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Saaristomeriaukio rakentui 
nimikkolaatoista

Merikeskus Forum Marinum Turun Linnanka-
dulla, Aurajoen varrella, on museo ja merellinen 
tapahtumakeskus, jossa voi tutustua näytte-
lyihin, vierailla museoaluksilla ja järjestää 
tapahtumia. Merikeskuksessa on muun muassa 
merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja 
Suomen Laivastomuseo.

Toukokuussa 2011 avattiin käyttöön meri-
keskukseen perustettu Saaristomeriaukio. Se 
rakentuu lahjoittajan nimellä varustetuista 
laatoista. Laattoja on valmistettu kaikkiaan 
4550 kappaletta. Nimikoitu laatta maksaa 50 
euroa, ja jokaisesta laatasta Saaristomeren 
suojelurahastolle lahjoitetaan 30 euroa.

Saaristomeriaukion vihkimistilaisuudessa 
Saaristomeren Suojelurahastolle lahjoitettiin 
120.000 euroa. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki 
nimikkolaattoja ostaneet seisomaan omalle 
laatalleen ja välittämään yhteistä viestiä: 
”Haluamme suojella meille kaikille niin tärkeätä 
Saaristomerta!”

Saaristomeriaukion on suunnitellut 
LPR-arkkitehdit Oy ja pääsuunnittelijana on 
toiminut arkkitehti Pauno Narjus. Turkulai-
nen Betonilaatta Oy valmisti ja asensi aukion 
490×490×80 mm betonilaatat ja noppakivet.

Lisätietoja: Betonilaatta Oy, 
www.betonilaatta.fi

Archipelago Sea Square  
was built of name slabs
The Forum Marinum Maritime Centre on Lin-
nankatu Street in Turku, on the bank of River 
Aurajoki, is a museum and a centre for maritime 
events. It offers exhibitions, visits to museum 
ships and venues for various events. 

In May 2011, the Maritime Centre opened the 
Archipelago Sea Square, which is built of slabs 
that bear the name of their donors. A total of 
4550 slabs were produced and the prize of one 
slab is 50 euro. For every slab, 30 euro is donated 
to the Archipelago Sea Protection Fund. 

The 490×490×80 mm slabs and cube stones 
were manufactured and installed in the square 
by Turku-based Betonilaatta Oy.

1 Betonilaattojen teräksiset nimilaat välkehtivät 

näyttävästi auringon valossa.

2 Ruotsin kruununprinsessa Victoria sai oman 

nimikkolaatan Turun vierailullaan.

3 Betonilaatta Oy valmisti ja asensi aukion betonilaa-

tat ja noppakivet.

4 Laattoja eri tavoin asettelemalla kokonaisuudesta 

tulee mielenkiintoisen vaihteleva. 4
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