
Turun uusi Kauppatori
Turun keskustan uusi ilme

Kuntatekniikan päivät 2021 Turku



Vuodet 
2016-2021



TURUN UUSI KAUPPATORI -
HANKE

- 18.6.2012 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
asemakaavamuutoksen

- 30.5.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
maanalaista pysäköintilaitosta koskevan 
vuokrasopimuksen ja Kauppatorin ympäristön 
tori- ja katusuunnitelmat sekä 
liikennesuunnitelmaluonnokset 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

- 30.11.2017 Rakennuslautakunta myönsi 
rakennusluvan maanalaisen pysäköintilaitoksen 
rakentamiseen ja nykyisten torirakennusten 
purkamiseksi.



Kauppiaskatu
Jalankulun olosuhteita parannetaan:

Jalkakäytäviä levennetään koko suunnittelualueella.

Yliopistonkadun kävelykatu laajenee torin kohdalle

Kauppiaskatu muutetaan keskustan pihakaduksi. Kadun 

ylitys helpottuu eikä suojateitä tarvita, sillä autoliikenne 

vähenee, ajorata kapenee ja reunakivet madalletaan 2 cm 

korkuisiksi.



Yliopistonkatu



Börs
6/2019 – 01/2022

Kauppiaskatu 13
11/2018 -9/2019

Wiklund
9/2018-5/2019

Torin kulma
6—7/2018

2/2019-valmis

Hansa
Valmistunut 2019

Vanun talo
1/2021 – 5/2022

Salamankulma
7/2020-10/2021

KOP-kolmio
Valmistunut 2019

Teräksen kulma 
Valmistumassa

Kauppatorin 
ympäristö 
uudistuu…



Asemankaavan tavoitteet

• Yliopistonkadun kävelyalue laajenee

• Torin infra nykyaikaistuu ja ilme siistiytyy

• Parantaa keskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta

• Pysäköintilaitoksen positiivinen vaikutus keskustan vetovoimaisuuteen



KUSTANNUKSET



KOKONAISKUSTANNUSARVIO 31,1 M€

• Hankintasopimuksista osa vielä kilpailuttamatta ja ennuste perustuu 
osittain rakennussuunnittelun kustannusarvioihin. Kustannuksista on 
sidottu n. 22 M€

• Syksyllä 2021 käytävien urakkakilpailujen jälkeen kustannusarvio tarkentuu 
edelleen. 

• Riskinä on kadunalaisten tilojen toteutuslaajuus ja toteutusaikataulu.
• Rakentamatta jäävien alueiden painumahallinta saattaa aiheuttaa lisäkuluja.
• Kadunalaisten tilojen rakennustöiden myöhästyessä, on riski, että joukkoliikenteen 

siirto takaisin torin ympärille siirtyy.

• Kaupungin vastuulla olevia töitä tehdään vasta kun muita töitä on valmiina 
tai varmuus niiden valmistumisesta → riskinä suunnitelmamuutokset sekä 
kiirekustannukset toteutuksessa.



Kustannuksista

• Kauppatorin hankekokonaisuuden (tori n. 1,5ha ja kadut n. 1,5km) 
sisällä on suunnittelun edetessä tunnistettu kustannusylityksiä ja –
alituksia. Tämä on normaalia hankkeiden suunnittelun tarkentuessa 
yleissuunnitelmatasosta yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun 
materiaalivalintoineen. 

• Kokonaisuutta tarkasteltaessa kokonaiskustannusarvio on ylittymässä 
johtuen lähinnä raitiotieliikenteen toteuttamiseen varautumisesta sekä 
maanlaisen rakentamisen ja rakentamatta jäävien alueiden 
rajapinnassa tehtävistä painumahallinnan toimenpiteistä. Näiden 
toimenpiteiden on katsottu olevan tarkoituksenmukaista toteuttaa, 
jotta nyt uusittavia pintoja ei ole tarpeen korjata lähitulevaisuudessa.



RAKENTAMISEN VAIHEET
JA 

TILANNE



24.10.2018

- Arkeologiset kaivaukset aloitettiin 2.5.2018.
- Joukkoliikenne siirrettiin pois torin ympäriltä 

24.9.2018, samalla aloitettiin Toriparkin työmaan 
aitaaminen ja kaivuutyöt.

- Arkeologisia tutkimuksia jatkettiin Kauppiaskadun 
puoleisella osuudella.



18.9.2019
- Vuoden 2019 syksyllä Toriparkin kaivanto oli tuettu 

ja kaivettu pohjaan asti torin puoleiselta sivulta.
- Pysäköintilaitokset paaluja n. 450 kpl oli asennettu 

ja anturoista osa valettu. Rungon pystytys oli 
alkamassa lokakuussa.



20.9.2020
- Vuosi sitten Toriparkin Kauppiaskadun puoleinen 

osuus oli rakenteilla.
- Uuden Börs:n rungon rakentaminen myös käynnissä.
- Toriparkin työmaarajaus pysynyt samana kaksi 

vuotta.



16.9.2021
- Toriparkin päälle tulevien 

rakennekerrosten teko käynnissä;
- Rakennekerroksista tehty n. 72%
- Lokakuun aikana valmiusaste 95%
- Vanhan kiven alueesta on 

asennettu 1.243 m2 / 25%.
- Uuden kiven alueesta on 

asennettu 250m2 / 2,5%
- Töiden eteneminen on ollut 

sidoksissa Toriparkin 
vedeneristystöihin.

- Tavoitteena on siirtää torikaupan alue 
uudelle kivipinnalle tammikuun alussa 
2022.

- Tämä mahdollistaa nykyisen 
torikaupan alueen eli torin yläosan ja 
Yliopistonkadun rakentamisen.



Alueen pääurakoisijat 9/2021

• Resolum Oy
• Yliopistonkadun saneeraus

• Turun Siirtomurske Oy
• Torin yläosan maanrakennusurakka

• Rakennustoimisto Jussit Oy
• Toripaviljongit
• Torin pintarakenteet

• Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy
• Kauppiaskadun katusaneeraus 1

• HABA Group Oy
• Kauppatorin jäteasema

• Peab Industry Oy
• Torin kiveysurakka

• YIT
• Uusi ”Börs”

• Rakennustoimisto Aspro
• Salamankulma saneeraus 

• Exoteriko
• Affars-centrumin julkisivutyöt

• Skanska Talonrakennus Oy
• Toriparkki
• Kauppiaskadun kadunalaiset 

tilat
• Kiinteistöviemäröinnit 

Yliopistonkatu –
Kauppiaskatu.

• Eerikinkadun kadunalaiset 
tilat



Mukana myös:

• Schauman arkkitehdit

• Schauman & Nordgren architects

• Sigge arkkitehdit

• Valoa Oy

• LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

• Ramboll Finland Oy

• FCG Oy

• WSP Finland Oy

• Sitowise Oy

• Muuritutkimus Oy

• Golder Associates Oy

• Jne…



TORIN PINNAN RAKENTAMINEN



Torin pintarakenteet ja kiveys

• Kiven alapuoliset kerrokset:
• Vedeneristys
• Salaojamatto
• Finnfoam 60mm eriste
• Vaahtolasi 100mm-500mm
• Finnfoam 100mm eriste
• Kuormantasauslaatta 80mm
• Kuitubetoni 40mm jossa 

sulanapitoputkisto
• Maakosteabetoni 40mm
• Luonnonkivi 80mm, sauma-

aine Rompox Flex Fuge





VANHA TORIKIVEYS

- Asemakaava määräyksen mukaisesti palautetaan 
torin keskelle.

- Ns. torikaupan alue / shakkiruudukku
- Kokonaismäärä n. 4.000 m2
- Kivet on halkaistu ja puhdistettu ennen uudelleen 

asennusta



UUSI TASAINEN LUONNONKIVI

- Esteetön ratkaisu
- Kiertää ns. vanhan kiven aluetta
- Vanhan kiven –alueen diagonaalien päällysteenä
- Alue varustetaan sulanapitojärjestelmällä

(lämmitettävä ala n. 20.000m2)



Työ etenee sulanapitopiirien
mukaisina lohkoina.

Vanhan kiven ulkopuoliset 
alueet tasaisella uudella 
kivellä.



Toteutusaikataulut

2025?1-9/2022

1-6/2022

2-7/2022

2-9/2022

Valmistumassa

Valmistumassa

Vuoden 2022 alussa käynnistyvät urakat:

- Yliopistonkadun ja torin yläosan 
rakentaminen.

- Aurakatu väli Puutarhakatu-
Yliopistonkatu sekä Eerikinkatu –
Linnankatu.

- Eerikinkatu väli Kristiinankatu –
Aurakatu sekä Kauppiaskatu –
Aninkaistenkatu

- Valaistusrakenteet
- Viherrakenteet

9/2022









Torikauppa

• Torialue on puristettu pienelle alueelle sekä 
siirretty osittain Yliopistonkadun 
kävelykadulle.

• Työmaiden logistiikka saadaan hoidettu 
tällä hetkellä siten, että se häiritsee 
torikauppaa mahdollisimman vähän.

• Torin toiminallisuuteen liittyen asukkaita 
osallistettu torilla.

• Tavoitteena on saada torikauppa siirrettyä 
alkuvuodesta uudelle torille, jotta 
Yliopistonkadun muutokset saadaan 
toteutettua.



www.torilive.fi
www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori
Facebook: @turunkauppatori

KIITOS
KIITOS

http://www.torilive.fi/
http://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori

