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1 Kilpailukutsu 
Tervetuloa osallistumaan Sytytä Turku -keskustan kehittämiskilpailuun. 
Turun kaupunki järjestää Sytytä Turku -kilpailun keskustan kehittämiseksi. Kilpailulla hae-
taan keskustaa elävöittäviä eri käyttäjäryhmiä houkuttelevia innovatiivisia ratkaisuja ja nii-
den jatkokehittämiseen ja toteuttamiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita.  
Kilpailuun toivotaan konseptiltaan monipuolisia, eri mittakaavan ehdotuksia, jotka voivat 
olla tapahtumaan, tontin tai alueen kehittämiseen, julkiseen tilaan tai vaikka palveluun liit-
tyviä. Kilpailuehdotusten tulee toteuttaa yhtä tai useampaa Turun keskustavision pääta-
voitteita; keskustan saavutettavuus, kaupallinen houkuttelevuus ja viihtyisyys, mihin peila-
ten myös kilpailuehdotuksia arvioidaan. 
Keskusta kaipaa uutta elämää ja energiaa, mitä ratkotaan kilpailulla, johon voivat osallis-
tua kaikki kaupungin kehittämisestä innostuneet ja ehdotuksen toteuttamiseen sitoutuneet 
toimijat. 
Kilpailulla Turun kaupunki haluaa rakentaa yhdessä yritysten, yhdistysten ja järjestöjen ja 
kaupunkilaisten kanssa keskustaa, joka houkuttelee mahdollisimman monia. Kaupunki ha-
luaa osoittaa avoimuutta ja innovatiivisuutta ja kannustaa rohkeiden ja erilaisten ideoiden 
ja toimijoiden esiintuomiseen. 
Kilpailun verkkosivut:  
www.turku.fi/sytytaturku  

http://www.turku.fi/sytytaturku


3 
 

2 Kilpailutehtävä 
2.1 Turun keskustan kehittäminen  

Alla kuvataan Turun kaupungin asettamia suuria linjoja keskusta-alueen kehittämiseksi. 
Alustus jakautuu Turun kaupunkistrategiaan, sitä täsmentävään keskustan kehittämisen 
kärkihankkeeseen ja rohkeasti eteenpäin katsovaan ja keskusta-alueen kehittymiskohtia 
ideoivaan keskustavisioon. Keskustavision päätavoitteet ja sen esittämät konkreettiset toi-
menpiteet toimivat kilpailun lähtökohtina ja keskeisinä arvosteluperusteina. 

2.1.1 Turun kaupunkistrategia 2029 
Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä, kaupunkilaisten yhteisenä viih-
tyisänä ympäristönä sekä monipuolisena liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun ve-
tovoimaisena keskittymänä. Kaupunkistrategiassa määritettyjä keskustan kehittämisen 
tavoitteita ovat:  

1. Edistää ympärivuotista houkuttelevuutta sekä varmistaa vilkkaan kulttuurielämän 
ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset kaupungin keskustatilassa. 

2. Parantaa julkisia kaupunkitiloja ja vahvistaa kaupallisen keskustan elinvoimaa 
sekä palauttaa usko keskustaan kohdistuviin investointeihin.  

3. Lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä, yhtenäistää keskustan toiminnalli-
suutta, ja varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla lii-
kennemuodoilla.  

4. Kasvattaa keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja 
muille uusille palveluille. 

Lue lisää: https://www.turku.fi/kaupunkistrategia 

2.1.2 Turun keskustan kehittämisen kärkihanke 
Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Kokonaisvaltaiseen 
kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailu-
kyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökul-
mista. Sijaintimme maailman kauneimman saariston kyljessä sekä 800-vuotinen historialli-
nen keskusta antavat Turulle loistavan mahdollisuuden nousta omista vahvuuksistaan 
tunnetuksi kaupungiksi myös kansainvälisesti. 
Elävyys keskustaan syntyy uusien asumismuotojen mahdollistamisesta, kauppaa ja työ-
paikkojen kehittämistä tukevien hankkeiden mahdollistamisesta sekä uusien palvelujen ja 
tapahtumien kehittämisestä keskustaan. Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, 
kulttuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden. 
 
Kärkihankkeen tavoitteena on: 

• parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja 

• yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta 

• varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset kes-
kustatilassa 

• lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä 

• palauttaa usko keskustaan kannattavana investointikohteena 

• varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla kulkuvälineillä, 
sekä 

https://www.turku.fi/kaupunkistrategia
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• edistää keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja 
muille uusille palveluille. 

Lue lisää keskustan kehittämisen kärkihankkeesta osoitteessa:  
www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke  

2.1.3 Turun keskustavisio 2050 
Keskustavisio 2050 on tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tuotettu ja perusteltu 
tulevaisuuskuva elinvoimaisesta, eurooppalaisesta ja hyvinvointia tukevasta Turun kes-
kustasta, jolla on kaikki edellytykset siivittää kaupungin kehittymistä maailman kauneim-
man saariston pääkaupungiksi.  
Turun keskustavisiossa määritellään kolme päätavoitetta Turun keskustan elinvoiman ke-
hittämiseksi, jotka toimivat Sytytä Turku -kilpailun yhtenä arvosteluperusteena siten, kun 
määritellään luvussa 2.6. Kilpailun arvosteluperusteista. Päätavoitteiden lisäksi keskusta-
visio esittelee 100 mahdollista toimenpidettä tavoitteiden edistämiseksi. Kilpailuehdotus 
voi myös esittää ratkaisumallia jonkin keskustavisiossa esitellyn 100 toimenpiteen toteu-
tukseen. 
Keskustavision päätavoitteet: 

1. Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta 
Vision keskeisenä lähtökohtana on ydinkeskustan laajentaminen ja sitä tukevan 
käyttäjälähtöisen liikennejärjestelmän luominen. Joukkoliikenteen uudet kaupunki-
terminaalit elävöittävät keskustan solmukohtia ja ohjaavat ihmisvirtoja nykyistä laa-
jemmalle alueelle. Kävelypainotteinen keskusta laajenee, pyöräily-yhteydet para-
nevat, joukkoliikenne kehittyy sujuvammaksi ja ajoneuvoliikenne ohjautuu keskus-
tan kehäteiltä keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.  

2. Kaupallisesti houkutteleva keskusta 
Vision tavoitteena on Turun keskustan aseman vahvistaminen läntisen Suomen 
tärkeimpänä talouden ja kaupan keskittymänä. Keskustan kaupallinen ydin laaje-
nee Kauppatorin ympäristöstä kohti jokirantaa ja satamaa. Kauppatorista muodos-
tuu viihtyisä ja monikäyttöinen kohtaamispaikka ja elävä tapahtumien keskus. Sitä 
ympäröivät korttelit muodostavat yhtenäisen keskustan kauppakeskusten verkos-
ton. Uusia liike- ja toimitiloja nousee keskustan kortteleihin kaupunkirakennetta tii-
vistämällä ja rakennusten monikäyttöisyyttä edistämällä. 

3. Viihtyisä kohtaamispaikka 
Visio lähtee ajatuksesta, jonka mukaan Turun keskustalla on mahdollisuus johtaa 
koko kaupungin kasvua eurooppalaiseksi, merkittäväksi tieteen, kulttuurin ja mat-
kailun kaupungiksi. Vanhakaupunki nousee arvoiseensa asemaan houkuttelevana 
matkailukohteena ja eurooppalaisena olohuoneena. Aurajoen itärannalle syntyy 
vetovoimainen kulttuuripromenadi. Humalistonkatu liittää Samppalinnan kulttuuri-
keskittymän ratapihan elämys- ja tapahtumakeskukseen ja tarjoaa näin urheilu- ja 
viihdepainotteisen tapahtumien akselin itä-länsisuunnassa. Kukkuloilla sijaitsevat 
puistot ja merellisyys kytkeytyvät vahvemmin osaksi keskustan kaupunkikuvaa. 
Myös uudenlaiset asumisen, palveluiden ja liiketoiminnan muodot löytävät paik-
kansa keskustasta. 
 

Lue lisää Turun keskustavisiosta ja sen ehdottamasta 100 toimenpiteestä, ja inspiroidu 
osoitteessa: www.turku.fi/keskustavisio    
 

http://www.turku.fi/keskustan-kehittamisen-karkihanke
http://www.turku.fi/keskustavisio
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2.2 Kilpailun tavoitteet 
Kilpailun tavoitteena on löytää Turun kaupungille kumppaneita ja toteuttamiskelpoisia eh-
dotuksia keskusta-alueen elävöittämiseksi keskustavision mukaisesti vastaten yhteen tai 
useampaan keskustavisiossa määritellyistä päätavoitteista tai vision esittämien toimen-
pide-ehdotusten mukaisesti.   
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2.3 Kilpailun sarjat 
Elävä keskusta –sarja 
Elävä keskusta –sarjaan voi osallistua kuka tahansa Turun keskustan kehittämisestä kiin-
nostunut henkilö tai ryhmä, kuten yritys, yhdistys, seura tai asukasryhmät. Elävä keskusta 
–sarjan kilpailutyö voi olla mitä tahansa ehdotus, joka pyrkii elävöittämään Turun keskus-
taa keskustavisiossa esitettyjen päätavoitteiden mukaisesti. Tällainen kilpailuehdotus voi 
olla esimerkiksi tapahtuma-, palvelu- tai muu konsepti. 
 
Rakentuva keskusta –sarja 
Rakentuva keskusta –sarjaan voivat osallistua kiinteistö- tai aluekehittämiseen erikoistu-
neet toimijat, kuten alan yritykset, ammattilaiset tai erilaiset yhteenliittymät. Rakentuva kes-
kusta –sarjaan esitetty ehdotus on esimerkiksi jonkin keskusta-alueen korttelin tai alueen 
kehittämiskonsepti. Sellaisessa tilanteessa, jossa Rakentuva keskusta –sarjan kehitysidea 
kohdistuu yksityisomisteiselle kiinteistölle, tulee kehitysidea esittää joko kiinteistönomista-
jan nimissä tai yhteistyöstä tulee muutoin olla selkeästi sovittu. 
 

 
 
 
 

2.4 Kilpailualueen rajaus  
Kilpailuun osoitettavat ehdotukset tulee osoittaa Turun keskusta-alueelle. Keskusta-alu-
etta ei luonteensa vuoksi ole kilpailussakaan määritetty tarkkarajaiseksi. Epäselvissä ta-
pauksissa ehdotuksen soveltumista kilpailun rajaukseen voi tiedustella menettelyllä, joka 
on määritelty kohdassa 3.7. Kilpailua koskevista kysymyksistä. 
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Kilpailun kohdealueena toimii Turun keskusta 
 
 

Rakentuva keskusta -sarjan rajauksen tarkennus 
 
Kaikissa ehdotuksissa on syytä ottaa huomioon kaupungin samaan aikaan käynnissä ole-
vat kehityshankkeet ja suunnittelukilpailut. Rakentuva keskusta –sarjassa seuraavat han-
kealueet on rajattu Sytytä Turku –kilpailun kohdealueen ulkopuolelle: 
 

• Linnanniemen ideakilpailun alue 

• Konserttitalon ja Aninkaisten ammatti-instituutin kokonaisuus 

• Pallas-kortteli eli entinen kaasulaitoksen ja vedenjakelun kortteli Ursininkadulla 

• Uusi konserttitalo Itsenäisyydenaukiolla 

• Turun ratapihan aluekokonaisuus ja siihen liittyvä Matkakeskus 

• Kauppatorin alue 

• Keskusta-alueella vireillä olevat asemakaavakokonaisuudet 
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Jos Rakentuva keskusta –sarjan kilpailuehdotus sijoittuu edellä mainituille suunnittelualu-
eille tai niiden liepeille, mutta sen sisältö ei ole ristiriidassa jo käynnissä olevien kilpailui-
den ja hankkeiden kanssa, voi osallistuja osoittaa tarkentavan kysymyksen rajauksesta 
kilpailun järjestäjälle. Vastaukset ilmoitetaan soveltuvin osin kilpailun verkkosivuilla kaik-
kien tiedoksi. Kysymysten esittämisen ja vastausten aikatauluista lisää tietoa luvussa 3.7. 
kilpailua koskevista kysymyksistä.   
 
Lue lisää keskusta-alueen kehityshankkeista: 
www.turku.fi/keskustan-kehittaminen 
Lue lisää Turun kaupungin kaupunkikehityshankkeista: 
www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet-0 
Lue lisää Turun asemakaavoituksesta ja vireillä olevista asemakaavakokonaisuuksista:  
www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus 

2.5 Kilpailun aikataulu ja vaiheistus 
Kilpailu on kaksivaiheinen:  
Ehdotusvaihe 
19.8.2020 alkavassa kilpailun ensimmäisessä vaiheessa osallistujat jättävät kilpailuehdo-
tuksensa kilpailun sivuilta löytyvään lomakejärjestelmään. Kilpailuehdotuksen jättäminen 
on helppoa; ensimmäisessä vaiheessa ehdotuksesta tarvitsee esittää vain konseptin olen-
naisimmat tiedot ja palautettavien ehdotusten sisältö voi olla vielä jalostuskelpoisella idea-
tasolla. Halutessaan kilpailuehdotuksen jättäjä voi täydentää ehdotustaan havainnollista-
valla tai täydentävällä materiaalilla, kuten esimerkiksi karttaliitteellä, luonnoksella tai kaavi-
olla. Sähköinen lomakejärjestelmä löytyy osoitteesta www.turku.fi/sytytaturku. Ensimmäi-
sen vaiheen ehdotuksia otetaan vastaan 14.10. klo 16 mennessä, jonka jälkeen valitaan 
toiseen vaiheeseen pääsevät ehdotukset. Valinnan toiseen vaiheeseen tekee arviointi-
ryhmä.   

http://www.turku.fi/keskustan-kehittaminen
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet-0
http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus
http://www.turku.fi/sytytaturku


9 
 

Toteutettavuustarkasteluvaihe 
Kilpailun toinen vaihe alkaa ensimmäisen vaiheen jälkeen ja kestää vuoden loppuun 
saakka. Tässä vaiheessa jatkoon valittujen ehdotusten tekijät neuvottelevat kaupungin 
kanssa ideoiden toteutettavuudesta, toteuttamiseen tarvittavista resursseista, toteutuksen 
ajankohdasta ja jatkotyöstön menettelytavoista. Projektiryhmä koordinoi neuvotteluita arvi-
ointiryhmän johdolla, ja osoittaa tarvittaessa kullekin 2. vaiheen ehdotukselle ehdotuksen 
sisällön mukaiset neuvotteluosapuolet kaupungin organisaatiosta. Kilpailun päättää 
20.1.2021 järjestettävä päätöstilaisuus, jossa julkistetaan kilpailun voittajat.   

 
Tärkeät päivämäärät: 

• 19.8.2020 kilpailun käynnistäminen 

• 21.9. kilpailua koskevien kysymysten viimeinen jättöpäivä  

• 23.9. kilpailua koskeviin kysymyksiin pyritään vastaamaan kilpailun verkkosivuilla 
mahdollisimman nopeasti sitä mukaa kun kysymyksiä tulee, mutta viimeistään em. 
päivänä 

• 14.10. klo 16 mennessä ehdotusten sisäänjätön takaraja 

• 11.11. Ensimmäisen vaiheen tulokset ja 2. vaiheen alku  

• Marraskuun alku: 2. vaiheen ehdotukset julkaistaan Kerro kantasi -palvelussa ylei-
sön kommentoitavissa kahden viikon ajaksi 

• 20.1.2021 Päätöstilaisuus 
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2.6 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet 
Kilpailussa arvotetaan ehdotusten saavutuksia keskusta-alueen elävöittämiseksi kaupun-
gin keskustavision päätavoitteiden ja ehdotusten innovatiivisuuden ja toteutettavuuden 
mukaisesti. Arvottamisen tekee arviointiryhmä, joka valitsee 2. vaiheeseen jatkavat ehdo-
tukset, ja tekee 2. vaiheen päätteeksi Turun kaupunginhallitukselle esityksen kilpailun voit-
tajasta / voittajista.  
Ensimmäisessä vaiheessa arviointiryhmä painottaa arvioinnissa ehdotuksen innovatiivi-
suutta ja kykyä vastata Turun keskustavision päätavoitteisiin. Kilpailun toisen vaiheen (to-
teutettavuustarkasteluvaihe) päätteeksi arviointiryhmä tarkastelee myös ehdotuksen to-
teutettavuutta. Ehdotusten vaihtelevan luonteen vuoksi ehdotuksen innovatiivisuutta ja to-
teutettavuutta arvioidaan ehdotuskohtaisesti. Kilpailun osallistumislomakkeessa osallistu-
jan tulee perustella ehdotuksen innovatiivisuus, uutuusarvo ja kehityspotentiaali.  
 
Arviointiperusteet:   
1. Ehdotus edistää Turun keskustavision päätavoitteita  

i. Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta 

Kävelypainotteinen keskusta laajenee, pyöräily-yhteydet paranevat, joukkoliikenne kehit-
tyy sujuvammaksi ja ajoneuvoliikenne ohjautuu keskustan kehäteiltä keskitettyihin pysä-
köintilaitoksiin. 

 

ii. Kaupallisesti houkutteleva keskusta 

Keskustan kaupallinen ydin laajenee Kauppatorin ympäristöstä kohti jokirantaa ja sata-
maa. Uusia liike- ja toimitiloja nousee keskustan kortteleihin kaupunkirakennetta tiivistä-
mällä ja rakennusten monikäyttöisyyttä edistämällä. 
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iii. Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta 

Visio lähtee ajatuksesta, jonka mukaan Turun keskustalla on mahdollisuus johtaa koko 
kaupungin kasvua eurooppalaiseksi, merkittäväksi tieteen, kulttuurin ja matkailun kau-
pungiksi, jossa myös uudenlaiset asumisen, palveluiden ja liiketoiminnan muodot löytä-
vät paikkansa. 
 

Ehdotuksen tekijän tulee ilmoittaa mihin yhteen tai useampaan tavoitteeseen ehdotus 
vastaa. 

 

2. Ehdotuksen innovatiivisuus 
Innovatiivisuus voi olla kokonaan uudenlainen mullistava idea, tai jo olemassa olevien 
asioiden tai ideoiden uudenlaista hyödyntämistä tai yhdistelyä. Innovatiivisuus voi tar-
koittaa uuden luomista, lisäarvon rakentamista tai positiivista muutosta. Erilaisten ehdo-
tusten kohdalla innovatiivisuus voi tarkoittaa eri asioita. Kilpailuehdotuksesta tulee käydä 
ilmi miksi ja millä tavoin ehdotus on innovatiivinen. 

 

3. Ehdotuksen toteuttamiskelpoisuus  
Kilpailun toisessa vaiheessa arvioidaan ehdotusten toteutettavuutta tapauskohtaisesti 
neuvotellen. Tarkastelunäkökulmina on esimerkiksi Turun kaupungilta ja muilta osallisilta 
vaadittavat resurssit (kuten tilat, osaaminen, taloudelliset resurssit), ehdotuksen kehittä-
miskelpoisuus ja aikataulu. 

 

Turun keskustavision päätavoitteita koskevassa arviointikohdassa ei ehdotuksen tarvitse 
vastata kaikkiin alakohtiin, vaan riittää jos ehdotus vastaa yhteen vision päätavoitteista. 
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa palautettavien ehdotusten sisältö voi olla vielä jalos-
tuskelpoisella ideatasolla. Kilpailun toisen vaiheen päätteeksi arvioidaan yhteiskehittelyn 
ja toteutettavuustarkastelun aikana jalostunutta ehdotusta, toteutettavuutta ja toteutuk-
seen tarvittavaa resursointia.  
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3 Kilpailun tiedot 
3.1 Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Turun kaupunki. 

3.2 Kilpailukielet 
Kilpailukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikki kilpailuaineisto on saatavilla suomenkie-
lisenä. Kilpailun säännöt ja osa muista kilpailuasiakirjoista ovat saatavissa ruotsin- ja eng-
lanninkielisinä. Mikäli versioissa on ristiriitoja, noudatetaan suomenkielistä aineistoa.  
Kilpailuehdotukset tulee laatia suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.  

3.3 Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen ja muiden maiden täysi-ikäiset kansalaiset am-
mattitaustasta riippumatta. Elävä keskusta –sarjan kilpailuehdotusten työryhmissä voi olla 
mukana myös alaikäisiä henkilöitä, jos ehdotuksen yhteys- ja vastuuhenkilö on täysivaltai-
nen. 
Kilpailun arviointiryhmän ja Turun kaupunginhallituksen jäsenet, kilpailuorganisaation asi-
antuntijat ja sihteeri sekä näiden yhtiökumppanit ja lähiomaiset ovat esteellisiä osallistu-
maan kilpailuun. Esteellisiä ovat myös kilpailuhankkeen valmisteluun tai siihen liittyvään 
päätöksentekoon osallistuneet henkilöt, heidän yhtiökumppaninsa ja lähiomaisensa. Eh-
dotuksen jättämisellä osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä. 

3.4 Kilpailun hallinto 
Projektityöryhmä 
Kilpailun käytännön toteutuksesta vastaa asiantuntijoista koostuva kilpailun poikkihallin-
nollinen projektiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Janne Mustonen ja sihteerinä Matias 
Halmeenmäki. 
Projektiryhmä vastaa valmistelusta arviointiryhmälle. Projektiryhmä vastaa myös kilpailun 
jälkeisestä, voittajien kanssa toteutettavasta projektisuunnittelusta. 
 
Arviointiryhmä 
Kilpailuehdotusten arvostelusta ja 2. vaiheeseen jatkavien ehdotusten valinnasta vastaa 
arviointiryhmä. Arviointiryhmä arvostelee 2. vaiheen päätteeksi kilpailuehdotukset ja tekee 
esityksen voittajista Turun kaupunginhallitukselle, joka tekee päätöksen kilpailun voittajista  
Arviointiryhmään kuuluvat Turun kaupungin nimeäminä jäseninä: 
 
Kaupungin nimeämät: 
- Timo Hintsanen (Puheenjohtaja, Turun kaupunki) 
- Janne Mustonen (Arviointiryhmän sihteeri, Turun kaupunki)  
- Matias Halmeenmäki (Kilpailusihteeri, Sitowise Oy)  
- Arto Valkama (Kaupungin teatteri) 
- Niko Kyynäräinen (Turku Science Park) 
Kaupunginhallituksen nimeämät: 
- Sini Ruohonen  
- Jukka Vornanen 
- Toni Eklund 



13 
 

Kilpailun arviointiryhmään kutsuttujen organisaatioiden nimeämät: 
- Kati Leskinen (Turkuseura ry) 
- Mira Laaksonen (Turun kauppakamari) 
- Heli Järvelä (Turun ydinkeskustayhdistys ry) 
- Juha Kaskinen (Turun yliopisto) 
- Johanna Vainio (Varsinais-Suomen yrittäjät ry) 
- Pihla Kivijärvi (Turun nuorisovaltuusto) (14.10.2020-) 
 
Arviointiryhmän sihteeri ja kilpailusihteeri ovat arviointiryhmän äänivallattomia jäseniä. 

3.5 Kilpailuehdotusten palkitseminen ja jatkotoimenpiteet 
Elävä keskusta –sarjassa on varauduttu jakamaan yhteensä 20 000€ arvosta kannustus-
palkintoja toiseen vaiheeseen jatkaville ehdotuksille. Valinnan toiseen vaiheeseen jatka-
vista ehdotuksista tekee arviointiryhmä. 

Kilpailun 2. vaiheen päätteeksi Turun kaupunginhallitus tekee päätöksen kilpailun voitta-
jista, ja kaupungin sitoutumisesta esityksen toteuttamiseen tähtäävään jatkotyöstöön. Tä-
män jälkeen kilpailun järjestäjä jatkaa ehdotusten työstämistä yhdessä voittajien kanssa 
projektisuunnitelmaksi, jolla tähdätään ehdotuksien toteuttamiseen. 

Kilpailun päätteeksi kaupunginhallituksen valitsemien voittajien kanssa määritellään ta-
pauskohtaisesti määriteltävät yhteistyön muodot ja menetelmät. Arviointiryhmä antaa kil-
pailun päätteeksi suositukset palkittujen ehdotusten jatkosuunnittelusta ja mahdollisesta 
toteutuksesta. Tuloksia hyödynnetään soveltuvissa määrin osana Turun kaupungin kehit-
tämistoimintaa.  
Tilanteessa, jossa kilpailuun osallistuneen ehdotuksen jatkotyöstämisessä tai toteuttami-
sessa tulee kysymykseen kilpailun järjestäjän toimesta tehtävä hankinta, siirrytään kysei-
sen ehdotuksen kanssa tapauskohtaisesti valittavaan hankintalain mukaiseen menette-
lyyn. 
Jos tällaisessa tilanteessa kilpailun järjestäjän tulee tehdä erillinen hankintalain mukainen 
kilpailutus, voi kilpailuun osallistunut joko osallistua kilpailutukseen, neuvotella ehdotuksen 
lunastuksesta tai jättäytyä kilpailusta pois. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden lunastaa kil-
pailuehdotuksien sisältöjä ehdotuksen tekijän kanssa erikseen sovittavien ehtojen mukai-
sesti. 

3.6 Kilpailuehdotusten tekijänoikeus ja käyttöoikeus 
Kilpailuehdotusten tekijänoikeus jää tekijälle. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin rajaton 
käyttöoikeus kilpailuun jätettyjen ja palkittujen ehdotusten aiheisiin ja ideoihin. Käyttöoi-
keus sisältää oikeuden käyttää, hyödyntää ja kopioida ehdotusten aiheita ja ideoita sekä 
tehdä tai teettää muutoksia niihin Turun keskusta-alueen kehittämisessä voimassa olevan 
tekijänoikeuslain puitteissa. 
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden lunastaa kilpailuehdotuksien sisältöjä ehdotuksen teki-
jän kanssa erikseen sovittavien ehtojen mukaisesti, jolloin ehdotuksen käyttö- ja omistus-
oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan kilpailun järjestäjälle. 
Kilpailun järjestäjällä ja järjestäjän kumppaneilla on oikeus julkaista kilpailuehdotusten ha-
vainnollistavaa ja kuvaavaa materiaalia ja sisältöä ilman erillistä korvausta.  
Kilpailu toteutetaan avoimella menettelyllä. Kilpailun toiseen vaiheeseen valituista ideoista 
toteutetaan julkinen osallistamiskierros Kerro kantasi -palvelun avulla. 
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Kilpailuehdotusten ei tulisi lähtökohtaisesti sisältää liikesalaisuuksia. Mikäli ehdotukset 
näitä kuitenkin sisältävät, on ne eroteltava selvästi kilpailuehdotuksessa esimerkiksi 
omana erillisenä liitteenään. Kilpailuun järjestäjään ja sen asiakirjoihin sovelletaan lakia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  
Kilpailijalla on oikeus käyttää kilpailua referenssinään. 
Kilpailijan on varmistettava, että sen jättämä kilpailuehdotus ei loukkaa kolmannen osa-
puolen tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. 

3.7 Kilpailua koskevat kysymykset 
Kilpailutehtävää ja sääntöjä koskevat kysymykset 
Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailun sääntöjä koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysy-
mykset on tehtävä kirjallisina ja lähetettävä kilpailun verkkosivujen lomakkeen kautta 
osoitteessa www.turku.fi/sytytaturku 
Kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan kilpailun internetsivuilla sitä mukaan, kun niitä vas-
taanotetaan, mutta viimeistään 23.9. 
Muut kilpailua koskevat kysymykset 
Kilpailuun liittyvät muut kysymykset ja tiedustelut toimitetaan sähköpostitse kilpailusihtee-
rille Matias Halmeenmäki, matias.halmeenmaki@sitowise.com 

file://srfses15/Proj/KAU1304/20/KAU45362_Turun_innovaatiokil/04_Projektityo/Valmisteluvaihe/Kilpailuohjelma/www.turku.fi/sytytaturku
mailto:matias.halmeenmaki@sitowise.com

	1 Kilpailukutsu
	2 Kilpailutehtävä
	2.1 Turun keskustan kehittäminen
	2.1.1 Turun kaupunkistrategia 2029
	2.1.2 Turun keskustan kehittämisen kärkihanke
	2.1.3 Turun keskustavisio 2050

	2.2 Kilpailun tavoitteet
	2.3 Kilpailun sarjat
	2.4 Kilpailualueen rajaus
	2.5 Kilpailun aikataulu ja vaiheistus
	2.6 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

	3 Kilpailun tiedot
	3.1 Kilpailun järjestäjä
	3.2 Kilpailukielet
	3.3 Osallistumisoikeus
	3.4 Kilpailun hallinto
	3.5 Kilpailuehdotusten palkitseminen ja jatkotoimenpiteet
	3.6 Kilpailuehdotusten tekijänoikeus ja käyttöoikeus
	3.7 Kilpailua koskevat kysymykset


