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2. Kulttuuri & urheilu
Keskiakseli jakaa kokonaisuuden teemallisesti kahteen
toisiaan täydentävään osaan; vanhan veturitallin ympärille
keskittyy kulttuurialan toimintoja ja uuden monitoimiareenan
yhteyteen puolestaan urheilutoimintoja

3. Vihreä vyöhyke
Kokonaisuus muodostaa läpikuljettavan vihreän ja
puistomaisen vyöhykkeen, joka yhdistää ratapihan eri puolet

Toimintojen sijoittuminen
Mittakaava 1:2000

Asuminen

1. Toiminnalliset kaaviot
Ylemmässä kaaviossa on esitetty kuinka pääasialliset toiminnot
jakautuvat alueelle ja alemmassa puolestaan kuinka paikkaan
saavutaan eri suunnista sekä millaisia liikennevirtoja alueella on

Työpaikat

Asukasliikenne
Työpaikkaliikenne
Asiakasliikenne

Palvelut

Huoltoliikenne
Kevytliikenne
Liikenne kannen alla

4. Päivänvalo
Päivänvalosta hyötyvät asuin- ja toimistotilat sijoittuvat
kokonaisuuden ylempiin kerroksiin ja alemmat kerrokset
puolestaan on osoitettu areena- ja salitiloiksi

Saapumissuunnat ja liikkuminen
Mittakaava 1:2000
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KAAVIOT

Takes two to tango

5. Näkymät

8. Synergia

Rakennusten massat on muotoiltu siten,
että niistä avautuvat näkymät eivät suuntaudu
kohti toisia rakennuksia

Suuressa kompleksissa useat eri toiminnot
jakavat keskenään yhteiset aulatilat
ja syntyy synergiaetu

6

6. Naapurialueet

9. Vaiheistus
3

Naapurialueet on huomioitu suunnitelmassa
sijoittamalla niiden läheisyyteen väljiä
viheralueita ja toisaalta kokoamalla korkea
uudisrakentaminen alueen keskelle

4
2

5

Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain,
jolloin ensimmäisenä valmistuvat julkiset päätilat
ja niiden jälkeen kerrostalorakennukset
yksi kerrallaan keskeltä kohti reuna-alueita

1

7. Energiatalous
Uudisrakentamisen volyymista suuri osa
sijoittuu pihakansien alle ja ylöspäin
mentäessä rakentaminen kevenee
näkymä
monitoimiareenaan

näkymä
konserttisaliin

10. Orientoituminen
Alueelle saavuttaessa kannen päältä avautuu
yhtäaikaisesti näkymä sekä monitoimiareenaan
että vanhan veturitallin kulttuuritiloihin

11. Tunnistettavuus
Veistoksellisesta rakennuskokonaisuudesta muodostuu
uusi mieleenpainuva tunnus Turun kaupungille
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