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1 KILPAILUKUTSU  
 
 
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus  
 
Turun Suurtorin keskiaika ry järjesti Keskiaikaisten markkinoiden infomökkiä koskevan 
suppean suunnittelukilpailun. Keskiaikaiset markkinat on Suomen suurin keskiaika- ja 
muinaistapahtuma. Kilpailu oli osa Koneen Säätiön rahoittamaa Laboratorio 1400 -han-
ketta. 
 
 
1.2 Osallistumisoikeus 
 
Kilpailu oli avoin kaikille.  
 
 
1.3 Palkinnot  
 
Palkintoina jaettiin 2000 euroa seuraavasti:  
1. palkinto 1500 €  
2. palkinto 500 €  
Lisäksi palkintolautakunta jakoi yhden kunniamaininnan.  
Palkinnot maksaa Turun Suurtorin keskiaika ry. Palkintosumma on saajalle tulove-
ronalaista tuloa.  
 
 
1.4 Palkintolautakunta  
 
Palkintolautakuntaan kuuluvat kilpailun järjestäjien nimeämänä seuraavat henkilöt:  
 
Puheenjohtaja:  Suvi Kotilainen, tuottaja-toiminnanjohtaja,  

Turun Suurtorin keskiaika ry 
Jäsenet:   Harri Kiiskinen, historiantutkija, Turun Suurtorin keskiaika ry 
  Katja Tyni-Kylliö, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki 
  Marko Saari, käsityömestari, WarusSeppäin kilta ry 
  Jani Hyväri, metalliseppäartesaani, WarusSeppäin kilta ry  
SAFA:n nimeämä:  Heikki Muntola, arkkitehti SAFA 
 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Turun Suurtorin keskiaika ry:n tuotantoassistentti-
Meri Vuohu. 
 
 
1.5 Kilpailun säännöt 
 
Kilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailu-
sääntöjä.  
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1.6 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
  
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin kilpailuehdotuksiin. Mahdollisen toi-
meksiannon saaneella suunnittelijalla ja järjestäjällä on oikeus käyttää hyväkseen mui-
den ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti.  
 
 
1.7 Kilpailun aikataulu 
 
Kilpailu alkoi 22.5.2017 ja päättyi 22.8.2017, jolloin kilpailuehdotukset oli jätettävä. Kil-
pailun tulokset julkistetaan 19.9.2017.  
 
 
1.8 Kilpailuehdotusten saapuminen 
 
Kilpailun päättymisaikaan mennessä toimitettiin 13 kilpailuehdotusta: 
 
Caikein Corkein Cuckula 
Haarniska 
Kenno 
Kilpipaviljonki 
Kärki 
Latå 
Luukku 
Ometta 
Oobu 
Patiini 
Riipus 
T-O-P 
Tupa 
 
Palkintolautakunta hyväksyi arvosteltavaksi kaikki saapuneet ehdotukset. 
 
 
1.9 Palkintolautakunnan kokoukset 
 
Palkintolautakunta kokoontui 31.8.2017. 
 
 

 

 

 

 



	
	
	

KESKIAIKAISTEN	MARKKINOIDEN	INFOMÖKKI	 	 	 5	

2 KILPAILUTEHTÄVÄ  

 

2.1 Kilpailun tausta ja tavoitteet  

Turun Suurtorin keskiaika ry:n järjestämä Keskiaikaiset markkinat -tapahtuma on Turun 
Vanhalla Suurtorilla vuosittain kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävä Suomen suurin 
keskiaika- ja muinaistapahtuma. Koko perheen pääsymaksuttomassa ja ohjelmallisessa 
markkinatapahtumassa vierailee neljän päivän aikana yli 100 000 kävijää. Keskiaikaisten 
markkinoiden ohjelma koostuu torimyynnistä, käsityöläisten työnäytöksistä, teatterista, 
sirkuksesta, musiikista, tanssista ja tieteellisestä ohjelmasta, kuten luennoista ja semi-
naareista.  

Tapahtuman infopiste sijaitsee Vanhalla Suurtorilla Brinkkalan talon edustalla. Infosta 
markkinakävijät saavat tietoa tapahtumasta sekä yleistä opastusta ja neuvontaa. Infossa 
on myytävänä tapahtuman nimikkotuotteita ja vesipulloja. Vilkkaalla markkinatorilla 
info toimii myös kohtaamispaikkana.  

Infomökkiä käytetään Keskiaikaisten markkinoiden lisäksi myös Vanhan Suurtorin Joulu-
markkinoilla Joulupukin pajana marras-joulukuussa. Keskiaikaisten markkinoiden lavas-
teet ja rakenteet eivät ole Vanhalla Suurtorilla kiinteästi, vaan ne rakennetaan aina 
uudelleen. Rakennuksen tuleekin kestää monenlaista säätä, sillä se on vuoden aikana ul-
kona pystytettynä useita viikkoja touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa. Infomökin 
käyttöikä tulee olla useita vuosia.  

 

2.2 Rakenne ja suunnitteluohjeet  

Infomökin päämateriaali tuli olla puu ja sen oli oltava tyyliltään pelkistetty ja keskiajan 
henkeen sopiva, mutta käytännöllisyydeltään nykyaikaiset tarpeet täyttävä. Rakenne 
voisi koostua esimerkiksi varhopatsaista ja hirsielementeistä. Se täytyi voida pystyttää 
myös kaltevalle ja epätasaiselle pinnalle, kuten mukulakivetykselle. Mökissä tuli olla lat-
tia.  

Infomökin tuli olla rakenteeltaan moduulinen, jotta siitä voitaisiin rakentaa erikokoisia 
rakennelmia tarpeen mukaan. Aiempi infomökki on ollut pinta-alaltaan 4 x 3 metriä ja 
korkeudeltaan noin kaksi metriä. Uusi info oli voitava rakentaa tarpeen vaatiessa pinta-
alaltaan ainakin 8 x 3 kokoiseksi. Rakennuksen täytyi olla avoin vähintään kahdelta, 
mutta mielellään kolmelta seinältä.  
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Lisäksi suunnittelussa täytyi ottaa huomioon seuraavat asiat:  

-  Infomökin täytyi olla selkeistä elementeistä (enimmillään 1,5 x 2 metriä) koostuva 
sekä helposti ja nopeasti ilman nosturia koottava ja purettava.   
 
-  Elementtien täytyi mahtua pakettiautoon.   
 
-  Elementeissä täytyi olla kantokahvat.  
  
-  Elementtien täytyi olla helposti korvattavissa.   
-  Infomökkiin täytyi voida ripustaa somisteita ja tekniikkaa.   
   
-  Eri osien kiinnityksessä ei voitu käyttää ruuveja tai muuta kokoamismenetelmää, joka 
rikkoo puun pintaa.   
 
-  Rakennuksen täytyi olla muuntautumiskykyinen: se oli voitava rakentaa erilaiseksi ja 
erikokoiseksi käyttötarkoituksen mukaan.   
 
-  Infomökki täytyi olla toteutettavissa kohtuullisilla kustannuksilla  
 

 

3 KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERUSTEET 

Arvosteluperusteina kilpailun ratkaisussa painotettiin:   

-  Arkkitehtonista yleisilmettä  

-  Käytettävyyttä  

-  Toteutuskelpoisuutta kustannuksiin nähden  

-  Rakennusteknisiä ratkaisuja  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4 YLEISARVOSTELU 
 
4.1 Yleistä 

Vanhan Suurtorin miljöö yhdistettynä Keskiaikaisten markkinoiden ja Joulumarkkinoiden 
kontekstiin oli osoittautunut tekijöille haasteelliseksi suunnittelutehtäväksi. Arkkitehtuu-
riltaan kilpailuehdotukset tarjosivat laajan skaalan eri vaihtoehtoja. Parhaimmat työt on-
nistuivat vastaamaan jokaiseen kilpailuohjelmassa annettuun suunnitteluhaasteeseen.  

Tuomaristo piti tärkeänä uuden infomökin monikäyttöisyyttä ja käytettävyyttä, mikä oli 
useassa työssä jäänyt taka-alalle. Modulaariset pienemmistä yksiköistä koottavat kokonai-
suudet tuntuivat luontevimmalta ja monikäyttöisimmältä vaihtoehdolta uudeksi infomö-
kiksi. Putkimaiset ehdotukset puolestaan koettiin ongelmallisiksi käytettävyyden suhteen.  

Kilpailuohjelmaa oli pääsääntöisesti noudatettu kilpailuehdotuksissa, mutta esimerkiksi 
elementtien maksimikoko oli joissain ehdotuksissa ylittynyt. 
 
 
4.2 Ehdotusten jako luokkiin 
 
Palkintolautakunta arvosteli kaikki hyväksytyt ehdotukset ja jakoi ne luokkiin seuraa-
vasti: 
 
- Yläluokka 
- Keskiluokka 
 
 
5 EHDOTUSKOHTAINEN ARVIOINTI 
 
5.1 Yläluokka (aakkosjärjestyksessä) 
 
Kärki 
 
Erittäin tutkittu ja harkittu kilpailuehdotus. 
Uuden infomökin innovatiivinen rakenne 
koostuu helposti kuljetettavista elemen-
teistä, jotka koottuna muodostavat jäykän 
rakennelman. Suunnitelma onnistuu hienova-
raisesti olemaan samalla sekä moderni, että 
perinteinen. Jyrkkä kattomuoto sopii hyvin 
Vanhan Suurtorin kaupunkimiljööseen ja to-
teutettuna infomökki erottuisi selkeästi eri 
toritapahtumissa. Ehdotuksen suurin puute 
on sisätilojen ahtaus. Vapaasti käveltävää 
lattiapintaa löytyy vain harjalinjojen koh-
dalta, mikä vaikeuttaa ja rajoittaa infomökin 
monipuolista käyttöä. 
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Patiini 

Harkittu kilpailuehdotus vastaa hienosti kil-
pailun asettamiin haasteisiin. Suunnitelma 
täyttää hyvin sekä Keskiaikaisten markkinoi-
den, että Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoi-
den vaatimukset käytettävyydelle. Uuden 
infomökin rauhallinen ja pelkistetty arkki-
tehtoninen yleisilme sopii hyvin Vanhan Suur-
torin miljööseen ja sen modulaarinen 
rakenne mahdollistaa hyvän muunneltavuu-
den sekä koon, että tilan avoimuuden suh-
teen. Infomökin elementtejä liikutellaan 
paikasta toiseen ja kuormataan päällekkäin, 
minkä johdosta tuomaristo epäilee paanujen 
kestävyyttä ulkovuorauksessa. Ehdotus on 
pienellä jatkokehittelyllä hyvin toteutetta-
vissa.  
 
 
Tupa 

Kilpailuehdotuksessa on erittäin hienosti 
otettu lähtökohdaksi kulttuurihistoriallisen 
perinteen ilmentäminen infomökin arkkiteh-
tuurissa. Hillitty ja tyyliltään pelkistetty hir-
sirakennusten sarja sopii hyvin tori 
miljööseen. Pienet modulaariset rakennuk-
set voidaan sijoitella vapaasti toisiinsa, mitä 
tuomaristo piti hyvänä lähtökohtana muun-
neltavuuden kannalta. Luonnoskilpailun 
luonteesta huolimatta tuomaristo jäi kuiten-
kin kaipaamaan tarkempia detaljeja raken-
teesta. 
 

5.2 Keskiluokka (aakkosjärjestyksessä) 
 
Caikein Corkein Cuckula 

Kilpailuehdotus on arkkitehtuuriltaan hyvin 
vaikuttava ja harkittu. Jyrkkä kattomuoto so-
pii hyvin Suurtorin miljööseen ja tuo samalla 
infokioskille näkyvyyttä ruuhkaisella torialu-
eella. Hyvin tutkittu puurakenne luo raken-
nukselle kaivattua persoonallisuutta. 
Ehdotuksen korkeus tekee kuitenkin infokios-
kin rakentamisen ja kokoamisen liian haas-
teelliseksi. 
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Haarniska 

Tuomaristo piti valon siivilöitymisestä in-
fomökkiin hienona. Myös ehdotuksen suljet-
tavuutta ja esteettömyyttä pidettiin hyvänä. 
Tuomaristo kuitenkin piti ehdotuksen indust-
riaalista ja modernia otetta sopimattomana 
herkkään Vanhan Suurtorin torimiljööseen. 
 
 
Kenno 

Tuomaristo piti kilpailuehdotuksen modulaa-
risuudesta sekä erittäin sympaattisesta ulko-
asusta. Lisäksi katon rakennetta ja 
kokoamista pidettiin kekseliäänä. Tuomaris-
ton mielestä ehdotus oli arkkitehtuuriltaan 
kuitenkin liian lavastemaista Vanhan suurto-
rin miljööseen.  
 
 
Kilpipaviljonki 
 
Kilpailuehdotuksen kevyttä ja helposti koot-
tavaa telttamaista kattorakennelmaa tuoma-
risto piti hyvänä. Ehdotus tuntui kuitenkin 
liian umpinaiselta vaadittuun käyttötarkoi-
tukseen. Ehdotusta vaivasi myös pienoinen 
lavastemaisuus, joka rajoittaisi infomökin 
monipuolista käyttöä. 
 
 
Latå 

Ehdotusta vaivaa liiallinen luonnosmaisuus. 
Ehdotettua kennomuovikatetta tuomaristo 
piti epäsopivana haettuun yleisilmeeseen. Li-
säksi suunnitelman putkimaisuus rajoittaisi 
infokioskin monipuolista käyttöä. 
 
 
Luukku 
 
Ehdotus on maltillisen kokoinen ja kompakti. 
Tuomaristo piti erityisesti mahdollisuudesta 
avata ja sulkea infokioskia tarpeen mukaan. 
Ehdotusta vaivaa kuitenkin liiallinen arkisuus 
mikä haittaisi kioskin näkyvyyttä tapahtu-
missa. 
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Ometta 

Varmaotteinen ja harkittu kilpailuehdotus, 
joka tarjoaa muokattavuutta seinäelement-
tien sijoittelulla. Seinäelementtien pysty-
suuntainen säleikkö siivilöi hienosti valoa. 
Tuomaristo jäi kaipaamaan myös täysin um-
pinaista seinäosaa. Lisäksi tuomaristo totesi, 
että ehdotus on ulkoarkkitehtuuriltaan kui-
tenkin liian latomainen ja arkinen Suurtorin 
kaupunkimiljööseen. 
 
 
Oobu 

Tuomaristo piti kilpailutyön valoisuudesta ja 
etenkin sen kiehtovasta rakenteesta. Arkki-
tehtuuriltaan ehdotus on sopiva Vanhan 
Suurtorin ympäristöön. Avoimen rakenteen 
haittapuolena on sen sopimattomuus käyttö-
tarkoitukseen.  
 
 
 
 
Riipus 

Tuomaristo piti erityisesti kilpailutyön valoi-
sasta ja avarasta yleisilmeestä. Näkymäku-
vissa esitetty valaistusratkaisu on kaunis ja 
tunnelmallinen. Kankaan käyttö seinissä te-
kee rakenteesta kevyen. Tuomaristo piti kui-
tenkin ulkomuotoa hieman vieraana teemaan 
ja Suurtorin ympäristöön. 
 
 
 
T-O-P 

Tutkittu ehdotus. Infomökki menee moniin 
pieniin elementteihin, joita on helppo kul-
jettaa. Tuomaristo piti myös rakennuksen 
suljettavuudesta. Ulkoarkkitehtuuri on kui-
tenkin liian lavastemaista Vanhan Suurtorin 
ympäristöön, mikä rajoittaa myös infokioskin 
monikäyttöisyyttä. Lisäksi korkea torni tar-
joaa haastetta kokoamiseen. 
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6 KILPAILUN TULOS 
 
6.1 Kilpailun tulos 
 
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti ja-
kaa palkinnot seuraavasti: 
 
1. palkinto 1500 € 
Nimimerkki: ”Patiini” 
 
2. palkinto 500 € 
Nimimerkki: ”Tupa” 
 
Kunniamaininta 
Nimimerkki: ”Kärki”  
 
 
6.2 Palkintolautakunnan suositukset 
 
Palkintolautakunta suosittelee, että infomö-
kin suunnittelua jatketaan voittaneen ehdo-
tuksen tekijöiden kanssa. 
 
 
6.3 Palkintolaitakunnan allekirjoitukset 
 
Palkintolautakunta hyväksyi arvostelupöytä-
kirjan. 
Turussa 18.9.2017 
 
 
 
 
 
 
Suvi Kotilainen, puheenjohtaja 
 
 
 
Harri Kiiskinen 
 
 
 
Katja Tyni-Kylliö 
 
 
 
Marko Saari 
 
 

Jani Hyväri 
  
 
 
Heikki Muntola 
 
 
 
Meri Vuohu, sihteeri 
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6.4 Nimikuorten avaus 
 
Nimikuoret todettiin avaamattomiksi. Palkintolautakunta avasi palkittavien ehdotusten 
tekijöiden nimikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat henkilöt tai työryh-
mät: 
 
 
1. palkinto  Nimimerkki:  ”Patiini” 
  Tekijät:  Pyry Kuismin 
    Kristian Paavilainen 
  Tekijänoikeus: Pyry Kuismin ja Kristian Paavilainen 
 
 
2. palkinto  Nimimerkki:  ”Tupa” 
  Tekijät:  Ville Hara, arkkitehti SAFA 
    Anu Puustinen, arkkitehti SAFA 
  Avustaja:  Miyuki Wakasugi, arkk. yo 
  Tekijänoikeus: Avanto Arkkitehdit Oy 
 
 
Kunniamaininta Nimimerkki:  ”Kärki” 
  Tekijä:  Teemu Haranko 
  Avustaja:  Mikko Rikala  
 
  Tekijänoikeus: Sito Oy 
 
 
 
	








































