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VAL AV TÄVLANDE
Salutorgets planeringstävling

Juryns protokoll

Datum 6.4.2022

Deltagare Järvelä Markku
Korkealaakso Päivi
Talvi Jukka
Orhanen Outi
Jansson Max
Iltanen Helena
Luoma Kai (ordförande)
Ovaska Maija
Hemgård Gretel
Heikkinen Sami
Vallinmäki Hanna (sekreterare)

1. Mötet öppnades kl. 13.02. Kai Luoma valdes till ordförande och Hanna Vallinmäki till sekreterare.

2. Till tävlingen anmälde sig inom den utsatta tiden 12 högklassiga arbetsgrupper. Av dem uppfyllde
11 arbetsgrupper tävlingsprogrammets minimikrav. Bland dem valde juryn de tre arbetsgrupper
som den ansåg bäst uppfylla specialkraven i tävlingsprogrammet. Dessutom lottades en fjärde
grupp mellan alla de andra arbetsgrupper som uppfyllde minimikraven.

 Till specialmeriter räknades:
1. Arbetsgruppens mångsidiga kunnande, såsom medlemmarnas visade sakkunskap

inom olika branscher.
2. Referensobjektens placering i värdefulla områden, såsom RKY-områden.
3. Sådana genomförda objekt i referenserna som motsvarar planeringsuppdraget Vasa

salutorg.
4. Referensplanernas unika miljöer som sporrar till aktivitet och lek.
5. Tidigare som referens visad tävlingsframgång med anknytning till offentliga uterum i

Finland och Norden (1:a, 2:a och 3:e pris).
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 Till tävlingen inbjuds arbetsgrupperna:
1.  Funkia
2. Loci maisema-arkkitehdit - Ramboll - Valoa
3. MASU Planning
4. VSU maisema-arkkitehdit Oy

3. Övrigt:
 De tävlande bjuds in via portalen tarjouspalvelu.fi. Övriga som har anmält sig till tävlingen

tackas för deltagandet per e-post.
 Beslutet och protokollet publiceras på tävlingens webbplats.
 Tävlingsseminariet hålls måndag 11.4.2022 kl. 15–18 för dem som har bjudits in till

tävlingen.
 Planerarna lämnar in sina tävlingsförslag senast 8.7.2022.
 Planerna hålls framlagda i juli–augusti, tidpunkten preciseras senare.
 Juryn sammanträder i augusti–september för att bedöma tävlingsförslagen.
 Avsikten är att avgöra tävlingen under hösten 2022.

4. Mötet avslutades kl. 14.30.


