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1. KILPAILUKUTSU

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 

Turun kaupunki järjesti Kauppatorin suunnittelukil-
pailun ilmoittautumiskutsukilpailuna.

Kauppatori on kulttuurihistoriallisesti ja toiminnal-
lisesti keskeinen osa Turkua. Kilpailun tavoitteena 
oli kehittää Kauppatorista kaupunkikuvallisesti 
inspiroiva ja monipuolisia toimintoja mahdollistava 
kaupunkitila ja kauppapaikka. 

Kilpailutehtävänä oli laatia idearikas, korkeatasoi-
nen, visuaalisesti sekä toiminnallisesti kiinnostava 
kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Kilpai-
lutyönä toteutettavan torisuunnitelman tuli nivoa 
yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää näille 
yhtenäinen visuaalinen yleisilme. Tämän kokonais-
ratkaisun avulla uudistuvan Kauppatorin suunnit-
telu voidaan viedä loppuun.

1.2 Osallistumisoikeus ja osallistujat

Kilpailu toteutettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna. 
Määräaikaan mennessä ilmoittautui 6 työryhmää, 
joiden joukosta valittiin kilpailuun seuraavat viisi 
työryhmää: 

• Insulae
• VSU
• Inaro
• Sigge-Valoa-Loci
• Nembi-Lauttia

Suunnittelutiimeiltä odotettiin osaamista esimer-
kiksi seuraavilta aloilta: kaupunkikuvallinen suun-
nittelu, ympäristösuunnittelu, valaistussuunnittelu 
ja teollinen muotoilu. Kilpailijoiden tuli ilmoittau-
tumisen yhteydessä nimetä suunnittelutiimilleen 
projektinjohtaja.

1.3 Palkinnot

Palkintoina jaettiin yhteensä 50 000€ seuraaval-
la tavalla: 1.palkinto 20 000 euroa (alv 0%), kul-
lekin muulle hyväksytyn kilpailutyön palauttaneelle 

suunnitteluryhmälle maksetaan palkkiona 7 500 € 
(alv 0 %). 

1.4 Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatettiin 4.2.2020 julkaistua kilpai-
luohjelmaa. Kilpailuohjelma on luettavissa osoit-
teessa: www.turku.fi /kauppatorin-suunnittelukilpailu

1.5 Tuomaristo ja tuomariston työskentely

Kilpailuun nimetyn tuomariston kokoonpano oli 
seuraava:

• Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, 
Turun kaupunki (tuomariston puheenjohtaja), 

• Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, 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) 

Tuomaristoon oli jäseneksi nimettynä myös mai-
sema-arkkitehti Virva Kajamaa. Hän ei kuitenkaan 
osallistunut tuomariston työskentelyyn, koska ei 
ole enää Turun kaupungin palveluksessa.

Lisäksi kutsuttuina asiantuntijoina tuomariston 
työn tukena toimivat:

• Torin rakennussuunnitelmat laatineen Sitowi-
se Oy:n edustaja: Taina Kuparinen 

• Yliopistokadun rakennussuunnitelmat laati-
neen WSP Oy:n edustaja: Minna Turja-Mäkinen 

• Torin toiminnallisuuden analyysin laatineen 
Infi nity Oy:n edustaja: Jussi Juva 

• Kaupungin kunnossapidon edustaja: Mari 
Helin, infran kunnossapitopäällikkö, Turun 
kaupunki 
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Kilpailusihteerinä toimi Ramboll Finland Oy:n Meri 
Lampinen.

Tuomaristo kokoontui arvioimaan kilpailuehdotuk-
sia kolme kertaa. Tuomaristo aloitti työskentelynsä 
kilpailuehdotusten hyväksymisellä. Kaikki kilpai-
luehdotukset täyttivät riittävällä tasolla kilpailun 
kriteerit. Joissakin töissä oli pieniä puutteita, esi-
merkiksi suunnitteluohjeiden mukaisia mainospy-
loneita tai ilmanlaadun mittausasemaa ei oltu esi-
tetty. Kaikki työt hyväksyttiin kuitenkin tuomariston 
arviointiin kelpaaviksi. 

Työskentelynsä aikana tuomaristo kuuli yllä mainit-
tuja asiantuntijoita sekä heidän lisäkseen Museo-
keskuksen Kaarin Kurria historian huomioimisesta 
kilpailutöissä ja esteettömyyskoordinaattori Jyri 
Kuparista esteettömyysnäkökulmasta. Tuomaristo 
hyödynsi työskentelyssään myös yleisön julkisesti 
nähtävillä olleista kilpailutöistä jättämiä komment-
teja. Kilpailun asiantuntijat ja sihteeri eivät osallis-
tuneet päätöksentekoon.

1.6 Kilpailuaikataulu

• Kilpailukutsu julkaistiin Hilmassa (hankintail-
moitukset.fi ) 4.2.

• Kysymysten jättö 14.2.
• Vastaukset kysymyksiin 21.2.
• Ilmoittautuminen kilpailuun päättyi 28.2. klo 

12.00
• Valinnasta ilmoittaminen 9.3.
• Kysymysten jättö 16.3.
• Kilpailuinfo 23.3.
• Vastaukset kysymyksiin 23.3.
• Kilpailuehdotusten sisäänjättö 8.5.
• Kaupunkilaisten mahdollisuus kommentoida 

suunnitelmia 13.-21.5.
• Tulosten julkistaminen 4.6.

1.7 Kilpailuehdotusten näytteillepano ja yleisön 
kommentit

Kilpailuehdotukset olivat yleisön nähtävillä ja 
kommentoitavissa Kerro kantasi -palvelussa 13.-
21.5. Yleisö jätti 1403 kommenttia töistä. Tuoma-
ristolle toimitettiin kooste yleisön kommenteista. 
Kilpailutöihin voi tutustua edelleen osoitteessa: 
https://kerrokantasi.turku.fi /uusikauppatori.
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2. KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 Kilpailun taustaa, tavoitteet ja kilpailutehtävä

Kauppatorin uudistus on osa Turun kaupungin kes-
kustan kehittämisen kärkihanketta. Kauppatorin 
uudistamisessa torin ilme ja infraratkaisut päivite-
tään vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia.

Uudistuksen myötä Kauppatorille rakentuu tilaa tori-
myynnille, tapahtumille ja oleskelulle. Lisäksi torille 
rakennetaan paviljonkirakennukset kaupunkilaisten 
ja matkailijoiden kohtaamispaikoiksi. Torin ympäris-
tö on myös tärkeä joukkoliikenteen solmukohta. To-
rin alle rakentuu uusi toriparkki pysäköintiä varten.

Kauppatorin uudistus käynnistyi arkeologisilla 
kaivauksilla ja torirakennusten purkamisella tou-
kokuussa 2018. Uuden Kauppatorin arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2021 ja pysäköintilaitoksen 
vuodenvaihteessa 2020-2021.

Kilpailutehtävänä oli laatia idearikas, toiminnalli-
nen, visuaalisesti kiinnostava ja korkeatasoinen 
kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Kilpai-
lutyönä toteutettavan torisuunnitelman tuli nivoa 
yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää näille 
yhtenäinen visuaalinen yleisilme.

Lisäksi kilpailutöiltä haettiin näkemystä siihen, mil-
lainen on tulevaisuuden tori, ja millaisia toimintoja 
siellä olevat rakenteet ja materiaalivalinnan mah-
dollistavat. Torialueelle rakentuvan kaupunkitilan 
halutaan kannustavan erilaisia ihmisiä kohtaami-
siin ja aktiiviseen elämään. Kauppatori toimii myös 
Turun edustuksellisina ”kasvoina” vierailijoille.

Suomen vanhimpana kaupunkina historiallinen mo-
nikerroksellisuus on Turussa vahvasti läsnä. Myös 
kauppatorin alueella on pitkä historia kauppapaik-
kana, minkä vuoksi torisuunnitelman haluttiin kes-
kustelevan nykyisyyden ja menneisyyden kanssa.

Kilpailun taustat ja lähtökohdat on kuvattu tarkem-
min kilpailuohjelmassa. Kilpailua ovat edeltäneet 
lukuisat suunnitteluvaiheet, joiden aikana laaditut 
suunnitelmat (mm. asemakaava, katusuunnitelmat, 

torin rakennussuunnitelma tasaussuunnitelmineen, 
toripaviljonkien suunnitelmat) muodostivat kilpailun 
lähtötilanteen. Näissä suunnitelmissa lukkoon lyöty-
jä asioita ei siis voinut kilpailussa enää muuttaa.  

2.2 Arvosteluperusteet

Tuomaristo arvioi ehdotuksia kilpailuohjelman ta-
voitteiden, suunnitteluohjeiden ja seuraavien kri-
teerien perusteella:

• torialueen toimivuus ja torikaupan sujuvuus
• kaupunkikuvallinen kokonaisidea ja kauneus
• vetovoimainen ja monipuolisesti toimiva kau-

punkitila
• toteuttamiskelpoisuus
• erilaisten ikä- ja käyttäjäryhmien huomioimi-

nen kilpailuehdotuksessa
• elävyys ja toiminnallisuus eri vuorokauden- ja 

vuodenaikoina

Kilpailuehdotusten arviointi perustui laadulliseen 
arviointiin.

Suunnittelualue viistoilmakuvassa.
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3. YLEISARVOSTELU 

3.1 Yleisesti

Kilpailussa saatujen ehdotusten innostavan kor-
keatasoinen kirjo osoitti, että kilpailu on ollut on-
nistunut. Huolimatta siitä, että aiempien suunnit-
telutasojen ja päätösten myötä paljon asioita oli 
ennen kilpailua lyöty lukkoon, oli kilpailun tuloksen 
perusteella helppo havaita, että Kauppatorin suun-
nittelun loppuvaiheissa on toteutettavissa paljon 
kiinnostavia asioita. 

3.2 Kaupunkikuvallinen kokonaisidea ja kauneus

Kilpailun tavoitteena oli luoda torisuunnitelma kau-
pungin sydämenä ja turkulaisten yhteisenä olohuo-
neena toimivalle Kauppatorille. Kilpailulla haettiin 
toiminnallisesti ja visuaalisesti inspiroivaa, kau-
punkikuvallisesti korkeatasoista kaupunkitilaa. Tä-
män lisäksi uuden Kauppatorin halutaan toimivan 
Turun edustuksellisina kasvoina vierailijoille. Tässä 
tehtävässä kilpailijat onnistuivat varsin hyvin. Par-
haana lähestymistapana pidettiin niitä ehdotuksia, 
jotka suhtautuivat toriin vaihtuvien tapahtumien 
näyttämönä ja joiden torin avointa luonnetta muut-
tavien kiinteiden elementtien määrä oli suppea. 

Joissakin ehdotuksissa havaittiin liian pitkälle viety 
pyrkimys muuttaa torin luonnetta puistomaiseen 
suuntaan. Kyse ei ollut ensisijaisesti istutusten 
määrästä vaan myös muista toimenpiteistä, joissa 
erilaisilla intiimiyttä tavoittelevilla elementeillä pyrit-
tiin liiaksi häivyttämään torin aukiomaista luonnetta.  

Yksi useissa kilpailuehdotuksissa ilmenevä piirre 
oli havainto torin hankalan suuresta koosta ja pyr-
kimys pienentää kokovaikutelmaa. Hyvästä tavoit-
teesta huolimatta nämä ratkaisut osoittautuivat 
vieraiksi niiden alkaessa liiallisesti muuttaa aukion 
kaupunkikuvallista ja historiallista luonnetta.

Vähäeleisyys eli ’Kauppatori vaihtuvien tapahtu-
mien näyttämönä’ –ajattelu näytti tuottavan kau-
punkikuvallisesti ja historiallisesti parhaiten Kaup-
patorin arvoa vahvistavan lopputuloksen.

3.3 Torialueen ja torikaupan toimivuus

Torikaupan sujuvuus ja torialueen toimivuus oli-
vat tärkeimpiä töille asetettuja kriteerejä. Torikau-
pan sijoittumiselle kilpailutyöt esittivät toisistaan 
poikkeavia ratkaisuja. Torikaupan rooli onkin en-
siarvoisen tärkeä Kauppatorin elävyydelle. Osassa 
töitä torikauppaa oli sijoitettu tiiviisti, jopa ahtaas-
ti tiettyyn kohtaan toria, esimerkiksi alatorille, tai 
päinvastoin tarpeettoman hajanaisesti useisiin eri 
paikkoihin. Parhaiten toimiviksi arvioitiin ratkaisut, 
joissa alueen jäsentely mahdollistaa toritoiminto-
jen useammanlaisen sijoittelu. Parhaat ehdotukset 
tarjosivat hyvät eväät torikaupan vahvistuvalle roo-
lille jatkosuunnittelussa.    

Torialueen toimintaa ja sujuvuutta arvioitiin myös 
ylläpidon näkökulmasta. Torin ylläpidon ja torikau-
pan kannalta nähtiin etuna mahdollisimman pieni 
määrä kiinteitä kalusteita ja muita elementtejä. 
Torin laita-alueilla kuitenkin nähtiin toimivana rat-
kaisuna myös laadukkaasti suunnitellut kiinteät 
rakenteet, jotka houkuttelevat ajanviettoon tori-
alueella ja tuovat näin elämää. Ilman kiinteitä ra-
kenteita torille ei jäädä viipymään. 

Erityisen tärkeäksi havaittiin keskellä sijaitsevaa 
vanhan kiven aluetta ympäröivän pinta-alallisesti 
laajan vyöhykkeen muokkaamista erilaisilla ak-
tivoivilla ja siirrettävillä irtoelementeillä eri ikä- ja 
käyttäjäryhmiä ajatellen.

Tuomaristo painotti arvioinnissaan torikaupan ja 
muiden toimintojen monipuolista mahdollistumis-
ta ympäri vuoden.

3.4 Kauppatorin historian esiintuominen

Historian esiintuominen oli huomioitu töissä monin 
eri tavoin ja ratkaisun. Historiallisia aikakausia ja 
kerrostumia tuotiin esiin mm. vanhojen kivien la-
donnalla ja kasvillisuuden kerrostumilla. Historian 
luontevalla tavalla esiin tuominen osoittautui suun-
nittelutehtävässä erityisen haasteelliseksi. Ratkai-
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sut, joissa vanhojen talonpohjien sijainnit oli kuvat-
tu torin kivipinnoissa, arvioitiin hauskasta ideasta 
huolimatta torin tulevien käyttäjien käytännössä 
vaikeiksi hahmottaa. Osan esitetyistä tavoista käyt-
tää vanhaa kiveä arveltiin jäävän tarpeettomasti 
vähälle huomiolle. Parhaimmillaan alueen men-
neisyys ja ajan kerrostumat oli kuitenkin onnistuttu 
tuomaan osaksi kokonaisratkaisua vaivattomasti 
ja luontevasti.

Kilpailun tehtävänannossa esitetty toive vanho-
jen kivien käytöstä johti useat kilpailuehdotukset 
ratkaisuihin, jossa alueelle oli esitetty moninaisia, 
vaihtelevia kiveyksiä ja osin keskeisillekin alueil-
le epätasaisia kiveyspintoja. Kivipintojen tiheäksi 
suunniteltu vaihtuvuus arvioitiin kuitenkin lopputu-
loksissa rauhattomaksi ja käyttäjän näkökulmasta 
epämukavaksi tai jopa esteettömyyttä vaikeutta-
vaksi ratkaisuksi.

3.5 Erilaisten ikä- ja käyttäjäryhmien huomioimi-
nen kilpailuehdotuksessa

Parhaissa ehdotuksissa eri ikä- ja käyttäjäryhmien 
huomioiminen ilmeni työn läpäisevänä turvalli-
suus-, esteettömyys- ja viihtyisyysajatteluna. Tär-
keitä käyttäjäryhmiä oli ajateltu torikauppiaista ja 
polkupyöräilijöistä satunnaisiin matkailijoihin ja 
ohikulkijoihin sekä eri ikäryhmiä lapsista ikäihmi-
siin. Esteettömyyden kannalta ehdotuksissa ei ol-
lut piirteitä, joita ei voisi viimeistään suunnitelmien 
tarkentuessa ratkaista. 

3.6 Elävyys ja toiminnallisuus eri vuorokauden- 
ja vuodenaikoina

Useissa ehdotuksissa oli tunnistettu erityisesti tal-
viajan haasteet torin toiminnallisuudelle. Tärkeä 
keino ympärivuorokautisen ja -vuotisen vetovoi-
man vahvistamiselle on laadukkaan valaistuksen 
toteuttaminen. Tässäkin vähäeleisyys yhdistettynä 

Havainnekuva Bon Temps-kilpailuehdotuksesta.
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muunneltavuuteen ja korkeatasoiseen tekniikkaan 
tuotti parhaat tulokset valaistuksen koetun miellyt-
tävyyden kannalta.

Päivittäisen elävyyden näkökulmasta torikaupan 
edellytysten parantaminen myös pimeään aikaan 
osoittautui keskeiseksi.

3.7 Erityiselementit

Kilpailutöiden tuli esittää torisuunnitelmaansa 
ratkaisu joukkoon kilpailuohjelmassa mainittuja 
erilliselementtejä: vesiaihe, esiintymislava, luiste-
lualue, valaisimet ja valaisinpylväiden muotoilu, 
bussien lataustolpat, istutukset, istutusaltaat ja 
portaat, kauppatorin historian esiintuominen, kiin-
teät penkit ja muut kadunkalusteet, mainospylonit 
ja ilmanlaadun mittausasema.

Vesiaiheelle oli esitetty töissä hyvin erilaisia ratkai-
suja. Toisissa töissä vesiaiheen suunnitteluun oli 
panostettu. Osassa töitä vesiaiheen käsittely oli 
vaatimattomampi. Erityisesti ehdotukset, joissa va-
loa, veden suihkua, ääntä ja väriä oli mahdollista 
yhdistellä ja säätää, loivat kiehtovuutta ja vetovoi-
maisuutta torille. 

Kilpailuohjelmassa esiintymislavalle annettiin 
mahdollisuus olla joko kiinteä tai siirrettävä ja osit-
tain purettava esimerkiksi katoksen osalta. Esiin-
tymislavat eri ehdotuksissa olivat keskenään hyvin 
erilaisia ja sijoittuvat torin eri osiin. Lavojen käyttö-
kelpoisuutta ja käytännöllisyyttä, esim. säänkestä-
vyyttä ja käytettävyyttä vaikeissa sääolosuhteissa 

ei oltu ratkaistu riittävän perusteellisesti ehdotuk-
sissa. Suurten tapahtumien tuottaminen nähtiin 
vaikeaksi näillä lavoilla ja vaihtoehdoksi jääkin 
isoimpien tapahtumien toteuttaminen kulloisinkin 
erityisratkaisuin.

Joissain kilpailutöissä esitetyillä pienillä lavoilla 
haettiin spontaanien tapahtumien mahdollistamis-
ta ja intiimiä tunnelmaa. Isoja tapahtumia varten 
suunnitelmat esittävät erillisen ison lavan tuomis-
ta. Tällöin pystyttämisen mahdollistaa avoimeksi 
jätetty torialue. Melkein kaikissa töissä paikka isol-
le lavalle oli osoitettu ortodoksikirkon eteen, mitä 
pidettiinkin parhaana paikkana lavalle, kunhan 
ratkaisulla ei pysyvästi peitetä ortodoksikirkon ar-
vokasta asemaa.

Luistelualueiden suunnittelussa tärkeänä kritee-
rinä pidettiin talvisen ja houkuttelevan toritunnel-
man luomista ja torin lämmitysjärjestelmän huomi-
oimista suhteessa luistelualueeseen.

Töissä esitetyt valo- ja valaisinrakenteiden muo-
toilu ei vakuuttanut tuomaristoa kertaheitolla. 
Hyviäkin suunnitteluratkaisuja kuitenkin löytyi. 
Valaistusratkaisut poikkesivat muotokieleltään 
ja arkkitehtuuriltaan toisistaan. Töissä esitettiin 
esimerkiksi historiallisten rakennusten korosta-
mista valaisulla, projisointeja ja pelillisyyttä sekä 
kalusteisiin integroituja valaisimia. Penkkien alle 
ja käyttäjän tasoon integroitu valaistus nähtiin 
miellyttävänä. Muutamissa ehdotuksissa luotiin 
mahdollisuuksia myös tapahtumavalaistukselle. 
Hyväksi malliksi osoittautui maltillinen ja hyvällä 

Saariston sydän-kilpailuehdotuksen esimerkkiratkaisuja.



10

tekniikalla säädettävissä oleva arkivalaistus, jota 
vain erityistapahtumissa voidaan täydentää villin 
kauniiksi festivaalimaiseksi valospektaakkeliksi.

Valaisinpylväiden muotoilussa nähtiin eri töiden vä-
lillä variaatioita. Osassa töistä valaisinpylväät olivat 
muotokieleltään huomiota herättäviä, toisissa taas 
hillittyjä ja sirompia. Jälkimmäisten katsottiin huo-
maamattomampina sopivan toritilaan paremmin. 
Joidenkin pylväiden, esim. mastomaisen mallin käy-
tännöllisyys mietitytti. Samoin se, saadaanko sirois-
ta valaisinrakenteista riittävästi valoa.

Kaupunkivihreä on tärkeä viihtyvyyttä tuova ele-
mentti. Kauppatorille istutuksia harkittaessa jou-
dutaan jatkuvasti tasapainoilemaan lisääntyvän 
viihtyisyyden ja torin historiallisen istutuksetto-
man luonteen välillä. Kilpailuehdotuksissa ilmeni 
selvä pyrkimys torin vehreyttä lisääviin ratkaisui-
hin.

Kasvillisuuden osalta joissain ehdotuksista oli kui-
tenkin selviä virhearviointeja. Vaikka männyt voi-
sivat jossain mielessä tuoda torille merellisyyttä 
ja saaristohenkeä, ovat ne ruutukaavamaisessa 
kaupunkiympäristössä kovin vieraita ja hoidon, 
roskaamisen ja siitepölyongelmien takia muuten-

kin epäonnistunut ratkaisu. Myös luontaisesti suu-
ret puulajit vaikuttavat vierailta ja rakenteellisesti 
hankalilta. Torialueella parhaiksi malleiksi puuston 
osalta osoittautuivat ratkaisut, joissa mitoituksel-
taan ja istutussyvyydeltään realistisiin istutusal-
taisiin on sijoitettu maltillisen kokoista lähinnä 
hedelmäpuiden mittakaavaista puustoa. Yliopis-
tonkadulla myös kookkaaksi kasvavat puut ovat 
mahdollisia.

Erityiselementtien onnistuneita ratkaisuja kuva-
taan yksityiskohtaisemmin ehdotuskohtaisissa ar-
vioinneissa.

3.8 Toteuttamiskelpoisuus

Kauppatorin rakennussuunnitelma on jo aiemmin 
päätettyjen ja toteutumassa olevien ratkaisujen 
osalta hyvin tarkka ja sitova. Tämän vuoksi tuo-
maristo arvioi töiden toteutusta myös teknisel-
tä kannalta. Lähes kaikissa töissä torin tekniset 
suunnitelmat oli huomioitu hyvin tai vähintäänkin 
riittävällä tavalla. 

Kilpailutyöryhmiä oli pyydetty myös esittämään kus-
tannusarvio suunnitelmalleen. Kustannusarviot oli 
kuitenkin laskettu hyvin eri tavoin. Osassa ehdotuk-

Saaristo-kilpailuehdotuksen esimerkkiratkaisuja.
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sista oli hinnoiteltu kaikki pyydetyt elementit kustan-
nusarvioon, osassa taas jätettiin elementtejä arvion 
ulkopuolelle. Pääosin kustannusarviot katsottiin esi-
tetyn oikeansuuntaisina ja toteutukselle kilpailuoh-
jelmassa mainitussa budjettiraamissa pitäytyen. 
Kaiken kaikkiaan töitä pidettiin toteuttamiskelpoisi-
na tai helposti toteuttamiskelpoisiksi kehitettävinä.

3.9. Yhteenveto

Torialueen monista isoista linjauksista, kuten lii-
kennejärjestelyistä, paviljonkien toteutustavasta 
ja torikiveyksestä on tehty ratkaisut jo asemakaa-
van ja yleisten alueiden suunnitelman yhteydessä. 
Eräänlaisena kaupunkilaisten yhteisen olohuo-
neen sisustusvaiheena toi nyt käyty suunnittelukil-
pailu kuitenkin huomattavaa lisäarvoa torikokonai-
suuden suunnitteluun. Tuomaristo pitää kilpailun 
tasoa hyvänä ja merkittävää lisäarvoa toteutuk-
seen tuottavana.
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4. EHDOTUSKOHTAINEN ARVOSTELU 
 

SAARISTO

Ehdotus perustuu neljään teemaan: luonnon-
kaunis, muuntuva, sosiaalinen, ikiaikainen. Esi-
merkiksi teema ”luonnonkaunis” ilmenee monin 
paikoin muotoilussa, kuten istutusaltaiden luo-
tomaisissa, ovaaleissa muodoissa. Vaikka saaris-
toaihe oli tuomariston mielestä työn kantavana 
teemana onnistunut ja Turkuun sinänsä sopiva, ei 
suunnitteluratkaisua pidetty kaupunkikuvallisesti 
kauppatorin miljööseen täysin sopivana.

Työssä toisen toripaviljongin viereen tuodaan is-
tutuksia, mikä luo viihtyisyyttä paviljonkien lähei-
syyteen.  Myös torialueen toiminnallisuus toimii 
näiden läpi torille asti. Kasvillisuus on kutsuva 
ja johdattaa kirkolle ja vesielementille. Nykyisel-

tä kävelykadulta saapujaa vehreys houkuttelee 
ja kutsuu liikkumaan torin suuntaan. Torin reu-
na-alueilla keitaiden ja kalusteiden muotoilu jat-
kaa tyylikkäästi paviljonkien arkkitehtuuria. Irto-
kalusteet antavat käyttäjilleen mahdollisuuden 
”hallita omaa tilaa”. Esitetty tiivis torikaupan si-
joittelu asettaa huoltoliikenteelle haasteita reit-
tien ja isojen huoltoautojen sijoittelun osalta.

Kilpailutyö pyrkii muista töistä poiketen luonno-
nomaisuuteen ja täten myös epäsymmetriaan. 
Ratkaisu on omaperäinen ja muodostaa mielen-
kiintoisen ja mieleen jäävän tahallisen kontrastin 
toriympäristössä muutoin vallitsevan ruutukaavan 
kanssa. Alueen istutuksiin tuotuja mäntyjä pidet-
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tiin kuitenkinkin haasteellisena toriympäristössä. 
Vesiaiheen idea ja sen muoto eivät puhuttele, ja 
kehittely on siten jäänyt puolitiehen.

Työssä esitetty ilmanlaadun mittauksen esiin tuo-
minen valaistuksen kautta nähtiin oivaltavana. Vi-
suaalisen mittauspisteen avulla kaupunkilaisten 
on mahdollista havainnoida ilmanlaatua. Tällä 
tavoin kaupunkilaiset voivat tulevaisuudessa ha-
vainnoida esimerkiksi kulkutapojen vaikutuksia 
kaupunki-ilmaan. Saaristoteema on läsnä myös 
työn valaistuskonseptissa ja valaisinpylväiden 
muoto ottaakin vaikutteita purjeveneiden mas-

toista. Ratkaisua pidettiin visuaalisesti turhan 
huomiota herättävänä ja moneen suuntaan kurot-
tavana.
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PEILI

Rohkea ja muista poikkeava ehdotus pyrkii luo-
maan vahvan uuden identiteetin kauppatorille. 
Työn kantava idea perustuu massiiviseen, jopa 
monumentaaliseen katokseen, jonka ympärille 
kaupunkikuvallinen ilme ja toritoiminnot jäsenty-
vät.  Konsepti eroaa muista kilpailutöistä sen suh-
teen, että se pyrkii jäsentämään torin mittakaavaa 
usealla eri tavalla uudelleen. Suunnitelmassa vi-
herrakennetta tuodaan merkittävästi torin puolel-
le, mikä pienentää torin keskialueen mittakaavaa, 
mutta lisää myös viihtyisyyttä. Näiltä osin ratkaisua 
pidettiin kiinnostavana ja onnistuneena. 

Monumentaalisen ja korkean katoksen alla on 
tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia. Katos luo 
suojaa paahteelta ja sateilta. Toisaalta katoksen 
tunnelma koettiin mittakaavansa vuoksi liikenne-
terminaalimaisena. Torin toiminnallisuuden näkö-
kulmasta kiinteä katos nähtiin haastavana: kes-
keisesti sijoitettuna katos jakaa torin avoimet tilat 
väkisin erillisiksi alueiksi ympärilleen ja keskittää 
toisaalta torikaupan toiminnot kokonaisuudessaan 
yhteen paikkaan keskelle toria. Edelleen katos vai-
keuttaa torikaupan huollettavuutta ja hajauttaa to-
rikaupan huoltoautojen sijoittelua. 
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Työn kuvauksessa mainitaan, että katos ei korkea-
na peitä näkymiä. Esitetyt näkymäkuvat kuitenkin 
viestivät päinvastaista, vaikka kävelijän silmin ja 
katoksen alla eri suuntiin katsoen peittovaikutus-
ta ei olisikaan – katos vaikuttaa merkittävästi mm 
ortodoksikirkon asemaan ja merkitykseen torinäky-
mässä syöden siltä kaupunkikuvallista painoarvoa. 
Samoin toritilalta perinteisesti odotettu avoimuus 
menetetään. 

Katos oli kustannusarviossa esitetty optiona ja se 
näin ollen se ylitti kilpailuohjelmassa annetun bud-
jetin.

Valaistusta on mietitty huolella ja pelkistetyt valai-
sinpylväät toimivat. Idea vesisuihkuista videopro-
jisointeineen tuo tilaan vaihtuvaa elämyksellisyyttä 
ja spektaakkelimaisuutta.
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SAARISTON SYDÄN

Selkeä, varmalla otteella tehty, esteettisesti laadu-
kas ja käytettävyydeltään monipuolinen ehdotus. 
Kauniisti muotoillut portaat kutsuvat viivähtämään.
 
Kilpailuehdotuksessa on tutkittu ja käyty tarkkaan 
läpi torin toiminnallisuutta eri vuodenaikoina ja 
eri tilanteissa. Lopputuloksena syntyy toiminnalli-
suudeltaan hyvä kokonaisuus. Ehdotuksessa Yli-
opistonkadun ja torin yhteyteen ehdotetaan kahta 
suurempaa puistosaareketta, joiden eteen avautuu 
torin ja kadun yhteen liittävä istuskeluporras. Por-
taiden alaosasta aukeaa taidokkaasti suunniteltu 
saaristohyppelyyn kutsuva kokonaisvaltaisena tai-
deteoksena toimiva vesiaihe, joka ottaa idean Turun 
saaristosta ja sen monista paikoista.

Kilpailutyö ei ehdota kiinteitä rakenteita torin 
keskipisteen suuntaan, vaan rakenteet pysyvät 
torin sivuilla. Tämä nähtiin perusratkaisuna toi-
mivimpana ja tulevaisuuden tarpeisiin helpoiten 
muokkautuvana. Ehdotuksen nähtiin synnyttävän 
uuden kauppatorin vaivattomasti ja tyylikkäästi. 
Torialueelle tuodaan näkyviin vanhat diagonaali-
yhteydet, jotka toimivat esteettöminä reitteinä to-
rin läpi. Alueen menneisyys ja ajan kerrostumat on 
onnistuttu tuomaan työssä osaksi kokonaisratkai-
sua vaivattomasti ja luontevasti. Vanhan kaasulyh-
dyn ja diagonaaliyhteyksien palauttaminen osaksi 
kauppatorin ja ”Turun henkeä” toimivat. Istutusten 
kirsikkapuiden koettiin tuovan kuvauksellisuuten-
sa vuoksi torille keväisin vetovoimaisuutta. Puis-
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tikkoon esitetyn kivituhkan soveltuvuus alueelle 
kuitenkin epäilytti, sillä kivituhka kulkeutunee puis-
tikosta torialueelle ja pyöräilyreitille.

Työssä valaistus on ansiokkaasti integroitu istutus-
altaisiin ja muihin kalusteisiin ihmisen mittakaa-
vaisena. Myös työn kausivalaistusajatusta pidetiin 
viehättävänä ja vanhaa kaasulyhtyä talvisin kävi-
jöitä puoleensa houkuttelevana elementtinä. Työn 
pelkistetyt valaisinpylväät toimivat, eivätkä lähde 
kilpailemaan muiden elementtien kanssa. Myös 
vesielementin valaiseminen nähtiin työssä hyvänä 
ratkaisuna. 

Ehdotuksen esiintymislava on esitetty yleissuunni-
telman mukaisena. Lava vaatii kuitenkin jatkoke-
hittelyä muun muassa säänkestävyyden puolesta. 
Luistinrata ja sen sijoittuminen keskelle toria on 
onnistunut. Talvikaudelle tarvitaan vetovoimaa, 
jota tällä saavutetaan.

Työssä torialueelle tuodaan uusina toiminnallisina 
elementteinä muun muassa pöytätennis. Pöytä-
tenniksen sijoituspaikkaa pidettiin ongelmallisina 
turvallisuusnäkökulmasta. Aktivoivien ja toimin-
nallisten elementtien tuomista alueelle pidettiin 
kuitenkin virkistävänä ja aluetta elävöittävänä. 
Ehdotuksessa torin kulmiin sijoittuvat mainospy-
lonit hyödynnettiin tapahtumiin, saaristoon ja his-
toriaan liittyvän Turku-infon jakamiseen. Ajatusta 
pidettiin hyvänä ja kulttuuripääkaupungin askelia 
jatkavana.

Torikaupan sijoittelu luo selkeät huoltoliikenteen 
reitit ja isojen huoltoautojen sijoittelun.

Ehdotuksessa oli hinnoiteltu kaikki pyydetyt elemen-
tit kustannusarvioon, minkä myötä kustannusarvio 
ylittyy. Tuomaristo totesi bussien lataustolppien kuu-
luvan kuitenkin eri budjettiin, eikä niitä olisi tarvin-
nut sisällyttää tähän kustannusarvioon.
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TURUN TOREILLA

Kilpailuehdotuksen visio perustuu menneisyyden, 
nykyhetken ja tulevaisuuden kohtaamiseen Turun 
torilla. Torikiveykseen tuodut kuviot kertovat his-
toriallisesta kaupunkirakenteessa, joka korostuu 
myös ehdotuksen torisuunnitelmassa ja esimer-
kiksi torikojujen sijoittelussa. Ehdotus esittää myös 
torin luoteiskulmalla vielä tekemättömien arkeo-
logisten kaivausten ottamista osaksi torin toimin-
taa. Työ ehdottaa kaupunkilaisten osallistamista 
kaivamiseen. Hienosta ideoinnista ja konseptoin-
nista huolimatta ehdotuksen pelättiin jäävän liian 

teoreettiseksi, vaikeasti toteutettavaksi ja arjen toi-
minnasta irralliseksi. Lisäksi torikaupan toteutuk-
sen nähtiin muistuttavan liiaksi torin sijaan kaup-
pakatua.

Kilpailutyön kasvillisuuden suunnittelussa huomi-
oidaan historialliset aikakaudet ja ilmennetään his-
toriallista kerroksellisuutta istutuksissa. Leikatut 
lehmukset kirkon molemmin puolin korostavat mo-
numentaalisuutta ja viittaavat tyylikkäästi vanhaan 
kaupunkikulttuuriin. Lehmusten soveltuvuutta to-
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riympäristöön pidettiin kuitenkin kyseenalaisena 
puissa elävien, puiden alla olevia pintoja tahmaa-
vien lehmuskirvojen vuoksi.

Ehdotuksessa on panostettu kalusteiden muotoi-
luun ja niiden pehmeä muotokieli on johdonmukai-
sesti viety läpi koko sarjan. Mahdollisuus lämmittää 
istuimia parantaa niiden ympärivuotista käytettä-
vyyttä. Työssä on paneuduttu valaistuskonseptiin. 
Valaisinpylväät nähtiin kuitenkin dimensioiltaan 
liian paksuina.

Myös esiintymislavalle on mietitty työssä tarkka 
konsepti. 

Torikaupan huoltoliikenne hajaantuu sekä reittien 
että isojen ajoneuvojen osalta laajalle alueelle.
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BON TEMPS

Kilpailutyön visio perustuu ajatukseen Kauppa-
torista modernina, Turun perinteitä heijastavana 
tilana. Tori jaetaan suunnitelmassa pienempiin 
toiminnallisiin osiin. Työssä torin korkoasemia oli 
muutettu, eikä ehdotusta voisi tämän vuoksi suo-
raan sellaisenaan toteuttaa. Tuomaristo totesi, että 
tämä olisi kuitenkin teknisesti ratkaistavissa koko-
naisidean kärsimättä kohtuuttomasti.

Historiallista monikerroksellisuutta ja ajattelua 
tuodaan ehdotuksessa esiin kiveys- ja kasvillisuus-
konseptien avulla. Kiviladontojen moninaisuutta ja 

tiuhaa vaihteluväliä pidettiin kuitenkin käytettävyy-
den ja esteettömyyden kannalta hankalina.

Työssä esitetyn jykevän esiintymislavan siirrettä-
vyys epäilytti tuomaristoa. Ehdotuksen ansioiksi 
nähtiin Yliopistonkadun ja torin reuna-alueiden kä-
sittely. Reuna-alueiden istuinnurkkausten todettiin 
synnyttävän mukavaa oleskelutilaa torille. Yliopis-
tonkadun promenadi luo puiden katveeseen miel-
lyttävän tunnelman. Katoksen portaittainen raken-
ne on arkkitehtonisesti selkeä ja vahva. Sen sijaan 
torin keskialueen suunnittelu näyttäytyi heikkona, 
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asettelu ei houkuttele liikkumaan. Toisaalta torin 
keskialue mahdollistaa erilaista muuntuvia toimin-
toja, koska siihen ei sijoiteta kiinteitä rakenteita. 
Torikaupan sijoittelu mahdollistaa selkeät huolto-
liikenteen reitit ja isojen huoltoautojen sijoittelun.

Tyylikäs ja ajatuksia herättävä vesitaideteos am-
mentaa ideansa ilmastonmuutoksesta ja saaris-
tosaariteemasta. Teoksessa vesi nousee ja laskee 
hitaasti, maan tullessa esiin veden korkeuden 
vaihtelussa.  Kilpailutyössä hulevesien imeyttämis-
tä hiekkapintaiseen kävelyraittiin pidettiin hyvänä 
ideana, mutta samalla hiekka kulkeutunee vesiele-
menttiin.
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5. KILPAILUN TULOS 

5.1 Kilpailun tulos

Kilpailun tuomaristo päätti yksimielisesti palkinto-
jen jaosta seuraavasti: 

1. palkinto 20 000 € (alv 0%) ehdotukselle Saaris-
ton sydän.

Muille suunnitteluryhmille maksetaan palkkiona 
7 500€ (alv 0%).

5.2 Tuomariston suositukset jatkosuunnittelulle

Kilpailun tuomaristo suosittelee yksimielisesti 
ehdotuksen ”Saariston sydän” valitsemista jat-
kosuunnittelun pohjaksi. Työ on sellaisenaan to-
teutukseen tähtäävän suunnittelun pohjaksi sopi-
va, mutta suunnitelman tarkentuessa tuomaristo 
esittää huomioitavaksi seuraavia asioita:  

• Pyöräilymahdollisuuden ja esiintymislavan yh-
teensovittamiselle Yliopistonkadulla tulee löy-
tää sopiva ratkaisu, joka varmistaa kulkuym-
päristön toimivuuden tapahtumatilanteissakin 
kaventamatta haitallisesti kulkualuetta. Puis-
tikkoon esitetylle kivituhkalle tulee löytää toi-
nen vaihtoehto, sillä se kulkeutunee liian her-
kästi puistikosta torialueelle ja pyöräilyreitille. 
Jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös iso-
jen tapahtumien toteutus ja niiden tilaa vievät 
elementit, kuten tekniikka, isot näytöt ja esiin-
tymislavan takatila esiintyjille. Lisäksi esiinty-
mislavan säänkestävyys tulee huomioida.

• Torisuunnitelman edellyttämien pyöräpaikoi-
tuksien sijoittaminen torialueelle. Pyöräpark-
kien suunnittelussa tulisi huomioida erilaisille 
pyörille (peruspyörien lisäksi esimerkiksi tava-
rapyörät) soveltuvat toimivat kiinnitysratkaisut. 
Lisäksi jatkosuunnittelussa olisi hyvä tuoda 
potkulautaparkkeja toritilaan ja sen läheisyy-
teen. 

• Vesi-aihetta tulee kehittää esteettömyys, tur-
vallisuus ja toiminnallisuus huomioiden. Jat-

kosuunnittelussa tulee ratkaista vesiaiheen ja 
vesisuihkujen selkeä erottaminen ja merkintä 
muusta esim. liukkauden ja kastumisen vält-
tämiseksi. Täten alueen toimivuus vesiaiheen 
alueella tulee varmistaa kaikissa käyttötilan-
teissa ja erilaisten käyttäjien näkökulmasta. 
Myös vesiaiheen huolto ja ylläpito tulee huomi-
oida.

• Tuomaristo suosittaa kilpailutyössä ehdo-
tettujen 1800-luvun ratkaisua mukailleiden 
diagonaaliyhteyksien toteuttamista alueel-
le. Tällä tuetaan esteetöntä ja helppoa liik-
kumista. Suunnitteluratkaisua tulee tut-
kia tältä osin yhteistyössä museon kanssa.

• Paviljonkien ja torin keskialueen väliin sijoittu-
vaa vyöhykettä tulee tutkia tarkemmin. Työssä 
vyöhykkeelle sijoittuvilla pienillä ratkaisuilla ja 
toimintojen sijoittumisella on pyritty rajaamaan 
toria. Jatkosuunnittelussa tuleekin edelleen 
kiinnittää huomiota siihen, miten irtokalus-
teiden sijoittamisella yms. ratkaisuin voidaan 
parantaa torin tunnelmaa. Tässä yhteydessä 
tulee kiinnittää huomiota pelialueiden turvalli-
suuteen ja sijoittamiseen. 

• Kasvillisuussuunnitelmaa tulee kehittää 
eteenpäin yhdessä kaupungin asiantuntijoi-
den kanssa. 

• Yleisön töistä jättämät kommentit ja niissä 
esiin nousevat hyvät havainnot tulee vielä käy-
dä ajatuksella läpi, sillä ne voivat tuottaa jat-
kosuunnittelulle tärkeitä oivalluksia.  

• Torialueelle sijoitettavilta penkeiltä toivotaan 
monimuotoisuutta. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida, että tori tarjoaa myös esteettömyys-
vaatimusten mukaisia kalusteita. Suunnitelmia 
ja sopivia ratkaisuja on mahdollista täsmentää 
esteettömyyskoordinaattorin kanssa. 

Ilmanlaadunmittauspistettä ja ilmanlaadun esi-
tystapaa tulee jatkokehittää vuorovaikutteiseen 
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suuntaan. Myös mittausaseman sijainti tulee su-
unnitella sopivaan kohtaan kaupungin asiantunti-
joiden kanssa. 

• Historiasta muistuttava kaasuvalaisin on tär-
keä osa valitun suunnitelman visuaalista ilmet-
tä. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa kaasu-
lyhdyn toteuttamiseen tyylikäs rekonstruktio 
ja teknisesti sopiva ja nykypäivän vaatimuksia 
vastaava valaistusratkaisu. Suunnitelmassa 
esitetty valaistuksen mittakaava ja tasot toi-
mivat hyvänä lähtökohta toteutukselle. Jat-
kosuunnittelussa tulee kuitenkin varmistaa va-
laistusratkaisun muuntautuminen ja toimivuus 
tekniikan kehittyessä 

• Mainospyloneiden jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida uusi opastusjärjestelmä. Tämän li-
säksi tapahtumainfon jakamisen suhteen on 
hyvä käydä keskustelua kulttuuri- ja tapahtu-
matoimijoiden kanssa, jotta pylonit palvelevat 
suunniteltua tarkoitusta.

• Suunnitteluratkaisujen kustannukset tulee tar-
kistaa ja varmistaa, että ne pysyvät annetussa 
budjetissa.

5.3 Tekijätiedot 

Kilpailun tuomaristo avasi ehdotusten nimikuoret ja 
niistä tekijöiksi osoittautuivat seuraavat työryhmät:

1.palkinto Saariston sydän 

Tekijät:

Sigge Arkkitehdit Oy/
Pekka Mäki, arkkitehti SAFA
Rickard Ramberg, arkkitehti

LOCI maisema-arkkitehdit Oy/
Milla Hakari, maisema-arkkitehti, MARK
Veera Tolvanen, maisema-arkkitehti, MARK

Valoa Design Oy/
Roope Siiroinen, valaistussuunnittelija
Antti Hiltunen, valaistussuunnittelija

NL-Rakennuslaskenta Oy/
Antti Narvia, rakennusinsinööri

Tekijänoikeuden haltijat:

Sigge Arkkitehdit Oy
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
Valoa Design Oy

Muut kilpailuehdotukset:

Bon Temps

Tekijät:

Tomi Jaskari, arkkitehti SAFA
Simo Lahtinen, muotoilija AMK
Anssi Lauttia, arkkitehti SAFA
Laura Hietakorpi, maisema-arkkitehti, 
arkkitehti SAFA
Meri Wiikinkoski, arkkitehti SAFA

Tekninen asiantuntija:
Antti Lehikoinen, sähkövoimatekniikan insinööri, 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

Tekijänoikeuden haltijat:

Anssi Lauttia
Nembi Oy
Simo Lahtinen: valaisimet ja kadunkalusteet

Peili

Tekijät:

Arto Heiskanen, WhiteNight Lighting Oy
Heidi Hyytiäinen, Pentagon Design Oy
Piia Kuusiniemi, LOCI maisema-arkkitehti Oy
Essi Peltola, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
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Joonas Saaranen, WhiteNight Lighting Oy
Jaakob Solla, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Niilo Tenkanen, LOCI maisema-arkkitehti Oy
Stefanos Theodorou, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Simon Örnberg, Pentagon Design Oy

Tekijänoikeuden haltijat:

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
WhiteNight Lighting Oy
Pentagon Design Oy

Saaristo

Tekijät:

INARO Oy/
Anna-Kaisa Aalto, pääsuunnittelija, 
maisema-arkkitehti
Anni-Mari Anttola, maisema-arkkitehti
Sami Heikkinen, arkkitehti
Ville Mellin, arkkitehti
Timo Paananen, arkkitehti
Antti Lehto, arkkitehti

Lighting Design Collective Oy/
Riku Pirtilä, Lighting Designer

Tekijänoikeuden haltijat:

INARO Oy
Lighting Design Collective Oy: valaistussuunnittelu

Turun toreilla

Tekijät:

VSU maisema-arkkitehdit Oy (pääsuunnittelija, 
maisemasuunnittelu, torin rakennelmat ja katok-
set, kasvillisuus): Outi Palosaari, Katri Nuutinen, 
Saara Oilinki, Otto Heinonen

Avustajat: Sami Kaleva, Elina Lindholm

Valaistus: Jari Vuorinen, Lighting design collective Oy

Kalusteet: Samuli Naamanka, Reseptori Oy 

Tekijänoikeuden haltijat:

VSU maisema-arkkitehdit Oy
Lighting design collective Oy
Reseptori Oy

5.4 Arvostelupöytäkirjan allekirjoitus

Kilpailun tuomaristo hyväksyi arvostelupöytäkirjan.

Turussa 2.6.2020

Timo Hintsanen
Paula Keskikastari
Tomi Hangisto
Mikaela Sundqvist
Heli Järvelä 
Ted Schauman
Jouni Lehtomaa

Meri Lampinen, sihteeri



KAUPPATORIN
SUUNNITTELU-
KILPAILU

YLEISÖN
KOMMENTIT
YHTEENVETO



KILPAILUTÖIDEN KOMMENTOINTI

• Turun kauppatorin suunnittelukilpailun kilpailutöitä sai kommentoida vapaasti 13.–21.5.2020 välisen ajan Turun 
kaupungin Kerro kantasi -palvelussa. Palvelussa oli myös mahdollista nähdä ja kommentoida muiden antamaa 
palautetta suunnitelmista.

• Kilpailua kuvattiin sivustolla seuraavasti:

• Kilpailutehtävänä oli laatia idearikas, toiminnallinen, visuaalisesti kiinnostava ja korkeatasoinen 
kokonaissuunnitelma Turun Kauppatorille. Suunnitelman tulee nivoa yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää 
näille yhtenäinen visuaalinen yleisilme. Torisuunnitelmalta haetaan toiminnallisuutta ja torille toivotaan 
muodostuvan paikkoja, jotka palvelevat erilaisia käyttäjiä ja tilanteita.

• Kilpailutöissä tulee huomioida myös alueen ympärivuotinen käyttö, esteettömyys ja torikauppiaiden kulkureitit.

• Sivustolla kysyttiin: 

• Mitä mieltä olet kilpailuehdotuksista? Mikä niissä on hyvää? Mitä muuttaisit?



KAIKKI KOMMENTIT

• Yhteensä kilpailutöistä annettiin 1403* kommenttia

• Kommentit kilpailutöittäin:

• Bon Temps: 154 kpl

• Peili: 195 kpl

• Saaristo: 197 kpl

• Saariston sydän: 709 kpl

• Turun toreilla: 148 kpl

• Kommenteista nousevat keskeiset teemat ja niistä esitetyt lukumäärät (esim. positiiviset kommentit ja 
muutosehdotukset/negatiiviset kommentit) kertovat suuntaa-antavasti kommenttien luonteesta.

*Huom. Kommenteissaon mukana sekä varsinaiset kommentit ja näihin annetutns. jatkokommentitsellaisenaan. Tämävaikuttaa kommenttien tulkintaan – kukin kommentti on tulkittu yksittäisenä
kommenttina ja mikäli kommentin luonnetta on vaikea tulkita (esim. jatkokommentit), ei näitä ole tulkittu positiivisiksi tai negatiivisiksi.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
BON TEMPS

• Yhteensä 154 kommenttia

• Noin 50 kommentissa annettiin kilpailutyöstä 
pelkästään positiivista palautetta ja näistä 
suurimmassa osassa kilpailutyötä pidettiin 
parhaana tai vähintään toisiksi parhaana 
vaihtoehtona.

• Lisäksi muita kommentteja, joissa oli mm. 
todettu sekä positiivisia että kehitettäviä/ 
negatiivisia asioita tai pelkästään 
kehitysehdotuksia/negatiivisia huomioita 
työstä.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
BON TEMPS

Hyvää:

• Historian huomioiminen ja esiintuominen 
(uusiokäytetty katukivetys)

• Vesiaiheen innovatiivisuus

• Puusto, istutukset

• Tyylikäs ilme

Huonoa/kehitettävää:

• Esiintymislavaa pidettiin epäonnistuneena 
ratkaisuna (koko, muoto ja sijainti ortodoksikirkon 
edessä)

• Tavanomaisuus, tylsyys, ”ei inspiroi”

• Värimaailman räikeys

Jakaa mielipiteet:

• Katukiveys: uusikäytetyn katukivetyksen ja 
historiallisen tielinjan osoittamisen ideaa 
arvostettiin, mutta monet olivat huolissaan 
esteettömyydestä

Muita huomioita:

• Esiintymislava mainittiin monissa kommenteista, 
enimmäkseen negatiivisessa yhteydessä



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
PEILI

• Yhteensä 195 kommenttia

• Noin 50 kommentissa annettiin kilpailutyöstä annettu 
pelkästään positiivista palautetta ja näistä 
suurimmassa osassa kilpailutyötä pidettiin parhaana 
tai vähintään toisiksi parhaana vaihtoehtona.

• Lisäksi muita kommentteja, joissa oli mm. todettu 
sekä positiivisia että kehitettäviä/negatiivisia asioita 
tai pelkästään kehitysehdotuksia/negatiivisia 
huomioita työstä.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
PEILI

Hyvää:

• Vehreys, puistomaisuus, istutusten runsaus

• Oleskelutilat (mm. keinut)

• Avoimen tilan pienentäminen 
(viherrakentaminen, katos)

Huonoa/kehitettävää:

• Katos enemmistön mielestä huono ratkaisu: 
liian hallitseva eikä sovi ympäristöön

• Mittasuhteiden epäsuhtaisuus

• Liian moderni ilme historialliselle paikalle

• Kolkko ilme

Jakaa mielipiteet:

• Osa kommentoi katoksen olevan käytännöllinen, 
sillä se mahdollistaa ympärivuotisen käytön 
(suojaa sateelta/paahteelta), pienentää avointa 
tilaa tai on muutoin mielenkiintoinen. Osa piti 
katettua tilaa hyvänä ideana, mutta 
suunnitelmassa esitetty katos ei miellyttänyt.

Muita huomioita:

• Suunnitelmassa nähtiin yleisesti ottaen paljon 
hyvää, mutta osa totesi kokonaisuuden arvioinnin 
hankalaksi katoksen ollessa keskiössä. 



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTO

• Yhteensä 197 kommenttia

• Yli 100 kommentissa annettiin kilpailutyöstä 
pelkästään positiivista palautetta ja näistä 
selvästi suurimmassa osassa pidettiin työtä 
parhaana tai vähintään toisiksi parhaana 
vaihtoehtona.

• Lisäksi muita kommentteja, joissa oli mm. 
todettu sekä positiivisia että kehitettäviä/ 
negatiivisia asioita tai pelkästään 
kehitysehdotuksia/negatiivisia huomioita työstä.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTO

Hyvää:

• Toimiva ja selkeä kokonaisuus

• Saaristoidentiteetin korostaminen

• Turkuun sopiva

• Luovuus

• Kauneus, seesteisyys

• Viihtyisyys

• Luonnollisuus

• Toimintojen jäsentely: avointa tilaa ja 
rakennelmia sopivassa suhteessa. Rakennelmat 
eivät liian hallitsevia tai moderneja.

• Torimaisuus

• Yhdistää sopivasti vanhaa ja uutta

• Uniikit kalusteet (mm. Turku-tuolit)

• Muunneltava esiintymislava

• Luodot

• Valaistus



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTO

Huonoa/kehitettävää:

• Osa koki, ettei mäntypuusto sovellu torille

• Valaisimet eivät miellyttäneet osaa

• Pyöräilijöiden parempaa huomiointia (pysäköinti, reitit) toivottiin muutamissa kommenteissa

Jakaa mielipiteet:

• Kalusteet: osan mielestä eivät sovi ympäristöön, osa piti kalusteista

• Yksinkertaisuus – hyvässä ja pahassa

• Saariston tuominen keskustaan (mm. männyt). Useat pitivät vehreydestä, mutta toivoivat muunlaista puustoa. Osa 
arvosti ”saaristoluonnon” rohkeaa tuomista torille.

• Luodot: osa piti luonnollisina, osa ”tekemällä tehtyinä”

• Vesiaihe osan mielestä liian suuri/hallitseva/staattinen ja osan mielestä kaunis ja maisemaan sopiva



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTON SYDÄN

• Yhteensä 709 kommenttia. Saariston Sydän –
kilpailutyö sai enemmän kommentteja kuin muut
kilpailutyöt yhteensä.

• Yli 600 kommentissa oli pelkästään positiivisia
kommentteja työstä ja reilusti yli 500 
kommentissa pidettiin työtä parhaana
kilpailutyönä.

• Lisäksi muita kommentteja, joissa oli mm. 
todettu sekä positiivisia että 
kehitettäviä/negatiivisia asioita tai pelkästään 
kehitysehdotuksia/negatiivisia huomioita työstä.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTON SYDÄN

Hyvää:

• Kulkureitit (diagonaaliyhteydet): historian kunnioitus ja 
käytännöllisyys

• Kaasuvalaisin: historian kunnioitus

• Kauneus

• Tunnelmallisuus

• Selkeys, avoimuus/avaruus (mm. näkymien säilyminen 
kirkolle), toimintojen sijoittelu

• Kansainvälisyys/eurooppalaisuus (mm. suihkulähteet)

• Vanhan ja uuden sopiva yhdistelmä, historian 
kunnioittaminen ja ympäristöön sopiminen

• Rappuset/portaat: muotoilu sekä käytettävyys

• Toiminnallisuus, käytännöllisyys, viihtyisyys

• Toimivuus eri vuodenaikoina

• Monipuolisuus ja monikäyttöisyys

• Saaristomaisuus

• Toiminnallinen vesielementti

• Aitous, soveltuminen nimenomaan Turkuun

• Torimaisuus

• Eri käyttäjäryhmät huomioitu



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
SAARISTON SYDÄN

Huonoa/kehitettävää:

• Pääosa kehittämiskohteista liittyi kasvillisuuteen: monet toivoivat enemmän ja erilaisia puita/istutuksia/vehreyttä

• Osa toivoi enemmän penkkejä

• Joidenkin mielestä liikaa elementtejä/toimintoja, sekavuus

• Pyöräilijöiden parempaa huomiointia (pysäköinti, reitit) toivottiin muutamissa kommenteissa

Jakaa mielipiteet:

• Kirsikkapuut: monet pitivät, mutta toisaalta monet kommentoivat kirsikkapuiden kukkivan vain vähän aikaa; 
kommenteissa näkyi toiveina (monipuolisempi) kasvillisuus, joka näyttäisi hyvältä muulloinkin kuin keväisin

• Toimintojen runsaus

Muita huomioita:

• Heikoin kohta yleisön mielestä kasvillisuus



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
TURUN TOREILLA

• Yhteensä 148 kommenttia

• Suunnilleen sama määrä kilpailutyötä kannattavia 
tai muuten positiivisia kommentteja ja 
kehitysehdotuksia tai negatiivisia kommentteja –
kumpiakin noin 50 kpl.

• Lisäksi muita kommentteja, joissa oli mm. todettu 
sekä positiivisia että kehitettäviä/negatiivisia asioita.



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
TURUN TOREILLA

Hyvää:

• Historian esiintuominen/kunnioittaminen, 
vanhan kauppapaikan huomioiminen uniikilla 
tavalla

• Torimyynnin huomiointi

• Saaristoluonnon tuominen torille, vehreys, ei 
liikaa puistomaisuutta

Huonoa/kehitettävää:

• Kulkureitit eivät toiminnallisia

• Sekavuus, ahtaus

• Kalusteet (penkit) eivät miellyttäneet kaikkia

• Kolkkous, kylmyys

Jakaa mielipiteet:

• Havupuut

• ”Kadonneen kaupungin” vanhojen rakennusten paikat: 
osa arvosti ja osa piti tarpeettomina

• Torin jakaminen osiin

• Nupukivet: yhtäältä historian korostaminen, toisaalta ei 
esteettömiä

• Kiinteät torikojut: toiset arvostivat torimyyntiin 
panostamista, toiset kokivat kiinteät kojut jäykkinä



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO
KAIKKI KOMMENTIT

Nostoja kaikista kommenteista:

• Turun identiteetin korostuminen: useissa kommenteissa arvioitiin sopivatko kilpailutyöt nimenomaan Turkuun (Turun 
historia ja ympäröivät rakennukset, turkulaisten käyttämät reitit, Turun saaristo teemana ym.)

• Huoli häiriökäyttäytymisestä (vesiaiheiden, kasvillisuuden ym. sotkeentuminen)

• Erilaisten käyttäjien huomiointi koettiin tärkeäksi. Näkemyksiä torin ”roolista” oli kuitenkin joka lähtöön (torikauppa, 
kohtaamispaikka, oleskelupaikka, toiminnallisuus ja tapahtumat ym.)

• Liikkumisen toimivuutta arvostettiin

• Myös pyöräilijöiden huomioiminen tärkeää: reitit ja pysäköinti

• Monet arvostivat yksityiskohtia ja toivoivat torille jotain erityistä, ns. vetonaulaa – osa taas arvosti enemmän 
käytännöllisyyttä

• Havainnekuvien epärealistisuus ja epäilykset suunnitelmien toteutettavuudesta

• Miellyttäviä (visuaalisuus ja käytännöllisyys) penkkejä toivottiin useissa kommenteissa



YLEISÖN KOMMENTTIEN YHTEENVETO

• Eniten positiivisia kommentteja ja kannatusta sai yleisöltä kilpailutyö Saariston sydän. Työ sai 
positiivisia kommentteja huomattavasti eniten, ja useissa kommenteissa kilpailutyö todettiin parhaaksi.

• Seuraavaksi eniten positiivisia kommentteja sai kilpailutyö Saaristo.
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Tori iltavalaistuksessa.

Leikkaus 1:500 alatorilta Eerikinkadun suuntaisesti ortodoksikirkolle päin.

SAARISTO

Suunnitelman inspiraationa on maailman 
kaunein saaristo, Saaristomeri, jonka 
itseoikeutettu pääkaupunki Turku on.

Ehdotuksessamme tori ja meri liittyvät 
toisiinsa neljän teeman kautta: 

LUONNONKAUNIS

Elvyttävä ja rauhallinen turvasatama.

MUUNTUVA

Moni-ilmeinen ja yllättävä kaiken keskus.

SOSIAALINEN

Inspiroiva ja avoin uusille kohtaamisille.

IKIAIKAINEN

Kestäviä ja ajattomia ratkaisuja.
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LUONNONKAUNIS 

Suunnitelmassa torille tuodaan vihreyttä ja pehmeitä kaarevia muotoja, 
jotka kohoavat merestä kallioluotojen lailla. Leikkaamalla muotoillut männyt 
muistuttavat sitkeitä mutta kauniita, tuulten taivuttamia saaristomäntyjä. Myös 
muu lajisto henkii saaristoluontoa: kaareutuvat heinät, matalat pensaat ja kukat. 

Yliopistokadunkadun varrelle torin yläosaan istutetaan puistomaisia lehtolajeja, 
kookkaita ja lehteviä jalopuita sekä muutama pähkinäpensas. Ovaali vesiaihe 
heijastaa valoa ja portaikosta kantautuu solisevan veden ääni. 

Luotojen kyljessä on mäntypuisia penkkejä, joiden malli sekä epäsäännöllinen, 
silti aina yhdeltä sivultaan torin koordinaatistoon kiinnittyvä asemointi tuo 
mieleen rantaan huuhtoutuneet, aaltojen sileiksi hiomat ajopuut. Torin 12-metriset 
valaisinpylväät seisovat ryhdikkäinä kuin tammet ja niistä rakennetut entisajan 
laivojen mastot. 

MUUNTUVA 

Toritapahtumien tukikohtana toimii purjekankaista ja metallipilareista pystytettävä 
esiintymiskatos, jolle on torialueella useampi kiinteä pystytyspaikka. Näin voidaan 
valita kuhunkin tilaisuuteen sopiva, vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuva, 
auringon suuntaan nähden optimaalinen sijoitus.

Vesiaiheesta tulee moni-ilmeinen ja muuntuva kokonaisuus, jossa yhdistyy 
kävelytasolle laajeneva matala vesipeili, sumu- ja vesisuihkut, porrastuva 
vesiputous ja toritasolla oleva matala allas, jossa veden pinta nousee ja laskee 
veden kierron mukana. Valaistus kutsuu lapset leikkimään ja antaa vesiaiheelle 
uuden pimeän ajan ilmeen, missä sumut valaistaan pehmeillä väreillä. 

Torin liikuteltavana peruskalusteena on Turun oma torituoli, joka on metallinen, 
kevyt, pinottava ja kirkkain värein maalattu. Tuolin selkänojaan on leikattu kirjaimet 
“TURKU ÅBO”. Tuoleja käytetään kahviloiden ja ravintoloiden terasseilla sekä 
toritapahtumissa. Torituoleja saa myös ostaa omaksi kaupungin verkkokaupasta, 
vaikka matkamuistoksi. 

Liikuteltaviin torikalusteisiin kuuluu myös torin oma, malliltaan klassinen 
istutusruukku kausi-istutuksia varten. Ruukkuja voi hyödyntää tilaa rajaavina 
elementteinä mm. terassien reunoilla. 

SOSIAALINEN 

Torin suunnittelussa huomioidaan kaikenikäiset. Lapsia kiinnostavat kivetyt 
kumpareet, jotka kestävät kiipeilyä. Läpikuljettava vesiaihe yllättää: väistellään 
vesisuihkuja ja sumuun voi hetkeksi kätkeytyä. Veistosmaiset putkikellosoittimet, 
”Turun kirkon kellot”, kumisevat radiostakin tutulla ikiaikaisella nuotilla, mutta 
sävelkulku on torilla kävijän oma luomus.

Torilla kuulee monenlaista kieltä ja murretta. Pitkillä penkeillä voi seurata 
ihmisvilinää tai tavata tuttuja. Penkeillä on pieniä pöytätasoja torieväiden 
syömistä varten. Polveileville ja ristikkäisille penkeille syntyy pieniä suojaisia 
kohtaamisen paikkoja keskelle suurta ja avaraa toria. Avoin tori on kesäisin kuuma 
ja paahteinen. Penkkejä ja oleskelun paikkoja on sijoitettu myös varjoon ja puiden 
katveeseen.

Torin elementit inspiroivat kuvaamaan: torituolin selkänoja kertoo: tääl mä olen! 
Vesiaiheen taustalla kohoavan ortodoksikirkon ansiosta kuvauspaikka on helppo 
tunnistaa. Hämärän laskeuduttua valotammien vaihtuvat teemat sekä toripinnan 
ja julkisivujen projisoinnit elävät videopätkissä kaukana maailmalla. Toria 
ympäröivistä rakennuksista, esim. Wiklundin terassilta, avautuu aitiopaikkoja torin 
tyylikkäästi toteutetun iltavalaistuksen seurantaan. 

IKIAIKAINEN 

Torin paikalla sijainneet korttelit ja kadut merkitään hienovaraisesti käännetyllä 
nupukiviladonnalla. Arkeologisissa kaivauksissa löydettyä torikiveä ladotaan 
vesialtaan pohjalle sekä istutettavien puiden ympärille. Epätasainen kiveys ohjaa 
kulkua puita suojaten ja lisää hulevesien imeytymistä juuriston käyttöön. 

Toria rajaavien arvorakennusten julkisivuja valaistaan. Lämpimillä valonsävyillä 
luodaan toritilalle näyttävä tausta, jolle puiden luonnolliset valaisemattomat 
lehvästöt muodostavat rauhoittavan vastaparin. Kirkkoa peilaava vesiaihe korostaa 
kauniilla tavalla torin keskeistä maamerkkiä. Teatterin valaistus herättää talon 
historian ja tarinat eloon.

Viimeistellyt ja laadukkaista materiaaleista toteutetut istutusalueet tuovat torille 
arvokkuutta ja pysyvyyttä. Muotoilu on uutta, mutta samalla selkeää ja ajatonta 
rakennettavien toripaviljonkien hengessä. Valotammet koristellaan juhlaliputuksin 
pian 800 vuotta täyttävän kaupungin kunniaksi.

Suunnitelma 1:500
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LUODOT
Torin kasvillisuudessa on saariston tuntua: luodoiksi nimetyillä, 
kivetyillä istutuskumpareilla kasvaa torin karummassa eteläosassa 
mäntyä ja ylätorin suuremmilla saarilla reheviä lehtipuita. Oma 
metsämäntymme (Pinus sylvestris) on monenlaisiin ympäristöihin 
mukautuva puu. Meren rannoilla mänty kasvaa usein matalana ja 
tuuheana, tuulen taivuttamassa asennossa. Sitkeänä puuna mänty 
kestää harkittua leikkausta ja laji on tuttu myös bonsai-istutuksista. 
Torin männyt leikataan nuorena latvasta, jolloin niiden kasvutapa 
kehittyy matalaksi ja leveäksi. Näin ne eivät peitä näkymiä torin 
eteläosan arvorakennuksiin. Myös oksia voidaan leikata tai tukea 
muotoon halutulla tavalla.

Osalla luodoista kasvaa myös matalia pensaita, kuten tyrniä 
(leikattuna) ja erilaisia katajia, näyttäviä heiniä sekä kukinnoillaan 
ilahduttavia perennoja. Ainavihannat lajit lisäävät torin viihtyisyyttä 
pitkänä lehdettömänä talvikautena. Luodoilla on sopivasti 
variaatiota, mutta muotoikieli ja detaljointi tekevät niistä yhtenäisen 
aiheen. Matalimmillaan luodot ovat torin kaivauksissa löytyneestä 
torikivestä ladottuja alueita, jotka ohjaavat kulkua ja suojaavat 
kasvillisuutta kulumiselta.

Corten-teräksinen PITOCCA-ruukku, design Sjit 
(kuvat Metalco).

IRTOKALUSTEET
Turun oma torituoli ei jää keneltäkään huomaamatta. Kirkkain 
värein jauhemaalatun metallituolin selkänojaan on rei’itetty 
kaupungin nimi kahdella kielellä. Kevyitä, kestäviä ja pinottavia 
tuoleja käytetään torikahviloissa, tapahtumissa sekä toripaviljonkien 
terasseilla. Myös Kauppiaskadun varren yrittäjät voivat hankkia 
torituoleja terasseilleen. Ylimääräisiä tuoleja säilytetään 
maanalaisessa varastossa toriparkin yhteydessä. Tuoleja ei kannata 
yrittää kuljettaa kauemmas torista, sillä niitä voi ostaa myös 
ikiomaksi kaupungin verkkokaupasta. Yksinkertaiselle tuolimallille 
on löydettävissä useita mahdollisia valmistajia.

Kausi-istutuksia varten torilla on yhtenäinen ruukkumalli, esim. 
Metalcon Corten-teräksinen Pitocca-istutusastia. Kauppiaskadun 
varren terassit voidaan rajata pitkänomaisilla, suojakaiteen mallisilla 
istutusastioilla aitaamisen sijaan.

Woody-penkkisarja, design David Karásek & Radek Hegmon (kuvat mmcité).

Torin väripaletti: kiinteiden penkkien metalliosat ja siirreltävät torituolit maalataan 
Turun kaupungin graafisen ohjeiston kirkkailla ja merellisillä sävyillä.

KIINTEÄT PENKIT
Torin kiinteiksi kalusteiksi on valittu monipuolinen Woody-
penkkisarja, jota valmistaa mmcité. Massiivipuulevyistä ja 
teräsosista valmistetut penkit ovat kestäviä ja huoltovapaita, 
ja käsittelemätön puupinta vanhenee kauniisti. Penkkiin voi 
liittää selkänojan, pienen metallisen pöytätason sekä kiinteän 
usb-latauspisteen. Penkin alapuoli valaistaan tuotesarjaan kuuluvin 
led-taustavaloin. Metalliosat maalataan torin väripaletin sävyin.

Torin penkkien valinnassa on inspiraation lähteenä on ollut meren rannoille 
kulkeutuneet ajopuut. Useampaa mallia yhdistelemällä syntyy moni-ilmeinen, 
mutta samalla yhtenäinen kokonaisuus.

Saaristolaishenkeä luodaan torille luonnon- ja koristelajien 
yhdistelmillä.

Luodon kiveys on samaa materiaalia kuin 
toripinta, mutta kiven koko on pienempi.

MUUT RAKENTEET
Torin merihenkinen esiintymislava on helposti purettava ja 
siirrettävä rakenne, joka voidaan sijoittaa useampaan eri paikkaan 
torilla. Lavan koko on n. 55 m². Katos muodostuu muotoon 
leikatusta jännitetystä purjekankaasta. Katoksen kannatinpilarit 
tukeutuvat lavarakenteeseen. Haruksille on toripinnassa kiinteät 
kiinnikepisteet. Lavaan liittyvä tekniikka sijoitetaan purjekankaan 
alle. Toripinta vapautuu tapahtuman jälkeen muuhun käyttöön.

Wiklundin edustan putkikelloja on lupa soittaa! Näyttävä 
teräsveistos kumisee Turun kirkon kellojen sävelin. Toinen etenkin 
lapsia kiinnostava aihe löytyy torin pohjoiselta sisäänkäynniltä, jossa 
maanalainen putki yhdistää suuret torvet välittäen niiden äärellä 
kuiskatut salaisuudet.

Skeittaajat löytävät torilta portaita ja kumpareita, jotka kestävät 
kovempaakin käyttöä.

Ilmanlaadun mittausasema muotoillaan osaksi luotoja. 
Rakennuksen himmeänä hehkuva väri kertoo keskustan sen 
hetkisestä ilmanlaadusta.

Siirrettävä esiintymislava. Ilmanlaadun mittausaseman vaihtuva väri kertoo 
keskustan ilmanlaadusta reaaliaikaisesti.

Veistosmainen putkikellosoitin kumisee hiljaa kuin jostain kaukaa 
kuuluvat kirkon kellot.
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VALAISTUS

Tehoste- ja kausivalaistus luo tunnelmaa 

Usein toreille ominainen kova ylhäältä tuleva valaistus 
korvataan torialueen reunamilla alhaalta ylöspäin tulevalla 
valaistuksella. Meressä kelluvat saaret otetaan esille pehmeästi 
ja ajopuut merkitään integroiduilla valaistusratkaisuilla, kuten 
LED-nauhoilla. Rauhallista tunnelmaa luodaan iltanuotiomaisella 
valaistusratkaisulla, jossa maahan upotetaan kookkaita valopintoja 
ajopuiden läheisyyteen. Nämä antavat pehmeyttä valaistukseen ja 
tuovat valoa myös kasvoille, mikä lisää tunnelmaa ja turvallisuuden 
tunnetta.

Merellisyyttä vahvistetaan pylväistä projisoimalla toteutetulla veden 
väreilynä istutusryhmien lomassa. Tähän yhdistetään äänimaisema, 
johon otetaan vaikutteita merestä, tuulesta ja luonnosta. Valon ja 
äänen yhteispelillä saadaan aikaan audiovisuaalinen maisema, joka 
viestii pohjoismaisista arvoista; rauhallisuudesta ja luonnosta.

Valaistuksen päätavoite on tuoda rakenteet ja pystypinnat esiin torin 
laidalla. Koska tori on laaja, on toripinnan valaistusta haasteellista 
toteuttaa reunoilla olevista pylväistä synnyttämättä epämiellyttävää 
häikäisyä. Kauniisti valaistu ympäristö ja rakenteet lisäävät 
turvallisuuden tunnetta, kun silmä hahmottaa ympäristön. Torin 
läpi kävellessä kulkija kävelee aina kohti valoa, jolloin pimeyden 
tunnetta ei pääse syntymään.

Julkisivuvalaistus rajaa tilan

Toria rajaavat valaistut julkisivut tuovat valoisuuden tunnetta 
torille eikä hyvin toteutetun julkisivuvalaistuksen merkitystä 
kokonaisilmeeseen voi vähätellä. Kauniisti lämpimillä valonsävyillä 
valaistu staattinen arkkitehtuuri luo näyttävän taustan tilalle ja 
toimii vastaparina orgaaniselle puustolle ortodoksikirkon ja torin 
ympäristössä.

Torin valaisinpylväiden inspiraationa Varsinais-Suomen 
maakuntapuu tammi

Pylväissä voi myös nähdä viitteitä samaisesta puulajista tehtyihin 
laivojen mastoihin, jotka lipuvat ympäri torin saaristoa. Orsien 
päähän kiinnitettyihin valaisinrunkoihin saadaan integroitua myös 
kamerat ja kaiuttimet. Näin tekniikka saadaan mahdollisimman 
hyvin integroitumaan samaan muotokieleen valaisinten kanssa.

Pylvään sivuille kiinnitettyjä LED-rimoja käytetään osana torin 
muuntuvaa valaistusta. Näissä voidaan toistaa liikkuvaa sisältöä 
vuodenaikojen tai juhlapyhien teemoittain, tai konserttien järjestäjät 
voivat käyttää niitä oman valoshown tukena tapahtumien aikana. 
Pylvään kylkiin kiinnitetyt LED-rimat valottavat orret ja saavat pylväät 
piirtymään elementteinä pimeän ajan maisemaan.

Monikäyttöisyys minimoi pylväiden määrän

Valaisinpylväät integroidaan bussien latausasemiin, jolloin 
pylväiden ja rakenteiden määrää kadun varressa saadaan 
vähennettyä. Eerikinkadun julkisivun edessä olevat valaisinpylväät 
poistetaan ja katuvalaistus hoidetaan torin puolelta. Näin 
kauniista julkisivunäkymästä saadaan puhtaampi ilman häiritseviä 
valaisinpylväitä. 

Koska valaisinpylväät ovat lähellä julkisivua, on valonjako valittu 
niin, että valaisin ei heitä valoa taaksepäin. Näin ehkäistään 
läikikäs julkisivujen valottuminen katuvalaisimista. Katuvalaisimina 
käytetään kohdevaloja, joihin voidaan tarpeen tullen valita lippa 
suojaamaan häikäisyä taaksepäin. Valaisimen muotokieli mukailee 
torilla käytettävien valaisimien pyöreää muotoa.

Teatterin kummitukset hiipivät esiin pimeän laskeuduttua

Valkoinen rouva asuu teatterin alakerrassa. Hän muutti taloon 
heti sen valmistuttua 1839. Ylempää kerrosta asuttaa traagisempi 
hahmo, näyttämömestari Aarne. Ajoittain vaihtuva animaatio 
teatterin julkisivussa on tuotettu halukkaiden voimin ja kuratoitu 
kaupungin asettamien rajojen puitteissa. Julkisivun projektio 
myös viestii saapuvista busseista rauhallisesti arkkitehtuuriin 
sulautuvalla grafiikalla. Kummitukset saavat väistyä teatterin 
ensi-iltoja varten tehdyn valoshown tieltä, ja toisinaan 
taidekorkeakoulun opiskelijat käyttävät seinäprojektiota töidensä 
esittelyyn.

Julkisivuun tehty pysyvä videoprojektio on modernin taiteen 
alusta kaupunkitilassa ja tarjoaa samassa myös väylän 
informaation esittämiselle. Vaikka sen avulla voidaan tehdä 
staattinen projisoitu julkisivuvalaistus teatterille, sen tarkoitus on 
olla enemmänkin orgaaninen ja elävyyttä tuova elementti, joka 
muuntuu tarpeen ja kaupunkilaisten toiveiden mukaan.

”On mahtavaa, miten kaupunki tarjoaa mahdollisuuden taiteen 
opiskelijoille ilmaista itseään julkisessa kaupunkitilassa”  
– Petri, 25 opiskelija, graafinen suunnittelu 

”On hauska seurata haamujen toilailuja bussia odottaessa”  
– Sylvia, 12, koululainen

Suihkulähteen valot näkyvät ympäri maailmaa 
#instagrammable

Suihkulähteen dynaaminen värivalaistus ortodoksikirkon 
staattisen arkkitehtuurivalaistuksen kanssa luo jännittävän 
kontrastin, kun uusi ja vanha, leikkisä ja ikiaikainen, kohtaavat. 
Tämä värikäs vastapari muodostaa vastustamattoman taustan 
valokuville, jotka leviävät sosiaalisessa mediassa ympäri 
maailman tuoden näkyvyyttä koko torille. Torin pylväiden ja 
mainospylonien dynaaminen valaistus elää suihkulähteen 
valaistuksen kanssa yhdessä levittäen valomaisemaa torin 
joka nurkkaan. Suihkulähteen valoshow ei ole päällä jatkuvasti, 
jolloin sen näyttävyys säilyy pidempään. Turistit ja turkulaiset 
kerääntyvät katsomaan viikonloppuiltaisin eloon heräävää 
valaistusta, joka lisää torin vetovoimaa ilman aktiivista 
tapahtumaa.

Kuva Michel Stockman / Unsplash.

Valaistusuunnitelma 1:500
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TORI MUUNTUU MONEKSI
Suunnitelmassa tori jakautuu ylätoriin ja alatoriin, jota kiertää 
katuihin rajautuva välittävä vyöhyke, ns. välitori.

Ylätori on porrastuksella tasattu alue, jonka ilme on vehreä ja 
puistokatumainen. Runsaat istutukset liittävät ylätorin osaksi 
ortodoksisen kirkon puistoa. Yliopistokatu kulkee kävelykatuna 
ylätorin halki. Ylätorin juhlavuutta lisää kävelyakselille näkyvä 
vesiaihe valaistuine suihkuineen.

Alatori on nimensä mukaisesti ylätoria alempana, ja se 
laskee etelään kohti KOP-Kolmion taloa. Alatorin keskiosa on 
varattu toritoiminnoille ja siirrettäville tapahtumatoiminnoille, 
kuten torikojuille, myyntipöydille, ruokarekoille, luistinradalle, 
esiintymislavalle ja vastaaville. Ison osan ajasta alatorin keskiosa 
on avointa tilaa. Kiinteistä rakenteista vapaa aukea tekee 
torikokonaisuudesta selkeän ja rauhoittavan. Katse kiertää toria 
rajaavissa rakennuksissa.

Välitori muodostuu alatorin toiminnallisesta reuna-alueesta. 
Tälle osalle sijoittuvat uudet toripaviljongit, kumparemaiset 
maastonmuotoilut istutuksineen sekä kiinteät kalusteet ja 
varusteet. Vastapainona laajalle toriaukealle välitorilta löytyy 
suojaisia oleskelupaikkoja, joille luodot mäntyineen antavat 
turvallisen selustan. Kävelypainotteisen kauppiaskadun puolella 
välitori jatkuu terasseille suotuisana lämpimänä vyöhykkeenä 
rakennusten kivijalkaan saakka. 

KUSTANNUSARVIO

YLÄTORI

ALATORI

”VÄLITORI”

KIRKON PUISTO

Eerik
inkatu

Kauppiaskatu

Aurakatu

Ylio
pistonkatu

Kustannusarvio on suuntaa antava ja se tarkentuu 
jatkosuunnittelussa. Suunnitelmassa on panostettu 
kestäviin ja kauniisti vanheneviin materiaaleihin. Näihin on 
varattu reilummin rahaa. Siirrettävä kevyt esiintymiskatos ja 
sarjatuotannossa olevat kadunkalusteet ovat suunnitelman 
edullisia osia. 

1. vesiaihe, allas ja suihkut  
koneistoineen 330 000

2. esiintymislava ja -katos 80 000

3. luistelualue, toimija kattaa kustannukset  
käyttökorvauksilla

4. valaisimet ja valaisinpylväät 300 000

5. bussien lataustolpat eivät sisälly tähän 
kustannusarvioon

6. Istutukset, istutusaltaat ja  
portaat 220 000

7. kiinteät penkit yms.  
kadunkalusteet 70 000

8. Kauppatorin historian esiintuomi-
nen, ei tuota lisäkustannuksia

9. mainospylonit eivät sisälly tähän  
kustannusarvioon

10. ilmanlaadun mittausasema ei sisälly  
tähän kustannusarvioon 
  

yhteensä  1 000 000 €

kilpailuohjelman ulkopuoliset valaistukset:

Eerikinkadun projisoitu julkisivuvalaistus 60 000 € 

Teatterin kummitukset, valaistus 130 000 €
(4000 € vuosittainen huolto ja takuu, ei sisällä  
sisällön tuottamisen ja kuratoinnin kustannuksia)

SUURMARKKINAT

JOULUMARKKINAT

TASAUS

FESTIVAALI
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Näkymä ylätorilta: vesiaihe ja portaikko iltapäivän auringossa.

Leikkaus 1:100 vesiaiheen kohdalta, katselusuunta lounaaseen.

VESIAIHE
Torin uusi vesiaihe sijaitsee keskeisesti kirkon edustalla. 
Ovaalin muotoinen kokonaisuus on asemoitu epäsymmetrisesti 
keskiakseliin nähden, mikä liittää sen osaksi istutettujen luotojen 
vapaata sommittelua.

Vesiaiheen ylätasolla on kaarevissa riveissä kiveykseen upotettuja 
suuttimia, joista nousee vesisumua tai vaihtelevan korkuisia 
kapeita vesisuhkuja. Vesiaiheen ylätaso on kauttaaltaan käveltävää 
toripintaa. Pääpyöräily- ja kävelyreitti kulkee kirkon viertä vesiaiheen 
sivuitse.

Suihkulähteellä on useita eri ohjelmia, kuten hillitympi arki-tila 
ja näyttävämpi, tiettyyn kellonaikaan alkava esitys. Esim. uloin 
suutinrivistö voi olla osan aikaa poissa käytöstä. Suihkut on valaistu 
upotettavilla spoteilla, joiden valon väri voi vaihdella.

Vesiaiheen alatasolla on allas, jonka veden pinnan taso vaihtelee 
suihkujen rytmissä. Kun suihkut toimivat täydellä teholla, altaan 
pinta laskee hetkellisesti täyttyäkseen uudelleen ylätasolta 
valuvasta vedestä. Ylätaso on kallistettu altaan suuntaan siten, että 
vesi ei pääse lammikoitumaan kävelytasolle. Altaaseen virtaava vesi 
luo torille solisevan äänimaiseman. Koneisto kierrättää ja suodattaa 
käyttämänsä veden, jolloin vettä ei kuluteta turhaan.

Altaan reunalla voi istua ja nauttia veden viilentävästä 
vaikutuksesta. Veden pinta on ylimmillään lähes reunan yläpinnan 
tasolla. Reunalla on tyylikkäästi detaljoitu, lähes huomaamaton 
kouru ylivuotoa varten. Altaan pohja on hieman alatorin pintaa 
syvemmällä. Pohja on päällystetty torin kaivauksissa löydetyllä 
vanhalla mukulakiveyksellä. Allas valaistaan vesipinnan alapuolelta, 
mikä tuo kiveyksen esiin kuin muistumana menneistä ajoista.

Yliopistonkatu
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Visio 

Turun kaupungin tavoite on olla vuonna 2029 
Pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki. 
Kauppatori palvelee tätä tarkoitusta olemalla 
koko alueen asukkaita ja vierailijoita yhteen 
kokoava keskipiste ja näyteikkuna Turkuun.    

Visiomme on, että Turun kauppatori muuntuu 
kaupunkilaisten toriksi. Torista tulee ihmisten 
kohtaamisten ja uudenlaisen yhteisöllisyyden 
paikka ja vierailukohde. Se on keskipiste, 
jossa kohtaavat niin kaupunkilaiset, alueen 
ihmiset ja saaristolaiset kuin kotimaiset 
ja ulkomaiset matkailijat. Torin palvelut, 
toiminnot ja tapahtumat ovat houkuttavia 
erilaisille kohderyhmille ja ne muuntuvat 
vuodenaikojen mukaan. Torin toimintaan 
kuuluu tulevaisuudessakin torikauppa, joka 
rikastuu erilaisten ruokarekkojen ja uusien 
myyntitapojen myötä, sekä täydentyy liikkuvilla 
pop up -palveluilla. Torilla on houkuttavia 
tapahtumia ja kohtaamisia, aktiivista 
yhteisöllistä toimintaa, jota kaupunkilaiset, 
kaupunki, yritykset ja kolmas sektori järjestävät 
yhdessä, sekä ihmisiä viipyilemässä torin 
reunamilla nauttien torin oleskelun paikoista, 
kiinnostavasta torielämästä ja ihmisistä. 
Turun tori on paikka, missä ihmiset hörppivät 
aamukahvia ystävien kanssa, osallistuvat 

PE ILI

vaihteleviin tapahtumiin ja nauttivat 
ikimuistoisia illallisia yhdessä. 

Turun tori on näyteikkuna Turkuun ja tuo 
esille alueen parhaat puolet. Tori ilmentää 
kokonaisvaltaisesti Turkua alkaen materiaaleista 
ja kasvillisuudesta aina saariston, merellisyyden 
ja luonnon viitteisiin. Se herättää turkulaisissa 
ylpeyttä kotikaupunkiaan kohtaan ja houkuttaa 
vierailijoita viipymään ja tutustumaan 
lisää. Torilla vierailija saa helposti tiedon 
kaupungin meneillään olevista tapahtumista 
ja ajankohtaiset vinkit tekemiseen. Tori 
muuntuu vuodenaikojen mukaan erilaiseksi 
ympäristöksi ja toiminnan alustaksi, joten siellä 
säilyy löytämisen ilo. Torin toiminnot, palvelut 
ja ympäristö ovat käytettävissä ja koettavissa 
ympärivuotisesti.  

Miten näemme torin uudistuksen
 
Turun kauppatorin uudistamisessa on kyse 
niin kokemuksellisesta, toiminnallisesta kuin 
tilallisesta uudistamisesta -  torin ja sen 
toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä 
kestävää tulevaisuutta ja hyvinvointia varten. 

Näkemyksemme mukaan torin nykyiset 
ongelmakohdat liittyvät pääosin torin 
kokemukseen - sen koettava mittakaava on 

Näkymä Aurakadulta

liian suuri, toiminta jää etäiseksi ja ihmiset eivät 
jää sinne oleskelemaan. 

Kokemuksellisesti uudistuksessa on 
kyse uudenlaisen aktiivisen toiminnan 
mahdollistamisesta, sisältöjen 
vetovoimaisuudesta, torin erottuvasta ja 
houkuttavasta identiteetistä, sekä helposti 
lähestyttävyydestä ja viihtyisyydestä. 

Toiminnallisesti uudistuksessa on kyse 
puitteiden ja infrastruktuurin uudistamisesta, 
parkkihallin maan päälle tuomien uusien 
mahdollisuuksien konkretisoinnista, sekä 
keskustan reittien ja joukkoliikenteen 
yhteyskohdan entistä paremmasta 
hyödyntämisestä.  

Tilallisesti uudistamisessa on kyse 
torikehittämisen suuntaa näyttävien puitteiden 
ja ratkaisujen kehittämisestä, jotka palvelevat 
aktiivista toritoimintaa ja ovat kansainvälisesti 
erottuvia ja kiinnostavia. 

Uudistaminen tulee tehdä historiaa 
kunnioittaen ja torin nykyvahvuuksien päälle 
rakentaen. 

Turun tori on aktiivinen tekemisen, toiminnan 
ja liikkumisen paikka, jossa luodaan yhdessä 
uudenlaista kulttuuria ja kestävää elämäntapaa 
tukevia kaupunkilaiskokemuksia.  
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Lähestymistapa 
 
Ratkaisemme torin kokemuksellisen, toiminnal-
lisen ja tilallisen uudistamisen luomalla torille 
vahvan uuden identiteetin ja uudistamalla 
toiminnan puitteita. Suunnitelma torin uudis-
tamisesta on luotu kunnioittaen historiallista 
monikerroksellisuutta, sekä rakentaen torin 
nykyisten vahvuuksien kuten symmetrisyyden 
ja monumentaalisuuden päälle myös uudet pa-
viljongit huomioiden.  

Sunnitelmaehdotuksemme viisi pääperiaatetta:  

1. Tuodaan esille torin identiteetti Turun sy-
dämenä 
 
Suunnitteluratkaisussa inspiroidutaan Tu-
rusta. Maailman kauneimpaan saaristoon 
viitataan kalusteilla, joissa näkyy saariston 
muoto, sekä vesiteoksella, joka houkuttaa 
ihmisiä pysähtymään ja saa monet lapset 
leikkimään. Kaupungin historia on esillä 
ratkaisuissa, esimerkiksi torin vanhoja ka-
tukiveyksiä hyödynnetään viheralueiden 
poluilla. Torin kasvillisuus ja materiaalit ovat 
kaupungin historiasta ja nykypäivästä am-
mentavia.  

2. Jäsennellään torin mittakaavaa uudelleen 
   
Koko suunnitelma ratkaisee torin mit-
takaavan haastetta kokonaisvaltaisesti. 
Avainasioiksi mittakaavan muutokseen 
ehdotetaan korkeaa, ilmeeltään kevyttä 
katosta, sekä viihtyisiä viherkeitaita, joista 
löytyy erikorkuista kasvillisuutta. Katoksen 
ja viherrakentamisen avulla torin suurta 
mittakaavaa muutetaan ihmisille houkutta-
vaksi. Katos kunnioittaa torin monumentaa-
lisuutta ja tilaa kokoavan elementin keskelle 
toria. Se tekee torista keskipisteen ja Pai-
kan. Se on selkeästi korkeampi kuin torin 
uudet paviljongit, jolloin se ei peitä niitä tai 
kilpaile niiden kanssa. Muotokieleltään ka-
tos jatkaa paviljonkien ajatusta paviljonkien 
canopystä ja suojaisasta paikasta.   

3. Lisätään torin kutsuvuutta   
 
Torista muodostuu niin kaupunkilaisten kuin 
vieraiden kohtaamisten keskipiste. Samalla 
kun tori tarjoaa puitteet uudenlaiselle hou-
kuttavalle toiminnalle ja tapahtumille, katos 
ja sen alle sijoittuva pitkä pöytä inspiroivat 
ihmisiä yhteisöllisyyteen ja kohtaamisiin. 

Ratkaisevat asiat viihtyisyyden lisäämisen 
kannalta ovat toria kiertävä oleskeluvyö-
hyke, mihin kuuluu viherkeitaita ikivihreine 
kasveineen, puineen, houkuttavine kalus-
teineen ja liikkumisen paikkoineen, sekä 
katoksen pohjoispäätyyn sijoittuva istuske-
lulaituri. Laiturista, jonka edessä kohoilee 
katseenvangitseva vesiteos, muodostuu 
kaupunkilaisten vetovoimainen pistäytymis- 
ja istuskelupaikka. Torille syntyy runsaasti 
uusia paikkoja katsella torin elämää eri vuo-
denaikoina kesäisen toiminnan muuttuessa 
talvella esimerkiksi luisteluun. Torin valais-
tus kutsuu ihmisiä liikkumaan ja pysähty-
mään nostaen esiin katoksen, oleskeluka-
lusteet, sekä valitut puut ja kasvillisuuden.    

4. Lisätään torin aktiivisuutta 
 
Torilla tapahtuu niin kauppiaiden, kaupun-
kilaisten, kaupungin, kuin muidenkin haluk-
kaiden toimesta. Se on alusta aktiiviselle 
kaupunkikulttuurille ja uudenlaiselle yhtei-
söllisyydelle. Torin puitteissa huomioidaan 
muunneltavuus moneen, alkaen liikkuvista 
myyntipisteistä kaupunkilaisten omaehtoi-
seen toimintaan ja suurempien tapahtu-

mien järjestämiseen. Pieniä tapahtumia voi 
järjestää vesiaiheen läheisyyteen sijoittu-
valla laiturilla ja suuremmissa tapahtumissa 
pitkän pöydän keskiosaan sijoitetaan lava 
tai koko pitkästä pöydästä voidaan tehdä 
keikkapaikka tai catwalk, jonka yleisö voi 
olla molemmin puolin katosta. Eri-ikäisiä 
kannustetaan ja kutsutaan liikkumaan 
leikkisillä liikkumisen ja oleskelun alueilla 
ja välineillä kuten keinuilla torin reunalla. 
Toria reunustavat viheralueet muodostavat 
kiinnostavia tiloja myös toripaviljonkien 
terasseille. 

5. Tulevaisuuden tori luodaan yhdessä  
  
Turun kauppatorista suunnitellaan yhdes-
sä kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa 
kokonaisvaltaisesti kestävä ratkaisu. Tule-
vaisuuden tori on sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävä, se edistää kaupunkilaisten 
osallisuutta ja lisää hyvinvointia, tasa-arvoa 
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Torilla 
luodaan kestävää elämäntapaa tukevia 
kaupunkilaiskokemuksia. Monipuolinen 
uudenlainen ympärivuotinen toiminta, rooli 
ja tehtävät kaupungin näyteikkunana, sekä 

tulevaisuuden toiminnan tarpeita ennakoi-
va tekniikka integroidaan osaksi puitteita. 
Samalla kun tämä on ehdotus uudistaa 
Turun torin aktiivisen tekemisen, toiminnan 
ja liikkumisen puitteet, tämä on kutsu yh-
teistyöhön, uudenlaisen kaupunkikulttuurin 
ja sisältöjen luomiseen sekä kaupallisen 
toiminnan kehittämiseen. Yhdessä suunni-
tellen luomme uutta arvoa ja jaettua arvoa 
niin kaupunkilaisille, Turun kaupungille, 
ympäristölle, yhteiskunnalle, että torin ja 
keskustan liiketoiminnalle. 

Axonometria torin pääperiaatteista

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
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Suunnitelma

Osa-alueet

Kaupan ja tapahtumien alue
Keskellä toria on torikaupan ja vaihtuvien 
tapahtumien alue, joka sijoittuu pääosin 
vanhan kiveyksen alueelle ja sen keskellä 
on katos ja turkulaisten yhteinen ruo-
kapöytä. Torikauppa keskittyy katoksen 
läheisyyteen ja torin eteläosaan. Pohjois-
osassa toiminnot vaihtelevat ja siellä on 
fasiliteetit erilaisten tapahtumien järjes-
tämiseen joulumarkkinoista lastenkon-
sertteihin. Torien kulmat ovat turkulaisten 
kohtaamispaikkoja. Ne luovat muistumia 
alueen lähisaaristosta turkulaisten saarien 
muotoisten istuskelupenkkien avulla.

Laituri ja vesiaihe
Torialueen pohjoisreunassa on saaris-
totunnelmaa huokuva laituri. 2 metriä 
leveällä laiturilla voi istahtaa syömään 
torilta ostettuja mansikoita tai levittää 
piknikviltin koko iltapäiväksi. Laiturin 
edessä on toripinnasta pulppuavia suih-
kulähteitä, jotka viilentävät heinähelteillä 
ja ovat innostavaa leikkiympäristöä lapsil-
le. Suihkuihin voidaan yöaikaa projisoida 
valotaidetta laituriin integroiduilla projek-
toreilla.

Istutetut oleskeluvyöhykkeet
Torin reunoilla on torin mittakaavaa 
pienentävät ja mukavaa oleskelutilaa 
tarjoavat istutetut vyöhykkeet. Istutuk-
set ja penkit hakevat muotonsa vanhan 
kiveyksen ruutukuviosta ja Engelin em-
pire-torin koordinaatistosta. Istutukset 
ovat matalia ja ohuella kasvualustalla. 
Näin ne eivät sulje näkymiä kadulta torille 
ja torin kansirakenne kestää istutusten 
tuottaman kuorman. Niillä alueilla, jossa 
kansi on vahvempi aiemman suunnitel-
man istutusaltaiden kohdalla, kasvualusta 
on paksumpi.  Näissä kohdissa voidaan 
istuttaa myös puita.

Yliopistonkatu
Yliopistonkadun vehreää promenadia 
reunustamaan on sijoitettu istutuksia, 
jotka voivat olla lajeiltaan esimerkiksi 
Turun kaupunginosien nimikkokasveja. 
Kadun varren erilaiset kaupunkikeinut 
saavat inspiraationsa Pansion telakan 
suurista nostureista. Vauhdista pitävät, 
voivat nauttia suurempien keinujen 
liikkeestä torin laidalla. Kadun varressa 
keinusohvat tarjoavat rauhallisemmat 
vauhdit kaiken ikäisille. Istutusten ruu-
dukossa lajien kirjo kukkii eri aikoina ja 
kukkaloisto jatkuu huhtikuulta lokakuulle.

Katos

Katos muodostaa keskelle toria paikan 
kohtaamisille ja tapahtumille. Suurella 
toriaukiolla korkea katos antaa paikalle 
vahvan, tunnistettavan identiteetin ole-
massa oleva ympäristö ja toripaviljongit 
huomioiden. Katoksen sijainti keskellä 
toria korostaa monumentaaliaukion sym-
metrisyyttä ja Ortodoksikirkkoa aukion 
keskilinjan päätepisteenä. Katos rajaa 
mittakaavaltaan suurta aukiota säilyttäen 
kuitenkin olemassa olevat näkymälinjat 
torilla ja aukion monumentaalisen luon-
teen.

Katoksen ympärille jäsentyy niin tori-
kauppa, erilaiset tapahtumat, luistinrata 
kuin pitkä pöytä eri vuoden- ja vuorokau-
denaikojen mukaan. Uusi paikka keskellä 
toria houkuttelee ja inspiroi monenlaista 
toimintaa ympärilleen. Katokseen inte-
groidaan tekniikkaa erilaisten käyttäjien 
tarpeisiin. Katos suojaa myös muuten 
suuressa ja avoimessa tilassa auringonva-
lolta ja sateelta.

Katoksen yksinkertainen muotokieli ei 
kilpaile ympäristönsä kanssa. Valoaukko 
keskellä katosta korostaa aukion keskilin-
jaa ja keventää katoksen ilmettä. Valoau-
kon läpi siivilöityvä valo luo katoksen ala-
puolelle päivän valon mukaan muuttuvan 
ja puiden lehvästöä muistuttavan valon 
ja varjon vaihtelun. Katoksen tasainen 
alapinta mahdollistaa pinnan korostami-
sen valaistuksella. Katos sijaitsee pieneltä 
osin parkkihallin kannen päällä, missä 
katoksen pilarit on sijoitettu parkkihallin 
palkkien kanssa samaan linjaan.

Kasvillisuus

Torin laidoilla oleva kasvilajien mosaiikki 
luo pientä mittakaavaa ja vehreätä ja-
lankulkuympäristöä sekä kertoo Turun 
kaupunkiluonnosta ja saaristosta. Puulajit 
ovat Turun kaupunginosien nimikko-
puulajeja ja monilajinen perennaistutus 
esittelee tyypillisiä ja harvinaisempia 
luonnonkasveja Turun seudulta. Peren-
naistutuksen istutuskuvio jatkaa torikive-
yksen ruudukkoa hieman pienemmässä 
mittakaavassa. Sipulikukat aloittavat 
kukkaloiston huhtikuussa ja kukinta 
jatkuu lokakuun alkuun asti. Torimaisen 
tunnelman säilyttämiseksi istutuksissa 
on vältetty näkymiä peittäviä pensaita ja 
puiksi istutetaan korkearunkoisia puita.

Suurin osa istutuksista on tehty matalille 
kasvualustoille viherkatoille suunnitellulla 
erikoismullalla, jolloin vehreyden tuomi-
nen kansirakenteen päälle on mahdol-
lista. Kansirakenteen istutuksia varten 
vahvistettuja kohtia ja torin maanvaraisia 
alueita käytetään puiden istuttamiseen.
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Muuntuva tori

Torikauppa

Torikauppa elää ja muuttuu torilla eri vuorokau-
den- ja vuodenaikojen mukaan. Sijoittelemalla 
myyntikojut torikatoksen reunoille, muodostuu 
torin keskelle intiimi ja viihtyisä kauppakuja. 
Katos suojaa torikauppaa sateelta ja paahteel-
ta. Kujan keskelle sijoitettava pitkä pöytä toimii 
torikaupan keskeisenä pysähdys- ja kohtaa-
mispaikkana. Torikaupalla on tilaa levittäytyä 
laajalle alueelle tarpeen mukaan.

Yhteisöllisyys

Katoksen alle sijoitettu pitkä pöytä kokoaa 
kaupunkilaisia yhteen. Pöytä toimii torin kes-
kipisteenä ja illallispaikkana myös silloin kun 
muut torin toiminnot ovat hiljentyneet. Pöydät 
ovat siirrettävissä pois torikaupan ja erilaisten 
tapahtumien tarpeiden mukaan sekä talvella 
luistinradan tieltä.

Tapahtumat

Tori tarjoaa puitteet hyvin erilaisten tapahtu-
mien järjestämiselle. Yliopistonkadun varrella 
portaiden yläpäissä olevat tasanteet toimivat 
esiintymislavoina pienille tapahtumille ja 
spontaaneille esiintymisille. Erilaiset suurem-
mat esiintymislavat kootaan katoksen alle 
kulloisenkin tarpeen mukaan. Keskelle katosta 
sijoitettava lava mahdollistaa katsojien sijoit-
tumisen lavan ympärille ja muodostaa samalla 
näyttävän kiintopisteen kaikkialta torilta kat-
sottaessa. Iso tapahtumalava voidaan sijoittaa 
myös katoksen päätyyn tai catwolk voidaan 
koota pitkän pöydän päälle. Katos tarjoaa näyt-
tävän tilan, valaistuksen ja tarvittavan tekniikan 
erilaisten tapahtumien tarpeisiin. 

Toiminta talvella

Elämyksellinen luistinrata kootaan talveksi osin 
katoksen alapuolelle. Luistelualue sijoittuu torin 
pohjoisosaan Yliopistonkadun eteläpuolelle. 
Näin luistinrata ei ole maanalaisen parkkihallin 
päällä, ja maanpinta pystytään tasaamaan 
luistelua varten. Talvella torikauppa sijoittuu 
luistinradan eteläpuolelle. Katos ja luistinrata 
tekevät myös talven torikaupasta entistä elä-
myksellisempää ja houkuttelevampaa.
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Valaistus
 
Turun kauppatorin uudistamisen yhteydessä 
muuttuu merkittävästi myös tilan pimeän ajan 
ilme. Uusiutuvan valaistusilmeen taustalta 
löytyy yhteys luonnonvaloon ja sen jatkuvaan 
muutokseen ympäristössämme. Lehvästön läpi 
siilautuvat päivänsäteet luovat hyväntuulisen, 
jatkuvasti elävän valon ja varjon leikin ympä-
ristöönsä. Vienosti väreilevä veden pinta taas 
lumoaa jatkuvasti muuttuvalla välkkeellään 
omaan tunnelmaansa. Nämä elementit ovat 
mukana luomassa identiteettiä ja tunnelmaa 
Turun kauppatorin pimeänajan ilmeeseen. 

Torin valaistuksen luonne ja mittakaava tukee 
kokonaisuutta mukautumalla kokemuksellis-
ten-, toiminnallisten- ja tilallisten tarpeiden 
mukaan. Liikkumisen ja toiminnan alueet 
turvataan laadukkaalla ja käyttöä palvelevalla 
valaistuksella, kun taas oleskeluun tarkoitetut 
alueet ovat mittakaavaltaan ja valonmäärältään 
ihmisläheisempiä ja tunnelmaltaan intiimim-
piä. Katoksen alle syntyvä monikäyttöinen tila 
muuntautuu valaistuksella hillityn tyylikkäästä 
perusilmeestään valotapahtuman vetonaulaksi 
ja valotaideteoksen osaksi nykyaikaisen teknii-
kan keinoin.  

Ratkaisut 

Torin keskiössä sijaitseva katos muodostaa tilan 
toiminnalle, kokoontumiselle ja tapahtumille. 
Valaistus muuntautuu tukemaan toimintoja ja 
tunnelmia. Katoksen muotokieltä mukaileva 
valaistus tuo sen esiin miljööstään tasapainoi-
sen tyylikkäästi. Tämä suuri pinta toimii myös 
tapahtumien yhteydessä elävän valoprojisoin-
nin pintana, mahdollistaen erilaiset video- ja 
valotaideteokset. Keskiosan aukon rakenne on 
kaunis yksityiskohta, joka muodostaa päivisin 
alleen puiden lehvästön tavoin elävän valon ja 
varjon leikin. Aukon muotokieli korostuu illan 
hämärtyessä luonnonvalon mukaan säätyvän 
valaistuksen keinoin. Valaistus muuttuu iltaa 
kohden lämpimän valkoiseksi, kunnes yön 
saavuttua se vaihtuu kuunvalon tavoin kylmän 
valkoiseksi. Katoksen alla sijaitsevan pitkän 
pöytäryhmän kohdevalaistus loihtii tarvittaessa 

illallistunnelman muodostaen pienemmän in-
tensiivisemmän tilan torin keskiöön. Katoksen 
lähiympäristö sekä alapuolinen tila on katettu 
rakenteisiin integroidulla, alueittain säädet-
tävällä valaistuksella, joka mukautuu käytön 
tarpeisiin tilanteiden mukaan. 

Katoksen päässä sijaitsevan vesiaiheen valais-
tus tuo syysiltoihin elävän, jalokivenomaises-
ti välkehtivän yksityiskohdan. Vesisuihkujen 
luomaan vesiseinään on mahdollista projisoida 
videotaideteos laiturin sisään sijoitettavilla vi-
deoprojektoreilla.  

Torialueen reunoilla sijaitsevat valopylonit 
kätkevät sisäänsä valaistuksen tekniikan, joka 
mahdollistaa hyvän valaistuksen erilaisiin käyt-
tötarpeisiin. Useat tarkkaan suunnatut valaisi-
met mahdollistavat aluekohtaisesti säädettävän 
ja optimaalisesti tarpeisiin mukautuvan valais-
tuksen minimaalisella häikäisyllä. Näin saadaan 
tarvittava määrä oikeanlaista valoa juuri sinne 
missä sitä tarvitaan silloin, kun sitä tarvitaan. 
Pylonit toimivat tarvittaessa myös muun tapah-
tumatekniikan kiinnityspisteinä. 

Toria reunustavien viheralueiden valaistus on 
tuotu lähelle käyttäjää, jolloin tunnelma hou-
kuttelee pysähtymään ja nauttimaan näiden 
keitaiden luomasta ilmapiiristä. Viheralueiden 
yhteydessä sijaitsevat kalusteet kätkevät 
sisäänsä integroidun valaistuksen, mikä rau-
hoittaa tilaa jättäen jakamattoman huomion 
ympäröivälle kasvillisuudelle. Reuna-alueiden 
valaistut puut muodostavat vuodenaikojen 
mukaan muuttuvan elementin torin ja raken-
nusten väliin. Saaripenkkien yhteyteen tuotu 
valaistus nostaa näiden alueesta kertovien 
penkkien muodon esiin mielenkiintoisena ja 
kutsuvana yksityiskohtana. 

Ajoväylät ja kulkureitit valaistaan nykyaikaisella 
säädettävällä valaistuksella, joka taipuu tilan-
teiden ja tarpeiden mukaisesti laadukkaaseen 
ja häikäisemättömään valaistukseen. Katuva-
lopylväät kätkevät torin valopyloneiden tavoin 
sisäänsä mahdollisuuden valottaa ympäröiviä 
julkisivuja rakenteisiin piilotetuin valaisimin.  
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A. Pöytä, viisi eri kokovaihtoehtoa  
Leveys: 900 mm      
Korkeus: 730 mm 
Pituus 5400 / 4200 / 3000 / 1800 / 600 mm  

B. Penkki, kuusi eri kokovaihtoehtoa  
Leveys: 400 mm      
Korkeus: 450 mm ja 550 mm (esteetön) 
Pituus 5200 / 4000 / 2800 / 1600 / 400 mm 

C. Helppo varastointi talveksi 

Valaisinpylväät 10 m, 1:100 Valaisinpylväät, rakenne

Valaisinpylväät 5 m, 1:100

D

F

E

G

10 m

5 m

D. 10 m yksipuolinen valaisinpylväs
E. 10 m kaksipuolinen valaisinpylväs 

1. 5G
2. Gobovalaisin jul-

kisivuvalaistusta 
varten

3. Kohdevalaisimien 
kisko voidaan 
asentaa profiilien 
väliin. 

4. Katuvalaisimen 
muotokieli jatkaa 
pylvään  muotoa

5. Turvakamera 
6. Tapahtumasäh-

kö ja pylvään 
sulakkeet omalla 
puolella

7. Siipimäinen ra-
kenne on kevyt ja 
tukeva. Neljä pro-

fiilia takaa hyvät 
johtoreitit

8. Tapahtuma- ja 
kausivalojen kyt-
kentä erillisellä 
telineellä

9. V-muoto kätkee 
valaisimet pylvään 
rakenteeseen

10. Äänentoisto 
11. Kytkentätilasta on 

tehty korkea, joka 
vaikeuttaa kiipeä-
mistä 

12. Kytkentätilan luu-
kut irtoavat koko-
naan pois.

13. Tapahtumasähkön 
johtoreitti

Linja-auton latauspiste 1:100

Mitoitus tarkentuu laitevalmistajan kanssa.

Tumma harmaa teräs

Tumma harmaa teräs

Tumma harmaa teräs

Pöytäryhmät katoksen alla

A

B

C

Tumma harmaa teräs

Puu

Mainospyloni 1:100

Mitoitus tarkentuu laitevalmistajan kanssa.

Tumma harmaa teräs

Pyöräteline 1:50

Kaksipuolinen telinen pyörän runkolukitukseen

Tumma harmaa teräs

1.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2.

3.

4.

5.

6.

Kadunkalusteet
 
Uuden Kauppatorin kadunkalusteet ovat 
muotoilultaan pelkistettyjä, aikaa kestäviä ja 
vähäeleisiä. Kalusteet on suunniteltu ulkonäöl-
lisesti yhteensopivaksi varsinkin torille tulevien 
Paliljonkien kanssa. 

Torin katoksen alle sijoitetaan kesäkaudeksi 
koko kaupungin yhteinen pöytä, jonka luokse 
voi kokoontui samanaikaisesti yli 200 henkilöä. 
Pöytäryhmät ovat vaihtelevasti erikokoisia, 
tehden pöydästä näyttävän kokonaisuuden. 
Pöytäryhmä on puolikiinteästi asennettu, ja se 
voidaan varastoida talven ajaksi pieneen va-
rastoon. Pöytäryhmässä käytetään paviljonkien 
julkisivuihin yhteensopivaa puuta istuimissa ja 
pöytälevyssä.

Suurikokoiset mainospylonit ja linja-autojen 
latauspisteet mitoitetaan mahdollisimman 
siroiksi, jotta ne eivät peitä näkymiä kadun 
pituussuunnissa tai torin suuntaan. Laitteiden 
muotoilu viimeistellään yhteistyössä laitetoimit-
tajien kanssa.

Torille toteutetaan pyöräilijöiden tarpeisiin 
sopivat runkolukituksen mahdollistavat telineet, 
joiden optimoitu mitoitus mahdollistaa kahden 
pyörän lukituksen yhteen telineeseen.

Valaisinpylväät on suunniteltu yhteiskäytettä-
väksi eri toimintoihin, tarkemmat kuvaukset 
oheisessa räjäytyskuvassa. 

Kaikki näkyvät metallirakenteet ovat sävyltään 
tumman harmaita, lähes mustia.

F. 5 m yksipuolinen valaisinpylväs
G. 5 m kaksipuolinen valaisinpylväs
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Katoksen varjossa
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TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”

KONSEPTINimerkki ”Turun toreilla” kertoo ehdotuksen kantavan idean: 
torilla on samaan aikaan monta toria päällekkäin, esimerkik-
si ajallisesti menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Toiminnot 
lomittuvat torilla samoin: eri kokoiset tapahtumat, torimyynti, 
oleskelu ja leikki. Myös visuaalinen ilme vaihtelee tilanteen ja 
ajan mukaan, tämän mahdollistavat mm. siirrettävät rakennel-
mat, muunneltava valaistus ja vuodenaikojen huomioiminen.

Suunnitelman kantavana ideana on historian tuominen torille 
modernilla tavalla: historia tulee näkyväksi ja eläväksi, mut-
ta muotokieli on tyylikäs ja nykyaikainen. Torin sommittelun 
lähtökohdaksi otetaan paikalta tehdyt arkeologiset havainnot. 
Torin kiveyskuviot sekä rakennelmat tuovat näkyviin paikal-
la ennen Engelin kaavaa 1600-luvulla sijainneen kaupunkira-
kenteen. Vanhat korttelit muodostetaan torin pintaan olevalla 
nupukivellä. Alueella sijainneet kadut sekä reuna-alueet kive-
tään sileällä uudella esteettömällä kiveyksellä. Toria halkovat 
sileät kadut tekevät torialueesta esteettömän ja helppokulkui-
sen. ”Kadonneen kaupungin” rakennuksia merkitään noppaki-
vikortteleihin valkeilla ääriviivoilla ja korostetaan valolla. 

Rakennelmat kuten vesiaiheet ja esiintymislavat sekä torikojut 
sijoittuvat kadonneiden talojen paikalle. Alueen kiveyskuviot 
saadaan toteutettua alueen olevista kivistä: ”vanhasta kives-
tä” eli nupukivestä, sekä jo hankitusta sileämmästä kivestä. 
Uutena hankittavaksi tulevat ainoastaan rakennusten äärivii-
voja merkitsevät valkoiset kivet.  Torin tasaus ja kuivatus säi-
lyvät aiempien suunnitelmien mukaisena.

Kirkon edustalla oleva ”ylätori”, Yliopistonkadun alue, erote-
taan suuresta kauppatorista matalalla portaikolla ja istuske-
lutasoilla. Kirkon molemmille puolille Yliopistonkadulle istu-
tetaan selkeät ryhmät leikattuja lehmuksia, jotka kehystävät 

Turun nykyisen Kauppatorin paikalla on tehty kauppaa 1600-luvulta asti. Nykyisen 
torin keskellä oli 1600-luvulla kahden tien risteys ja lounaiskulmassa tori. Katuja ym-
päröivät käsityöläiskorttelit. Kaivauksissa löytynyt 1600-luvun kaupunkirakenne on 
otettu suunnitelman lähtökohdaksi. ”Kadonnut kaupunki” nostetaan näkyviin kiveys-
kuviolla. Torin rakennelmat, kojut ja toiminnat on sijoitettu ”kadonneen kaupungin” 
rakenteen mukaisesti. Vanhat kadut toimivat jälleen pääkulkureitteinä sileän esteet-
tömän kiveyksen ansiosta. Virtuaaliset pelien ja valojen tasot tuovat näkyviin tulevai-
suuden ja myös historiallisen torin.  Nimimerkki viittaa myös moniin toimintoihin ja ta-
pahtumiin, jotka sijoittuvat torille lomittain ja vuorotellen: oleskelu, leikki, torikauppa, 
tapahtumat, konsertit ja kaupunkiliikunta. Tori muuttuu myös visuaalisesti erilaiseksi 
vuodenaikojen ja valaistuksen mukaan. 

kirkkoa ja muodostavat koillisesta ja kaakosta saavuttaessa 
selkeän merkin torista. Lehmusten alla on kivetty pinta, joka 
sopii kävelemiseen, pyöräilyyn ja oleskeluun. Lehmukset lei-
kataan aluksi kuutioiksi ja ne kasvavat vähitellen yhteen. Kir-
kon edessä on avoin tila, joka sopii sellaisenaan tai täyden-
nettynä siirrettävällä esiintymislavalla suurten tapahtumien 
esitysten järjestämiseen. Puiset harmaantuvat istuskelutasot 
ja niiden alapinnan tervantuoksu muistuttavat meren rannan 
laitureista. Mielikuvaa täydentää edessä avautuva vesiaihe 
rantakivineen. 

Esiintymislavan ja torikojujen hahmot muistuttavat kadonneen 
kaupungin rakennuksista. Torikojut sijoitetaan ensisijaisesti 
aikoinaan paikalla sijainneen Torikadun varteen vanhojen ra-
kennusten paikalle. Isommissa toritapahtumissa myyntikojuri-
vistöä jatketaan ensisijaisesti vanhojen katujen varsilla, joiden 
esteetön kiveys tekee kaikkien liikkumisesta torilla helppoa. 
Näin ”kadonnut kaupunki” kohoaa toriaikoina jälleen elämään 
uudessa muodossaan. Torikojut ovat muodoltaan moderneja 
versioita 1600-luvun puutaloista. Torikojujen jyhkeät puupää-
dyt voidaan varastoida toisiinsa kiinnitettyinä paviljonkeina to-
rin laidalla. Esiintymislava on himmelimäinen puurakennelma, 
joka on kaunis oleskelupergola tyhjilläänkin, mutta tarvittaes-
sa purettava.

Torin luoteiskulma on vielä arkeologisesti tutkimatonta aluetta, 
jota voidaan kaivauksilla selvittää pidemmänkin ajan. Yleisö-
kaivaukset voisivat olla yksi torin tapahtumista, ja nähtävyy-
kistä. Alue aidataan siten että alue on viehättävän näköinen 
ja kaivauksia pääsee seuraamaan aidalta ja/tai silloilta. Tutki-
musten päätteeksi alueelle suunnitellaan lopullinen kiveysku-
vio arkeologisten löydösten pohjalta. 
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Talvitoimintoja säädetään lumitilanteen mukaan. Tapahtu-
ma-alueet ja esteettömät kulkureitit ovat aina lämmitettyjä, sa-
moin osa betonipenkeistä. Eteläosa voidaan jättää lumisena 
talvena lämmittämättä, jolloin sinne saadaan talvitoimintoja, ku-
ten potkukelkkarata, ja lumiveistoksia. Talvella torin vesiaiheen 
päälle pystytetään tasainen luistinrata hyödyntäen vesiaiheen 
muureja. Puiset reunukset tuovat tunnelmaa ja istumapaikkoja, 
valopylvään ympärille rakennetaan joulusaari lumisine puineen. 
Kojut sommitellaan joulutorin tai -kadun ympärille. Muunneltava 
tori tuo tunnelmaa kaikkiin vuodenaikoihin, syksyn kalamarkki-
noista kevätkonsertteihin.

ASEMAPIIRROS 1:500 sileä uusi kiveys  vanha nupukiveys, valkoisella 
graniittilaatalla rakennusten paikat
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TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”

NÄKYMÄ TORIN LUOTEISKULMASTA

LEIKKAUS A-A’ 1:50
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LEIKKAUS B-B’ 1:100

Torin luoteiskulman sijoittuu monipuolinen, leikkiin kannusta-
va ja interaktiivinen vesielämysalue. Ylärinteen suihkulähteen 
vesi valuu torin kiveystä pitkin altaaseen. Suihkut on ohjelmoitu 
käynnistymään yllätyksellisesti. Märän kiveyksen yli voi hypellä 
koholla olevia laattoja pitkin, ja istua kiveykseen upotetuilla ran-
takivillä. Ison altaan penkkimäisillä graniittireunoilla voi istua ja 
leikkiä, ja vaikkapa uittaa torilta lainattavia puuveneitä. Kolmas 
vesiaihe on vesiallas jonka päällä leijuva sumu muuttuu meri-
sään mukaan. Altaiden pohjassa veden läpi piirtyvät vanhojen 
rakennusten ääriviivat. Altaat ovat turvallisen matalia. Suihku-
lähteet voi sammuttaa esimerkiksi isojen on konserttien ajak-
si. Meri-teemainen istutusalue täydentää vesiaiheen merellistä 
tunnelmaa. 

Ylätorin leikattujen lehmusten alla on varjoisaa oleskelutilaa. 
Penkkiryhmät ja luonnonkivilohkareet tarjoavat istuskelupaik-
koja. Kumiset leikkikuutiot ja betoniset eläinhahmot muodos-
tavat pieniä leikkipaikkoja. Alatorille johtavien porrasaskelmien 
välissä on pitkiä, laiturimaisia harmaita puutasoja, joilla voi is-
tuskella katsomassa vesiaihetta ja torielämää. Laiturien terva-
tuista puuosista tulee merellinen tuoksu.
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lasten alueella penkit kumia

Ultra High Performance Concrete (UHPC)

Performance Concrete (HPC)

NOP- sarjan moduulaarisista osista voi järjestää lukemattomia eri yhdistelmiä.

Materiaalina käytetään kestävintä UHPC- tai HPC- betoniseosta.

Materiaali mahdollistaa kestävät ja ohuet kuorirakenteet. NOP- penkeissä kuori on 25-30mm paksuinen.

Penkit on tasattavissa maaston mukaan. Penkeissä on valetut sisäkierre "vemot" joihin voi istuttaa eri

kierretankojalaksia .

NOP- penkkeihin on valuvaiheessa mahdollista asentaa lämmityskaapelit tai -varaukset.

NOP TURUN TORIN KALUSTEET.

TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”

HAVAINNEKUVA KALUSTESARJASTA

KALUSTEIDEN VÄRIMAAILMA



luukku / projisointi / aikataulut

valonlähde
heijastepinta
epäsuoravalo

valonlähde

12000

6000
latauspiste

1:50kalusteen alla valonlähde

Ultra High Performance Concrete (UHPC)

Performance Concrete (HPC)

mainospylooni

3200

NOP sarjan modulaariset valopylväät mahdollistavat eri liitännäiset,

kuten bussikatokset, latauspisteet, valon heijastustasot epäsuoralle

valolle, siäänrakennetut projisointi mahdollisuudet ja elegtronisten

bussiaikataulutaulujen upotukset.

Materiaalina käytetään kestävintä UHPC tai HPC betoniseosta.

Materiaali mahdollistaa kestävät ja ohuet kuori rakenteet.

NOP mainospyloonin materiaali on HPC betoniseosta.

bussikatos
päältä

lasiseinät

latauspiste

6000

Bussin latauspisteesen on yhdistetty
valaisimet ja odotuskatos.

NOP TURUN TORIN KALUSTEET.

bussin latauspiste valaisin pylväät

Bussin odotuskatoksen penkit

TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”

HAVAINNEKUVA LINJA-AUTOPYSÄKISTÄ LATAUSTOLPPINEEN



Turun torin valaistuksen lähtökohtana on toteuttaa kolmea va-
laistuksellista tasoa: toiminta, tarina ja tulevaisuus. 
Toiminta viittaa toiminnalliseen valaistukseen, jolla varmis-
tetaan tilan vaatimat tarpeet näkemiselle ja turvallisuudelle. 
Tarina viittaa tarinalliseen lähestymiseen, jonka keskiössä on 
Turun historia ja torin merkitys turkulaisille. Tulevaisuus viittaa 
siihen, että valotekniikalla varaudutaan tulevaisuuden mah-
dollisuuksiin. 

Valon avulla luodaan kaupunkilaisten arjessa ja juhlassa elä-
vä pimeän ajan tila. Valo on torilla turvallisuus- ja mukavuus-
tekijän lisäksi vahva viestintäväline, jonka avulla voidaan vah-
vistaa Turun torin paikallisuutta ja roolia Turun sydämenä. 

Nykytekniikalla voidaan tuoda esiin asioita, jotka muuten oli-
sivat torin käyttäjille näkymättömiä. Valotekniikalla ja ennen 
kaikkea onnistuneella valosisällöllä torille luodaan ennennäke-
mättömiä tasoja, joiden aikaansaamisessa käytetään älykäs-
tä valaistusteknologiaa ja varaudutaan mahdollisimman hyvin 
tulevaisuuden tarpeisiin. Turun ja torin historiaa tuodaan nä-
kyväksi projisoimalla staattisia ja liikkuvia kuvioita. Projisoinnit 
liittyvät torin kiveyksen kuviointiin, joissa historialliset raken-
nukset tehty hienovaraisesti näkyviksi elämyksellisellä tavalla. 
Valaistus reagoi aikaan ja tapahtumiin. Sillä voidaan huomi-
oida esimerkiksi sesongit ja erityistapahtumat kuten SM- ja 
MM-jääkiekkopelit.

Näitä historiaan viittaavia kuvioita käytetään myös syötteinä 
pelillisen ja leikkisän tason toteuttamiseen. Pelillisyys tarkoit-
taa tässä kontekstissa lisätyn todellisuuden sovelluksia (AR ja 

VR) joilla toritila voidaan aktivoida torin käyttäjiä vuorokauden 
ja vuodenajasta riippumatta. Lisäksi projisoimalla torin pintaan 
historiaan liittyvää liikkuvia ja staattisia valokuvioita lisätään 
torin pimeän ajan elämyksellisyyttä. 

Toiminnallinen valaistus toimii päälle/pois-periaatteella kun 
taas muutoin valaistusta ohjataan älykkäällä ohjauksella. 
Älykkääseen ohjaukseen integroidaan torin ilmanlaatusenso-
reista saatava data ja tämä data visualisoidaan projisointien 
avulla kauniin abstraktilla tavalla. Näin torin käyttäjät oppivat 
ajan kanssa lukemaan valon viestiä. Muutakin dataa kuten 
sääparametrejä voidaan helposti yhdistää osaksi ohjausjär-
jestelmää.

Pimeä ja tyhjä tori ei ole enää uhka vaan mahdollisuus, jota 
voidaan hyödyntää monella tavalla valon avulla. Se voi muun-
tua hetkessä turkulaisten olohuoneeksi ja käyttötaiteeksi. Pi-
meä ajan uudeksi kaupunkikuvaksi, joka elää Turun arjessa ja 
juhlassa.

Yleis- ja erikoisvalaistus toteute-
taan monikäyttöpylväistä Torin valaistus on yhdistelmä 

toiminnallisuutta, tunnelmaa ja 
teknologiaa.

Tyhjä toritila on mahdollisuus 
viestittää ja leikitellä valolla.

VALAISTUS

TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”



ILLUSTRAATIO

ILLUSTRAATIO

ILLUSTRAATIO

YLEISVALAISTUS

Monikäyttöpylväisiin inte-
groidut videoprojekorit 3D 
mapping- ja pelillisyystarkoi-
tukseen.
Pelillisyyttä ja kuvioita 
voidaan tuoda osaksi AR 
sovelluksia ja paikantamis-
palveluita varten.

Mojnikäyttöpylväihin inte-
groidut kuvioprojektorit. 
Staattiset kuviot.

Valaistusta integroidaan 
kalusteissin jotta valo saa 
inhimillisen mittakaavan, 
Valo on lähellä käyttäjää.

Monikäyttöpylväiden ala-
osaan integroidaan valaisin 
ja heijastava valopinta epä-
suoraa valaistusta varten. 
Epäsuoralla valolla luodaan 
miellyttävän pehmeä valoil-
me.

Perusvalaistus toteutetaan 
korkeista ja matalista moni-
käyttöpylväistä.
Yläosaan asennetaan 
hyvällä optiikalla ja häikäi-
sysuojauksella varustetut 
energiataloudelliset kohde-
valaisimet.

INTEGROINTI

LUOVUUS

TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU ”TURUN TOREILLA”
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TORIN JULKISIVU KIRKOLLE PÄIN C-C’ 1:500

ESIINTYMISLAVAN KATOS

JULKISIVU 1:100AKSONOMETRIA

PERIAATELEIKKAUS ISTUTUSALTAASTA

KASVILLISUUS

TORIKOJUT

MERI SAARET JOKI KALLIO

NÄKYMÄ ESIINTYMISLAVALLE
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Istutusten teemana ovat Turun maiseman tunnusomaiset bio-
toopit: meri, saaristo, kalliot ja joki. Teemojen mukaisesti kort-
telien kasvillisuus on kotimaisia luonnonkasveja, kuten mänty, 
tyrni, katajat, heinät ja tuoksuvat rantaniittyjen kukat. Vuoden-
aikojen vaihtelu näkyy istutuksissa kukkina ja  syyssväreinä, 
ja talvella korostuvat ikivihreät männyt ja katajat. Istutusalueita 
täydentävät kauniin muotoiset luonnonkivet. Lajit ovat paik-
kaan sopivia ja helppohoitoisia. Kasvillisuus tuo merellisyyttä, 
ja muistumia kauniista luontokohteista. 

Ylätorin leikatut lehmukset rajaavat toritilaa inhimillisemmäksi 
ja kehystävät kirkkoa. Ne muodostavat kaduille päätteen ja 
alle rauhallista varjoisaa oleskelutilaa. 

mänty, tyrni, kataja, rantavehnä, 
merivihvilä, luhtakastikka, merias-
teri, rantatädyke 

sulkaharmaaleppä, män-
ty, ranta-alpi, rantakukka, 
nurmilauha, lampaannata, 
ketoneilikka 

pihlaja, kataja, ahomansik-
ka, mäkitervakko, nurmirölli, 
isomaksaruoho, puolukka

matalampi kasvualusta

mänty, tammi, kataja, 
lampaannata, puolukka, 
variksenmarja, kangasaju-
ruoho

Esiintymislavan siirrettävä katos on puuristikoista muodostuva 
himmeli. Se voi olla paikallaan jatkuvasti tai se kootaan tiet-
tyjä tapahtumia varten. Ristikot muodostuvat liimapuusauvois-
ta, jotka ovat mekaanisesti liitettävissä toisiinsa. Katokseen on 
mahdollista kiinnittää teknisiä järjestelmiä (äänentoisto, valot) 
sekä seinämiä ja vesikatto. Modulaarinen katos voidaan koota 
joko isommaksi tai pienemmäksi, suljetummaksi tai avoimem-
maksi, tilanteen ja tarpeen mukaan. Se voidaan myös siirtää 
muualle torilla tai kaupungissa. Katos sijaitsee yhden 1600-lu-
vun rakennuksen paikalla. Puurakenteet saavat harmaantua. 
Katos on tarvittaessa helposti purettava, jolloin paikalle jää vain 
graniittinen esiintymislavan koroke, joka toimii edelleen esiinty-
mispaikkana tai vaikkapa myyntipöytänä. 

Torikojut ovat moderneja versioita historiallisesta puutalosta. 
Harmaantuvat tukevat puupäädyt reunustavat vanhoja katuja 
kuin talot 1600-luvulla. Kehät kiinnitetään toisiinsa myyntitasoil-
la ja siroilla teräsrakenteilla. Torikojujen puukehät voidaan säi-
lyttää nipuissa, jolloin ne muodostavat hirsitalomaisen paviljon-
gin.



TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU
2020

BON TEMPS
1 / 8

Konsepti  |  
Historiallinen monikerroksellisuus
Torin eri osa-alueet ottavat innoituksensa Turun pitkäs-
tä historiasta ja kulttuurista. Torin keskiosan ladontaku-
vio perustuu paikalla 1700-luvulla sijainneisiin tielinjoi-
hin ja rakennuksiin. Torin yläosan promenadi linkittyy 
ulkotilana 1800-lukuun ja kartanoiden kukoistusaikaan, 
joten se on mitä oivallisin paikka seesteiseen promenee-
raukseen. Turkua kutsutaan usein Suomen Pariisiksi ja 
kauppatorin kävelypromenadi tukee hyvin tätä mieliku-
vaa: “Varför Paris, vi har ju Åbo?”. 

Promenadin keskellä sijaitsee vesitaideteos “Maa nou-
see”. Teoksen teemana on ajan kulku sekä toisaalta myös 
nykyajan suuri ongelma ilmastonmuutos, jonka seurauk-
sena merien pinnat tulevat nousemaan tulevina vuosi-
kymmeninä. Turun saaristoon perustuva muotokieli liit-
tää teoksen Turkuun ja sen ympäristöön.

Kauppatorin reunoilla sijaitsevat pienemmät sivupuis-
tikot ovat luonteeltaan aktiivisempia ja modernimpia, 
mikä liittää ne ajallisesti nykyaikaan ja tulevaisuuteen. 
Myös toripaviljonkien hieno ja ajankohtainen arkkiteh-
tuuri tukee samaa teemaa. 

Erilaiset tapahtumat  |  
Kaupungin houkutteleva ja elämyksellinen sydän
Kauppatorin uusi arkkitehtuuri ja muotoilu luovat hie-
not puitteet erilaisille tapahtumille. Sisällöltään  vaih-
televat ja mielenkiintoiset tapahtumat houkuttelevat 
torille kävijöitä läheltä ja kaukaa. Erilaiset konsertit, luo-
mutorit, craft beer -festivaalit, lastenteatteri ja vastaavat 
tapahtumat kiinnostavat erilaisia yleisöjä ja siten laajen-
tavat Kauppatorin asiakaskuntaa. Tapahtumakalenterin 
monipuolisuus ja tuoreet ideat ovat olennainen osa torin 
viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.
 

Suunnitelma esittelee ratkaisun hyvistä alustoista ja inf-
rastruktuurista, joiden varaan on mahdollista rakentaa 
onnistuneita toritapahtumia. Torin yläosan porrastus 
toimii alustana erilaisille esiintymislavoille. Sijainti ta-
kaa tarvittavan noin metrin korkeuseron lavan ja yleisön 
välille. Esitetyn ratkaisun idea on, että lavan paikka on 
huomaamaton silloin, kun esiintymiskatos on purettu 
pois eri tapahtumien välillä. Suunnitelmassa esitellään 
myös paikkaan suunniteltu tyyppilava. Kyseinen lava 
olisi Turun kaupungin omistama ja operoima, mikä te-
kisi esiintymislavan ja -katoksen hyödyntämisen yksin-
kertaiseksi myös pienemmille toimijoille. Suuremmat 
tapahtumajärjestäjät (esim. Matin ja Tepon tai JVG:n 
konsertti) voisivat tuoda alustalle oman lavansa, joka on 
mitoitettu tapahtuman tarpeisiin.  

Toiminnot alueittain  |  
Tulevaisuuden aktiivinen ja toiminnallinen tori 
Kauppatori on pinta-alaltaan laaja, joten sen jakaminen 
eri osa-alueisiin on perusteltua. Näin tori on mittakaa-
valtaan miellyttävämpi ja turvallisempi. Toisaalta eri 
osa-alueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja ne 
kaikki voivat palvella yksittäistä tapahtumaa. 

Toiminnot jakaantuvat neljään osa-alueeseen: 1. keski-
alue, 2. pohjoisreunan promenadi sekä 3. ja 4. torin si-
vustat, joihin sisältyvät sivupuistikot ja toripaviljongit. 
Torin keskellä on suuri avonainen alue torikaupalle ja 
erilaisille tapahtumille. Torin jokaiselle toiminta-alueel-
le on esteetön kulkuyhteys. Erilaisia vuodenaikojen mu-
kaan vaihtuvia toimintoja on esitelty erillisissä kaaviois-
sa. 

Viherympäristö
Kauppatorilla on pysyviä istutuksia ylätasanteen pro-
menadilla ja sivupuistikoissa. Promenadin puulajit ovat 

Näkymä pohjoispäätyyn

Turun Kauppatori päivitetään 
kaupungin yhteiseksi julkiseksi 
olohuoneeksi.  Tulevaisuuden 
Kauppatori on ennen kaikkea moderni, 
eteenpäin katsova ja aktiivinen 
ulkotila, joka heijastaa Turun perinteitä 
merkittävänä eurooppalaisena 
yliopisto- ja kulttuurikaupunkina.  
Turun kaupungin pitkä ja hieno 
historia on vahvasti läsnä uudistetulla 
Kauppatorilla kiveyksen taideladonnan, 
paikallishistoriasta ammentavien 
istutusten ja vesitaideteoksen muodossa. 

Toritila jäsennetään pienempiin 
osiin selkeäksi ja laadukkaaksi 
kokonaisuudeksi, jonka mittakaava 
on inhimillinen. Hienot ja tyylikkäät 
yksityiskohdat ovat tärkeä osa torin 
laatuvaikutelmaa. Kauppatoriin 
on panostettu paljon maanalaisen 
pysäköintihallin ja uusien paviljonkien 
muodossa, ja nyt on aika viimeistellä 
kokonaisuus pintarakenteiden ja 
yksityiskohtien osalta.

kaupunkipuulinjauksen mukaisesti perinteisiä Turussa 
suosittuja lajeja: euroopanpyökki ja tammi. Puut ovat 
pitkäikäisiä ja suurikokoisia jalopuita, jotka luovat ar-
vokasta tunnelmaa promenadille. Promenadi liittyy vi-
suaalisesti osaksi ortodoksisen kirkon puiston vehreää 
1800-luvun ympäristöä.  Perennaistutukset puiden vä-
lissä ovat kestäviä ja kauniita, suomalaisia puutarhalajeja. 
Pioneita, astereita ja piiskuja on viljelty Varsinais-Suo-
men kartanoissa jo satoja vuosia. Perennat kukkivat 
vuorotellen, joten kävelijöillä on aina jotain ihasteltavaa. 
Kävelyraitti puiden välissä on hiekkapintainen, joten 
promenadille tulee paljon hulevesiä viivyttävää ja imeyt-
tävää pintaa kivipintaisen torin vastapainoksi.

Sivupuistikoihin on istutettu japaninmagnolioita ja ko-
risteomenapuita, jotka kukkivat näyttävästi keväisin. 
Istutuslaatikoissa on maanpeitekasveina heinäkasveja. 
Pienikokoiset puut reunustavat kuntoilu- ja leikkisop-
peja. Toiseen suuntaan puut myös rajaavat torin kävely- 
ja oleskeluvyöhykkeitä.

Puistikot ovat osa Turun keskustan vihreää infrastruk-
tuuria ja monipuolistavat keskustan viherverkoston la-
jikirjoa. Ne tuottavat ekosysteemipalveluja, kuten puh-
distavat hulevettä, parantavat ilmanlaatua, tasoittavat 
äärilämpötiloja ja tuovat ihmisille virkistysmahdolli-
suuksia, ja ovat myös siten arvokas osa torisuunnitelmaa. 
Kukkaistutukset tarjoavat pölyttäjille levähdyspaikan. 
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Torikauppa

Sadonkorjuun aikaan viljelijät ja ruoantuo p l y ä
luomua ja lähiruokaa. Torilla järjestetään myös ruokamarkkinoita, jolooin on tarjolla erilaisia

ruoka-annoksia ympäri maailmaa, snägäristä aina i  as .

Erilaiset teematapahtumat ja -päivät houku l k
vuodenaikoina.

Jääpuisto

Talvella Töölöntorille asennetaan siirre ä , joka on mitä mainioin paikka
järjestää ruse t . Tekojään yhteydessä on pieni rakennus, josta
vuokrataan luis y ä k l . Lisäksi jääpuiston

yhteydessä on varasto a, jota tarvitaan jään kunnossapitämiseksi.

Rakennusten mitoitus perustuu merikon i , joten vuokraamorakennus on
mahdollista siirtää kesäkahvilaksi esimerkiksi liikuntapaikan tai uimarannan yhteyteen.

Joulun alla torilla järjestetään iltatapahtumia, joissa myydään glühweiniä & kastanjoita.
Siellä kauppatorilla vallitsee arvokkaan eurooppalainen tunnelma.

Fes���a��������& Sirkus

Kauppatorille mahtuu suurempikin tel��, joten aivan kaupungin keskustassa on mahdollista järjestää
vaikka omat jazzfes���a���. Tori voi olla osa suurempaa tapahtumaa kuten Ruisrock tai Down by the
Laituri.

Turun kauppatori on niin laaja, e�����u�������i�����������������l�������l�������u����������������
torikauppiaita tai �����.

Esiintymislava

Torilla on mahdollista järjestää erilaisia kon-ser������������������������i�k����������, teknobileistä
klassiseen musiikki.

Torin pohjoisosan porrastukseen on rakenne��������n�, joka toimii alustana esiintymislavalle.
Tasanteelle on mahdollista rakentaa erilaisia esiintymis- ja fes���a��������, tapahtuman tarpeen

mukaises�. Myös Turun kaupungilla on erityises������������k�a����u�n���������i�r����ä��������������a,
joka palvelee eristyises����������������������.

Musiik-kiesityksistä voi nau��������������������������������������, kippis!

Fes���a��������& Sirkus

Kauppatorille mahtuu suurempikin tel��, joten aivan kaupungin keskustassa on mahdollista järjestää
vaikka omat jazzfes���a���. Tori voi olla osa suurempaa tapahtumaa kuten Ruisrock tai Down by the
Laituri.

Turun kauppatori on niin laaja, e�����u�������i�����������������l�������l�������u����������������
torikauppiaita tai �����.

Esiintymislava

Torilla on mahdollista järjestää erilaisia kon-ser������������������������i�k����������, teknobileistä
klassiseen musiikki.

Torin pohjoisosan porrastukseen on rakenne��������n�, joka toimii alustana esiintymislavalle.
Tasanteelle on mahdollista rakentaa erilaisia esiintymis- ja fes���a��������, tapahtuman tarpeen

mukaises�. Myös Turun kaupungilla on erityises������������k�a����u�n���������i�r����ä��������������a,
joka palvelee eristyises����������������������.

Musiik-kiesityksistä voi nau��������������������������������������, kippis!

Kiveyskonsepti

Kauppatorin keskialueen kiveys on pääasiassa uusiokäytettyä nu-
pukiveä (sävy harmaa). Keskialuetta reunustaa uusi punertava to-
rikivi (Liedon punainen migmatiitti). Keskialueen kiviladonnan 
teemana on arkeologisissa kaivauksissa paljastuneet 1700-luvun 
rakennukset ja tielinjaukset. Tielinjat ladotaan 1700-luvun katu-
kivestä, joka paljastui arkeologisten kaivausten yhteydessä. Vanhat 
rakennukset on merkitty uudella torikivellä, joka poikkeaa sävyl-
tään ja käsittelyltään uusiokäytetystä harmaasta torikivestä. Torin 
historiasta ja paikalla sijainneista rakennuksesta kerrotaan messin-
kilaatoissa, jotka on upotettu torikiveykseen. Keskialuetta reunus-
tava pintavesikouru on tummaa terästä.

Ylätasanteen esiintymislavan ja kävely- ja pyöräreitin kiveys on 
sävyltään harmaa (Korpilahden musta, Viitasaaren vaalea). Yläta-
sanne yhdistää Yliopistonkadun kävelykadun osaksi kauppatoria. 
Ylätasanteen kiveys ja toria reunustava punertava kiveys ovat pin-
takäsittelyltään ja ladonnaltaan samankaltaisia, joten ne muodos-
tavat yhtenäisen kokonaisuuden. Promenadipuiden lomassa ole-
vat kävelyreitit ja oleskelupaikat ovat hiekkapintaisia. Pehmeämpi 
pintamateriaali luo vaihtelua pääosin kivettyyn kauppatoriin. 
Vettä hyvin läpäisevä ja luonnollinen pintamateriaali sopii hyvin 
kauppatorin vehreimpään osaan.   

Esiintymislava | kesä

Torilla on mahdollista järjestää erilaisia kon sertteja sekä pienempiä 
musiikkiesityksiä, teknobileistä klassiseen musiikki. 

Torin pohjoisosan porrastukseen on rakennettu tasanne, joka toimii 
alustana esiintymislavalle. Tasanteelle on mahdollista rakentaa 

erilaisia ja -kokoisia esiintymis- ja festivaalilavoja, tapahtuman 
tarpeen mukaisesti. Myös Turun kaupungilla on erityisesti tähän 

paikkaan suunniteltu siirrettävä puuverhoiltu esiintymislava, joka 
palvelee erityisesti pienempiä tapahtumia. 

2. Nupukivi, uusiokäytetty
Käytetään torin keskiosassa 
merkitsemään torikaupan 

aluetta ja torin pitkää 
historiaa.

3. Uusi luonnonkivlaatta, 
punainen

Liedon punainen migmaatti, 
poltettu / lohkottu. Käytetään 

torin reunoilla sekä 
keskialueella merkitsemään 
historiallisia rakennusten 

paikkoja.

4. Uusi luonnonkivlaatta, 
harmaa

Esimerkiksi Korpilahden musta 
tai Viitasaaren vaalea, poltettu. 

Käytetään torin yläosassa ja
esiintymislavalla.

1. 1700-luvun katukivi, 
uusiokäytetty

Käytetään torin keskialueella 
merkitsemässä historiallista 

linjausta.

Jääpuisto | talvi

Talvella Turun kauppatorille asennetaan siirrettävä tekojäärata, 
joka on mitä mainioin paikka järjestää rusettiluistelut tai jäädisco. 
Tekojään yhteydessä on pieni rakennus, josta vuokrataan luistimia 
sekä myydään virvokkeita ja tuoreita pullia. Tekojään huoltoon ja 
jäädytyskoneelle on varattu omat huolto- / varastotilat. Joulun alla 
torilla järjestetään iltatapahtumia, joissa myydään glühweiniä & 

kastanjoita. Silloin kauppatorilla vallitsee arvokkaan 
eurooppalainen tunnelma. 

Tekojääradan rakenteet koostuvat moduuleista, joten rakenne on 
yksinkertaista purkaa luistelukauden päätyttyä. Vuokraamorakennus 
on mahdollista siirtää kesäkahvilaksi esimerkiksi liikuntapaikan tai 

uimarannan yhteyteen.

Festivaaliteltta & Sirkus | kevät

Kauppatorille mahtuu suurempikin teltta, joten aivan kaupungin 
keskustassa on mahdollista järjestää vaikka omat jazzfestivaalit. Tori 
voi myös olla osa suurempaa tapahtumaa kuten Ruisrock tai Down by 

the Laituri. 

Turun kauppatori on niin laaja kokonaisuus, että suuren 
esiintymisteltan ohella torille mahtuu samanaikaisesti 

torikauppiaita tai tivoli.

Torikauppa | syksy

Erilaiset teematapahtumat ja -päivät houkuttelevat torille erilaisia 
yleisöjä kaikkina vuodenaikoina. Sadonkorjuun aikaan viljelijät ja 
ruoantuottajat tulevat Turun kauppatorille myymään luomua ja 

lähiruokaa. Pientuottajien on mahdollista vuokrata ns. maalaisten 
penkkejä metrihinnalla.  Torilla järjestetään myös ruokamarkkinoita, 

jolloin on tarjolla erilaisia ruoka-annoksia ympäri maailmaa, 
snägäristä aina fine diningiin asti.

Torin alaosaa hyödynnetään torikaupassa ympäri vuoden, torin 
yläosa otetaan käyttöön suuremmissa markkinatapahtumissa. 

Torikauppa

Erilaiset teematapahtumat ja -päivät houku l k
vuodenaikoina. Sadonkorjuun aikaan viljelijät ja ruoantuo p l

myymään luomua ja lähiruokaa. Torilla järjestetään myös ruokamarkkinoita, jolloin on
tarjolla erilaisia ruoka-annoksia ympäri maailmaa, snägäristä aina i .

Torin alaosaa hyödynnetään torikaupassa ympäri vuoden, torin yläosa otetaan käy ö
suuremmissa markkinatapahtumissa. Torilla on myös vastaisuudessa pientuo l

tarkoite y , ns. maalaisten penkkejä.

Jääpuisto

Talvella Töölöntorille asennetaan siirre ä , joka on mitä mainioin paikka
järjestää ruse t . Tekojään yhteydessä on pieni rakennus, josta
vuokrataan luis y ä k l . Lisäksi jääpuiston

yhteydessä on varasto a, jota tarvitaan jään kunnossapitämiseksi.

Rakennusten mitoitus perustuu merikon i , joten vuokraamorakennus on
mahdollista siirtää kesäkahvilaksi esimerkiksi liikuntapaikan tai uimarannan yhteyteen.

Joulun alla torilla järjestetään iltatapahtumia, joissa myydään glühweiniä & kastanjoita.
Siellä kauppatorilla vallitsee arvokkaan eurooppalainen tunnelma.

Torikaupan huolto

Torikaupan huolto

Konseptikaavio, kiveys

1.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

3.
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Pohjaote, promenadi
1:200

Leikkaukset, promenadi
1:200

Ortodoksinen
kirkko

shared space: kävely, pyöräily ja huoltoajo

ruutu-
hyppely

mainos-
pyloni

esteetön rei� torille

puurivit, tammi ja pyökki

promenadivalaisin

promenadi, hiekkapinta

kivipenkit

rohtosuopayr��t

shakki

"kivipuutarha"

kaupunkipyöräasema
/ pyöräpysäköin�

20 pp

istuskeluportaikko

puurivi
euroopanpyökki
(Fagus sylva���)

kivipaadet

puurivi,
tammi

(Quercus robur)

veistos

ton��l�
olemassa

oleva
puusto

idänunikot

pionit

esiintymiskatos,
siirre����

+7,6

kivipenkki

+6,8

+7,8

torialue, vanha nupukivi

+7,2

piiskut

kivipaadet

päivänliljatasteritakileijat

ruskoliljatnarsissit idänunikot

asterit piiskut

istuskeluportaikko

torivalaisin

katuvalaisin

bussien lataus

bussien lataus

pysäköin����������
laajentumisvarauksen reunalinja

ajo ton��l�
ajo
ton��l�

ajo ton��l�

porrastuksen ja alustan yhteyteen on mahdollista rakentaa suurempi lava

penkki

B
B

C
C

vesitaideteos
"Maa nousee"

PROMENADIISTUTUKSET & OLESKELU KÄVELYTONTTI

linjakaivo

ton��l��������s����������u���

ISTUSKELUPORTAAT

upote���valaisin,
epäsuora valaistus

puita valaistaan
alhaaltapäin

promenadivalaisin

TORI

linjakaivo

upote���valaisin,
epäsuora valaistus

ISTUTUKSET & OLESKELUSHARED SPACE
kävely, pyöräily, huoltoliikenne

puita valaistaan
alhaaltapäin

pysäköin�������������a����������������������������

+6,8

+7,8

linjakaivo

PROMENADI &VESITAIDETEOS SIIRRETTÄVÄ ESIINTYMISKATOS

TORIVALAISIN

linjakaivo

KIRKKO SHARED SPACE

Kävely, pyöräily, huoltoliikenne

TORIISTUTUKSET & OLESKELU
(taustalla)

ISTUTUKSET & OLESKELU
(taustalla)
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1:500 1:50
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1:250

10 2m

1:150
10 5m

1:100

piirustukset
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Euroopanpyökki
(Fagus sylvatica)

Lehtoakileija
(Aquilegia vulgaris)

Ruskolilja
(Lilium bulbiferum)

Idänunikko
(Papaver orientale)

Tammi
(Quercus robur)

Keltapäivänlilja
(Hemerocallis lilio-asphodelus)

Harjaneilikka
(Dianthus barbatus)

Rohtosuopayrtti
(Saponaria officinalis)

Promenadin puulajit ja esimerkkejä perennaistutuksista
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Tekojäärata

- Jääpuiston siirrettävät rakennukset koostuvat 
helposti kuljetettavista moduuleista. Mitoitus perustuu 

merikontin mitoitukseen.

- Kahvila- / vuokrausrakennuksen 
pääjulkisivumateriaaleja ovat puu ja merialumiini. 

Varastorakennusten eli ”jääpalojen” julkisivumateriaali 
on huurrettu lasilankku.

- Rakennusmassoja yhdistävät pergolakatokset sekä 
teköjääradan valaistuksen vaijerirakenne. 

Vaijerirakenne ottaa innoituksensa perinteisten 
ulkokaukaloiden arkkitehtuurista. 

- Tekojään huoltoon ja jäädytyskoneelle on varattu 
omat huolto- / varastotilat. Jäähuoltokone toimii 

tuulisähköllä.

Esiintymisalusta ja Turku-katos

- Torin pohjoisreunan porrastuksen yhteydessä on 
esiintymisalusta (platform), jonka yhteyteen on 

mahdollista liittää kaupungin oma Turku-katos tai 
tapahtumajärjestäjän suurempi festivaalilava. Torin 
pohjoisreunan pinnan ja ylätasanteen korkeusero 
on optimaalinen esiintymiselle. Alustan yhteyteen 
on integroitu tekniset ratkaisut esiintymistä varten. 
Alustaratkaisun hienoutena on, että esiintymislava 

on huomaamaton silloin kun paikalla ei ole 
katosrakennetta.   

- Puuverhoillun ja metallirakenteisen Turku-
esiintymiskatoksen pintamateriaali on kuultomaalattu 
puu. Lavan muotokieli liittää veistoksellisen rakenteen 
osaksi torin pohjoisreunan porrastusta. Esiintymiskatos 

koostuu moduuleista, joten esiintymislava on 
mahdollista siirtää pois suurempien tapahtumien 
tai talvisesongin ajaksi. Moduulimitoitus perustuu 

merikontin mitoitukseen. 

- Turku-katos on matalan kynnyksen esiintymislava, 
joka on suunniteltu erityisesti pienempien tapahtumien 

tarpeisiin (mm. kesäkeikat, kuoroesitykset, speakers’ 
corner). Mitoitukseltaan Turku-lavan vastaa Helsingin 

Esplanadin lavaa.   

Kauppatori kokoaa kävelyvirrat

Torin ympäristön joukkoliikennepysäkit, ostoskeskukset, 
pysäköintilaitokset ja kävelykadut syöttävät torin ympäristöön 
suuria kävelyvirtoja. Torin puistikoiden ja kadunkalusteiden 

muotoilulla sekä kiveysten jäsentelyllä kävelyreiteistä torin poikki 
tehdään kulkijalle selkein ja houkuttelevin vaihtoehto jatkaa 

matkaansa. Kävelyvirrat valjastetaan palvelemaan torikauppaa 
ja torin elävyyttä. Yliopistonkadun varsi torin luoteisreunalla 

tarjoaa vaihtoehdot sekä nopeaan liikkumiseen pyörällä ja jalan että 
päämärättömään vaelteluun puistopromenadilla. Jalankulkuyhteydet 

torille ovat esteettömät kaikista päälähestymissuunnista. Alas 
promenadilta ja ylös pavijonkien ja sivupuistikoiden välistä torille 

kulkevat reitit ovat porrastettuja.

Tori houkuttelee viipymään 

Kauppatori jakautuu hienovaraisesti vyöhykkeisiin istutusalueilla ja 
torikiveyksen harkitulla jäsentelyllä. Eri vyöhykkeiden avulla torin 

halki muodostuu luontevia kulkureittejä eri tarkoituksiin. Torin 
keskialue torimyynteineen ja tapahtumineen sekä torialueen reunoille 
sijoittuvat promenadi, istuskeluportaat, sivupuistikot ja paviljonkien 

terassialueet houkuttelevat viipymään alueella pitkiäkin aikoja. 
Näiden väliin jäävä kiveyksellä jäsennetty vyöhyke sekä keskialueen 

halki kulkeva 1700-luvun katulinja auttavat jäsentämään 
torimyyntiä ja tarjoavat selkeitä reittejä torialueen halki. Kiireinen 

kulkija valitsee selkeimmät reitit promeneerajan sukeltaessa rohkeasti 
syvemmälle torikaupan pyörteisiin tai nauttimaan torin reunojen 

virkistyspalveluista.

Vuoden kierto värittää torielämää

Toripuistikon kasvillisuus on valittu tuomaan väriä torimiljööseen. 
Sivupuistikoiden kukkivat puut herättävät Kauppatorin kevääseen. 

Kesän tultua puistikoiden istutusaltaat ja torialueen siirrettävät 
istutuslaatikot täyttyvät värikkäistä kukista ja kasveista.  

Alkukesästä syksyyn promenadin puiden lehvästöt luovat seesteisen, 
kauniisti väriä vaihtavan taustan toritoiminnalle ja tapahtumille. 

Talvella puiden tunnelmavalaistus luo jääradalle elämykselliset 
puitteet. Siirrettävien istutuslaatikoiden avulla torille voidaan 

talviaikaan tuoda ikivihreitä puita ja pensaita joulutoria ja muita 
talven tapahtumia värittämään.

Tunnelmallinen, viihtyisä ja turvallinen vuorokauden ympäri

Kauppatorin valaistus luo mieleenpainuvan ja turvallisen 
torimiljöön myös pimeinä vuorokauden- ja vuodenaikoina. Toria 
reunustavat kadut saavat selkeän yleisvalaistuksen Kauppatorin 

katuvalaisimilla. Torin ja promenadin ulkolaitoja valaistaan 
katuvalaisimia matalammilla promenadivalaisimilla, jotka tuovat 
huomion pehmeästi  jalankulkijan tasolle.  Näyttävät torivalaisimet 

tarjoavat keskialueelle yleisvalaistuksen sekä tarvittavan erikois- 
ja esiintymisvalaistuksen torialueen tapahtumille. Promenadin ja 

puistikoiden epäsuora valaistus luo tunnelmallisen kehyksen torille ja 
näyttäviä portteja saavuttaessa torille puistikoiden halki. 

Pohja- ja julkisivukaavio
1:200

Pohja-, leikkaus- ja sivuprojektiokaaviot
1:50

Moduulit
1:200
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1.
katuvalaisin 

2.
torin valaisin

3. 
promenadin 

valaisin

4. 
jäteastia

5. 
istuinkalusteet

6. 
istutusaltaat

7. 
linja-auton latauspiste

8. 
ilmanlaadun 
mittausasema

9. 
mainospyloni

Kalusteprojektiot
1:100

Valaisimet

- Torin valaisinperheeseen kuuluu kolme valaisinta: 
tori-, promenadi- sekä katuvalaisin (1,2,3). Valaisimissa 

hyödynnetään tunnetun valmistajan valaisimia
(esim. iGuzzini, Bega), joihin tehdään omaleimainen 

ilme mm. kustomoiduilla pylväillä ja varjostimilla sekä 
paikkaan sovitetulla värityksellä. Torivalaisimen leikkisä 

muotokieli tuo mieleen purjelaivojen mastot. 

- Valaisimien väritys on yhtenäinen torin 
muun kadunkalustuksen kanssa. Valaisimet on 

märkämaalattu, joten ne on mahdollista 
huoltomaalata tulevaisuudessa.

 - Pylväsvalaisimiin on integroitu teknisiä ratkaisuja 
erilaisten toritapahtumien tarpeisiin. Suurimpiin 

valaisinpylväisiin tehdään putkitusvaraukset 
(tele + sähkö) tulevaisuuden lisäasennuksia varten.  

- Kaikki torin valaisimet ovat DALI-ohjattuja, valmiita 
ohjaustilanteita on ohjelmoitu muutamia. DALI-

ohjauspaneeli sijoitetaan lukittavaan katujakokaappiin 
sopivaan paikkaan torialueella. 

- Torivalaisimien pylväisiin on varattu kiinnityspaikkoja 
esimerkiksi gobo-valaisimille ja muille 

erikois- /esiintymisvaloille. 

Mainospylonit

- Mainospylonit ovat väritykseltään muita 
kadunkalusteita hieman vaaleampia ja niiden massaa 

on kevennytty perforoinnilla. Perforoinnin rei’itys 
kasvaa ylöspäin ja taustalle sijoitetaan valaisimia, jotta 
efekti keveydestä tehostuu.  Mainosnäytöt / -pinnat 
on suunnattu toria ympäröivien katujen suuntaan: 

Ratkaisu rauhoittaa visuaalisesti muuten aktiivista toria. 

- Sääntutkimusasema toteutetaan mainospylonien 
mitoituksella, joten se tulee osaksi torin

yhtenäistä ilmettä.

Bussien lataustolpat

- Bussien lataustolpista on pyritty tekemään 
mahdollisimman siroja, niin etteivät ne hallitse 
torin ympäristön katukuvaa. Tavoitteeseen on 

päästy viistotulla muotokielellä. Lataustolppaan 
on mahdollista integroida infonäyttö esimerkiksi 

bussiaikatauluja varten.  

Kadunkalusteet

- Kadunkalusteissa on yhtenäinen metalliosien väri 
sekä puumateriaali. Kuultomaalatun puun sävy on 

samankaltainen kuin toripaviljonkien puuosissa. Sekä 
metalli- että puuosat on mahdollista huoltomaalata.   

- Valaisimissa, mainospyloneissa ja kadunkalusteissa 
toistuu kahdeksankulmainen muotoaihe, mikä 

tekee yhtenäisen ja tunnistettavan kokonaisuuden.  
Muotoaihe on hienovarainen viittaus Turun 

Tuomikirkon romaaniseen ja uusgoottilaiseen 
tyyliin, mikä on modernisoitu yhteen tuotteiden 

minimalistiseen muotokieleen. 

- Väliaikaiset skeitattavat betoniset T-U-R-K-U 
-kirjaimet ovat siirrettävissä: Samalla paikalla 

on tilavaraus raitiovaunupysäkille. Kappaleiden 
skeitattavuus huomioidaan värjätyssä betonipinnassa, 

mitoituksessa sekä ympäröivässä kiveyksessä. 
Kirjainten fontti ja sydän viittaavat kissmyturku 

-matkailusivustoon.    

ilmanlaad.
mi����

7m2

1:100
ilmanlaad.

mi����

7m2

1:100

ilmanlaad.
mi����

7m2

1:100

0 m

1

5

10

10 5m50 10 m
1:200

50 15 m

1:500 1:50

50 10 m
1:250

10 2m

1:150
10 5m

1:100

piirustukset
1:100

ilmanlaad.
mi����

7m2

1:100

0 m

1

5

10

10 5m50 10 m
1:200

50 15 m

1:500 1:50

50 10 m
1:250

10 2m

1:150
10 5m

1:100

piirustukset
1:100



TURUN KAUPPATORIN SUUNNITTELUKILPAILU
2020

BON TEMPS
8 / 8

Vesiaihe  |  Maa nousee

Vesitaideteos “Maa Nousee” symboloi Turun kaupungin 
pitkää historiaa ja toisaalta nykyhetken suurta ongel-
maa, ilmastonmuutosta. Teoksessa veden pinta nousee 
ja laskee hitaasti (kierros n. 10 min), paljastaen samalla 
maaston muodot ja saariston. Teoksen maaston muodot 
ovat saaneet innoituksensa Turun edustan saaristosta. 
Interaktiivinen taideteos houkuttelee lapsia ja aikuisia 
hyppimään saarelta toiselle ja tutustumaan saariston 
maantieteeseen. 

Näkymä vesiaiheelle

Vesitaideteoksen pintakorkeuden vaiheet

Rakenneleikkaus, vesiaihe

A U R A J O K I

TURKU

R U I S S A L O  &  H I R V E N S A L OI T Ä M E R I

RYMÄTTYLÄ

Reunakiveen on kaiver-
re������������-

teoksen lii��vä paikan nimi.
A U R A J O K I

TURKU

R U I S S A L O  &  H I R V E N S A L OI T Ä M E R I

RYMÄTTYLÄ

4
,7

19

A U R A J O K I

TURKU

R U I S S A L O  &  H I R V E N S A L OI T Ä M E R I

RYMÄTTYLÄ

Altaan reuna
luonnonkiveä

Reunakiveen on kaiver-
re������������-

teoksen lii��vä paikan nimi.

0
,2

0
,2

Reunoilla piilote�����������,
epäsuora valaistus

Altaan pohjalla
1:80 kaato

Linjakaivo
Altaan reunakiveukseen on

kaiverre��������ä.
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Vesialtaan pohjassa on 1:80 -kaato, joka viettää linja-
kaivoon altaan toisella reunalla. Altaan reunoihin on 
upotettu valaisimet, jotka valaisevat epäsuorasti altaan 
pohjan värjättyä ja hierrettyä betonipintaa. Pohjan pin-
nanmuotoja korostavat korkeuskäyrät ovat messingistä. 
Vesiallas on matala, mikä mahdollista esimerkiksi lasten 
leikkimisen turvallisesti sekä kaupunkilaisten interaktii-
visen osallistumisen taideteokseen.

altaan reuna
luonnonkiveä

reunakiveen kaiverrettu 
teokseen liittyvän paikan nimi


