Missä sijaitsee: Köydenpunojakatu 14, Turku (lähellä Turun rautatieasemaa)
Avoinna: Logomo avaa ovensa viimeistään tuntia ennen esityksiä.

LOGOMO

teksti Jessica Ålgars-Åkerholm
kuva antti vaalikivi

maakunnan mansikkapaikka

www.logomo.fi

Ruoka, juoma: ravintola Kitchen lounas ma - pe klo 11 - 14.30, brunssi la klo 12 - 15.
Kitchen on myös avoinna useimpien tapahtumien yhteydessä.
Tilat: Syksyllä 2012 Logomoon valmistuivat pienemmät auditoriot ja ravintola.
Vuokrattavien tapahtumatilojen lisäksi vuonna 2013 valmistuu työtiloja luoville yrityksille.
Omistus: Hartela Oy omistaa Logomosta 61 %, Turun kaupunki 39 %
Huomaa myös tämä: Konsertteihin pääsee Logomo-bussilla Turun ortodoksisen kirkon edestä, Yliopistonkatu 19.
Alennuksen saa näyttämällä P-Louhen pysäköintilippua.
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Logomosssa on
tilaa luovuudelle

I Logomo finns plats
för kreativitet

Logomo ei halua olla elitistipaikka vaan dynaaminen tapahtumakeskus, jonne on helppo tulla. Tänä vuonna Logomossa on jo
järjestetty 361 tapahtumaa oopperasta rokkiin, ja tiloja rakennetaan koko ajan lisää.
VR:n entisen konepajan tiloihin on tänä syksynä valmistunut hienoja juhla-, konsertti- ja kongressitiloja, joissa teollisen
menneisyyden näkee ja aistii. Logomossa on kaikkiaan 24 000
neliömetriä tilaa luovuudelle.
Jalkapallokentän kokoiseen Logomo-saliin mahtuu 3500
ihmistä, kun taas juhlatilassa VR:n konepajassa vuodelta 1868 on
erityisen juhlava tunnelma vaikka häitä ajatellen. Kiinnostava on
myös Black Box, musta huone, jossa voi järjestää tapahtumia jazzklubeista Halloween-pippaloihin. Myös Turun elokuvakerhoilla
on nyt Logomossa oma tilansa.
Logomo toivoo vielä lisää pysäköintipaikkoja ja uutta kevyen
liikenteen yhteyttä Turun keskustasta Logomoon.
Tekniset puitteet ovat Logomossa kiitettävät. Katsomoita ja
lavoja voi siirtää ja muunnella melkein miten vain. Myös valo- ja
äänitekniikka ovat huippulaatua.
- Moni täällä esiintynyt huippuartisti on kehunut äänentoistoamme, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä kertoo.
Myös kongressijärjestäjät muualla Suomessa ovat kiinnostuneet Turusta Logomon uusien tilojen myötä, Rytsä sanoo.
Vielä enemmän kuhinaa syntyy ensi vuonna, kun luovien yritysten työtilat Logomoon valmistuvat. Tulossa on yrityksiä peli- ja
mainosalalta kuvataiteeseen ja muotoiluun. Joku yritys työllistää
40 henkeä, jotkut taas ovat yhden hengen työpisteen vuokraavia
yrityksiä.
- Haluamme tuoda eri alojen ihmisiä yhteen. Erilaisuudesta
syntyy ihan uutta – myös uutta bisnestä, Rytsä toteaa.

Logomo vill inte vara elitistisk, utan ett dynamiskt centrum för
evenemang, dit det är lätt att komma. I år har 361 evenemang
ordnats i Logomo, från opera till rockkonserter. Nya lokaler renoveras hela tiden.
I VR:s gamla maskinverkstäder har man renoverat fina fest-,
konsert- och kongresslokaler, där byggnadernas industriella förflutna syns och känns.
I Logomosalen, stor som en fotbollsplan, ryms 3500 personer,
medan stämningen i festsalen i VR:s maskinverkstad från år 1868
är speciellt festlig, med tanke på exempelvis bröllop. Ett intressant rum är Black Box, där man kan ordna allt från jazzklubbar
till Halloween-fester. Också Åbos filmklubbar har fått en lokal i
Logomo.
På önskelistan finns ännu fler parkeringsplatser och en ny bro
för lätt trafik över bangården.
Logomos ljud- och ljusteknik har fått beröm av många artister,
som uppträtt där. Läktare och scener kan flyttas och varieras
nästan hur som helst.
- Finlands kongressarrangörer har fått upp ögonen för Åbo
tack vare Logomos nya lokaler, säger verksamhetsledare Päivi
Rytsä.
Nästa år får Logomo arbetslokaler för kreativa företag, från
reklam- till spelbranschen. Både stora företag och enpersonsföretag hittar arbetsrum här. Enligt Rytsä föds mycket nytt när man
förenar olikheter – också ny business.
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