Keskiaikaisten markkinoiden
infomökki
SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU
22.5.–22.8.2017
KILPAILUOHJELMA

1 KILPAILUKUTSU
1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus
Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Keskiaikaisten markkinoiden infomökkiä koskevan suppean suunnittelukilpailun. Keskiaikaiset markkinat on Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma. Kilpailu on
luonnoskilpailu.
1.2 Osanotto-oikeus
Kilpailu on avoin kaikille.
1.3 Palkinnot ja jatkotoimenpiteet
Palkintoina jaetaan 2000 euroa seuraavasti:
I palkinto 1500 €
II palkinto 500 €
Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksaa Turun Suurtorin
keskiaika ry. Palkintosumma on saajalle tuloveronalaista 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 sihteeri on Turun Suurtorin keskiaika ry:n projektityöntekijä Sami Skantsi. Palkintolautakunnalla on oikeus kuulla myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät
osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.

1.5 Kilpailun aikataulu
Kilpailuaika alkaa 22.5.2017 ja päättyy 22.8.2017. Kilpailun tulokset julkistetaan 19.9.2017.
2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT
2.1 Ohjelma-asiakirjat
Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpailuohjelma ja kaikki kilpailuun liittyvä tieto on 22.5.2017 alkaen kilpailun verkkosivuilla osoitteessa http://www.keskiaikaisetmarkkinat.fi
Kilpailun ohjelma-asiakirjoja ovat:
- kilpailuohjelma (”Kilpailuohjelma_Keskiaikaisten_markkinoiden_info.pdf”)
- Vanhan Suurtorin kartta (”Vanha_Suurtori.jpg”)
- valokuvat tapahtuma-alueelta 10 kpl (”Kuva 1…10.jpg”)
2.2 Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia tarkennuksia tai lisätietoja 14.7.2017 asti. Kysymyksiin vastataan kilpailun verkkosivuilla. Kysymykset osoitetaan sähköpostitse palkintolautakunnan sihteeri Sami Skantsille osoitteeseen: sami@keskiaikaisetmarkkinat.fi
2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano
Kilpailu ratkaistaan 1.9.2017 mennessä. Tuloksesta ilmoitetaan välittömästi kahden parhaan ehdotuksen
tekijöille. Kilpailun tulokset julkistetaan 19.9.2017 Turussa erillisessä tilaisuudessa, joka ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailuehdotukset asetetaan kilpailun jälkeen nähtäville erikseen ilmoitettavalla tavalla.
2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena
Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Mahdollinen jatkosuunnittelu alkaa syksyllä 2017. Tavoitteena on, että Turun Suurtorin keskiaika ry tekee suunnittelusopimuksen kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.
2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin kilpailuehdotuksiin. Mahdollisen toimeksiannon

saaneella suunnittelijalla ja järjestäjällä on oikeus käyttää hyväkseen muiden ehdotusten aiheita ja ideoita
tekijänoikeuslain mukaisesti.
2.6 Kilpailun kieli
Ehdotukset on laadittava suomen kielellä.
3 KILPAILUTEHTÄVÄ
3.1 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
seminaareista.
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 Joulumarkkinoilla Joulupukin pajana marras-joulukuussa. Keskiaikaisten markkinoiden lavasteet ja rakenteet eivät ole Vanhalla
Suurtorilla kiinteästi, vaan ne rakennetaan aina uudelleen. Rakennuksen tuleekin kestää monenlaista säätä, sillä se on vuoden aikana ulkona pystytettynä useita viikkoja touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.
Infomökin käyttöikä tulee olla useita vuosia.
3.2 Rakenne ja suunnitteluohjeet
Infomökin päämateriaali tulee olla puu ja sen on oltava tyyliltään pelkistetty ja keskiajan henkeen sopiva,
mutta käytännöllisyydeltään nykyaikaiset tarpeet täyttävä. Rakenne voi koostua esimerkiksi varhopatsaista ja hirsielementeistä. Se täytyy voida pystyttää myös kaltevalle ja epätasaiselle pinnalle, kuten mukulakivetykselle. Mökissä tulee olla lattia.

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

Infomökin tulee olla selkeistä elementeistä (enimmillään 1,5 x 2 metriä) koostuva sekä helposti ja
nopeasti ilman nosturia koottava ja purettava.

-

Elementtien tulee mahtua pakettiautoon.

-

Elementeissä tulee olla kantokahvat.

-

Elementtien täytyy olla helposti korvattavissa.

-

Infomökkiin tulee voida ripustaa somisteita ja tekniikkaa.

-

Eri osien kiinnityksessä ei voi käyttää ruuveja tai muuta kokoamismenetelmää, joka rikkoo puun
pintaa.

-

Rakennuksen täytyy olla muuntautumiskykyinen: se on voitava rakentaa erilaiseksi ja erikokoiseksi käyttötarkoituksen mukaan.

-

Infomökki täytyy olla toteutettavissa kohtuullisilla kustannuksilla

3.3 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet
Arvosteluperusteina kilpailun ratkaisussa painotetaan:
1. Arkkitehtonista yleisilmettä
2. Käytettävyyttä
3. Toteutuskelpoisuutta kustannuksiin nähden
4. Rakennusteknisiä ratkaisuja
4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET
4.1 Vaaditut asiakirjat
Ehdotus esitetään A3-kokoisilla paperitulosteilla.

Selostus: Kilpailuehdotuksen selostus, josta käy ilmi ratkaisun pääperiaatteet perusteluineen.
Pohjapiirustukset, julkisivut ja leikkaukset: 1:50
Perspektiivikuvat: Tarvittava määrä havainnekuvia.
Muu materiaali: Suunnitelmaa tarkentavia kaavioita tai detaljikuvia.
4.2 Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on merkintä “Nimikuori”
ja sisällä ehdotuksen nimimerkki ja tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero sekä mahdolliset avustajat.
4.3 Kilpailuehdotusten palautus
Kilpailuehdotukset on toimitettava Turun Suurtorin keskiaika ry:lle 22.8.2017 klo 16.00 mennessä. Tai
jätettävä todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi saman päivän aikana. Ehdotukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
Turun Suurtorin keskiaika ry
Vanha Suurtori 3
20500 Turku
Kuoren tai paketin päälle merkintä ”Suunnittelukilpailu”.

