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1 KILPAILUKUTSU  
 

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS  
 

Turun kaupunki järjestää ilmoittautumiskutsukilpailuna Kauppatorin suunnittelukilpailun. 

Kauppatori on kulttuurihistoriallisesti ja toiminnallisesti keskeinen osa Turkua. Kilpailun tavoitteena 

on kehittää Kauppatorista kaupunkikuvallisesti inspiroiva ja monipuolisia toimintoja mahdollistava 

kaupunkitila ja kauppapaikka. 

Kilpailutehtävänä on laatia idearikas, korkeatasoinen, visuaalisesti sekä toiminnallisesti kiinnostava 

kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Kilpailutyönä toteutettavan torisuunnitelman tulee nivoa 

yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää näille yhtenäinen visuaalinen yleisilme. Tämän kokonais-

ratkaisun avulla uudistuvan Kauppatorin suunnittelu voidaan viedä loppuun.  

 

1.2 KILPAILUSTA ILMOITTAMINEN  
 

Ilmoittautumismenettely ja kilpailijoiden valintaperusteet on esitetty hankintailmoituksessa, joka jul-

kaistaan 4.2.2020 HILMA-palvelussa, osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Kilpailusta ilmoitetaan 

lisäksi Turun uusi kauppatori -sivustolla osoitteessa www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori. 

Kilpailuohjelma julkaistaan pdf-tiedostona. Ohjelma ja siinä mainitut aineistoliitteet ovat ladattavissa 

PRIS-projektipankin kautta (https://www.haahtela.fi/fi/kiinteisto-ja-rakennustalouden-palvelut/oh-

jelmistotuotteet/ → valitse kohta PRIS ja kirjaudu järjestelmään antamalla nimi ja sähköpostiosoite). 

 

1.3 OSANOTTO-OIKEUS JA KILPAILIJOIDEN VALINTA 
 

Kilpailu toteutetaan ilmoittautumiskutsukilpailuna. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kel-
poisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valitaan kilpailu osallistujiksi enintään viisi (5) 
työryhmää. Kukin kutsun kilpailuun saanut tiimi voi osallistua kilpailuun vain yhdellä kilpailuehdotuk-
sella.  
 
Kilpailuun eivät voi osallistua tuomariston jäsenet tai tuomaristoa avustavat asiantuntijatahot, heidän 
yhtiökumppaninsa tai perheenjäsenet. Myöskään kilpailusihteerin taustayhteisöt eivät voi osallistua.  
 
Työtä ei voi toteuttaa yksialainen suunnittelutyöryhmä, siksi kilpailijoita pyydetään osallistumishake-
muksessaan kuvaamaan tiimin monialaista osaamista. Suunnittelutiimeiltä odotetaan osaamista esi-
merkiksi seuraavilta aloilta: kaupunkikuvallinen suunnittelu, ympäristösuunnittelu, valaistussuunnit-
telu ja teollinen muotoilu.  
 
Kilpailijan tulee nimetä suunnittelutiimi (vähintäänkin tiimin avainhenkilöt) jo ilmoittautumisvai-
heessa ja toimittaa heidän referenssitietonsa osallistumishakemuksen yhteydessä. Suunnittelutiimiin 
tulee nimetä kilpailuryhmään vähintään seuraavat henkilöt: 

• projektinjohtaja, jolla on kokemusta vastaavien kohteiden suunnittelusta 

• ympäristösuunnittelija 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
http://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori
https://www.haahtela.fi/fi/kiinteisto-ja-rakennustalouden-palvelut/ohjelmistotuotteet/
https://www.haahtela.fi/fi/kiinteisto-ja-rakennustalouden-palvelut/ohjelmistotuotteet/
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• valaistussuunnittelija 
 
Ilmoittautumisasiakirjoista tulee ilmetä seuraavat seikat: 

• työryhmän vastuullinen vetäjä ja työryhmän muut jäsenet  

• työryhmän jokaisen jäsenen koulutustiedot sekä referenssiluettelo vastaavan kaltaisista suun-
nittelukohteista 

• laatuarviointiin osoitettavat enintään kolme (3) vastaavan kaltaisen suunnitteluhankkeen re-
ferenssityötä, joita työryhmän vastuullinen vetäjä tai työryhmään kuuluva on ollut suunnitte-
lemassa. Vastuulliseksi vetäjäksi nimetyn henkilön tulee olla toiminut projektipäällikkönä vä-
hintään yhdessä esitetyssä referenssityössä. Muissa kahdessa referenssityössä saa olla edus-
tettuna kuka tahansa työryhmän jäsenistä. 

 
Työryhmät valitaan osaamisen ja aiempien työreferenssien perusteella. Kilpailutiimien arvioinnin ja 
valinnan suorittaa kaupungin nimeämä Kauppatorin suunnittelukilpailun ohjausryhmä seuraavien pis-
teytettävien valintakriteerien perusteella: 
 
1) Suunnitteluryhmän jäsenten kokemus ja vastaavuus tehtävään (maks. 55 p.) 

• Pääsuunnittelijan osaaminen, referenssiluettelo ja näiden vastaavuus tehtävään 0-25 p. 

• Kolmen muun työryhmän jäsenen osaaminen, referenssiluettelo ja näiden vastaavuus tehtä-

vään 0-10 p. / hlö, yhteensä enintään 30 p. 

 

2) Referenssit vastaavista töistä (maks. 40 p.) 

• Korkeintaan kolme (3) vastaavan kaltaisen suunnitteluhankkeen referenssityötä, joita työryh-
män vastuullinen vetäjä tai työryhmään kuuluva on ollut suunnittelemassa. Vastuulliseksi ve-
täjäksi nimetyn henkilön tulee olla toiminut projektipäällikkönä vähintään yhdessä esitetyssä 
referenssityössä. Muissa kahdessa referenssityössä saa olla edustettuna kuka tahansa työryh-
män jäsenistöstä. Vetäjän referenssi 0-20 p., muut referenssit 0-10 p. / kpl.  

• Referensseissä arvotetaan erityisesti seuraavia erityisosa-alueita  
o Monialaisten kaupunkiympäristön suunnitteluhankkeiden johtaminen ja prosessien 

läpivienti 

o Vastaavan kokoisten keskusta-alueiden kehittäminen ja toiminnallinen suunnittelu 

o Kaupunkikuvallinen osaaminen (ympäristöön sovittaminen, tyylien hallinta, visuali-

sointi, havainnollistaminen, maisemasuunnittelu) 

o Ympäristösuunnittelu keskusta-alueilla (toriympäristöt, katutila, viherrakentaminen, 

valaistus) 

o Elinkeinojen ja kaupan kehittämiseen liittyvä osaaminen  

o Yhdyskuntatekninen ja taloudellinen osaaminen 

 

3) Kilpailumenestys (maks. 5 p.) 

• Työryhmän vetäjän ja kolmen arviointiin nimetyn jäsenen yhteenlaskettu menestys aiem-

missa vastaavan tyyppisissä suunnittelukilpailuissa; kilpailuvoitot 2 p, muut palkintosijat 1 p 

ja lunastukset 0,5 p / kilpailu – kuitenkin yhteensä enintään 5 p. 

 
Jos tasavertaisiksi arvioituja työryhmiä on useita, on ohjausryhmällä oikeus tehdä valinta näiden kes-
ken arpomalla. 
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1.4 ILMOITTAUTUMISASIAKIRJAT 
 

Kilpailijat ilmoittautuvat sähköpostitse kilpailun sihteerille 28.2.2020 klo 12 mennessä, osoitteeseen 

meri.lampinen@ramboll.fi. 

Ilmoittautumisen ohessa sihteerille toimitetaan ilmoittautumislomake (julkaistaan kilpailukutsun yh-

teydessä), jolla ilmoitetaan työryhmän nimi, suunnittelijoiden nimet, koulutustaso, tutkinnon suorit-

tamisen paikka ja ajankohta. Liitteenä tulee toimittaa työryhmään kuuluvien henkilöiden referenssi-

luettelot. 

Ilmoittautumisen yhteydessä esitellään vaaditut referenssit. Jokainen referenssi esitellään maksimis-

saan kahden A3-kokoon taitetun arkin avulla. Tämän lisäksi referenssi tulee esitellä sanallisesti. Refe-

renssityön selostus tulee esittää maksimissaan yhdellä A4-kokoisella arkilla, jossa fonttikoko on mini-

missään 9 ja josta käy ilmi seuraavat asiat: 

• Referenssityön oleellinen sisältö sekä työryhmään ehdotetun henkilön työmäärä ja rooli ky-
seisessä hankkeessa. 

• Kuinka referenssityö vastaa nyt kilpailutettavan hankinnan toimeksiantoon? 

Referenssi toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä kilpailun sihteerille sähköpostitse. 

Valituksi tulleille kilpailijoille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse.  

 

1.5 PALKINNOT  
 

Kilpailun voittajalle maksetaan pääpalkintona 20 000 euroa (alv 0%). Kullekin muulle hyväksytyn kil-

pailutyön palauttaneelle suunnitteluryhmälle maksetaan palkkiona 7 500 € (alv 0 %). Palkkiot maksaa 

Turun kaupunki. Kilpailun tuomaristo voi halutessaan jakaa voittosumman myös toisin. Lisäksi tuoma-

risto tekee ehdotuksen kilpailun jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteisiin voi sisältyä jatkosuunnitte-

lun toimeksianto kilpailutiimille.  

 

1.6 KILPAILUN TUOMARISTO  
 

Kilpailun tuomaristossa toimivat seuraavat henkilöt: 

Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki (tuomariston puheenjohtaja), 
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki 
Virva Kajamaa, maisema-arkkitehti, Turun kaupunki 
Tomi Hangisto, miljöösuunnittelija, Turun kaupunki 
Mikaela Sundqvist, kaupunginhallituksen edustaja, Turun kaupunki 
Heli Järvelä, Turun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja 
Ted Schauman, asiantuntija (arkkitehtuuri)  
Jouni Lehtomaa, asiantuntija (liikenne) 
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Asiantuntijaroolissa kommentaattoreina lisäksi tarpeen mukaan: 

Torin rakennussuunnitelmat laatineen Sitowise Oy:n edustaja: Taina Kuparinen 
Yliopistokadun rakennussuunnitelmat laatineen WSP Oy:n edustaja: Minna Turja-Mäkinen 
Torin toiminnallisuuden analyysin laatineen Infinity Oy:n edustaja: Jussi Juva 
Kaupungin kunnossapidon edustaja: Mari Helin, infran kunnossapitopäällikkö, Turun kaupunki 
 
Tuomaristo on oikeutettu harkintansa mukaan kuulemaan myös muita asiantuntijoita. 
 
Kilpailusihteerinä toimii Ramboll Finland Oy:stä Meri Lampinen. 

 

1.7 KILPAILUAIKATAULU  
 

Kilpailu toteutetaan seuraavan aikataulun puitteissa: 
 
Kilpailukutsu julkaistaan Hilmassa (hankintailmoitukset.fi)  4.2.2020 
Kysymysten jättö    14.2.2020 
Vastaukset kysymyksiin    21.2.2020 
Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy    28.2.2020 klo 12.00 
 
Valinnasta ilmoittaminen    9.3.2020 
Kysymysten jättö    16.3.2020 
Vastaukset kysymyksiin    23.3.2020 
Kilpailuehdotusten sisäänjättö   8.5.2020  
 
Kaupunkilaisten mahdollisuus 
kommentoida suunnitelmia     13.-21.5.2020 
Tulosten julkistaminen viimeistään   17.6.2020 

 

1.8 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO  
 

Suunnittelukilpailuun saapuneet, hyväksytyt kilpailuehdotukset julkaistaan nimimerkillä varustettuina 

kilpailuajan päätyttyä Turun uusi kauppatori -sivulla osoitteessa www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori, 

jossa yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Kilpailun tuomaristo tutustuu yleisön anta-

maan palautteeseen ennen kilpailun ratkaisemista ja voi hyödyntää palautetta arvostelussaan.  

Tuomaristo ratkaisee kilpailun viimeistään 17.6.2020. Kilpailun ratkettua ratkaisusta annetaan tieto 

palkituille. Kilpailun tulos julkistetaan julkistamistilaisuudessa. Kutsu julkistamistilaisuuteen toimite-

taan sähköpostitse kaikille kilpailuun osallistuneille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 

Tieto palkituista kilpailuehdotuksista sekä tuomariston arvostelupöytäkirja, joka sisältää kilpailun 

yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaiset arvioinnit, julkaistaan em. Turun uusi kauppatori -sivulla. 

 

http://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori
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Näkymä Kauppatorilta 2007. Kuva: Samuli Saarinen  
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2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT  
 

2.1 OHJELMA-ASIAKIRJAT  
 

Kilpailua koskeva materiaali jaetaan valituille suunnittelutiimeille PRIS-projektipankin kautta 

(https://www.haahtela.fi/fi/kiinteisto-ja-rakennustalouden-palvelut/ohjelmistotuotteet/ → valitse 

kohta PRIS ja kirjaudu järjestelmään antamalla nimi ja sähköpostiosoite). 

Materiaali sisältää seuraavat asiakirjat:  

Liite 1 Luonnosaineistot torin rakennussuunnitelmasta (Sitowise), joissa määritellään muun mu-
assa valaisinten paikat, bussien lataustolppien sijainti, torin aiemmin nupukivin kivetty ns . 
”vanhan kiven alue” ja uusin luonnonkivilaatoin kivettävä ns. ”uuden kiven alue”, istutusal-
taiden ja portaiden paikat sekä torin tasaukseen liittyvät tukimuuriratkaisut (1a-1c) 

Liite 2 Viistoilmakuva (2a) ja ortoilmakuva (2b) suunnittelualueesta lähiympäristöineen 
Liite 3 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 (3a) sekä Kauppatorin asemakaavan kaavakartta 1:1000 

(3b) ja selostus (3c) 
Liite 4 Katusuunnitelmien koostepiirustus 1:1000 (4a) ja katusuunnitelmaselostus (4b) 
Liite 5 Toripaviljonkeja koskeva aineisto, kuvat ja pohjapiirrokset (Schauman & Nordgren Archi-

tects) 
Liite 6 Toiminnallisuusraportti (Infinity Oy; sisältää kuvan toriparkin suunnitelmasta) 
Liite 7 Suunnittelualueen pohjakartta dwg- (7a) ja pdf-tiedostomuodossa (7b) 
Liite 8 Karttakuva arkeologisista havainnoista 
Liite 9 Kauppatorin ilmanlaatumittaus, lisätietoja ja ohjeita  
Liite 10 3D-malli torialueesta (valittavissa useita tiedostomuotoja) (Schauman & Nordgren Archi-

tects) 
 

Lisäksi kilpailuun osallistuvat tiimit voivat hyödyntää seuraavia materiaaleja: 

• Turun uusi kauppatori https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori 

• Kauppatorin uudistamiseen liittyvä aineisto: https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori/tie-

toa-uudistuksesta/paatoksenteko-ja-materiaalit 

• Keskustan kehittäminen ja keskustavisio https://www.turku.fi/keskustan-kehittaminen, 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//20170814_visio_press_lac_s.pdf 

• Turun strategiset ohjelmat: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/strategi-

set_ohjelmat_0.pdf 

 

2.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET  
 

Kilpailua ja hankintailmoitusta koskevat kysymykset on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Ilmoittau-

tumisvaiheen kysymykset on lähetettävä 14.2.2020 mennessä sähköpostitse kilpailun sihteerille osoit-

teeseen meri.lampinen@ramboll.fi. Viestin otsikkokenttään tulee laittaa ” Turun Kauppatorin suun-

nittelukilpailu”.  

Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan PRIS-projektipankissa ja tieto julkaisusta korjausilmoi-

tuksena HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) 21.2.2020. 

Kilpailuvaiheessa kilpailuryhmät voivat esittää kysymyksiä 16.3. asti sähköpostitse kilpailun sihteerille 
osoitteeseen meri.lampinen@ramboll.fi. Viestin otsikkokenttään tulee myös tällöin laittaa ”Turun 

https://www.haahtela.fi/fi/kiinteisto-ja-rakennustalouden-palvelut/ohjelmistotuotteet/
https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori
https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori/tietoa-uudistuksesta/paatoksenteko-ja-materiaalit
https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori/tietoa-uudistuksesta/paatoksenteko-ja-materiaalit
https://www.turku.fi/keskustan-kehittaminen
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/20170814_visio_press_lac_s.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/strategiset_ohjelmat_0.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/strategiset_ohjelmat_0.pdf
mailto:meri.lampinen@ramboll.fi
http://www.hankintailmoitukset.fi/
mailto:meri.lampinen@ramboll.fi
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Kauppatorin suunnittelukilpailu”. Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan PRIS-projektipan-
kissa ja lähetetään osallistujille (suunnitteluryhmän ilmoittautumislomakkeella nimeämälle yhteys-
henkilölle) 23.3.2020 mennessä sähköpostitse. 
 
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden täydentää kilpailuasiakirjoja kilpailun alkamiseen asti.  

 

2.3 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN RATKETTUA  
 

Palkintolautakunta (eli kilpailun tuomaristo) tekee ehdotuksen kilpailun jatkotoimenpiteistä. Kaupun-

ginhallitus päättää lopullisista jatkotoimenpiteistä käsitellessään kilpailutulosta. Tämä voi sisältää jat-

kotoimeksiannon kilpailutiimille. Mahdollisista jatkotoimeksiannoista sovitaan erikseen. Kilpailun jär-

jestäjällä ei ole velvollisuutta antaa suunnittelutoimeksiantoa osallistujille tai toteuttaa voittajaehdo-

tusta. Tavoitteena on, että torialueen toteutus alkaa 2020, jolloin kilpailun tuloksia tullaan hyödyntä-

mään.  

 

2.4 EHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS  
 

Kilpailun järjestäjillä on omistusoikeus kaikkiin kilpailuehdotuksiin. Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeu-

det omiin ehdotuksiinsa. 

 

2.5 KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUKIELI  

 
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa, jonka kilpailijat hyväksyvät osallistuessaan kilpailuun. 

Kilpailun kieli on suomi, ja kilpailuehdotukset tulee laatia suomen kielellä. 
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3 KILPAILUTEHTÄVÄ 
 

3.1 KILPAILUN TAUSTA  

Kauppatorin uudistus 

Kauppatorin uudistus on osa Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta. Kauppatorin uu-
distamisessa torin ilme ja infraratkaisut päivitetään vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. 

Uudistuksen myötä Kauppatorille rakentuu tilaa torimyynnille, tapahtumille ja oleskelulle. Lisäksi to-

rille rakennetaan paviljonkirakennukset kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikoiksi. Torin 

ympäristö on myös tärkeä joukkoliikenteen solmukohta. Toriparkin rakentamisen myötä Yliopiston-

katu ja Kauppiaskatu erottuvat entistä selvemmin kävelypainotteisina keskustakatuina, kun taas Au-

rakatu ja Eerikinkatu palvelevat kaupunkilaisia julkisen liikenteen pysäkkiympäristöinä 

Kauppatorin alle on kaavailtu maanalaista pysäköintiä 1990-luvulta lähtien. Rakennuslupa toriparkille 
myönnettiin vuonna 2017. Kaksikerroksiseen parkkihalliin rakentuu paikkoja noin 600 autolle ja kuusi 
yhdyskäytävää viereisiin kauppakortteleihin sekä hissit paviljonkirakennuksiin.  

Kauppatorin uudistus käynnistyi arkeologisilla kaivauksilla ja torirakennusten purkamisella touko-

kuussa 2018. Uuden Kauppatorin arvioidaan valmistuvan vuonna 2021 ja pysäköintilaitoksen vuoden-

vaihteessa 2020-2021. 

 

 

Havainnekuva Kauppatorille suunnitellusta toripaviljongista. Kuva: Schauman & Nordgren Architects 

2019 
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Keskustavisio ja keskustan kehittämisen tavoitteet 

Keskustan kehittäminen on yksi Turun neljästä kärkihankkeesta. Hankkeen tavoitteena on 

• parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja 

• yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta 

• varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa 

• lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä 

• palauttaa usko keskustaan kannattavana investointikohteena 

• varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla kulkuvälineillä 

• edistää keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille pal-
veluille. 

Keskustan kehittämisen suuntaa ohjaa keskustavisio. Keskustavisiossa kaupallinen keskusta laajenee 

kauppatorin ympäristöstä kohti jokirantaa ja satamaa. Torista muodostuu monikäyttöinen kohtaamis-

paikka ja elävä tapahtumien keskus, jonka viihtyisyyttä lisätään istutuksin ja pysyvin rakentein. Kaup-

patoria ympäröivät korttelit muodostavat kauppakeskusten verkoston, jota vahvistetaan rakenta-

malla uusia liike- ja toimitiloja keskustan kortteleihin. 

Keskustavisiossa elävän keskustan tärkeimpinä elementteinä pidetään saavutettavuutta, helppoa kul-

kemista, kaupallista houkuttelevuutta ja keskustan olemusta viihtyisänä kohtaamispaikkana. Erityi-

sesti kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.  

Keskustavisiossa Kauppatorin on ideoitu jakautuvan kahteen osaan: Ortodoksisen kirkon puoleiseen 

osaan ja torimaiseen eteläosaan. Tämä perustuu seuraaviin seikkoihin: 1) tori koetaan yleisesti kovin 

isoksi, ja jakamisella mittakaavavaikutus saadaan intiimimmäksi, 2) toripuuston vähäisyys tai suora-

nainen puuttuminen heikentävät torialueen viihtyisyyttä, 3) ydinkeskustassa on vähän vetovoimakoh-

teita lapsille, ja kiinnostavasti varustellulla puistolla houkutellaan lapsiperheitä. Keskustavision tavoit-

teita voi käyttää suunnittelussa inspiraation lähteenä. Se ei kuitenkaan määrittele eikä ohjaa tämän 

kilpailun suunnitteluratkaisuja 

Turussa vesi toimii vetovoimatekijänä. Keskustavisiossa Turku nähdään maailman kauneimman saa-

riston pääkaupunkina. Veden ja saariston kokemista ydinkeskustassa halutaan lisätä.  

 

 

Ideakuva Keskustavisiosta vuodelta 2016. Kuva: Lundén Architecture Company  



10 
 

 

Ideakuva Keskustavisiosta vuodelta 2016. Kuva: Lundén Architecture Company 

 

Turun strategiset tavoitteet  

Turun kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2029, jolloin Turku täyttää 800 vuotta. Tuolloin Turku haluaa 
olla Pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki. Turun kaupunkistrategiaohjelma vuosille 2018-2029 
nostaa esiin seuraavat painopisteet, joiden avulla tavoitetta lähestytään: 1) Hyvinvointi ja aktiivisuus 
2) Kilpailukyky ja kestävä kasvu.  

Kauppatorin suunnittelun näkökulmasta strategisten tavoitteiden joukosta nostetaan esiin seuraavat 

seikat: 

Kaupunkikulttuurin edelläkävijä ja aktiiviset kaupunkilaiset: Turku toimi Euroopan kulttuuripääkau-

punkina vuonna 2011, ja kaupunki jatkaa aktiivisesti kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä. Tulevai-

suudessa Turku haluaa olla kaupunkikulttuurin edelläkävijä. Turku on paikka, jossa vallitsee vapaa ja 

rohkaiseva tekemisen meininki. Tämä tarkoittaa uudenlaisten kaupunkikulttuuritapahtumien synnyt-

tämistä ja monimuotoisen kulttuuritarjonnan vahvistamista ja tukemista. 

Kaupunki haluaa rohkaista erilaisia toimijoita toteuttamaan uudenlaisia tapahtumia ja ilmiöitä. Tätä 

toteutetaan muun muassa kannustamalla kaupunkilaisia ja muita toimijoita aktiiviseen elämäntapaan 

luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Turkulaisia halutaan kannustaa aktiiviseen ja lii-

kunnalliseen elämäntapaan. 

Elinvoimainen ja merkittävä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunki, jolla on pitkä historia: 

Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi ja tapahtumakaupunkina, jossa keskustan elin-

voimaisuuteen panostetaan. Kaupungin ydinkeskusta toimii näköiskuvana kaupungin elinvoimasta. 

Turku on myös Suomen vanhin kaupunki. Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä halu-

taan lisätä yhdistämällä vanhaa ja uutta rakentamista. Lisäksi historiallista ympäristöä halutaan tuoda 

näkyväksi kaupunkilaisille ja matkailijoille. Historiallisesta monikerroksisuudesta halutaan pitää kiinni.  

Laadukas kaupunkiympäristö ja tiivistyvä kaupunki: Tiivistyvässä kaupungissa panostetaan moni-

puolisiin julkisiin kaupunkitiloihin ja viherrakentamiseen. Kaupunkiympäristön ympärivuotista 
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vetovoimaa pyritään lisäämään toteuttamalla lasikatteisia tai muita ympärivuotiseen käyttöön sovel-

tuvia kaupunkitiloja. Kaupunkiympäristön laatutasoa ja vetovoimaisuutta vahvistetaan. 

Hiilineutraali Turku vuonna 2030: Ilmastotietoinen kaupunkikehitys edellyttää entistä kestävämpää 

rakentamistapaa ja uudenlaista innovatiivisuutta kaikessa toiminnassa aluesuunnittelusta korjausra-

kentamiseen. Tämän ymmärryksen ja osaamisen arvo korostuu tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta 

luotaessa. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja resurssien viisas käyttö ovat myös kilpailuvaltteja, 

jotka nostavat kaupungin ja alueen kansainvälistä kiinnostavuutta. 

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että alue tuottaa 

vain sen verran päästöjä, kuin ilmakehästä voidaan niitä sitoa. Merkittävimmät kokonaisuudet ilmas-

tonmuutoksen hillinnässä ovat: 

• Hiilineutraali energiajärjestelmä - Noin kaksi kolmasosaa Turun alueen kasvihuonepäästöistä 

• Vähähiilinen kestävä liikkuminen - Noin viidennes Turun alueen kasvihuonepäästöistä 

• Kestävä kaupunkirakenne - Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella 

• Kaupunkikonsernin ilmastovastuu - Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä 
hiilineutraalin Turun tarinaa 

• Hiilinielujen vahvistaminen - Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään 

 

Arkeologiset kaivaukset Kauppatorin alueella 

Kauppatorin uudistus käynnistyi 2018 arkeologisilla kaivauksilla ja torirakennusten purkamisella. Kai-
vausten tilaajina ovat olleet Turun kaupunki ja Turun Toriparkki Oy. Kaivausten toteutuksesta on vas-
tannut Muuritutkimus Oy Kari Uotilan johdolla. 

Kauppatori sijaitsee Aurajoen länsi- eli pohjoispuolella alueella, jonne kaupunkimainen asutus levit-

täytyi 1600- ja 1700-luvuilla. Syyskuussa 1827 riehuneen Turun palon jälkeen neljän korttelin paikalle 

kaavoitettiin monumentaalinen Kauppatori. Vanhat kadut ja tontit peittyivät täyttöhiekan alle. Kai-

vaukset ovat osoittaneet, että täyttökerrokset ovat paljon uskottua paksumpia, minkä ansiosta kau-

pungin jäännökset ovat säilyneet turvassa modernilta kunnallistekniikalta ja muilta kaivannoilta. 

Turun Kauppatori on tutkimushistoriallinen virstanpylväs. Kaupunkikaivaukset ulottuvat usein vain yh-

den tai muutaman korttelin alueelle, mutta nyt kokonaan tutkittuja tontteja on toistakymmentä. Nii-

den asukkaita on mahdollista seurata 1700-luvun ja 1800-luvun alun osalta myös arkistolähteiden 

kautta. Kaivaustulosten ja kirjallisen tiedon yhdistäminen valottaa Ruotsin ajan tavallisten turkulaisten 

elämää heidän kodeissaan, puodeissaan ja pihamaillaan. Tätä kutsutaan historialliseksi arkeologiaksi. 

Kauppatorin arvoa arkeologisena kohteena on vaikea yliarvioida. Suomesta tuskin löytyy arkeologien 

tutkittavaksi toista näin suurta ja hyvin säilynyttä yhtenäistä 1800-lukua vanhempaa kaupunkialu-

etta.” – Georg Haggrén SKAS 1/2019   

Kauppatorin alta on löydetty muun muassa 1700-luvulta peräisin oleva kivetty katu. Katu on kaivettu 

ylös ja historialliset katukivet voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi torin rakentamisessa. 
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Kauppatori 2018. Etualalla näkyy toripinnan alta löydettyä 1700-luvun katukiveystä. Kuva: Samuli Saa-
rinen 

 

Nykyinen toritoiminta 

Kauppatorin pääasiallinen toiminta on ollut torikaupassa. Koska kauppatorilla on toritoimintaa maa-
nantaista lauantaihin, on tapahtumia järjestetty pääasiassa sunnuntaisin muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Vuosittain järjestettyjä tapahtumia ovat olleet SPR:n Turun päivän Heikin markkinat, 
Vähävaraisten itsenäisyyspäivä sekä Turun Sanomien konttikirppis. Lisäksi kauppatorilla on järjestetty 
Joulutori (myös väliaikaisella torilla). Satunnaisesti torilla on järjestetty mm. Turun yliopiston ylioppi-
laskunnan suursitsit, vaalitilaisuuksia ja tuotepromootioita. 

Kauppatorin vapaa pinta-ala on 13000 m2, josta myyntialaa on ennen nyt toteutettavia rakennustöitä 

ja uudistuksia ollut noin 6700 m2. Vuosisopimusmyyntipaikkoja on 127 kpl, joista 14 kukka- ja alku-

tuottajapaikkaa, 25 tekstiili- ja erikoistuotepaikkaa, 26 kala-vihannespaikkaa (vain kotimaiset marjat 

ja kasvikset), 13 tuorekalapaikkaa, 7 suolakalapaikkaa, 6 kukkamyyntipaikkaa, 23 hedelmä- ja vihan-

nespaikkaa (myös ulkomaiset hedelmät ja vihannekset), 3 korituotepaikkaa, 9 leipomotuotepaikkaa ja 

1 kahvila. 

Lisäksi torilta löytyy ns. maalaisten penkkejä, joita saa vuokrata päivämaksulla metrihintaan. Näillä 

paikoilla saa myydä ainoastaan oman tilan tuotteita. 
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Kauppatori 2007. Kuva: Samuli Saarinen 

 

 

Kauppatori 2007. Kuva: Samuli Saarinen 
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3.2 SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS 
 

Kilpailualue koskee torialuetta aina sitä ympäröivien kortteleiden julkisivuihin asti. 
 

 

Suunnittelualue Turun opaskartalla.  

 
 

3.3 ALUEEN HISTORIA 

Turku kasvoi 1400-luvulta alkaen Aurajoen länsipuolelle. Vauraampi väki muutti Aurajokirantaan uu-
delle puolelle. Käsityöläiset ja vähemmän varakkaat muuttivat Kauppatorin kortteleihin. Nykyisen to-
rin keskellä oli 1600-luvulla kahden tien risteys ja torin pohjoispuolella todennäköisesti leprahautaus-
maa. Nykyisen Kauppatorin lounaiskulmassa sijaitsi 1600-luvun loppupuolelta asti tori, jonka reunoille 
kohosi käsityöläisten, seppien ja tynnyrintekijöiden asumuksia. Tuolloin toria kutsuttiin nimellä Uusi-
tori. 

Kauppatorin alue autioitui ja rapistui isonvihan aikaan 1700-luvulla. Tällöin monet tonteista muutettiin 
takaisin pelloiksi. Vuosisadan puolenvälin jälkeen paikalla alkoi intensiivinen asutusjakso, joka päättyi 
Turun paloon vuonna 1827. Palo tuhosi valtaosan kaupungista, minkä seurauksen myös osa jäljelle 
jääneistä rakennuksista raivattiin tieltä, kun kaupunkia rakennettiin uudelleen.  

Palon jälkeen nykyinen kauppatori sai muotonsa, kun Carl Ludwig Engel piirsi asemakaavan keskustalle 
vuonna 1828. Engelin kaavassa Kauppatorista muodostui Turun päätori. Turku rakentui puutalovaltai-
sena. Puutalojen tuli olla yksikerroksisia. Rakennusjärjestys ja vuoden 1828 asemakaava edellyttivät 
kivitaloja tuomiokirkon ympäristöön ja siltojen välisille osuuksille rantakaduista sekä Raatihuoneento-
rin (nyk. Kauppatorin) ympärille. Toria koskevasta vaatimuksesta luovuttiin jo 1830-luvulla. Kivikau-
punkina toteutuivat vain tuomiokirkon ja Vanhan Suurtorin ympäristö sekä jokivarsi Auransillalle asti. 

1830-luvulla Kauppatorin reunoille suunniteltiin edelleen torinäkymässä merkittävät julkiset raken-
nukset – Ruotsalainen teatteri sekä Ortodoksinen kirkko. Kauppatori säilyi yhtenäisenä matalien ra-
kennusten reunustamana empiretorina 1880-luvulle asti. Sittemmin kaupunkikuvallinen yhtenäisyys 
on torin reunojen rakentamisessa hävinnyt ja eri aikakaudet ovat pala palalta tuoneet sinne oman 
aikansa tyylin mukaisen lisän. Vuonna 1924 Aleksanterintorista tuli Kauppatori. 
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Carl Ludwig Engelin piirtämä asemakaava vuodelta 1828. 

 

           

Torielämää Kauppatorilla. Kuvat: Museovirasto / Pietinen 1936 & 1938    

 

Lisää vanhoja kuvia löytyy seuraavista osoitteissa: 

http://www.suomikuva.fi/lantinen-keskusta/ 

http://trip.abo.fi/aadb/bildsam/ (hakusanaksi ”fritext” -kenttään esim. ”salutorg”) 

https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/quicksearch/1 (hakusanaksi esim. ”kauppatori turku”) 

https://finna.fi/ (hakusanaksi esim. ”kauppatori turku”) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suomikuva.fi%2Flantinen-keskusta%2F&data=02%7C01%7Ckirsikka.siik%40ramboll.fi%7Cf241a15a188e4b9b805208d773491c45%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637104632588329260&sdata=oTaNoDRHmKPBW%2FpGSr%2BnG7CHQMXaM8JnZCI9DB8EYJE%3D&reserved=0
http://trip.abo.fi/aadb/bildsam/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuvakokoelmat.fi%2Fpictures%2Fquicksearch%2F1&data=02%7C01%7Ckirsikka.siik%40ramboll.fi%7Cf241a15a188e4b9b805208d773491c45%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637104632588339248&sdata=kRPREamCn2C82zclCmkrQGgN476hQA9e2geZWQ8RURY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinna.fi%2F&data=02%7C01%7Ckirsikka.siik%40ramboll.fi%7Cf241a15a188e4b9b805208d773491c45%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637104632588349238&sdata=KC3EDupF368FfEzUt7xKtXylHlQ3Xczs3uPm%2FHlEPpI%3D&reserved=0
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3.4 KILPAILUN TAVOITTEET  
 

Kaupungin houkutteleva ja elämyksellinen sydän 

Kilpailun tavoitteena on luoda torisuunnitelma kaupungin sydämenä ja turkulaisten yhteisenä olohuo-

neena toimivalle Kauppatorille. Kilpailulla haetaan toiminnallisesti ja visuaalisesti inspiroivaa, kaupun-

kikuvallisesti korkeatasoista kaupunkitilaa. Tämän lisäksi uusi Kauppatori toimii Turun edustuksellisina 

”kasvoina” vierailijoille. 

Tulevaisuuden toiminnallinen ja aktiivinen tori 

Kilpailutöiltä haetaan näkemystä siihen, millainen on tulevaisuuden tori, ja millaisia toimintoja siellä 

olevat rakenteet ja materiaalivalinnan mahdollistavat. Torialueelle rakentuvan kaupunkitilan halutaan 

kannustavan erilaisia ihmisiä kohtaamisiin ja aktiivisen elämään. 

Historiallinen monikerroksellisuus 

Turku on Suomen vanhin kaupunki, jossa historiallinen monikerroksellisuus on läsnä. Torisuunnitel-
man halutaan keskustelevan nykyisyyden ja menneisyyden kanssa. 
 

3.5 SUUNNITTELUOHJEET 
 

Kilpailutehtävänä on laatia idearikas, toiminnallinen, visuaalisesti kiinnostava ja korkeatasoinen koko-

naissuunnitelma Turun Kauppatorille. Kilpailutyönä toteutettavan torisuunnitelman tulee nivoa yh-

teen torille sijoittuvat elementit ja esittää näille yhtenäinen visuaalinen yleisilme. 

Kauppatori on pinta-alaltaan suuri. Torille toivotaan muodostuvan paikkoja, jotka palvelevat erilaisia 

käyttäjiä ja tilanteita. Kilpailutöissä tulee huomioida alueen ympärivuotinen käyttö sekä esteettömyys. 

Myös torikauppiaiden kulkureitit tulee huomioida suunnitelmassa. 

Torin halutaan tarjoavan tekemis- ja oleskelumahdollisuuksia erilaisille käyttäjä- ja ikäryhmille. Tämän 

vuoksi kilpailuehdotuksilta toivotaan toiminnallisuutta. Kilpailutöiden halutaan ottavan kantaa siihen, 

kuinka torirakenteet voivat mahdollistaa omaehtoisen toiminnan, kuten kaupunkiliikuntalajit, ja hou-

kutella niitä alueelle. Tämä voidaan huomioida torisuunnitelmassa rakenteiden, muotojen ja materi-

aalien valinnassa. 

Kilpailutyönä luotavan torisuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat elementit: 

1. Vesiaihe: Torille sijoitettavan vesiaiheen tulee olla toiminnallinen ja kaupunkilaisia äärelleen hou-

kutteleva. Vesiaiheen yhteyteen tulee yhdistää oleskelupinta-alaa, minkä lisäksi sen tulee olla vuoro-

vaikutteinen. Vesiaiheen halutaan houkuttelevan luokseen erityisesti lapsiperheitä. Vesiaiheen tulee 

kuitenkin olla turvallinen, ja se tulee toteuttaa ilman aitaamista. Suunnitelmilta toivotaan idearik-

kautta ja luovuutta. Vesiaihe voi olla myös sumuaihe, mikä ei välttämättä edellytä allasta. Vesiaihe on 

mahdollista integroida portaisiin tai muihin rakenteisiin. Suunnitelmissa tulee huomioida vesiaiheen 

huoltamiseen liittyvät toimet.  

Raskaiden rakenteiden sijoittamisen (kiinteiden tai perustusta vaativien rakenteiden) pääperiaatteet 

on osoitettu toriparkin suunnitelmissa. Alla olevaan kuvaan punaisella osoitetulle alueelle voi sijoittaa 

painavia asioita, muualla rajoitus on 10 kN/m2. Jos vesiaihe on allasmainen eli painava, se on siis 
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sijoitettava ensisijaisesti em. rajauksen alueelle, mutta kevyempi vesiaihe voi sijoittua myös rajauksen 

ulkopuolelle.  

 
 

 

Punainen rajaus asemakaavakartalla osoittaa alueen, jota ei koske muualla torin alueella voimassa 

oleva 10 kN/m2 painorajoitus. Kuva: Turun kaupunki 

 
2. Esiintymislava: Kilpailutöiden tulee sisältää suunnitelmaluonnos esiintymislavasta. Toriympäristön 
tulee tukea tapahtumien järjestämisen helppoutta, sillä alueella voidaan järjestää erikokoisia tapah-
tumia ympäri vuoden. Lavan tai ainakin sen katoksen tulee olla purettavissa tarpeen mukaan. Esiinty-
mislavan likimääräinen paikka on määritelty katusuunnitelmien koostepiirustuksessa. 
 
3. Luistelualue: Kilpailutyössä torille tulee sijoittaa talvikaudelle sopiva luistelualue. Suunnitelmassa 
tulee osoittaa luistelualueen muuntautuvuus ja käyttö kaikkina vuodenaikana.  
 
4. Valaisimet ja valaisinpylvään muotoilu: Valaistuksen suunnittelu on osa torisuunnitelmaa. Kilpai-
lutöiden tulee esittää ehdotus myös valaisinpylväiden muodolle, ulkonäölle ja materiaalille. Valaisin-
ten paikat on määritelty kadunrakennussuunnitelmaluonnoksessa (Sitowise; kilpailuaineiston liite 1). 
Ylläpidon helppous tulee huomioida materiaalien valinnassa ja rakenneratkaisuissa. Tapahtumavalais-
tus tulee integroida torin rakenteisiin, mikäli mahdollista. Pylväsvalaisimiin voidaan integroida torin 
teknisiä ratkaisuja. 
 
5. Bussien lataustolpat: Suunnitelman tulee sisältää torin laidoille Aurakadun ja Eerikinkadun varteen 
sijoitettujen bussien lataustolppien visuaalinen ilme. Lataustolppien paikat on määritelty rakennus-
suunnitelmaluonnoksessa (Sitowise; kilpailuaineiston liite 1). 
 
6. Istutukset, istutusaltaat ja portaat: Kilpailutöissä tulee esittää näkemys istutusaltaiden ja portai-
den materiaaleista, muodosta ja visuaalisesta ilmeestä. Istutusaltaiden ja portaiden paikat on 
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määritelty (rakennussuunnitelmaluonnos, Sitowise; kilpailuaineiston liite 1) ja ne tulee huomioida kil-
pailutyössä. Torin pohjoisosaan on mahdollista sijoittaa lisää puita. Puiden sijoittelussa on otettava 
huomioon Toriparkin maanalaiset rakenteet yms. rajoittavat tekijät.  
 
7. Kiinteät penkit yms. kadunkalusteet: Kilpailutöiden tulee esittää idea kiinteiden penkkien muoto-
kielestä, väreistä ja sijoittelusta. Jätepisteen paikka on esitetty tilavarauksena rakennussuunnitelma-
luonnoksessa (Sitowise; kilpailuaineiston liite 1) 
 
8. Kauppatorin historian esiintuominen torilla: Suunnitelman tulee esittää tapa, jolla Kauppatorin 
historia tuodaan esiin uudella torilla. Arkeologissa kaivauksissa löydettyjä katukiviä on mahdollista ja 
toivottavaa sijoittaa torialueelle tai hyödyntää torin uusissa ratkaisuissa soveliaalla ja historian huo-
mioivalla tavalla. Vanhat katulinjat on mahdollista tuoda esiin esimerkiksi valaisulla tai muulla idearik-
kaalla tavalla.  
 
9. Mainospylonit: Suunnitelmassa tulee huomioida mainospylonien paikat ja visuaalinen ulkoasu. To-
rille sijoitettavien mainospylonien paikat on määritelty rakennussuunnitelmaluonnoksessa (Sitowise; 
kilpailuaineiston liite 1). Mainospylonit ovat sylinterin muotoisia ja niiden halkaisija on noin 3,5 m ja 
korkeus 3,0 metriä. Mainospyloneihin on integroitu toriparkin ilmanvaihtokanavat.  
 
10. Ilmanlaadun mittausasema: Kilpailutöiden toivotaan toteuttavan ilmanladun mittaukseen sopiva 
rakennelma innovatiivisella, monikäyttöisellä ja luovalla tavalla. Mittauslaitteisto voidaan integroida 
muihin suunnitelmassa esitettyihin rakenteisiin. Lisätietoja asiasta on annettu ilmanlaadun mittaa-
mista koskevassa asiakirjassa (kilpailuaineiston liite 9). 
 
Kilpailijoiden tulee noudattaa voimassa olevaa katusuunnitelmaa (liite 4). 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarviossa on varauduttu tässä suunnittelukilpailussa ratkaistavien raken-

teiden toteuttamiseen noin miljoonalla (1 000 000) eurolla. Edellä mainittuun toteutuksen kokonais-

summaan eivät sisälly linja-autojen lataustolpat, joiden osalta investointipäätös on toistaiseksi teke-

mättä. Osana kilpailutyön toteuttamiskelpoisuutta tilaaja tulee arvioimaan myös esitettyjen ratkaisu-

jen toteuttamiskustannuksia käytettävissä olevaan määrärahavaraukseen. 

 

3.6 KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERUSTEET  
 

Kauppatorin suunnittelukilpailun keskeisimpinä arvosteluperusteina arvioidaan, kuinka ehdotuksessa 

toteutuvat kilpailuohjelman kohdassa 3.4. kuvatut tavoitteet ja kohdassa 3.5 kuvatut suunnitteluoh-

jeet. Lisäksi töiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:  

• torialueen toimivuus ja torikaupan sujuvuus 

• kaupunkikuvallinen kokonaisidea ja kauneus  

• vetovoimainen ja monipuolisesti toimiva kaupunkitila 

• toteuttamiskelpoisuus 

• erilaisten ikä- ja käyttäjäryhmien huomioiminen kilpailuehdotuksessa 

• elävyys ja toiminnallisuus eri vuorokauden- ja vuodenaikoina 

Kilpailuehdotusten arviointi perustuu laadulliseen arviointiin.  
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4 KILPAILUEHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET  
 

4.1 VAADITUT KILPAILUASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA 
 

Kilpailuehdotukset tulee esittää A1-kokoon taitettuina pystysuuntaisina pdf-tiedostoina. Piirustuksiin 

tulee merkitä mittakaava. 

Tämän lisäksi kilpailijoiden tulee toimittaa sama aineisto pdf-tiedostoina A3-koossa tuomaristoa ja 

yleisön kommentteja varten. 

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

• Asemapiirros, mittakaava 1:500. Kilpailualueen piirroksessa tulee esittää mm. torialueen jär-

jestelyt, ulkotilojen käyttötarkoitukset, materiaalit, kulkureitit, ajoyhteydet, pysäköinti, kasvil-

lisuus sekä kalusteet ja varusteet. Piirustuksessa esitetään paviljonkien ja uusien rakenteiden 

sijainti ja laajuus sekä niiden käyttötarkoitukset. Asemapiirros tulee asettaa taitossa pohjois-

etelä-suuntaisesti. 

• Näkymäkuvat: ehdotuksessa tulee esittää vähintään kaksi toria ja suunnitelman keskeistä 

ideaa kuvaava perspektiivikuvaa, joista ainakin toinen on kuvattu jalankulkijan katselukorkeu-

delta. 

• Torin julkisivu Eerikinkadulta Ortodoksikirkolle päin 1:500 

• Leikkaus vesiaiheen kohdalta  

• Kuvat valaisimista, penkeistä, esiintymislavasta yms. kilpailun kannalta olennaisista asioista 

• Muu suunnitelmaa havainnollistava aineisto (esimerkiksi idean esittämisen vaatimat kaaviot, 

leikkaukset, detaljikuvat) 

• Selostus. Kuvaus kilpailuehdotuksen ideasta ja pääperiaatteista. Tekstissä tulee kuvata tori-

suunnitelmaa erilaisten käyttäjien ja käyttötilanteiden näkökulmasta. Ehdotusta kuvailevasta 

selostuksesta tulee ilmetä ehdotuksen keskeiset kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset ratkaisut. 

Selostusteksti toimitetaan erillisenä A4-kokoisena tiedostona – myös siinä tapauksessa, että 

teksti tai osa siitä olisi kilpailuplansseilla. 

• Suunnitelman toteutuksen kustannusarvio, joka sisältää kaikki suunnitteluelementit (vrt. 

kohta 3.5.). Kustannusarvio sisällytetään selostusasiakirjaan. 

 

4.2 KILPAILUSALAISUUS 
 

Kilpailu on salainen. Kaikki kilpailuehdotuksen asiakirjat on varustettava nimimerkillä.  

Kilpailuehdotuksen palautuksen yhteydessä toimitetaan erillinen ”suunnittelijoiden tiedot” -niminen 

tiedosto, josta ilmenevät seuraavat tiedot: 

• ehdotuksen nimimerkki 

• ehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden nimet 

• ehdotuksen tekijänoikeuden haltijat 

• yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). 
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4.3 EHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ 
 

Kilpailuehdotukset jätetään sähköisesti viimeistään 8.5.2020 PRIS-järjestelmään.  Yksittäisen järjestel-

mään ladattavan planssitiedoston koko voi olla enintään 10 GB. Kilpailuaineistona palautettavien 

planssien määrän suunnitteluryhmä voi päättää itse, sille ei ole asetettu lukumäärärajaa. 

Myöhässä jätetyt kilpailuehdotukset hylätään. Lisäksi kilpailun järjestäjä voi hylätä ehdotukset, jotka 

eivät täytä kilpailuohjelman vaatimuksia. 

 

 


