TUIRA HOSPITAL AREA IDEA COMPETITION
15.3.-7.5.2015 Metsäkylä

Rakeisuuskaavio ja lähestymissuunnat 1:5000

1. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Weikon koti)
2. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
(Schjerfbeck-koti)			
3. Varasto / autotalli
4. Ent. ruumishuone, nyk. käyttötarkoitus:
pieni kirjasto
5. Ent. laboratorio, vesitorni
nyk. käyttötarkoitus: tornikahvila ja näyttelytila

Liikennekaavio 1:5000

6. Ent. ruokala, ylihoitajattaren asunto,
nyk. käyttötarkoitus: ravintola, kahvila,
pitopalvelu, vuokrattava juhlatila
7. Ent. piharakennus
nyk käyttötarkoitus: Yhteisöllinen monitoimitalo,
jossa kulttuuritoimintaa eri ikäisille (taidepaja,
musiikki, kerhotoiminta)
8. Ent. kaupunginsairaala, nykyisin Lassin päiväkoti
9. Joogapaviljonki / liikuntakeskus, jossa saunatilat

10.-13. Vuokra-asuntoja sekä tuettua asumista 		
(tukipiste/-henkilökunta Weikonkodissa)
n. 4500 m² / 18 ap
14. Ent. Ylilääkärin asunto sekä piharakennus,
nykyisin kriisikeskus
15. Ent. hermosairaala, nykyisin neuvola
16. Ent. synnytyssairaala, nykyisin Tuiran mielenterveyskeskus
17.-19. Senioriasuntoja, vuokra-asuntoja

Rakennusten toiminnot 1:5000

20. Skeittipuisto
21.-23. Leikkialue, liikuntapuisto, pelikenttä
24. Puutarha / pienviljelyalue
25. Pelikenttä
26. Grillialue
julkinen liikenne
autoliikenne
tontille ajo
kevyt liikenne
bussipysäkki

asuinrakennus
kaupallinen toiminta
terveydenhuolto / palveluasuminen
päiväkoti
koulu
kulttuuri- / harrastustoiminta
muu rakennus

Yleissuunnitelma 1:1000

Suunnitelman tavoitteena on liittää Tuiranpuisto tiiviimmin osaksi Tuiran kaupunkirakennetta ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta sairaalaympäristöä kunnioittaen. Alueen puistomaista luonnetta on
pyritty kehittämään säilyttäen luonnonmukaista metsää mahdollisimman pitkälle ja sovittaen uudet toiminnot mahdollisimman luontevasti olemassa olevaan ympäristöön.

Alue on helposti saavutettavissa nykyisten julkisten liikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen reittien kautta. Myös
palvelut ovat hyvin lähellä, joten kaupallista toimintaa ei ole erityisemmin lisätty alueelle. Alueen näkyvyyttä on parannettu kehittämällä pääsaapumissuuntien reuna-alueita puistomaisemmiksi ja muuttamalla alueen reitistöä niin, että
se johdattelee ohikulkijoita peremmälle. Merikosken siltojen kautta tulevaa kevyttä liikennettä on pyritty ohjaamaan
Tuiranpuistoon muuttamalla Tuirantie jaetun liikenteen kaduksi ja luomalla Merikoskenkadun eteläisemmän suojatien kohdalta parempi yhteys alueelle.
Uusien toimintojen ja julkisten ulkotilojen suunnittelun perustana on ollut luonnonympäristön laadun parantaminen
sekä sosiaalisen diversiteetin korostaminen. Vaikka uudet asuinkerrostalot ovat enimmäkseen senioreille suunnattuja, alueelle on lisätty myös eri sukupolvien kohtaamispaikkoja. Luoteiskulman leikkialuetta on kehitetty eri ikäisille
suunnatuksi ja sen yhteyteen on lisätty skeittipuisto. Jalankulkuympäristön laatua on parannettu lisäämällä polkujen
varrelle levähdyspaikkoja sekä päällystämällä reitistö pyörätuoliystävällisellä tasaisella betonilaatoituksella.
Alkuperäiset, tyhjillään olevat rakennukset on suunnitelmassa esitetty korjattaviksi, ja niiden uudet toiminnot palvelisivat sekä alueen yhteisöä että ulkopuolelta tulevia. Vanha röntgenlaboratorio muutettaisiin tornikahvilaksi, ylihoitajattaren asunnossa palvelisi ravintola ja pitopalvelu ja vanhaan piharakennukseen tulisi kulttuuritoimintaa eri ikäisille,
muun muassa taidepaja sekä kerhotoimintaa. Entinen ruumishuone voisi toimia pienimuotoisena kirjastona, josta saisi
vapaasti lainata sekä lahjoittaa kirjoja. Loput alkuperäisistä rakennuksista säilyisivät ennallaan.

Alueleikkaus A - A 1:500

Aluesuunnitelma 1:500

Alueleikkaus B - B 1:500

Aluejulkisivu C - C 1:500

Aluesuunnitelma 1:500

