
KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU

TERVETULOA
KILPAILUINFOON!
23.3.2020 klo 14-16

Kiva, että saavuit 
linjoille! 

Aloitetaan pian ja tehdään 
ensin pieni sound check, 
jolla varmistamme, että 

kaikki kuulevat toisiaan ja 
esitys näkyy.



TILAISUUDEN OHJELMA

14.00 Tervetuloa, esittelyt ja ”sound check”

14.10-14.30 Janne Laine: Kilpailun tavoitteet ja reunaehdot 

14.30-14.50 Riitta Birkstedt: Keskustan kehittäminen kärkihankkeena

14.50-15.10 Nella Karhulahti: Kaavoitus ja kaupunkikuva

15.10-15.30 Kilpailijoiden etukäteen toimittamat kysymykset ja tuomariston 
vastaukset 

Tutustuminen torialueeseen (omatoimisesti linkkien kautta)

Kysymyksiä voi esittää heti kunkin esityksen jälkeen. Jos haluat esittää kysymyksen 
kerro siitä keskusteluikkunassa.



Kauppatorin 
suunnittelukilpailu

Kilpailun tavoitteet ja reunaehdot

Info 23.3.2020 



Suunnittelualue osa ydinkeskustaa, joka 

asettaa korkeat laatutasotavoitteet 

materiaaleille ja rakenteille.

- Toriruudukko vanhaa torikiveä

- Torin kohdan jalkakäytävät luonnonkiveä, 

muut jalkakäytävät betonilaattaa

- Kauppiaskadun ajorata luonnonkiveä, 

muut ajoradat asfalttia.

Kaupunkivihreää lisätään huomattavasti. 

- Puukujanteet Yliopistonkadulle torin 

vierelle ja Kauppiaskadun pohjoisosiin.

- Puiden istutuslaatikot torille Aurakadun ja 

Kauppiaskadun vierelle

- Yksittäisiä puita muualle Aurakadulle ja 

Eerikinkadulle

Kaupunkikuva

Luonnonkivi, vanha torikivi

Luonnonkivi, esim. 
yläpinnaltaan sahattu ja 
ristipäähakattu

Betonilaatta

Asfaltti

Päällystemateriaalit



Kauppatorin kokee kasvojenkohotuksen:

- Tori laajenee Ortodoksikirkkoa kohti

- Torin pohjoispuolelle 

istuskelukorkuinen muuri sekä leveät 

portaat

- Nykyiset torikivet ladotaan tasaiseksi 

pinnaksi, joka on esteetön

- Torialueelle rakennetaan katusulatus

- Uudet torirakennukset lähes nykyisille 

paikoilleen

- Lisää terassi- ja ulkomyyntipaikkoja

- Esiintymislava

Kauppatori



Torimyynnille järjestetään niiden vaatima 

kunnallistekniikka: 

- Jätehuolto joko torirakennuksiin tai 

maan alle.

- Sähkö-, vesi- ja viemäripisteet lähellä 

myyntipisteitä.

- Kylmävarastot maan alle.

- Torimyyjien sosiaalitilat 

torirakennusten yhteyteen

Uusiin torirakennuksiin sijoitetaan yleisö 

wc-tilat sekä lastenhoitohuone.

Kauppatori



Kauppatori



Kauppatori



Katukalusteiden ja -materiaalien laatu 

paranee.

Ydinkeskustan liikenne rauhoittuu ja 

liikennehaitat pienenevät.

Kauppiaskadusta ja tulee osa 

kävelykeskustaa ja Yliopistonkadun 

kävelykatu laajenee.

Keskustasta tulee entistä 

houkuttelevampi paikka sosiaalisille ja 

kaupallisille toiminnoille.

Turun keskustasta tulee eläväisempi.

Kävelykeskustan 
laajeneminen

Nykyiset kävelyalueet eli kävelykadut, 
pihakadut ja läpi kiertävät tai muuten 
avoimet korttelit

Uudet kävelyalueet



Kauppatorin ympäristö rauhoittuu 

ajoneuvoliikenteeltä.

Uudistukset mahdollistavat torin 

monipuolisemman käytön:

- Lisää oleilua, sekä kahvila- ja 

ravintolapaikkoja

- Kesäaikana esiintymislava torin 

pohjoiskulmassa

- Talvella luistelukenttä, joulukylä, 

joulukuusi…

- Pop up-tapahtumat ja tempaukset

Asemakaavan asettamat tavoitteet 

toteutuvat.

Kauppatori



Paviljonkien toimijat kilpailutetaan toukokuussa 2020.
Toimijoiksi haetaan lähtökohtaisesti ravintola- ja kahvilatoimijoita
Terassialueet muodostetaan paviljonkien torin puoleiselle alueelle.



PYSÄKÖINTILAITOKSEN 

RAKENTAMISEN TILANNE



Suunnittelu

• Katujen ja torin katusuunnitelmat laati Ramboll Finland Oy vuonna 2015

• Yliopistonkadun rakennussuunnitelman laati WSP Finland Oy 2017

• Torin ja katujen rakennussuunnittelijana Sitowise Oy

• Kaikki suunnittelu tehty alusta asti tietomallissa.

• Suunnittelunohjaus Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentamisen 
toteutussuunnittelulla. 

• Paviljonkien suunnittelija Schauman arkkitehdit



Pysäköintilaitoksen rakennussuunnittelu
- Pysäköintilaitoksen rakennesuunnittelua tehdään koko ajan hankkeen 

edetessä.
- Laitoksen suunnittelun ohjauksesta vastaavat sekä pääsuunnittelija 

osallistuvat yhteensovituskokouksiin kerran kuukaudessa.
- Yhteensovitus kokouksissa käsitellään mm. putkien sijoituskohtia, pinnan 

tasausta, paviljonkirakennusten korkeusasemaa, torin pinnan kalusteiden 
sijoitusta, suunnitelma-aikatauluja.

- Eri suunnitelmakokonaisuuksien välillä yritetään löytää paras mahdollinen 
lopputulos.

- Haasteena kaavamääräykset ja maaston muodot.
- Torin ja katujen suunnittelussa reunaehtoina lisäksi olemassa olevat 

rakennukset ja katujen tasaukset.



EERIKINKADUN 
PORRAS- JA HISSIKUILU



Suunnittelun yhteensovitusta…



- Luonnonkivi 80mm
- Maakosteabetoni 40mm
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Eristekerros 160mm



Tasaussuunnittelu

Tukimuuri

Reunakivilinja

Sisäänkäynti

Portaat

Istutusallas

L-a pysäkki

Terassialue

Tasaus 
suunnittelun 
lähtökohtia ovat 
hulevesien 
ohjaamisen ja 
esteettömyyden 
lisäksi 
käytettävyys. 
Tasoeroja pyritty 
tasaamaan 
rakenteilla.



Istutusaltaat:
Sijainti määrätty.
- Altaat tulee sijaita 

esitetyllä alueella.

Ajoneuvoilla 
ajoyhteys torille

Ajoneuvoilla 
ajoyhteys pois torilta

Mainospylonit 
(sijainti saattaa 
muuttua hieman 
IV-kanavista 
johtuen)

Esteetön reitti torille

Valaisinpylväiden 
paikat lukittu



- P-laitoksen sisällä kulkeva tekniikka on määritelty
- Kannen kantavuutta ei voi enää lisätä.
- Kaivojen, pylväiden, sähkösyöttöjen ym. 

läpivientien paikat on lukittu ja tehty.



Toriparkki työmaa

Torialue

YIT työmaa

Ajoluiskan osalta arkeologinen 
tutkimus tehty

Kauppiaskatu kaivettu kokonaan auki.

Kaksikerroksisen osuuden 
betonirunko valmis heinäkuussa 

2020.

Uuden Börsin rakentaminen 
käynnissä. 

Jalankulkuyhteys Forum:n läpi 
päivisin käytössä.

Jalankulkupainotteiset alueet







Keskustan kehittäminen kärkihankkeena
Riitta Birkstedt, KTT, hankejohtaja



Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen 

yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.

Turun kaupungin visio 2029



• Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä, 
kaupunkilaisten yhteisenä viihtyisänä ympäristönä sekä monipuolisena 
liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena 
keskittymänä. Tavoitteena on parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta 
sekä varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan 
edellytykset kaupungin keskustatilassa.

• Tavoitteena on parantaa julkisia kaupunkitiloja ja vahvistaa kaupallisen 
keskustan elinvoimaa sekä palauttaa usko keskustaan kohdistuviin 
investointeihin. Tavoitteena on lisätä keskustan asukas- ja 
työpaikkamääriä, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta, ja varmistaa 
keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla 
liikennemuodoilla. 

• Tavoitteena on edistää keskustan mahdollisuuksia toimia  
innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille palveluille.

Keskustan kehittämisen tavoitteet 
(Kaupunkistrategia 2029)



Turun 

brändi



Vetovoima Kilpailukyky

Kestävyys Hyvinvointi

Strategiset 

päämäärät



Turun keskustavisio

Sijaintimme maailman kauneimman saariston sydämessä 
sekä 800-vuotinen historiallinen keskusta antavat Turulle 

loistavan mahdollisuuden nousta omanlaiseksi 
kansainvälisesti tunnetuksi maailmankaupungiksi, joka 
mahdollistaa asukkailleen ja yrityksilleen hyvinvoivan 

elämän.





Kehittämisen tavoitteelliset painopisteet 
(kv 14.5.2018 § 92)

Turun keskusta on kaikkien 

yhteisenä kaupunginosana 

saavutettavuudeltaan 

ainutlaatuinen, ja sen liikkumis-

ympäristön ilme on esimerkillisen 

viihtyisä ja vetovoimainen ympäri 

vuoden.

Turun keskusta on Läntisen 

Suomen tärkein ja pohjoisen 

Itämeren kiinnostavin talouden, 

kaupan ja työssäkäynnin 

keskittymä. 

Turun keskusta on 

eurooppalainen asumisen, 

kulttuurin ja matkailun 

keskittymä, joka sykkii elämää 

ympäri vuoden. 

Saavutettava ja 

helposti kuljettava keskusta
Kaupallisesti 

houkutteleva keskusta

Viihtyisä ja elävä 

kohtaamisten keskusta



Keskustan kehittäminen -kärkihanke

Hansatown Vanhakaupunki Aninkainen
Turku 

Waterfront

Keskustavalaistus

Innovaatiokilpailu

Liikenne ja liikkuminen

Saavutettava ja 
helposti kuljettava 

keskusta

Kaupallisesti ja 
matkailullisesti
houkutteleva 

keskusta

Viihtyisä ja elävä 
kohtaamisten 

keskusta

Keskustan kehittäminen -kärkihanke



Turun Kauppatori – kaupallisen keskustan ytimessä



Lundén Architecture Company

Ympärivuotisuus



Lundén Architecture Company

Monipuolinen 

kaupunkikulttuuri

Kauppatori on kaupungin elävä ydin



Saariston ja veden kokeminen ydinkeskustassa

Merellisyys

Lundén Architecture Company



Kulttuuri- ja urheilutoimintojen keskusta

Tapahtumallisuus



turku = tori
Turun kaupallinen ydin 1600-luvulta saakka



Kiitos!



KILPAILUINFO
KAAVOITUS JA 
KAUPUNKIKUVA 



ENGELIN RUUTUKAAVA 1828

HISTORIA





ENGELIN RUUTUKAAVA 1828



Turku 1800-l loppu



NYKYINEN KAUPUNKIKUVA



Turku 2018



Turku 2018



MIKSI TORI ON  TURULLE ERITYISEN TÄRKEÄ?
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Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035

Joukkoliikenteen 
solmupiste



Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035



Kaupallinen ydin
Kauppatorin 
ympäristö



Vilkas ja 
monipuolinen 
torikauppa
Kohtaamispaikka, 
torikahvit



L
IN

N
A

K
A

U
P

U
N

K
I

T
U

R
U

N
 T

IE
D

E
P

U
IS

T
O

R
A

T
A

P
IH

A

S
K

A
N

S
S

I

K
E

S
K

U
S

T
A

N
 K

E
H

IT
T

Ä
M

IN
E

N

T
E

L
A

K
K

A
R

A
N

T
A

Kaupungin    
kehittyvät alueet



Toripysäköinti parantaa
keskustan viihtyisyyttä, koska 

se vapauttaa julkista 
kaupunkitilaa autoilta

JÄRKI 

Toripysäköinti vähentää
keskustan viihtyisyyttä, koska 
se lisää autojen määrää 
keskustassa

TUNNE

KAUPUNKILAISTEN 
ODOTUKSET JA  PELOT



Kauppatori



TAPAHTUMIA TORILLE?



ASEMAKAAVA

• Historia – kaupunkikuva –
toiminta - avoin luonne

• Paviljonkien paikat
• Pysäköintilaitos ja 

maanalaiset liiketilat 
• Rakennettavuus –

maaperäolosuhteet –
määrittää korkotasoa

• Liikenteen järjestäminen 
• Vanhan kiveyksen käyttö 

torilla
• Muotoilun ja materiaalien 

korkea laatu



KIITOS!



KILPAILUOHJELMAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
JA VASTAUKSET (7KPL):

1. Onko torin esiintymislavalle ja luisteluradalle minimikokoa?

Esiintymislavalle ja luisteluradalla ei ole määritelty minimikokoa. Nämä tulee sijoittaa 
torikokonaisuus huomioiden sopivassa koossa alueelle.

2. Kilpailuohjelma, sivu 17: ”Valaisinten paikat on määritelty 
kadunrakennussuunnitelmaluonnoksessa (Sitowise; kilpailuaineiston liite 1).” 
Voidaanko kadunrakennussuunnitelmaluonnoksessa merkittyjä valaisinpylväiden 
sijainteja ja määrää muuttaa? Nyt määritetyt pylväiden paikat rajoittavat 
valaistussuunnitelmaa, mikä tulee vaikuttamaan koko alueen visuaaliseen 
ilmeeseen.

Kadunrakennussuunnitelmaluonnokseen merkittyjä valaisinpylväiden sijainteja tai niiden 
määrää ei voi muuttaa. Kilpailutöiden tulee esittää tyylikäs valaistussuunnitelma näissä 
puitteissa ja töiden tulee ottaa kantaa valaisimen muotoon, ulkonäköön ja materiaaleihin. 
Valaisimien suunnittelussa on hyvä huomioida mahdollisuus tapahtumavalaisemiseen ja 
esimerkiksi tapahtumaviirityksiin.



KILPAILUOHJELMAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
JA VASTAUKSET (7KPL):

3. Voiko torin porrastuksen paikkaa siirtää esim. Eerikinkadun suuntaan 
vai tuleeko niiden pysyä periaatekuvan mukaisilla paikoilla?

Porrastuksen paikka on määritelty periaatekuvassa (Sitowise) eikä sitä voi siirtää.

4. Kilpailuohjelman sivulla 17 mainitaan: ”Istutusaltaiden ja portaiden 
paikat on määritelty (rakennussuunnitelmaluonnos, Sitowise; 
kilpailuaineiston liite 1) ja ne tulee huomioida kilpailutyössä.” Missä 
määrin istutusaltaiden ja portaiden paikat sitovat kilpailijoita? Voiko 
niiden paikkoja, kokoa tai määrää perustelluista syistä muuttaa?

Istutusaltaiden paikkaa ei voi muuttaa. Niiden kokoa ja sijoittelua voi vaihtaa vain 
esitetyn alueen sisällä. Portaiden paikat on sidottu torin tasaukseen, jota ei voi 
muuttaa.



KILPAILUOHJELMAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
JA VASTAUKSET (7KPL):

5. Kilpailuohjelma, sivu 17: Istutusaltaiden ja portaiden paikat on määritelty 
(rakennussuunnitelmaluonnos, Sitowise; kilpailuaineiston liite 1) ja ne tulee 
huomioida kilpailutyössä. Millä tavalla tulee huomioida?

Istutusaltaiden ja portaiden paikkoja ei voi muuttaa. Niiden kokoa ja sijoittelua voi vaihtaa 
vain esitetyn alueen sisällä.

6. Liite 5, Toripaviljonkeja koskeva aineisto, kuvat ja pohjapiirrokset: Ovatko nämä 
sitovia suunnitelmia? Jos ovat, miltä osin tulee huomioida ehdotuksessa? Voiko 
paviljonkeja muokata mitoitukseltaan/ulkonäöltään/toiminnoiltaan jne.?

Toripaviljonkeja koskevat suunnitelmat ovat sitovia. Paviljonkien ulkonäköä, mitoitusta tai 
toimintoja ei voi muokata. Kilpailuehdotusten tulee huomioida paviljonkien määrä ja niiden 
lukkoon lyöty sijainti torialueella (ks. rakennussuunnitelmaluonnos, Sitowise) 

7. Tuliko ilmoittautumisvaiheessa kysymyksiä? Jos tuli, voisiko ne saada vielä 
käyttöön?

Ilmoittautumisvaiheessa ei esitetty kysymyksiä.



LOPUKSI

Loput suunnittelussa tarvittavat dwg-tiedostot toimitetaan we
transfer -linkin kautta kilpailuryhmille (työryhmän
yhteyshenkilöille)

Kooste tilaisuuden esityksistä, kysymyksistä ja vastauksista toimitetaan 
osoitteeseen: https://www.turku.fi/kauppatorin-suunnittelukilpailu. 

Kilpailuehdotusten 
sisäänjättö PRIS-

järjestelmään

8.5.2020 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.turku.fi%2Fkauppatorin-suunnittelukilpailu&data=02%7C01%7Cmeri.lampinen%40ramboll.fi%7Cc1d2636a975e41dd555d08d7cbd907dc%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637202005311794923&sdata=DdorrObvfe2Ek%2BjgbOOwsxjectYXOh4NsiAFn0y4%2FUY%3D&reserved=0

