
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älylaiturikonsepti åBy 

 

 

  



1 
 

 

KONSEPTIN INTRO 
Älylaituri konsepti perustuu neljälle kantavalle teemalle, jotka ovat näkyvissä kaikissa konseptin osa-

alueissa; älykkyys, modulaarisuus, soveltuvuus ja mukautuvuus. Konseptin muotokieltä on haettu 

makasiiniajattelusta sekä Suomelle tunnusomaisesta metsämaisemasta. Tunnusomainen muotokieli ja 

konseptin teemat tukevat konseptin mahdollista tuotteistamista vientituotteeksi. Kansainvälisyysaspekti 

on huomioitu suunnittelussa alusta alkaen. 

Älylaituri perustuu pitkälti massatuotantomoduuleille, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan sekä 

modulaarisen konseptin. Layout mahdollisuudet ovat rajattomat ja takaavat uniikin ratkaisun 

tunnistettavalla muotokielellä. Ponttonilaiturimoduulin ja erilaisten layout-mahdollisuuksien väliin 

tuleva, ns. grid-infra, mahdollistaa kohteen ja sen vaatimien palveluiden mukaisen räätälöinnin 

sesonkivaihtelut huomioon ottaen.   

Konsepti perustuu toimeksiannon olettamukseen, että älylaituri pilotoidaan Turussa ja että käyttökohde 

sijaitsee Aurajoella. Käyttökohde antoi tietyt mitta- ja raja-arvot konseptin suunnittelulle. Tällä hetkellä 

suurin suunniteltu älylaiturimoduuli palvelee sivukiinnityksellä maksimissaan 20:n metrin pituisia 

yhteysaluksia ja päätykiinnityksellä kokoluokka riippuu älylaiturin sijoituskohteesta.  Kiinnittyvien 

yhteysaluksien maihinnousukorkeus maksimissaan n. 1,5m. Pienvenemoduuli palvelee pienveneitä 

normaalilla laiturikorkeudella. 

Älylaituri konsepti on kuitenkin suunniteltu siten, että laiturimoduulin kokoa (sekä korkeutta) on 

mahdollista skaalata molempiin suuntiin palvelemaan useita eri kohteita ja käyttötarkoituksia. 

Konseptoitu älylaituri palvelee asukkaita, turisteja, yksityisiä elinkeinoharjoittajia, yrityksiä, mahdollisia 

yhteisaluksia, julkisia organisaatiota ja Turun kaupunkia luoden suositusta Aurajoki-alueesta palvelujen, 

tapahtumien ja tilaisuuksien keskittymän.  

 

  

 

ÄLYLAITURIKONSEPTI 
Osa ÄlyVESI-hanketta 

TIIVISTELMÄ 
ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne on 

EAKR-rahoitteinen 6Aika-hanke. ÄlyVESI 

on kaupunkien, yritysten sekä 

korkeakoulujen välinen konseptointi, 

tuotekehitys- ja innovaatioprojekti. 

Hankkeessa kehitetään älykkäitä 

kaupunkivesiliikenteen ratkaisuja ja 

palveluita. Osatavoite hankkeesta oli 

ideoida ja konseptoida autonominen 

älylaituri, joka soveltuu tukemaan 

nykyhetken ja tulevaisuuden yhteysaluksia 

sekä tarjoaa kaupunkilaisille uuden 

kohtaamis- ja tapahtumapaikan lisäten 

palvelu- ja tapahtumatarjontaa. 

Älylaiturikonsepti on yksi osa ÄlyVESI-

hankkeen kokonaisuutta. 

Remotec Oy, Satu Salmela 
ÄlyVESI-hanke, Älylaiturikonsepti 
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KONSEPTIN ESITTELY 
Älylaiturikonsepti perustuu neljälle kantavalle teemalle, jotka ovat näkyvissä kaikissa konseptin osa-

alueissa; älykkyys, modulaarisuus, soveltuvuus ja mukautuvuus. Konseptin muotokieltä on haettu 

makasiiniajattelusta sekä Suomelle tunnusomaisesta metsämaisemasta. Tunnusomainen muotokieli ja 

konseptin teemat tukevat konseptin mahdollista tuotteistamista vientituotteeksi. Kansainvälisyysaspekti 

on huomioitu suunnittelussa alusta alkaen. 

Älylaituri perustuu pitkälti massatuotantomoduuleille, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan sekä 

modulaarisen konseptin. Layout mahdollisuudet ovat rajattomat ja takaavat uniikin ratkaisun 

tunnistettavalla muotokielellä. Ponttonilaiturimoduulin ja erilaisten layout-mahdollisuuksien väliin 

tuleva, ns. grid-infra, mahdollistaa kohteen ja sen vaatimien palveluiden mukaisen räätälöinnin 

sesonkivaihtelut huomioon ottaen.   

Konsepti perustuu toimeksiannon olettamukseen, että älylaituri pilotoidaan Turussa ja että käyttökohde 

sijaitsee Aurajoella. Käyttökohde antoi tietyt mitta- ja raja-arvot konseptin suunnittelulle. Tällä hetkellä 

suurin suunniteltu älylaiturimoduuli palvelee sivukiinnityksellä maksimissaan 20:n metrin pituisia 

yhteysaluksia ja päätykiinnityksellä kokoluokka riippuu älylaiturin sijoituskohteesta.  Kiinnittyvien 

yhteysaluksien maihinnousukorkeus maksimissaan n. 1,5m. Pienvenemoduuli palvelee pienveneitä 

normaalilla laiturikorkeudella. 

Älylaiturikonsepti on kuitenkin suunniteltu siten, että laiturimoduulin kokoa (sekä korkeutta) on 

mahdollista skaalata molempiin suuntiin palvelemaan useita eri kohteita ja käyttötarkoituksia. 

Konseptoitu älylaituri palvelee asukkaita, turisteja, yksityisiä elinkeinoharjoittajia, yrityksiä, mahdollisia 

yhteisaluksia, julkisia organisaatiota ja Turun kaupunkia luoden suositusta Aurajoki-alueesta palvelujen, 

tapahtumien ja tilaisuuksien keskittymän. 

 

Kuva 1 - Yleiskuva älylaiturista (1) 
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Kuva 2- Yleiskuva älylaiturista (2) 
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ÄLYKKYYS – Tukee älykästä infraa 
Nykyinen teknologikehitys mahdollistaa lähes kaiken toiminnan ja rakenteiden ”älyllistämisen”. 

Käytännössä tämä tarkoittaa kustannustehokkuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja ennakoivaa toimintaa, 

joka helpottaa tavallisen ihmisen elämää merkittävästi.   

Älykkyyttä voidaan käyttää visuaalisen ilmeen muuttamiseen vuosittain toistuvien tapahtumien (joulu, 

pääsiäinen, vappu, juhannus, jne.) mukaan tai sitten kertaluonteisten tapahtumien kuten Keskiaikainen 

Turku, DBTL, Tall Ship Races, jne. teemojen mukaisesti. 

Visuaaliseen ilmeeseen voidaan vaikuttaa seuraavilla tavoilla: 

• Valaistus 
o RGB LED- valoilla ”koivupuissa” ja kaiteissa voidaan muuttaa valaistuksen värisävyä ja 

tunnelmaa 

o Mahdollisuus teema- pohjaiseen valaistukseen (tukisi mm. Satumainen Aurajoki 

ajatusmaailmaa) 

o Laituria ympäröivän vesialueen valaisu RGB-valoilla  

o Valaistus mukautuu valoisuuden mukaan ja toimii tehokeinona myös päivällä 

• Infonäytöt ja läpinäkyvät (OLED) näyttöpaneelit  

o Infonäyttöjen taustakuvia ja sisältöä muokkaamalla voidaan tukea haluttua teemaa tai 

tunnelmaa sovittamalla niiden värimaailma ”teemavalaistukseen” sopivaksi 

o Läpinäkyviä OLED- näyttöjä voidaan käyttää tarvittaessa ”ikkunoina”, joihin saadaan 

infotekstejä tai teemaa tukevaa grafiikkaa  

• Helposti vaihdettavat pintaelementit  

 

Suurin osa älykkäistä toiminnoista on kuitenkin parhaimmillaan sellaisia, ettei käyttäjä niitä edes 

huomaa. Ne ovat taustalla ja ohjaavat ja opastavat käyttäjiä. Ne myös varoittavat käyttäjiä erilaisista 

vaaratilanteista ja ennaltaehkäisevät niitä.  

Järjestelmien älykkyys tuottaa myös paljon tietoa eri kohteiden vierailijamääristä ja ihmismassojen 

liikkeistä laitureiden läheisyydessä ja niiden alueella. Tämä ns.”Heat mapping” -tieto voi olla jatkossa 

arvokasta dataa.  

Älylaiturin ohjaavia ja opastavia toimintoja: 

• Älykkäät valo-ohjaukset (ihmisvirrat laiturilta lautalle ja päinvastoin  

• Liiketunnistimella tai QR-koodilla toimivat portit (lipuntarkistus) 

o Mikäli kyse maksullisesta joukko-/ yhteisalusliikenteestä 

• Selkeät opasteet infonäytöillä  

 

Turvallisuuteen liittyvät toiminnot: 

• Paloturva 

o Palohälytysjärjestelmä (perinteinen & kameran hyötykäyttö) 

o Alkusammutuskalusto laiturilla 

o Ks. Myös materiaalivalinnat 

• Savuhälytys 

o Ks. Paloturva 

o Poiskytkettävissä 
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• Yleinen turvallisuus 
o Tallentava videovalvonta ja hahmontunnistuksen soveltaminen 
o Laiturin reuna-alueiden valvonta lämpökameralla ja automaattinen hälytysjärjestelmä 

mahdollisista vedenvaraan joutuneista henkilöistä mahdollistavat automaattisen 
hälytyksen henkilön pudotessa yli laidan sekä pelastusrenkaan tiputuksen 
lämpökameran tiedon perusteella 

o Hätäpoistumisopasteet infonäytöille 
 

Palveluihin liittyvät toiminnot: 

• Etäohjattavat sähkönjakelupisteet vierasvenesatamamoduulissa 
o Mahdollistaa palvelut ilman henkilökuntaa 

• AV- valmiudet (johtokourut ja liitännät)  

o tukee moduulin käyttöä tapahtumissa ja konserteissa 

• Infotaulut (opastus, ohjeistus, mainonta jne.) 

o Reaaliaikaiset aikataulut  

o Turvallisuusohjeistus 

▪ Paikat: Makasiinien seinät ja ”koivupuiden rungot” 

• Tankkaus  

o Mikäli sähköä on tarjolla, niin sähköllä toimivat alukset voivat ladata älylaiturilla 

o Konsepti ei teknisesti rajaa polttoainejakelua ja varastointia pois, mutta sen 

toteuttaminen vaatii vielä tarkempaa jatkoselvitystä ympäristölakien ja -määräyksien 

osalta 

o Valtioneuvosto on laatinut asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien 

ympäristönsuojeluvaatimuksista, jossa avataan tarkemmin sääntöjä 

Asetuksessa mainitaan muun muassa:  

” Sijoituspaikan on oltava sellainen, ettei pohjaveden tai pintaveden korkeus aiheuta 

haittaa polttoainesäiliöille, polttoaineen siirtolaitteistolle, maaperän tai pohjaveden 

suojausrakenteille taikka viemäröintijärjestelmälle” 

Lisää maaperän ja pohjaveden suojelusta (6§), Öljyisten jätevesien käsittelystä ja 

johtamisesta (7§) ja laitteiston ja rakenteiden määräaikais- tarkastuksista (12§): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100444 

o Lisäksi lupa-asiat vaihtelevat kunnittain:  

”Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 

momentin 2―4 kohdassa sekä seuraavien 1 §:ssä säädettyjen toimintojen 

ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai edellä 5 §:stä 

muuta johdu” (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100235)  

o Pienveneiden (vierasvenesatama moduuliin) on mahdollista suunnitella erikseen myös 

maalla oleva moduuli polttoaineen tankkaamiseen, aluksessa syntyneiden jätteiden 

luovuttamiseen, WC-säiliöiden ja/tai pilssiveden pois pumppaamiseen. 

 

• Makasiinien online- / etävarausjärjestelmä 

o Järjestelmän kautta mahdollista myös tarkastella sähkökulutusta sekä ohjata 

pistorasioita 

o Makasiinien maksu varausjärjestelmän kautta 

o Tahtotilasta riippuen, varausjärjestelmä on mahdollista toteuttaa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100444
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100235
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▪ Esimerkki 1 - ulkoistetusti kolmannelle osapuolelle. Tällöin kolmasosapuoli 

vastaisi varausjärjestelmän kehittämisestä, operoinnista, moduulien 

varastoimisesta ja kuljetuksista kohteisiin. 

▪ Esimerkki 2 – osittain ulkoistetusti, jolloin kaupunki voisi hallita esim. 

varausjärjestelmää, mutta ulkoistaa logistiikan (varastointi & kuljetus) 

• Makasiinien varashälytykset 

• Ponttonilaiturin kulmissa olevat vesitankit mahdollistava laiturin vakaus- ja korkeussäädön 

o Saapumisrampin yhteyteen asennettu kulma- anturi ja rannan puolella olevat infonäytöt  

mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaille, mikäli saapumisrampin kulma / aste ylittää 

tai alittaa suosituskulman (6-astetta) +/- 2:lla asteella 

o Rannan puolella olevat infonäytöt  mahdollistava myös varoittaa rampin liukkaudesta 

(säätiedon mukaisesti) 

• Avoin wifi asiakkaille ja myöhemmin 5G-tukiasema 

• ”Heat mapping” ihmisvirtojen seurantaan 

• Datan hyötykäyttö 

o Ihmisvirtojen liikkuminen (heat mapping tiedoista) 

o ”Yli laidan pudonneet” tilaston (lämpökamera tiedoista) 

o Sademäärät (rännejä pitkin) 

o Vuokrausprofiilit (makasiinien vuokrausjärjestelmästä) 

o Auringon määrä (aurinkopaneeleista 

Ekologiset toiminnot: 

• Aurinkopaneeleista energiaa (läpinäkyvät uudet monocrystalline-paneelit) 

o Aurinkopaneelit voidaan sijoittaa katosmoduuleihin (ks. Figure 3) 

o Katosmoduuli on taitettavissa alas pesua ja lumenpudotusta varten 

o Katosmoduulissa ohjaa veden rungossa olevan vesikourun avulla ponttonilaiturin sisälle  

• Kierrätysroskikset, joissa mahdollisesti automaattinen “täynnä”-ilmoitus 

• Vierasvenesatama-moduulissa kelluva vesiroskis 

• WC-makasiini: vedetön pisuaari (Novosan Oy) 

• Makasiinien lämmitys talvella lämpöpumpulla jokivedestä 
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Kuva 3- Yleiskuva älylaiturista (3) 

 

 

 

 

Kuva 4 – Yleiskuva älylaiturista (4) 
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Kuva 5- Katosmoduulit 
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MODULAARISUUS - Kohteeseen skaalautuva 
Sijoituskohteen ja suunnitellun käyttötarkoituksen asettamien tilan tarpeiden ja rajoitteiden mukaan 

räätälöidyt laiturimoduulit. 

MODUULIEN MITAT: 

1. Makasiini: sisämitta 3,4m x 4m, 13,6m2 / ulkomitta 3,6m x 4,4m 

2. Katosmoduuli: 2m x 2m, 4m2 

3. Tuulikaappimoduuli: 2,3m x 1,5m, 3,45m2  

4. Laiturimoduuli iso: leveys 46m ja syvyys 8,4m - 9,5m   

Isoon laiturimoduuliin mahtuu yhteensä 9:n makasiinia. Alatasolle 5 ja ylätasolle 4 kappaletta. 

5. Laiturimoduuli pieni: leveys 14,8m ja syvyys 7,3m - 8,4m 

Pieneen laiturimoduuliin mahtuu yhteensä 2 makasiinia.  

Muita moduuleita: tuulikaappi- pienvene- ja kaidemoduulit. 

• Pohjaratkaisu tehty modulaarisuutta tukevaksi 

o Vesi-, sähkö- ja viemäröintipisteitä makasiineja tukevasti 

▪ Esimerkkinä isoimmassa moduulissa (48 x 12 m) on vesi-, sähkö- ja 

viemäröintipisteitä 0-9 makasiinille 

o Eri layoutmahdollisuuksia  erikokoisille ja eri tarkoitusperiin tuleville moduuleille 

o Jokaisella moduulilla suunniteltu grid-infra ratkaisu, joka tukee eri layout- 

mahdollisuuksia 

 

• Esteettömyys 

o Laiturin saapumisrampin kaltevuus välillä -6% ja +6% 

▪ Säätö mahdollista laiturirampin pituutta muokkaamalla 

o Laiturimoduulin päällä kulku esteetöntä, mahdollinen ramppi n. 6% 

o Materiaalivalinnat: Makasiineissa päällisverhoiluun suunniteltu materiaali, 

konesaumattu, maalattu pelti (peltikatto). Makasiinien päädyt lasia – umpinaisissa 

makasiineissa (esim. saniteettitilat) päätyjen verhoilumateriaalina pystypuulaudoitus 

o Esteettömyysratkaisut tukevat lisäksi pyöräilijöitä, lastenrattaita, rollaattoreita ja 

liikuntarajoitteisia  

o Näkörajoitteisten ohjaamista listoilla 
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Kuva 6 - Havainnekuva rannalta laiturille  

 

 

 

 

 

 

Kuva 7 - Havainnekuva laiturilta alukselle 
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Kuva 8 - Havainnekuva alukselta laiturille 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9 - Perspektiivikuva laituriin kiinnittyneestä aluksesta (1) 
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Kuva 10 - Perspektiivikuva laituriin kiinnittyneestä aluksesta (2) 

• Ponttonilaituri 

o Teräsrakenteinen ponttonilaituri 

o Korkea ranta vs. matala ranta 

▪ Rampin pituutta muuttamalla (esteettömyyden vuoksi rampin tulee pysyä -6% 

ja +6% asteen välillä) 

o Vesitankit laiturin kulmissa vakautusta ja korkeussäätöä varten 

▪ Määrittää yhteysaluksien maihinnousukorkeuden 

o Kiinnitys ristiin ankkuroinnilla 

o Toimittajavaihtoehto: Western Shipyard Oy (WSY) 

 

• Laiva ja laivaan lastaus 

o Älylaituri palvelee kokoluokaltaan yhteysaluksia, joiden pituus kylkikiinnittyessä on n. 

20m, päätykiinnityksessä kokoluokka riippuu käyttökohteesta ja joiden 

maihinnousukorkeus maksimissaan n. 1,5m. Näiden alusten mahdollinen lastaus 

tapahtuu ensin lastaamalla tavarat laiturille (laiturilletulorampilta), josta tavarat 

kuljetetaan edelleen alukseen. 

o Ei tue ajoneuvojen käyttöä 

 

• Liikuteltavuus 

o Hinattava 

 

• Kunnallistekniikka on kriittinen sähkön osalta. WC- saadaan toimimaan ilman kunnallistekniikkaa 
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Kuva 11- Modulaarisuus  
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SOVELTUVUUS - Suunniteltuja palveluja tukeva 
Suunniteltujen palveluiden/toiminnan mukainen layout ja infra (makasiinit, saniteettitilat, katokset, 

istumapaikat jne.) 

 

Älylaituri tarjoaa kaupunkilaiselle mm: Uuden ja viihtyisän kohtaamis- tai tapahtumapaikan, matalaa 

kynnystä Turun seudun matkailuun ja saaristomatkailuun, lisääntyvää palvelu- ja tapahtumatarjontaa 

sekä mahdollisuutta makasiinivuokraan / yrittäjyyskokeiluun. 

 

Kaupungille älylaituri tuo lisäarvoa muun muassa: tukemalla ekologista, kestävän kehityksen ja  älykkään 

kaupunki-infran rakentamista, kehittämällä kaupunkikuvaa, imagoa ja brändiä, viemällä Turun 

kaupungin brändiä tunnistettavalla muotokielellä myös muualle Suomeen sekä ulkomaille, 

yhteisöllistämällä kaupunkilaisia sekä tukemalla paikallisia yrityksiä, palveluita ja kaupunkilaisia 

 

Yrityksille älylaituri taas tarjoaa muun muassa: keskeisen paikan mainostaa ja harjoittaa liiketoimintaa, 

pop-up- paikkoja, matalankynnyksen tilavuokraamista, kausiluonteista liiketoimintaa tukevia tiloja sekä 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

• Esimerkki palveluita listattu alla: 

o Lipun myynti & osto 

o Kaupunki-info 

o Reaaliaikaiset aikataulut (bussi ja yhteisalukset) 

 

 

o Makasiinit 

▪ Pop-up pisteet 

▪ Yksityiskuluttaja / yritykset / 

julkisen puolen palvelut 

▪ Näytekojut  

▪ Kioskit 

▪ Kahvila-/ravintolapalvelut 

▪ Aktiviteetti yritykset  

(SUP/melonta/luistelu jne.) 

▪ Varastotilat 

▪ Saniteettitilat 

 

 

 

 

 
Kuva 12 - Makasiinikuvia 
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MUKAUTUVUUS - Uusiin tarpeisiin mukautuva 
Layout ja infra muutettavissa muuttuneen toiminnan, sesonkivaihtelun, uudistumistarpeen tai 

toimintojen parantamisen hyväksi. 

• Makasiinien runko rakenne itsensä kantava 

o Mahdollisuus laajentaa samaa tunnistettavaa muotokieltä esimerkiksi Aurajoen 

rannoille, toreille ja kaduille 

▪ Esimerkiksi: Laajentaa joulumarkkinat Aurajoelle 

o Konsepti tukee tällä tavoin yhdistävän voimana kaupunkikuvan parannusta ja lisää sen 

näkyvyyttä. 

 

• Tunnistettavuus helpottaa: 

o tapahtuma infon löytymistä 

▪ yhteinen verkkosivu/applikaatio  

o myyntiä ja tilavuokrausta 

▪ visuaalinen ilme ja toimintamalli tulee nopeasti tutuksi yrityksille ja muille 

palveluntarjoajille 

 

• Makasiineissa ulos- / sisäänkäyntimahdollisuus avattavissa joka sivulle ovi- ja 

tuulikaappielementein 

o Umpisivuille asennettavat erilaiset ovi-, ikkuna- ja tuulikaappielementit 

o Mahdollistaa konseptin joustavan layoutin 

o Helpottaa makasiinien räätälöimistä eri käyttötarkoituksiin 

o Mahdollistaa läpikulun 

o Optimoi hätäpoistumisteiden sijoittelun usean makasiinin yhdistelmissä (ks. Seuraava 

kohta) 

 

• Useamman makasiinin yhdistäminen mahdollista 

o Yhdistäminen tapahtuu; tuulikaappi-moduuleilla, poistamalla sisäpuolen sivuseinät, tai 

säilyttämällä sivuseinät makasiineista. 

o Näin sisätiloja saadaan laajennettua tarvittaessa helposti 

 

• Vaihdettavia elementtejä eri käyttötarpeiden mukaan 

 

• Sopii erilaisiin ympäristöihin 

o Erilaiset laiturien sijoituskohteet ja off-shore käyttö 

 

• Siirreltävissä 

o muutostarpeet 

o off-shore käyttö 

 

• Älylaituri tukee muuttunut toimintaa 

o Konseptissa on otettu huomioon uudet ja / tai vaihtuvat yritystoimet  
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▪ Makasiineissa alhainen vuokraamiskynnys (mahdollisuus vuokrata lyhyeksi 

ajaksi) ja niitä voidaan muuttaa, esim. yhdistämällä 2 makasiinia 

▪ Muutos kesän SUP-lautavuokraamosta kireän pakkastalven 

retkiluistinvuokraamoon tapahtuu helposti matalan vuokrauskynnyksen takia ja 

molempia palveluita tukevan sisätilan takia 

 

o Mahdollinen uusi sijoituskohde 

▪ Mahdollista muuttaa fyysistä layoutia vastaamaan uuden sijoituskohteen 

tarpeita ja käyttöä vastaavaksi 

 

o Sekä sesonkivaihtelut 

▪ Esimerkki 1 - käyttöasteen nostaminen talvella kesäaktiviteettien ja 

yhteysliikenteen puuttuessa lisäämällä muuta toimintaa (esim. sisätilojen 

määrää lisäämällä) 

▪ Esimerkki 2 – layoutin muuttaminen tapahtumia, kuten esim. markkinat, 

myyjäiset, konsertit, esitykset varten 

▪ Esimerkki 3 – Älylaituria ja sen moduuleita voidaan hyödyntää mm. Jouluna 

erilaisena tapahtumapaikkana ja joulumarkkina - alustana 

 

o Toimintojen parannus 

▪ Esimerkiksi ”heat mapping” teknologia antaa tietoa ihmisten kulkuvirroista ja 

mahdollisista pullonkauloista. Tätä tietoa voidaan käyttää pohjana toimintojen 

parannukseen: 

• Esimerkki 1 - Ihmisten ohjaukseen 

• Esimerkki 2 - Ruuhkakohtien poistamiseen 

• Esimerkki 3 – Mahdolliset kulkuväylien ja makasiinien sisään-

/uloskäyntien muutokset 

▪ Muuttunut tilan tarve; 

• Esimerkki 1 - terassi alueen laajennus/pienennys 

• Esimerkki 2 - makasiinien yhdistäminen yhdeksi tilaksi 
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Kuva 13 - Kaksi makasiinimoduulia yhdistetty peräkkäin 

 

 

 

 

 
Kuva 14 - Tuulikaappimoduulilla yhdistetyt makasiinit (vierekkäin) 
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Kuva 15 - Rännimoduulilla yhdistetyt makasiinit sivuseinillä tai ilman (vierekkäin) 

 

 

 

 

 

 
Kuva 16 - Makasiini osissa 
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DESIGN 
”Skandinaavinen, minimalistinen, moderni, tunnistettava.” 

Viittaa rantamakasiineihin ja kalastaja kyliin. 

 

 

Vaikkakin tuotteesta, Älylaituri, ajatellaan tulevan myös vientituote, oli designia helpompi lähteä 

purkamaan siten, että se imagonaalisesti asettuu luontevasti Turun Aurajokeen. Älylaiturikonsepti 

voidaan jo tässä vaiheessa ajatella, että sen designia muokkaamalla se on helposti muunneltavissa myös 

muualle sijoitettavaksi. 

Turun kaupunkia, turkulaisia yrityksiä ja ihmisiä palvellakseen Älylaiturin pitää yhdistyä luontevasti 

Aurajoen maisemaan ja herättää kiinnostusta ihmisissä. Älylaiturille oli siis saatava teema, joka auttaa 

designin luomisessa. Erinäisiä suomalaisia kaupunkikuvia tarkastellessa voidaan huomata, että 

esimerkiksi Oulussa, Uudessakaupungissa ja Porvoossa tulevat esille siellä olevat makasiinit, jotka 

tunnistetaan postikorteistakin. Makasiineista on tullut edellä mainituissa kaupungeissa maamerkkejä. 

Designissa voi löytää vanhasta jotain uutta ja edetä näin uuteen ajattelumalliin. Älylaiturin kohdalla 

vanhat makasiinit muuttuivat mielikuvaksi moderneista makasiineista, jotka loivat älylaiturille teeman ja 

muotokielen. 

Modernit makasiinimoduulit sijoittuvat laiturimoduulien päälle ja muodostavat makasiineille tyypillisen 

toiston, joka on yksi tärkeimmistä tunnusmerkeistä makasiineille. Vanhoista makasiineista poiketen 

modernit makasiinit ovat kaikilta yksityiskohdiltaan, struktuureiltaan ja muodoiltaan nykyaikaisia 

designobjekteja. Laiturimoduulien päälle sijoitettuna modernit makasiinit ovat myös pienempiä. 

Modernien makasiinien käyttötarkoitus onkin lähinnä pop-up myymälät, kioskit, pienet kahvilat, 

näyteikkunat, infopisteet, ym. 

Modernit makasiini -moduulit ovat alusta asti suunniteltu muotokieleltään, tekniikaltaan ja rakenteiltaan 

helposti sijoitettaviksi myös kuivalle maalle, jolloin Aurajoella opittua toimintamallia voidaan levittää 

kaupungilla muihin kohteisiin (kävelykadut, kauppatori, muut torit ja aukiot, Tuomiokirkon ympäristö, 

puistot, tapahtuma-alueet jne.). Makasiinien sijoittaminen eri paikkoihin pienentää näin ollen 

varastoinnin tarvetta ja optimoi käyttöasteen. 

Makasiineissa päällisverhoiluun suunniteltu materiaalina: konesaumattu, maalattu pelti (peltikatto). 

Makasiinien päädyt lasia – umpinaisissa makasiineissa (esim. saniteettitilat) päätyjen 

verhoilumateriaalina pystypuulaudoitus. 

Älylaiturin toimiessa myös pienvenesatamana ja yhteysalusten rantautumispaikkana siitä muodostuu 

yhdessä makasiiniajattelun kanssa terminaali näille toiminnoille. Toiminnan kasvaessa älylaiturin 

tilavaatimuksetkin suurenevat. Jotta älylaituri yhdessä makasiinien kanssa sopisi jokiympäristöön, on 

luontevaa, että tilatarvetta otetaan joensuuntaisesti. Näin joenvarren ja makasiinien väliin muodostuu 

kelluva katu, jonka varrella palvelut sijoittuvat. 

Ihmisten kulkureittien on palveltava niin pyöräilijöitä, käveleviä kuin rullatuolilla liikkuvia. Nopeasti 

ajateltuna rannalta tulee olla jonkinlainen ramppi älylaiturin kelluville ponttonimoduuleille. Älylaiturin 

sijoittuessa pitkittäin rantalinjaan nähden kulkuyhteydet olisi hyvä saada molempiin päihin. Ajatusta 

puoltaa myös se, että yhteysaluksen liikennöidessä ruuhka syntyy sen eteen ja sen edessä olevalle 
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rampille. Ramppien sijoittuessa älylaiturin molempiin päihin ruuhka jakautuu älylaiturille, jonka 

tilantarve voidaan määritellä liikennemäärän mukaan. Kävelijöille ja pyöräilijöille rampin nousukulma on 

helpommin toteutettavissa, mutta pyörätuolille nousukulmasta tulee ongelma. Pyörätuolille 

nousukulma ei voi olla kovinkaan suuri, jolloin pyörätuolirampin tilavaade tulee olemaan suuri. 

Älylaiturin sisälle tulon sijoittuessa sivuille, rampista on mahdollista tehdä pidempi, jolloin nousukulma 

pienenee. 

Älylaiturikonseptin kriteereihin voikin lisätä Aurajoen elävöittämisen. Modernit makasiinit älylaiturilla 

Aurajoen rannalla ja kävelykatujen vieressä loisivat Aurajoelle paikkoja joihin ihmiset voisivat ohi 

kulkiessaan tulla tutustumaan makasiinien tarjontaan. Konseptiltaan uudenlainen makasiiniajattelu 

Älylaiturilla lisää kiinnostusta, jolloin myös erottuva design on perusteltua. Aurajoen elävöittämiseksi on 

myös huomioitava eri vuodenajat. Kesällä ihmiset on helppo saada laiturille, mutta konseptin on 

toimittava myös muinakin vuodenaikoina. Talvella älylaiturin on oltava puhtaana lumesta ja sateisella 

kelillä sen on tarjottava myös jonkin verran suojaa. 

Älylaiturikonseptin perustuessa modulaarisuuteen, piti myös katoksien täyttää modulaarisuuden ehdot. 

Lisäksi katoksien tuli tukea makasiiniajattelun muotokieltä ja ajatusmallia. Näin syntyi ajatus 

katosmallista, joka pohjautuu Suomalaiseen koivumetsään. Yksittäisistä "puu"-elementeistä katos 

voidaan muokata erilaisiin muotoihin, jolloin katosmoduulit myös tukevat toinen toisiaan. Yhdessä 

makasiinien kanssa "koivumetsä"-katos antaa myös ajatuksellisen yhteyden, jolloin eri moduulielementit 

on helppo saada keskustelemaan toistensa kanssa. Syntyi pieni koivukylä - åBy. 

 

 
Kuva 17 - Perspektiivikuva (1) 
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Kuva 18 - Perspektiivikuva (2) 

 

 

 

 

 
Kuva 19 - Perspektiivikuva (3) 
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Kuva 20 - Perspektiivikuva (4) 

 

 

 

 

 

Kuva 21 - Perspektiivikuva (5) 
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Kuva 22 - Perspektiivikuva (6) 

 


