Vanha vesitornirakennus toimii uuden Tuiranpuiston maamerkkinä ja siintää alueen saapumisreiteille punoen reitit yhteen puiston keskuskorttelille. Kangaspolkua pitkin kulkenut tärkeä kevyenliikenteen reitti on
ohjattu kulkemaan Tuiranpuiston läpi. Näin Schjerfbeck-koti ja Weikon koti liittyvät eheäksi osaksi Kuulovammaisten koulun korttelia, ja samalla puiston keskusosa saa enemmän läpiliikennettä ja käyttäjiä. Tuirantie korvautuu ja muuttuu Merikoskenkadun korttelipihaksi. Pihan autopaikoitus sijoitetaan pihakannen
alle, mahdollistaen viihtyisämmän piha-alueen.
Ulkoilureitti kiertää Tuiranpuiston ympäri ja sen varrelle on sijoitettu vaihtelevasti vapaa-ajan toimintaa,
mm. pohjoispuolella sijaitseva parkourpuisto ja kaupunkiviljelyn alue. Puiston kaakkoisnurkan Silmukkatorille laskeutuva silta yhdistää Itä- ja länsituiran näyttävästi, luoden tilallisen jatkumon, joka kytkee Tuiranpuiston ja Merikoskenpuiston yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Silta on myös näyttävä kaupunkikuvallinen kiintopiste ja porttiaihe saavuttaessa keskustasta Tuiraan.
Tuiranpuiston keskellä sijaitsevien rakennusten korttelia on täydennetty kahdella lisärakennuksella.
Lisärakentamisella ja maanpinnan käsittelyllä syntyy puiston keskelle eheämpi kortteli, joka tarjoaa suojaisan ja kiinnostavan paikan erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja festivaalikäyttöön. Erilaisia
vuokrattavia kulttuuritoimitiloja, gallerioita, taidetiloja ja käsityöpajoja voisi sijoittaa korjattuihin rakennuksiin. Paikan kiintopiste, vanha vesitorni voisi toimia kahvilana, ja viereinen ruokalarakennus voitaisiin
korjata esimerkiksi kokkikouluksi, jossa voidaan yhdistää ruoanlaiton ja kaupunkiviljelyn ajatuksia. Lassin
päiväkodin toiminnan voisi sijoittaa Schjerfbeck-kodin ja Weikon kodin kanssa samaan koulukortteliin. Tällöin päiväkotilaiset pääsivät nauttimaan synergiaeduista koululaisten ja hoitokotilaisten kanssa,
kuitenkin puiston välittömässä läheisyydessä.
Puiston luonne ja historia on pyritty pitämään ennallaan. Ympäröiviä kortteleita täydentämällä puisto
saa dynaamisemman muodon, ja rakennusmassojen ohjaamana puiston keskusta saa enemmän huomiota ja arvoisensa käyttöasteen. Täydennysrakentaminen luonnollisesti myös lisää puiston käyttöastetta yhdessä uuden kevyenliikenteen väylän kanssa. Koskitien korttelien viihtyvyyden lisäämiseksi Koskitie
muutetaan luonteeltaan hidaskaduksi. Hoivakoti Tuirankartanon täydennysrakentaminen parantaa
Hoivankodin piha-aluetta, samalla tarjoten lisää käyttäjiä uudistuneelle puistolle.
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