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1. YLEISTÄ 

 

1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne, kieli ja tarkoitus 

Vaasan kaupungin kaavoitus ja kuntatekniikka ovat järjestäneet suunnittelukilpailun Vaasan kauppatorin 

alueesta yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton (MARK) kanssa. Kilpailu on järjestetty 

kutsukilpailuna, kilpailuun ilmoittautuneiden ja edelleen heistä valittujen kesken. Kilpailuehdotukset on 

laadittu suomen tai ruotsin kielellä. Kilpailuohjelma julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi, liitteet pääasiassa 

suomeksi. Arvostelupöytäkirja julkaistaan suomen- ja ruotsinkielellä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa 

noudatetaan suomenkielistä julkaisua.   

Suunnittelukilpailun tarkoituksena oli saavuttaa Vaasan kauppatorista ja sen ympäristöstä toiminnallisesti ja 

kaupunkikuvallisesti toteutuskelpoinen ratkaisu, joka on käytettävissä hankkeen jatkosuunnittelun pohjana. 

Ratkaisun oli tuettava kestävällä tavalla keskustan elinvoimaisuutta, kulttuurihistoriallisia arvoja, viihtyisyyttä 

ja kaupunkiympäristön monimuotoisuutta. Keskeistä oli myös huomioida alueen esteettömyys ja 

lapsiystävällisyys.  

 

1.2. Kilpailuaikataulu 

Kilpailukutsu julkaistiin 11.3.2022 

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyi 29.3.2022. 

Kilpailijat valittiin ja kilpailuaika alkoi 6.4.2022. 

Kilpailua koskevat kysymykset sai jättää 17.3.2022 mennessä ja niihin vastattiin 22.3.2022 mennessä. 

Kilpailu esiteltiin kilpailuun valituille seminaarissa 11.4.2022. 

Kilpailuaika päättyi ja työt toimitettiin 8.7.2022 mennessä. 

Suunnitelmat olivat yleisön kommentoitavana kilpailun nettisivuilla ja kaupungin pääkirjastolla heinä-

elokuun 2022 aikana. 

Kilpailun tulos julkistetaan 26.10.2022. 

 

1.3. Kilpailuun valitut työryhmät 

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta 

palkintolautakunta valitsi neljä työryhmää. Osallistujien valinnassa arvioitiin työryhmien jäsenten koulutus, 

työkokemus ja referenssit. Kilpailijat valittiin kahdella tavalla: kolme työryhmää vähimmäisvaatimukset 

täyttävien sekä erityisansioita koulutuksessaan ja referensseissään osoittaneiden työryhmien joukostaja ja 

yksi työryhmä arvonnalla kaikkien muiden vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta. 

Referenssien erityisansioiksi luettiin sijoittuminen arvoympäristöihin, kuten RKY-alueelle, vastaavien 
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kohteiden toteutuneisuus, uniikit, toiminnalliset ja leikkiin kannustavat ympäristöt sekä aiempi julkisiin 

ulkotiloihin liittyvä kilpailumenestys Suomessa ja Pohjoismaissa. 

Kilpailuun valittiin seuraavat työryhmät:  

• Funkia 

• Loci maisema-arkkitehdit – Ramboll – Valoa  

• MASU Planning 

• VSU maisema-arkkitehdit Oy 

Kaikki valitut työryhmät osallistuivat kilpailuun ja toimittivat kilpailuehdotuksen määräajassa.   

 

1.4. Tuomaristo  

Palkintolautakuntaan kuuluvat:  

Markku Järvelä, toimialajohtaja, Vaasan kaupunki 

Päivi Korkealaakso, kaavoitusjohtaja, arkkitehti SAFA, Vaasan kaupunki 

Jukka Talvi, kuntatekniikan johtaja, Vaasan kaupunki 

Max Jansson, toimitusjohtaja, Visit Vaasa 

Outi Orhanen, rakennustutkija, Pohjanmaan museo 

Kai Luoma, Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja 

Maija Ovaska, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen 

Helena Iltanen, maisema-arkkitehti MARK, Vaasan kaupunki  

Suomen maisema-arkkitehtiliiton nimeämänä:  

Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti MARK, Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry 

Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä:  

Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, Suomen Arkkitehtiliitto ry 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii viheraluesuunnittelija Hanna Vallinmäki, Vaasan kaupunki.  

Palkintolautakunta kuuli arvioinnin aikana seuraavia asiantuntijoita:  

Annika Harjula-Eriksson, tutkija, Vaasan kaupunki 

Eeva Simons, Vaasan vammaisneuvoston jäsen 

Elina Bonelius, museotoimen johtaja, Vaasan kaupunki 

Emma Widd, kaavoitusarkkitehti, Vaasan kaupunki 

Henry Söderlund, vastaava liikunnanohjaaja, Vaasan kaupunki 

Jenni Parpala, Vaasan yrittäjät ry:n puheenjohtaja 

Jori Löfbacka, liikennejärjestelypäällikkö, Vaasan kaupunki 
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Jyri Mursula, Suunnittelupäällikkö, Vaasan kaupunki 

Leila Roininen, viheraluehortonomi, Vaasan kaupunki 

Magnus Söderström, markkinointipäällikkö, Shopping Vasa 

Mika Lehtonen, liikuntatoimenjohtaja, Vaasan kaupunki 

Paula Frank, rakennustarkastaja, Vaasan kaupunki 

Silvia Rinne, amanuenssi, Vaasan kaupunki 

Siri Gröndahl, yksikön päällikkö, kuntatekniikka, Vaasan kaupunki 

Siv Aro, liikuntasuunnittelija, Vaasan kaupunki 

Tapio Ollikainen, toimitilajohtaja, Vaasan kaupunki 

Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman 4. vuoden opiskelijat lehtori 

Toni Lustilan ohjauksessa 

Suunnitelmia vertailtiin erillisissä arvosteluperusteiden mukaisissa teemaryhmissä, joihin pääasiassa 

osallistui ainakin yksi palkintolautakunnan jäsen ja kyseisen teeman yllä mainitut asiantuntija(t).  

Asiantuntijat ja palkintolautakunnan sihteeri eivät ole osallistuneet arvosteluun.  

Palkintolautakunta kokoontui 5 kertaa: 4.4.2022, 6.4.2022, 25.8.2022, 19.9.2022 ja 21.9.2022. 

 

1.5. Arviointiperusteet 

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin: 

• Kaupunkikuvallinen kokonaisvisio vetovoimaisesta ja monipuolisesta kaupunkitilasta 

• Kaikkien tori; erilaisten ikä- ja käyttäjäryhmien huomioiminen, etenkin lapset ja nuoret 

• Liikkumisen ja liikenteen toimivuus ja alueen käveltävyys 

• Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja paikallisten ominaispiirteiden huomioiminen 

• Maisema-arkkitehtoninen ja arkkitehtoninen kokonaisuus 

• Kaupunkivihreä luontevana osana kokonaisuutta 

• Torialueen ja torikaupan jäsentäminen sekä toimivuus ja muunneltavuus 

• Elävyys ja toiminnallisuus eri vuorokauden- ja vuodenaikoina  

• Esteettömyys  

• Merellisen yhteyden korostuminen 

• Liikekeskustan toimivuus, kivijalkaliikkeiden toimivuus, liikekeskustan jatkuminen Vaasanpuistikon 

eteläpuolelle  

• Toteutettavuus; teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ratkaisut.   
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Lisäksi arvioinnissa huomioitiin: 

• Taiteen soveltuminen ympäristöön 

• Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut 

• Töiden nähtävillä olon aikana tulleet yleisön kommentit  
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2. KILPAILUN YLEISARVOSTELU  

Suunnittelutehtävä oli vaativa. Kilpailijoiden tuli ottaa huomioon useita osin ristikkäisiäkin tavoitteita. Torin 

historiallinen luonne, muuttuvat käyttötarpeet sekä maltillinen budjetti ohjasivat suunnittelua vahvasti. 

Nämä haastavat reunaehdot ovat aiheuttaneet vaihtelevuutta ehdotusten tasoon. Ehdotusten näkemykset 

ulottuivat rohkeasta visiosta varovaisiin pienempiin muutoksiin.  

Vaasan keskustan elinvoimaisuuden lisääminen oli suunnittelutehtävän keskiössä. Ehdotukset tarjoavat 

puitteet toimijoille elinvoiman kehittämiseen, vaikka rohkeampiakin avauksia olisi voitu tehdä. Täysin uusia 

toimintoja suunnittelualueelle ei juurikaan ollut esitetty. Torin erilaiset käyttötarpeet oli sisäistetty ja kaikki 

käyttäjäryhmät oli huomioitu pääsääntöisesti hyvin. Ympäristön viihtyisyyteen, houkuttelevuuteen ja 

toiminallisuuteen esitetyt ratkaisut toisivat huomattavaa parannusta. 

Kilpailutöissä oli mahdollisuuksia monimuotoisen kaupunkikulttuurin kehittymiseen, tosin mitään aivan 

ainutlaatuista ei valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen kehykseen ollut työn aikana 

syntynyt. Olevien materiaalien uudelleenkäyttö ja resurssien järkevä hyödyntäminen oli ehdotuksissa 

huomioitu hyvin. Meren läheisyydestä ammentavia ajatuksia oli ehdotuksissa useita ja niitä pidettiin 

kaivattuina teemoina, kilpailuohjelman mukaisesti. Eri ikäryhmille sopivia paikkoja oli kehitelty paljon. Tosin 

torin arvokkuus ja leikki- ja liikuntatoimintojen luonteva yhteensovittaminen oli aiheuttanut hankaluuksia 

joissain ehdotuksissa.  

Kestävään liikkumiseen ohjaavia ideoita oli runsaasti, mutta Vaasanpuistikon liikenteellisiä ongelmia ei 

ymmärrettävästi tämän kilpailun puitteissa saatu ratkaistua. Torin ja ympäristön esteettömyys oli huomioitu 

riittävästi ja ehdotusten ratkaisut ovat tarkemmalla jatkosuunnittelulla kehitettävissä hyvälle tasolle. Toriin 

kohdistuvat tekniset tavoitteet ja toteutettavuus oli ehdotuksissa, tehtävän laajuus huomioiden, riittävällä 

tasolla. 

Kaikissa kilpailutöissä oli uudistettu ja monipuolistettu alueen kaupunkivihreää. Kaupunkivihreän toimivuus 

ja kokonaisuus muun ympäristön kanssa oli onnistunut toisissa töissä paremmin kuin toisissa. Maisema-

arkkitehtoninen ote kasvillisuuden osalta oli joissain töissä varovaista tai irrallista ja toisissa näyttävää tai 

rohkeaa. 

Kilpailun järjestäminen täytti tavoitteensa ja tuloksena saatiin arvioitua erilaisia lähestymistapoja Vaasan 

kauppatorin tulevaisuudeksi. Jatkotyöstöllä voittajatyöstä saadaan suuntaviivat Vaasan torin jatkumon 

seuraavalle vaiheelle. 
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3. EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT 

 

3.1. Bygdens torg. Seudun tori. 

 

Ehdotuksen lähtökohtana on kolme vahvaa teemaa: Vaasan klassinen ruutukaava, Pohjanmaan maakunnan 

identiteetti (merellinen luonto, maisema ja kulttuuriperintö) sekä kestävä kehitys.  

Nämä teemat ovat saaneet muotonsa toritilan käsittelyssä, rakenteiden materiaaleissa, kasvillisuudessa, 

sekä toimintojen sijoittamisessa. Tavoitteessa luoda viihtyisyyttä ja kaikkia ikäryhmiä houkuttelevia paikkoja. 

Ote on ihmisläheinen ja sympaattinen. Maakunnan elinkeinoperinnön soveltaminen kaupunkitilan 

rakennetuiksi aiheiksi on ajatuksen tasolla myönteistä ja leikkipaikoilla vaatimattomuus on tervetullutta, 

mutta esim. lakeuksien kuuluisan ladon lainaus pergolaksi torin laidalla edellyttäisi kaupunkitilan vaatimaa 

taiteellisempaa käsittelyä.   

Hovioikeudenpuiston kaupunkigalleria-ideasta kalusteineen ja runsaine istutuksineen toivoisi karsitumpaa. 

Ideassa nykyisten taideteosten lisäksi puistikolle tuotaisiin lisää taideteoksia, mutta puistikon nykyiset ja 

uudet taideteokset eivät olleet esitettynä suunnitelmakuvassa ja teosten vaatiman tilan huomiointi jää 

arveluttamaan. Kauppatorille esitetty kehyskonsepti tukee klassista kaupunkirakennetta ja korostaa tärkeitä 

torin sisäisiä näkymälinjoja. Tilankäsittelyä vahvistaa erityisesti torin eteläreunan Torghub-rakennus, joka 

rajaa uusia torinäkymiä kävelykeskustassa kulkevien jalankulkijoiden näkökulmasta. Kuitenkin tärkeä näkymä 

Kauppapuistikolta torille ja Vapaudenpatsaalle rajoittuu merkittävästi Torghubin takia. Keskiosa torista 
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rauhoitetaan toritoiminnoille, vaihtuville kaupunkitapahtumille ja vapaalle liikkumiselle ympäri vuoden. 

Oleskelumahdollisuuksien monipuolisuus, sijoitus ja esimerkiksi puisen penkkityypin monet variaatiot 

tarjoavat moni-ilmeisen rytmin Alatorin kasvillisuusaiheen reunaan. 

Torghub on arkkitehtuuriltaan positiivisella tavalla ajan hengen mukainen. Mielenkiintoisesta rakenteesta 

syntyvät pitkät räystäät tarjoavat suojaa säältä. Toteutuessaan se voisi tuoda kiinnostavan ja eläväisen uuden 

elementin torille. Näin iso rakennus vaatii sopivat toimijat tiloihinsa, jotta se oikeuttaa paikkansa torilla. 

Torin vahva kehysidea sen sijaan heikkenee esitetyssä epäsymmetrisessä muodossaan. Siihen vaikuttaa myös 

esiintymislavan uusi ja hieman irrallinen sijainti puu- ja kalusterivistä sekä tämän rivistön aukkoisuus 

verrattuna Alatorin yhtenäiseen kasvillisuusrivistöön. Esiintymislavan siirtoa ei ole perusteltu.  Vesiaiheen 

sijoitus on kaupunkikuvallisesti motivoitu, mutta sijainti edellyttää nykyisen jätepuristimen siirtoa, josta ei 

ole mainintaa. Vesileikkialueen käyttöä on monipuolistettu ehdottamalla sen hyödyntämistä talvella 

luisteluratana. Vapaudenpatsaan itäpuolelle symmetrisesti sijoittuva toinen horisontaalinen aihe on 

hirsipuutasoista rakennettu monikäyttöinen oleskelupaikka. Sen turvallisuutta leikkeihin katsottiin vaativan 

tarkempaa tutkimista, mutta aihe on mielekäs ja ehdotuksen pääteemaa heijastava.  

Esteetön liikkuminen torilla on huomioitu monesta suunnasta ja ratkaisu on sovellettavissa todellisten 

kulkureittien mukaiseksi. Esteettömät laituriyhteydet toriaukiolta Alatorin liikkeiden edustalle ovat torin 

mittakaavassa tosin vaatimattomia. Liikenteellinen toimivuus Torghubin kohdalla pysäkin käyttäjien ja 

Vaasanpuistikon myötäisesti kulkevien kohdalla mietityttää ja maanalaisen pyöräpysäköinnin toimivuus jäi 

hieman epäselväksi. Kvarken -vesiaiheen sijoittumien keskelle nykyisin kulkuväylänä ja pienempien 

tapahtumien alueena käytettyä risteysaluetta on hieman haasteellinen. 

Hulevesien hyödyntäminen on ehdotuksen vahvuuksia. Tästä esimerkkinä kaltevan torin pintavesien 

ohjaaminen pysäköintikannen ulkopuolelle sijoittuvaan sadepuutarhaan. Kasvillisuusaiheet ovat moni-

ilmeisiä ja varsin runsaita. Kannen istutuksille esitetyt alustat on tutkittu ja kerrospaksuudet paikoin 

minimaaliset mutta muilta osin ammattimaisesti mietittyjä. Suunnitelman merelliset viittaukset näkyvät 

pääasiassa valitussa kasvillisuudessa ja vesiaiheissa.  

Ehdotus sisältää runsaasti kehityskelpoisia ja tulevaisuuden kaupunkivihreän haasteisiin kantaa ottavia 

aiheita. Yleisilme on sympaattisesti eläytyvä ja ote inhimillinen, mutta kokonaisuus jää kuitenkin toritilan 

rakenteiden ja kalusteiden sijoittelun kannalta hajanaiseksi. Suunnitelman kustannuslaskemat jäivät osin 

hieman puutteellisiksi. 
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3.2. Hemmahamn 

 

Kilpailuehdotuksessa korostuu pyrkimys kaupunkitilojen aktiivisen käytön lisäämiseen, myös talvella 

luistinradan muodossa. Toiminnoille osoitettujen puitteiden luomisessa on samalla kunnioitettu toritilan ja 

Hovioikeudenpuistikon klassisia piirteitä. Torin puurivistöjen siirrolla keskemmälle on onnistuttu 

parantamaan sekä rakennusten edustojen että puurivistön välisten tilojen käytettävyyttä.  Ehdotus visioi 

monipuolista toimintaa puurivien rajaamiin tiloihin, joiden kapeus kuitenkin pakottaa kooltaan 

vaatimattomiin kalusteratkaisuihin. Leikki- ja liikuntapaikat muodostavat suhteellisen pitkän sarjan tiloja, 

mutta Ylätorin puoleiset kolme teemaleikkipaikkaa rajoittavat vapaata liikkumista kujanteen suuntaisesti. 

Tilan kapeuden vuoksi niiden merenkulkua ja rannikkoelinkeinoja symboloivien varusteiden 

puoleensavetävyys jää heikoksi. Eriäviä näkökulmia toimintojen ja toimivuuden näkökulmasta herätti 

kuntoilutoiminnot torilla, Hoivoikeudenpuistikon skeittaustoiminnon suhde muuhun kulkemiseen ja 

merellisyyttä henkivän hiekkaturva-alustan eriarvoistavat käyttömahdollisuudet. 

Esitetyt valaistusratkaisut parantavat tilannetta hämärän aikaan lisäämällä näyttävyyttä. Valotaideteokset 

Hovioikeudenpuistikon ja Kauppapuistikon risteyksessä ovat yksi ehdotuksen hyvistä oivalluksista, poiketen 

muista ehdotuksista. Risteysaluetta käytetään nykyisellään kuitenkin erilaisiin tapahtumiin ja läpikulkuun, 

jotka taideteoksen myötä eivät olisi mahdollisia. 
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Torikioskit arvioitiin arkkitehtuuriltaan varsin vaatimattomiksi ja toritilassa irrallisesti sijoitetuiksi 

kujanteeseen nähden. Siirrettävät torikojut voisivat luoda yhtenäistä ilmettä, mutta ne eivät käytännössä 

vastaa torikauppiaiden tarpeita. Sen sijaan torin jäsentäminen toimii torikaupan yrittäjien näkökulmasta 

tässä työssä parhaiten. Esitetyt diagonaalikäytävät edellyttäisivät tosin parempaa sovittamista torikojujen 

ryhmittelyyn. Käytävät toimivat kuitenkin esteettömyyden kannalta hyvin ja yhteyttä Vaasanpuistikon yli on 

parannettu leveämmillä suojateillä, joista toinen on myös korotettu. 

Kestävän kehityksen kannalta Hemmahamnin ratkaisut ovat perusteltuja sekä kivimateriaalien että 

kasvillisuuden käsittelyn osalta. Torin puut sijoittuvat korotettuihin teräsreunaisiin istutusaltaisiin. Näiden 

kasvualustan jatkamisella torikiveyksen alle varmistetaan juuristolle kasvutilaa, mutta ratkaisu ei esitetyillä 

kerrospaksuuksilla ole vakuuttava. Kilpailuohjelman toivomia dynaamisia kasvillisuuselementtejä on esitetty 

istutusaltaisiin puiden alle. Näiden suhteellisen pieni koko heikentää kasvillisuusaiheiden visuaalista 

näyttävyyttä. Hovioikeudenpuistikon osalta kasvillisuusaiheet ovat perusteltuja.  

Hovioikeudenpuistikon lehmuskujan aktivoiminen skeittausväyläksi ei ole huono idea mutta tämän 

harrastajien erottaminen potentiaalisista ja näkyvimmistä hengailupaikoista voi käytännössä kääntyä 

huonoksi valinnaksi. Samalla se sulkee muut kävelijät pois lehmuskujanteen sisältä.  Kova pintamateriaali 

vaatisi huleveden tietoista hallintaa varmistamaan lehmuksien kasvuolosuhteet. Vaasanpuistikon 

hulevesiaihe on kooltaan vaatimaton ja ratkaisuna siten pikemminkin symbolinen kuin hyödyllinen.  

Hemmahamn vastaa hyvin kilpailuohjelman vaatimuksiin, mutta esitetyt rakenteet ja kokonaisuuden 

visuaalinen hallinta jää varovaiseksi. Kustannusten ja toteutuksen puolesta suunnitelma vaikuttaa 

realistiselta. 
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3.3. Palimpsest 

 

Ehdotus poikkeaa ruutukaavakaupungin torien klassisesta puuriviaiheesta viittaamalla torin puuttomaan 

historiaan, julkisivujen merkitykseen sekä torikaupan merkityksen vähenemiseen. Ote on rohkea ja 

perusteluissaan vahva. Ehdotuksen rentous kääntyy mielenkiintoisella tavalla juhlalliseksi. 

Kilpailuehdotuksen tavoitteena on viihtyisämmän oleskelu- ja virkistyskäytön parantaminen puistomaisella 

tunnelmalla torin lounaisosassa.   

Konsepti lainaa Vaasan kantakaupungin vanhojen puistikoiden rakennetta ja tuo torin lounaiskulmaan uuden 

maisemallisen kerroksen lisäämään viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon vehreyttä.  Palimpsest-nimimerkin 

kreikkalaista alkuperää mukaillen ehdotus poistaa torilta vanhaa ja tuo tilalle uudenlaisen kerroksen. 

Kumpuileva orgaaninen ja tiiviimmän mittakaavan orgaaninen muotokieli muodostaa tuulilta ja 

liikennemelulta suojaavan kokonaisuuden, joka hyvinkin voi lisätä toriaukion vetovoimaisuutta. Samalla se 

tarjoaa torikaupalle ja toiminnoille vehreän taustan. Toisaalta runsas kasvillisuus saattaa myös sulkea 

näkymiä ja yhteyttä esimerkiksi Ylätorin yritysten suuntaan. Merellistä yhteyttä luodaan kasvillisuuden 

avulla, mutta yhteyden korostuminen jää vähäiseksi. Vuodenajat on huomioitu pääasiassa kasvillisuuden 

elinkierrossa, mutta myös ajatuksena lumen hyödyntämisessä leikeissä ja reittien talvikunnossapidossa. 
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Alatorin puoleisen sivun jättäminen kokonaan puuttomaksi on tilan sommitelmallisen kontrastin kannalta 

ymmärrettävää, mutta täysin puuton sivu kaipaisi pienilmastoonsa paahteisena aikana (siellä täällä) puiden 

tarjoamaa varjoa. Muuten tämä sivun tilaa rajaavat vain rakennuksien sinänsä hallittu rivistö, ehkä 

täydennettyinä ulkotarjoilun aurinkosuojilla.  Torin pinnan kallistuessa Alatorin rakennuksiin asti, Alatorin eri 

toiminnot ja huoltoliikenne voivat myös olla rauhalliselle torille visuaalinen haitta.  

Uusien paviljonkien arkkitehtoninen tyyli on elegantti ja nykyisten paviljonkien muotokieltä viisaalla tavalla 

kunnioittava. Yhteispeli olevien paviljonkien kanssa kokoaa torin ilmettä. Uusien paviljonkien sijoitus 

korostaa myös esiintymislavaa luontevalla tavalla. 

Varsinaista kalustettua leikkipakkaa ei esitetä. Sen sijaan torille sijoittuu ympäristötaiteellisesti tasokkaita 

teoksia, jotka voivat olla perinteisiä leikkivälineitä puoleensavetävämpiä houkutellessaan samalla muitakin 

ikäryhmiä oleskeluun. Niiden mitoituksessa on huomioitu turvallisuus, mutta monipuolisemmat liikunnan ja 

leikin tarpeet jäävät vähemmälle huomiolle.   

Torin pinnoitteessa on säilytetty vanhaa kiveystä, joskin muita ehdotuksia vähemmän. Esteettömien reittien 

kuviointi jatkaa puisto-osuuden käytävien orgaanista muotokieltä. Liikuntaesteisten pysäköinti on kuitenkin 

jäänyt suunnitelmasta pois. Vaasanpuistikon liikenteelliset muutokset aiheuttavat painetta muille kaduille, 

mutta tarjoaa mielenkiintoisen ratkaisun jalankulkijoille puistikon ylitykseen. Liikenteelliset muutokset 

vaatisivat tarkempaa tutkimista. Torimyynnin keskittäminen Vapaudenpatsaan ympärille on 

kaupunkikuvallisesti selkeä, mutta edellyttäisi torikojuilta yhtenäistä ilmettä. Torialueen pieneneminen 

saattaa olla torimyynnin vähentyessä hyvä asia, mutta tapahtumien järjestämisen kannalta haasteellista. 

Maisematyyliä edustavien kaupunkipuistikoiden lainaus torin uudeksi puistikoksi poikkeaa ruutukaavan 

torimaisesta perinteisestä. Vaasalaiset voivat sen nopeastikin omaksua paikan uudeksi identiteetiksi, mutta 

vain, jos toteutus ja hoitotaso takaavat laadun. Tärkeimmät maamerkit ja elementit torilla on huomioitu 

vakuuttavalla tavalla ja suunnitelman rakentuessa niiden ympärille. Torin uudet kehykset tukevat jo olemassa 

olevaa kulttuuriympäristöä, mutta muuttavat sen perinteistä ilmettä. 

Hovioikeudenpuiston tilasarjat uudistetaan konstailemattomasti tilaa rajaavilla pensasaiheilla ja vähäisillä 

istutuksilla. Hovioikeudenpuistikon taideteosten tarvitsemaa tilaa ja paikkaa ei kuitenkaan ole esitetty 

suunnitelmakartassa. Dynaamisen istutuksen pääkohteeksi jäävät kauppatorin uuden puiston kummut, joista 

tarkoituksenomaisella hoidolla voi kehittyä arvokas lisä Vaasan vanhaan puistokulttuuriin. Toteutettavuuden 

kustannukset saattavat nousta esitettyä korkeammiksi. 
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3.4. Vaasan helmi 

 

Kilpailuehdotus vahvistaa lähtökohtaisesti ulkotilojen osuutta osana ruutukaavakaupungille ominaisten 

puurivien ja esplanadien perinnettä. Kauppatorille se pyrkii sen lisäksi luomaan uutta ja modernimpaa ilmettä 

täydentämällä 90-luvun pelkistettyä puuriviaihetta. Siinä tavoitteessaan ehdotus kasvaa kohti monipuolisesti 

ja hallitusti käsiteltyä tilaa sekä kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää kaupunkilaisten olohuonetta.   

Kauppatorin keskiosa jää torikaupalle ja vaihtuville tapahtumille, kiinteiden toimintapisteiden sijoittuessa 

sivuille puurivien latvuksien alle. Vihreät reunat eivät ole pelkkä kehys vaan ryhdikäs sarja toiminnallisia 

paikkoja osallistua kaupunkielämään sekä katsojana että tekijänä.  Muodonanto on samalla vahva ja herkkä. 

Uuden lehmusrivin rinnalle sijoittuva valoisa kirsikkapuukujanne on oivallinen idea luoda 

puoleensavetävyyttä ja uutta herkempää identiteettiä jäykkäkasvuisen lehmuksen rinnalle. Torin mittakaava 

pienenee onnistuneesti ja samalla oleskeluun varattu tila saa toimivat mittasuhteet. Toritasosta nousevilla 

korotuksilla puiden latvuksien alle muodostuu tiloja, niin pysyviä kalusteita kuin vaihtuvia varusteita varten, 

eri ikäisille käyttäjäryhmille. Oleskelumahdollisuuksien lisäksi tasoerolla on varmistettu riittävästi tilaa puiden 

kasvualustaa varten, kansirakentamisen teknisiä reunaehtoja huomioiden. Torin pitkittäisnäkymät on 

huomioitu hyvin, mutta torin korotettujen puurivien kohdalla tarvitaan tarkkaa suunnittelua, jotta 

poikittaisnäkymät tulee huomioitua riittävästi ja ettei koroke erota ala- ja ylätoria torista liikaa. 

Lehmus-kirsikkapuurivistöt torin laidalla ovat uusi aihe, mutta ne rikastuttavat keskeistä kaupunkitilaa ja 

tukevat pohjoismaisen ruutukaavakaupungin olemusta. Esiintymislava integroituu puiden rivistöön samoin 

kuin uudet paviljongit. Uusien paviljonkien arkkitehtuuri on saanut inspiraationsa nykyisisten paviljonkien 

kattomuodoista, mutta niiden dynaamisesti ylöspäin venytetyt lipat vievät hyvin kauas hillitystä 

esikuvastaan. Viittaus purjeveneeseen assosioituu enemmän talvitelakalle nostettuun veneeseen kuin 

merelliseen purjehtimiseen.  Esitetyllä tavalla paviljongit tuntuvat tarpeettoman korkeilta torille, mutta 

https://sign.visma.net/fi/document-check/742e3ff2-7807-4046-9180-2989eed91014

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:etunimi.sukunimi@vaasa.fi


 

 

Kaavoitus ja Kuntatekniikka • Planläggningen och Kommunteknik 
PL | PB 3, 65101 Vaasa | Vasa 
Vaasanpuistikko 10 
Puh • Tfn +358 (0)6 325 1111 
etunimi.sukunimi@vaasa.fi 

Sivu 15 / 19 
 

mittasuhteiden jatkokehityksellä asia olisi korjattavissa. Katosten tarjoama sääsuoja kaipaa myös lisää 

työstöä. Paviljonkien hahmossa on paljon yhtäläisyyksiä vastikään Turun kauppatorille toteutettujen 

rakennusten kanssa. Paviljonkien sijoittelussa on mietittävä myös Vaasanpuistikon myötäiset näkymät ja 

liikenne torille ja sen ohi. 

Torilla esteettömälle liikkumiselle on osoitettu tärkeimmät poikittaisyhteydet, mutta diagonaalisten 

käytävien tarve vaatisi täydentävää pintakuviointia. Nupukivien välisten rakojen täyttäminen ei riitä torin 

esteettömyyden parantamiseen. Suunnitelmasta on lisäksi poistunut liikuntaesteisten pysäköintipaikat. 

Yhteyttä kauppahallille on parannettu leveällä suojatiellä, joka kuitenkin aiheuttaa haastetta autoliikenteen 

ryhmittäytymiselle. 

Torin etelälaidalla ei ole tilaa rajaavaa rakennetta säilyviä vaatimattomia bussikatoksia lukuun ottamatta. 

Siltä osin kilpailuehdotuksessa on puutteita. Esitetty penkkirivi voi hyvällä muotoilullaan parantaa tilannetta, 

mutta niiden käyttäjäkunta rajoittunee bussia odottaviin. Suunnitelmassa jää nykyisellään huomioimatta 

myös Vaasanpuistikon suuntainen kävely- ja pyöräliikenne sekä eri käyttäjäryhmien erilaisten tarpeiden 

huomioiminen alueella. 

Leikin ja liikkumisen tilojen kalusteissa on huomioitu merellisiä perinteitä ja merellisyyttä. Kaupunkikeinujen 

ja pelimahdollisuuksien paikat on torin laidoilla valittu toimiviksi eri ikäryhmät huomioiden. Merihenkisen 

leikkipaikan sijoittuminen keskeiselle paikalle Kauppatorin Hovioikeudenpuistikon kulmaan korostaa leikille 

annettua asemaa mutta onnistuakseen myös kaupunkikuvallisesti, se vaatisi rakenteilta ja kalusteilta 

tavanomaisuudesta poikkeavaa ja taiteellisesti puhuttelevaa ilmettä – ainutlaatuisuutta.  Havainnekuvan 

mukainen ilme ei siinä mielessä ole riittävän kunnianhimoinen.  

Eri vuodenajat on otettu huomioon monin eri tavoin. Valaistus on esitetty monipuolisesti ja on 

muunneltavaa, kasvivalinnoissa on huomioitu näyttävyys kaikkina vuodenaikoina ja myös joitain talviajan 

toimintoja on esitetty. 

Hovioikeudenpuistikkoa on jalostettu Saaristoakseli ja Muuttuva merenkurkku -teoksilla. Puistikon 

huonemaisia tiloja on käsitelty onnistuneesti.  Muuttuva merenkurkku on teoksena kiehtova ja 

havainnekuvassa vakuuttava, mutta sen sinänsä puoleensavetävä sijoitus syö tärkeää tilaa nykyisin vilkkaalta 

risteyskohdalta. Suunnitelmakartassa ei esitetetä nykyisten taideteosten paikkoja ja niiden tarvitsemaa tilaa. 

Vaasan Helmi on kokonaisuudessaan vakuuttava ja vastaa kilpailuehdotuksista parhaiten maisema-

arkkitehtikilpailulle, sekä yleisesti että kilpailuohjelmassa, asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitelman budjetti 

vaikuttaa realistiselta ja toteutettavalta. 
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4. KILPAILUN TULOS 

 

4.1. Päätös palkintojen jakamisesta 

Palkintolautakunnan mielestä ehdostus ”Vaasan Helmi” täytti parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet. 

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa sen ensimmäiselle sijalle. Lisäksi päätettiin antaa 

kunniamaininta ehdotukselle ”Palimpsest” rohkeasti nykyisestä poikkeavasta ja taiteellisesta ratkaisusta. 

Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. 

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään kutsuvieraille 26.10.2022, jonka aikana paljastetaan myös joukkueet 

ehdotusten takana. 

 

4.2. Palkintolautakunnan suositukset kilpailun jatkotoimenpiteiksi  

Voittaneen ehdotuksen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon aiemmassa arvostelussa esiintyneet 

esitykset ehdotuksen kehittämiseksi sekä seuraavat jatkosuunnitteluohjeet: 

• Kasvillisuus: Nähtiin, että puilla on ja kasvillisuudella yleensä on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, 

mikroilmaston luomisessa ja viihtyisyyden luomisessa hyvin tärkeä merkitys. Suunnitelmassa torilla on kahta 

puulajia, joista kaksi muodostaa kujanteen. Tilanne latistuisi, jos toinen kirsikkapuuriveistä jätettäisiin pois. 

Jatkossa tulee kuitenkin mietittiä voidaanko läpinäkyvyyttä, näkymiä ja yhteensovitusta viereisten 

rakennusten ja heidän liiketoimintansa kannalta parantaa menettämättä suunnitelman vaikuttavuutta ja 

keskeisimpiä ideoita. Alueen tulee olla vaikuttava kokonaisuutena niin toimintojen kuin kasvillisuudenkin 

osalta. Elinkaarinäkökulma kansirakenteella tulee tarkastella mahdollisimman kestävästi ja toimivasti. 

• Hovioikeudenpuistikon taide ja toiminnot: Kävelykadun ja Kauppapuistikon risteysaluetta ja Muuttuva 

Merenkurkku -teoksen sijoitusta risteysalueelle tulisi pohtia uudelleen. Risteysalue toimii nykyisellään 

tärkeänä läpikulkualueena ja ns. pikkutorina, jonka alueella on järjestetty pienempiä tapahtumia ja jonne 

toiminnot ovat voineet levittäytyä. Voiko suunnitelma toimia ilman Muuttuva Merenkurkku -teosta tai voiko 

sen toteuttaa toisaalle, esim. torialueelle? Saaristoakselin jatkumosta pidettiin ja toivottiin merellisen ja 

taiteellisen teeman jatkuvan koko Hovioikeudenpuistikon pituudella. Myös toimintojen osalta voisi 

puistikolla olla jatkumoa. Puistikolla voitaisiin sallia mm. ravintoloiden terassit.  

• Liikenteelliset ratkaisut: Suunnitelman vino, Vaasanpuistikon ylittävä, suojatie rajoittaa autoliikenteen 

kääntymis- ja ryhmittäytymistilaa. Idea on hyvä, mutta vaatii jalostamista. Yhteys torilta kauppahallille on 

tärkeä ja sen toimivuutta on nykyisestä parannettava. Samalla voitaisiin kuitenkin tarkastella myös 

kauppahallin toimintojen mahdollistamista torin puolella. Suunnitelman bussipysäkkialue rajoittaa 

Vaasanpuistikon suuntaista kevyenliikenteen kulkua ja luo vaatimattomat puitteet itse bussipysäkkialueelle 
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viihtyisyyden, esteettömyyden ja toiminnallisuuden osalta. Aluetta tulisi jatkosuunnittelussa kehittää 

toimivammaksi. 

• Kannen kestävyys ja kantavuus: Jatkon kannalta tärkeää, että suunnitelmaa toteutetaan torikannen 

rakenteiden uudistuksen kanssa yhteistyössä. Tekninen yhteensovitus, kuten torikannen kantavuus, tulee 

varmistaa mahdollisimman pian. 

• Esteettömyys: Suunnitelmassa olisi hyvä tarkastella diagonaaliyhteyksien mahdollisuuksia torin poikki. Myös 

esteetön pysäköinti ja torikauppiaiden pysäköinti olisi listättävä suunnitelmaan. 

• Leikkipaikan ilme: Toivottiin ainutlaatuisempaa, Vaasan torin arvoista, ilmettä ja leikkivälineitä leikkipaikalle. 

Turvallisuusnäkökulma leikkivälineitä ja leikkipaikkaa personoitaessa tulee huomioida riittävästi, esim. 

yhteistyöllä suunnittelijan ja leikkivälinevalmistajan välillä. Myös torin vieritse kulkeva autoliikenne on 

huomioitava esimerkiksi aitojen muodossa. 

• Paviljongit: Paviljonkien arkkitehtuuria pitää vielä viilata. Voisi myös harkita, että paviljongit suunnittelisi 

Palimpsest-kilpailutyön arkkitehti heidän suunnitelmansa paviljonkien kaltaisiksi. 

• Esiintymislavan huolto: Miten esiintymislavan lastaus ja huolto on suunnitelmassa huomioitu? Nykyään lavan 

tausta avoin, jotta nämä toiminnot mahdollistuvat. Jatkotyössä on varmistettava lavan käytettävyys. 
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5. ASIANTUNTIJALAUSUNNOT  
 

Asiantuntijoita kuultiin kunkin kilpailutyön osalta arvioitiperusteiden näkökulmasta pienryhmissä. 

Asiantuntijoiden arviot esiteltiin palkintolautakunnan kokouksessa ja hyväksyttiin yleiseksi näkökulmaksi ja 

arvostelun pohjaksi. Asiantuntijoiden avulla pyrittiin täydentämään palkintolautakunnan omaa 

moniammatillista näkemystä mm. esteettömyyden, yrittäjien näkökulman, liikenteen toimivuuden, 

toritoimintojen, toteutettavuuden, taiteen ja kestävän kehityksen osalta.  

Myös kilpailutöiden nähtävilläolon aikana 12.7.-26.8.2022 tulleita näkökulmia suunnitelmiin käytiin läpi 

palkintolautakunnan kokouksessa. Nähtävilläoloaikana oli kilpailun nettisivujen kautta mahdollista äänestää 

omaa suosikkia, kertoa sen hyvistä ja kehitettävistä puolista ja antaa yleisiä kommentteja kilpailusta ja 

kilpailutöistä.  Nettikyselyllä saatiin yhteensä 306 vastausta. Asukkaat antoivat 41% äänistä Vaasan Helmelle, 

32% Palimpsestille, 16% Hemmahamnille ja 11% Seudun torille. Nähtävilläoloaikana saatiin myös muutama 

sähköpostitse saapunut kommentti kilpailutöistä. Palaute oli pääasiassa positiivistä ja muutosmyönteistä. 

Kyselyssä saatuja kehitysehdotuksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa.  
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6. ALLEKIRJOITUKSET 

Allekirjoitukset toteutettu sähköisesti VismaSignilla. 

 

 

 

LIITTEET 

 

Kilpailutöiden planssit pdf-muodossa 
1. Byggdens torg. Seudun tori. 

2. Hemmahamn 

3. Palimpsest 

4. Vaasan Helmi 
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