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Tiivistelmä

Diplomityössäni esittelen Turun ydinkeskustassa sijaitsevalle kauppahallin tontille tekemäni
ideasuunnittelman. Poikkeuksellinen korttelirakenne sekä potentiaali jatkokehittämistä varten
herättivät mielenkiintoni aluetta kohtaan. Suunnitelman pohjaksi olen tutkinut alueen taustoja
huolellisesti. Olen tehnyt diplomityöni Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimistolle. Diplomityöni tarkoitus on antaa ideoita alueen kehittämistä varten ja toimia
hyödynnettävänä aineistona kaavan valmistelussa.
Suunnitelmassani olen pyrkinyt luomaan kauppahallin tontille vetovoimaisen rakennuksen, joka
herättää mielenkiintoa ja houkuttelee ihmisiä paikalle. Suunnittelemassani rakennus koostuu
monenlaisista tilakokonaisuuksista. Rakennuksessa on liiketiloja, asuntoja, varasto-ja huoltotiloja sekä edellisiä tukevia pysäköinti- ja vapaa-ajan tiloja. Rakennus sijaitsee rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti tärkeiden ja suojeltujen rakennusten välittömässä läheisyydessä. Yhdessä kulttuurihistoriallisen ympäristön kanssa rakennus luo rikasta ympäristöä ja
kohtauspaikan kaupunkilaisille. Rakennus muodostaa vetovoimaisen kokonaisuuden kauppahallin ja Panimoravintola Koulun kanssa, mahdollistaen rakennusten vuorovaikutuksen keskenään.
Rakennus tiivistää ympäristöönsä nähden väljästi rakennettua korttelirakennetta, muodostaen
uusia mielenkiintoisia kaupunkitiloja. Rakennus liittyy Panimoravintola Koulun puistoon, aktivoiden puistoa sisäaulallaan sekä pihatorillaan vuorokauden ympäri. Lisäksi se antaa korttelin eteläosan tontille puitteet jatkokehittämistä varten ja mahdollistaa sen liittymiseen osaksi
suunniteltua kokonaisuutta.
Rakennuksessa yhdistyvät monet erilaiset toiminnot, luoden selkeän ja tehokkaan toiminnallisen kokonaisuuden. Rakennuksen kellarikerrosten huolto- ja pysäköintitilat palvelevat ylempien
kerrosten sekä naapurirakennusten liiketiloja tehokkaasti. Erilaisten liiketilojen, ympäröivien
rakennusten ja vapaa-ajan palveluiden muodostama keskittymä palvelee kaupunkilaisten lisäksi, ylimpien asuinkerrosten asukkaita.
Rakennuksen arkkitehtuuri tulee voimakkaasti esiin kaupunkikuvassa. Rakennuksen mutkitteleva muotokieli luo vastakohdan kauppahallin hyvinkin suoraviivaiselle ja symmetriselle rakennusmassalle. Rakennuksen patinoitu ja perforoitu, kuparinen pintarakenne sekä lasiset liittymät,
yhdistävät sen tyylikkäästi punatiiliseen kauppahalliin. Kirkkaan valoisat, selkeät aulat sekä
pihat muodostavat rakennuksen massiiviselle ja karkealle kupariseinälle kontrastin. Rakennusmateriaalina patinoidun kuparin vihreä toimii vastavärinä kauppahallin punaiselle tiilijulkisivulle, pyrkien korostamaan kauppahallin julkisivumateriaalin tuntua. Lisäksi patinoitu kupari luo
rakennukselle arvokkaan olemuksen, Panimoravintola Koulun, kauppahallin sekä KOP-kolmion
kaltaisten arvorakennusten seurassa.
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Abstract

This thesis is based on a concept plan located on a Market Hall´s site in Turku city center. I was
fascinated by the site because of the exceptional structure of the city block and the potential it
offers for further development. I have studied the background of the area in detail. This design
work has been carried out for the City Planning Office of the Environmental and City Planning
Department of Turku. The purpose of this thesis is to give ideas for further development of the
area and act as material to be used when developing the master plan.
In my design work I have tried to create a building which arouses interest and attracts people.
In my design the building consists of several different space entities. There are premises for
business, apartments, storage and maintenance as well as parking and leisure areas. It is located in the immediate vicinity of important and protected buildings which are architecturally,
culturally and historically significant. Together with the culturally and historically significant
environment, the building creates a meeting place for the citizens. The building makes an attractive whole together with the Market hall and the brewery restaurant Koulu, which allows the
buildings to interact with each other. The building seals up the loosely built block structure, thus
creating new inspiring urban spaces. The building’s hall and square spread out to be a part of
the brewery restaurant Koulu’s garden around the clock. In addition it also gives the southern
part of the site settings for further planning and enables it to be viewed as a part of the designed whole.
Several different functions in the building create an explicit and efficient whole. The basement
floor’s maintenance - and parking spaces serve the upper floor and neighboring business premises efficiently. Together the different kinds of business premises, surrounding buildings and
leisure facilities serve not only the citizens but also the inhabitants of the building.
The architecture of the building emerges strongly in the cityscape. The twisting building mass
creates a contrast to the really linear and symmetrical building mass of the Market Hall. The
perforated and patinated copper surface structure and the glass interfaces connect the building
in an elegant way to the red brick walls of the Market Hall. The bright and lucid halls and yards
create a contrast to the massive and coarse copper walls of the building. The patinated copper
green works as a complementary color to the red brick wall of the Market Hall, emphasizing
thus the feel of the facade material. In addition the patinated copper gives the building an air
of distinction among such distinguished buildings as the brewery restaurant Koulu, Market Hall
and KOP-kolmio.
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1 JOHDANTO
Diplomityössäni käyn läpi lyhyesti Turun ja kauppahallin ympäristön historiaa. Esittelen suunnittelualueen läheisyydessä olevia merkittävimpiä rakennuksia. Käyn läpi alueen
suunnittelutilanteen ja sen pohjana toimineen kaavoitushistorian. Tietojen avulla pyrin
kuvailemaan ympäristön muodostumista ja syitä tiiviin kaupunkirakenteen ympärillä vajaakäyttöiseksi jääneen alueen syntyyn. Suunnittelualuetta esitellessäni, olen pyrkinyt
kuvailemaan rakennusten yleisilmettä, suhdetta kaupunkirakenteeseen ja rakennusten
muodostamien tilojen luonnetta.
Suunnitteluosassa esitän alueesta tekemäni analyysin ja konkreettisen suunnitelman
kauppahallin ja Panimoravintola Koulun tontille rakennettavasta rakennuskompleksista.
Käyn läpi suunnittelutyössäni esiin tulleita ongelmia ja haasteita, pyrkien löytämään niille
suunnitelmassani ratkaisun.
Suunnittelualue sijaitsee Turun ydinkeskustan alueella, tontilla jolla sijaitsee Turun keskustan ensimmäinen kauppakeskus, kauppahalli. Kauppahallin lisäksi tontilla sijaitsee
kauppahallin toiminnalle välttämättömiä tiloja. Kauppahallin viereen muodostuneen huollon ja asiakaspaikoituksen muodostama alue on yhä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa
jäänyt vajaakäyttöiseksi ympäröivään kaupunkikuvaan nähden. Yhä tiivistyvä kaupunkirakenne on asettanut paineita tontin jatkosuunnittelua varten ja sen tehokkaampaan
käyttöönottoon. Tehokkaasti hyödynnettyjen Hansakorttelin ja KOP-kolmion naapuri on
jäänyt kehittämisessä osattomaksi. Kauppahallin tonttiin liittyvä Panimoravintola koulun piha-alue on koulutoiminnan päätyttyä toiminut ravintolan käytössä. Piha-alue liittyy
olennaisesti suunnittelualueeseen. Piha-alueen käyttöastetta on tarkoitus parantaa aktivoimalla piha-aluetta uudisrakennuksen toimintojen avulla. Kauppahalli sekä Panimoravintola koulu ovat molemmat rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia ja suojeltuja kohteita. Suunnittelussa olen pyrkinyt korostamaan niiden
merkitystä kaupunkikuvassa ja ottamaan ne osaksi suunnitelmaani. Alueen kehittäminen
ja hyödyntäminen on ajankohtaista, koska vanhat rakennukset vaativat lähitulevaisuudessa mittavaa remonttia. Rakennukset ovat päässeet huonoon kuntoon ja tarvitsevat
uutta paaluttamista ja se tekee koko korttelinpuolikkaasta joka tapauksessa suuren rakennustyömaan. Alueen maanomistussuhteet tuovat suunnitteluun omat haasteensa,
koska koulun ja kauppahallin tontit ovat kaupungin omistuksessa ja loppumaa on yksityisomistuksessa. Suunnitelmassani olen pyrkinyt huomioimaan myös naapuritonttien
tehokkaamman jatkokehittämisen. Kauppahallin pihalle on aiemmin esitetty suunnitelma
elokuvateatterin rakentamisesta. Suunnitelman pohjalta kortteliin on tehty asemakaavaehdotus. Kaupunkilaisten vastustuksesta johtuen kaupunginhallitus hylkäsi hankkeen.
Alue on edelleen vailla jatkosuunnitelmaa.
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01 Turun keskusta-alue

2 SUUNNITTELUTYÖN TAUSTAA
2.1 Turun keskusta-alue
Turku on Suomen vanhin kaupunki ja sen historia alkaa 1200-luvun alusta. Kaupunki on muodostunut Aurajoen alajuoksulle ja vuoteen 1812 saakka Turku oli Suomen pääkaupunki. Hyvät liikenneyhteydet loivat edellytykset kaupungin kehittymiselle. Kaupungin keskusta sijaitsi
aluksi tuomiokirkon vieressä joen itäisellä rannalla, mutta on vuosisatojen kuluessa siirtynyt
joen yli länsirannalle. Nykyinen keskusta-alue muodostuu ruutukaava-alueesta, jonka C. L.
Engel suunnitteli Turun palon jälkeen vuonna 1827. Silloisessa kaavassa rakennettu kaupunkialue rajautui pohjoisessa nykyiseen rautatiehen, idässä yliopistonmäkeen, etelässä itäiseen
Pitkäkatuun ja lännessä Turun linnaan (Ritva Liisa Pitkänen: Turku, keskiajan kaupunki)�����
.����
Ka���
dut ovat suhteellisen leveitä ja korttelinmuodostus on hyvin selkeä. Ennen Aurajoen merkitys
kuljetuskanavana ja kauppapaikkana oli erittäin suuri - tänä päivänä jokiympäristö toimii
erittäin vetovoimaisena virkistys- ja asuinympäristönä sekä erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Kaupankäynti on keskittynyt kauppatorin ja Puutorin alueille sekä niitä ympäröiviin
kortteleihin. Kaupunki on olemassaolonsa aikana palanut lukuisia kertoja, ja palojen jälkeen
kaupunkirakennetta on uudistettu.
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Vanhojen rakennusten välille on vuosien varrella rakennettu uutta ja on syntynyt historiallista
kerrostumaa. Ottamalla käyttöön kortteleiden sisäosia ja kattamalla ne on saatu aikaan vetovoimaisia kaupallisia ympäristöjä. Vuosien varrella on toteutettu liikenteellisesti erilaisia ratkaisuja,
joilla keskustan liikenne saataisiin joustavaksi. Tänä päivänä autoliikennettä keskustassa on rajoitettu siten, että Yliopistonkatu on muutettu kävelykaduksi ja Aurakatu – Eerikinkatu toimivat
keskeisiltä osiltaan joukkoliikennekatuina
2.2 Korttelin 9 historiaa
Kauppahalli sijaitsee Turun ydinkeskustan korttelissa 9. Kortteli 9 rajautuu koillisessa forumin
kortteliin (Kuva 09: kortteli 5), kaakossa hallintokortteliin (Kuva 09: kortteli 1), lounaassa asuintaloihin ja luoteessa Hansakortteliin (Kuva 09: kortteli 10). Hansakortteli on yli 150 liikkeestä
muodostuva Turun suurin kauppakeskus. Kauppakeskus koostuu useasta talosta, joiden väliin
on rakennettu koko korttelin kattava lasikatto. Forumin kortteli muodostuu korttelista, jonka
sisäpiha on katettu muodostaen kauppapihan. Hallintokortteli muodostuu kaupungintalosta, apteekkimuseosta, kaupunginkansliasta, Turun säästöpankintalosta ja niiden välissä olevista hajanaisista ja vajaakäyttöisistä rakennuksista. Alueesta on tarkoitus muodostaa design-, käsityö- ja
myymäläalue, eli ns. Fortuna kortteli.

03 Kauppahallin kauppakäytävä

02 Kauppahalli Linnankadulta

2.2.1 Kauppahallin historia
Turun varhaisesta historiasta ilmenee ainakin pari nykyistä hallityyppiä edeltänyttä kauppakeskittymää. Tällaisina “esihalleina” voidaan pitää Turun ensimmäisellä sillalla, Suurtorin jatkeeksi 1400-luvulla rakennetulla puusillalla sijainneita lihakauppiaiden puoteja, jotka toimivat vielä
1770-luvulla. Toinen basaarityyppinen esihalli syntyi 1830-luvun alussa, kun arkkitehti Pehr Johan Gylich suunnitteli Nikolaintorin, nykyisen Porthanin puiston pengerrykseen Itäiselle Rantakadulle pylväikön, johon kunnostettiin puoteja pääasiassa ruokatavaroiden kauppaa varten
(Henry Edman ja Harri Kalpa: Turun kauppahalli, Åbo saluhall).
Ajatus kauppahallin perustamisesta Turkuun lausuttiin virallisesti julki 4.9.1879. Kauppahallin
perustaminen Turkuun nähtiin tuolloin välttämättömäksi, koska kaupankäynti toreilla (Aleksanterintorilla ja kalasatamassa, kahvila Pinellan alapuolella.) oli pitkään ollut sekasortoista.
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Välityskauppa muodostui ongelmaksi, koska pölyiseltä ja siivottomalta torilta ostettuja ruokatavaroita välittäneet kauppiaat oli saatava pois toreilta katettuun basaariin hygieniasyistä. Hallin
perustamiseksi nimettiin komitea, joka päätti, että kauppahalli oli varattava pelkästään ruokatarpeiden kauppaa varten, koska juuri tämä eniten kärsi tavarankäsittelyn siivottomuudesta
torilla. Paikan valintaan vaikuttivat tontin keskeinen sijainti kauppatorin läheisyydessä ja rakentamiskustannukset. Rakentamalla halli korttelin sisään voitiin rakennuksen arkkitehtoninen
detaljointi keskittää päätyihin ja jättää pitkät julkisivut vähemmälle huomiolle. Näin hallista tuli
kapea ja se mahdollisti pääsyn halliin kahdelta kadulta sekä lisäksi mahdollisti aikanaan rakennettavat vaakahuoneen ja lihantarkastusaseman hallin sivuille (Henry Edman ja Harri Kalpa:
Turun kauppahalli, Åbo saluhall).

04 Kauppahallin rakennusvaiheita

Turun kauppahallia alettiin rakentaa tammikuussa 1895 ja se valmistui kesällä 1896. Kauppahallin suunnitteli Helsinkiläinen arkkitehti, professori Gustaf Nyström, joka oli suunnitellut aikaisemmin Helsingin kauppatorin hallin (Valmistui v.1889). Kauppahalli on 118,5 metriä pitkä,
16 metriä leveä ja 10,8 metriä korkea. Kauppahalli rakennettiin tiilipintaisena, basilikamallisena
rakennuksena. Päädyt detaljoitiin pyörökaarisin ikkuna-aukoin, segmenttikaarin ja rapatuin yksityiskohdin. Pitkät sivut olivat sileätä tiilipintaa, joita jäsentelevät pilasterit suorakaiteisine ikkuna-aukkoineen. Halliin rakennettiin 151 elintarvikkeiden myyntikojua ja erilliset altaat tuoreelle
kalalle. Modernia hallissa oli koksilla toiminut lämmitysjärjestelmä. Lisäksi kellarikerroksessa
sijaitsi myymäläpaikkojen varastot. Vuonna 1923 kauppahallin nykyisellä parkkipaikalla toimi
Turun uusi lihan- ja maidon tarkastusasema, jossa tarkkailtiin lihan ja meijerituotteiden laatua
(Henry Edman ja Harri Kalpa: Turun kauppahalli, Åbo saluhall). Talvi- ja jatkosodassa 29.1.1940
tapahtuneessa postitalon pommituksena tunnetutussa yllätyshyökkäyksessä kauppahallin ympäristöä tuhoutui, mutta kauppahalli selvisi vaurioitta (Lea-Kaarina Hallanvaara: Turun pommitukset talvisodan aikana). ����������������������������������������������������������������
Tarkastusasema purettiin 1976–78 kauppahallin remontin yhteydessä, jolloin tilalle rakennettiin 70 auton pysäköintialue sekä uusi huoltorakennus. Kauppahallin
lisärakennuksessa sijaitsevat nykyään yrittäjien huolto- ja toiminnalliset tilat.
Vanhat kauppahallit ovat osa kaupunkien kasvuun, kaupan kehittymiseen ja teollistumiseen
liittyvää kulttuuriperintöä. Turun kauppahalli on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Se
edustaa Helsingin vanhan kauppahallin rinnalla hallien varhaisinta vaihetta ja rikasmuotoista
tiiliarkkitehtuuria. Kauppahallit ovat edelleenkin merkittäviä kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja.
(Museoviraston lausunto, 11.9.2003)
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05 Panimoravintola Koulun julkisivu Eerikinkadulle

2.2.2 Panimoravintola Koulun historia
Koulun rakennus valmistui Svenska Fruntimmerskolanin käyttöön Kristiinankadun ja Eerikinkadun kulmassa 1889. Nimi muutettiin 1919, jolloin siitä tuli Svenska flickskolan i Åbo. Nimi ehti
muuttua vielä pariin kertaan: 1955 siitä tuli Åbo svenska flicklyseum ja 1966 Cygnaeus skola.
Uusrenessanssia edustavan rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehti L. Lindqvist ja rakennusylihallituksen arkkitehti F. Granholm. Talon esikuvana ovat olleet eurooppalaiset, erityisesti italialaiset renessanssipalatsit, joiden julkisivujäsentely toistuu fasadissa. Rakennuksen sisätiloissa
korostettiin juhlavuutta, erityisesti juhlasalissa, auloissa ja porrashuoneissa. Vuosien mittaan talossa on tehty korjaus- ja muutostöitä. Alkuperäiset piirustukset vastaavat täysin rakennuksesta
edelleen löytyviä tiloja. Nykyään koulun tiloissa toimii panimoravintola koulu, joka on Suomen
suurin panimoravintola (Sähköinen media: www.panimoravintolakoulu.fi.)

06 Panimoravintola Koulun sisätiloja

5

07 Viljo Revellin perspektiivikuva KOP-kolmiosta

08 Valokuva Kauppahallista ja KOP-kolmiosta

2.2.3 Muut merkittävät rakennukset
KOP-kolmio
Viljo Revellin (1910–1964) vuonna 1960 suunnittelema Kansallis-Osake-Pankin liikerakennus
eli KOP-kolmio valmistui Turun keskustaan päätorin laidalle vuonna 1964. Suunnitelma perustui
voittoon kilpailussa, joka edellytti runsaasti toimitiloja pankille sekä vuokratiloja myymälöiksi
ja toimistoiksi. Pyramidimaisesti ylöspäin kapenevan, yhdeksänkerroksisen talon kaksi ylintä
kerrosta ovat alaltaan muita pienempiä. Alin kerros ja kellari ovat pohjakaavaltaan miltei neliön muotoisia, ylemmät kerrokset ovat sen sijaan kolmion mallisia, mistä juontuu rakennuksen
kutsumanimi KOP-kolmio. Talon toisen kerroksen pohjamuodon kolmio täydentyy tavallaan neliöksi takana olevalla avoimella pysäköintipaikalla. KOP-kolmion betoninen, modernistinen ulkoasu erosi vahvasti aiemmasta rakennuskannasta. Modernistiselle arkkitehtuurille oli tyypillistä
irrottautua historian kerrostumista. Talo tuhosi tieltään suuren osan ympäristöään ja muutti
radikaalisti alueen toimintoja ja liikkumista. Torin läheisyydessä 1900-luvun alussa sijainneet
rakennukset olivat varsin matalia, pääosin alle kolmikerroksisia. Uudisrakennus tuhosi edeltään
muutaman yksikerroksisen rakennuksen, KOP:n entisen toimitalon ja tontilla sijainneen uusrenessanssityylisen yhteislyseon. Rakennuksessa korostui sen funktio pankin toimitalona, mutta
se toimi myös kauppakeskuksena. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi kahden kauppakäytävän
varrella erikoisliikkeitä. (Johanna Krappe 2003, artikkeli)
KOP-kolmio on Turun ensimmäinen ostoskeskus. Rakennuksen julkisivu on travertiinia. Talon
kantava rakenne on teräsbetonia, jossa välipohjien niskavasat ovat diagonaalisuunnassa näkyvissä. Ikkunat ovat kiinteitä ja metallikehyksisiä nauhaikkunoita ja ne on upotettu seinäpintaa
syvemmälle. Kauppahallin puoleinen seinä on suunnitelmissa jätetty ehjäksi pinnaksi. Kävelykadun puoleiset alimman kerroksen ikkunat toimivat näyteikkunoina, joista näkyy suoraan
liikkeisiin. Alun perin torin kulma oli rakennuspiirustuksissa jätetty avoimeksi (kuva 07). Alin
kerros jakautui tavallaan neljään kolmioon, joita lämmittämättömät kauppakäytävät rajasivat.
Kauppakäytävät leikkasivat toisensa kohtisuorasti rakennuksen keskellä. Rakennuksen arkkitehtuurin kannalta merkittävimpiä ovat olleet muutokset, jotka koskevat liikkumista. Suurin
osa muutoksista on tehty 1980-luvulla. Pääsisäänkäynti ja porrasjärjestelyt muutettiin. Kauppahallin puoleista aukotusta muutettiin lisäämällä näyteikkunoita ja ovia. Käytävät muutettiin
lämmitetyiksi vuonna 1981, samaan aikaan kun liikekäytävää laajennettiin. Kauppakujien poistaminen on muuttanut kaupunkilaisten reittejä vilkkaasti liikennöityjen katujen suuntaan, siis
päinvastoin kuin alun perin oli suunniteltu. Pääsy rakennukseen autolla on myös muuttunut. Kadun pysäköintipaikat on poistettu ja tilalla on linja-autopysäkkejä. Eerikinkatua ei saa enää ajaa
autoilla torille, eikä Eerikinkadun autoramppiakaan ole enää. (Johanna Krappe 2003, artikkeli)
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2.3 Suunnittelutilanne
C. L. Engelin laatima asemakaava toimii pohjana Turun keskustan kaavoituksessa. Turun kauppahallin tontti sijaitsee korttelissa 9, Turun ydinkeskustassa VII-kaupunginosassa. Kauppahallin
kohdalla (Kuva 09: kaavakartassa valkoinen alue) on voimassa keisarillisen senaatin vuonna
1897 vahvistama asemakaava. Naapurikaavat korttelissa 9 ovat vuosilta 1996 (KOP-kolmio) ja
1978.

09 Kaavakarttaote korttelista 9

10 C.L.Engelin laatima Turun asemakaava vuodelta 1828
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2.3.1 Carl Ludwig Engel, Turun asemakaava 1828
Turun asemakaava perustuu C. L. Engelin vuonna 1828 laatimaan asemakaavaan (Kuva 10).
Turun palon (1827) jälkeen Helsingin keskustan suunnittelija C. L. Engel laati kaupunkia varten
uuden, siihen aikaan muodikkaan ruutukaavan, jonka mukainen kaupungin keskusta on edelleenkin. Turun alkuperäisin asemakaava on keskiajalta, jolloin torit, linnat, kirkot, raatihuone ja
tiet määrittivät asutuksenkin asettumista. Turusta tuli uusien empire-suunnitelmien esimerkki
uudesta tavasta suunnitella tulipalolle arka kaupunki turvallisemmaksi. Klassismin kapea ja korkea katutila muuttui Engelin empiren mukaiseksi leveäksi ja matalaksi tilaksi tehden kortteleista
suljettuja. Kaupunkiin muodostui aukioita ja mäet jätettiin rakentamatta paloturvallisuussyistä.
(Ritva Liisa Pitkänen: Turku, keskiajan kaupunki)
2.3.2 Hylätty kaavasuunnitelma
Kauppahallin pihalle on kesäkuussa 1999 esitetty suunnitelma elokuvakeskuksen rakentamisesta. Elokuvakeskuksen lisäksi uudisrakennukseen oli suunniteltu pysäköintitiloja. Kauppahallin nykyinen huoltorakennus ja -piha oli suunniteltu jäämään uudisrakennuksen sisään. Lisäksi
suunnitelmassa esitettiin mahdollisuus liittyä Hansakortteliin maanalaista yhdyskäytävää pitkin.
Suunnitelma synnytti kuitenkin kaupunkilaisissa kovaa vastustusta ja parin vuoden kamppailun
jälkeen kaupunginhallitus hylkäsi hankkeen joulukuussa 2000. (Kuva 11)

11 Kauppahallin tontille esitetty ja hylätty kaavasuunnitelma
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3 SUUNNITTELUALUE
Turun kauppahallin tontti sijaitsee Turun ydinkeskustassa VII-kaupunginosassa, kauppatorin
tuntumassa. Tontti sijoittuu keskelle korttelia 9:n, joka rajautuu Eerikinkatuun, Linnankatuun,
Aurakatuun ja Kristiinankatuun (Kuva 09). Kortteli koostuu kuudesta tontista. Korttelin koillisosan tonttien 13 ja 14 alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996 ja tontilla 16, vuodelta
1978. Korttelin tonteilla 3, 4 ja 15 on voimassa keisarillisen senaatin vuonna 1897 vahvistama
asemakaava. Diplomityöni rajautuu pääosin Kauppahallin tontille (Tontti 15) sekä Panimoravintola Koulun tontille (Tontti 3).
3.1 Ympäröivä kaupunkirakenne ja ympäristö
Ruutukaava hallitsee Turun keskusta-aluetta, lukuun ottamatta sen lukuisia mäkiä. Engelin kaavassa paloturvallisuussyistä rakentamatta jätetyt mäet avaavat kauniita näkymiä rakennettuun
ympäristöön. Maisemallisesti tärkeitä ovat kaupungin mäet: joen itäpuoliset Yliopistonmäki,
Vartiovuori, Samppalinnanmäki ja Korppolaismäki sekä länsipuoliset Kakolanmäki, Puolalanmäki
ja Aninkaistenmäki. Mäkien välissä puikkelehtii Aurajoen jokilaakso, jonka ympärille kaupunkikeskusta on rakentunut. Kaupungin keskusta lepää syvässä savimaastossa joen penkereillä korkeiden mäkien keskellä. Viheralueet sijaitsevat pääasiassa mäillä, jokirannassa sekä ruutukaavan mukaisissa puistoissa. Kauppahallin tontti sijaitsee saviseen maastoon tiiviisti rakennetussa
ydinkeskustassa. Alue erottuu selkeästi väljemmin rakennettuna, kuin ympärillä olevat korttelit.
Rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa, vanhoista suojelluista rakennuksista uuteen rakennuskantaan.
3.2 Kauppahallin kortteli 9
Korttelin 9 tonteilla (Kuva 09, tontit) olevat rakennukset muodostavat hyvin erityylisiä kaupunkitiloja. Korttelin 9 tontit ovat kauppahallin tontti, Panimoravintola Koulun tontti, Tontin 4 muodostama suljettu piha-alue sekä tonttien 13,14 ja 16 muodostamaan KOP-kolmion liike-, toimisto- ja asuinrakennuskokonaisuus. Tonttien rakenne vaihtelee Panimoravintola Koulun avoimesta
ja väljästä tontista KOP-kolmion tiiviiseen ja korkeaan. Korttelin vaikutusalueella rakennusten
julkisivumateriaalit ja värit vaihtelevat huomattavasti muodostamatta mitään selkeää linjaa niiden suhteen. Myös rakennusten kerroskorkeuksissa on huomattavia eroja (1-9krs.). Selkeitä
räystäslinjoja ei tunnu muodostuvan ja rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa (Kuva 12).
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12 Viistokuva kauppahallin ympäristöstä

13 Ilmakuva korttelista 9
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14 Katunäkymä Eerikinkadulta

3.2.1 Kauppahallin tontti
Kauppahallin tontilla sijaitsee kolme rakennusta. Rakennukset ovat koko tontin halkaiseva kauppahalli, siihen liittyvä huoltorakennus sekä väliaikaiseksi tarkoitettu pienikokoinen liikerakennus. Kauppahallin sekä Panimoravintola Koulun pääjulkisivut pääsevät oikeuksiinsa, kun väliaikaiseksi tarkoitettu liikerakennus tai paremminkin mainittuna, liikeparakki sijoittuu katulinjassa
hieman taaksepäin vetäytyneenä kauppahallin ja Panimoravintola Koulun julkisivuihin nähden.
Liikerakennuksen kohdalla kävelytie on ylileveä, muodostamatta kuitenkaan aukiomaista tilaa.
Katutilaa on yritetty ottaa hyötykäyttöön liikerakennuksessa sijaitsevan ravintolan terassilla.
Rakennuksen takaosa rajautuu kauppahallin pysäköintialueeseen. Yleisilmeeltään liikerakennus
on huonokuntoinen. Kauppahalli halkaisee korttelirakenteen, muodostaen pääjulkisivunsa Eerikinkadulle ja Linnankadulle. Pitkä koko tontin ja korttelin halkaiseva rakennusmassa ikään
kuin jakaa korttelin kahtia. Toisella puolella korttelia on tiivis KOP-kolmion ja tonttien 14 ja 16
rakennusten muodostama kokonaisuus, joka rajautuu kauppahallin ja KOP-kolmion väliseen
kävelykatuun. KOP-kolmion ja kauppahallin välinen entinen palokuja on nykyään jalankulkuväylä. Kujan suunnittelussa on ollut ongelmia. Kuja on takapihamainen ja se ei enää ole vehreä
eikä sitä ole onnistuttu muuttamaan jalankulkijoita houkuttelevaksi reitiksi. Kauppahallin toisella puolella taas rakennukset sijaitsevat hajanaisesti, muodostamatta selkeää kokonaisuutta.
Kauppahallin myymälätilan alapuolella, rakennuksen kaakkoispäädyssä sijaitsee kellaritila, joka
toimii myymälätilojen varastoina.

11

15 Näkymä kauppahallin parkkipaikalta

16 Näkymä Linnankadulta

Tontille sisäänajo tapahtuu Linnankadun puolelta ja Linnankadun päätyyn on sijoitettu kauppahallin huoltorakennus. Huoltorakennuksessa sijaitsee yrittäjien toiminnalliset- ja huoltotilat.
Huoltorakennus on julkisivuiltaan umpitiiltä ja julkisivussa ei ole ikkunoita juuri lainkaan tilojen käyttötarkoituksen vuoksi. Huoltorakennuksen sisätilat on remontoitu kesällä 2009. Huoltorakennuksen olemus on luotaantyöntävä ja huoltoalue sekä tavaran vastaanotto sijaitsevat
rakennuksen ilmansuuntien kannalta turhankin hyvällä paikalla. Huoltorakennuksen ohi kuljettaessa saavutaan tontin keskellä sijaitsevalle pysäköintialueelle. Pysäköintialue muodostuu
Liikerakennuksen, kauppahallin ja huoltorakennuksen rajaamalle sisäpihalle. Pysäköintialue
on hyvin suosittu, sen sijainnista ja palveluiden läheisyydestä johtuen. Lisäksi aurinko lämmittää parkkipaikkaa iltapäivällä miellyttävästi ja se on tuulelta suojassa. Kauppahallin huoltorakennus sekä liikerakennus vastaavat kattokorkeudeltaan yksikerroksista liikerakennusta,
mutta kauppahallin komea korkea hallitila nousee kolmikerroksisen talon harjakorkeuteen.
Julkisivumateriaaleina rakennuksissa on punatiili.

18 Sisäänajo parkkipaikalle ja huoltopihalle

17 Näkymä Linnankadulta kauppahallin suuntaan

12

19 Näkymä kauppahallin parkkipaikalta Panimoravintola Koulun puistoon

3.2.2 Panimoravintolan tontti
Panimoravintola Koulun tontti muodostuu aikanaan toimineen koulurakennuksen aidatusta
piha-alueesta sekä koulurakennuksesta. Rakennus sijoittuu tontilla siten, että sen pääjulkisivu suuntautuu Eerikinkadulle ja noudattaa kauppahallin päätyjulkisivun linjaa. Panimoravintolan huolto toimii rakennuksen kauppahallinpuoleiselta sivustalta, pihan portin lähettyviltä.
Rakennuksen pääjulkisivun syvennyksiin on rakennettu pyöräparkit, jotka toimivat näillä paikoilla erityisen hyvin. Eerikinkadun suunnasta rakennus asettuu keskeisesti tontille ja aidattu
piha-alue muodostuu näin koulun takapihalle. Piha-aluetta vehreyttävät komeat puut, joista
vanhimmat ovat peräisin arkkitehti C.L. Engelin asemakaavan jälkeiseltä ajalta, 1820-luvun
lopulta. Pelkästään panimoravintolan käytössä piha-alue on ylisuuri ja talvella sen käyttöaste
on hyvin vähäinen. Kesällä piha-alue on hyvin suosittu ja aurinkoinen. Piha-alueen suuresta
koosta johtuen työntekijöiden paikoitus sijaitsee piha-alueen kauppahallin puoleisessa päädyssä, luvattomalla paikalla ja väljää pihaa on täydennetty erilaisilla funktioilla, kuten minigolfradalla. Pihan Kaakonpuoleinen pääty rajautuu Linnankadun ja Kristiinankadun kulmassa
olevan tontin (Tontti 4) rakennuksien muurimaiseen seinärivistöön.
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3.2.3 Muu korttelirakenne
Tontin 4 (Kuvat 09, 21, 22 ja 25) rakennukset rajaavat sisäänsä sisäpihan, jossa toimii ensimmäisissä kerroksissa sijaitsevien liikehuoneistojen huollot sekä tontin asuntojen parkkipaikat. Kulmatontin piharakennukset kääntävät selkänsä sekä koulun että kauppahallin tonteille,
muodostaen oman suljetun pihansa. Koulun tontin rajalla olevat piharakennukset toimivat
varastoina ja kauppahallin rajalla sijaitsee matala autotalli. Rakennusten pihapiiri on potentiaalinen jatkokehitystä varten. Se on viihtyisä ja suojaisa, mutta autopaikoituksesta ja huollosta johtuen koko piha on yhtä asfalttikenttää. Pihan niukasta koosta johtuen kaikki liikenevä
tila on käytetty pysäköintitarkoitukseen. Rakennusten kerroskorkeudet, julkisivumateriaalit
ja värit tontilla vaihtelevat paljon.

20 Näkymä puiston portista

21 Näkymä Linnankadulta kauppahallin suuntaan

22 Näkymä Linnankadulta korttelin Eteläosaan

23 Näkymä kauppahallin parkkipaikalta
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24 Panimoravintola Koulun julkisivu Linnankadulle

25 Tontin 4 rakennuksia

3.3 Suunnittelualueen liikenne
Autoliikennettä korttelin 9 läheisyydessä on rajoitettu siten, että Aurakatu ja Eerikinkatu
toimivat keskeisiltä osiltaan joukkoliikennekatuina. Katujen kävelytiet ovat hieman tavallista leveämmät ja liikkeet avautuvat suoraan kävelytielle. Linnankatu on vilkkaasti liikennöity, päivisin nelikaistaisena toimiva katu ja yön aikana paikoitus on sallittu toisella kaistalla.
Linnankadulla sijaitsee julkisen liikenteen linja-autopysäkkejä sekä sisäänajot kauppahallin
parkkipaikalle, KOP-kolmion yläparkkiin, kaupungintalon parkkipaikalle sekä joenpuoleisen
korttelin 1 huoltopihalle. Käytännössä korttelin 1 (Kuva 09) huolto tapahtuu kadulta, huoltopihan ollessa liian ahdas huoltoajoneuvoille. Kristiinankatu on selvästi rauhallisempi liikenteeltä
ja se toimii kaksikaistaisena katuna, jonka reunoilla sijaitsevat pysäköintipaikat. Pyörätiet sijaitsevat Yliopistonkadulla ja Läntisellä rantakadulla kiertäen korttelia. Koska suunnittelualue
sijaitsee ydinkeskustassa, liikkuminen tapahtuu enimmäkseen jalan. Isommat kävelykadut
sijaitsevat Kristiinankadun päässä, Yliopistonkadulla sekä Läntisellä rantakadulla, Aurajoen
varrella. Ruutukaavan mukaiset kadut sekä kauppakeskusten muodostamat kauppakäytävät
johdattelevat kulkijoita. Eerikinkadulla Hansakorttelin kauppakäytävien kolme sisäänkäyntiä
avautuvat suunnittelualueelle ja KOP-kolmion käytävät avautuvat kauppahallin kävelykadulle
sekä korttelin reunoilta, että keskeltä korttelia. Turun kaupungilla on korttelin 1 osalta jatkosuunnitelma (Fortuna korttelisuunnitelma). Korttelin on tarkoitus avautua keskustaa kohti kauppahallin korttelin suuntaan useammasta kohdasta. Kristiinankadulta suunnittelualue
avautuu koulun puistona, johon sisäänkäynti tapahtuu köynnöskasvien peittämän aidan portista suoraan koulun pihaan. Suunnittelualueella liikkumista tapahtuu myös rakennusten läpi.
Kauppahalli jakautuu pitkittäissuunnassa kahteen sisäkäytävään ja poikittaissuunnassa neljään. Panimoravintola Koulun pääsisäänkäynnistä avautuu käytävä rakennuksen läpi pihalle.
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4 SUUNNITELMA

4.1 Suunnittelutehtävän analysointi
Suunnittelutehtävää pohdiskellessani esiin nousi erinäisiä ongelmia ja haasteita. Analysoituani kaupunkirakenteellisia ja toiminnallisia lähtökohtia löysin seuraavia suunnittelun pääkohtia
ja tavoitteita.
1. Rakennuksen suhde kaupunkirakenteeseen
Rakennus sijaitsee Turun ydinkeskustassa, kulttuurihistoriallisten arvokkaiden ja suojeltujen
rakennusten välittömässä läheisyydessä, liittyen niihin toiminnallisesti. Rakennuksen tavoitteena on tuoda lisäarvoa ympäröiville arvorakennuksille ja pyrkiä korostamaan niiden roolia
kaupunkirakenteessa. Ympäröivä korttelirakenne poikkeaa tavanomaisesta ruutukaavakorttelista ja muodostaa omat haasteensa suunnittelulle. Kerros- / räystäskorkeuksiltaan ja julkisivumateriaaleiltaan hyvin vaihtelevaan kaupunkirakenteeseen liittyminen tuo omat haasteensa.
2. Kaupunkirakenteet tiivistäminen ja kehittäminen
Tavoitteena on ydinkeskustassa sijaitsevan väljästi rakennetun suunnittelualueen kaupunkirakenteen tiivistäminen, pyrkimällä säilyttämään ja kehittämään alueen hyviä puolia. Tarkoituksena on muodostaa alueelle uusia viihtyisiä tiloja, jotka korostavat alueella jo sijaitsevia
toimintoja. Mikä on suunnittelualueella tuhlailevasti tilaa käyttävien rakennusten rooli? Mahdollinen purkaminen ja tilojen korvaaminen? Miten koulun puistoa jatkokehitetään viihtyisäksi
ja tiiviiksi kokonaisuudeksi?
3. Toiminnot ja huolto
Suunnittelualueen toiminnot tulee järjestää siten, että tilat sijaitsevat tehokkaasti ja toiminnallisesti selkeästi. Huollon järjestäminen alueella on hyvin merkittävässä asemassa suunnittelussa. Pysäköinnin järjestäminen suunnittelualueen tonteilla on ratkaistava. Uusien ja
vanhojen tilojen yhdistäminen toiminnallisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.
4. Rakennuksen avautuminen kaupunkiympäristöön
Rakennus avautuu kaupungissa monesta eri suunnasta. Suunnittelussa tulee ratkaista, miten
takapihamaisia tiloja vältetään, koska rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla korttelissa. Rakennukselle muodostuu kolme pääjulkisivua, jotka erottuvat Linnan-, Kristiinan- ja Eerikinkaduilta. Millaisen suhteen rakennus aiheuttaa liittyessään olevaan kaupunkirakenteeseen?
5. Rakennuksen rooli kaupunkirakenteessa
Millainen rakennus tontilla toisi lisäarvoa kaupunkirakenteeseen? Mitä tiloja rakennuksessa
tulisi sijaita, jotta se toimisi kokonaisuutena historiallisten rakennusten kanssa? Millainen
rakennus olisi vetovoimainen kohde, lisäisi alueen mielenkiintoa ja kannustaisi investoimaan
ympäröivään kaupunkiympäristöön? Haasteena on uusien tilojen luominen, jotka mahdollistavat erilaisten kulttuurien kohtaamisen ja yhteistyön. Voisiko rakennus toimia eräänlaisena
kansalaisten kohtaamispaikkana, ympäri vuorokauden?
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26 Viistokuva suunnittelualueesta

27 Viistokuva alueen suunnitelmasta
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4.2 Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri
Suunnitelmassani olen pyrkinyt luomaan kauppahallin tontille vetovoimaisen rakennuksen,
joka herättää mielenkiintoa ja houkuttelee ihmisiä paikalle. Yhdessä kulttuurihistoriallisen
ympäristön kanssa rakennus luo rikasta ympäristöä ja kohtauspaikan kaupunkilaisille. Rakennus muodostaa vetovoimaisen kokonaisuuden kauppahallin ja panimoravintola koulun kanssa, mahdollistaen rakennusten vuorovaikutuksen keskenään. Rakennus liittyy panimoravintola koulun puistoon, aktivoiden puistoa sisäaulallaan sekä pihatorillaan vuorokauden ympäri.
Lisäksi se antaa korttelin eteläosan tontille puitteet jatkokehittämistä varten ja mahdollistaa
sen liittymiseen osaksi suunniteltua kokonaisuutta.
Rakennusmassa sijoittuu kaupungin ruutukaava-koordinaatistoon. Rakennusmassan näkyvin
osa sijoittuu pääasiassa nykyiselle kauppahallin tontille. Eerikinkadulta saavuttaessa, rakennusmassa on vetäytynyt kortteliin, korostaen sen kulttuurihistoriallisia naapurirakennuksia ja
muodostaen eteensä pienimuotoisen aukion. Linnankadun suunnalta rakennusmassa työntyy
katutasoon, vihjaten kauppakeskittymästä. Koulun puiston suunnalta rakennus avautuu isolla
aulatilalla. Aulatilan on tarkoitus toimia päivisin uudisrakennuksen ja kauppahallin yhteisenä
sisätorina sekä iltaisin tapahtuma-aulana. Aulatilan käyttäminen aktivoi korttelia ympärivuorokauden. Rakennuksen ylimmissä kerroksissa sijaitsevat urbaanit kaupunkiasunnot. Asuntojen ulkopihat sijaitsevat rakennuksen kolmannessa ja neljännessä kerroksessa. Pihatilat
nivoutuvat yhteen käytävillä sekä portailla muodostaen mielenkiintoisen tilaleikin. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta, joiden tilat muodostuvat pääasiassa rakennuksen huoltotiloista, sosiaalitiloista ja elokuvateatterista. Autopaikoitus ja sisäänajo on ratkaistu asiakaspaikoituksen osalta koulun tontilla kahdessa kerroksessa. Lisäksi alemmassa kellarikerroksessa
sijaitsevat asuntojen, liiketilojen ja panimoravintola koulun autopaikat.
Päädyin suunnitelmassani purkamaan uudisrakennuksen tieltä väliaikaiseksi tarkoitetun liikeparakkirakennuksen. Rakennus on kaupungin ydinkeskustaan epäsiisti ja kallista tonttimaata
pienellä koollaan tuhlaileva. Huoltopihan ja huoltorakennuksen näin myös sijaitsevan turhankin arvokkaalla paikalla tontin eteläreunassa. Pohdittuani huoltorakennuksen säilyttämisen
etuja ja haittoja, päädyin suunnittelemaan huoltorakennuksen tilat uuden huoltopihan yhteyteen kellarikerrokseen.
Rakennus on muodoltaan suorakulmio, josta on lohkaistu irti kappaleita siten, että se muodostaa mutkittelevan, nauhamaisen hahmon. Rakennuksen patinoidun kuparinen rakennusmassa sekä lasiset liittymät yhdistävät sen tyylikkäästi punatiiliseen kauppahalliin. Lasiset,
kirkkaat ja valoisat aulat sekä pihat muodostavat rakennuksen massiiviselle ja karkealle kupariseinälle kontrastin.
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28 Havainnekuva Panimoravintola Koulun pihalta

4.3 Toiminnot
Rakennuksessa monet eri toiminnot nivoutuvat yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Olen pyrkinyt jakamaan tilat osa-alueittain selkeiksi ja toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Rakennusta
voidaan lähteä tarkastelemaan sen ensimmäisen kerroksen isosta aulatilasta lähtien. Kauppaaula jakaa rakennuksen kolme alimmaista kerrosta kahteen osaan. Korkeaa aulatilaa reunustavat kahvilat ja ravintolat. Aulatilan kolmantena rajaavana päätynä on kauppahallin julkisivu
ja yksi sen sivusisäänkäynneistä. Toisessa päädyssä aulatila rajautuu isoon lasijulkisivuun,
joka avautuu Panimoravintola Koulun puistoon. Aulatila on luonteeltaan hyvin valoisa ja puolilämmin tila. Aula on päivisin luonnonvalon valaisemana ja iltapäivänä ilta-aurinko valaisee
aulaa sekä koulun pihaa. Illalla sisätilat hohkaavat valoa, luoden tunnelmaa koulun pihalle.
Päivisin aulatila toimii eräänlaisena kauppahallin ja uudisrakennuksen yhteisenä torialueena,
jota voidaan käyttää myös talvisin. Illalla aulatila on ravintoloiden juhla-, klubi- tai esiintymiskäytössä.
Aulatila jakaa alimmat kerrokset kahtia siten, että eteläiselle puolelle muodostuu kaksikerroksinen ostoskeskus. Ostoskeskuksen on tarkoitus toimia vetovoimaisena kauppakeskittymänä kauppahallin kanssa. Kauppahallin ja ostoskeskuksen väliin jäävä katettu käytävä toimii
samalla osittain kauppahallin ravintoloiden asiakaspaikkoina, koska kauppahallissa tilat ovat
rajalliset. Aulatilan pohjoispuolella aukeaa elokuvateatterin ns.”trailer-portaat”, jossa elokuvien mainokset pyörivät, houkutellen asiakkaita kellarin viihdekeskuksen suuntaan. Elokuvateatterin tilat ja niihin liittyvät liiketilat sijaitsevat kahdessa kellarikerroksessa rakennuksen
pohjoispäädyssä.
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29 Havainnekuva asuinkerrosten sisäpihalta

Kellarikerroksissa sijaitsee lisäksi rakennuksen henkilökunta-, huolto- ja pysäköintitilat. Lastauslaituri ja huoltotilat sijaitsevat keskeisellä paikalla ylemmässä kellarikerroksessa, josta on
hissiyhteys uudisrakennuksen liiketiloihin sekä suoraan kauppahallin varasto- ja liiketiloihin.
Kauppahallin vanhan huoltorakennuksen tilat ovat uudelleensijoitettu huoltotilojen yhteyteen.
Kauppahallin vanhan parkkipaikan pysäköintipaikat ovat järjestetty koulun pihan kannen alle
kahteen kellarikerrokseen. Ylimpien kerrosten asuntojen, panimoravintola koulun ja liiketilojen autopaikat on sijoitettu alimpaan kellarikerrokseen.
Rakennuksen ylimmät kolme kerrosta (kerrokset 3-5) ovat asuinkerroksia. Asunnot kietoutuvat rakennuksen läpi kulkevan ulkokäytävän ja sisäpihojen varrelle. Käytävä sisäpihoineen
muodostaa mielenkiintoisen ja vaihtelevan tilojen sarjan. Sisäpihat avautuvat neljännestä
kerroksesta kolmanteen erilaisin aukotuksin, valaisten alempaa kerrostasoa ja mahdollistaen
erilaisten pihakasvien kasvamisen läpi kerrostasojen. Asunnot ovat pääasiassa sisäportaallisia ja kaksikerroksisia. Pääasiassa asunnot muodostuvat kahdesta L-kirjaimen muotoisesta
vaakasuuntaisesta ja yhteen nivoutuvasta massasta. Asuinkerrosten yhteydessä kerroksittain
on myös työskentelytiloja.
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Rakennuksen pohjoispäädyssä kerroksissa 3-5, avautuu ulokkeena valoa hehkuva ikkunaseinä kohti keskustaa houkutellen asiakkaita ostoskeskukseen. Sisääntuloa korostaa torialue,
joka rajautuu kauppahallin ja Panimoravintola Koulun seiniin. Kolmannessa kerroksessa toimii kuntosali, jonka aulasta avautuvat upeat näkymät torille. Neljännessä kerroksessa toimii
päiväkoti, jonka ulkoilupiha sijaitsee sisäpihalla, palvellen asuntojen lapsiperheitä. Päiväkodin
ruokailutilana toimii viidennessä kerroksessa sijaitseva ja taloyhtiön kokouksia sekä juhlia
varten tarkoitettu kokoustila. Kokoustilan yhteydessä sijaitsee taloyhtiön saunaosasto takkahuoneineen.

30 Asuinkerrosten periaateleikkaus

31 Havainnekuva Kauppahallia ja uudisrakennusta yhdistävästä käytävästä

4.4 Materiaalit ja rakenteet
Rakennus on muodoltaan suorakulmio, josta on lohkaistu irti kappaleita siten, että se muodostaa mutkittelevan, nauhamaisen hahmon. Rakennuksen mutkitteleva muoto luo vastakohdan kauppahallin hyvinkin suoraviivaiselle ja symmetriselle rakennusmassalle. Patinoitu
ja perforoitu kuparinen julkisivumateriaali luo rakennukselle karkean olemuksen. Tämä rakennusmateriaali ja kauppahallin tiiliseinä luovat karun ja tyylikkäästi rakennuksia yhteen
liittävän valoisan käytävätilan. Asuntojen haitarimaisesti avautuvat ikkunoiden suojat luovat
julkisivuun mielenkiintoisen ja vaihtelevan pinnan. Karkeiden seinien vastakohtana toimivat
valoa hehkuvat isot lasiset ja lasirakenteiset seinät. Lasiseinät sulautuvat paikoittain kupariseinään silkkipainetun lasin jäljitellessä perforoitua kuparipintaa. Lasiset, kirkkaat ja valoisat
aulat sekä pihat muodostavat rakennuksen massiiviselle ja karkealle kupariseinälle selkeän
kontrastin. Kauppa-aulan seinäpinnat muodostuvat taustavalaistuista kirkkaista ja mattavalkoisista lasipinnoista.
Asuinkerrosten sisäpihoilla julkisivumateriaaleina käytetään pääasiassa patinoituja kuparilevyjä sekä betonisia seinäpintoja. Sisäpihojen betonipintoja on osittain käsitelty graafisella
betonilla, luoden näin pihoille omaleimaista ja urbaania olemusta. Sisäpihojen lattiapinnat
on käsitelty valkoisella betonilla. Kuparipintaisten parvekkeiden suojana toimivat perforoitua kuparipintaa jäljittelevät silkkipainetut parvekelasit. Parvekelasien avulla asukkaat voivat
säädellä yksityisyyttään.
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Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia ja kuparijulkisivu kannattaa itsensä, tukeutuen
kantaviin ulkoseiniin. Kauppa-aulan välipohja on kannatettu paksuin betonipalkein sekä -pilarein. Isot lasiseinät ovat myös rakenteiltaan lasiset, pyrkien luomaan aineettoman vaikutelman. Kupari on kestävän kehityksen näkökulmasta loistava julkisivumateriaali. Rakennuksen
kattomateriaalina on patinoidun kuparin värimaailmaan hyvin sopiva viherkatto.
Rakennus julkisivumateriaaleillaan ja olemuksellaan pyrkii erottumaan sitä ympäröivistä rakennuksista selkeästi, mutta kuitenkin nöyrästi. Rakennusmateriaalina patinoidun kuparin
vihreä toimii vastavärinä kauppahallin punaiselle tiilijulkisivulle, pyrkien korostamaan kauppahallin julkisivumateriaalin tuntua. Lisäksi patinoitu kupari luo rakennukselle arvokkaan
olemuksen, Panimoravintola Koulun, kauppahallin sekä KOP-kolmion kaltaisten rakennusten
seurassa.

32 Julkisivuprojektio ja osaleikkaus
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5 YHTEENVETO
Ympäröivä korttelirakenne muodostaa tavanomaisesta ruutukaavakorttelista selkeästi poikkeavan ympäristön. Kauppahallin tontin, Panimoravintola Koulun tontin sekä tontin 4 muodostama alue on Kerros- / räystäskorkeuksiltaan ja julkisivumateriaaleiltaan hyvin vaihtelevaa.
Alueen rakennusten korkeudet ovat selvästi matalampia, mitä ympäröivässä kaupunkirakenteessa. Miltei kaikilla rakennuksilla on toisistaan eroava julkisivumateriaali tai väri. Uudisrakennuksella on selkeä räystäslinja, jonka voi havaita monesta suunnasta liikuttaessa korttelin
ympäri. Sen on tarkoitus olla hyvin vaihtelevassa ympäröivässä kaupunkirakenteessa linjakkaasti ja selkeästi havainnoitava kokonaisuus.
Rakennus tiivistää väljästi rakennettua kaupunkirakennetta, tarkoituksena muodostaa alueelle uusia viihtyisiä tiloja. Rakennus sisältää runsaasti uusia tiloja käyttäen tontin tehokkaasti
hyväkseen. Aulatilat liittyvät ympäröiviin rakennuksiin mahdollistaen rakennusten vuorovaikutuksen. Sisäyhteys helpottaa liikkumista rakennuksesta toiseen. Uudet liiketilat lisäävät
alueen tarjontaa ja kiinnostusta. Korkean aulatilan iltakäyttö mahdollistaa ympärivuorokautisen tilan hyödyntämisen. Aulatila taas aktivoi toiminnallaan Panimoravintola Koulun puistoa
ympärivuotisesti, parantaen puiston talvikäyttömahdollisuuksia. Aulatilan avautuessa puistoon se samalla liittää kauppahallin julkisivun osaksi puiston ja aulatilan muodostamaa tilasarjaa.
Rakennusten liiketilojen huollon keskittäminen kellariin mahdollistaa tehokkaan huoltoalueen
muodostumisen. Huollon järjestäminen alueella on hyvin merkittävässä asemassa suunnittelussa. Huollon sijainti ja mahdollisesti vanhan huoltorakennuksen säilyttäminen olisi ohjannut
työtä hyvin eri suuntaan. Pysäköintitilojen sijoittaminen kellarikerroksiin, mahdollistaa maantasokerroksen liiketilojen käyttöön sekä Panimoravintola Koulun piha-alueen hyödyntämisen
puistoalueena jatkossakin. Pysäköintipaikkojen määrät olen pyrkinyt säilyttämään vastaavina
kuin lähtötilanteessa. Elokuvateatteri, kuntosali, päiväkoti sekä työtilat aktivoivat rakennusta. Ne palvelevat samalla yläkerrosten asuintiloja.
Rakennuksen arkkitehtuuri tulee voimakkaasti esiin kaupunkikuvassa. Rakennuksen on tarkoitus olla vetovoimainen ja herättää mielenkiintoa ohikulkijoissa. Rakennuksen vetovoimaisuutta olen pyrkinyt kasvattamaan julkisivumateriaaleilla, erilaisilla tilakokemuksilla ja avautuvilla näkymillä.
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4.5 Tilaohjelma
Rakennuksen bruttoala
Yhteensä 				

20395 brm2

Rakennuksen tilaohjelman mukaan
Yhteensä				

18705 m2

Yksilöity tilaohjelma:
Kauppa-aula						
Aulatila							
Tuulikaappi						

700 m2
690 m2
10 m2

Kauppakeskus Halli (Uusi kauppahalli)		
4350 m2
Aulatilat				
		
1050 m2
Ala-aula						
615 m2
Yläaula						
290 m2
Aulatilojen väliaikaisesti vuokrattavat alueet (pop up-tilat)
Ala-aula						
60 m2
Yläaula						
40 m2
Info ja vahtimestari 					
20 m2
Yleisön wc-tilat (sisältää inva-wc:n)			
25 m2
Kahvila- / ravintolatilat yht.				
Kahvilat ja ravintolat yhteensä				
- liittyvät kauppa-aulaan
Kahvila / ravintola 1 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 2 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 3 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 4 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 5 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 6 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 7 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 8 (2.krs)				
Aamukahvila (Pyhän Eerikin aukiolle)			
Aamukahvilan patio					
Asiakas wc:t						
siivouskomerot				
		

1750 m2
830 m2

Erikoisliikkeet
yht.					
Erikoisliikkeet (14 kpl), 1 kerros				
Erikoisliikkeet (10 kpl), 2 kerros				
Kauppakäytävä				
		
Kauppahallin erikoisliikkeitten ruokailutilat

1550 m2
750 m2
800 m2
490 m2

Elokuvateatteri				
Sali 1							
Sali 2							
Sali 3							
Proj. huoneet						
Konferenssitila						
Vaatesäilytys						
Lippuaula						
Lipunmyynti + kioski					
Trailer-näyttö portaat					
Etumyymälä, 1 kerros.					
Etumyymälän patio					
Galleria							
Sos.tilat							
Liiketila 1						
Liiketila 2						
Liiketila 3						
Liiketila 4						
Tavaran vastaanotto					

2130 m2
250 m2
150 m2
100 m2
45 m2
45 m2
15 m2
495 m2
155 m2
55 m2
70 m2
(50 m2)
185 m2
70 m2
85 m2
85 m2
85 m2
110 m2
80 m2

45 m2
60 m2
40 m2
70 m2
155 m2
170 m2
130 m2
160 m2
50 m2
(50 m2)
25 m2
15 m2

Asunnot (36 kpl)			
Asunnot, 3 kerros					
Asunnot, 4 kerros				
Asunnot, 5 kerros				

3185 m2
795 m2
1110 m2
1280 m2

Asuntojen yhteistilat					
Ulkovälinevarastot					
Kuivaushuoneet					

310 m2
80 m2
30 m2
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Irtaimistovarastot (VSS)					
Varasto (Lastenrattaat yms.)				

185 m2
15 m2

Työtilat						
3, 4 ja 5 kerros

140 m2

Kuntosali						
Liikuntasali						
Pukuhuone N						
Pukuhuone M						
wc:t N/M						
Kylpyhuoneet N/M					

430 m2
350 m2
20 m2
20 m2
20 m2
20 m2

Lastentarha						
Opetus- ja ryhmätyöskentelytilat				
Opetus- ja ryhmätyöskentelytilat			
Päiväunihuone						
Päiväunihuone						
Säilytyslokerot						
Säilytyslokerot						
Pesuhuone / WC						
Pesuhuone / WC					
Sos.tila, säil.lokerot ja pyykinpesu			
SK ja kuraeteinen					
Käytävä						
Saunaosasto ja taloyhtiön kokoustilat		
Kokous ja ruokailutila
(päivällä tarhan ruokailutila)		
		
Keittiö					
		
Saunaosaston takkahuone			
Pukuhuone					
WC:t						
Pesuhuone ja sauna				

335 m2
70 m2
70 m2
30 m2
30 m2
15 m2
15 m2
10 m2
10 m2
10 m2
5 m2
70 m2
285 m2
95 m2
30 m2
110 m2
15 m2
10 m2
25 m2

Henkilökunnan tilat				
Toiminnan johtaja				
Toimisto, viestintä ja markkinointi			
Neuvottelu 						
Tulostus / kopiointi					
Vahtimestari						
Keittiö						
Henkilökunnan taukotila			
		
Henkilökunnan sosiaalitilat (VSS)				
Kuivaushuone					

735 m2
20 m2
20 m2
30 m2
20 m2
20 m2
30 m2
200 m2
380 m2
15 m2

Sosiaali- ja kiinteistöhuolto		
Kiinteistövarasto 			
Jätetila					
Siivouskeskus				
Kiinteistöhuollon työvälineet			
Väestönsuoja (tilaan sij. tilaohjelman mukaisia tiloja
Huoltopiha 					
Tavaran vastaanotto ja säilytys			
Tavaran lajittelu				
		
Siivousvälinevarasto				
Vaunujen pesu				
		
Luuvarasto					
Lihanpaloittelu				
Lihajäähdyttämö					
Kalavarasto					
Broilerivarasto				
Pakastevarasto				
Uudet työtilat / 9kpl				
Kauppahallin työtilat / 6kpl			

1665 m2
25 m2
125 m2
35 m2
15 m2
(395 m2)
555 m2
210 m2
155 m2
10 m2
10 m2
30 m2
105 m2
185 m2
15 m2
15 m2
20 m2
75 m2
80 m2

Pysäköinti				
3545 m2 / 139 ap
Ylempi kellarikerros			
1010 m2 / 40 ap
Alempi kellarikerros			
2535 m2 / 99 ap
Pysäköinti ratkaistaan kauppahallin sekä ravintola koulun tontilla.			
Tekniset tilat					
405 m2
IV-konehuone					
310 m2
Lämpökeskus				
20 m2
Sähkökeskus				
15 m2
Telekeskus					
30 m2
ATK-keskus						
30 m2
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TILAOHJELMA
Rakennuksen bruttoala
Yhteensä 				
Rakennuksen tilaohjelman mukaan
Yhteensä				

20395 brm2
18705 m2

Yksilöity tilaohjelma:
Kauppa-aula						
Aulatila							
Tuulikaappi						

700 m2
690 m2
10 m2

Kauppakeskus Halli (Uusi kauppahalli)		
4350 m2
Aulatilat				
1050 m2
Ala-aula						
615 m2
Yläaula						
290 m2
Aulatilojen väliaikaisesti vuokrattavat alueet (pop up-tilat)
Ala-aula						
60 m2
Yläaula						
40 m2
Info ja vahtimestari 					
20 m2
Yleisön wc-tilat (sisältää inva-wc:n)			
25 m2

LEIKKAUS B - B

1:500

Kahvila- / ravintolatilat yht.				
Kahvilat ja ravintolat yhteensä				
- liittyvät kauppa-aulaan
Kahvila / ravintola 1 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 2 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 3 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 4 (1.krs)				
Kahvila / ravintola 5 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 6 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 7 (2.krs)				
Kahvila / ravintola 8 (2.krs)				
Aamukahvila (Pyhän Eerikin aukiolle)			
Aamukahvilan patio					
Asiakas wc:t						
siivouskomerot				
		

1750 m2
830 m2

Erikoisliikkeet yht.					
Erikoisliikkeet (14 kpl), 1 kerros			
Erikoisliikkeet (10 kpl), 2 kerros			
Kauppakäytävä				
		
Kauppahallin erikoisliikkeitten ruokailutilat

1550 m2
750 m2
800 m2
490 m2

Elokuvateatteri				
Sali 1							
Sali 2							
Sali 3							
Proj. huoneet						

2130 m2
250 m2
150 m2
100 m2
45 m2

45 m2
60 m2
40 m2
70 m2
155 m2
170 m2
130 m2
160 m2
50 m2
(50 m2)
25 m2
15 m2

Konferenssitila						
Vaatesäilytys						
Lippuaula						
Lipunmyynti + kioski					
Trailer-näyttö portaat					
Etumyymälä, 1 kerros.					
Etumyymälän patio					
Galleria							
Sos.tilat						
Liiketila 1						
Liiketila 2						
Liiketila 3						
Liiketila 4						
Tavaran vastaanotto					

45 m2
15 m2
495 m2
155 m2
55 m2
70 m2
(50 m2)
185 m2
70 m2
85 m2
85 m2
85 m2
110 m2
80 m2

Asunnot (36 kpl)			
Asunnot, 3 kerros					
Asunnot, 4 kerros				
Asunnot, 5 kerros				

3185 m2
795 m2
1110 m2
1280 m2

Asuntojen yhteistilat					
Ulkovälinevarastot					
Kuivaushuoneet					
Irtaimistovarastot (VSS)				
Varasto (Lastenrattaat yms.)				

310 m2
80 m2
30 m2
185 m2
15 m2

Työtilat						
3, 4 ja 5 kerros

140 m2

Kuntosali						
Liikuntasali						
Pukuhuone N						
Pukuhuone M						
wc:t N/M						
Kylpyhuoneet N/M					

430 m2
350 m2
20 m2
20 m2
20 m2
20 m2

Lastentarha						
Opetus- ja ryhmätyöskentelytilat			
Opetus- ja ryhmätyöskentelytilat			
Päiväunihuone						
Päiväunihuone						
Säilytyslokerot						
Säilytyslokerot						
Pesuhuone / WC					
Pesuhuone / WC					
Sos.tila, säil.lokerot ja pyykinpesu			
SK ja kuraeteinen					
Käytävä						

335 m2
70 m2
70 m2
30 m2
30 m2
15 m2
15 m2
10 m2
10 m2
10 m2
5 m2
70 m2

Saunaosasto ja taloyhtiön kokoustilat		
Kokous ja ruokailutila
(päivällä tarhan ruokailutila)		
		
Keittiö					
		
Saunaosaston takkahuone			
Pukuhuone					
WC:t						
Pesuhuone ja sauna				

285 m2

Henkilökunnan tilat				
Toiminnan johtaja				
Toimisto, viestintä ja markkinointi			
Neuvottelu 						
Tulostus / kopiointi					
Vahtimestari						
Keittiö						
Henkilökunnan taukotila			
Henkilökunnan sosiaalitilat (VSS)			
Kuivaushuone					

735 m2
20 m2
20 m2
30 m2
20 m2
20 m2
30 m2
200 m2
380 m2
15 m2

Sosiaali- ja kiinteistöhuolto		
Kiinteistövarasto 			
Jätetila					
Siivouskeskus				
Kiinteistöhuollon työvälineet			
Väestönsuoja (tilaan sij. tilaohjelman mukaisia tiloja
Huoltopiha 					
Tavaran vastaanotto ja säilytys			
Tavaran lajittelu				
Siivousvälinevarasto				
Vaunujen pesu				
		
Luuvarasto					
Lihanpaloittelu				
Lihajäähdyttämö				
Kalavarasto					
Broilerivarasto				
Pakastevarasto				
Uudet työtilat / 9kpl				
Kauppahallin työtilat / 6kpl			

95 m2
30 m2
110 m2
15 m2
10 m2
25 m2

1665 m2
25 m2
125 m2
35 m2
15 m2
(395 m2)
555 m2
210 m2
155 m2
10 m2
10 m2
30 m2
105 m2
185 m2
15 m2
15 m2
20 m2
75 m2
80 m2

Pysäköinti				
3545 m2 / 139 ap
Ylempi kellarikerros			
1010 m2 / 40 ap
Alempi kellarikerros			
2535 m2 / 99 ap
Pysäköinti ratkaistaan kauppahallin sekä ravintola koulun tontilla.
		
Tekniset tilat					
405 m2
IV-konehuone					
310 m2
Lämpökeskus				
20 m2
Sähkökeskus				
15 m2
Telekeskus					
30 m2
ATK-keskus						
30 m2

Turun kauppahallin tontti - visio kaupunkikeskustan tiivistämisestä ja kehittämisestä
Diplomityö
Tampereen teknillinen yliopisto
Arkkitehtuurin koulutusohjelma
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LEIKKAUS A - A

1:500
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3 KERROS

4 KERROS

JULKISIVU LOUNAASEEN

1:500

5 KERROS

JULKISIVU KOILLISEEN

1:500
POHJAPIIRUSTUSOTE

1:200

HAVAINNEKUVA ASUINKERROSTEN SISÄPIHALTA

1:200

ASUNTO 2

JULKISIVU KAAKKOON

1:500

ASUNTO 1

ASUINKERROSTEN PERIAATELEIKKAUS
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