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TURUN  VÄHÄTORI  NOUSI  KUNNOSTUKSEN  ANSIOSTA

ARVOISEENSA  TASOON  JA  KÄYTTÖÖN

Sirkka Saarinen, toimittaja

”Ensimmäiset skissit taisivat lähteä meiltä jo 2000-
luvun alkupuolella”, muistelee Turun ympäristö- ja
kaavoitusviraston suunnittelutoimistossa työsken-
televä miljöösuunnittelija Tomi Hangisto Vähätorin
kunnostusta.

Kunnostusprojekti hautautui kuitenkin muiden
hankkeiden alle, kunnes se vuonna 2008 EU-rahoi-
tuksen vauhdittamana sai uuden startin. Sen jäl-
keen hanke eteni vauhdilla: ”Loppuvuodesta 2008
aloimme suunnitella toden teolla. Rakentaminen
aloitettiin keväällä 2009 ja valmista oli jo lokakuus-
sa samana vuonna.”

Vähätori sijaitsee hyvin keskeisellä, upealla paikal-
la, Turun vanhan pääkirjaston edustalla ja Aurajoen
rantamiljöössä. Jo vuoden 1828 asemakaavassa
Carl Ludvig Engel esitti, että Vähätorin paikalla olisi
torimainen kaupunkitila. Muutamaa vuotta myö-
hemmin se oli asemakaavassa saanut nimenkin,
“Trekantiga torg”. Se ei kuitenkaan koskaan palvel-
lut torimaisena tilana, vaan pikemminkin katuna.
Myös vuonna 1924 rakennettu hieno suihkulähde
oli alueena jäänyt hieman irralliseksi ja suihkuläh-
dekin oli päässyt vuosien aikana rapistumaan.
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1
Vuoden 1828 asemakaavassa Carl Ludvig Engel esitti,
että Vähätorin paikalla olisi torimainen kaupunkitila.

2
Vähätorin ja kirjaston vieressä sijaitsi Bassin talo, joka
purettiin 1957.

3
Vähätori, joka on kaavallisesti suihkulähteen ja kirjaston
välinen tila, avaa kaupunkitilan kohti Aurajokea. Myös ka-
dunvarren toimijoille, liikkeille ja ravintoloille, tarjotaan
nyt mahdollisuus levittäytyä halutessaan ulkotilaan.
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ELÄVÄÄ KAUPUNKITILAA OLESKELUUN JA
KEVYELLE LIIKENTEELLE
Hangiston mukaan kunnostuksen perustavoitteita
olivat torimainen elävä kaupunkitila sekä kevyen lii-
kenteen olosuhteiden parantaminen.

”Arvokas miljöö oli valmiina. Lähdettiin korjaa-
maan sitä, mikä oli rempallaan eli kadun pintara-
kenteita, valaistusta, suihkulähdettä. Haluttiin nos-
taa ne arvokkaan alueen ansaitsemalle tasolle.”

”Varsinaisen Vähätorin, joka on kaavallisesti
suihkulähteen ja kirjaston välinen tila, haluttiin
kääntävän selkänsä Linnankadun autoliikenteelle ja

avaamaan kaupunkitila kohti Aurajokea. Myös ka-
dunvarren toimijoille, liikkeille ja ravintoloille, ha-
luttiin tarjota mahdollisuus levittäytyä halutessaan
ulkotilaan”, Hangisto linjaa.

Suihkulähdettä rakennettaessa ei aikoinaan oltu
ratkaistu loppuun saakka Linnakadun ja Rantaka-
dun välisiä tasoeroja. Sinänsä kirjaston portaik-
koon ja julkisivuun hienosti liittyvä suihkulähde oli
siten jäänyt alueena hieman heitteille. Kunnostus-
suunnitelmassa tasoerot ratkaistiin uusilla muuri-
ja portaikkorakenteilla, joilla saatiin luotua alueel-
le tasaista pintaa.

5

4
Vähätorin ympäristösuunnitelma.

5
Vuonna 1924 rakennetun suihkulähteen perustukset uu-
sittiin. Alueen tasoerot ratkaistiin uusilla muuri- ja por-
rasratkaisuilla.
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”Joululahjaksi” saatiin tieto, että vanhaa nupuki-
veystä on saatavilla, joten pinta pystyttiin päällys-
tämään historialliseen asuun. Valaistuksessa puo-
lestaan käytettiin samanlaisia uusvanhoja lyhtyva-
laisimia, jotka oli valittu 1990-luvulla jokirantaan.
Suihkulähteelle rakennettiin valaistus syksyllä
2010. Sen lahjoitti Turunmaan Sähköyhdistys ry.

TAIDE OSANA UUTTA MUURIA
Vähätori tasoerojen vuoksi rakennettu muuri on
modernin ja perinteisen klassistisen arkkitehtuurin
sekoitus. Moderni elementti on taiteilija Saara Ek-
strömin 14 metriä pitkä taideteos Kertosäe. Perin-
teistä on puolestaan kivimuurin klassiset muodot.

Jos muuri olisi nostettu ylätason vaatimaan kai-
dekorkeuteen kivimuurina, siitä olisi toisesta suun-
nasta nähtynä tullut erittäin raskaan näköinen.
Hangisto kertoo, että muurin yläosaan ideoitiin sen
takia kevyempi vaihtoehto, ympäristön väri- ja ma-
teriaalimaailmaan sopiva ruskeanpunertava corten-
teräslevy. Siihen Saara Ekström toteutti kauniin
rei’itetyn taideteoksen.

6
Vähätori on perinteisesti ollut yksi kevyen liikenteen vilk-
kaimmista solmukohdista, sen kautta kulkee esimerkiksi
suorin reitti yliopistoalueelta keskustaan.

7, 8, 11
Taiteilija Saara Ekströmin “Kertosäe” -taideteos on vesi-
leikkaamalla rei’itetty 14 metriä pitkään corten-teräsle-
vyyn.  Väriltään se sointuu niin Liedon punaista migma-
tiittia olevaan suihkulähteeseen kuin vanhan kaupungin
kirjaston tiilijulkisivuun.

9
Vähätorin alue vuonna 2007 ennen kunnostusta.

10
Katu- ja torialueen pintamateriaaliksi uusittiin nupukiveys.
Onneksi vanhaa nupukiveä oli vielä tarpeeksi varastossa.
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SUIHKULÄHTEELLE UUSI PERUSTUS
Suihkulähde oli vuosien aikana kokenut Turussa
varsin tutun ilmiön: painunut ja sen myötä kallistu-
nut jonkin verran. ”Suihkulähteelle tehtiin uusi pe-
rustus, jonka ansiosta painuminen loppui. Oikaise-
misesta olisi asiantuntijoiden mukaan aiheutunut
niin iso vaurioitumisriski, että pienehkö vinous pää-
tettiin hyväksyä”, Hangisto kertoo.

TURKULAISET KIITTÄVÄT:
VÄHÄTORILLA VIIHDYTÄÄN
Vähätorista on heti kunnostuksen jälkeen muodos-
tunut yksi Turun suosituimmista kohtauspaikoista.

”Meillä oli toki aavistus, että puitteiden ollessa
kunnossa alueesta on mahdollista tulla suosittu
kaupunkitila, onhan se yksi vilkkaimmista kevyen
liikenteen solmukohdistakin. Myös alueen yrittäjät
ovat käyttäneet heille tarjoutuneen mahdollisuu-
den: kesäterassit ovat olleet suosittuja, torialueella
on myös järjestetty erilaisia happeningeja. Myös
kaupunki on järjestänyt siellä tapahtumia esimer-
kiksi taiteiden yönä ja Turun päivänä”, hän iloitsee
myönteisestä palautteesta.

Vuoden Ympäristörakenne 2011 -kilpailussa
Vähätori sai kunniamaininnan. Kunniakirjoin pal-
kittiin rakennuttamisesta Turun Kiinteistölaitos,
suunnittelusta Turun kaupungin ympäristö- ja
kaavoitusvirasto suunnittelutoimisto sekä taiteili-
ja Saara Ekström ja toteutuksesta Destia Oy Lou-
nais-Suomen tulosyksikkö, HÅK Graniitti Oy, Tur-
ku Energia, Turun Viherliikelaitos ja HT Laser Oy.

VÄHÄTORI SQUARE RESTORED TO CONDITION
AND USE IT DESERVES

Vähätori Square in Turku is located in a magnificent
central place in front of the old main library in the shore
milieu of River Aura. Engel proposed already in the town
plan of the year 1828 a square-type town space for this
location. However, it has never served as a square, but
rather as a street. The impressive fountain built in 1924
also remained a somewhat separate feature and had be-
come worn away over the years.

Vähätori Square has now been restored into a square-

12
Vähätori nousi kunnostuksen ansiosta sitä ympäröivien
arvorakennusten ansaitsemalle tasolle. Kuvassa Vähäto-
rin alue iltavalaistuksessa.

13
Vähätorin suunnittelijat ja toteuttajat palkittiin Vuoden
Ympäristörakenne 2011 -kunniakirjoilla.

like living town space. Cars are still allowed in the square,
but must give way to pedestrians and bicycles. Since its
refurbishment, Vähätori Square has quickly become one
of the most popular meeting places in Turku.

The street was paved with cobblestones, the street
lights were replaced and the foundation of the fountain
was repaired. The top part of the stone wall built due to
level differences consists of a 14 m long work of art by
artist Saara Ekström; Kertosäe (Refrain).

To
m

i H
an

gi
st

o

M
a r

itt
a  

Ko
iv

is
to

12

13

BET1103_18-22 4.11.2011, 19:4822



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


