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1. TOTEUTTAJAN NIMI 

Toteuttajana hankkeessa toimi Tornion kaupunki. 

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 

Hankkeen nimi oli Victorian tori investoinnit ja hanketunnus 35642. 

3. YHTEENVETO HANKKEESTA 

Victoriantori investoinnit –hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin Victorian maalaistori –

kehittämishankkeeseen liittyvät investoinnit. Kehittämishankkeen avulla kehitetään kauppatoritoimintaa, 

joka on tähän asti puuttunut Torniosta. Investoinnit olivat kauppatoritoiminnan kannalta välttämättömiä ja 

konkreettisia toiminnan edellytyksiä.  

Victoriantori investoinnit –hankkeessa hankittiin torille toripöydät, siianpaistokota tulisijoineen, 

toripaikkojen varaukseen tarkoitettu varaussivusto sekä astemittauskolmio, jota käytettiin rekvisiittana 

torilla esitettävässä pienoisnäytelmässä sekä myöhemmin paikallishistoriasta kertovana näyttelyesineenä.  

4. RAPORTTI 

 

4.1  HANKKEEN TAVOITTEET 

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
Hankkeen tavoitteena oli tukea Victorian maalaistori –hankkeen tavoitteita aineellisten ja aineettomien 

investointien kautta. Laajemmin hanke liittyy Victoriantorin kehittämispyrkimyksiin. Tori valmistui 

vuonna 2011, mutta harvinaislaatuisuudestaan huolimatta se oli jäänyt autioksi paikaksi, joka toimi 

lähinnä kävelijöiden ja pyöräilijöiden kauttakulkupaikkana. Victoriantori on Tornion ja Haaparannan 

yhteinen rajatori, jollaiset ovat maailmankin mittapuulla harvinaisia. Torista erikoisen tekee myös se, että 

torin eri puoliskot sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä. Tätä seikkaa on hyödynnetty menestyksekkäästi 

kaupunkien yhteisessä uudenvuodenjuhlassa, joka on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi 

tapahtumaksi. Muina aikoina tori on kuitenkin ollut lähinnä Rajalla –kauppakeskuksen unohdettu 

takapiha. 

Victoriantorin elävöittäminen ja tunnetuksi tekeminen ovat tavoitteita, joilla on merkitystä Tornion 

kaupunkikuvan ja imagon kannalta. Torilla on sen harvinaislaatuisuuden vuoksi myös matkailullista arvoa, 

sillä rajan esille tuominen on noussut Tornion matkailun masterplan –työssä yhdeksi kaikkein 

keskeisimmäksi matkailuteemaksi. 

Torihankkeet liittyvät myös pyrkimyksiin tukea pienyrittäjiä, sillä käsityö- ja elintarviketuottajille haluttiin 

tarjota ilmainen myyntipaikka keskeisellä kaupunkialueella. Myyntipaikoista hyötyvät kaikki ikään ja 

tulotasoon katsomatta, sillä myyjäksi voi alkaa kuka tahansa. Tori tarjoaa myös esimerkiksi 

urheiluseuroille mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja hankkia tuloja. Elävä tori on koko ympäröivän 

alueen etu. 



 

b. Hankkeen tavoitteet 
Myyntipöydät, siianpaistokota tarvikkeineen, tulisija, sähköinen varausjärjestelmä sekä 

kolmiomittauslaite suunniteltiin tukemaan torin elinvoimaisuutta ja aktiivista torielämää. 

Investointihankkeen tavoitteena oli myös osaltaan vakiinnuttaa toritoiminta Torniossa.  

Kylien elintarvike- ja käsityötuottajille haluttiin tarjota pysyvä myyntipaikka yhdeltä pohjoisen parhailta 

myyntipaikoilta. Jotta tori olisi mahdollisimman monen hyödynnettävissä, haluttiin myyjille tarjota 

ilmaiset myyntipaikat ja mahdollisuus käyttää kaupungin myyntikalustoa eli hankkeessa teetettyjä 

toripöytiä.  

Torin elinvoimaisuuden kannalta koettiin tärkeäksi, että asiakkaat löytäisivät paikalle. Tori oli 

seitsenvuotisen historiansa aikana toiminut lähinnä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden läpikulkualueena 

Haaparannalle. Victoriantorilta puuttuivat esimerkiksi penkit ja ajanviettomahdollisuudet, joilla 

ohikulkijoita olisi saanut pysähtymään paikalla pidempään. Tästä syystä torin välittömään läheisyyteen 

hankittiin siianpaistokota, joka toimii kuntalaisten kokoontumispaikkana ja yhteisenä olohuoneena. 

Kolmiomittauslaitetta puolestaan käytettiin rekvisiittana Victorian maalaistori –hankkeessa esitetyssä 

pienoisnäytelmässä. 

Victoriantori investoinnit –hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin myös sähköinen varausjärjestelmä, 

jonka kautta torikauppiaat voivat helposti varata myyntipaikkansa. Näin myyntipöydän varaaminen 

onnistuu helposti mistä tahansa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

 

4.2 TOTEUTUS 

a. Toimenpiteet 
Hankkeen toimenpiteitä olivat toripöytien suunnitteleminen ja rakennuttaminen, siianpaistokodan 

teettäminen, torin varausjärjestelmän suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä astemittauskolmion 

teettäminen.  

 

b. Aikataulu 
Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.1.2017–31.12.2018. Hanke päästiin kuitenkin aloittamaan vasta 

22. marraskuuta 2017, koska investointihankkeen yhteydessä toteutettavan kehittämishankkeen 

projektipäällikön rekrytointiprosessi viivästyi. Investointihankkeessa suunnitellut hankinnat ja 

toimenpiteet ehdittiin kuitenkin tekemään ennen hankkeen suunniteltua päättymisajankohta. Tästä 

syystä investointihankkeelle ei enää haettu jatkoaikaa, vaikka näin päätettiinkin toimia 

kehittämishankkeen tapauksessa. 

Toripöydät valmistuivat kesäkuussa 2018. Torikausi käynnistyi jo toukokuun 12. päivä, ja ennen kuin uudet 

pöydät olivat valmiita, hyödynnettiin toritoiminnassa kaupungin olemassa olevaa kalustoa, joka oli 

teetetty erityisesti Peräpohjolan markkinoita varten. Astemittauskolmio valmistui jo aikaisemmin 

keväällä, ja sen kustannukset olivat mukana jo ensimmäisessä maksuhakemuksessa, joka jätettiin 

8.5.2018.  

Siianpaistokodan valmistuminen viivästyi, koska suunnitelmasta poiketen kodalle tarvittiinkin 

rakennuslupa. Kodan pohjapinta-ala ylitti 12 neliömetrin raja-arvon, jonka jälkeen asemakaava-alueella 

vaaditaan rakennuslupaa. Lupa saatiin lopulta 21. kesäkuuta. Kaupungin henkilöstö oli lomilla 

heinäkuussa, minkä lisäksi kodan toimittajalla oli heinäkuussa kiireisin sesonki, joten pystytys päätettiin 

toteuttaa vasta lomien jälkeen.  



 

Kodan pystytys tapahtui lopulta elokuun puolivälissä, minkä jälkeen hoidettiin vielä kodan maalaus, 

rappusten rakentaminen sekä itse grillin asentaminen. Kodan virallisia avajaisia vietettiin vasta lokakuun 

neljäs päivä Tornion syysmarkkinoiden yhteydessä. Kota ei siis ehtinyt valmiiksi torikauden aikana, mutta 

koska kodan käyttö ei ole toritoimintaan sidottua, ei viivästyksestä ollut merkittävää haittaa. Kotaa on 

mahdollista käyttää ympäri vuoden, ja se muistuttaa olemassaolollaan kuntalaisia talvikaudellakin siitä, 

että Victoriantorilla on kesällä elämää. Kodan paras käyttöaika on lisäksi pikemminkin keväällä ja syksyllä 

kuin kuumimpien kesähelteiden aikaan, joten tässäkään mielessä viivästys ei ollut ongelma. 

Torin varausjärjestelmän valmistuminen myöhästyi niin ikään kesälomien ja näytelmäaikataulujen 

myöhäisen varmistumisen vuoksi. Järjestelmää päästiin kuitenkin testaamaan elo-syyskuun aikana ja 

kokemuksia hyödynnetään kesällä 2019, jolloin myyntipaikkojen varaus muuttuu sähköiseksi. Varauksia 

otetaan kuitenkin edelleen vastaan myös sähköpostitse ja puhelimella, jos paikkojen varaus internetissä 

ei jostain syystä ole myyjälle mahdollista. 

 

c. Resurssit 
Hankkeeseen oli varattu 12 013 euroa tositteellisiin kuluihin. Rahalliset resurssit olivat riittävät ja 

suunnitellut hankinnat saatiin lopulta toteutettua budjetoitua summaa halvemmalla. 

Hankkeeseen ei varattu erikseen henkilöstöresursseja, vaan investointihankkeen toimenpiteet 

suoritettiin osana kehittämishanketta, johon varattiin yhteensä yksi henkilötyövuosi kahden vuoden 

aikana. Henkilöstöresurssi oli riittävä. Lisäksi hankkeen toteutuksessa apuna ja tukena olivat 

kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsenet, Leader Outokairan henkilöstö sekä Tornion kaupungin 

henkilöstö. 

 

d. Toteutuksen organisaatio 
Hankkeen toteuttaja oli Tornion kaupunki. Hankkeella ei hankesuunnitelman mukaisesti ollut omaa 

ohjausryhmää, vaan investointihankkeen etenemistä seurattiin kehittämishankkeen ohjausryhmässä. 

Kehittämishankkeen projektipäällikkö raportoi työstään sivistystoimen johtajalle sekä ohjausryhmälle.  

Ohjausryhmässä mukana olivat: 

 Ilkka Halmkrona, Tornion kaupungin sivistystoimen johtaja 

 Jarmo Lokio, Tornion kaupungin arkkitehti 

 Anne Anttila, Leader Outokaira Tuottamhan ry:n toiminnanjohtaja 

 Tomas Björnfot, Haaparannan kaupungin kasvustrategi 

 Petri Leinonen, pienyrittäjä Tornion Kukkolasta 

 Solbritt Innala, pienyrittäjä Haaparannan Nikkalasta 

 Jukka Kujala, Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja 

Lisäksi ohjausryhmässä oli mukana asiantuntijajäsenenä Tornion kaupungin Elämänlaatulautakunnan 

puheenjohtaja Hannu Alatalo. 

 

e. Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeelle myönnetty rahoitus oli yhteensä 17 520 euroa, josta julkista tukea oli suunnitelman mukaan 

68,57 prosenttia. Julkisesta tuesta EU-osuus oli 5 045,65 euroa ja valtion osuus 3 363,95 euroa. 

Outokairan Tuottamhan ry:n tarjoama kuntaraha oli 1 501,46 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus oli 

5 506,29 euroa ja se oli kokonaisuudessaan vastikkeetonta työtä. 



 

 

Rahoitus Budjetti 

EU 4 415,04 

Valtio 3 994,56 

Kuntaraha Outokaira 2 102,40 

Kuntaraha, kunnan 
oma 

1 501,71 

Yksityinen 5 506,29 

Yhteensä 17 520,00 

 

Kotaan hankittavan tulisijan materiaali- ja maalauskustannuksiin oli varattu budjetissa 1 000 euroa, mutta 

tämä summa oli epähuomiossa päätynyt budjetissa talkootuntien kohdalle ja sivuun varsinaisesta 

laskelmasta (kuva 1). Niinpä kyseistä tuhatta euroa ei ollut laskettu mukaan hankkeen 

investointikustannuksiin. Toripöytien suunnittelu ja valmistus toteutui kuitenkin suunniteltua 5 400 euroa 

halvemmalla, ja tulisijan ja huuvan hankinnasta aiheutuvat kulut pystyttiin kattamaan ylijääneellä rahalla. 

 
Kuva 1. Tulisijaan varattu summa oli jäänyt budjetin ulkopuolelle. 

 

Tulisijan suunnitteluun ja mitoitukseen oli tarkoitus tehdä 700 euron arvosta vastikkeetonta työtä. Tulisija 

saatiin kuitenkin täysin valmiina, joten talkootunteja ei kertynyt. Koska hanke muutoin toteutui 

lähestulkoon suunnitelmien mukaisesti, ei puuttumaan jäänyttä vastikkeetonta työtä pystytty 

korvaamaan muualla tehdyillä ylityksillä. Suunnitellun 5506,54 euron sijaan vastikkeetonta työtä kertyi 

kokonaisuudessaan 4905 euron arvosta. Tositteellisia kuluja hankkeessa kertyi kaiken kaikkiaan 11 427,04 

euron arvosta, kun hankesuunnitelmassa tähän oli varattu 12 013,46 euroa. Vastikkeettoman työn 

alituksen vuoksi tositteellisia kuluja voidaan kuitenkin hyväksyä vain 10 701,10 euroa. Ylimääräiset 

tositteelliset kulut jäivät Tornion kaupungin kustannettaviksi. 

 



 

Kustannukset Budjetti Toteutuma Tulos 

Toripöydät 5 400 4 626,80 773,20 

Varausjärjestelmä 1 800 1 800,00 0,00 

Siianpaistokota + tarvikkeet 3 850 4 036,53 -186,53 

Astemittauskolmio 963,71 963,71 0,00 

Yhteensä 12 013,71 11 427,04 586,67 

 
 

Suunnitelma Toteutuma Osuus 

Kustannukset 12 013,71 11 427,04 95 % 

Yksityinen rahoitus 5 506,29 4 905 89 % 

Hyväksyttävät 
kustannukset 

 10 701,81 
 

Alijäämä  
 

725,234 

 

f. Raportointi ja seuranta 
Victoriantori investoinnit- hankkeella ei ollut erillistä ohjausryhmää, joten sen tuloksia seurattiin 

kehittämishankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi tuloksia seurattiin vuosittain täytettävän seurantaraportin, 

sekä maksuhakemuksen kautta. Hankkeen toteutus kesti kokonaisuudessaan vuoden ja yhden 

kuukauden, joten raportointia ohjausryhmälle tehtiin vähän. Kehittämishankkeen projektipäällikkö 

seurasi investointihankkeen toteutumista kaiken aikaa ja informoi tarvittaessa esimiestään tuloksista.  

g. Toteutusoletukset ja riskit 
Investointihankkeen hankesuunnitelmassa ei ollut tunnistettu lainkaan riskejä hankkeen toteutuksessa.  

Kehittämishankkeen projektipäällikkö ei ollut mukana hankehakemuksen tekemisessä. Hankkeen 

vetäjäksi suunniteltu henkilö ei voinut ottaa paikkaa vastaan, mikä aiheutti muun muassa hankeaikataulun 

viivästymistä. Yksi suurimpia riskejä hankkeen toteutukselle on yleisesti henkilöstön vaihtuminen tai se, 

ettei hankkeelle löydy sopivaa vetäjää. Koska kyse oli kaksivuotisesta puoliaikaisesti työsuhteesta, tämä 

riski oli olemassa.  

Vastikkeettoman työn määrää on vaikea määritellä ennakkoon. Tämä riski realisoitui hankkeessa, kun 

tulisijan suunnitteluun ja mitoitukseen ei käytettykään vastikkeetonta työtä. Toinen suuri riski on 

yllättävät kustannukset. Myös tämä riski toteutui osittain, kun tulisijan kustannukset olivat jääneet pois 

hankkeen kokonaisbudjetista. Kaikeksi onneksi tulisija pystyttiin rahoittamaan pöytien teettämisestä 

ylijääneellä summalla.  

Koska hankkeen aloitus viivästyi, oli olemassa riski myös siihen, että hankesuunnitelman tekemisen 

aikoihin pyydetyt tarjoukset eri hankinnoista eivät olisi enää olleet voimassa. Tarjousten voimassaoloaika 

oli korkeintaan pari kuukautta, mutta viivästymästä huolimatta hankinnat saatiin tehtyä suunniteltuun 

hintaan. Aloituksen viivästyminen olisi myös voinut johtaa tilanteeseen, jossa kaikkia suunniteltuja 

toimenpiteitä ei olisi ehditty toteuttaa ennen hankkeen päättymistä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on vaikea arvioida, millaisia toimenpiteitä hankkeen läpiviemiseksi 

vaaditaan. Esimerkiksi kodalle ei suunnitelmaan mukaan tarvittu rakennuslupaa, mutta kodan pohjapinta-

alaa ei ollut otettu huomioon kysymykseen vastatessa. Rakennusluvan hankkimisesta aiheutui 

ylimääräinen kustannus, minkä lisäksi lupaprosessi viivästytti kodan pystytystä. 



 

4.3 YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Tornion kaupunki, Timapuu Oy Marttila, Polar Metalli Oy, Crea 

Oy, Ilmari Andersson, Studio Muotopuoli, Pihapalvelu Viippola Oy, Haaparannan kaupunki, Leader 

Outokaira Tuottamhan sekä Lapin ammattikorkeakoulu.  

Timapuu Oy rakensi ja toimitti grillikodan, joka oli hankehakemuksessa nimetty siianpaistokodaksi. 

Grillikodan tulisijan ja huuvan toimitti keminmaalainen Polar Metalli Oy. Alkuperäisestä suunnitelmasta 

poiketen tulisijan saatiinkin ostettua valmiina, joten sen suunnittelu ei kerryttänyt talkootunteja. 

Siianpaistokodan pohjatöistä vastasi Pihapalvelu Viippola Oy. 

Toripaikkojen varaussivuston toimitti torniolainen Crea Oy, joka valikoitui tekijäksi siksi, että he suostuivat 

tekemään sivuston koodauksen talkootöinä. Victorian maalaistori –hankkeessa esitetyn pienoisnäytelmän 

rekvisiitaksi tarkoitetun astemittauskolmion puolestaan valmisti paikallinen seppä Ilmari Andersson. 

Investointihankkeessa teetettiin myös toripöytiä, joiden suunnittelusta ja valmistuksesta vastasi Studio 

Muotopuoli (Esa Juntura). 

4.4 TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Victorian maalaistori –hankkeen ohjausryhmä arvio myös Victoriantori investoinnit –hankkeen 

toteutusta. Ohjausryhmä totesi 5.2.2019 pidetyssä kokouksessa, että he ovat tyytyväisiä hankkeen 

toteutukseen ja heidän näkemyksensä mukaan hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Erityisen 

hienoksi asiaksi koettiin se, että hanke toi yhteen useita eri toimijoita ja yhteistyö eri toimijoiden kesken 

oli toimivaa. Muun muassa kodan pystytys oli yhteinen ponnistus, jossa olivat mukana niin kaupungin 

rakennusvalvonta, kunnossapitoyksikkö, kodan toimittaja sekä maanrakennusurakoitsija. Ohjausryhmä 

oli myös tyytyväinen siihen, että kuntalaiset olivat löytäneet siianpaistokodan, ja kiinnostusta sen 

käyttöön oli syksyllä jo mukavasti. 

Investointihanke näkyi mediassa sisarhankkeensa kautta, mutta etenkin se sai julkisuutta kotauutisoinnin 

kautta. Kodasta julkaistiin juttuja paikallislehdissä, minkä lisäksi siitä käytiin tekemässä radiojuttuja. 

Grillikota on ollut esillä ainakin seuraavissa lehdissä: Lounais-Lappi, Kemi-Tornio ja Haparandabladet. 

Radiojuttuja ovat tehneet sekä Yle Kemi että Hertzilä.   

Siianpaistokota avattiin lokakuussa 2018 ja vuoden 2019 aikana sitä varattiin 9 kertaa, minkä lisäksi 

Tornion kaupunki hyödynsi kotaa uudenvuodenjuhlissa. Kaupunki ei ole kerännyt tietoa siitä, kuinka 

monta käyttäjää kodalla on kullakin kerralla ollut, mutta suuri osa varauksista oli yhdistysten tekemiä, 

joten voidaan olettaa, että käyttäjiä on tällöin ollut useita. Vuoden 2019 aikana varauksia on toistaiseksi 

tehty 7 kappaletta. Kylmä alkutalvi aiheutti muutamia peruutuksia, mutta kevätpuolella varaukset 

lisääntyvät taas hyvin todennäköisesti. Kotaa on lisäksi tarkoitus hyödyntää koulujen ja päiväkotiryhmien 

retkikohteena kevätpuolella. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotajuttu 3.10. ilmestyneessä 

Lounais-Lapissa. 

 

 

 

 



 

Juttu kodasta 10.10. ilmestyneessä Kemi-Tornio – lehdessä.  

Kotajuttu lokakuussa ilmestyneessä Haparandabladetissa. 

Kota mukana 21.11. ilmestyneessä Lounais-Lappi –lehdessä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotajuttu 28.11. ilmestyneessä Lounais-Lapissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisokanava Herzilän podcast grillikodasta. 

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

Kotaan on toivottu muun muassa istuinsuojia penkeille ja paristoilla toimivia valaisimia. Nämä lisäisivät kodan 

käyttömukavuutta, sillä keskeisestä sijainnistaan huolimatta kota on talvi-iltoina pilkkopimeä, ennen kuin 

tulisijaan saadaan valkea syttymään. Penkit ovat myös hyytävän kylmiä, joten jonkinlaiset lämmikkeet olisivat 

tarpeen. Käyttäjät ovat toivoneet myös puulaatikkoa, jonne voisi jättää käytöstä mahdollisesti ylijääneet 

polttopuut.  

Kota on tähän asti ollut nimetön, mutta Tornio päivien yhteydessä toukokuussa järjestetään nimikilpailu, 

jossa kuntalaiset saavat ehdottaa kodalle nimeä. Kilpailu tuo kodalle näkyvyyttä ja toimii samalla koko 

torialueen markkinointitempauksena. 

Varaussivustolta voi tällä hetkellä varata vain myyntipaikkoja, mutta mikäli käyttäjäpalaute on positiivista, 

voisi samaan järjestelmään lisätä myös muita kaupungin varattavissa olevia palveluita ja tuotteita. 

Kuntalaisille on yksinkertaista, että kaikki palvelut löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. 



 

Victoriantori investoinnit –hankkeen jatkotoimenopiteitä ei voi erottaa Victorian maalaistori –

kehityshankkeen tavoitteista ja toteutuksesta. Koska kehityshanke jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun, on 

investointihankkeen tulosten jatkojalostaminen taattua ainakin vielä vuodella eteenpäin. Kesän 2019 

suunnittelussa ja toteutuksessa tukena ovat edelliskesän kokemukset sekä syksyllä 2018 kerätty 

kävijäpalaute. Palautetta kerätään myös tulevan torikesän aikana ja jälkeen, ja toritoimintaa on mahdollista 

kehittää edelleen saadun palautteen perusteella. 

 


