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Tausta ja tavoitteet

Kilpailuseminaari 5.6.2019

Crista Toivola, arkkitehti

Kaupunkiympäristön toimiala/ Asemakaavoitus

Töölöntorin yleinen ideakilpailu 4.6.-11.10.2019 



Miksi kilpailu järjestetään? 

• Töölöntorissa on potentiaalia! 

• Töölöntori on tärkeä tekijä alueen identiteetin muodostamisessa!

• Etsimme uusia ideoita alueen toteutuksen ja toiminnallisen kehittämisen sekä elinkeinojen 

toimintaedellytysten parantamisen pohjaksi

• Tavoitteena on löytää toteutettavia osia, joita lähdetään jatkosuunnittelemaan 

asemakaavoituksen ja tarkemman suunnittelun keinoin. 

2



Taka-Töölö
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• Töölöntorin lähialueilla asukasmäärä tulee 

kasvamaan lähimmän 5-10 vuoden sisällä arviolta 

n.1400 asukkaalla käynnissä olevien hankkeiden 

myötä. Kivelän sairaala-alueen ja Töölön varikon 

ratkaisut vaikuttavat myöhemmin.

• Yleiskaavassa Liike- ja palvelukeskusta; alueen 

toiminnallinen, kävelypainotteinen keskus ja tärkeä 

arjen ympäristö. 

• Yleiskaavassa on Töölöntorin kohdalla varaukset 

Pisararadan ja Töölön metron linjauksille. Myös 

suunnitteilla oleva Länsi-Helsingin raitiotie parantaa 

saavutettavuutta.

Kivelän 

sairaala-alue: 

toimitilaa, 

palveluita ja 

asumista

Töölön sairaala

n.600 asukasta, 

n.14 000-18 000 k-m2 liiketilaa

Töölön varikko?

Uudisrakennus

180 asukasta

Töölön 

Kesäkatu

430 asukasta
Pohjoinen 

Hesperiankatu 15, 

n.160 asukasta

TÖÖLÖNTORI



Töölöntori

• Töölöntori on kaupunginosansa keskeinen, tunnusomainen 

aukio ja solmukohta – Etu- ja Taka-Töölön ainoa julkinen 

torialue.

• Töölöntorin perussommitelma on säilynyt 

melko muuttumattomana 1930-luvulta lähtien. Samalta ajalta 

oleva rakennuskanta ympäröi toria muodostaen yhdessä torin 

kanssa merkittävän arvoympäristön. 

• Torilla on harjoitettu perinteistä torikauppaa jo 

vuosikymmeniä.

• Torikauppa on hiljentynyt viime aikoina ja torin luonne 

enemmän pysäköintialue kuin kohtaamispaikka
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5Kaupunkikuva



6Tilallinen ja toiminnallinen jakautuminen
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Pisararata ja Töölön metro

• Pisararadan Töölön aseman eteläinen 

lippuhalli sijoittuu Töölöntorin ympäristöön. 

Aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu 

Oopperan, Kisahallin ja Olympiastadionin 

läheisyyteen.

• Töölöntorilla 2-3 sisäänkäyntiä, lippuhalli torin 

alla

• Mikäli sekä Töölön metro että Pisararata 

toteutuvat, yhteinen lippuhalli ja sisäänkäynnit 

todennäköisesti mahdollisia.



Ideakilpailun tavoitteet
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Töölöntorista
houkutteleva 
kaupunkitila

• Töölöntorin identiteetti ja imago ”Töölön sydämenä”

• Viihtyisä ja elämyksellinen, oleskeluun ja asiointiin 

houkutteleva keskeinen kaupunkitila

• Ympäristön ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot, 

liittyminen laadukkaaseen kaupunkikuvalliseen 

kokonaisuuteen
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Visio tulevaisuuden 
torista

10

• Mitä on torikauppa tulevaisuudessa?

• Ympärivuotinen sekä sesonkiluonteinen käyttö

• Ideoita, joilla lisätään torin vetovoimaisuutta kauppa- ja 

tapahtumapaikkana?



Kivijalkaliikkeet 
osaksi 
torikokonaisuutta

• Torialueesta ja kivijalkaliiketiloista tilallinen ja toiminnallinen 

kokonaisuus, jossa asiointi sujuvaa
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Saavutettavuus, reitit
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• Luontevasti saavutettavissa ja löydettävissä eri suunnista ja 

eri kulkutavoilla – tiiviisti osa alueen reitistöä

• Mahdollisen Pisararadan aseman reitit ja sisäänkäynnit 

luonteva osa toria ja sen kehittyvää toimintaa



“Tori takaisin Töölöön”

Kiitos!
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TÖÖLÖNTORI – Historia ja ominaispiirteet

MIKKO LINDQVIST

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO



TORI ON SUOMALAISEN KAUPUNGIN 
HISTORIALLINEN KESKUS JA TUNNUSTEKIJÄ



HELSINKILÄISET TORIT…

..ja aukiot



TÖÖLÖN ASEMAKAAVOITUS

▪ Kaupungininsinööri Ehrströmin kaava 1883

▪ Töölön asemakaavakilpailu 1898-1900

▪ Nyström-Sonckin asemakaava 1902-06

▪ Bertel Jungin laatima kaavamuutos 1916

▪ Kohti avointa asemakaavaa –

Asemakaavamuutokset 1928-37



TÖÖLÖ 1898/1916



TÖÖLÖNTORI

▪ Ideaaliaukion mittasuhteet 1:2 (Alberti)

▪ Toisiinsa sulautuvat kaupunkitilat

▪ Tori on ympäröivien rakennusten rajaama tila

▪ Jalkakäytävät osa korttelirakennetta



VIHREÄ TÖÖLÖ

▪ 1930-luvun puistojen sijainti 1800-luvun alun 

huvilatonteilla

▪ 1930-luvun geometriset puistoistutukset

▪ Metsäpuisto ja luonnonmaisema

▪ Katuvihreä asemakaavan mukaisesti



TÖÖLÖN KATUVALAISTUS

Varhaisen sähköistyksen 

myötä katulyhdyt

Katu- ja aukiovalaistus 

Y-valaisimin



KERROSTUMIA

▪ Oy Shell Ab huoltoasema Töölöntori, n. 1930

▪ Kioski Imre Weöres/Rakennusvirasto, 1963

▪ Toteutumaton asemakaavasuunnitelma, 1998



Kiitos!



Töölöntorin ideakilpailu - Suunnitteluohjeet

Töölöntorin kilpailuseminaari 5.6.2019 / Aino Leskinen / Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu



Toiminnallisuus, 
tapahtumapaikat
• Torialueen toiminnallisuutta tulee kehittää

• Alueen kahvila- ja ravintolatoimintaa tulee kehittää

• Liiketilojen liittymistä torialueen kokonaisuuteen tulee kehittää

• Torista tulee suunnitella houkutteleva ja viihtyisä oleskelupaikka

• Ratkaisujen tulee olla luonteeltaan aluetta elävöittäviä ja niiden 

tulee mahdollisuuksien mukaan tukea alueen ympärivuotista 

käyttöä
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Rakennukset
• Töölöntori tulee säilyttää kaikille avoimena, julkisena torialueena

• Kaupunkitilaa rajaavien rakennusten vahva rooli sekä pitkät 

näkymät torin yli tulee säilyttää

• Torille voi esittää uutta, sen toimintaa tukevaa rakentamista, 

esimerkiksi liiketilaa tai ravintola- tai kahvilatilaa, joka ei muuta 

torin avointa luonnetta. 

• Mahdollisen rakentamisen torialueella tulee olla matalaa ja 

paviljonkimaista

• Pisararadan Töölön asemaa varten laadittujen suunnitelmien 

mukaan torin alueelle sijoittuu kolme sisäänkäyntiä asemalle 

sekä maanalainen lippuhalli. Pisararadan aseman 

sisäänkäyntien on ajateltu liittyvän torialueen uusiin rakennuksiin, 

mikäli kilpailuehdotuksessa näitä torille esitetään. 

• Nykyinen kioskirakennus Runeberginkadun reunalla ei tule 

säilymään Pisararadan toteutuessa.
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Liikenne
• Torin saavutettavuus kaikilla liikkumismuodoilla tulee 

mahdollistaa. 

• Esteettömyys tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa. 

• Toria ympäröivien katujen liikennejärjestelyjä voidaan muuttaa

• Jalankulkuympäristöä tulee eheyttää

• Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman vaikutukset

• Pisararadan ja Töölön metron tilavaraukset 

• Taksiasema

• Kaupunkipyöräasema

Pysäköinti
• Pysäköintijärjestelyt sovitetaan osaksi torin kokonaiskonseptia

• Pysäköintipaikkojen määrää on tarkoitus vähentää

• Kilpailualueelle tulee tutkia lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin 

soveltuvia paikkoja

• Toriyrittäjien autot tulee voida pysäköidä myyntipaikkojen 

läheisyyteen

• Pyöräpysäköintipaikkoja tulee osoittaa vähintään 40 kpl 
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Torin nykyiset toiminnot



Istutukset
• Torin vehreä ilme tulee säilyttää. Alueelle voi esittää 

uusia istutuksia siten, että torin aukiomainen luonne 

kuitenkin säilyy.

Pintamateriaalit
• Torin pintamateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja 

visuaalisesti yhtenäisiä. Pintamateriaalien valinnassa 

tulee huomioida Töölöntorin ominaispiirteet sekä 

kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot. Materiaalien 

valinnassa tulee myös huomioida torin käyttötarkoitus.

Rakenteet
• Kalusteiden ja varusteiden tulee olla 

tarkoituksenmukaisia, korkealaatuisia ja visuaalisesti 

yhtenäisiä.
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Valaistus
• Torialueen valaistus uusitaan. Valaistuksen tulee tukea 

torin ilmettä ja torille suunniteltua käyttöä ja toimintoja, 

esimerkiksi ottamalla huomioon eri vuodenaikojen ja 

tapahtumien tarpeet. 

Tekniikka, huolto
• Tulevan käytön tarvitsemat sähköliittymät ja vesipisteet

• Torimyyjille ja asiakkaille erilliset wc-tilat

• Torialueen toimintojen tarvitsema jätehuolto
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Vuorovaikutus
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• Yrittäjien visioverstas-työpaja

• Asukkaiden terveiset kilpailuun 

osallistuville

• Syksy 2019 kilpailuehdotukset 

nähtävillä Kerro kantasi-palvelussa

• Alkuvuosi 2020 voittajaehdotukset 

nähtävillä



Kiitos!



Torien tulevaisuus ja 
yrittäjien visioverstas

Töölöntorin ideakilpailun kilpailuseminaari 5.6. 

Suvi Tuiskunen ja Laura Yrjänä

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto



Toritoiminta on 
murroksessa

18.6.2019 2Suvi Tuiskunen



Kaupungin 
kaikilla toreilla on 
omanlaisensa tilanne 
ja haasteet

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 3
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Seppo Laakso



Töölöntorin tilanne

• Torikauppiaiden vähyys 
• Toimijoiden houkuttelu hankalaa

Ei riittävästi asiakkaita

• Pysäköintialue vallannut torin
• Palvelee lähistön asukkaita

Toisaalta:

• Asukkaita lähialueella on paljon ja 

lisää tulossa

• Jaettu tahtotila: jotain pitäisi tehdä

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 4
Kuva: Kaupunkimittaus, Helsinki 2019



Torin kehittämisen 
haasteet 

• Torikaupan sesonkiluonteisuus

• Lähiasukkaiden houkuttelu asioimaan: 

edellyttää tarpeeksi tiivistä 

palvelukokonaisuutta

• Intressien yhdistämisen haaste: 

parkkipaikan säilyttäminen vs. 

elävöittäminen (toiminta)

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 5Kuva: Kaupunkimittaus, Helsinki 2019



Mitä 
tapahtuu 
tulevaisuuden 
toreilla?

18.6.2019Suvi Tuiskunen 6



Mitä palveluita
ja asioita toreilta 
halutaan tulla 
hakemaan?

Kuva: Kaupunkimittaus, Helsinki 201918.6.2019 Suvi Tuiskunen 7
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Paul Williams



Mitä torilta 
halutaan ostaa? 

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Seppo Laakso



Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Juho Virolainen



Mitä torilla 
halutaan tehdä? 

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Seppo Laakso
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Kuva: Antti Yrjönen

Mikä 
houkuttelee 
ihmiset torille? 



Pitäisikö torien erikoistua 
erilaiseen toritoimintaan?

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ Niko Soveri



Yrittäjien Visioverstas 
järjestettiin kilpailun 
lähtötietojen keruuta 
varten

18.6.2019 13Suvi Tuiskunen

Kutsu Visioverstaaseen jaettiin Töölöntorin alueella noin 40 yrittäjälle



Kutsukierroksella kuultua:

• Töölöntori takaisin eläväksi: yrittäjät mukana

• Ihmiset ovat kadonneet katutilasta

• Tori nähdään ainoana lisäarvoa luovana tekijänä

• ”Missä on Töölöntori?"

• Hotellit eivät hyödytä toria

• Töölöntori ei ole Töölönlahden vaikutuspiirissä

• Mielikuva Töölöntorista kalliina paikkana on harhaa

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 14



Visioverstas 13.3.2019

• 12 yrittäjää ja sidosryhmien edustajaa osallistui

• Organisointi: WSP Finland Oy, koonti Katjatuulia Järvenpää 

• Visioverstaassa toria käsiteltiin neljän eri teeman kautta:  
1. Torielämä ja tulevaisuus

2. Viihtyisyys

3. Liikenne ja reitit torille

4. Torin imago ja identiteetti

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 15



Visioverstaan 
osallistujien 
ideoita:

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 16



1. Torielämä ja 
tulevaisuus

Mitä toreilla tulevaisuudessa 
tehdään?

Oleskelu/asiointi toreilla, mitä torilta 

saa, ketkä torilla toimivat: yhteistyö 

kivijalkakauppojen kanssa? Torin 

markkinointi?

• Opastus torille kuntoon

• Torille oma teema esim. torin 

historia, joka näkyy

• Näkyvyyttä ja toimintoja

• Kivijalkayrittäjien terasseja torille

• Ympärivuotinen tila tai pieni 

kauppahalli

• Erilaisia tapahtumia ympärivuotisesti

• Myyntikojuja puiden viereen

• Kohderyhmät: töölöläiset, 

hotellivieraat ja oopperassa kävijät

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 17



2. Viihtyisyys

Miten viihtyisä Töölöntori
saavutetaan rakenteilla?

Esim. vehreys, kiveykset, 

rakennelmat ja rakennukset, 

kalusteet, valaistus. 

• Maatilatori, luomutuotteita

• Valomainokset, ”Market place”

• Näkyvyyden parantaminen 

Runeberginkadulta

• Esiintymislava, toripaviljonki tai 

pienempi rakennelma torille

• Lisää vihreyttä ja vehreyttä, 

kukkaistutuksia, uusia puita, vanhat 

kuntoon

• Penkkejä, houkutteleva valaistus 

• Leikkialue, lapsiparkki, luistinrata 

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 18



3. Liikenne ja 
reitit torille

Miten torille saavutaan 
töihin/asiakkaaksi –
julkisilla/omalla 
autolla/pyörällä/kävellen?

Liikenteelliset tavoitteet, missä 

pysäköidään, miten torin löytää 

Töölössä liikkuja, entä eri 

kaupunginosissa asuvat ja 

matkailijat?

• Kyltitykset joka puolelle 

saavuttaessa torille, myös 

pysäköintiin

• Hotellien ja torin välisen alueen 

kävely-ja pyöräilyolosuhteet kuntoon

• Yritysten toimintojen laajentaminen 

jalkakäytävälle –tuo näkyvyyttä

• Opasteet yleisiin WC-tiloihin

• Pyöräparkit

• Asiakkaille parkkipaikkoja/ 

vuoropysäköinti

• Asukaspysäköinti pois torilta

• Taksiasema torin reunalle

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 19



4. Torin imago 
ja identiteetti

Miten Töölöntori eroaa 
muista toreista?

Mitä erityislaatuista se tarjoaa, 

millaisia ihmisiä siellä tapaa, 

mikä on torin identiteetti: 

millaisia tapahtumia, palveluita 

se tarjoaa?

• Kävijöillä tulisi olla useita syitä tulla 

asioimaan torille: tapahtumat, 

laadukkaat palvelut, tunnelma, 

katseenvangitsija, eri toiminnot

• Eurooppalaista kahvilatunnelmaa, 

viiniterasseja, perinteistä 

pannukahvia, brändituotteita

• Myös ympärivuorokautisia palveluja

• Töölö on taiteilijoiden kaupunginosa, 

tuodaan se esiin

• Tori, sen rakenteet, ilme ja 

saavutettavuus mahdollistaa 

monipuolisen tarjonnan ja vilkkaan 

torielämän

18.6.2019 Suvi Tuiskunen 20



Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Juho Virolainen

Kiitos!

suvi.tuiskunen@hel.fi



Kilpailuohjelman keskeiset asiat 5.6.2019

Töölöntorin   ideakilpailu 



Kilpailukutsu

— ”Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita 
ja ratkaisuja alueen toteutuksen, 
toiminnallisen kehittämisen ja elinkeinojen 
toimintaedellytysten parantamisen pohjaksi 
sekä löytää toteutuskelpoisia ratkaisuja jatkosuunnittelun 
lähtökohdaksi. ”

— Yleinen kilpailu, avoin kaikille
— Kilpailuaika 4.6. – 11.10.2019

— http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut

http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut


Kilpailukutsu

— Palkinnot
— 1. palkinto 25.000 euroa
— 2. palkinto 10.000 euroa
— 3. palkinto 8 000 euroa
— lunastus 5 000 euroa

— Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton 
kilpailusäännöt

— Kilpailun kieli on suomi, mutta kilpailuehdotuksen voi laatia 
suomen, ruotsin tai englannin kielellä



Kilpailun tekniset tiedot

— Ohjelma-asiakirjat
— http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut

— Kysymyksiä voi esittää koko kilpailun ajan 30.8.2019 klo 12 
asti

— Ehdotusten näytteillepano arvostelun aikana
— https://kerrokantasi.hel.fi/

— Jatkotoimenpiteet
— Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä 

kilpailun tuloksen perusteella
— Kilpailun järjestäjän tavoitteena on hankintalain mukaisesti tehdä 

suunnittelusopimus alueen jatkosuunnittelusta kilpailun voittajan 
tai yhden voittajista kanssa. Mikäli voittajia on useita, neuvotellaan 
näiden kaikkien kanssa

http://www.hel.fi/suunnittelukilpailut
https://kerrokantasi.hel.fi/


Kilpailutehtävä

— Kilpailualue



Kilpailutehtävä

— Tarkastelualue



Kilpailun tavoitteet

Töölöntorista houkutteleva kaupunkitila
— Kilpailun tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Töölöntorin 

identiteettiä ja imagoa ”Töölön sydämenä” sekä luoda torista ja sen 
ympäristöstä viihtyisä ja elämyksellinen, oleskeluun ja asiointiin 
houkutteleva keskeinen kaupunkitila, joka liittyy alueen 
laadukkaaseen kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen.

Visio tulevaisuuden torista
— Hiipunutta toritoimintaa halutaan vilkastuttaa mm. tukemalla 

torikauppaa, torin ympärivuotista ja sesonkiluonteista käyttöä sekä 
elävöittämällä Töölöntorin kaupunkiympäristöä. Kilpailun tuloksena 
odotetaan ideoita, joilla lisätään torin vetovoimaisuutta kauppa- ja 
tapahtumapaikkana.



Kilpailun tavoitteet

Kivijalkaliiketilat osaksi torikokonaisuutta
— Tavoitteena on, että varsinaisesta torialueesta ja sitä ympäröivistä 

kivijalkaliiketiloista muodostuu tilallinen ja toiminnallinen 
kokonaisuus, jossa asiointi on sujuvaa ja jossa liiketilat voivat liittyä 
osaksi torin kokonaisuutta. 

Saavutettavuus, reitit
— Töölöntorin toivotaan olevan helposti ja luontevasti saavutettavissa 

eri suunnista ja eri kulkuneuvoilla tultaessa sekä liittyvän entistä 
tiiviimmin osaksi alueen läpi kulkevaa reitistöä. Niin paikallisten 
asukkaiden kuin alueella satunnaisesti kulkevien, esim. läheisten 
hotellien tai Töölönlahden tapahtuma-alueen vieraiden, toivotaan 
löytävän vaivattomasti Töölöntorille. 



Arvosteluperusteet

— Töölöntorin imago ja identiteetti sekä kokonaisratkaisun 
idea, vetovoimaisen kaupunkitilan muodostaminen kaikille 
kaupunkilaisille

— Arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus
— Houkuttelevuus ja toimivuus torikaupan ja muun 

elinkeinotoiminnan kannalta
— Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja 

ominaispiirteiden huomioiminen
— Liikkumisen ja liikenteen toimivuus, alueen käveltävyys
— Toteutettavuus, teknisesti ja taloudellisesti 

tarkoituksenmukaiset ratkaisut



1. Selostus
2. Asemapiirros 1:500 
3. Näkymäkuva
4. Kaavio liikkumisen ja liikenteen järjestelyistä 1:2000

5. Korttelileikkaus 1:500
6. Muu suunnitelmaa havainnollistava aineisto

Max 5 kpl A3-kokoista planssia
Lisäksi sähköinen materiaali pdf, jpg
Nimikuori

Ehdotusten laadintaohjeet

kaikille
pakolliset

kilpailijan 
harkittavissa



Jättö 
— 11.10.2019 klo 15 mennessä 

Kansakoulukatu 3, Helsinki

Postitse tai kuljetuslaitoksen kautta
— lähetysleima viimeistään 11.10.2019

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
PL 58211 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ehdotusten palautus
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Onnea kilpailuun!


