
Kauppatorin suunnittelukilpailu 

Kilpailuinfo – kysymykset ja vastaukset 23.3.2020 

Paljonko valaisinpylväiden suunnittelussa ja valaistussuunnitelman tekemisessä on liikkumavaraa?  

Vastaus: Valaisinpylväiden sijainnit on lukittu ja laippaliitoksen koko on määritelty. Tämän koko selvitetään ja 

toimitetaan kilpailijoille. Valaisimeen ja pylvään malliin voi vaikuttaa. 

Vastausta tarkennettu: Kilpailijoille toimitetaan liite 11, joka on suunnitelma valaisinpylväiden ja eBussien 

latauspisteistä. Tässä on esitetty pulttiryhmän koko. 

Ovatko torin pintamateriaalit, kuten laatoitus lyöty lukkoon? 

Vastaus: Värit ja ladontamalli on määritelty. Torille tulevat kivet ovat myös tiedossa. Toimitamme kilpailijoille 

liitteen numero 12, jossa kivet on yksilöity. 

Mitä kilpailutöiltä toivotaan, jos näin moni asia on lyötylukkoon? 

Vastaus: Toivomme kilpailutöiltä visiota ja suunnitelmaa kokonaisuudesta. Paviljongit ja pintamateriaalit on 

lukittu, mutta muu ei.  

Jatkokysymys: Mitä tämä muu on, jos rakenteellinen suunnittelu on jo tehty? 

Vastaus: Kilpailuohjelmassa (kohta 3.5.) on lueteltu asiat, joihin kilpailulla halutaan löytää ratkaisu. 

Voiko istutusaltaiden kokoa muuttaa?  

Vastaus: Ihan pieniä muutoksia voi tehdä. Istutusaltaan syvyys on noin metri, jolloin siinä voi kasvaa puu. 

Vastausta tarkennettu: Istutusaltaiden kuormausmäärä on sama kuin kannella muutenkin eli 10 kN/m2, joten 

kansi ei kestä metrin kerrosta multaa. Kantta vahvistettu istutusaltaiden alla ja vahvistetulla alueella voi olla 

max. 80 cm multaa. Pysäköintilaitoksen kansi on mitoitettu 16,5KN pysyvällä kuormalla istutusaltaiden 

kohdalla. 

Onko kyse kuormista vai kaivoista? Kumpi on määrittävä tekijä? 

Vastaus: Kaivoja ei tule eli kuormitus määrittää. Emme ole varautuneet kuivattamiseen. 

Miten vesiaiheen huoltoon ja syöttöön on varauduttu? 

Vastaus: Jos vesiaihe on painava, se tulee sijoittaa kipailuohjelmassa määrätylle alueelle. Muuten näihin 

asioihin ei ole tässä vaiheessa varauduttu. Yliopistonkadun puolella tähän voidaan kuitenkin varautua. 

Pitääkö pohjoiskannen suunnittelussa noudattaa Sitowisen suunnitelmaa? Erityisesti sillä alueelle, joka ei 

tule laitoksen päälle?  

Vastaus: Kilpailijoiden tulee noudattaa suunnitelmia, mutta pohjoisosaan voi suhtautua hieman vapaammin. 

Pohjoisosaan voi esittää perustelluista syistä muutoksia. 

Onko mahdollista saada listaus lukituista asioista? Esimerkiksi mitkä asiat ja missä tulee säilyttää. On 

haastava miettiä kokonaisuutta, jos materiaalit ja paikat on jo määritelty. 

Vastaus: Asiat on sanottu kilpailuohjelmassa, mutta arvioimme vielä onko kilpailuohjelmaa syytä täydentää 

tällaisella listalla. 

Onko torialueelle tulossa pyöräpysäköintiä? 

Vastaus: Itse torialueelle ei tule pyöräpysäköintiä, mutta lähikaduille kyllä. 

Näkyvätkö vesikaivojen paikat aineistossa?  Tasauskartta, jossa näkyvät vesikaivot ja suunnitellut 

korkoasemat olisi tarpeen. 



Vastaus: Kivialueita ja paviljonkeja kiertää linjakuivatuskaivo. Sitowisen kuvassa (liite 1) näkyy 

linjakuivatuskouru vanhan kiven alueella ja paviljonkien kuvissa (liite 5) näkyy niitä kiertävä kaivo. 

Lisäksi sähköpostitse tiedusteltiin vielä seuraavia asioita:  

- Onko torin pintamateriaalien tuotteet jo määritelty? Jos tiettyjä tuotteita tulee käyttää, mitä ne ovat? 

Voiko ennalta valittuun tuotteeseen vaikuttaa esimerkiksi pintakäsittelyä tai väriä muuttamalla? Voiko 

ennalta määrättyyn tuotteeseen lisätä uusia elementtejä? Onko kiveyksen kivien/laattojen koot ennalta 

määritelty? 

- Materiaaleista on määritelty Paviljonkien julkisivu materiaalit ja niitä ei voi muuttaa eikä niihin voi tehdä 

pintakäsittelyä. Myös kivimateriaalin osalta on väri ja ladonmalli valittuna. Uuden tasaisemman kiven alueella 

ladontaan voi esittää muutoksia mutta siten, että kivimateriaali ja koko on nyt suunnitelmissa esitetyn 

mukainen. Ns. ” vanhan kiven” alueen pintaan ei voi esittää muutoksia, koska alue toteutetaan kuten se oli 

ennen remonttia. 

- Voiko kiveyksien ladontaa muuttaa vapaasti? Jos kiveyksien tuotteet on ennalta määritelty, voidaanko 

ladontaa muuttaa suunnitelman mukaisten tuotteiden puitteissa? Voidaanko ladontaan lisätä uusia 

elementtejä, jos ladonta on jo muuten ennalta määritelty?  

Ladontaa voi muuttaa annetun materiaalin ehdoilla. Määrä ja koko pitää täsmätä. 

- Onko mahdollista ehdottaa muutoksia toria ympäröivien rakennusten julkisivuvalaistukseen? 

Ehdotuksia voi tehdä, niiden mahdollisesta toteuttamisesta vastaa kiinteistöjen omistajat näin halutessaan. 

Toripaviljonkien yleisvalaistus on suunnittelussa ja toteutuu ennen kilpailun ratkaisua. 

- Onko toripaviljonkien valaistussuunnitelma tehty? Onko suunnitelmaa mahdollista saada käyttöön, jos 

sellainen on? Voiko toripaviljonkien valaistukseen esittää ehdotuksia? 

Paviljonkien valaistuksesta on vasta ideatason suunnittelua tehty. Paviljonkien toteuttaminen alkaa ennen 

suunnittelukilpailun ratkaisua, joten niiden läheisyyteen ei ole mahdollista toteuttaa muuta valaistusta. 

- Onko tapahtumasähköistys huomioitu torin kansirakenteessa? 

Tapahtumasähköistä on oma sijoitussuunnitelmansa ja ne toteutuvat sen mukaisesti. Tässä 

suunnittelukilpailussa tulee keskittyä näkyviin elementteihin. 

- Onko torimyynnille suunniteltu sähkökaivot? 

On suunniteltu. Asia on suunnittelun alla. 

- Onko kaikki katusuunnitelman selostuksen (kilpailuaineiston liite 4b) mukaiset torin ja ympäröivien 

katualueiden valaistukset suunniteltu selostuksen mukaisina? Mihin näistä voidaan vaikuttaa? Onko 

esimerkiksi selostuksessa esitetyt korostusvalaistuskohteet otettu suunnitelmissa huomioon? 

Kuten alkuinfossa todettiin, valaistuksen osalta sidottua on suunnitteluohjelman mukaisesti valaisinpylväiden 

paikat. 

- Onko mahdollista saada lisää viistoilmakuvia torista, jotka olisivat laadultaan parempia?  

Toimitamme kilpailijoille lisää parempilaatuisia viistoilmakuvia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rajoittuuko kilpailualue katuihin (no :1 ) vai ympäröiviin kortteleihin (no:2)? 

 
 
Kilpailualueen rajaus on osoitettu kilpailuohjelmassa (sivu 14). Kilpailualue koskee torialuetta aina sitä 
ympäröivien kortteleiden julkisivuihin asti.  Se ulottuu seinästä seinään, eli katualueet kuuluvat sinänsä 
suunnittelualueeseen. Laadittuja katusuunnitelmia on kuitenkin merkittäviltä osin noudatettava, eli pelivaraa 
on katualueilla niukalti. 
 
Voiko keskellä olevaa kivirasterialuetta pienentää tai muokata?  
Voi, vähäisessä määrin muuttaa. 
 


