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Suunnittelun kohde on Pietarsaaren kaupungin tori ja kävelypainotteinen keskusta.  Suunnittelutyö on 

kaksiosainen: kaupungin nykyisen ja tulevan kävelypainotteisen keskusta-alueen periaatteellinen 

yleissuunnitelma, jonka ytimen muodostaa yksityiskohtainen torialueen suunnittelu sekä torin 

arkkitehtonisten periaatteiden suunnittelu tarkempaa katusuunnittelua varten. 

Pietarsaaren torin alle valmistuu pysäköintihallin ensimmäinen vaihe ja torin lopullinen pinta tulee 

työn alle vuoden 2016 aikana.  Maanalaisen pysäköinnin toisen vaiheen aikataulusta ei ole toistaiseksi 

päätöksiä.  

 

 

 

 

Alkusanat 

Kuvat: Pietarsaaren kaupunki 
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KAUPUNGIN HISTORIASTA 

Pietarsaaren historiallinen keskusta on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 

ympäristöksi (RKY). Isokadun päätteenä sijaitseva kirkko on osa historiallista kaupunkirakennetta ja 

muodostaa tärkeän näkymäpäätteen Isokatua pohjoiseen kuljettaessa. Isokadun puoliväliin sijoittuu 

raatihuoneen tori, jonka itälaidalla komeilee 1800-luvun lopulla rakennettu puinen, kaksikerroksinen 

raatihuone (Lähde: Museovirasto).  

Pietarsaaren torialueen kaivaustöistä löytyi 1700-luvulta peräisin olevia vanhan torin ja katujen 

reunakiviä, kaupungin kivijalkoja ja kellarirakenteita kevään ja kesän 2015 aikana. 

Pietarsaaressa vuonna 1835 riehunut tulipalo tuhosi rakennuksia ja keskustaa pahasti. Se näkyy 

arkeologisissa löydöksissä. Esineet ovat rikkoutuneita ja vanhat rakennukset romahtaneita. Löydökset 

kertovat silti tutkijoille tarinaa vauraista kauppiaista, joilla oli paljon yhteyksiä ulkomaihin. Talojen 

raunioissa on esimerkiksi liitupiippujen ja ulkomaalaisten lasipullojen jäännöksiä. Kivirakentaminen on 

Pietarsaaressa ollut paljon massiivisempaa kuin Oulussa, Raahessa tai Kokkolassa. Rakennukset ovat 

paljon suurempia ja kellarit ovat syvempiä kuin muualla suurvalta- ja Vaasa-ajan kohteissa. Se kertoo, 

että Pietarsaaren ydinkeskustassa asuneet kauppiaat ovat olleet erittäin varakasta porukkaa. Vanhan 

torin ympäristö oli rikkaitten porvareitten ja kauppiaiden asuinalue. 

Kuva: Heini Holopainen / YLE 
Kuva: Pietarsaaren kaupunki / Guy Björklund 
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YLEISSUUNNITELMA 

Yleissuunnitelma laaditaan kävelypainotteisen keskustan alueelle. Torialueelle suunnitellut 

kiveysratkaisut jatkuvat luonnollisesti myös muille yleissuunnitelman alueille, kun niistä alueista 

aikanaan laaditaan yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Suunnitelmassa esitetään periaatteet alueen 

läpäiseville reiteille, kuten pohjois - eteläsuuntainen historiallinen akseli (Isokatu päästä päähän), 

Kanavapuistikon kevytliikenne ja itä - länsisuunteiset raatihuoneen molemmin puolin olevat kadut 

kaupungin liikenneverkossa.  

Katutilan käyttöä jaetaan eri tarkoituksiin koko kävelykeskustan alueella, (käyttö voi vaihtua 

vuodenajan mukaan). Katu- ja toripinnat suunnitellaan esteettömiksi ja aina mahdollisuuksien mukaan 

esim. näkövammaisia opastaviksi.  

Liikenteen sijoittelusta tehdään luonnokset tyyppiratkaisuista, joissa otetaan huomioon viimeisin alan 

tietämys (kehitys ja säädösmuutokset). Yleissuunnitelma on luonnosmainen, mutta perustelee 

yksityiskohtaisen suunnitelman väliaikaisen liittymisen nykyiseen katupintaan.  Yleissuunnitelmalla 

luodaan keskustaa yhdistävä looginen katupintojen hierarkia, joka ohjaa ja opastaa kadun ja torin 

käyttäjää ja luo viihtyisän ympäristön. Katupinta kertoo nimenomaisen alueen käyttötarkoituksesta ja 

säätelee esimerkiksi ajonopeutta. Materiaalivalinnolla, ladontatavoilla ja limityksellä voidaan 

hienovaraisesti kertoa kaupungin historiasta ja kulttuurihistoriallisista arvoista.  Materiaalivalinnoissa 

käytetään ohjeena Pietarsaaren keskustaympäristön laatukäsikirjaa 2008-2020 (Arkkitehtitoimisto 

Mikko Heikkilä Oy, Sito-Yhtiöt Oy ja Tuomas Santasalo Ky). 

TORIN ARKKITEHTISUUNNITELMA ELI YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITELMA 

Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan torialueelle ja siihen liittyville katujen osille. Toripinnoite 

suunnitellaan juhla ja tapahtumatorille, Isokadulle ja kaupalliselle torille.  

Kaupallisen torin puolella varataan asemakaavassa osoitettu alue paviljonkirakennukselle. Paviljongin 

toteuttamisesta ei ole tehty toistaiseksi päätöksiä. Porrashuoneiden väliin ja niiden tuntumaan sijoittuu 

erilaiset ruokakojut ja -kärryt sekä jäätelökioski. Muu torimyynti sijoittuu yleensä Isokadun 

länsipuolelle.  

Juhla- ja tapahtumatori levittäytyy Isokadun itäpuolelle raatihuoneen eteen. Torin pintaan ja sen alle 

asennetaan tarkoituksenmukaiset varaukset tapahtumien valaistuksia ja äänentoistoja varten. 

Pintavesien ohjaus on hallittu osa toripinnan ilmettä.  

Yksityiskohtainen suunnitelma toimii luonnoksena virallisille katupiirustuksille. Suunnitelmassa 

esitetään materiaalit ja värit, limitykset ja ladontamallit, ja eri yksityiskohtien periaateratkaisut. 

Suunnitelma on havainnollinen päätöksenteon helpottamiseksi.  

Suunnitelma sisältää joukon teknisten ratkaisujen periaatteita toteutettavaksi nyt ja varauksina 

tulevaisuuteen.  

Torin ainutlaatuinen ominaispiirre on kupera topografia, joka on museoviraston erityisessä suojelussa.  

Lähtökohdat ja tavoitteet 
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OTTEITA TORIPARKIN SUUNNITELMASTA 

Pietarsaaren torin ympäristön kunnostuksen käynnistävänä tekijänä on torin alle rakentuva 

pysäköintilaitos. On oletettavaa, että torialueella kulkee tulevaisuudessa entistä enemmän ihmisiä 

pysäköintilaitoksen ja uuden liikekorttelin ansiosta. 

Toriparkista näkyy torimiljöössä ainoastaan itälaidalle sijoittuvat paviljonkimaiset sisäänkäyntiraken-

nukset porras– ja hissikuiluineen. 

Toriparkista näkyy torimiljöössä ainoastaan itälaidalle sijoittuvat paviljonkimaiset sisäänkäyntiraken-

nukset porras– ja hissikuiluineen. 

Toriparkin laajennukseen varaudutaan myös torin itäpuolella, raatihuoneen edustalla. 

 

 

 

Poikkileikkaus toriparkista. Kuva: Mäenpää Rakennus Oy 

Pohjakuva toriparkista. Kuva: Mäenpää Rakennus Oy 
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YLEISSUUNNITELMA 

Koko suunnittelualue on käsitelty kävelypainotteisena alueena.  Isokatu Kauppiaankadun ja 

Perämiehenkadun välillä sekä Raatihuoneenkatu Runeberginkadun ja Otto Malminkadun välillä ovat 

muutettu yksisuuntaisiksi. Näillä kaduilla kävelijän asema korostuu aivan erityisesti. 

Suunnittelualueen kadut ovat hidaskatuja. Ajoradan ja jalkakäytävän välinen korkoero on 4cm. Tämä 

on toimiva ratkaisu näkövammaisten liikkumista ajatellen. Pysäköinti on tuotu jalankulun kanssa 

samaan tasoon, jolloin jalkakäytävät näyttävät visuaalisesti leveämmiltä. Samalla muutamiin 

paikkoihin saadaan nykyistä enemmän tilaa terasseille.  

Koko suunnittelualueella käytetään luonnonkivipinnoitteita. Ajoradoilla pinnoitteena on lohkopintainen 

nupukivi ja jalankulun ja pyöräilyn alueilla sileäpintainen nupukivi. 

Työssä esitettävissä suunnitteluratkaisuissa on pyritty ottamaan huomioon historiallisesti arvokas 

keskustamiljöö.  

 

TORIN ARKKITEHTISUUNNITELMA 

Toripinta uusitaan toriparkin rakentamisen myötä. Torin vanha kupera topografia säilytetään 

ennallaan. 

Torialueella pinnoitteena käytetään lohkopintaista noppakiveä kaariladottuna. Torimyyntipaikat 

osoitetaan nupukivirivein. Arkeologisten kaivausten perusteella paikannetun historiallisen torin sijainti 

vuodelta 1783 tuodaan hienovaraisesti esiin toripintaan vaaleammalla punaisella kiveyksellä ja 

teräsreunuksella. Torin laidoilla ja Isokadun varrella jalankulun alueet pinnoitetaan sileäpintaisella 

nupukivellä.  

Valaisinpylväsrivit sijoitetaan Raatihuoneenkadun ja Kauppiaankadun varsille. Historiallisia 

rakennuksia korostetaan torin reunoilla seinävalaisimin ja torin kohokohta, raatihuone, 

erikoisvalaistaan. Isokadulla valaistuksen pylväsvalaisinten vaihtoehtona on kadun valaisu 

vaijerivalaisimin. Toriympäristön valaistusta käsitellään tarkemmin erillisessä valaistusraportissa. 

 

Suunnitelman kuvaus 
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TORIMYYNTIPAIKAT 

Torialue palvelee pietarsaarelaisia ympäri vuoden ja mahdollistaa erilaiset tapahtumat, konsertit sekä 

torimyynnin. Torimyyntipaikat merkitään kahden nupukiven raidoin. Keskiakseli raatihuoneelle 

jätetään vapaaksi myyntikojuista. Torialueelle on mahdollista sijoittaa 115 torimyyntikojua. 
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Näkymä Raatihuoneelta länteen. Näkymä Isokadun poikki koilliseen. Näkymä Raatihuoneenkadulta tori yli länteen. 

Näkymä Raatihuoneelle. 

TORINÄKYMIÄ KAUPUNKIMALLISTA 

Näkymä uuden liikekeskuksen kattoterassilta kaakkoon. 



PIETARSAAREN TORIN JA KÄVELYKESKUSTAN ARKKITEHTISUUNNITTELU 

11 

LIIKENNERATKAISUT 

AJONEUVOLIIKENNE 

Ajoradan leveys keskustan kaksisuuntaisilla kaduilla on yleisesti 6,5 metriä. Isokatu Kauppiaankadun 

ja Perämiehenkadun välillä sekä Raatihuoneenkatu Runeberginkadun ja Otto Malminkadun välillä 

kuten myös osa Kauppiaankadusta on muutettu yksisuuntaisiksi. Yksisuuntaisten katujen leveydet 

ovat 3,25—3,75 m. Kauppiaankadulla, joka on linja-auton reitti, ajoradan leveys on poikkeuksellisesti 

7 metriä. Kauppiaankadun länsipäässä, Otto Malminkadun risteyksessä, on liikennöinti parkkihalliin 

huomioitu erillisellä ajokaistalla. 

Ajoneuvojen pysäköintipaikat ovat tuotu jalankulun kanssa samaan tasoon. Ajoradan ja 

jalankulkuväyliä erottaa 4 cm yliajettava reunatuki. 

Runeberginkadun pohjoispää on ajateltu toimivan pääosin jalankulun ja pyöräilyn reittinä, jolla 

sallitaan huoltoajo kiinteistöille. Tällä osuudella ei ole tasoeroa jalankulun ja ajoradan välillä - 

jalankulun ja huoltoliikenteen väylä osoitetaan 0-tasoon upotetulla reunakivellä ja eri  

pintamateriaalein.  

JOUKKOLIIKENNE 

Kauppiaankadun ja Isokadun linja-autopysäkit ovat yhden linja-auton ajoratapysäkkejä, ilman 

pysäkkilevennystä. Tämä tarkoittaa sitä, että linja-auto hetkellisesi pysähtyessään ajoradalle 

muodostaa esteen sen takaa tulevalle ajoliikenteelle. Pysähdys kestää tosin ajallisesti niin pienen 

hetken ja tapahtuu sen verran harvoin, ettei sen ole arvioitu aiheuttavan ongelmia liikenteen 

sujuvuuteen.  

PYÖRÄILY JA JALANKULKULIIKENNE 

Polkupyöräliikenne on huomioitu erillisellä polkupyöräkaistalla Runeberginkadulla. Runeberginkadun 

pohjoispäähän on suunniteltu erillinen polkupyöräpaikoitus. Muilla hidaskatuosuuksilla polkupyöräilijät 

ajavat yhdistetyllä jalankulun ja pyöräilyn väylällä. Kävelykadulla pyöräilijät sallitaan kuten 

aikaisemminkin liikkuvan jalankulkuliikenteen seassa. Kävelijän asema korostuu yksisuuntaisiksi 

suunnitelluilla kadunosuuksilla. 
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TEKNISET PERIAATTEET TORIALUEELLA 

TEKNIIKKAKAIVOT 

Toripinnan alle asennetaan kuusi tekniikkakaivoa, joiden kautta hoidetaan sähkönjakelu torialueella. 

Lähtökohtaisesti torimyynti ohjataan torin länsilaidalle ja vedenjakelu järjestetään länsilaidalle 

suunnitellun toripaviljongin kautta. Tekniikkakaivoihin on mahdollista yhdistää myös vedenjakelu. 

Tällöin sähkökeskus vaatii leveämmän kannen.  

Torialueen maanalaisiksi sähkökeskuksiksi suositellaan seuraavia malleja: 

Piazza 540 maisemointikannella, Gifas-Eletric tai vastaava malli 

 asennussyvyys min. 860mm 

 maksimi painekuorma 40t 

 koteloon asennetaan tilauksen mukainen pistorasia 

 

Piazza 700 maisemointikannella, Gifas-Eletric tai vastaava malli 

 asennussyvyys min. 1000mm 

 maksimi painekuorma 40t 

 koteloon asennetaan tilauksen mukainen pistorasia 

 

Vesuvio ilman maisemointikantta, Gifas-Eletric tai vastaava malli 

 asennussyvyys min. 810 mm 

 maksimi painekuorma 40t 

 koteloon asennetaan tilauksen mukainen pistorasia 

 

 

Vedeneristyksen taso on 300-580 mm torin valmiin pinnan alapuolella. Näin ollen kaivot eivät mahdu 

valmiin pinnan ja vedeneristyksen väliseen tilaan. Tästä syystä kaivojen kohdalle joudutaan tekemään 

paikallinen syvennys kansilaattaan  ja sen päällä olevaan vedeneristykseen. Syvennysten kohdalla 

vedeneristys tulee järjestää paikallisen kattokaivon kautta. Rakenteisiin mahdollisesti suotautuva vesi 

johdetaan putkilla koko laitoksen sadevesijärjestelmään. Tekniikkakaivojen sähköistys, asennus sekä 

kuivatus/salaojitus tehdään erillisen sähköistyssuunnitelman ja laitetoimittajan ohjeiden mukaan.  

Piirustuksessa 201 on esitetty ohjeelliset kaapelireitit tekniikkakaivojen sähköistystä varten. 

Torivalaistuksen maanalaisen kaapeloinnin voisi mahdollisesti johtaa samoja reittejä pitkin.  

Vesuvio-malli.  

Kuva: KK Sähkötukku Oy 

Tekniikkakaivon maisemointikansi Gifas-Eletricin Campetto 4 -

mallissa. Kuvat: KK Sähkötukku Oy 

Rakennepoikkileikkaus toriparkin 

yläpohjasta 

Kuva: Sweco Rakennetekniikka 

Oy, 20.11.2015 
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KUNNALLISTEKNIIKKA 

Torin alle rakennettava pysäköintilaitos aiheuttaa luonnollisesti muutostarpeita alueen rakennettuun 

kunnallistekniikkaan. Kunnallistekniikan muutossuunnitelmat on laadittu jätevesiviemäröinnin, 

vedenjakelun, hulevesiviemäröinnin ja kaukolämmön osalta insinööritoimisto Ylitalo Oy:n laatiman 

suunnitelman mukaan (piir. LVI 4813-001).  

KUIVATUS 

Tori on nykyisellään kauttaaltaan asfalttipintainen ja sen pintavedet virtaavat pintateitse enemmin tai 

myöhemmin Raatihuoneenkadun ja Kauppiaankadun sadevesiviemäreihin. Laaditun suunnitelman 

mukaan torin pinnoite vaihdetaan luonnonkivipinnoitteeksi. Pintamateriaalin vaihtaminen toisesta 

kovapintaisesta pinnoitteesta toiseen ei muuta pintarakenteen vedenläpäisevyyttä merkittävästi 

verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Tästä syystä voidaan todeta, että sadevesien määrä ja laatu 

pysyy aikaisemmalla tasolla. Nykyiset sadevesiviemärien runkolinjat eivät tule torin pintamateriaalin 

vaihdosta johtuen kuormittumaan enempää kuin aikaisemmin. Torin pinnanamuodon ja korkeustason 

suojelun takia ei myöskään tapahdu muutoksia pintavesien virtaussuunnissa tai –nopeuksissa. 

Torilla ei ole nykyisellään rakennettua kuivatusjärjestelmää ja torin uuden pinnoitteen suunnittelun 

yhteydessä on pyritty parantamaan pintavesien hallittavuutta uudella sadevesien keräysjärjestelmällä. 

Suunnitelman piirustuksessa 201 esitetään, että torin kumpaankin laitaan sekä torin rakennettavan 

paviljonkirakennuksen eteen rakennettaisiin linjakuivatusjärjestelmä, joka pystyy keräämään laajalta 

alueelta virtaavat pintavedet. Järjestelmä parantaisi pintavesien hallittua johtamista ja kulkeutumista 

sadevesienviemäreihin.  

Linjakuivatusjärjestelmä voidaan hieman ylimitoittaa siten, että se jossain määrin toimisi sadevesiä 

viivyttävänä järjestelmänä. Järjestelmän yhteyteen voitaisiin tarvittaessa myös harkita 

rakennettavaksi maanalainen sadevesien viivytysjärjestelmä (säiliö sadevesien hetkellistä 

varastoimista varten), jos käytettävissä oleva tila sen sallii. Viivytyssäiliöt tasaavat sadevesien 

virtausta rankkasateiden huippuvirtaamien aikana, jolloin olevien sadevesiviemäreiden välityskyky 

useimmiten ylittyy. Linjakuivatusjärjestelmä liitetään olemassa oleviin tai rakennettaviin 

sadevesikaivoihin ja toimii täten osana sadevesiviemäriverkostoa. Suunnitelman detaljipiirustuksessa 

202 esitetään sadevesikourun pari asennus-/perustamisvaihtoehtoa. 

 

 

Oikealla Ritiläkantisen 

linjakuivatuskourun näkyvä osa  

Kuva: www.aco-drain.fi 

Vasemmalla 

Linjakuivatuskouru 

Kuva: www.aco-drain.fi 

Torin kuivatus, ote piirustuksesta 201 (11.3.2016) 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 

 

Piazza 700– mallin 

asennusperiaate, sivukuva. 

Lähde: Gifas-Electric 
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Pietarsaaren keskustaympäristön laatukäsikirjassa (Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy, 

Sito-Yhtiöt Oy ja Tuomas Santasalo Ky) keskustan ydin on määritelty  laatuvyöhykkeeksi 1. 

Koko suunnittelualue kuuluu tähän alueeseen. Keskustan ytimessä pyritään luomaan viihtyisiä 

jalankulkuympäristöjä ja kävelypainotteisia liikenneympäristöjä. Suunnittelualueella käytetään 

luonnonkivipintoja ja pyritään esteettömään ympäristöön.  

 

PINNOITTEET 

Ajoradat päällystetään nupukivin, joiden pinta on lohkottu. Jalankulun ja pyöräilyn alueet toteutetaan 

pinnaltaan poltetusta luonnonkivestä. Torialue päällystetään kaariladotulla lohkopintaisella 

noppakivellä. Torialuetta kehystävät jalankulun väylät päällystetään poltettupintaisin nupukivin.   

NOPPAKIVET 

Kivenä käytetään lohkottua, väriltään punaista (Mäntsälän punainen) noppakiveä (kivikoko 90x90x90 

mm). Noppakivet asennetaan 50 mm maakosteaan betoniin, saumaus tehdään sementtihiekalla. 

Saumojen leveys on 10 mm. Vanhan torin alueella käytetään vaaleampaa punaista noppakiveä 

(Viitasaaren pink). 

Kaikille noppakivettäville alueille tehdään yksi kivirivi ehjistä noppakivistä kivettävien alueiden 

ympärille. Samoin kaivojen ja valaisimien ympärille tehdään yksi kivirivi ehjistä kivistä. 

NUPUKIVET 

Ajoradoilla kivenä käytetään140x140x220mm kokoisia kiviä, joiden pinta on lohkottu. Kivet ladotaan 

tiililadontana kadun poikkisuuntaan. Jalankulun ja pyöräilyn alueilla käytetään pinnaltaan poltettuja 

ja sivuiltaan lohkottuja kiviä. Pysäköintipaikat toteutetaan pinnaltaan lohkotusta kivestä. 

Nupukiveykset ovat väriltään punaista kiveä (Mäntsälän punainen). Poikkeuksena vanhan torin 

alueella käytetään vaaleampaa punaista kiveä (Viitasaaren pink) ja torilla myyntipaikkoja 

osoittavassa ruudutuksessa väriltään harmaata (Kurun harmaa) kiveä. Pysäköintipaikat reunustetaan 

harmaalla nupukivirivillä (Kurun harmaa). 

TERÄSREUNUS 

Vanhan torin alue rajataan maahan upotetulla RST-teräsreunuksella. 

Kaupunkikuva 

Kuvat ylhäällä: FCG, Arja Sippola 

Kuva alareunassa: Pedestrian Zones –kirja 

toim. Chris van Uffelen 
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Torialue 
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Detaljikuvat osoittavat erilaiset pinnoitteet, ladontatavat ja kiveysten värityksen. 
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Graniittinen ohjaava laatta (vas.) ja varoittava laatta (oik.), kuvat: Rudus Oy. 

OPASLAATAT 

Isokatu Raatihuoneenkadun ja Kauppiaankadun välisellä osuudella on samassa tasossa muun 

toripinnan kanssa. Tällä osuudella Isokatu erotetaan jalkakäytävästä kahden nupukiviraidan ja 

graniittisen opaslaatan avulla. Opaslaattaa käytetään näkövammaisten liikkumisen ohjauksessa 

varoittamassa ajoradasta.  

Suojateiden kohdilla voidaan käyttää varoittavia laattoja, joissa on metallinastat, varoittamassa 

ylityspaikoista. 

 

KASVILLISUUS 

KATUPUUT 

Raatihuoneenkadun varrelle istutetaan yksittäispuita lajina lehmus. 

Puiden suojauksessa käytettäviä varusteita ovat: rungonsuoja, maaritilä (1500x1500), tukikehikko, 

perustus, asennushelat ja kiinnikkeet. Kaikille katupuille asennetaan lisäksi ilmastusritilät.  

 

KESÄKUKKA-ASTIAT 

Torilla ja muulla kävelypainotteisen keskustan alueella käytetään sopivin paikoin siirrettäviä 

kesäkukka-astioita. Astioihin istutetaan kevätkaudella erilaisia sipulikukkia sekä kesä- ja 

syyskaudella kesäkukkia tai perennoita. 

Isokatu toriosuudella. 

NOLA, Abc 

Kuvat: Nola Industrier Ab 
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KALUSTEET 

 

PENKIT 

Torin ympäristöön asennetaan kiinteitä penkkejä, jotka ovat kestäviä ja helposti huollettavia. Penkit 

on sijoiteltu torialueen reunoille eri ilmansuuntiin. Selkänojattomat penkit mahdollistuvat istumisen eri 

ilmansuuntiin. Selkänojattomien penkkien lisäksi suunnittelualueelle on suositeltavaa sijoittaa myös 

selkä- ja käsinojallisia penkkejä erilaisia käyttäjäryhmiä palvelemaan. Penkkimalliksi soveltuu 

esimerkiksi Metalcon Libre, joka on hyvin muunneltavissa oleva malli. Torin kiinteisiin rakenteisiin, 

esimerkiksi penkkeihin, voidaan integroida valaisimia. 

ROSKA-ASTIAT 

Roska-astioina käytetään klassista astiamallia, esimerkiksi Lappsetin, CT30, 60, 100 litraisia roska-

astioita. 

Metalco, Libre 

Kuva: Mataclo Group Srl 

Began penkkiin integroitu valaistus 

Kuva: Bega 

LAPPSET, CT30/60/100 l –roska-astiat 
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PYÖRÄTELINEET 

Laaja pyöräpaikoitusalue järjestetään Runeberginkadulle, kirjaston kulmalle. Pyörätelineeksi valitaan 

pyörän runkolukituksen mahdollistava telinemalli, esimerkiksi Elpacin kaariteline, Benkertbänken C500 

–pyöräteline tai Cykloksen Delta–teline. 

 

INFORMAATIOTAULUT 

Torin laidalle asennetaan yksi informaatiotaulu, jonka tulee olla säätä ja vuodenaikoja kestävä. 

 

KESÄTERASSIEN RAJAAMINEN KATUTILASSA 

Liikkeidenharjoittajat voivat rajata kesäterassejaan suurin ruukuin tai siirrettävin köysiaidoin. 

 

MUUT VARUSTEET 

Talvisin torialuetta voidaan elävöittää elävällä tulella soihduin erikoistapahtumien yhteydessä. 

Benkert bänke, C500 

Kuva: Benkert Street Furniture Ltd 

ELPAC-kaariteline, leveä 

Kuva: ELPAC Oy 

ELPAC-kaariteline, kapea 

Kuva: ELPAC Oy 

Cyklos, Delta 

Kuva: Cyklos Ab 

NOLA, Abc-ruukut 

Kuva: Nola Industrier Ab 

NOLA, Line-Up Barrier Post 

Kuva: Nola Industrier Ab 
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Viistoilmakuvaupotus torilta. Visualisointi: FCG, viistoilmakuva taustalla: Pietarsaaren kaupunki. 
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Kuvaupotus torilta. Visualisointi: FCG, valokuva taustalla: Pietarsaaren kaupunki. 


