemen alueen luonnossuunnitelma vuodelta 2018.

Schauman Arkkitehdit Oy:n vuonna 2018 laatimasta, Linnanniemen aluetta koskevasta suunnitelmasta voi esittää olettamuksen, että kaksi tummaa suorakaidetta Forum Marinumin vieressä voisivat tarkoittaa nimenomaan uuden museon paikkaa. Lisäksi suunnitelma on hyvin
lähellä Linnanniemen ideakilpailun ehdotusta Kolme myös koko kilpailualueen toiminnallisten
järjestelyiden osalta.

15

”Turun historian museolla 16 sijoitusvaihtoehtoa - mukana kallioon louhittavakin”, Turun Sanomat,
26.3.2018.
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Maisemaan ja tiettyyn paikkaan sopivuutta määrittelee toki myös lopullinen museon muoto.
Linnanniemen ideakilpailussa museon ulkoiseen muotoon on otettu kantaa ainoastaan hyvin
yleispiirteisellä tasolla ja museon suunnittelusta järjestetään todennäköisesti oma kilpailunsa,
kunhan paikka on varmistunut. Museon sijoituspaikasta riippuen näköyhteydellä Aurajokeen
tai merelle on asiakkaalle elämyksiä tuottava merkitys. Sijainti on aina mahdollisuus, mutta
loppukädessä rakennuksen käyttötarkoitus ja tilojen muunneltavuus asettavat rakennuksen
muodolle omat rajoituksensa. Museon tulee tarjota myös paikkoja hetkelliseen virkistykseen,
jolloin näkymillä on merkitystä.
Museoiden välinen sijainti on keskeinen tekijä asiakkaiden houkuttelussa. Maailmalta löytyy
lukuisia esimerkkejä siitä, että museoiden sijainti lähekkäin tarjoaa luontevia mahdollisuuksia
sekä asiakasvirtojen houkutteluun että yhteistoimintaan. Jo lähietäisyydeltä löytyy hyviä esimerkkejä; toki Suomesta, mutta toisaalta myös Itämeren toiselta puolen Tukholmasta, jossa
klassisin yhdistelmä lienee Skeppsholmenilla toistensa naapureina sijaitsevat Moderna Museet sekä ArkDes. Näitä lähellä sijaitsee myös Nationalmuseum. Toisaalta Tukholman keskusta-alue on museoille otollinen paikka. Koko ydinkeskusta muodostaa kaupungissa melkoisen museopolun: museosta toiseen on keskimäärin hyvin vähän matkaa.

Kuva 15: Tukholman museoita kartalla. Suurempi ympyrä on halkaisijaltaan 600 metriä, pienemmät ympyrät
400 metriä. Museoiden sijainnit on merkitty karttaan punaisilla pisteillä.

Toinen tärkeä museokeskittymä Tukholmassa sijaitsee Ladugårdsgärdetin alueella: halkaisijaltaan reilun 350 metrin ympyrän sisälle mahtuu viisi eri museota, joista huomionarvoisim-
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mat ovat Etnografiska Museet, Tekniska Museet ja Sjöhistoriska Museet. Nämä museot edustavat keskenään hyvin erilaisia lähtökohtia museomaailmassa, mikä voi olla toisaalta etu, toisaalta haitta. Todennäköisestä kuitenkin on, että haittapuolia on vähemmän kuin hyötynäkökulmia. Eräänlaisen museokolmion Tukholmassa taas muodostavat Djurgårdenilla sijaitsevat
Junibacken, Nordiska Museet ja Vasamuseet. Kovin kaukana näistä ei ole myöskään Skansen.
Museon sijoittelussa on palkituissa ehdotuksissa kaksi päälinjaa: Palkituista ehdotuksista
sekä Kolme että H2Å sijoittavat uuden museon Forum Marinumin ja Turun linnan väliin “tiiviiseen kulttuurikolmioon”, voittajaehdotus Kolme palaa sen sijaan Turun linnasta lounaaseen,
jolloin alueen museoista muodostuu “museoketju”. Lisäksi lunastetussa ehdotuksessa Urban
Archipelago museo on sijoitettu niemen kärkeen, joka on nopeasti arvioituna liian kaukana
muista museotoimijoista. Tämä paikka sopisi paremmin jollekin muulle julkiselle kulttuuria
palvelevalle rakennukselle, esimerkiksi konserttitalolle.
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2.1 Forum Marinumin ja linnan välissä – tiivis kulttuurikolmio

Kuva 16: Sijoitteluvaihtoehto I: kulttuurikolmio, jossa vihreällä uuden museon paikka.

Tiivis kolmiomainen sijainti, jossa kaikki museot ja niiden pääsisäänkäynnit ja toisaalta muutkin alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maamerkit kuten fregatti Suomen Joutsen ovat
näköyhteyden päässä toisistaan, tarjoaa monia kiistattomia etuja. Tämä seikka on tunnistettu
sekä museon henkilökunnan, että asiakkaiden taholta. Suurin osa esimerkiksi kilpailuehdotuksia pop up -näyttelyssä kommentoineista kaupunkilaisista kannatti tätä sijaintivaihtoehtoa. Jotkut pohtivat tosin, että museot olisivat ehkä liian ahtaasti. Tuomareiden mukaan museot muodostavat tässä sijaintivaihtoehdossa tiiviin ja vetovoimaisen kokonaisuuden, mutta
ahtautta pidettiin mahdollisena.16
Lyhyet siirtymämatkat helpottavat olennaisesti saavutettavuutta ja opastamista paikasta toiseen. Yhteistapahtumien järjestäminen ja yhteisöllisyyden, eräänlainen paikallisen museoyhteisön korostaminen, on huomattavasti helpompaa, kun museot sijaitsevat fyysisesti lähellä
toisiaan. Museoiden välinen suhde on siis varsin selkeä. Positiivisena asiana voidaan nähdä
myös se, että Linnanpuisto ei ole tässä ratkaisussa luonteeltaan ns. läpikulkutila museosta
toiseen.

16

Ahdeoja et. al. 2020, s.14-15

25

Haittapuoliakin on, sillä liian tiivis kolmiomuodostelma voidaan kokea ahtaaksi, kun kyseessä
on kuitenkin kolme erillistä toimijaa, joilla kullakin on oma profiilinsa museokentällä. Toisaalta
esimerkiksi aiemmin mainituissa Tukholman museoissa tiivis järjestely toimii ja lisäksi Vapriikissa Tampereella sekä Näyttelykeskus WeeGeessä Espoossa on useita täysin erityyppisiä
museoita sijoitettuna saman katon alle. Niissäkään tilannetta koeta ongelmalliseksi tai häiritseväksi - oikeastaan päin vastoin. Yhdestä museosta kiinnostuneet kävijät vierailevat helposti
myös toisessa museossa jos se on helposti lähestyttävä ja saavutettava - siitäkin huolimatta,
ettei kyseinen museo olisi heidän alkuperäisessä vierailuohjelmassaan tai preferensseissään.
Suuret museoiden yhteistapahtumat eivät tässä sijaintivaihtoehdossa todennäköisesti mahdu
kolmion “sisälle”, mutta onko se toisaalta myöskään välttämätöntä? Ehdotuksessa Kolme suuret ulkoilmatapahtumat on ajateltu järjestettäväksi tapahtumapuistoksi valjastetussa Linnanpuistossa, jonka lisäksi on kaksi pienempää tapahtuma-aluetta sekä Historian museon vieressä että Forum Marinumin aukiolla. Toisaalta julkista puistoa ei voida valjastaa vain ja ainoastaan museotoimijoiden intressien mukaiseen käyttöön.
Suurempi tapahtuma-alue, joka ei ole selkeästi museoiden välisellä alueella tai niiden hallinnassa, palvelee myös helpommin niitä käyttötarkoituksia, joissa museot eivät ole osallisia.
Museoiden hallinnoima tapahtuma-alue johtaa helposti hankaliin vuokrausjärjestelyihin,
jotka toisaalta sinänsä saattavat tuoda museotoimijoille tuloja, mutta maksullisina saattavat
karkottaa tapahtumajärjestäjiä.
Toisaalta ei ole ongelmallista, jos museot haluavat käyttää suurempaa tapahtumapuistoa
myös omien tapahtumiensa tarkoituksiin. Lisäksi on otettava huomioon, että osa alueella järjestettävistä tapahtumista saattaa olla pääsymaksullisia, jolloin alue täytyy pystyä rajaamaan
aidoilla maksavien asiakkaiden käyttöön. Tällainen alue ei kuitenkaan voi sijaita siten, että se
häiritsee museoiden normaalia toimintaa - siis käytännössä museoiden välisellä alueella.
Ehdotuksessa Kolme on Historian ja tulevaisuuden museo sijoitettu Forum Marinumin viereen, jota voidaan museoiden yhteistoiminnan kannalta pitää erityisen kiitettävänä ratkaisuna. Uusi museo työntyy kuitenkin Forum Marinumin ”reviirille” ja tukkii siten osittain olevien
museoiden välisen visuaalisen yhteyden. Kilpailun tuomaristo moitti ahdasta sijaintia. Tilannetta parantaisi museon siirtäminen ehdotuksen tapahtuma-aukion suuntaan. Ehdotus
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Kolme on korostanut linnan asemaa Aurajoen suuntaan. Linnan kannalta myönteistä on Linnankadun varrella olevien makasiinien liittäminen osaksi vehreää Turun linnan lähiympäristöä.
Ranta-alue jakautuu kolmeksi, toiminnallisesti selkeäksi kokonaisuudeksi. Uuden museon länsipuolelle, tapahtuma-aukion kohdalle voisi varata alueen Historian ja tulevaisuuden museon
laajentamiselle, jolloin tapahtuma-aukio voisi olla esitettyä laajempi museon rakentamisvaiheessa. Toisaalta uusi museo voisi olla muodonannoltaan rantaa myötäilevä. Hyvää esityksessä on museoiden kohdalle varattu paikka uudelle “Förille”. Suunnitelmaan merkitty pysäköintitalo Forum Marinumin kyljessä on kuitenkin aivan väärässä paikassa ja liian korkea.
Ehdotus H2Å on sijoittanut uuden museon niin ikään Forum Marinumin läheisyyteen, jolloin
kolmen museon yhteistoiminnalle syntyy luonteva yhteys. Rakennuksen sijoituksessa on kuitenkin toivomisen varaa – museota pitäisi siirtää aavistuksen verran Linnanpuistoon päin.
Tuomaristo huomautti niin ikään ehdotuksen H2Å arvostelussa, että sijainti on kyllä kehityskelpoinen, mutta ahdas. Ehdotuksessa täytetään kuitenkin Aurajoen rannat uudella asuinrakentamisella, jolloin joen rantojen hyödyntäminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden virkistykseen jää toteutumatta.
Molemmat ehdotukset, jotka sijoittavat uuden museon tiiviiseen kolmiomuotoon, ovat ottaneet huomioon Forum Marinumin laajennuksen. Tietenkin näin on ollut pakko tehdä, koska
jotenkin on perusteltava, ettei alueesta muodostu merimuseon laajentuessa liian tukkoinen
ja että kaikki tarvittavat toiminnot on alueelle mahdollista sijoittaa. Toisaalta ehdotuksessa
H2Å merimuseon laajennusmahdollisuus ei näytä kovin toimivalta ja loppuun asti mietityltä.
Ehdotuksessa Kolme laajennus kaventaa merkittävästi Forum Marinumin eteen jäävän tapahtumakentän osuutta, mutta tilan rajaaminen ei välttämättä ole huono asia: Forum Marinumin
edustalla oleva aukiomainen alue kaipaisi nykyiselläänkin merkittävää uudelleenjäsennystä.
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2.2 Linnan lounaispuolella – museoiden ketju

Kuva 17: Sijoitteluvaihtoehto II: museoiden ketju, jossa oranssilla uuden museon paikka.

Toisessa sijoitteluvaihtoehdossa tiivis kolmiomuodostelma katoaa, minkä sijaan museot levittäytyvät laajemmalle alueelle. Museot ovat vaihtoehdossa luonteeltaan huomattavasti selvemmin toisistaan erillisiä kulttuuritoimijoita ja Linnanpuiston merkitys korostuu eräänlaisena siirtymä- ja läpikulkutilana.
Muun muassa voittaneessa ehdotuksessa Kolme palaa esitetty “museoketju” pidemmillä siirtymämatkoilla museosta toiseen jättää hyvin helposti ketjun jommankumman päädyn – tässä
tapauksessa siis joko uuden Historian ja tulevaisuuden museon tai Forum Marinumin – tietynlaiseen paitsioasemaan ja potentiaalisen asiakkaan vierailusuunnitelmien ulkopuolelle.
Turun linnasta muodostuu tässä vaihtoehdossa myös valitettavan helposti luonteeltaan läpikulkumuseo, jossa kuljetaan itäpuolelta sisään ja länsipuolelta ulos tai toisin päin riippuen
siitä, mistä suunnasta aloitetaan. Tämä herättää myös kysymyksen, mikä on tällöin Turun Linnan pääsisäänkäynti vai onko sellaista enää olemassakaan?
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Museosta toiseen liikkuminen ei tässä vaihtoehdossa välttämättä ole kovin sujuvaa, mutta
totuus on kuitenkin se, että sijaitessaan linnan lounaispuolella etäisyys uuden museon ja Forum Marinumin välillä on karkeasti arvioiden ja linnuntietä mitattuna vähintään 650-700 metriä, virallisia kulkureittejä pitkin jopa enemmän.
Kartalla etäisyys saattaa vaikuttaa hämäävän lyhyeltä, mutta todellisuudessa matka on kävellen yllättävänkin pitkä: itse asiassa se on lähes yhtä pitkä matka, kuin Turun kauppatorilta
on linnuntietä (ja tulevaa siltaa) pitkin Logomoon. Forum Marinumilla lienee välimatkojen vaikutuksesta konkreettistakin näyttöä: Museolaiva Sigyn sijaitsee Varvintorilla noin 400m
päässä museosta, eikä siihen ole museolta kunnollista näköyhteyttä. Tämä vähentänee aluksen kävijämääriä muihin museolaiturin aluksiin nähden tuntuvasti.
Fyysinen etäisyys muuttuu siten valitettavasti hyvin nopeasti myös henkiseksi etäisyydeksi ja
museoiden koetaan helposti olevan toisistaan irrallisia yksiköitä, joita ne tosiasiassa toki ovat,
vaikka yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä museoiden välillä pyrittäisiin aktiivisesti luomaan. Vastakkainasettelua pitäisi kuitenkin aktiivisesti häivyttää eikä sijainti kaukana toisistaan varsinaisesti auta siinä. Museoiden välisen yhteistyön kannalta uuden museon sijoittaminen kauaksi Turun linnasta ja Forum Marinumista ei siis ole ansio, vaan pikemminkin virhe, koska
museoiden välille ei synny luontevaa ja museoiden toiminnan ja kehittämisen edellyttävää
“yhteenkuuluvuutta”.
Tätä sijoitusvaihtoehtoa suosineen ehdotuksen Kolme palaa kilpailuplansseissa olleesta alueen yleissuunnitelmasta käy ilmi, että Forum Marinumin ja uuden museon väliin jää Linnanpuisto käytännössä vain eräänlaiseksi läpikulkutilaksi ilman varsinaisia palveluita. Sen voidaan arvioida olevan ongelmallinen lähtökohta myös museoasiakkaiden näkökulmasta erityisesti talvisaikaan, jolloin Linnanpuisto ei varsinaisesti ole viihtyisimmillään.
Ehdotus Kolme palaa laajentaa Linnanpuistoa Aurajoen suulle päin, jolloin linnan näkyvä
asema joen suuntaan vahvistuu Forum Marinumin ja kaupungin suuntaan sekä päinvastoin.
Ehdotus Kolme palaa tukkii Marinumin ja linnan välisen näköyhteyden, mitä voidaan pitää
ehdotuksen heikkoutena. Sekoittuneen korttelin kautta on selvästi haettu nostetta ja perusteita asuinrakentamisen tuomalle taloudelliselle hyödylle kulttuuriympäristön kustannuksella. Toisaalta laajentunut puistoalue muodostaa vehreän ja kävelylle vapaan alueen, mitä
voidaan pitää palkitun ehdotuksen merkittävänä ansiona, tosin lähinnä kesäaikaan.
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3. Museoiden välinen yhteistyö
Turussa museotoimijoiden välillä on jonkinasteinen keskusteluyhteys, mutta asiakkaille näkyvä yhteistyö on tällä hetkellä melko vähäistä. Tämä saattaa johtua siitä, että museokentällä
on kaupungissa määrällisesti paljon aktiivisia ja näkyviä toimijoita: Turun Museokeskuksen
(kaupungin omistamat museopalvelut, useita museoita) lisäksi tällaisia ovat Forum Marinum
-säätiö (Forum Marinum), Aboa Vetus Ars Nova -säätiö (Aboa Vetus Ars Nova), Turun Taideyhdistys ry (Turun taidemuseo) sekä useampia museoita hallinnoiva Åbo Akademin säätiö.
Näiden lisäksi on vielä pienempiä toimijoita museoineen.
Kolmen museon sijoittamisella samalle alueelle tiiviiksi kulttuurikokonaisuudeksi on mahdollista saavuttaa merkittävää synergiahyötyä, jota mahdolliset oheistapahtumat lisäävät entisestään. Suurempi kokonaisuus tuo todennäköisemmin alueelle enemmän liikennettä ja kävijöitä, jotka puolestaan ruokkivat alueen liiketoiminnan, niin museoiden kuin muidenkin palveluiden, kannattavuutta.
Synergiapotentiaalin täysimittainen hyödyntäminen vaatii kuitenkin tässä tapauksessa alueen eri museotoimijoiden voimien yhdistämistä ja museotoiminnan kehittämistä hyvässä hengessä “Linnanniemen museoina”, ei niinkään erillisinä tai keskenään kilpailevina museoina,
vaikka museoiden taustavaikuttajana olisivat eri tahot ja jokainen museo tarjoaa myös sisältöä hieman eri lähtökohdista. Yhteistyön kehittämisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon,
kuinka kunkin museon omat erityispiirteet ja vahvuudet säilytetään ja kuinka niitä toisaalta
voidaan korostaa.
Kuten aiemmassa luvussa todettiin, Historian ja tulevaisuuden museon sijoittaminen Forum
Marinumin ja Turun Linnan väliin tukee alueen museoyhteistyötä paremmin, kuin jos museo
sijoitetaan Linnaan nähden sen etelä-länsiakselille. Museoyhteistyötä voidaan kuitenkin vahvistaa sijainnista riippumatta muillakin keinoin, kuten museoiden yhteistoimin laaditulla
markkinointistrategialla ja Linnanniemen brändäämisellä kaupungin historiaan liittyvien museoiden sydämenä, joka tarjoaa jokaiselle jotakin riippumatta siitä, mistä historian saralla sattuu olemaan kiinnostunut. Brändäämisen ja markkinoinnin ohella tärkeäksi noussee myös yhteislipputuotteen kehittäminen.
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3.1 Yhteislippu asiakasvirtoja houkuttelevana tuotteena
Kolmen suurikokoisen museon sijoittuminen Linnanniemeen lähekkäin toisiaan tarkoittaa,
että alueella on poikkeuksellisen suuri museotarjonta ja laaja skaala tekee alueesta kiinnostavan mahdollisimman monen potentiaalisen asiakkaan silmissä. Jos kuitenkin tarkastellaan
tilannetta asiakkaan näkökulmasta, tarjonnalla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Kaikki
museot haluavat luonnollisesti asiakkaan vierailijakseen, mutta keskeinen kysymys on, kuinka
todennäköisesti asiakas käy kaikissa kolmessa museossa samalla kerralla? Matkailija halunnee kuitenkin kokea Turun-vierailullaan muutakin kuin museoita ja toisaalta museoiden kiertäminen vaatii voimia.
Voidaan tietenkin luottaa siihen, että jos asiakas jättää vierailullaan käymättä esimerkiksi yhdessä museossa, hän palaa alueelle myöhemmin uudelleen. Näin ei kuitenkaan välttämättä
koskaan tapahdu. Sen vuoksi olisi tärkeää pyrkiä panostamaan palaavaan asiakkaaseen tai
vaikuttamaan hänen kiinnostukseensa käydä kaikissa kolmessa museossa. Helpoiten tämä
onnistuu yhteislipputuotteen avulla. Yhteislippu on merkityksellinen erityisesti ulkomaisille
matkailijoille, sillä viime vuosien aikana kotimaisten museoista kiinnostuneiden matkailijoiden
joukossa Museokortti on osittain korvannut tällaisen tuotteen. Erityisen paljon painoarvoa
hyvin suunnitellulla yhteislipputuotteella on silloin, kun asiakas viipyy kaupungissa useamman päivän, sillä liian monessa museossa vierailu samana päivänä voi johtaa “museoähkyyn”.
Yhteislipputyyppejä on mahdollista kehittää useita. Ensimmäinen malli on suppein ja yksinkertaisin. Se on helpoin toteuttaa ja vertautuu esimerkiksi Kansallisgallerian yhteislippuihin,
mutta vastaavia on useissa muissakin kaupungeissa. Tarjolla on sekä kahteen että kolmeen
Kansallisgallerian museoon oikeuttavia lippuja. Kahden museon lippu on voimassa 48 tuntia,
kolmen 72 tuntia.17 Haasteena on, että Linnanniemessä museot ovat eri toimijoiden hallinnassa, mikä vaikuttaa esimerkiksi tällaisen lipputuotteen tulojen jakamiseen. Turun museokeskus on kuitenkin aikaisemmin kokeillut yhteislippuja omissa museoissaan, ainakin tapahtumien yhteydessä.
Toisessa mallissa yhteislippu toimisi Turun sisäisenä “museopassina”, jossa maksamalla tietyn
summan pääsisi esimerkiksi Turun taidemuseoon, Aboa Vetus Ars Novaan ja Forum Marinumiin, sekä lisäksi oman valinnan mukaan vaikkapa kahteen Turun Museokeskuksen alaiseen

17

Ateneum, https://ateneum.fi/aukioloajat-ja-liput

31

museoon. Museokortin olemassaolon vuoksi tällainen ei kuitenkaan välttämättä ole mielekäs
tuote ainakaan kotimaisia matkailijoita ajatellen.
Kolmannessa mallissa yhteislipun pääpainopiste olisi edelleen museoissa, mutta lisäksi se sisältäisi muutakin ohjelmaa. Aivan Helsinki Cardin18 tapainen malli ei aivan toimi Turussa, sillä
nähtävyyksiä on kuitenkin suhteessa pääkaupunkiin vähän. Turussa tällaiseen yhteislippuun
voisi kuitenkin sisällyttää edellisten lisäksi esimerkiksi saaristoristeilyn.19 Neljännessä mallissa
yhteislippu voisi lisäksi kattaa myös paikallisjoukkoliikenteen käytön voimassaoloaikana. Nykytilanteessa Turun seudun joukkoliikenne eli Föli tarjoaa matkailijoille erillisiä lippupaketteja,
joilla voi matkustaa rajattomasti valitun ajan. Tarjolla on 1-7 ja lisäksi 14 vuorokauden matkailijaliput.20
Toimivassa yhteislipputuotteessa kiteytyy kuitenkin kaksi periaatetta: voimassaoloajan tulisi
siis olla mielellään useampia päiviä ja hinnaltaan myös edullisempi kuin sen kattavien kohteiden sisäänpääsymaksut tai muut maksut yhteenlaskettuina. Lisäksi tuotteen ostaja voi saada
muitakin etuja, esimerkiksi opastettu kierros voisi kuulua hintaan. Lisäksi jonkinlaisen yhteislippu-risteilypaketin kehittäminen erityisesti yhteistyössä Viking Linen ja Tallink Siljan kanssa
saattaisi olla harkitsemisen arvoista.

18

Helsinki Card, https://fi.helsinkicard.com
Höyrylaiva s/s Ukkopekka, https://www.ukkopekka.fi
20
Föli, https://www.foli.fi/fi/liput-ja-hinnat/f%C3%B6lin-lipputuotteet
19
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4. Liikkuminen ja saavutettavuus
Erilaisten reittien houkuttelevuus syntyy monenlaisista yhdistelmistä. Reitti koostuu kuitenkin toisiaan linkittävistä pisteistä, joilla on erikoisominaisuuksia, kuten nähtävyyksistä ja museoista. Nämä pisteet tulevat keräämään suurimman turismiaktiviteetin, mutta pisteiden välinen matka on tärkeä kokonaisvaltaisen kokemuksen nautittavuudelle.21 Tärkeitä kiintopisteitä Linnanniemessä ovat muun muassa Forum Marinum ja Turun linna. Alueelle sijoittuvat
Historian ja tulevaisuuden museo sekä uusi yhteisterminaali tulevat määrittelemään uudelleen alueen kulkureitistön. Reitin muuttuessa matkan varrella olevat asiat tulevat erilaiseen
arvoon.
Turun kaupunkistrategiassa sitoudutaan kestävän liikkumisen tukemiseen ja edistämiseen.
Aktiiviseen elämäntapaan kannustetaan ja kaupungissa kulkemista helpotetaan. Sujuva liikkuminen on myös vetovoimatekijä Turulle.22 Tämä painopiste tulee esiin myös palkintoluokkaan nostetuissa ehdotuksissa, joissa kävelyä ja julkista liikennettä pidetään ensisijaisena tapana liikkua ja sen myötä iso osa Linnanniemestä tulee muuttumaan autottomaksi. Sen vuoksi
raportissa on tärkeää nostaa esille erityisesti kevyen liikenteen muutoksia ja mahdollisuuksia,
jotka linkittyvät samalla myös yksityisautoiluun ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön.
Turun satama-alueen liikenteen ja liikkumisen alustava yleissuunnitelma asettaa terminaalin
sijainnin selkeäksi lähtökohdaksi monille matkustajille ja eri liikenteen muodoille. Henkilöautoliikenne ja charter-bussiliikenteen johdetaan pohjoisen suunnasta omalle alueelleen terminaalin koillispuolelle ja joukkoliikennelaiturit sijoitetaan lähemmäs terminaalia.23 Terminaalin
siirtyessä uuteen paikkaan sataman raskas liikenne ja junayhteys seuraavat perässä vapauttaen tilaa Linnanpuiston jatkamiseksi rantaviivaan asti. Samalla myös nykyiset parkkialueet
katoavat linnan ja joen välistä.

21

Kostiainen 2008, 9-11
Turun kaupunki 2014-2018, s.1-22, 39.
23
WSP Finland Oy & Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala 2020, s.1-2
22
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Kuva 18: Turun satama-alueen liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelman terminaalin liikennealueen alustava
rajaus.

Pelastustiet ja huoltoyhteydet on otettu huomioon kaikissa suunnitelmissa ja vaikka tuleva
museo tulisi Forum Marinumin viereen, niin Kolmen museon Linnanniemi -videokonferenssin
mukaan huoltoyhteydet sekä riittävä tila kaikelle toiminnalle on varmistettu.24 Museoiden näkökulmasta katsottuna huoltoliikenteen sujuvuus on äärimmäisen tärkeää ja aivan erityisesti
tämä näkyy Forum Marinumin toiminnassa, sillä näytteille tuotavat asiat ja esineet saattavat
olla hyvinkin kookkaita, esimerkiksi veneitä. Suuret näyttelykohteet tuodaan paikalle yleensä
rekka- tai lavettiautoilla, joiden kääntyminen vaatii huomioonottamista liikenneratkaisujen
suunnittelussa.

4.1 Saavutettavuus
Uuden museorakennuksen tulee olla helposti saavutettavissa suhteessa sekä ympäristöön
että muihin museoihin ja palveluihin. Suurelle osalle ihmisistä välimatkat eivät ole kynnyskysymys, mikäli alueen kevyenliikenteen reitistö on mietitty järkevästi. Saavutettavuuden kannalta kuitenkin erityisesti lastenvaunujen kanssa liikkuville, apuvälineitä kuten pyörätuolia
24

Kolmen museon Linnanniemi -webinaaritallenne 23.11.2020, https://www.youtube.com/watch?v=9mQf_P_-BM&feature=youtu.be&ab_channel=Turunkaupunki-%C3%85bostad-CityofTurku
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käyttäville tai muuten huonojalkaisille henkilöille kuten vanhuksille kohtuullisiksi jäävät välimatkat sekä esteettömiksi sekä turvallisiksi rakennetut kulkureitit ovat elintärkeitä. Kevyen
liikenteen verkoston lisäksi tulee pitää huolta siitä, että alueelle saapuminen on kaikilla kulkuneuvoilla, niin omilla autoilla kuin julkista liikennettä käyttäenkin vaivatonta.
Saavutettavuus ei rajaudu ainoastaan fyysiseen saavutettavuuteen. Viestinnällisessä saavutettavuudessa opasteiden tärkeyttä ei sovi väheksyä, sillä museoiden välillä suunnistamisen
tulisi olla vaivatonta.25 Helppous ja saavutettavuus ovat myös monien spontaanien päätösten
lähtökohta. Olipa museon sijainti mikä vain, sekä keskustan suunnalta että terminaalilta ja
museoiden välillä olisi tärkeä löytää paljon erilaisia museoihin johtavia liikennemerkkejä ja
tietoa museoiden olemassaolosta.
Tärkeässä asemassa ympäristöön lisättyjen opasteiden lisäksi on myös alueen infokeskus,
jonka tulisi sijaita keskeisellä paikalla. Esimerkiksi ehdotuksessa Kolme palaa on esitetty idea
keskitetyn infopisteen sijainnista linnan makasiineissa. Linna alueen tärkeimpänä maamerkkinä muodostaa kuitenkin luonnollisen kiintopisteen, jonka luokse ihmiset löytävät. Luonnollisesti myös laivaterminaalissa tulee sijaita infopiste, ellei jopa alueellinen matkailuneuvonnan
piste. Saavutettavuuteen liittyvien seikkojen huomiotta jättäminen näkyy välillisesti myös alueen toimijoiden kuten museoiden asiakaspalautteessa.
Historian ja tulevaisuuden museon sijainti Forum Marinumin lähellä tarkoittaisi miltei kymmenen minuutin kävelymatkaa laivaterminaalilta. Satamaa lähin museo olisi tällöin Turun
linna. Kolmen museon Linnanniemi -videokonferenssissa keskusteltiin, kuinka vaikeaa nykyisten museoiden on saada asiakkaiksi risteilymatkustajia, joista suurin osa käyttää Turkua ja
Linnanniemeä vain läpikulkupaikkana. Risteilymatkustajien museon asiakkaiksi houkuttelun
haasteita pohditaan lisää raportin kuudennessa luvussa.

25

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista, s.2-3.

35

Kuva 19: Satama-alueen nykyisissä palveluissa on toivomisen varaa. Rettigin entisessä tupakkavarastossa toimii kuitenkin ravintola.

Laivaterminaalin ja sen läheisyyteen matkustajat kuljettavan kaukoliikenteen näkökulmasta
katsottuna uuden museon sijainti ehdotuksen Kolme palaa mukaisesti linnan lounaispuolella
lähellä satamaa olisi luonnollisesti hyvä ajatus. Historian ja tulevaisuuden museo elävöityisi
satama-alueen toiminnasta ja toisinpäin. Tulevalta terminaalilta kävelymatka museoon olisi
vain neljä minuuttia. Mitä lähempänä museo olisi satamassa asioivia, sitä helpommin heitä
voisi todennäköisesti ainakin taitavan markkinoinnin avulla houkutella museokävijöiksi. Satama-alueelle museon sijoittamista tukee myös sinne suunniteltu puoleensavetävä palveluvalikoima – kahvilat, hotelli- ja hostellipalvelut, myymälät ja baarit. Nykyisellään tilanne on
heikko.
Museokokonaisuuden kantava idea on museoiden toisilleen antama tuki. Näin lähellä terminaalin liikennevyöhykettä Historian ja tulevaisuuden museo on otollisessa paikassa houkuttelemassa ihmisiä ja osoittamassa viihtyisän puiston sekä tietä linnan ja merikeskuksen suuntaan. Uuden museon sijaitessa Forum Marinumin ja linnan välissä palvelut olisivat niistä kaukana ja uhkana voidaan kokea se, että suunnitelmissa tehdyt isot muutokset satama-alueen
merellisyyden ja palveluiden lisäämiseksi jäisivät museoista irrallisiksi.
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Toiselta katsantokannalta tarkasteltaessa avoimessa niemenkärjessä jokiranta on niin kesällä
kuin talvellakin sijaintinsa puolesta usein hyvin tuulinen paikka. Ehdotuksen Kolme palaa mukaisesti sijoitettuna museoiden välimatka kasvaa ja Forum Marinumille käveltäessä tulee todennäköisesti oikaistua Linnanpuiston poikki. Talvella puisto ei välttämättä ole mielikuvien
idyllinen puisto, jossa lempeä tuuli hyväilee ihoa, vaan tuuli on raaka, eikä matka luultavasti
houkuttele juuri ketään, vaikka matkan varrelle olisikin ripoteltu virikkeitä ja kaunista kaupunkikuvaa.

4.2 Kestävät kulkumuodot alueella liikkumisen pohjana

Kuva 20: Liikenteen tuleva solmukohta. Kuvan oikeassa reunassa näkyvä osuus Linnankadusta muutetaan kävelypainotteiseksi kulkureitiksi, jolla sallitaan kuitenkin joukkoliikenne sekä todennäköisesti myös välttämätön
huoltoajo.

Turun suunnitelmissa ja tulevaisuuden näkymissä on tavoitteena tukea kestäviä kulkumuotoja eli ensisijaisesti kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. Paikallisbussien reiteissä ei laivaterminaaliin liikennealueen alustavan suunnitelman mukaan näyttäisi tulevan suuria muutoksia, mikä kertoo myös paikallisliikenteen hyvästä nykytilasta Turussa. Bussipysäkit ovat
aivan Forum Marinumin ja Turun linnan vieressä. Suunnitelmassa Kolme palaa paikallisbussi
kiertäisi satama-alueella ja pysäkki olisi myös aivan suunnitelmissa esitetyn tulevan museon
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vieressä. Kauempaa saapuva julkinen liikenne – taksiasema ja mahdolliset superbussit tai raitiotie – keskitetään voimakkaasti uuden laivaterminaalin lähelle.
Polkupyörät ja sähköpotkulaudat seuraavat pitkälti samoja reittejä kuin kävelijätkin. Poikkeuksena jotkut reitit on tarkoitettu vain kävelijöille, jolloin polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautoja käyttävien reittivalintoihin tulee luonnollisesti vaikuttamaan se, kuinka kulkuvälineiden parkkeeraus on järjestetty.
Yleisenä tavoitteena on toisaalta luoda Linnanniemen alueelle elämyksellinen ja monipuolinen
kävelykierros, jossa vetovoiman pehmeät tekijät, kuten tunnelma, sisältö, turvallisuus ja viihtyisyys ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Museot hyötyvät sitä enemmän, mitä korkealaatuisemmiksi ja houkuttelevimmiksi nämä tekijät saadaan asiakkaiden näkökulmasta. Ihmiset
myös liikkuvat eri tavoin ja hakevat itselleen mieluisia ja vaihtelevia kulkureittejä. Näistä lähtökohdista onkin hyvä tutkia suunnitelmien erilaisia kulku- ja näköyhteyksiä.
Nykyisiä kevyen liikenteen yhteyksiä tarkasteltaessa huomataan, että sujuva reitti Linnanniemeen on järjestetty oikeastaan vain keskustasta. Käytöstä poistuvaa henkilöliikenteen ratalinjausta noudattava, maisemoitu kevyen liikenteen yhteys tarjoaisi pohjoisesta aluetta lähestyville jalankulkijoille ja etenkin pyöräilijöille kaivatun ja sujuvan reitin aina jokirantaan
saakka ja parhaimmassa tapauksessa useissa ehdotuksissa Turun linnan ja Forum Marinumin
väliin sijoitetulla uudella “Förillä” myös joen toiselle puolelle. Tällä hetkellä sujuva reitti kevyelle liikenteelle kulkee oikeastaan vain keskustan ja sataman välillä jokirantaa pitkin.

Kuva 21: Ehdotuksen Kolme palaa liikennejärjestelyt.

Ehdotuksessa Kolme palaa kävelijöitä ja polkupyöräilijöitä varten muodostuisi monipuolinen
ja elävä reitti terminaalilta museolle. Varsinkin, jos ehdotuksen Kolme palaa esittämä museon

38

sijainti satamassa yhdistettäisiin ehdotuksen Kolme kävelykatuun, muodostuisi matka terminaalilta houkuttelevaksi. Muutenkin pyöräily suuntautuisi enemmän rantaan ja satama-alueelle, jolloin satama-alueen houkuttelevuus ja saavutettavuus kevyen liikenteen näkökulmasta paranisivat.
Ehdotus Kolme taas on ripotellut alueelle tasaisesti kaupunkipyöräasemia, mutta valitettavasti rantareittiä ei olisi kuitenkaan tarkoitettu pyöräilijöille, ja satama-alueen pyöräreititkin
olisivat terminaalia lukuun ottamatta hieman epäselvät. Ehdotuksen H2Å pyöräreitit olivat
samantapaiset kuin ehdotuksessa Kolme palaa. Ehdotus on kuitenkin onnistuneemmin luonut jalankulku- ja pyöräilyreitit halki koko alueen, vaikkakin ilman samanlaista kaupunkipyöräasemien sirottelua.
Suora keino Turun identiteetille tärkeän merellisyyden tavoittamiseksi on jokirannan avaaminen kevyelle liikenteelle ja oleskelulle. Siksi myös Aurajoen ranta-alueiden säilyttäminen kaikille vapaina on erityisen välttämätöntä. Ehdotuksen Kolme rantareittiä kuvataan selkärangaksi ja sellaisen se aluetta yhdistäen muodostaakin. Mahdollisuus kävelystä tai pyöräilystä
niemen kärkeen saakka lisää merellisyyden tunnetta ja tarjoaa aivan uudenlaisen kokemuksen
paikallisille ja matkaajille. Sataman suunnasta keskustaan rantareitti puolestaan kuljettaa
mereltä joenrantakaupunkiin, joka avautuu kulttuurisena keskuksena museoineen. Rantojen
avoimuus tukisi myös museokokonaisuuden syntymistä, jos Historian ja tulevaisuuden museo
sijoitettaisiin sataman puolelle puiston viereen. Kaikki kärkikolmikon ehdotukset kuitenkin
asettavat tulevan museon joen vierelle rantareitille, mikä toteuttaa niin merellisyyttä kuin jokikaupunkitunnelmaa.
Ehdotus Kolme palaa pyrkii puhtaan rantareitin sijaan ympäröimään niemen ja museoalueen:
Forum Marinum, museolaivat, linna ja tuleva museo muodostavat reitin, joka houkuttelee kävelemään kaikilla kolmella alueella, aloittipa kävelijä sitten sataman vilkkeestä tai menneen
satamaliikenteen kertomuksista. Nähtävyydet yhdistävät alueidensa pisteinä yhdelle reitille
koko niemen, mikä suunnittelijoillakin oli selvästi mielessä: ”Kaikki kolme aluetta yhdistyvät
sarjalla erilaisia julkisia tiloja ja niiden varrelle sijoittuvia merkkikohteita”.
Kuten Yael Ram ja Michael Colin kertovat artikkelissaan Walking tourism in cities: introducing
the special issue, kestävässä kaupunkisuunnittelussa kävelyalueet nähdään muita vaihtoehtoja miellyttävämpänä sekä paikallisille että turisteille. Aina ei kuitenkaan ole helppoa ottaa
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huomioon kaikkia tekijöitä, jotka kannustavat turisteja ja vierailijoita kävelemään tai käyttämään julkista liikennettä.26
Tärkeäksi nousee erityisesti muun muassa nähtävyyksien, hotellien, ravintoloiden ja ostosalueiden linkittyneisyys. Erilaiset tukipalvelut ovat erityisesti turistien kannalta todella merkittäviä - esimerkiksi pääsy vessaan tai WiFi-yhteys. Varoittavana esimerkkinä artikkelissa nostettiin Venetsia, jossa kävelyyn vaikuttaa negatiivisesti juuri tukipalveluiden puute, valtava turistien määrä ja liikennemerkkien sekä muiden opasteiden puute. Urbaani suunnittelu voi olla
kohdillaan ja tukea kävelijöitä, mutta siltikin turistit saattavat vältellä paikkaa, jos kokemuksen sosiaalinen puoli ei ole kunnossa.27
Turistien tiedot kohdealueesta ovat yleensä myös huomattavasti rajatumpia kuin paikallisten,
mikä luo erilaisia käsityksiä turvallisuudesta ja reittivalinnoista. Siksi turistit ovat reittejä valitessaan myös paikallisia riippuvaisempia heille välitetystä tiedosta eli opaskartoista, suosituksista, suullisesta informaatiosta, foorumeista ja sosiaalisesta mediasta.28
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4.3 Yksityisautoilu ja pysäköinti

Kuva 22: Linnan eteläpuolella puistoa reunustavan ajotien yhteydessä sijaitseva parkkipaikka tulee Linnanpuistoa jokirantaan asti jatkettaessa katoamaan.

Pyrkimys siis on, että yhä useampi autonomistaja valitsisi oman autonsa jonkin muun kulkuvälineen.29 Tämä herättää kysymyksen yksityisautoilun tulevaisuudesta Linnanniemen alueella. Lisäksi henkilöautoliikenteen painopisteen siirtyessä kauemmaksi museoalueesta on
tärkeä tarkastella eri suunnitelmien tapoja ratkaista, kuinka omalla autolla liikkuvat pääsevät
museoihin, sillä yksityisautoilu tulee todennäköisesti säilymään keskeisten liikkumismuotojen
joukossa alueen suunnittelun ylevistä tavoitteista huolimatta. Parkkipaikkojen sijaintien merkitystä ei sovi väheksyä, koska ne ovat monille yksityisautolla liikkuville tärkeä, elleivät jopa
ratkaiseva tekijä museovierailun kannalta. Alueen liikenteellisen uudelleenjärjestelyn yhteydessä nykyisiä parkkipaikkoja tulee myös väistämättä katoamaan, joten pysäköintijärjestelyt
on syytä miettiä tarkoin uudelleen. Sähköautojen ja muiden tulevaisuuden kulkuneuvojen
mahdollisuuksia on lisäksi hyvä tutkia enemmän alueen kehittyessä. Museoilla olisi sijainnista
riippuen hyvä olla yhteiset pysäköintitilat, jotka ohjaavat kävijän esimerkiksi makasiineihin
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sijoitetun infokeskuksen ohi museoon kuin museoon. Liikkumisrajoitteisten pysäköinti on tärkeä järjestää lähelle museoita ja palveluita, mutta muutoin pieni kävelymatka museoihin tuskin haittaa.
Sisäänkäynnin luona tulisi olla auton pysähtymispaikkoja, liikkumisrajoitteisten pysäköintipaikkoja ja näitä pitäisi olla riittävästi museon kokoon nähden sekä tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä niin, että kulkuväylä sisäänkäynnin luo on esteetön.30
Ehdotuksessa Kolme palaa parkkitalo on pienen matkan päässä Historian ja tulevaisuuden
museosta, mutta tien varrelta löytyy paljon paikkoja ja voisi olettaa, että museota lähinnä
olisivat liikuntaesteisille tai muutettavissa sellaisiksi. Liikenne soljuu Satamakatua pitkin ja
vähentää melusaastetta linnan suuntaan vaikka puiston viertä ajetaankin. Useat pysäköintipaikat ja parkkitalo ehkäisevät liikenteen ruuhkautumista. Turun linnalle ajettaessa terminaalin suuri parkkitalo on lähin, mikä voi tapahtumien yhteydessä aiheuttaa kilpailua parkkipaikoista, mutta puiston vieressä ja makasiinien luona on parkkipaikkoja. Ehdotuksessa on esitetty myös Forum Marinumin luo oma pysäköintialuetta ja parkkitaloa. Suunnitelma oli myös
ainoa, jossa satama-alueelle muodostuisi aluetta kiertävä ja liikennettä sujuvoittava tieverkko.
Ehdotuksessa H2Å parkkitalot ovat kaikki laivaterminaalin välittömässä läheisyydessä alueen
pohjoispuolella. Linnan makasiinien kupeessa sijaitsevan eli museoita lähimmän parkkitalon
300 auton kapasiteetti mietityttää, olisiko se riittävä kaikkia alueen museoita ajatellen. Se
sijaitsee kuitenkin paikalla, joka käynnissä olevan saneeraushankkeen vuoksi ei käytännössä
ole valittavissa. Tässä korttelissa sijaitseva pysäköintilaitos palvelisi museoita kuitenkin erinomaisesti ainakin siinä tapauksessa, että museot sijaitsisivat tiiviissä kulttuurikolmiossa. Toisaalta pysäköintilaitos näin näkyvällä paikalla ei ehkä ole paras “käyntikortti” alueelle saapuville.
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Kuva 23: Ehdotuksessa Kolme ns. makasiinikortteliin esitetty pysäköintitalo olisi suotuisassa paikassa museoiden kannalta. Myös kaupunkipyöräasemiin on panostettu, mutta jokirannasta pyörätie puuttuu.

Toki muutkin laivaterminaalin luona olevat parkkitalot ovat vielä suhteellisen lähellä ainakin
linnaa. Autoliikenne siirtyy suhteellisen kauas linnasta ja suurin osa puistosta tulisi siten olemaan melusaasteeton. Forum Marinumin Kruununmakasiinin taakse jäävä pysäköintialue vaikuttaa suhteellisen pieneltä varsinkin, kun liikenne alueella tulisi kasvamaan uuden museon
rakentamisen jälkeen ja kentän tulisi käytännössä palvella molempien museoiden asiakkaita.
Lisäksi liikuntaesteisten pysäköintimahdollisuudet eivät vaikuta ehdotuksessa kovinkaan hyviltä, sillä esimerkiksi Historian ja tulevaisuuden museon luona ei näyttäisi olevan tarpeeksi
lähellä parkkipaikkoja. Kadunvarsipysäköintiä ei suunnitelmissa näy samassa mittakaavassa
kuin ehdotuksissa Kolme ja Kolme palaa. Mallia lähipysäköintiin voisi hakea näistä kahdesta
ehdotuksesta.
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Ehdotuksessa Kolme pysäköintiä on suunniteltu suurissa määrin museoiden lähelle. Linnakortteli on suunnitelmassa kadunvarsipaikkojen ympäröimä ja kaikille kolmelle alueelle on sijoitettu pysäköintitalo. Forum Marinumilla ja uudella museolla on yhteinen pysäköintialue ja
Forum Marinumilla on vielä lisäksi Kruununmakasiinin parkkipaikka. Pysäköintipaikoilta onkin lyhyt matka lähes kaikkialle Linnanniemen alueella. Ehdotuksissa Kolme ja Kolme palaa
oli otettu parhaiten huomioon parkkialueet eri alueiden tarpeet huomioon ottaen.
Linnanniemen pysäköintikapasiteetin järjestämisessä tulee huomioida myös alueella järjestettävät tapahtumat, jolloin paikat loppuvat nopeasti kesken ihmisten saapuessa alueelle
omilla autoilla suositeltavien julkisten kulkuneuvojen asemesta. Ratkaisu voisi olla esimerkiksi
monitoimialue, joka tapahtumien yhteydessä toimisi pysäköintikapasiteetin laajennusvarana.

4.4 Joen ylittäminen ja vesiliikenne
Toiminnallisuuden näkökulmasta erilaisia alueelle saapumiseen innostavia ratkaisuja pitäisi
tukea. Keino joen ylittämiseksi olisi Linnanniemessä tarpeellinen. Ehdottomasti suosituin
paikka kilpailutöissä uudelle “Förille” eli Linnanniemen ja Telakkarannan väliselle lauttayhteydelle sijoittuu Turun linnan ja Forum Marinumin väliselle alueelle, tavallaan Vallihaudankadun
jatkeeksi siten, että pohjoisesta tuleva kevyen liikenteen reitti ohjaa luontevasti lautalle.
Ehdotuksessa Kolme museon edestä on siirretty laiva ja uusi “Förin” pysäkki sijaitsisi suoraan
Historian ja tulevaisuuden museon edessä, mikä olisi todella tunnelmallinen tapa päästä museolle joen toiselta puolelta. Vesibussin sijainti pysyisi entisellä paikallaan. Ehdotuksen H2Å
suunnitelmassa sekä uusi vesibussipysäkki, että “Föri” pysäkki sijaitsevat Historian ja tulevaisuuden museon lähellä, aivan kulttuurikolmion kärjen tuntumassa. Suurimpana ongelmana
suunnitelmissa Kolme ja H2Å on museolaivojen sijainti, siirtely ja niiden vaatima tila.
Ehdotuksessa Kolme palaa joki ylitettäisiin sillan yli samalla kohdalla, jolle muissa palkituissa
ehdotuksissa kaavailtiin uudelle “Förille” paikkaa. Ajatus sillasta on kuitenkin jo tyrmätty sellaisenaan kustannusten ja laivaliikenteeseen liittyvien ongelmien sekä tapahtumien takia.31
Keskustan ja Ruissalon välillä liikennöivien vesibussien pysäkit tulevat muuttumaan sekä sijainniltaan kuin myös maisemiltaan. Nykyinen vesibussipysäkkihän on Forum Marinumilta
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pienen matkaa keskustaan päin. Ehdotuksessa Kolme palaa vesibussille tarkoitettuja pysäkkejä on muita ehdotuksia enemmän.32 Forum Marinumin pysäkki tulisi nykyistä lähemmäs ja
linna puistoineen saisi omansa, samoin kuin uusi Historian ja tulevaisuuden museo.

Kuva 24: Aurajoen ylittämiseen tarkoitetun lauttayhteyden ehdotetuin paikka sijaitsee loogisesti Vallihaudankadun “jatkeena” olevan kevyen liikenteen reitin päätteenä. Kuvas ehdotuksesta Kolme.

Museon kohdalle Kolme palaa mainitsee ehdotuksessaan lauttayhteyden Hirvensalon Latokariin, mikä ei ole täysin huono idea. Hirvensalon ja Majakkarannan väliin on aiemmin suunniteltu avattavaa kevyen liikenteen siltaa,33 mutta tämä on verrattain kaukana Linnanniemestä ja lauttayhteys tarjoaisi täysin uudenlaisen mahdollisuuden suistoalueella virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Tällöin kuitenkin tärkeämpi yhteys Telakkarannan puolelle jää ratkaisematta. Saaristoyhteyden kehittäminen alueella yleisimminkin on kuitenkin tärkeää, sillä
se nähdään tällä hetkellä yhtenä suurimmista puutteista merellisyyden tavoittelussa. Joissakin yhteyksissä alueen lisääntynyt vesiliikenne saatetaan kuitenkin nähdä esimerkiksi turvallisuusriskinä. Yksityisveneiden kiinnityspaikkoja ei Linnanniemen suunnittelussa sovi myös-
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kään unohtaa ja huvi- sekä vierasvenesatamaa alueelle olikin ansiokkaasti ehdotettu useammassa kilpailutyössä. Venepaikkojen sijoittelussa täytyy kuitenkin käyttää harkintaa, eikä Linnanpuiston edusta ole niille oikea paikka.

Kuva 25: Ehdotuksessa Kolme palaa esitetty siltaratkaisu ei ole toteuttamiskelpoinen. Sen sijaan museon kohdalla oleva lauttayhteys Hirvensaloon on innovatiivinen idea.
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5. Maisema ja ympäristö
Kun tarkastelee Turun linnaa ja sen nykyistä suhdetta ympäröivään maisemaan eri ilmansuunnista lähestyttäessä, voi todeta, että lähes ainoa tapa luoda kontakti siihen on tulla riittävän
lähelle. Kaupungin tiivistäminen ja korkea rakentaminen ovat merkittävästi heikentäneet linnan näkyvyyttä ympäröivässä kulttuurimaisemassa varsinkin Aurajoen suunnasta ja rakentumassa olevan Herttuankulman alueelta katsottuna. Uudet asuinalueet ovat rakentumassa
niin lähelle, että linnan tornien huiput ovat vain vaivoin havaittavissa. Kilpailutehtävän yhtenä
tavoitteena olikin erityisesti Turun linnan maisemallisen aseman vahvistaminen.34

Kuva 26: Maisema Turun linnan ympärillä on ollut 120 vuotta sitten hyvin erilainen.

Tavoite linnan näkyvyyden säilyttämiseksi meren suuntaan palvelee etupäässä laivamatkustajia ja veneilijöitä, sekä vastarannalla asuvia. Verrattuna muihin kotimaisiin linnoihin ainoas-
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taan Hämeen linna on säilyttänyt riittävän väljän reviirin ja maisemallisen asemansa kaupunkirakenteessa. Olavinlinna sijaitsee saarella, joten linnan aseman murentumisesta ei ole pelkoa ja Suomenlinna merilinnoituksena ei ole kovin uhanalainen.

5.1 Linnanpuisto
Toiminta linnan ympäristössä on muuttunut radikaalisti vähän yli sadan vuoden kuluessa, kuten vanha valokuva osoittaa. Linnaa nykyisin ympäröivä vehreä puistomainen miljöö on syntynyt vasta 1900-luvun alussa. Turun kaupunginpuutarhuri M. Hammarberg laati puistosuunnitelman ja puisto avattiin vuonna 1906. Puistoa uusittiin 1920-30 -lukujen taitteessa ja osittain vuonna 1950.35
Puistoalue liittyy hyvin vahvasti Turun linnan 1890-luvulla tapahtuneeseen käyttötarkoituksen muutokseen, jolloin Turun kaupungin historiallinen museo siirtyi esilinnan tiloihin. Tästä
voidaan katsoa alkaneen Turun linnan museotoiminta, joka jatkuu edelleen. Puiston identiteetti ja kulttuurimaiseman vaalimisen tarve tulee ymmärrettäväksi tätä historiallista taustaa
vasten.
Useimmissa kilpailutöissä kärkikolmikkoon sijoittuneet ehdotukset mukaan lukien, on taitavasti otettu huomioon se, että Turun linna ansaitsee arvoisensa puiston. Puisto on Linnaniemen alueen sekä kärkikolmikon ehdotusten keskiössä. Erityisesti edukseen erottuu ehdotuksissa Kolme sekä Kolme palaa esitetty yhtenäinen “puistokiila”, jossa Linnanpuisto jatkuu aina
rantaan saakka. Suuren yhtenäisen viheralueen voidaan ajatella jakavan alueen kahtia Linnanniemen kärjen ja Forum Marinumin välillä.
Visuaalisesti ajateltuna jalopuita ja nurmikenttiä sekä joitain levähdyspaikkoja tarjoava yksinkertainen puisto olisi linnan arvon mukainen. Puistosuunnitelman olisi kuitenkin tärkeä olla
riittävän yksinkertainen ja siten todellisuudessa mahdollisimman toteuttamiskelpoinen sekä
ylläpidettävä. Suunnitelmia laatiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että linna puistoineen kuuluu
muinaismuistoalueeseen, jossa rakenteelliset muutokset eivät ole sallittuja. Muinaismuistoalueen ulkopuolella puistomiljöön elävöittämistä kannattaa harkita ja ehdotuksissa onkin
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otettu kantaa siihen, mitä puistossa voisi olla - aina urheilukentistä yrttitarhoihin ja ulkokuntoiluvälinepisteistä ulkonäyttelyalueisiin. Erityisen tärkeää olisi järjestää alueelle myös lapsille
sopivia ulkotiloja, kuten leikkipaikkoja.

Kuva 27: Linnaa ympäröivä, suunnittelua rajaava muinaismuistoalue on merkitty vihreällä.

Ehdotuksessa Kolme esitettiin Linnanpuiston alueelle sijoitettavaksi kaupunkiviljelyä, joka on
tänä päivänä trendikästä ja siten yleistynyt merkittävästi. Kaupunkiviljely on ympäristöystävällistä ja alueen asukkaita osallistavaa, mutta Linnanniemen alueelta löytyisi todennäköisesti
julkista puistoaluetta parempikin sijainti tämän kaltaiselle toiminnalle. Myöskään Linnanpuiston alueelle samassa kilpailutyössä ehdotettu koirapuisto ei välttämättä lisää edellä mainittua
arvokkuutta.
Turku liittyi urbaanien arvomaisemien verkostoon36 vuonna 2013, kun kaupunkiin perustettiin
Suomen kuudes kansallinen kaupunkipuisto. Kaupunkipuiston ovat perustaneet ympäristöministeriö ja kaupunki yhdessä ja sen tarkoitus määritellään maankäyttö ja -rakennuslaissa.37
Kaupunkipuiston alueen ytimenä on Aurajoki-miljöö, johon sisältyy sekä kaupunkikulttuurin
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että kaupunkiluonnon merkittävimpiä kohteita, kuten tuomiokirkon alue, Kuralan kylämäki,
Aurajokilaakson kulttuurimaisema, Ruissalo ja Turun linna.
Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvän puistoalueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa on ositettu hoidettavaksi ja säilytettäväksi näkymiä myös Turun linnan alueella. Linnanpuiston korkeaksi kasvaneet puut sekä satama-alueen kulkuneuvot ja rakennukset on katsottu mahdollisiksi näköesteiksi katsottaessa linnaa Aurajoen vastakkaiselta puolelta.38 Tämä on syytä ottaa huomioon myös aluetta suunniteltaessa ja perustelee hyvin sen, miksi Linnanpuiston
“puistokiila” tulisi jatkaa joen rantaan saakka katkaisematta sitä esimerkiksi ehdotuksen H2Å
mukaisella asuinrakentamisella, joka nähdään uhkakuvana viheralueiden väljyydelle, vapaakulkuisuudelle ja yhteiselle julkiselle tilalle.39 Asuinrakentaminen puiston kohdalla ei onneksi
vaikuta kovinkaan todennäköiseltä, sillä kaupungin nettisivuilla lupaillaan jo alueelle rantaan
asti ulottuvaa ulkoilualuetta.40
Paikallisissa rantaan saakka yltävä puisto herätti pelkästään positiivisia tuntemuksia. Pop up
-näyttelyn kommenteista käy ilmi, että julkisella tilalla on selkeä itseisarvo ihmisten mielissä –
se ei ole vain reitti tai linnan koriste.41 Puistoilla on vahva historia kaupunkien virkistysalueina
ja hyvin rakennettu puisto saisi varmasti alueen nykyisen, ankean tunnelman haihtumaan
mielistä nopeasti. Laajentunut puisto avaisi uudella tavalla Turkua sataman suuntaan ja museot hyötyisivät tästä varmasti. Puiston hoitoon tulisi toki kiinnittää huomiota ja Kerro kantasi
-sivustolla pohdittiin, onnistuisiko kaupunki välttämään suuren nurmialueen muuttumisen
hanhien temmellyskentäksi.42

5.2 Jokiranta ja rannan käyttö
Aurajoen ranta on ollut kautta aikain merkittävä ulkoilu- ja virkistysalue paikallisille, mutta
myös yksi Turun vetonauloista turismin kannalta. Parhaaksi paikaksi kokea merellisyys Turussa nimetään Ruissalo ja toisena Aurajoen ranta, kuten raportissa on jo aiemmin todettu.
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Jokirannan suosioon vaikuttaa sen helppo saavutettavuus.43 Aurajoen molemmin puolin kulkee kaupunkilaisille tärkeä kevyen liikenteen poikittaisreitti aina Tuomiokirkolta Telakkarantaan ja Turun sataman laivaterminaalille saakka. Kävelyn lisäksi matkan voi taittaa myös pyörällä tai sähköpotkulaudalla.
Paitsi että jokiranta täyttää tarkoituksensa viihtyisänä ulkoilureittinä, museotoiminnan näkökulmasta jokiranta palvelee jo nyt keskustan päässä eräänlaisena museopolkuna: reitti tarjoaa erittäin selkeän ja helppotajuisen, joskin melko pitkän museopolun, johon sisältyy sekä
museoita että taidegallerioita. Idästä länteen kuljettuna reitin muodostavat seuraavat kohteet: Ett Hem, Sibeliusmuseo, Tuomiokirkko museoineen, Aboa Vetus Ars Nova, Galleria Titanik, Qwenselin talo & Apteekkimuseo, Galleria Joella sekä WAM. Kilpailutyössä Kolme palaa
myös Linnanniemen päähän kaavaillaan hieman vastaavaa, mutta paljon lyhyempää museopolkua ikään kuin jatkoksi nykyiselle.

Kuva 28: Jokirannan museopolku keskustassa idästä länteen, jossa punaisella museot, sinisellä tuomiokirkko
ja vihreällä taidegalleriat.
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Kilpailuohjelmassa korostetaan, että Linnanniemi edustaa jalankulkupainotteisen keskustan
laajenemista,44 jota myös ajatus pidemmästä museopolusta tukee. Lisäksi kaupunki kannustaa tutustumaan omaan lähiympäristöön jalkaisin ja oppimaan samalla jotakin uutta erityisten Kulttuurikuntoilureittien avulla. Esimerkiksi Kaupunkitarinoita Turusta -reitti kulkee jokirantaa myötäillen aina Turun linnalta tuomiokirkolle saakka.45 Lähinnä turistien kohdalla voidaan kuitenkin käydä yleisellä tasolla keskustelua siitä, kuinka mielekästä on kävellä pitkiä
matkoja vieraassa kaupungissa? Toisille meistä kävelyretket uudessa ympäristössä ovat yksi
matkan kohokohdista, toisille taas lähes välttämätön paha.
Suurten rakennusmassojen tuominen rantaan, kuten ehdotuksessa H2Å, on haastavaa, koska
alueen maanpinnan korkeus on matala. Meriveden pinnan nousu ja sadevesien aiheuttamat
tulvat saattavat aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi rantapaviljongit saattaisivat kuitenkin olla
riittävän kevyttä rakentamista, ja osaltaan jäsentää suurta ja avointa puistoaluetta sekä suojata sitä tuulelta tarjoten vaikkapa suotuisia piknik-paikkoja kaupunkilaisille. Tällöin rantaan
ei myöskään muodostuisi liian avointa yhtenäistä tilaa. Kevyempi rakentaminen mahdollistaisi
lisäksi tapahtumien järjestäminen sekä tukisi maiseman ja reitin jatkuvuutta.
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota rannan käsittelyyn. Joissakin ehdotuksissa rantaviiva on jätetty lähes luonnontilaiseksi puistorannaksi. Linnanniemessä järjestetään kuitenkin erilaisia
merellisiä tapahtumia, laajimpana niistä Tall Ships’ Races ja lisäksi myös Puolustusvoimat tuo
alueelle vuosittain omia aluksiaan. Laivat levittäytyvät Forum Marinumin ja Linnanpuiston
edustalle ja niiden kiinnittyminen vaatii rannoilta kiinteitä laiturirakenteita.

5.3 Saaristo, satama-alueen henki ja merellisyys
Turkulaiset mainitsivat Turun kaupungin järjestämässä Kerro kantasi -yleisöpalautekyselyssä
tärkeinä Rantabulevardin ja rantareitin jatkumisen aina niemen kärkeen asti. Lisäksi alueen
merellisyys ja pääsy rantaan sekä rannan säilyminen julkisena tilana olivat tärkeitä. Alueen
toteutuksessa on tärkeää huomioida paikallisten toiveet merellisyydestä sekä kilpailuohjelmassa esitetty toivomus siitä, että suunnitelmalla mahdollistetaan kaupunkilaisten pääsy
ranta-alueille. Turkulaiset kaipaavat Turkuun juuri merenrantapaikkoja, joissa viettää aikaa.
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Tällaisiksi mainittiin muun muassa piknik-paikka lähellä keskustaa ja merta, sekä keskustan
läheisyydessä oleva puistoalue meren rannalla.46 Piknik-paikkoja oli myös sijoitettu ehdotuksiin tätä toivetta kuunnellen.
Minkälaisia asioita halutaan säilyttää tukemaan saariston, satama-alueen ja merellisyyden
henkeä? Sekä paikalliset että turistit kokevat saariston merkittäväksi osaksi määriteltäessä
alueen identiteettiä, myös Turun kaupunki on halunnut korostaa tätä alueen kehittämistä
suunniteltaessa. Kiinnostava kysymys onkin, kuinka saaristo saataisiin avoimemmaksi ja helpommin saavutettavaksi? Osalla paikallisista on toki omat veneet ja vierasvenesatama olisikin
sangen idyllinen lisä Linnanniemeen ja auttaisi myös lisäämään Linnanniemen elinvoimaa tuomalla potentiaalisia museovierailijoita mereltä päin. Vierasvenesatama toisi myös osaltaan
saaristoa mantereelle, jolloin saariston tuntu voitaisiin kokea jopa lähtemättä itse saaristoon.
Välttämättä ei siis kuitenkaan pidä poistua alueelta kokemaan saaristoa, vaan parhaimmillaan
saariston tuntu olisi jo läsnä Linnanniemessä.
Ehdotuksessa Kolme palaa on otettu huomioon saariston eli paikallisen aarteen arvo ja pyritty tuomaan luonto vahvasti takaisin Linnanniemeen.47 Ehdotuksessa Kolme taas parkkitalon katolle sijoitettu näköalatasanne avaisi kaikille avoimen näkymän saaristoon. Idean toteuttamiskelpoisuutta ja sitä, olisiko näkymä todella kaikkien kaupunkilaisten vai ainoastaan
harvojen ja valittujen käytössä, on syytä pohtia. Ehdotuksessa Kolme palaa on ehdotettu
myös laivanrakentamisen tuomista osaksi Linnanniemen aluetta. Ajatus on kiinnostava ideatasolla ja ylläpitäisi varmasti positiivisesti satama-alueen henkeä. Mikäli ehdotus on vaikea
toteuttaa käytännössä, voidaan kuitenkin huomioida, että Forum Marinumilla on jo veneiden
kunnostustila, jossa työskentelyä voi seurata lasin takaa näyttelytilasta käsin.
Aurajoen rannalta on kesäisin mahdollista vuokrata veneitä lyhyempään käyttöön. Vastaava
vuokrauspiste olisi tervetullut lisä myös Linnanniemen rantaan. Vieläkin matalamman kynnyksen meri- ja saaristovierailulle olisi kuitenkin tarvetta sekä turistien, että paikallisten keskuudessa. Voisivatko matalan kynnyksen pienoisristeilyt liittyä mahdollisesti alueen museotoimintaan? Voisiko museoilla olla opastettuja (teema)retkiä saaristoon? Tässä kohdin museoilla
olisi erinomainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen muiden palveluntuottajien kanssa:

46

Forsman & Pohjanheimo 2019, s.12
Linnanniemen ideakilpailun ykköspalkinto liettualais-suomalaiselle ryhmälle, Turun kaupungin kotisivujen
uutisosio, 29.10.2020.

47

53

Saaristomatkailu ja elävöitetyt merenkulkuun liittyvät retket, kuten lapsille suunnatut merimies- tai merirosvoseikkailut saattaisivat olla helpommin toteutettavissa, mikäli museo ja palveluntuottaja sijaitsisivat toistensa välittömässä läheisyydessä.
Yhteistyötä museoiden ja laivayhtiöiden välillä olisi mahdollista lisätä vaikkapa meriaiheisen
näyttelyn tai näyttelyn osan viemisellä laivaterminaaliin. Tällaisella alueen toimijoiden välisellä yhteistyöllä saataisiin levitettyä tietoa lähellä olevista museoista etenkin turisteille.
Luonnollisesti myös alueelle tulevaisuudessa valikoituvat ravintolat, liikkeet sekä kojumyynti
yhdessä rakentavat kaikille alueen toimijoille merkittäväksi muodostuvaa saaristolais- ja satama-alueen henkeä.

5.4 Alueen viihtyisyys ja turvallisuus
Koko Linnanniemen alueen viihtyisyys ja turvallisuus voidaan nähdä merkittävänä tekijänä
myös museotoiminnan kannalta. Kun edellä mainitut on huomioitu myös suunnittelussa ja
toteutuksessa, alue houkuttelee asiakkaita ja tekee museovierailusta miellyttävän. Yleisesti
turvallisiksi ajatellaan avonaiset puistoalueet, joissa on selkeä näkyvyys moneen suuntaan.
Liian sokkeloiset puistot taas voidaan kokea turvattomiksi muun muassa niiden sisältämien
piilopaikkojen vuoksi.
Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa merkittävästi myös alueen valaistus pimeään aikaan. Valaistuksen, turvallisuuden tunteen ja viihtyisyyden välillä onkin todettu olevan selkeä yhteys.48 Valaistukseen tehdyillä muutoksilla voidaan muuttaa turvattomiksi koettuja alueita vähemmän pelottaviksi. Erityisesti kävelyreittien oikeanlaiseen valaistukseen alueella on panostettava. Edellä mainittuihin seikkoihin peilattuna esimerkiksi ehdotuksessa Kolme esitetty
pieni metsä voidaan mahdollisesti kokea turvattomaksi alueeksi varsinkin pimeään aikaan.
Toki metsä toisi suojaa jälleen kerran tuulelta.
Alueen yleinen siisteys on merkittävä osa viihtyisyyttä. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia asianmukaisesta jätteiden keräyksestä sekä riittävästä roskakorien määrästä ja oikeasta sijoittelusta alueella. Museotoiminnan kannalta on tärkeä käytännön asia, miten ja minne museoiden jätteiden lajittelu on järjestetty. Liian etäälle sijoitetut keräyspisteet tekevät jätteiden
kuljettamisesta ja lajittelusta haastavaa, sekä voivat vaikuttaa kierrätyshalukkuuteen.
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Kuva 29: Linnankadun tasoristeyksen poistuminen kaupunkikuvasta henkilöjunaliikenteen uudelleen linjaamisen jälkeen lisää olennaisesti alueella liikkumisen turvallisuutta, vaikka radalla liikennöidäänkin vain kahdesti
päivässä – laiva-aikataulujen mukaisesti.

Asumisen harkittu määrä ja sen onnistunut sijainti voidaan nähdä myös turvallisuuteen ja
viihtyisyyteen vaikuttavina tekijöinä. Toisaalta alueelle olisi tärkeä saada ihmisiä ja asukkaita
käyttämään palveluita sekä pitämään aluetta elävänä vuorokauden ympäri. Vaikuttaisiko asumisen mahdollinen sijoittaminen alueelle jollain tavoin sen turvallisuuteen tai viihtyvyyteen?
Johtaisiko asuinkorttelien sijoittaminen museoalueen välittömään läheisyyteen mahdollisesti
jonkinlaista levottomuutta? Ainakin autoilun alueella voidaan nähdä vaikuttavan turvallisuuteen. Kerro kantasi -palvelun yleisöpalautteessa oli esitetty useita toivomuksia, ettei alueelle
saavuttaisi lainkaan omilla autoilla. Mutta olisiko tämä mahdollisille asukkaille sopiva ajatus?
Turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ajatellen voidaan tarkastella myös alueen hotelli- ja
hostellitoimintaa sekä muita matkailu- ja ravintolapalveluita. Esimerkiksi ehdotuksessa Kolme
esitetyt kolme toiminnallisesti erillistä aluetta pitäisivät mahdollisesti alueen öisen elämän
hallitumpana.
Hallittu ja mietitty liikenteen ohjaus sekä selkeä, mahdollisesti erillinen parkkialue museoalueen ulkopuolella poistaisivat liikenteen vaaroihin liittyvää turvattomuuden tunnetta sekä
konkreettisia vaaran paikkoja. Varsinkin viikonloppuisin risteilijöiden saapuessa satama-alu-
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een liikenne terminaalien päässä saattaa videohaastateltavan49 mukaan olla kaoottinen. Tähän ratkaisuksi voisivat sopia uudenlaiset liikennejärjestelyt ja Linnankadun rajaaminen, kuten onkin suunnitteilla.

5.5 Kestävä kehitys
Alueen työntekijän haastattelusta50 käy ilmi, että Linnaniemen alueella saattaa tulvia rajustikin ja tulvat vaikuttavat siten myös alueen toimijoihin ja tulvariskialueelle rakentamiseen. Tulvien sekä hulevesien oikeanlainen hallinta on siksi huomioitava alueen suunnitelmassa tarkoin. Hulevesien ohjauksella on merkittävä rooli myös museoiden välisen kulkureitistön käytettävyyden kannalta.
Kilpailun arvostelupöytäkirjassa maininnan asianmukaisesti suunnitellusta hulevesisuunnitelmasta sai ehdotus Kolme palaa, joskin siinäkin hulevesien ohjaus ja säilöminen jokisuistoon
todetaan haastavaksi. Ehdotuksessa Kolme puistoihin on suunniteltu tulvapuutarha sekä hulevesialtaita, mutta hulevesien ohjaus laajemmin on suunnitelmassa keskeneräistä. Ehdotuksesta H2Å puolestaan todettiin, että mahdollisen tulvatilanteen sattuessa rannan kortteleiden
katualue jäisi laajasti veden alle. Puiston sijoittaminen rantaan, julkisten rakennusten sijaan,
on siksi jo tulvienkin kannalta suositeltavaa.51
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6. Tapahtumat ja toiminnot
Kaupunkikeskustan alueen laajentuessa ja väkimäärän kasvaessa keskustaa lähellä olevien
teollisuusalueiden kaavoittamiseksi asumisen ja palveluiden käyttöön on suurta painetta. Kilpailualueen välittömässä läheisyydessä muutosprosessi tähän suuntaan on ollut käynnissä
melko katkeamattomana jo 1980-luvun lopulta saakka. Linnanniemen kilpailu voidaan nähdä
suorana jatkumona tälle kehitykselle.
Monissa ehdotuksissa viitataan hybridirakentamiseen, jonka katsotaan nykyisin tukevan tavoitetta monipuolisesta ja elävästä kaupunkirakenteesta. Sillä tarkoitetaan eri tilatyyppien ja
toimintojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Hybridirakennus sisältää vähintään kolme
keskenään vuorovaikutuksessa olevaa käyttötarkoitusta. Linnanniemessä hybridimalli voisi
olla yksi tapa hyödyntää jo olemassa olevia satama-alueen rakennuksia yhdistämällä niihin
uusia toimintoja tai rakentamista. Mikäli muodikasta termiä hybridi käytetään asioiden yhdistelemisen tarkoituksessa ja uutta synnyttävän kokonaisuuden merkityksessä, ollaan lähellä
kestävän kehityksen ajatusta.
Linnanniemeä ja sen painotuksia suunniteltaessa on otettava huomioon, että samaan aikaan
käynnissä on peräti 100 000 kerrosalaneliön suuruinen yksityinen tapahtuma- ja elämyskeskushanke Turun ratapihalle, joka sijaitsee noin kahden ja puolen kilometrin päässä Linnanniemestä.52
Sekä Linnanniemestä, että ratapihan alueesta on kaavailtu kulttuurin keskittymää, joskin ratapihalle on tulossa myös e- ja penkkiurheilun pyhättö. Sen vuoksi Linnanniemen kulttuuritarjonta tulee keskittymään enimmäkseen museoihin. Kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita museoista, joten toimiakseen kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti turkulaisten ja matkailijoiden “olohuoneena”, olisi tärkeää huolehtia, että alue tarjoaa myös muuta.
Toisaalta aina ei ole myöskään mahdollista saati kannattavaa suunnitella aluetta, jolla on “jotain jokaiselle”.
Kilpailuohjelmassa toivottiin, että alueelle voisi sijoittua esimerkiksi esiintymistiloja ja designiin sekä käsityöhön liittyviä myymälä- ja näyttelytiloja. Laadukas kulttuuritarjonta saattaisi

52

Turun ratapiha -hanke, https://www.turkuratapiha.fi

57

houkutella matkailijoita jäämään myös pidemmäksi aikaa alueelle. Tämä yhtälö kuitenkin toteutuu vain, jos tarjolla on samalla myös majoituspalveluita, jotka sinänsä luontevasti alueelle
sopivat. Merikylpylä ja Linnanpuiston asema lähivirkistysalueena ulkoliikuntapaikkoineen
ovat erityisen tärkeitä.
Yhtä kaikki on kuitenkin tärkeää, että alueelle sijoitettaisiin palveluita potentiaalisen asiakasmäärän mukaisesti, koska muutoin liiketoiminnasta ei muodostu kannattavaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluita tarjoavia yrityksiä ei voi olla alueella
määrättömästi.

6.1 Käyttäjäryhmät
Huomionarvoista on tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät. Jokaisella käyttäjäryhmällä on esimerkiksi palveluiden suhteen omat tarpeensa, jotka tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Taitavalla suunnittelulla eri käyttäjäryhmien palvelutarpeiden täyttämisellä on mahdollista vaikuttaa laajemminkin alueen kiinnostavuuteen.
Karkealla jaottelulla voidaan erotella kolme pääryhmää. Ensimmäinen ryhmä on museoiden
ja kulttuuripalveluiden asiakaskunta, joka koostuu käytännössä kolmesta eri alaryhmästä: kotimaisista matkailijoista, ulkomaisista matkailijoista ja paikallisista sekä Turun lähiseutujen
asukkaista. Näistä alaryhmistä sekä Turun lähiseutujen ulkopuolelta saapuvat kotimaiset ja
ulkomaiset matkailijat ovat erityisesti niitä, jotka suunnittelevat käyntinsä - siis esimerkiksi
museovierailut - alueella huolellisesti etukäteen. Suunnitelmista on aina mahdollisuus poiketa, mikäli jokin asia koetaan tarpeeksi kiinnostavaksi. Alueen museoille jokainen Linnanniemeen saapuva vierailija on siis joka tapauksessa myös potentiaalinen museoasiakas, joten
museon profiiliin, sisältöön ja markkinointiin todella kannattaa panostaa.
Toisena ryhmänä voidaan nähdä Linnakaupungin eli lähiseudun asukkaat, joille Linnanniemi
toimii muun muassa lähivirkistysalueena. Lähiseutujen asukkaat saattavat poiketa myös museoihin lyhyemmällä suunnittelulla. Kolmanneksi ryhmäksi voidaan määritellä alueella työskentelevät, jotka usein ovat myös paikallisia, mutta eivät välttämättä alueella asuvia.
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6.2 Alueen toiminnot suhteessa museoihin
Museoilla on alueen elävöittämisessä tärkeä rooli suhteessa muihin toimijoihin. Ei riitä, että
yksittäinen museo päättää itsenäisesti omat aukioloaikansa, vaan museoiden tulee aktiivisesti
neuvotella myös alueen muiden toimijoiden, ei vain toisten museoiden kanssa, omasta roolistaan. Rooliin eivät liity vain aukioloajat, vaan esimerkiksi myös tarjottavat oheispalvelut: Onko
museoilla näyttelyiden ohella tarjottavanaan jotain sellaista, mitä muut alueen toimijat eivät
pysty tarjoamaan tai päinvastoin? Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on menestymisen perusta.
Kaupallinen toiminta ja ravintolapalvelut lisäisivät alueen houkuttelevuutta myös museoiden
näkökulmasta ja auttaisi nostamaan Linnanniemen asemaa esimerkiksi päiväretkikohteena:
Alueella on helppo viettää aikaa, jos tarjonta käsittää muutakin kuin pelkät museot, joiden
perässä kulttuurimatkailijat alueelle tällä hetkellä saapuvat. Iltalaivalla Ruotsiin lähtevillä
matkustajilla olisi periaatteessa sopivasti aikaa käydä museoissa myös ennen laivaan nousemista.
Laivaterminaali toimii alueella tärkeässä “sisäänheittäjän” roolissa myös toisinpäin. Oman
haasteensa kuviossa muodostavat kuitenkin risteilylaivojen aikataulut: Aamulaivat Ruotsista
saapuvat satamaan hyvin varhain eli aamuseitsemän ja -kahdeksan välillä, iltalaivat taas verrattain myöhään eli iltaseitsemän ja -kahdeksan välillä.53 Museot taas ovat nykyisellään auki
noin aamukymmenen ja iltakuuden välillä: aamulla museoiden aukeamista pitäisi siis odotella
tuntikausia ja illalla museot ovat jo sulkeutuneet ennen laivojen saapumista satamaan. Kun
alueella ei ole palveluita eikä viihtyisiä ajanvietepaikkoja, aamulaivoilla saapuvat asiakasvirrat
ohjautuvat nopeasti muualle.
Museoiden kannalta tämä tarkoittaa myös aukioloaikojen pohtimista: voisiko museo avautua
jo aikaisemmin? Aukioloaikojen venyttäminen loppupäästä on tuskin kovin järkevää, vaikka
pidemmät ilta-aukioloajat esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa saattaisivat houkutella paikalle
enemmän asiakkaita. Jos alueella olisi tarjolla muitakin palveluita, iltaa voisi helposti jatkaa
esimerkiksi ruokaravintoloissa ja istuskelupaikoissa museoiden mentyä kiinni.

53

Tallink Silja, https://www.tallinksilja.fi/aikataulut-turku-ahvenanmaa-tukholma & Viking Line
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/reittimatkat/turku-ahvenanmaa-tukholma

59

Tärkeää olisi pohtia, kuinka saada alueelle saapuvat matkustajat jäämään pidemmäksi ajaksi
eli viihtymään ja viettämään alueella aikaa? Vastauksena haasteeseen ovat juuri palvelut: hotellit, aamiaista tarjoavat kahvilat ja ravintolat, kaupat sekä esimerkiksi merikylpylä. Hyvä kysymys kuitenkin on, ovatko laivamatkustajat ylipäätään kiinnostuneista museopalveluista.
Museoiden on tärkeää panostaa myös palaaviin matkustajiin. Kuinka onnistua luomaan museokävijälle elämys, jonka hän haluaa kokea vielä uudelleenkin? Harva asiakas nimittäin palaa
museoon, jos se ei pysty tarjoamaan toisella käynnillä mitään uutta. Tässä suhteessa esimerkiksi kiinnostavat vaihtuvat näyttelyt ovat tärkeässä roolissa. Tapahtumien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota: Yksittäisen tapahtuman on oltava niin mielenkiintoinen, että
se saa asiakkaan lähtemään kauempaakin osallistumaan - tällainen on esimerkiksi Tall Ships’
Races.
Lapsiperheitä ajatellen taas erityisesti lapsille tai koko perheelle suunnatut tapahtumat ja museoiden lapsille suunnattu tarjonta ovat tärkeitä kehityskohteita. Yleisesti ottaen Linnanniemeä tulisi profiloida koko perheen kulttuurikohteena. Nykyiset museotoimijat pyrkivät jo nyt
tarjoamaan laadukkaita palveluita lapsiperheille. Laadukkaaseen lasten tarjontaan panostaminen on houkuttelevaa myös siinä mielessä, että lapset haluavat usein kokea samat, viihdyttävinä ja mukavina pitämänsä asiat useampaan kertaan. Vanhemmat tähän helposti myöntyvät eli lapsiperheet ovat todennäköisimpiä palaavia kävijöitä. Lapsia ei kuitenkaan voi jättää
museoon yksin, joten lapsia seuraavat aina myös vanhemmat.

6.3 Asuminen
Kulttuuritoiminnot ja tapahtumat eivät yksinään riitä tuomaan Linnanniemen alueelle ympärivuotista ja ympärivuorokautista elämää, jota kilpailuohjelmassa on peräänkuulutettu. Helpoin vastaus “puuttuvien elinvoimatekijöiden ongelmaan” on asuminen. Asukaspohjan lisääminen on tietenkin edellytys sille, että Linnanniemen aluetta tukevia palveluita, kuten ravintoloita ja kauppoja, on mahdollista rakentaa siten, että niillä on edellytyksiä säilyä elinvoimaisina ja taloudellisesti kannattavina.
Kilpailuohjelman mukaan oli toivottavaa, että alueen aktivoimiseen ei pyrittäisi ensisijaisesti
asumisen keinoin. Yleisesti ottaen tämän on voinut tulkita myös niin, että asumisen sijoittamista alueelle ei suoraan katsota välttämättömäksi. Toisin sanoen Linnanniemen alueelle on
tarkoituksenmukaista sijoittaa asumista korkeintaan maltillisissa määrin, täydentämään sen
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välittömään lähiympäristöön rakentumassa olevaa suurempaa asuinaluekokonaisuutta. Jos
Linnanniemen alueelle sijoitetaan asumista, sen paikka on jatkokehittelyn yhteydessä tutkittava äärimmäisen tarkasti.

Kuva 30: Otteita Linnakaupungin asemakaavoista, joissa näkyy muun muassa asumista ja liiketiloja sekoittavaa kaupunkirakennetta. Vasemmalla Herttuankulmaa, oikealla Harppuunakortteli ja Linnanfältti.

Asumista ja liiketiloja sekoittava rakenne kuuluu nykyajan kaupunkisuunnittelun ihanteisiin.
On toki selvää, että nykyisellään passiivisluonteisen alueen aktivoiminen vaatii toimintojen
luomista erilaisille käyttäjäryhmille, mutta se ei silti automaattisesti tarkoita asumista, ainakaan Linnanniemen tapauksessa, varsinkin kun luonnollisia rajoituksia asumisen sijoittamiseen alueelle asettaa myös laivaliikenteestä aiheutuva meluhaitta (lähinnä alueen länsiosassa).
Kaavoitettujen alueiden tavoitteet ja toteutus osoittautuvat useimmiten toisistaan poikkeaviksi ja toisinaan jopa ristiriitaisiksi riippumatta siitä, onko niiden pohjalla arkkitehtuurikilpailu vaiko ei. Tavoitteiden ollessa ihanteelliset, toteutus ei koskaan muun muassa taloudellisista syistä yllä ihanteiden tasolle. Tämä kehitys on jo nähtävissä toteutuneen, kilpailualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Linnanfältin alueella.
Turun moderniksi puukaupungiksi tituleerattu Linnanfältti on pääpiirteissään tiiviisti nimenomaan asumisen tarpeisiin kaavoitettu alue. Matalan ja viihtyisän puukaupunkimiljöön oli
tarkoitus sopia historialliseen kaupunkimiljööseen edustaen korkeatasoista ja omaleimaista
arkkitehtuuria.54 Tehokkuus mainittiin toki tavoitelistalla, mutta loppujen lopuksi alueesta
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taisi tulla hieman liiankin tiivis ja tehokas. Myös viereisen Herttuankulman asemakaavaa tarkastelemalla huomataan, että sielläkin ollaan seuraamassa Linnanfältin viitoittamaa tietä: vihervyöhykkeitä on läheistä Tallimäenpuistoa lukuun ottamatta alueella hyvin vähän.

Kuva 31: Linnanfältin tiivistä tunnelmaa: sijaa vapaa-ajan toiminnoille tai virkistykselle ei juurikaan ole.

Kun suunnittelussa sitten otetaan huomioon näiden Linnanniemen läheisyyteen rakennettavien kerrostaloalueiden tiivis kaupunkirakenne ja kortteleiden pienet pihat, jotka eivät juuri
tarjoa mahdollisuutta lähivirkistykseen, kohdistuu Linnanniemeen nyt entistäkin suurempi
paine tarjota omalta asuinalueelta puuttuvia toimintoja esimerkiksi harrastamisen, liikunnan,
kulttuurin ja muun virkistyksen suhteen. On varsin todennäköistä, että alueen asukkaat suuntaavat kulkunsa jokirantaan - Linnanpuisto on heidän tärkein lähivirkistysalueensa. Linnanniemen alueella tulee olla mahdollisuudet tarjota kaikille kansalaisille sosiaalisesti yhdenvertainen ympäristö virkistykseen. Linnanniemen tulee olla kaikille kaupunkilaisille avoin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yleistä hyvinvointia lisäävä.
Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara on pohtinut pandemian vaikutuksia mm. tiivistyvien kaupunkien tulevaisuuteen. Hän näkee suurten kaupunkien
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kehityksessä negatiivisia piirteitä. Vaattovaara toteaa, että asumisen ja asuinalueiden suunnittelussa asukkaiden toiveet ja kriteerit ovat näennäisesti hyvistä tavoitteista huolimatta jääneet taka-alalle.
”Rakentamista ovat määritelleet lähinnä yhteiskunnan poliittiset näkemykset hyvästä kaupungista, nopea kasvu, kallistuvat hinnat sekä rakennusliikkeiden kaupalliset intressit.”55
Edellä mainittu tukee ajatusta säilyttää Linnanniemen alue riittävän väljänä ja julkisena kaupunkitilana. Tiiviille asuinalueille, kuten Herttuankulmalle ja Linnanfältille, tarvitaan naapurustossa vastapainoksi väljyyttä.
Kilpailun tavoitteena on ollut löytää hyviä, toteuttamiskelpoisia ja vaiheittain toteutettavia
vaihtoehtoja mittavan ranta-alueen asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailuohjelmassa esitetyistä tavoitteista on rivien välistä luettavissa myös Turun kaupungin materiaalisia eli taloudellisia arvoja ja tavoitteita, jotka ovat laskettavissa taloudellisina lukuina. Alue on pääsääntöisesti kaupungin omistuksessa ja tänä päivänä näin keskeiseltä paikalta on lähes turha toivoa kaupungin myyvän tonttiomaisuuttaan ulkopuolisille toimijoille. Mikäli Linnanniemeen sijoitetaan asumista, se tarkoittaa merkittäviä tonttivuokratuloja kaupungin kassaan. Mitä lähempänä asuinrakennusten tonttimaa on rantaa, sitä kalliimmin siitä voidaan laskuttaa.
Aurajoen rannat ovat jo tällä hetkellä pääsääntöisesti asumisen käyttöön valjastettuja. Kilpailuohjelman tavoitteissa on valokuva Turun linnan länsipuolella olevasta ulkoilmakonsertista.56 Puistoalueiden hyödyntäminen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön ja Aurajoen vielä
toistaiseksi jäljellä olevien rakentamattomien rantojen avoimuuden säilyttämisen tulee olla
yksi Turun keskeisimmistä tavoitteista.
Vaikka uuden suunnittelussa taloudelliset arvot ovat välttämättömiä huomioida, niin kulttuuristen arvojen tulisi kuitenkin nousta päätöksenteossa aina eturiviin, varsinkin Linnanniemen
kaltaisilla herkillä alueilla.
Kolme palaa esittää Forum Marinumin eteen tiivistä asuinrakentamista. Tätä voidaan pitää
ehdotuksen todellisena heikkoutena. Asumisen tuominen Forum Marinumin ja Aurajoen väliselle alueelle heikentää merkittävästi merimuseon toimintaedellytyksiä sekä sen toiminnan
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kehittämistä ja laajentamista alueella jatkossa. Ehdotuksessa esitetty pieni aukio on eräänlainen torso ja Forum Marinumin toimintaa ajatellen täysin riittämätön. Lisäksi asumisen sijoittaminen merimuseon välittömään läheisyyteen rikkoo ja katkaisee museoiden välisen yhteyden erityisesti siinä tapauksessa, että museo sijoitettaisiin linnan lounaispuolelle.
Museolaituri eli Aurajokeen ankkuroidut alukset kuuluvat olennaisena osana museon kokoelmiin yleisölle avoimina nähtävyyksinä ja merenkulun elementteinä, tosin lähinnä kesäkaudella. Museolaituri jatkuu kuitenkin pitkälle asuinrakennusten eteen eikä tunnu enää samalla
tavoin julkiselta tilalta kuin sen museoalueen kyseessä ollessa kuuluisi. Ehdotus ei ota lainkaan huomioon myöskään museolaiturin mahdollista laajentumista esimerkiksi Linnanpuistoon päin.
Lisäksi huomioon tulee ottaa Forum Marinumin alue merellisten tapahtumien keskipisteenä.
Sen laitureihin kiinnittyy yleensä vuosittain esimerkiksi Puolustusvoimien aluksia, jolloin alue
muuttuu käytännössä tarkasti vartioiduksi sotilasalueeksi, jonka täytyy olla rajattavissa
muusta ympäristöstä erilliseksi. Asumisen sijoittaminen tällaiselle alueelle tuo merkittäviä
haasteita. Lisäksi Tall Ships’ Races tuo Turkuun toisinaan suuren määrän erilaisia aluksia,
jotka vaativat tilaa. Tällöin määrä tosin on niin suuri, että koko käytössä oleva vapaakulkuinen
jokialue varataan molemmin puolin alusten käyttöön.
Forum Marinumin peittäminen asuinkerrostalokorttelilla vaikuttaa näin ollen häpeälliseltä ja
ymmärtämättömältä arkkitehtoniselta ratkaisulta. Lisäksi kerrostalorakentaminen sulkee Turun keskustaan ja Tuomiokirkolle avautuvan jokimaiseman täydellisesti. Kerrostaloalue tukkii
näkymän linnan suuntaan ja väheksyy Turun linnan asemaa koko kilpailualueen keskiössä,
vaikka kilpailun tavoitteissa linnan kulttuurihistoriallinen merkitys oli yksi tärkeimmistä suunnittelua ohjaavista kriteereistä. Asuinkerrostalot sulkevat myös täydellisesti näkymän Turun
linnan esilinnan edustalla olevaan puistoon ja sen itäsiiven portin perinteisen pääsisäänkäynnin suuntaan. Lisäksi, mikäli uusi museo sijoitettaisiin Linnan lounaispuolelle, tukkii asuinkortteli helposti näkymän Forum Marinumilta myös siihen suuntaan. Tämä ei liene tarkoitus.
Yleisvaikutelma on kuin modernista kerrostalolähiöstä, kaukana kulttuuriympäristön tavoitteista ja sopeuttamisesta historialliseen miljööseen. Tällä tavoin alue muotoutuu yksityiseksi
sen sijaan, että tavoitteet kaupunkilaisten yhteisestä kulttuuriolohuoneesta toteutuisivat.
Vaikka kysymyksessä on ideakilpailu, jonka keskiössä ei ole rakennusten suunnittelu, ehdotuksessa esitetty asuinrakentaminen ei täytä edes pääpiirteiseltä muotokieleltään laadukkaan
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asuinrakentamisen kriteereitä – ilmaisu on modernin särmikästä ja sekavaa eri suuntiin kallistuvine lappeineen, jopa aggressiivista, mutta ajallisesti nopeasti vanhenevaa. Tähän viitattiin
myös arvostelupöytäkirjassa. Koko Linnanniemen ranta-alue on yksi Suomen arvokkaimmista
paikoista, joten synnytettävän uuden tulisi kestää aikaa myös arkkitehtuuriltaan.

Kuva 32: Nykyään Forum Marinumin museolaiturien edessä pyörii sataman logistinen rekkaralli, joka vaikeuttaa olennaisesti reitin löytämistä museolaivojen luo, vaikka laivoihin onkin museon pihalta näköyhteys. Asumisen tuominen tälle samalle paikalle katkaisisi myös näköyhteyden.

Ehdotus Kolme lisää asumista lähelle Harppuunakorttelia, mikä täydentää Linnanfälttiä hienosti. Toisaalta asuminen liikenteellisessä solmukohdassa ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Asuinkorttelin sijaan paikka palvelee paremmin työpaikkoja ja liiketoimintaa.
Palveluiden ja asumisen yhdistäminen ehdotuksessa Kolme olisi alueen identiteettiä ja elävyyttä tukeva ratkaisu: aktiivinen kivijalka. Tällä tarkoitetaan sitä, että katutasoon sijoitetaan
palveluita kuten ravintoloita ja liikkeitä, ylempiin kerroksiin asumista toimistotilojen asemesta. Mainitussa ehdotuksessa ainakin rantakortteli ja design-kortteli sopisivat tähän tarkoitukseen, mahdollisesti myös vapaa-ajan kortteli eräänlaisena hybridimallina. Lähtökohtana tämä olisi joka tapauksessa paras alueen kehittämiseen, koska aktiivisuus kulttuurialueen molemmin puolin olisi toivottavaa. Kulttuuri- ja virkistyskäyttöön varatulle alueelle ei kuitenkaan ole tarpeellista sijoittaa asumista, vaikka se aktivoisikin aluetta ympärivuorokautisesti.
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6.4 Kaupalliset palvelut ja ravintolat
Linnakaupungin alueella ei tällä hetkellä ole käytännössä lainkaan välttämättömiä asumista
tukevia lähipalveluita, kuten ruokakauppoja. Kulkuyhteyksiltään lähimmät ruokakaupat palvelevat Port Arthurissa ja joen toisella puolella Förin kohdalla. Toisaalta palveluiden puuttuminen on toistaiseksi myös luonnollista, sillä asuinalueena sataman seutu hakee vielä paikkaansa: rakentaminen on käytännössä vasta alkutekijöissään.
Keskon mukaan uuden kaupan perustamiseen vaaditaan noin 2000-3000 suuruinen asukaspohja.57 Kilpailualuetta lähinnä sijaitsevien Linnanfältin ja Harppuunakorttelin yhdistetty asukasmäärätavoite valmistuneina on noin 2300 asukasta.58 Sen perusteella voidaan olettaa,
että alueen lähipalvelutarpeet täytettäneen tulevaisuudessa ainakin pienen korttelikaupan
osalta.
Herttuankulman asukastavoitemäärä on yli 4000 asukasta. Kun Linnakaupungin asukaslukuun lasketaan mukaan lähialueilta myös potentiaalista asiakaskuntaa käsittävät Kakola
(2000) ja Kirstinpuisto (3400)59, nousee asukaspohja kooltaan jo niin suureksi, että se mahdollistaa myös suuremman kaupan keskittymän alueelle. Tällaista suurempaa kauppakokonaisuutta on jo suunniteltu Linnakaupungissa Herttuankulman alueelle, Rettigin entisen tupakkatehtaan raakatupakkavarastoihin. Hanke on kuitenkin tällä hetkellä vastatuulessa,
vaikka rakennuksen seinässä oleva lakana muuta kertookin, koska vanha teollisuusrakennus
on osoittautunut rakenteiltaan heikkokuntoiseksi ja omistajan mukaan siten korjauskelvottomaksi. Varastohallit omistava rakennusliike on myös hakenut purkulupaa, mutta prosessi voi
vaatia valituskierteineen vuosia, koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sen
vuoksi myös suojeltu kohde.60 Lähitulevaisuudessa laajamittaisia palveluita tuskin siis alueella nähdään. Myös jo alueelle muuttaneet asukkaat joutuvat siis toistaiseksi lähtemään kauemmas palveluiden perässä eikä tämä ole omiaan nostamaan alueen profiilia - päin vastoin se
saattaa herättää kaupunkilaisissa mielikuvia hankalasta kaupunginosasta, jossa kaupunkikin
suhtautuu kehitykseen penseästi.
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Jo vuonna 2016 Linnanniemen kilpailualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Turku
Energian tontille ja vanhoihin raitiovaunuhalleihin kaavailtiin alueen elinvoimaa ja viihtyisyyttä lisäävää hybridikorttelia. Alueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu, jonka voitti paikallinen toimisto Sigge Arkkitehdit ehdotuksellaan Rasteri.61
Alueen palveluverkoston näkökulmasta katsottuna ehdotuksen mielenkiintoisinta osaa, entisiin raitiovaunuhalleihin Forum Marinumin välittömään läheisyyteen ajateltua kauppahallityyppistä tilaa ravintoloineen ei kuitenkaan tulla suunnitelman mukaisesti toteuttamaan:
Hanke kaatui korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) hylätessä hiljattain kilpailun pohjalta laaditun asemakaavan.62
Koko Linnakaupungin houkuttelevuutta erityisesti uusien asukkaiden silmissä lisäävien palveluiden puuttuminen ja vaikeudet niiden saamiseksi heikentävät olennaisesti mahdollisuuksia alueen kehittymiselle toivottuun suuntaan. On täysin selvää, että kaupallisten palveluiden
ympärillä leijuva täydellinen epävarmuuden ilmapiiri jarruttaa osaltaan myös alueen muiden
toimijoiden, kuten museoiden houkuttelevuutta, ja tilanne vaikuttaa huolestuttavalta.
Jäissä olevien kaupallisten suunnitelmien valossa Linnanniemen alueelle ei siltikään ole todennäköisesti tarpeellista sijoittaa kauppahallityyppisiä foodmarket-tiloja, joita esitettiin palkitussa ehdotuksessa Kolme nykyisen Seaport Hotelin tuntumaan. Lunastetussa ehdotuksessa Tides esitettiin samalle alueelle kala- ja kauppahalleja.
Ehdotuksissa esitetyille kauppahallityyppisille tiloille voisi kuitenkin olla muuta käyttöä. Kaupungin suunnalta esitetty toivomus paikallisen designin käyttämisestä yhtenä Linnanniemen
vetonauloista edellyttää, että alueella on tila tai tiloja, joissa on mahdollista järjestää paikalliselle tai kotimaiselle designille nostetta tuovia tapahtumia. Turussa ei myöskään tällä hetkellä ole kovin montaa potentiaalista paikkaa, jossa voisi pitää esimerkiksi “designtoria”. Ulkotiloista vaihtoehdot rajautuvat lähinnä Vanhaan Suurtoriin ja jokirantaan, sisätiloista puhuttaessa keskusteluun nousee yleensä vain Logomo. Pop up -luonteisten tapahtumien lisäksi

61

Sigge Arkkitehdit Oy voitti Turku Energian tontin suunnittelukilpailun, Turun kaupungin kotisivujen uutisosio,
21.3.2016.
62
KHO 2020:112

67

tulee tarjota mahdollisuus myös kiinteisiin vuokraliiketiloihin. Tässä suhteessa ajatus esimerkiksi “designkauppahallista”, jonka yhteydessä olisi pienimuotoinen tapahtumakeskus tai tori, kuulostaa kiinnostavalta.

Kuva 33: Nähdäänkö nykyisen Seaport Hotelin tiloissa tulevaisuudessa esimerkiksi designkauppahalli?

Tavanomaisten kaupallisten palveluiden keskittyessä Herttuankulmaan on nähtävissä, että
Linnanniemeen on järkevää sijoittaa nimenomaan matkailua ja alueella oleskelua tukevia kaupallisia toimintoja: Ravintoloita ja erikoismyymälöitä mahdollisesti sekä pysyvinä että pop up
-tyyppisesti, sillä tietynlaisella vaihtuvuudella pysyvien toimijoiden ohella saattaisi olla alueen
kiinnostavuutta lisäävä vaikutus.
Ravintola- ja kahvilapalveluiden suhteen olisi tärkeää, että alueella olisi eri toimintamallien ja
-profiilien yrityksiä ja mahdollisesti myös etnisiä paikkoja. Koska ihmisiä miellyttävät erilaiset
keittiöt, tällä luodaan potentiaalia laajemmalle asiakaskunnalle.

6.5 Muut palvelut ja matkailua tukevat palvelut
Asumista huomattavasti paremmin ympärivuorokautista elämää Linnanniemen alueelle sopivat tuomaan matkailupalvelut, kuten hotelli- ja kylpylätoiminta. Ne myös tukevat alueen museotoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Majoituspalveluiden käyttäjäryhmistä satamaterminaalin läheisyys ja risteilyturismi lienee ensisijainen priorisointikohde: kuinka saada lai-
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valla Turkuun saapuvat jäämään kaupunkiin - ja ehkä nimenomaan Linnanniemeen - pidemmäksi aikaa. Totuus kuitenkin on se, että suurin osa risteilymatkustajista poistuu alueelta lähes välittömästi laivan saapumisen jälkeen. Majoituspalveluita tulee tarjota jokaiselle kukkarolle, kuten esimerkiksi ehdotus Kolme palaa esittää.
Eri tasoisia hotelli- ja hostellipalveluita puolestaan täydentävät kokous- ja kongressikeskuspalvelut. Samalla nämä palvelut ovat myös tärkeässä roolissa, kun pohditaan alueen ympärivuotista käyttöä. Kesälomakaudella Linnanniemen museoissa parveilee jo nykyisellään tarpeeksi niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin turisteja, mutta talvikaudella on huomattavasti hiljaisempaa. Sen vuoksi talvikauteen kohdistuva alueen aktivointi tulee ottaa erityiseen tarkasteluun.
Toisaalta kumpikin museo profiloituu jo nyt tietynlaisten oheispalveluiden tarjoajana, joko
yksin tai kumppanipalveluntuottajan kautta. Forum Marinumissa päällimmäisenä ovat kokoustilat, Turun Linnassa erilaisia tiloja on monipuolisesti ja se toimii muun muassa juhlahuoneistona. Lähialueella sijaitsee jo myös kokous- ja juhlatiloja tarjoava Auriga Business Center.
Linnanniemen alueelle esitettiin myös useissa palkintoluokkaan nousseissa ehdotuksissa, kuten Kolme palaa, H2Å sekä Tides, meriuimalaa tai kylpylähotellia, johon kuuluisivat osana
myös ulkoaltaat pääsääntöisesti trendikkäänä, kelluvana ratkaisuna Helsingin keskustassa sijaitsevan Allas Sea Poolin tapaan.
Idea kaupunkilaisille avoimen uimalan sijoittamisesta Linnanniemeen on nerokas ja toimisi
varmasti tärkeänä vetonaulana. Lisäksi uimala toisi kaupunkiin kaivattua lisäkapasiteettia
Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloiden jatkoksi. Sijaintina Linnanniemi on myös huomattavasti parempi kuin jokirantaan jo aiemmin kaavailtujen altaiden sijainnit. Aikaisemmin Turussa on suunniteltu allaslautan sijoittamista Wäinö Aaltosen museon eteen63 ja meriuimalaa
Telakkarantaan, suurin piirtein Forum Marinumin kohdalle jäävän entisen laivanrakennusalustan päälle.64 Toisaalta meriuimalan sijaintia alueella on pohdittava tarkasti, jotta vältettäisiin Linnanpuiston muuttuminen yleiseksi auringonottoalueeksi.
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“Kilpailu on osoittanut, että koko Linnanniemen kehittämisen kannalta olisi välttämätöntä
sijoittaa satama-alueelle jokin toiminnallisesti tärkeä ja kaupunkikuvallisesti näkyvä rakennushanke.” 65
Suora lainaus arvostelupöytäkirjasta ei kuitenkaan määrittele, mikä tämä näkyvä rakennushanke olisi. Sillä ei siis välttämättä tarkoiteta suoraan Historian ja tulevaisuuden museota,
vaan kyseessä voisi olla joku muukin merkittävä kohde. Lisäksi aina on muistettava mahdollisuus, että museota ei lopulta edes sijoiteta Linnanniemeen.
Viime vuosina yksi turkulaisia puhuttanut aihe on ollut uuden konserttitalon sijainti. Vaihtoehdoiksi on väläytelty niin ratapihan kehittyvää aluetta, keskustan eri sijainteja kuin satamaakin. Viimeisimmän tiedon mukaan konserttitalo olisi asettumassa kaupunginhallituksen päätöksellä Itsenäisyydenaukiolle, mutta keskustelu sijaintivaihtoehtojen tiimoilta jatkuu edelleen. Konserttitalo voisi olla kaivattu vetovoimatekijä Linnanniemen uloimpana dominanttina
- eräänlaisena “loistona” meren suuntaan. Myös Turun Sanomien lukijakyselyn mukaan konserttitalon sijoittamista Linnanniemen alueelle kannatti lähes 30 prosenttia eli suurin osa kyselyn vastaajista.66
Palkintoluokkaan yltäneistä töistä yksikään ei sijoittanut alueelle konserttitaloa, mutta yläluokkaan sijoittunut ehdotus “Flow” ja muun muassa perusluokkaan sijoittunut ehdotus
“Ahto” nostivat myös konserttitalon keskusteluun siitä, mitä Linnanniemen alueelle pitäisi rakentaa. Ehdotuksissa konserttitalon sijaintina oli niemen kärki, joka on joka tapauksessa auttamatta liian kaukana Historian ja tulevaisuuden museota ajatellen - vaikka lunastettu ehdotus The Urban Archipelago museon sinne sijoittikin.

6.6 Tapahtumat
Linnanniemen toivotaan olevan tulevaisuudessa vetovoimainen alue myös siellä järjestettävien tapahtumien kautta. Ehdotusten esittämiä tapahtuma-alueita ja niiden sopivuutta tarkoitukseensa yleisellä tasolla käsiteltiin eri sijaintivaihtoehtojen alla. Todettakoon kuitenkin
yleisellä tasolla, että tapahtuma-alueiden suunnitteluun ja jatkokehittelyyn on syytä käyttää
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aikaa. Esimerkiksi “backstagen” käyttöön on tärkeä varmistaa riittävästi tilaa ja toisaalta myös
huoltoliikenne vaatii oikeanlaista reititystä.
Tapahtumien jakautuminen useammalle alueelle olisi kaupungin elinvoiman kannalta tärkeää.
Yksi erittäin keskeinen kysymys on, pystyykö Linnanniemen tapahtuma-alue tulevaisuudessa
tarjoamaan potentiaalisen vaihtoehdon esimerkiksi Vanhalle Suurtorille ja jokirannalle tietynlaisten, erityisesti kaupallishenkisten yleisötapahtumien pitopaikkana? Voisivatko esimerkiksi
Keskiaikaiset markkinat saada uutta nostetta Linnanniemen alueella järjestettyinä? Normaalina kesänä jokirantaa reunustavat kadut täyttyvät erilaisten tapahtumien ja markkinakojujen
myötä lähes joka viikonloppu, koska muita varteenotettavia vaihtoehtoja kaupungista on vaikea löytää.
Tapahtumia ei aina koeta keskusta-alueella tervetulleiksi, varsinkaan, jos joen molemmat puolet ovat käytössä: Jokirannan hyödyntäminen tapahtumien areenana vaikeuttaa näissä tapauksissa toisinaan melko olennaisestikin sen käyttämistä pääasiallisessa tarkoituksessaan kevyelle liikenteelle tarkoitettuna, ensiarvoisen tärkeänä poikittaisreittinä. Lisäksi on syytä
muistaa, että keskusta on osin ongelmallinen pysäköinnin suhteen. Toki vasta valmistunut
toriparkki paikannee parkkitilan puutetta, mutta ihmisvirtojen ohjaaminen tapahtumiin keskustan ulkopuolelle voi olla myös toimiva ratkaisu. Kupittaanpuiston tai Vartiovuoren puiston
asemaa tapahtumapuistona Linnanpuisto tuskin pystyy horjuttamaan, mutta toivon mukaan
se voidaan tulevaisuudessa nähdä vaihtoehtona, mikäli tapahtumien kokoluokka sen suinkin
sallii.
Alueella järjestettävät tapahtumat voidaan jakaa neljään alaryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yksittäisten museoiden itsenäisesti järjestämät tapahtumat. Toisena ryhmänä
voidaan nähdä museoiden yhteistyötapahtumat, joita nykyisellään on varsin vähän. Kolmannessa ryhmässä tapahtuman järjestäjänä toimii jokin muu taho, esimerkiksi kaupunki, mutta
museolla tai museoilla on tapahtumissa jokin rooli. Tällaisia ovat esimerkiksi Turun säännöllisen epäsäännöllisesti kesäaikaan isännöimä Tall Ships’ Races tai jo kymmenen vuoden ajan
keväällä järjestetty Jokisataman avajaiset.67 Neljäs ryhmä käsittää alueella järjestettävät ul-
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kopuolisen toimijan tapahtumat, joihin museoilla ei ole osallisuutta. Tällaisia ovat usein esimerkiksi puistokonsertit. Jokaisella tapahtumalla, oli museo niissä osallinen tai ei, on kuitenkin potentiaalia houkutella asiakkaita myös museovierailulle.
Tapahtumien kannalta merkittävä kysymys on myös, mitä museokentällä nyt ja tulevaisuudessa halutaan tehdä ja minkälaisia tiloja se vaatii. On luonnollisesti mahdotonta sanoa, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Vallitsevassa koronatilanteessa olosuhteet ovat kuitenkin pakottaneet rajaamaan myös tapahtumien osallistujamääriä merkittävästi. Sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia on jouduttu tarkastelemaan uudelleen tai pahimmassa tapauksessa perumaan kokonaan ja ulkotiloissakin on ollut mahdollista pahimpina aikoina järjestää vain pienimuotoista toimintaa.
Vanhojen, hyväksi havaittujen tapahtumien toistamisen ohella olisi tärkeää kehittää uudenlaisia, aluetta erityisesti talvisaikaan aktivoivia tapahtumia. Yksi ajatus tällaiseksi voisi olla
esimerkiksi lumenveistokisat. Joulunalusviikonloppuina Vanhalla Suurtorilla Turun keskustassa on tavattu järjestää joulumarkkinat. Keskeinen sijainti on kauppiaille tärkeä, mutta joulumarkkinat sopisivat myös Turun linnan ympäristöön kaivattuna talvisajan vetovoimatekijänä.
Toisaalta sydäntalven pimeimpään ajankohtaan sijoittuvat valotapahtumat kuten Valon
polku68, Lux Helsinki69 ja Lumen Rauma70 ovat saaneet kaupunkilaiset liikkeelle useissa kaupungeissa. Pitkäkestoisissa valotapahtumissa on etuna mahdollisuus hajauttaa yleisön vierailupäiviä sekä tukea turvavälien säilyttämistä. Vastaavanlainen tapahtuma houkuttelisi asiakkaita Linnanniemen alueelle varmasti myös tulevina talvina. Kilpailuehdotuksissa alueelle oli
esitetty myös luistelukenttää talviurheiluun, mutta Linnanniemen ranta-alueen tuuliset olosuhteet eivät ehkä ole parhaat mahdolliset siihen.
Linnanniemen tapahtumatarjontaa voisi yrittää profiloida ja “brändätä” tiettyyn suuntaan,
sillä kaikentyyppiset tapahtumat eivät välttämättä ole toivottuja tai sopivia museoiden tai
edes kulttuurihistoriallisen miljöön näkökulmasta. Esimerkiksi kovaääniset musiikkifestivaalit
voidaan kokea jopa museotoimintaa häiritsevinä.
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6.7 Linnanniemen vuosikello
Normaalitilanteessa alueen museot ovat pääsääntöisesti avoinna kesäkausina päivittäin,
mutta talvikausina museot pidetään suljettuina maanantaisin, joka on myös maailmalla yleinen tapa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että talvella kävijöitä on huomattavasti vähemmän kuin kesäisin, jolloin turistit ovat liikkeellä sankoin joukoin.
Myös museoiden pääkohderyhmät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Kesällä museot täyttyvät matkailijoista, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin ja ruuhkaisimpina kuukausina vierailijoita voi olla jopa enemmän, kuin mitä museoiden kapasiteetti oikeastaan sallisi. Talvella
museoissa käy enimmäkseen paikallisia vierailijoita, muun muassa koululaisryhmiä. Turun alakoululaiset vierailevat museoiden elämyspolku-vierailuina lähes kaikissa Turun museoissa ja
museovierailuja jatketaan vielä yläkoulussa. Turun Linnaan tutustutaan vaihtoehtoisesti 5. tai
6. luokalla sekä Forum Marinumiin 6. luokalla.71
Sen lisäksi, että alue on kesäaikaan viihtyisämpi, kesäkausina Linnanniemessä on myös jonkin
verran enemmän nähtävää. Esimerkiksi Forum Marinumissa museoalukset ovat pääsääntöisesti auki vain kesäkaudella ja joidenkin asiakkaiden kohdalla juuri alukset, kuten Suomen
Joutsen tai sotalaivat, saattavat olla ratkaiseva vetonaula, jonka perusteella tehdään päätös
museovierailusta.
Museoilla on merkittävä rooli talvikausien aktivoinnissa. Turun linna on jo vuosia tarttunut
tilaisuuteen järjestää syksyn synkimpinä iltoina esimerkiksi Kidutusta, kuolemaa ja kummituksia -kierroksia, jotka ovat erityisen suosittuja ja varataan usein nopeasti loppuun. Lisäksi
joulun aikaan on usein tarjolla myös jouluun liittyviä erikoisopastuksia. Teemakierrokset houkuttelevat siis talvikaudella asiakkaita, joten niissä voidaan nähdä kehityspotentiaalia. Lisäksi
ainakin Forum Marinumilla on ollut tapana järjestää niin syys- kuin hiihtolomaviikollakin lapsia aktivoivaa ohjelmaa, joka on osoittautunut lapsiperheiden parissa suosituksi. Näiden esimerkkien valossa on selvää, että erityisesti talvikauden ajalle olisi syytä kehittää kiinnostavia
tapahtumia, jotka toimivat yleisömagneetteina.
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6.8 Ulkotilojen toiminnallisuus
Kuten aiemmissa kappaleissa on noussut esille, olosuhteet Linnanniemessä eivät aina ole suotuisat. Satama-alueelle luontainen kova tuuli ja muut sääolosuhteet tulee ottaa huomioon
alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Linnanpuiston käyttöä tapahtumien järjestämiseen suunniteltaessa on huomioitava ympäristö ja puiston pintarakenteiden kulutuskestävyys, sillä nurmikko ei ole välttämättä kovinkaan kestävä ratkaisu ihmismassojen alla. Toisaalta kulutuskestävyydeltään parempi asfalttitai laattapäällysteinen tapahtuma-aluekin on tyhjänä usein varsin tylyn näköinen, kuten Forum Marinumin parkkialueena ja tapahtumakenttänä toimiva alue on nyt. Sen vuoksi ulkona
sijaitsevien toiminnallisten tilojen suunnittelu ja maisemaan sovittaminen on tehtävä huolellisesti.

Kuva 34: Rauman kauppatori. Kuva havainnoi hyvin, miten kiinteät katokset peittävät myös näkymän.

Kiinteästi katetut ulkotilat saattavat toki joissain tapauksissa parantaa tapahtuma-alueiden
käytettävyyttä ympärivuotisesti, mutta muun muassa sääolosuhteiden vuoksi ne saattavat
osoittautua käytännön tilanteissa hankaliksi. Unescon maailmanperintökohdeluettelossa ole-
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vaan Vanhaan Raumaan rakennettiin vuonna 2008 torimyyjille katokset suojaksi sääolosuhteilta.72 Toki katos suojaa auringolta ja osittain myös sateelta, mutta sade, ja varsinkin tuuli
pääsevät katoksen sivuilta sisään.
Lisäksi voidaan nähdä, että raskaan oloinen katos rikkoo historiallista maisemaa. Kiinteiden
elementtien ja rakennelmien, kuten esimerkiksi katosten, rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen, herkkään ympäristöön vaatii suunnittelulta ja arkkitehtoniselta kokonaisratkaisulta varsin paljon. Sen vuoksi katettuja ulkotiloja tulisi rakentaa Linnanniemen alueellekin vain tarkoin harkiten, missä ne ovat välttämättömiä. Nykyaikana tilapäiset katokset on
helppo pystyttää, kun sellaisia tarvitaan.
Ehdotuksessa H2Å esitetty museoiden ulkonäyttelytila tukisi alueen museotoimintaa ja lisäisi
yhteistyömahdollisuuksia, mutta löytyisikö sille jokin muu paikka ehdotuksessa määritellyn
sijainnin tilalle?
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Yhteenveto ja työryhmän johtopäätökset
Tulevaisuuden Linnanniemellä on edessään loistava tulevaisuus – ainakin paperilla. Kokonaisuuden onnistuminen riippuu monista osatekijöistä ja huolellisesta jatkosuunnittelusta. Alueen sijainti Aurajoen suulla tarjoaa hyvät mahdollisuudet rakentaa paikasta kaupunkilaisille
ja alueella vierailijoille virkistävä ”olohuone”. Suunnitelmia laadittaessa ei tule unohtaa alueen
kerroksellista historiaa ja identiteettiä. Linnanniemen uusi identiteetti tulisikin rakentaa menettämättä jo olemassa olevan identiteetin merkityksellisimpiä piirteitä. Linnanniemessä vanhan ja uuden tulee muodostaa kokonaisuus, jossa siellä jo olevat ja sinne tulevaisuudessa
sijoittuvat toiminnot tukevat toisiaan.
Alueen merkitystä tulee nostaa nykyistä voimakkaammin esiin maisemallisin keinoin. Tätä tavoitetta tukee rannan säilyttäminen kaikille avoimena ja yhteisöllisenä paikkana, jolloin myös
alueen arvokkain historiallinen osa eli Turun linna ja sitä ympäröivä Linnanpuisto muodostavat koko alueen sykkivän sydämen. Arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen ratkaisun löytämiseksi
myös uuden Historian ja tulevaisuuden museon suunnittelusta tulee järjestää avoin arkkitehtuurikilpailu.
Vastoin palkintolautakunnan näkemystä, palkituista töistä kolmannelle sijalle yltänyt ehdotus
Kolme tarjoaa lähtökohdiltaan parhaat ja toteuttamiskelpoisimmat lähtökohdat kokonaisvaltaisen jatkokehittelyn pohjaksi. Ehdotuksessa alue jakautuu kolmeen toisiaan sekä alueen
elinvoimaa tukevaan osaan: Forum Marinumin alueeseen, Linnanpuistoon ja linnaan sekä nk.
Satamakylään. Toisaalta sataman puolelle linnaa sijoittuva museo voittaneen ehdotuksen
Kolme palaa mukaisesti voisi hyötyä laivaterminaalin isosta liikennesolmusta sekä nk. Satamakylään tulevista palveluista kevyen liikenteen luontaisen kulkureitin varrella terminaalista
museoon, ja museosta Aurajoen rantaa pitkin aina ydinkeskustaan saakka.
Alueella jo toimivista museoista Forum Marinum toivoo tiivistä museokeskittymää eli ”kulttuurikolmiota” linnan ja merihistoriallisen museon väliin, mikä tarjoaa myös todennäköisesti
luontevimmat mahdollisuudet juohevalle yhteistyölle – yhteisnäyttelyiden ja -tapahtumien
järjestämiselle, yhteiselle markkinointistrategialle sekä saumattomalle palvelumuotoilulle. Forum Marinumin edustan aukiota tulisi kehittää nykyistä viihtyisämmäksi, kuten lunastetussa
ehdotuksessa Tides. Ehdotuksessa H2Å esitetty museoiden ulkonäyttelytila tukisi alueen museotoimintaa, mutta sen sijaintia tulisi mahdollisesti tarkastella uudelleen.
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Linnanniemi meriuimalan tai kylpylän sijaintipaikkana toimisi erinomaisesti alueelle nostetta
tuovana vetonaulana. Lisäksi Linnanniemen alueelle on mahdollista ja todennäköisesti järkevääkin sijoittaa myös muita julkisia rakennuksia ja kulttuuripalveluita, kuin pelkästään museoita. Turun uuden konserttitalon rakentaminen Linnanniemeen, esimerkiksi niemen kärjen läheisyyteen, tulisi palauttaa julkiseen keskusteluun.
Asumista tulee sijoittaa Linnanniemen alueelle ainoastaan tarkasti harkiten. Alueen ympärivuorokautisuus voidaan turvata myös muilla keinoilla kuin asumisella, esimerkiksi museoitakin parhaiten tukevien hotelli- ja majoituspalveluiden sijoittamisella nk. Satamakylän alueelle.
Mahdollisten asuinkortteleiden paras paikka on niin ikään nk. Satamakylässä Linnan länsipuolella, jossa on jo nyt pienimuotoista asumista, ja johon ehdotuksessa Kolme on esitetty
ranta-, design- ja vapaa-ajan korttelit. Näihin kortteleihin voisi yhdistää helposti asumista
sekä palveluita. Uusien rakennusten korkeudet tulee ehdottomasti pitää maltillisina, jotta alueen rakennuksille voidaan luoda maisemassa tasapainoinen hierarkia eikä linnan asema vaarannu. Ehdotus Kolme sallii parhaiten myös säilytettäväksi arvioidun vanhan rakennuskannan
hyödyntämisen uudessa käyttötarkoituksessa, mm. useamman toiminnon hybridirakennuksina.
Linnanniemi on yksi osa jo rakentumassa olevaa Linnakaupunkia, joten sen palvelurakennetta
tulee ehdottomasti tarkastella suurempana kokonaisuutena. Tavanomaiset palvelut päivittäistavarakauppoineen tulevat sijoittumaan lähialueille, joten Linnanniemessä olisi tärkeää
keskittyä niiden asemesta esimerkiksi “olohuonemaisuutta” lisääviin laadukkaisiin ravintolapalveluihin sekä erikoismyymälöihin. Pop up -luonteisten palveluiden tarve on ilmeinen ja tarjonnan monipuolisuudesta on huolehdittava. Turun ratapihahanke tulee ottaa huomioon alueen tarjontaa suunniteltaessa.
Satama-alueelle toteutettavien muutosten tulee kohottaa alueen merellisiä arvoja avaamalla
näkymiä Ruissalon ja Hirvensalon suuntiin. Ehdotuksissa Kolme ja Kolme palaa Linnanpuiston rannanpuoleinen alue on osoitettu jatkumaan “puistokiilana” aina Aurajoen rantaan
saakka. Ratkaisu on Turun linnan ja myös alueen viihtyisyyden kannalta kiitettävä valinta.
Viihtyisän puiston säilyminen alueen kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivana ja Turun linnan
arvoa kohottavana tekijänä on tärkeää. Puiston toteuttamiskelpoisuuteen ja helppohoitoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Hulevesilammikot tai -kosteikot voisivat lisätä vaihtelua perinteiseen puistomaisemaan ja tukisivat myös ajatusta kestävästä kehityksestä.
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Linnanniemen rooli erityisesti Linnakaupungin asukkaiden lähivirkistysalueena tulee olemaan
tärkeä. Siksi puiston yhteyteen, muinaismuistoalueen ulkopuolelle, on järkevää sijoittaa puistomiljöötä elävöittäviä ja toiminnallistavia tekijöitä, kuten ulkokuntoiluvälineitä ja -liikuntapaikkoja. Sekä kaupunkiviljely että koirapuisto nähdään tärkeinä elementteinä, mutta niiden
sijoittaminen Linnanpuiston alueelle ei ole kuitenkaan suositeltavaa. Alueen turvallisuus ja
viihtyisyys tulee ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon, joskin Linnanniemen luontaisia sääoloja, kuten tuulisuutta silmällä pitäen. Turvallisuudentunnetta voidaan lisätä muun
muassa hyvin suunnitellun valaistuksen sekä puoliavoimen tilan avulla. Viihtyisyyttä ylläpidetään esimerkiksi riittävillä ja oikein sijoitetuilla roskien keräyspisteillä.
Linnanniemi on myös osa Turun kansallista kaupunkipuistoaluetta, joka on kaupunkilaisille
tärkeä kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma. Ranta-alueen yksityistäminen on kaupunkipuiston
arvojen vastaista. Herkälle kulttuurimaisema-alueelle ei tulisi harkitsematta rakentaa myöskään kiinteitä katettuja alueita. Ranta-alue tulee kuitenkin käsitellä siten, että se mahdollistaa
laivojen, niin Merivoimien sota-alusten kuin esimerkiksi Tall Ships’ Races -tapahtumaan osallistuvien purjelaivojen kiinnittymisen.
Linnankadun liikenteen rajoittaminen ja muuttaminen kävelypainotteiseksi joukkoliikennekaduksi on monessakin mielessä kannatettava ajatus. Kestävien liikennemuotojen, kuten kevyen
ja julkisen liikenteen suosiminen ei kuitenkaan saa tukahduttaa täysin alueen henkilöautoliikennettä, sillä yksityisauto on myös tulevaisuudessa monelle tärkeä kulkuväline. Yksityisen
liikenteen tarpeet ja toiminnot oli huomioitu parhaiten suunnitelmissa Kolme ja Kolme palaa.
Niissä parkkitaloja ja pysäköintipaikkoja oli sijoiteltu eri puolille Linnanniemeä siten, että museot ja palvelut olivat saavutettavissa helposti.
Pysäköinnin keskittämisellä olisi kuitenkin etunsa, koska silloin Linnanniemestä muodostuisi
kävelykeskustamainen tila. Hallittu liikenteen ohjaus sekä selkeä, mahdollisesti erillinen parkkialue museoalueen ulkopuolella parantaisivat myös alueen turvallisuutta kevyen liikenteen
näkökulmasta. Museoiden tiiviin sijoittamisen kannalta paras paikka pysäköinnin keskitetylle
sijainnille olisi makasiinikorttelin luoteiskulma tai muu alue laivaterminaalin välittömässä läheisyydessä. Tällöin myös museoiden ja alueen yhteinen infokeskus olisi hedelmällistä sijoittaa linnan makasiineihin, sillä kevyt liikenne museoille kulkisi lähes väistämättä niiden kautta
ja alue toimisi ensikosketuksena Linnanniemen kulttuurialueeseen. Liikkumisesteisten pysäköinti tulee kuitenkin järjestää museoiden ja palveluiden välittömään läheisyyteen.
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Kevyen liikenteen suunnittelussa kaikki ehdotukset olivat onnistuneita, ja niitä yhdistelemällä
saisi aikaan toimivimman lopputuloksen. Suunnitelmassa Kolme oli otettu joki hyvin huomioon, ja rantareitti oli aluetta yhdistävä selkäranka. Kolme palaa sen sijaan oli pohtinut enemmän alueen sisäisiä kulkureittejä ja H2Å puiston muotoa ja reitistöä. On tärkeää hahmottaa,
millaisia reittejä pitkin museoihin päädytään ja millaisia reittejä niiden välille muodostuu. Museokokonaisuuden sisään rakennetut palvelut ovat alueen elinvoimaisuuden kannalta merkityksellisiä, ja myös kulkureittien varrella tulee olla tukipalveluita sekä aktiviteetteja.
Käytöstä poistuvan ratalinjauksen paikka olisi kaupunkikuvallisista syistä tärkeä säilyttää.
Sen hyödyntäminen maisemoituna, pohjois-eteläsuuntaisena kevyen liikenteen runkoreittinä
olisi hyvä ratkaisu, sillä nykyisellään toimiva reitti alueelle on vain jokirantaa myötäilevänä eli
keskustan ja sataman välillä. Reitti mahdollistaisi katkeamattoman jalankulku- ja pyöräily-yhteyden rautatieasemalta aina Telakkarantaan asti ja siitä eteenpäinkin, mikäli reitin päätteeksi
useissa suunnitelmissa esitetty joen ylitysmahdollisuus toteutuu.
Joen ylittämisen tärkeys oli esillä kaikissa suunnitelmissa, mutta mikään niistä ei ollut täysin
ongelmaton: sillan rakentaminen ei ole mahdollista, ja joissakin tapauksissa uuden “Förin” rakentaminen vaatisi museolaiturissa olevien alusten siirtämistä. Ehdotuksen Kolme palaa kaavailema yhteys Hirvensaloon tarjoaisi merellisen kokemuksen ja avaisi aivan uudenlaisia mahdollisuuksia suistoalueella liikkumiseen. Vesibussiyhteyksiä Linnanniemestä saaristoon ja esimerkiksi Vepsään tai Ruissaloon on syytä kehittää tulevaisuudessa.
Museoilla on tärkeä rooli alueen elävöittämisessä, mutta niiden tulee aktiivisesti neuvotella
omasta roolistaan alueen muiden palveluntuottajien kanssa. Laivaterminaalin tarjoamiin
mahdollisuuksiin esimerkiksi pop up -näyttelytilana tulee aktiivisesti tarttua. Risteilymatkustajiin potentiaalisena asiakasryhmänä tulee kiinnittää huomiota. Yksi ydinkysymys on myös,
kuinka alueelle saapuvat matkailijat saataisiin jäämään pidemmäksi ajaksi ja toisaalta myös
palaamaan.
Vastaus voi löytyä esimerkiksi kiinnostavista tapahtumista. Alueella on potentiaalia nousta
konkreettiseksi vaihtoehdoksi Vanhalle Suurtorille tai jokirannalle. Talvikaudella alueen aktivoiminen on huomattavasti tärkeämpää kuin kesällä, jolloin Linnanniemen alueelle suuntautuu turismia lähes automaattisesti. Vastuu tapahtumista ja aktivoinnista on osin museoilla,
osin kaupungilla ja ulkopuolisilla toimijoilla. Esimerkiksi valotapahtuma vuoden pimeimpään
aikaan saattaisi olla loistava ajatus.
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