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Julkisivu luoteesta 1:200
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Paviljongin materiaalit ja värit on valittu siten, että koko-
naisuus kuvaa mahdollisimman hyvin Turun monia kasvo-
ja. Saarien erottaminen toisistaan näköalatasanteella ja 
lasilla korostaa tilojen kappalemaisuutta. 

Paviljongin muoto mahdollistaa useita erilaisia käyttötar-
koituksia.

Näyttelyn aikana keskustilassa voidaan pitää isompia 
näyttelyesineitä ja saariin voidaan luoda intiimi tunnelma 
ja yhtenäinen kokonaisuus omalla valaistuksella ja sisus-
tuksella. Selkeä kiertosuunta, sekä erillään olevat wc- ja 
narikkatilat vähentävät ruuhkan syntyä sekä luovat arvok-
kuutta näyttelytilaan.

Isoissa konserteissa koko paviljonki voi toimia katettuna 
näyttämönä backstage-tiloineen. Yksi tai useampi saaris-
ta voidaan siirtää sivuun, jolloin saadaan avoimet näky-
mät molemmille rannoille.

1. Corten-teräs
2. Kuparikate
3. Lasi
4. Tervalaudoitus
5. Valkoinen maalipinta

Pohjapiirustus 1:200

Leikkaus 1:200

”Pelago”

Pelagon tärkeä ominaisuus on sen muuntuvuus. Yhtenäi-
sen kokonaisuuden lisäksi saaret ovat elementtirakenteen-
sa vuoksi mahdollista sijoittaa myös yksittäin erityyppisiä 
tapahtumia varten Aurajoen rantaan. Tekniikan keskittämi-
nen yhteen saareen mahdollistaa muiden saarien helpon 
käytön omina kappaleinaan. Näin voidaan järjestää esi-
merkiksi taidenäyttelyitä, työpajoja tai lisätilaa jokilaivoille 
siten, että paviljongin henki on vielä aistittavissa. Paviljongin 
talvisäilytykseen siirtäminen onnistuu myös helposti. Saaret 
yhdistävä keskusosa voi toimia itsenäisesti esimerkiksi ka-
tettuna laiturina tai markkinapaikkana. Joustava koko ja 
muoto mahdollistaa paviljongin käytön vielä pitkään kult-
tuuripääkaupunkivuoden jälkeen. 

Yöllinen valoinstallaatio ”Turku palaa!”

Näyttely Turkulaisesta laivanrakennusperinteestä

Markkinapaikka ja yksittäisiä taidegallerioita Aurajoen varrellla.

”Pelago”



Lunastus, nimimerkki Ikaros

Juhana Marttinen, arkkitehti SAFA
Harri Mäkiaho, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan arvio

Ehdotus on vaikutelmaltaan unenomaisen herkkä, yksinkertainen ja kokonaisvaltainen. Ikaros on muodoltaan pyöreä, mikä on 
hyvin tyypillinen paviljonkimuoto. Ehdotusta vaivaa voimattomuus. Syynä saattaa olla kattokonstruktion triviaalisuus. Suhde 
ympäristöön ja jokeen on toteava. Assosiaatiot Turkuun ovat ilmeiset.





Kunniamaininta, nimimerkki Klsoiek

Matthias Hollwich
Marc Kushner
avustajat:
Robert May
Koren Sin
suomentaja: 
Anu Leinonen

Hollwich Kushner LLC. (HWKN)

Palkintolautakunnan arvio

Ehdotus on kompromissiton ja assosiaatioissaan paviljongin olemuksen tavoittava. Pelkistäminen on myös sen suurin puute 
eikä se pysty nousemaan kulttuurivuoden symboliksi. Suhteen jokeen tulisi olla vahvempi. Kiehtovasti esitetty työ.

JoenLäntinen RantakatuKristiinankatu

Rakennusosa
Asteikon 1:500

25 metrin linja

Joen

Itäinen Rantakatu

Joen
Aurajoen pavilijongin

Aurajoen

Itäinen RantakatuLäntinen Rantakatu

Asemapiirros
Asteikon 1:1000

KLSOIEK
Hallitus 1

Aurajoen Paviljonki
Kun arkkitehtuuri on kokeillut kaikki muotokielet, yksinkertainen laatikko joka on aktivoitu mekaanisella 
idealla tarjoaa kaikkein kiinnostavimman ratkaisun sekä joustavimman tilallisen ohjelman – asettaen 
esittävät taiteet takaisin niille kuuluvaan asemaan – huomion keskipisteeseen!
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Llmakuva Näkymä joelle Sisäpuoleiselta ottaen

Galleriatila Yhditettynä jokivarteen yksinkertaisella laiturilla, 14 neliömetrin kokoinen ja 4m 
korkea laatikko toimii kuten käänteinen keskiaikainen nostosilta: sen kansi voidaan kallistaa ylös 4m 
hydraulisen käsivarren avulla. Kun laatikko on auki, se ylittää 4m rajoitetun korkeuden, muodostaen 

tilavan ja dramaattisen tapahtumapaikan. Yksinkertainen mutta hienostunut simpukan kaltainen 
avausliike paljastaa valkoisen sisätilan. Hyvällä säällä tämä tila on taysin avoin, mahdollistaen näkö- 
ja kuuloyhteyden kaupungin ja paviljongin välillä. Huonolla ilmalla läpinäkyvät vinyyliverhot suojaavat 

sateelta ja tuulelta. Paviljongin avoin pohja ja sen integroitu koordinaatisto mahdollistaa gallerian 
seinien monipuolisen käytön: sen sopeutumiskyky on ihanteellinen myös esityksiin.

KLSOIEK
Hallitus 2
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Galleriatilaan

Väliaikaiset seinät

KLSOIEK
Hallitus 3

Pohjakaava
Asteikon 1:200

Poikkileikkaus
Asteikon 1:200 Rakenteellinen kaavio

Joen

Aurajoen pavilijongin

Hydraulinen elämä

Ajastin palkit

Vesiraja

Kiinni

Avata

Suurin avaaminen

Raskaiden saranat

Tuki huoneen

Esitystila Alakatto on low-res LED-pinta, joka toimii joustavana tilaelementtinä: puhdas valkoinen valo 
näyttelykäyttöön, reaaliaikainen säätila, tai näyttelykonseptin kuuluvien tekstin ja animaatioiden esitys. Tämä tarjoaa 

rajattomat visuallisen ilmaisun mahdollisuudet. Turun 2011 avajaisissa ja muissa suurissa live-konserteissa, laatikko voidaan 
avata jopa 11 metriä, muuntuen suureksi, eläväksi kelluvaksi näyttämöksi, joka säteilee musiikkia ylös ja alas jokivartta. 
Paviljongin rakenne perustuu perinteiseen puulaiva arkkitehtuuriin, kun taas mekaaniset saranat ja hydraulinen nostolaite 

viittaavat rahtilaivatoimintaan. Kun laatikko lasketaan, ja paviljongin korkeus palaa 4 metriin, se muuttuu veneeksi, joka liikkuu 
vapaasti siltojen ali uusiin tapahtumapaikkoihin.
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Kunniamaininta, nimimerkki Pyörre

Mikko Jakonen, arkkitehti SAFA
Olga Maria Airaksinen, arkkitehtiylioppilas
avustaja:
Sami Logren, arkkitehtiylioppilas

Palkintolautakunnan arvio

Ehdotus johdattaa liikkuvan hienolla tavalla päätiloihin. Reitti esittelee samanaikaisesti sekä paviljongin että ympäristöä. Ram-
pin keskelle muodostuva katsomoportaikko esiintymisalueineen muodostaa lämpimän ja viihtyisän, suojatun tilan. Hankkeen 
pienestä laajuudesta ja liikenteellisestä ratkaisusta johtuen sisätilat ja osin kansitilatkin jäävät käytävämäisiksi. 

ASEMA  1/500

lEikkAuS 1/500

oSAt

PYÖRRE

liittyMinEn

rAkEnnE

Jokipaviljonki Pyörre saa muotonsa ihmisten liikkeestä. Se imaisee kävelykadun kulkijat sisäänsä, pyöräyttää heidät ympäri ja pullauttaa ulos laiturille. Pyörteen voi kokea 
toki myös ylämäkeen mikä on hieman haastavampaa. kahdelta tasolta käytettävyys aktivoi jokirannan kulkijat, eikä jätä paviljonkia törmän taakse piiloon.

Paviljonkirakennus koostuu kahdesta osasta: Pyörteestä ja sen keskelle jäävästä katsomo- ja näyttämöosasta. osat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden yhdessä, mutta 
niitä voidaan käyttää myös erikseen. Pyörteen rakenne muodostuu kahdeksasta teräskehikosta, mitkä voidaan kokonaisina nostaa ponttoonilta. WC-tilat, keittiö ja tekninen 
tila sijoittuvat kukin eri elementin sisään. Varastotilat sijoittuvat katsomo-osan alle, mikä on sekin jaettavissa osiin siirtelyn helpottamiseksi. keittiö voi paviljongin käyttö-
tarkoituksesta riippuen toimia myös pienenä myymälänä tai kahvilan tiskinä. 

Muotonsa ja tilajärjestelynsä ansiosta paviljonki soveltuu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.  kulttuuripääkaupunkivuoden ajan se luonnollisesti palvelee vaihtuvien kult-
tuuritapahtumien näyttämönä. läpikuljettavuus mahdollistaa suurienkin ihmismäärien vierailun paviljongissa. näyttelyiden, vastaanottojen ja erilaisten esitysten lisäksi 
Pyörre soveltuu muotonsa puolesta mainiosti myös esimerkiksi muotinäytösten järjestämiseen. kattopinta on ennenkaikkea Aurajoenrannan kulkijoiden oleskelutila ja koh-
tauspaikka. Se toimii myös näyttämönä sekä katsomona ja soveltuu myös esimerkiksi pienimuotoisten messujen ja ulkoilmanäyttelyiden järjestämiseen. 

kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen pyörre jatkaa elämäänsä vedessä – tai maalla. Se voi olla esimerkiksi kahvila tai ravintola, jolloin sisätilat ja laaja kattopinta varuste-
taan pöydillä. Pyörteestä tulisi myös esimerkiksi mainio kelluva teemakirjasto. ruisrockin ja Down by the laiturin aikaan Pyörre voi toimia esiintymislavana, jolloin esityksiä 
seurataan maalta tai vedestä käsin. tähän tai muuhun esiintymislavakäyttöön Pyörteen keskusosa soveltuu myös yksinään veteen tai maalle sijoitettuna. ilman keskustaa 
Pyörre voi olla myös esimerkiksi pieni kelluva uimala, jolloin keskelle muodostuu turvallinen uimapaikka perheen pienimmille.

Pyörre liittyy laituriin tai rantaan kahden sillan avulla. Sillat ovat irrotettavat ja käyttötavasta ja sijoituspaikasta riippuen niitä voidaan käyttää yksittäin, molempia yhtäai-
kaa tai ne voidaan jättää kokonaan pois. koska sillat sijaitsevat kahdella eri tasolla voidaan Pyörre sijoittaa myös paikkoihin, missä käyntiä ei voida järjestää vesirajaan. 

Pyörteen näkyvin elementti on lankkupintainen spiraalimainen kulkureitti, joka voidaan mieltää perinteisten laiturien moderniksi sovellukseksi. ulkokehältään kokonaan la-
sisten seiniensä ansiosta Pyörre avautuu täydellisesti ympäröivään jokimaisemaan. nämä lasiseinät muodostuvat kuvioiduista lasisäleistä, joita voidaan elementtikohtaisesti 
avata ja sulkea esimerkiksi vallitsevan säätilan mukaan. Suljettuna hahmottuva kuvio muuttuu säleet avattaessa jännittäväksi tekstuuriksi. kulttuurivuoden aikana säleiden 
kuvio muodostaa kollaasimaisen katsauksen turun vaiherikkaaseen historiaan. kuviot voidaan toteuttaa silkkipainona tai tarratekniikkaa käyttäen, jolloin säleet voivat saada 
myöhemmässä käyttötarkoituksessaan uuden pinnan. Pyörteen rakenneosat ovat valkoiseksi maalattua terästä. umpiseinäpinnat ovat myös valkoisia, jolloin mm. näyttelyi-
den järjestäminen helpottuu. katon lasikaiteet ovat irrotettavat, jolloin paviljongin siirtäminen Aurajoen siltojen alitse onnistuu vaivattomasti.

AurAJoEn PAVilJonki 
PyÖrrE                1 /3



1.krS  1/200

kAtto  1/200

lEikkAukSEt 1/200

tilAt
paviljonki 163m2

WC:t  6m2

keittiö  8m2 
tekninen tila 10m2

yhteensä 187m2

+varasto ~30m2

AurAJoEn PAVilJonki 
PyÖrrE                2 /3

JulkiSiVut 1/200 

1. maalattu teräs (valkoinen) 
2. kuvioitu avattava lasisäle 

3. lasi (kirkas) 
4. lankku

1

5. lasikaide 
(irrotettava)

23

4

5

AurAJoEn PAVilJonki 
PyÖrrE                3 /3



Kunniamaininta, nimimerkki Turkoosi

Jakob Solla, arkkitehti SAFA
Seppo Tusa, arkkitehtiylioppilas
avustajat:
Anne Routaniemi, taiteen maisteri
Felix Laitinen, arkkitehti SAFA

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

Palkintolautakunnan arvio

Paviljonki on hahmoltaan ranta-alueen laajentuma ja sellaisena onnistunut. Sympaattinen, rauhallinen ja tyylikäs muotokieli ja 
materiaalit muodostavat parhaimmillaan erittäin viihtyisän oleskelukeskuksen, jonka vetovoimatekijät ovat itse toiminnassa ja 
kohtaamisessa. Sauna- ja edustustilojen lisääminen tilaohjelmaan avaa uusia käyttömahdollisuuksia, mutta toisaalta johdattaa 
ehdotusta myös privaatimpaan suuntaan pois sen vahvimmasta ominaisuudesta.

Selostus: “Turkoosi”
Jokipaviljonki mahdollistaa lämpimän, aurinkoisen ranta-alueen 
leventämisen Aurajoen päälle. Paviljongin yhteydessä voi myös kylpeä 
joessa kelluvassa altaassa.

Paviljonki jakautuu kahteen osaan: ohjelman mukaiseen näyttely-, 
vastaanotto-  ja esiintymistilaan sekä saunaosastoon ja edustustilaan, 
jota kaikki voivat korvausta vastaan käyttää. Saunaosaston päässä 
on vuorokauden ympäri turkoosia valoa hohtava uima-allas. Allas 
rakennetaan laivatelakalla ruostumattomasta teräksestä ja sen reunat 
rakennetaan vain niin korkealle joen vedenpinnasta, ettei puhdas uimavesi 
ja jokivesi pääse sekoittumaan. Joen kirkasvetinen allas toimii symbolina 
Itämeren alueen vesistöjen kunnon parantamiseksi tehtävässä työssä.

Tapahtumiin osallistuvat ihmiset voivat vapaasti pysähtyä paviljongilla 
viivähtämään, olemaan yhdessä ja osallistumaan kulttuuritapahtumiin. 
Esiintymispaikkoja on useita. Varsinainen esiintymislava on Läntisen 
Rantakadun tasossa, Kristiinankadun päässä, jotta kaikkialta rannoilta on 
hyvä näkyvyys lavalle. Esiintymislavaa vastapäätä oleva näyttelytilan katto 
tehdään osittain portaikon muotoisena.

Paviljongin katon loivat, kurvikkaat ja toisensa kohtaavat luiskat ja 
niiden korkeusasemat  on sovitettu yhteen lastauslaiturin, sen portaiden 
ja luiskien sijainnin kanssa. Näyttelytila on julkisivuiltaan transparentti 
Läntisen Rantakadun ja joen suuntaan. Saunaosaston ja altaan 
yksityisyyttä on korostettu umpinaisela puujulkisivulla Rantakadun 
suuntaan. Saunan laiturilta näkyy koko Aurajoen maisema ja uimaan 
houkutteleva allas.

Rakennelman tasanteet ja laiturit tehdään suomalaisesta puusta, runko 
metallista ja puusta, ja ponttonit betonista. Lasiosat ovat kirkkaita ja 
opaaleja. Esiintymiskatos  tehdään  metallirunkoisena ja pinnoitetaan 
vedenkestävällä puoli-transparentilla tekstiilillä.
Tasanteissa on syvennyksiä viherkasvillisuutta varten. Kaiteet tehdään 
vaijereista, kuten purjeveneiden mantookit.

TURKU 2011 – AURAJOEN PAVILJONKI
“TURKOOSI”



TURKU 2011 – AURAJOEN PAVILJONKI
“TURKOOSI”

MATERIAALIT
1. Puu
2. Lasi
3. Säänkestävä kangas
4. RST
5. Betoni
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