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Hanke herätti huomiota ja osallisti yli sata turkulaista ja Puolalan 
alakoulun viidennen luokan oppilaat.

Ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita tutustumaan paremmin uuteen 
torisuunnitelmaan, jota heille esiteltiin havainnekuvien ja selkeyte-
tyn torikannen kuvauksen avulla. Muotohiomolla oli myös maise-
ma-arkkitehdiltä saatu Saariston sydän -torisuunnitelma jota useille 
henkilöille näytettiin.

ISO TARVE TULLA KUULLUKSI.
Saimme molempina päivinä ja vielä jälkikäteenkin paljon palautetta 
siitä että vihdoin saa sanoa!

ToriLAB



Torikauppa kunniaan
• Ykkösteema joka toistui eri muodossa.
• Korostetun voimakkaasti otettiin kantaa maalaispenkkien 

puolesta.
• Toistuva väärinkäsitys oli että torista tulee ”tapahtumapaikka ja 

torikauppiaat eivät ole prioriteetti”
• Torikauppiaat korostivat ”pelisääntöjä”

Vetovoimatekijät
• Historia esiin
• Lyhtypylvästä haluttiin ja kehuttiin
• Aitous, maalaiskauppiaat
• Tuon tänne aina KV vieraat
• Ei tehdä liian siistiä - luotetaan paikallisiin kauppiaisiin
• -Historiallisuus ja historian esiintuominen
• Torikauppa sen eri muodoissa
• Kirkko+tori+linna = turku
• Erkki Vuotinen: ladotaan historiallinen kivetys torin laitaan lyhyt 

pätkä - saat kävellä 1300 luvun kadulla!

Turvallisuus ja siisteys
• Kierrätyspisteet ja isot roskikset
• Lokkien ja lintujen karkoitus (erityisesti lapset ideoivat
• Esteettömyys myös kalustevalinnoissa (käsinojat, riittävä 

istuinkorkeus)
• Torivalvojien näkyvyys
• Pelisäännöt ja ohjeet torilla

Tapahtumat 
• Uutta torimyyntiä: iltatorit ja lauantain toritapahtumat
• Yhdistysten toiminta ja seurojen tapahtumat, voitonjuhlat
• Nuorten tapahtumat ja omat esitykset, erityisesti 

musiikkiesitykset
• Stagelle turkulaisia artisteja ja nuorten suosimia bändejä
• Kuorolaulutapahtumat
• Kulttuuritapahtumia aina runonlausunnasta draamaesityksiin

Pääteemat

• Historialliset tapahtumat ja torin historian esittely, näyttelyt
• Kirjatori ja kirjojen kierrätyshylly, kierrätystapahtumat, vintage-

tori ja kirpputorit
• Some-tapahtumat esim. tubettajat ja siihen liittyen meet & greet
• Ravintoloihin liittyvät tapahtumat: wine tasting ja erikseen 

ruokamarkkinat, maailman ruoka-tapahtuma
• Nuorten toivelistalla korostuivat pelaamiseen 

(elämysfrisbeegolfrata toriparkkiin) ja yhdessäoloon liittyvät 
tapahtumat

Palvelut
• WC-tilat, riittävästi, esteettömät ja ilmainen
• Lastenhoitohuone
• Esteettömyys kaikissa tiloissa ja torilla
• Opastaminen torilla ja torille
• Noutopiste ja ostosten hakeminen
• Asiakkaan autojen kääntöpiste ja 5 min pysäköintiruutu
• Huomioidaan lapsiperheet - esim lapsiperhepysäköinti (onko 

Louhessa ja Toriparkissa)
• Lapsiperheen yhden  pysähdyksen taktiikka - jokaiselle jotakin  

torilla!

Logistiikka
• Erityisesti kauppiaiden puheenvuoroissa korostuu huoli 

logistiikasta: minne autot, miten kylmätavara
• Toripysäköinnin käyttö pitää opastaa tai kannustaa, nyt harva 

torikauppias näkee sen etuna
• Uusista ratkaisuista mm. kylmäkontista jne pitää tiedottaa
• Isojen autojen liikennöinti, toimiminen varastotilana ja pysäköinti
• Torivalvojien sähköllä toimiva ”skootteri”



Keskeisin palaute (yli 40 post-it-llappua) ja toive oli ”torikaupan 
säilyttäminen”.

Torikauppaan liittyvissä puheenvuoroissa korostui maalaistenpenkit, 
alkuperäistuottajien laadukkuus ja torin aitouden merkitys. Maa-
laiskauppiaden osaamista ja tuotteita kehuttiin ja useat kertoivat 
asioineensa Turun torilla vuosikausia. Puheenvuoroissa otettiin 
myös kantaa torimyyjien vuokriin ja pyydettiin ”pitämään huolta 
ruokakauppiaista”.

Palautteessa korostui, ettei Saariston Sydän –suunnitelmaa oltu 
luettu oikein. Vaikutti ilmeiseltä, että paljon julkaistu kirsikkapuihin 
liittyvä havainnekuva on vienyt mediahuomioin ja saanut aina-
kin osan turkulaisista ymmärtämään suunnitelman tapahtumiin ja 
kirsikkatarhaan liiittyväksi uudistamiseksi, jossa torikauppiaat eivät 
olisi keskiössä. Tämä ehkä osaltaan selittää sitä pontevuutta, jolla 
torikauppaa haluttiin suojella. Kun torisuunnitelmaa näytettiin ja 
esiteltiin selkeästi, minne torikauppiaat sijoittuvat, useat ihmiset sel-
västi ymmärsivät kehittämisen keskiössä olevan torin elinvoimaisuus 
ja sitä kautta torikauppiaat.

Useat kävijät ottivat myös kantaa ”tukkukauppiaita” vastaan ja 
korostivat turun lähiympäristön maalaiskauppiaiden merkitystä ja 
arvoa. Kiinnostavaa oli se että palveluiden kehittämisessä nousi 
voimakkaasti esiin huoli torikaupan säilyttämisestä. ToriLAB tarjosi 
suunnitelmista uutta ja oikeaa tietoa, joka selvästi myös vaikutti 
ihmisiin.

Torikauppa

Torin elin-
voimaisuus 
säilytettävä

Maalaisrivit 
kunniaan!

Turussa on 
maailman-
luokan osaa-
mista tori-
kaupassa

Tori on 
kauppa-
paikka!

Torikauppa 
on torin 
sydän!

Uusia nuoria 
kauppiaita, 
jotta tori-
kauppa 
jatkuisi

Kauppa-
pöhinä on 
säilytettävä

Maalaisten-
penkit on 
säilytettävä



Tori tapahtumatilana

Kävijät olivat kiinnittäneet huomiota torisuunnitelmien havainneku-
vaan Saaristohyppely-teoksesta ja kukkivista kirsikkapuista.
Sen kautta useat näkivät torin muutoksen liittyvän siihen, että 
torista tulee ”kaupungin olohuone” ja alue, jossa torikauppa ei ole 
keskiössä. Havainnekuva herätti ristiriitasta palautetta: toisaalta 
pidettiin avoimesta ja yhteisöllisesti porrastilasta ja vesielementistä, 
mutta samalla oli huoli siitä missä torikauppa on ja miten tori-
kauppa jatkuu.

Tapahtumia pidettiin hyvänä ja tärkeänä lisänä torille, mutta siitä 
miten ja missä voidaan esiintyä, ei ollut tietoa. Suunnitelmia yksin-
kertaisesti ei tunnettu eikä niihin oltu perehdytty. ToriLabin myötä 
suunnitelmiin tutustuneet osallistujat pitivät hyvänä pienen esiinty-
mislavan esteettömyyttä ja sijaintia. Varsinaisia ideoita suoraan sen 
käyttöön tai esityksiin tuli kuitenkin vähemmän, paitsi koululuokalta 
joka oli käyttänyt enemmän aikaa ideointiin ja jolla oli myös omaa 
halukkuutta esiintyä.

Tori nähtiin tärkeänä tilana järjestää tapahtumia. Useimmat ideoista 
liittyvät enemmän eri torikaupan muotoihin ja markkinateemoihin, 
kuten joulumarkkinat, antiikkipäivät, maailman ruokamarkkinat, 
saaristolaismyynti, vintage- ja kirpputoripäivät ja koulujen varain-
keruumyyjäiset. Esiin nousi myös ääniteoksia (ääneen luettu päivän 
juoru), graffititapahtuma ja torin joulukuusi, jonka pystyttäminen ja 
valaiseminen voisi olla oma tapahtumansa. Suurten kaupunkitapah-
tumien kuten Tall Ships Race tai Suomi Gymnaestradan näkyminen 
ja esiintyminen torilla entistä näkyvämmin on keino hyödyntää torin 
uudistuvaa tilaa.

Kirpputori
ja vintage-
myyntiä
torille

Lauantai-
tori!

Ei 
luistinrataa!

Teatteria ja
konsertteja

Oman
seuran
tapahtuma
Torilla

Kulttuuri-
tapahtumia
torille!

Luistelurata
takaisin!



Torin siisteys ja huolto

Useita eri käyttäjäryhmiä edustavat ihmiset nostivat esiin 

siisteyden, torin kunnossapidon ja hyvien yleisövessojen merki-
tyksen. Myös lapsiperheiden ja lastenhoitotilojen tarve nostettiin 
esiin (mm. kuntavaaliehdokas Lotta Bastman). Torin siisteys nousi 
esille usein puhuttaessa nuorisosta torilla. Osallistujat korostivat, 
että torin turvallisuus ja viihtyvyys lähtee siitä kun torista pidetään 
huolta, sen tiloja (mm. yleisövessat) siivotaan säännöllisesti ja torin 
jätehuolto toimii. Myös saavutettavuus nousi esiin eli mm. yleisö-
vessojen esteettömyys ja löydettävyys. Post-iteissa toistui fraasi 
”roskikset kuntoon”.

Ei potku-
lautaparkkia 
torille!

Ikäihmiset
tarvitsevat 
vessaa!

Fillariparkki 
torille

Esteetön
ja lasten
WC

Roskikset!



Kävijämäärät

Päivä 1
56 kävijää

Päivä 2
48 kävijää + 26 koululaista



Kävijäryhmät

Eläkeläiset
Liikkeellä varsinkin aamuisin, 

nauttivat toritunnelmasta

Koululaiset
Puolalan koulun 5. luokka

Kuntavaaliehdokkaat ja 
kuntapoliitikot

Kertovat omista ajatuksistaan 
rohkeasti

Torin kanta-asiakkaat
Lähes päivittäin torilla vierailevia 

turkulaisia

Torikauppiaat
Alkutuottajia, treidaajia ja 

kahvilayrittäjiä

Lapsiperheet
Pitävät eri ikäryhmien huomioi-

mista tärkeänä

Nuoret kaupunkiaktiivit
Kiinnostuneita kaupunkikehittä-

misestä ja vaikuttamisesta



Eläkeläiset
n. 25%

Koululaiset, nuoret 
ja lapsiperheet

n. 25%

Muut 
n. 25%

Torin kanta-
asiakkaat 

n. 25%



Puolalan koulun
5. luokkalaisten ideat



• Skeittiparkki x4
• Trampoliinit x3
• Oma luokka esiintyy x3
• Skeitti- ja skuuttiväline- 

vuokraamo x2
• Kieppitanko x2
• Latauspisteet x2
• Kierrätyspisteet joka 

kulmalle x2
• Temppurata/ 

parkour-esteitä x2
• Graffitiseinä x2

5. luokkalaisten suosituimmat toiveet



Muita 5. luokkalaisten ideoita

Esiintymässä
• Turkulaisia artisteja
• Haloo Helsinki
• Tubettajat ja sen jälkeen meet & greet
• Oma luokka 

Tapahtumia
• Herkkumyyjäiset
• Kasvomaalauspiste
• Diskovaloissa bilettämistä

• WC torille
• Käsienpesupiste
• Koirien kakkauspiste
• Elvytyspiste
• Vaunuparkki
• Istumapaikat
• Turun kartta isolle seinälle
• Suuri ilmoitustaulu
• Hyväntekeväisyyslaatikko
• Tunnelmallinen yövalaistus
• Iso puu keskelle kaikkea
• Toivomussuihkulähde
• Torin alle elämysfrisbeegolfrata
• Piknikpaikka
• Leikkipaikka
• Pelirakennus/pelejä
• Lasten piirtopöytä
• Kasvomaalauspiste
• Kiipeilyseinä
• Keinut
• Talvella lumiukko torille 
• Joulukuusi jonka alle voi laittaa lahjoja hyväntekeväisyyteen
• Akvaario
• Maailmanpyörä
• Patsas jonka päälle voi kiivetä
• Kahluuallas
• Kirjakioski
• Limsa-automaatti
• Kahviautomaatti 
• Jäätelökoju
• Kissakahvila
• Ulkomaalaisten herkkujen koju
• Pizza-automaatti 

 



Analyysi

Lasten ideat
Lasten toiveissa ja ideoissa toistuu toiminnallisuus ja liikunnallisuus. 
AIvan ensimmäisiin ideoihin kuului jo skeittipuisto ja frisbeegolfrata.

Koululaiset haluavat osallistua ja esiintyä. Huoli oli myös ns. arkisista 
asioista, kuten riittävistä wc-tiloista ja käsienpesupisteistä.

Kaiken kaikkiaan koululaiset olivat innostuneita siitä, että he voivat 
käyttää toria ja ottaa sen omakseen. Tapahtumallisuus ja elämyksel-
lisyys oli heille tärkeää.

Mitä koululaisten kanssa tehtiin?
Koulutehtävät ja ajantasainen torisuunnitelma toimitettiin opet-
tajalle hyvissä ajoin, jotta he pystyivät luokan kesken tutustu-
maan suunnitelmaan rauhassa. Oppilaat vierailivat opettajansa 
kanssa kauppatorilla ja perehtyivät sen nykytilaan.

Muotohiomon palvelumuotoilijat vierailivat koululla kertomassa 
torisuunnitelmasta ja kannustamassa luovaan ajatteluun tehtä-
viä tehdessä. Oppilailla oli paljon kysymyksiä ja ideoita ja heidän 
kanssaan keskusteltiin muotoilijan tehtävistä ja siitä, kuinka 
tärkeää on ottaa erilaiset käyttäjät ja toiminnot huomioon toria 
suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Oppilaat tekivät koulutehtäviä opettajansa Sanna Antolan 
johdolla ja tulivat vierailemaan valmiiden ehdotuksiensa kans-
sa ToriLABissa perjantaina. Ehdotuksia oli runsaasti ja ne oli 
eläväisesti kuvitettu. Oppilaat jättivät ehdotuksensa paperisena, 
jotta niihin voitaisiin palata myö-
hemmin ja jotta niitä voitaisiin 
esitellä.

Liikunnallisuus ja pelit 
korostuivat lasten 
ideoissa.

Torista kannetaan 
vastuuta: huomio 
siisteydestä ja 
kierrätyksestä toistui!


