Flow Talks 2016

Yhteenveto työpajoista

Flow Talks - Urban Life
Flow Talks - Urban Life on innovaatioalusta,
jolla Demos Helsingin kumppanit pääsevät
kehittämään kaupunki yhdessä
edelläkävijöiden ja vaikuttajien kanssa.
Flow Talks - Urban Life järjestetään osana
Flow Festivalia. Flow Festivalin ja Demos
Helsingin järjestämä tapahtuma tuo
festivaaliyleisön kiinnostavien sisältöjen ja
keskustelujen äärelle. Flow Talks koostuu
kansainvälisten huippuvaikuttajien puheista,
suunnittelutyöpajoista sekä tajuntaa
laajentavista keskusteluista.

Flow Talks 12.8.2016
Ohjelma
13:30 Portit aukesivat Flow Talksin
osallistujille.
14:00 Flow Talks alkoi
- Keynote: Gustaf Josefsson,
Makerspark
- Keynote: Trebor Scholz, The
New School
15:00 Työpajatyöskentelyä
17:00 Loppushow
- Keynote: Anni Sinnemäki,
Helsingin kaupunki
18:00 Flow Talks päättyi &
vapaamuotoinen keskustelu jatkui
Wine Barissa.

Festivaaliperjantaina Flow Talks houkutteli paikalle
yli 300 festivaalikävijää keskustelemaan ja
suunnittelemaan kaupunkielämän tulevaisuutta.
Koossa oli ainutlaatuinen joukko ihmisiä –
kaupunkielämän tekijöitä ja mahdollistajia,
poliitikkoja, urbanisteja, amatöörejä, ammattilaisia
ja innovaattoreita.
Tilaisuus herätti aktiivista keskustelua myös
mediassa ja Twitterissä. #Flowtalks-hashtagia
käytettiin yli 500 kertaa, ja se tavoitti yli miljoona
ihmistä. Flow Talksista oli artikkeleita mm. Helsingin
Sanomissa ja Yle:ssä. Sekä Radio Helsingissä että
Basso Radiossa.
Seuraavilla sivuilla esittelemme työpajassa esiin
nousseita ideoita ja havaintoja.

Urban/Planning
Työpajan tavoitteena oli kehittää yhdessä Flow Festivalin vieraiden sekä erikseen
kutsuttujen vaikuttajien kanssa visio itäisen kantakaupungin ranta-alueelle. Visioinnin
jälkeen työpajan osallistujat kehittivät aluetta palveluiden, hyvän elämän ja
kaupunginosan ja muun kaupungin suhteen näkökulmasta. Arvokkainta
kaupunkisuunnitteluviraston näkökulmasta oli kääntää edelläkävijäkaupunkilaisten sekä
itäisen kantakaupungin asukkaiden arvostukset ja näkemykset tulevaisuudesta ja
hyvästä kaupungista konkreettisiksi kehitysideoiksi.

Urban/Planning
Ensimmäisessä vaiheessa työpajan lähes
50 osallistujaa saivat KSV:ltä erinomaisen
johdatuksen alueella tapahtuviin
muutoksiin lähitulevaisuudessa.
Seuraavaksi osallistujat pohtivat mitä alue
on ja minkä puolesta se taistelee. Alue
nähtiin vahvasti yhteisöllisenä, elävänä ja
tapahtumarikkaana sekä Kallion henkeä ja
tunnelmaa jatkavana. Myös alueen
merellisyyttä ja rantamaisuutta
korostettiin. Merestä puhuttiin muun
muassa alueen yhdistäjänä
Hiljaisuus, eksklusiivisuus ja suureellisuus
olivat määreitä, joita osallistujat eivät
liittäneet alueeseen.

Urban/Planning
Kolmannessa vaiheessa työpajan osallistujat
pohtivat hyvän elämän edellytyksiä, alueen
integroitumista muuhun kaupunkiin ja palveluita
alueella.
Kevyen liikenteen väylät ja joukkoliikenne nousivat
keskeiseksi tavoiksi integroida alue Hakaniemeen ja
muuhun Helsinkiin ja koko metropolialueeseen.
Lisäksi ranta-alueen yhtenäisyys ja vesiliikenne
nousivat esiin usein.

Urban/Planning
Vapaiden ja monikäyttöisten julkisten tilojen rooli
nähtiin tärkeänä alueen viihtyisyyden varmistajana.
Yleisemmin kivijalkapalveluiden ja kattojen käyttöä
korostettiin.
Keskeisiä hyvän elämän edellytyksiä olivat jatkuva
yhteiskehittäminen alueen asukkaiden kanssa,
asukkaiden itse tuottamat tapahtumat sekä
rantaviivan avoimuus ja julkisuus.

Urban/Planning - Analyysi
Keskeisiä kysymyksiä alueen tulevaisuuden osalta ovat
- Kuinka alueen merellisyyttä ja vesireittejä voidaan
käyttää hyväksi alueen suunnittelussa?
- Kuinka Kallion tunnelma ja ns. “tekemisen meininki”
voidaan siirtää alueelle?
- Kuinka alueelle päästään mutkattomasti
Hakaniemestä?
- Kuinka Merihaan erityisyys voisi näkyä alueella?
- Miten yhteensovittaa autoilijoiden ja kevyen
liikenteen tarpeet?
- Mitä tarkoittaa Flow festivaali päivittäisyydessä?
- Miten yhdistää kylämäisyys ja urbaani kokemus?
- Voisiko alue leimautua “asiaton oleskelu
sallittu-alueeksi” ?
- Miten alueen suunnitteluun voitaisiin tuoda jatkuva
vuorovaikutus ja alueen kehittäminen
tulevaisuudessa yhdessä ihmisten kanssa?
- Miten alue ei olisi koskaan valmis vaan aina
keskeneräinen?

Urban/Planning - Analyysi
Toistuva teema työpajassa oli ennen
kaikkea yhteisöllisyys: suunnittelun
haluttiin tukevan sitä moninaisesti.
Osallistujat toivoivat tiivistä asumista,
mutta paljon yhteisiä tiloja, jotka
toimivat raameina tekemiselle.
Asukkaiden ääni haluttiin alueella
kuuluviin.
Merellisyys haluttiin kaikkien
yhteiseksi omaisuudeksi – vaikka
myös palveluita veden äärelle
toivottiin, olivat osallistujat
huolissaan siitä, että alueesta tulee
itään sopimattoman eksklusiivinen ja
samalla tylsä.

Liikenteen järjestämisestä oltiin suhteellisen
yksimielisiä: sujuva julkinen liikenne, kevyen
liikenteen ehdoilla vahvistettuna jaetuilla
autoilla ja pyörillä.
Tämän vuoksi myös pienen skaalan
palveluiden pitää löytyä läheltä.
Vihreys ja vehreys tekevät
osallistujien mielestä
alueesta eloisan.
Työpajassa nousi esiin tarve edullisille
liiketiloille, joita vuokrattaisiin pienyrityksille.
Edulliset liiketilat nähtiin hyvänä tapana
edistää urbaania kokemusta syntyvien
monipuolisten palvelujen myötä.

#merellisyys
#yhteiskehittäminen
#elävyys
#jakaminen
#väliaikaisuus
#inklusiivisuus
#kohtaamiset
#södermalm
#yhteisöllisyys
#vesiyhteydet
#hitaus
#pienyrittäjyys
#käveltävyys
#aktiivisuus

Demos Helsingin tarina
Vuonna 2005 huomasimme, että kukaan ei tarkastele megatrendien vaikutusta
jokapäiväiseen elämäämme ja yritysten liiketoimintaan. Perustimme ajatushautomo Demos
Helsingin tilanteen muuttamiseksi.
Kymmenessä vuodessa olemme kasvaneet kansainväliseksi innovaatio-, tutkimus- ja
konsulttitaloksi. Suomen ja Ruotsin toiminnoissamme työskentelee nyt yli 20 ihmistä.
Olemme toteuttaneet hankkeita useiden satojen organisaatioiden kanssa.
Demos Effect, Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, auttaa yrityksiä
löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.
Uskomme, että yritysten, instituutioiden, sidosryhmien ja asiakkaiden tuominen innovoimaan
yhdessä on paras reitti eteenpäin.

Asiakkaitamme ovat mm.

www.demoshelsinki.fi

Mikael Sokero
Sähköposti mikael.sokero@demoshelsinki.fi, puhelin +358 40 1646453

DATA

MITÄ ALUE ON?
Urbaani kohtaa meren! Melko tiivistä rakentamista, rafloja, kauppoja, ihmisiä,
asuntoja!
Yhteisöllinen, Turvallinen ja yhteisöllinen, Aktiivinen, Koti yhä useammalle
(tiiviisti rakennettu)
Moninainen & kansainvälinen, Koti (joillekin), Sörnäisen ja Kallion atmosfääri
jatkuu
“Kallionranta” → Kallion uusi “frontti”, “kansilehti”, Uusi vs. Vanha (vrt. Oslo
Vulkan)
Tapaamispaikka, Aktiivinen ranta
Mereinen, monipuolinen, aktiivinen, ennakkoluuloton, eteenpäinkatsova
kaupunginosa
Viihtyisä, Esimerkkiä Boardwalks - alueet, esim. USA & Tanska (Parhaat!)
Hyvät yhteydet julkisilla ja pyörällä = lämmitetty väylä
Vapaata, maksutonta, avointa ja yhdenvertaisesti kaikkien käytössä olevaa
kaupunkitilaa
“Olohuone” tai “Aurajoenranta, Tavallaan toinen urbaani keskusta, joka ei
kilpaile “Kolmen sepän keskustan” kanssa, Paikka missä itä alkaa, Monta
aluetta meren yhdistämänä, Ruokakulttuuria, Todella rakennettu,
Kaupunkilaisten ajanviettoalue, Pakokaasua + hälyä
Uusien ideoiden kehto, Uusien helsinkiläisten ensimmäinen pysäkki,
Hoitamaton
Hiiliskasan takapiha, Rouhea, Meri, Ruma
Suomen tiheimmin asuttu alue, Arvomaailmaltaan Kallion “jatke”, Yhteinen,
Kallion “rock cityn” vieressä, Ajanmyötä mukautuva/muokkautuva,
Asukkaiden olohuone, #openkitchen

Helsingin yhteisötietoisin alue !!!!, Käveltävyys
Urbaanien suunnittelijoiden tuleva temmellyskenttä !!!!
Aito ja elävä kaupunginosa, Miljöö tukee yhteisöllisyyttä
Asumisratkaisuissa tuetaan yhteisöllisyyttä, Sosiaalisuus,
yhteisöllisyys, Liikenneyhteydet, jotka tukevat joukkoliikennettä ja
kevyttä liikennettä, Ketterää urbaania liikkumista, jaettuja
ajoneuvoja, kaupunkipyöriä ja fillarireittejä !!!!
Vihreitä ratkaisuja ja viihtyisyyttä rakennettuun ympäristöön
Elävä kaupunkikortteli, joustavat tilat, yhteisiä jaettuja tiloja,
tuulensuojaa ranta-alueellekin
Elävä, merellinen, vihreä
Asukastiheys Euroopan tiheintä -> pienet asunnot, jatkuva muutos,
Pienten kauppojen vaihtoehtojen vetovoimaisuus, pieni on
kaunista, pikkuputiikkien skaala, palvelut, Yhteisöllinen, sosiaalinen
vapaakulttuurin suvaitsevainen alue

Uniikki, Rantakatu
Elävä , Kulttuurikeskittymä ,Julkista tilaa, Palvelut kivijalassa,
Yhteys Tokoinrannasta, yhtä viihtyisää. Tapahtumapaikka,
Meeting place, Viihtyisä kävelykatu/pyöräilyväylä
Ei ostoskeskusta, Uusi, upea silta =matkailunähtävävyys,
Separation on traffic, Direct access to water
Office space in the Tower, Shared vision
Tay office Staying Ammattikoulu, Feeling? People

MITÄ ALUE EI OLE?
Tyhjä /kuollut

Yksityiset “suljetut” ranta-alueet

Toivottavasti ei ole yksipuolinen, hengetön/uinuva lähiökortteli

Suuryritysten toimitiloja

Nyt 50km/h → Tulevaisuus: 30-40 kmh/h

Parkkipaikka (kuten nyt)

Vain rikkaille

Yritysten omistamia vuokrattavia tiloja ja alueita

Ekslusiivinen, homogeeninen !!!!

Autojen valtakunta

Talvella tyhjä & kylmä !!!!!

Työpaikka-alue

Uinuva

Tylsä, tavallinen asuinalue

Nukkumalähiö !!!!

Hyljeksitty

Tylsä

Syrjäinen alue

Parkkipaikka

Vain autoille
Taloyhtiön oma ranta!!!

Yksityinen
Nukkumalähiö

Läpiajoa rantatiellä, “Lahdentie”
Ranta-alue purjeveneille, rajoitettu pääsy

MINKÄ PUOLESTA ALUE
TAISTELEE?

Yhdistää uutta ja vanhaa (“Merihaan luonne”), Tuo elämää
Hakaniemeen, Kaupunkikulttuuri, Elämää, Yhteisöllisyys

Tilaa nauttia merenrannasta, merenhenkäys, raikkaus, veneily, veneet,
satamaisuus (BOAT UBERIT), Aika veden äärellä
Helppo liikkua, erityisesti ilman autoa
Monimuotoisuus
Koteja kaupunkilaisille läheltä keskustaa -> pyöräilyn ja jalankulun
reitit, liikennemuoto vs. vapaa-aika
Elävä ja viihtyisä merenranta palveluineen kaikille → pääsy rantaan
Ihmisystävällinen, Turvallisuus
Kaupunki, jossa eri -ikäisillä ja eri arvoilla varustetuilla ihmisillä on hyvä
elää → monimuotoisuus
Asuntoja, työpaikkoja, palveluita, helposti saavutettavissa
Koteja eri tulotasoisille ja ikäluokille

Historiallisesti merkittävät paikat ja rakennukset
Pienyrittäminen, Space for All People, Avoimuus
Ympärivuotinen rantakahvila-baaritoiminta, Elävä
kaupunkikulttuuri, Vuorovaikutus
Suuryritysten toimitiloja
More points of attraction
Backyardness, Uniqueness, Peacefulness, Grand vision?
Merihakaniemi, 60’s–70’s ideals (Merihaka), Views
Yhteisöllisyys, Urbaanikulttuuri, Kalliolaisten virkistäytymispaikka
Pyöräilykulttuuri!, Kallion ranta, Tapahtumapaikka (Flow, Tuska,
Sideways…)

Brändäyksen keinot tukemaan kauppiaita, kivijalkaliikkeitä pitää

Vaihettaista / kehittymistä

suojella

Kehityksen aikaista toimintaa (ei suljettuna kerralla valmiiksi) !!!!

Suvilahti/Kalasatama, vetovoimainen tapahtumapuisto, kesä–talvi

Puistossa keskellä kaupunkia, autot ei, viheralueita (sillat yms)

Palvelut <3 kivijalka

isosti, baanat ja sillat yhdistää isosti , avointa tilaa, vesialueita

Ihmisen perspektiivistä, Viihtyisät rannat, Bisnesalue, Kaupunkiviljely,

käyttöön: lautoilla muualle kaupunkiin, viherrakentaminen

vihreyttä

kontrastina betonille, arvomaailmaltaan liberaali, raameja omille

Taiteen saavutettavuutta, Yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden puolesta

jutuille, tajunnanräjäyttävän vihreää

MITÄ VASTAAN ALUE TAISTELEE?
Liian kallis/ posh esim. Asua

Nimbyily

Ei uusi Eiranranta,

Tuuli

Liikenteennestevaikutukset & melu

Autoiluriippuvuus, liikenne

Sörnäisten rantatien liikenne?

Hengettömyys

Ei eksklusiivinen

Pirstaloituminen

Äänekkään liikenteen ylivalta
Pakokaasua ja hälyä
Betonihelvetti

Nukkumalähiö

Yksityistä tilaa

Sörnäisten rantatien liikenne

Eriarvoisuus

Yksityisiä toimitiloja

Yksitoikkoisuus, Tylsyyttä
Paljon liikennettä -> miten viihdytään sen keskellä

Rantatien liikenne!

Pelkoa

Yhteisen kaupunkitilan ja asumisen ristipaineessa.

Tuuliolosuhteet
Different identities Kallio/Kruununhaka/Merihaka

Toistuvia: kivijalat, yhteisöllisyys, julkinen ja kevyt liikenne, rantojen yksityistäminen,

Dislike Tuward

kuuleminen, tiivis rakentaminen ja asuminen

Quota for social housing, supported housing

vesiliikenne, vihreys, yhteiset ja muunneltavat tilat, asukkaiden mielipiteiden

HOW DO YOU GUARANTEE THAT THE AREA
INTEGRATES INTO THE CITY? (1/2)
Kiva laiturialue jatkuu myös pitkän sillan toisella puolella

Yhteisölliset aktiviteetit

Hyvät liikenneyhteydet, Vesiliikenne, Liikenne

Hyvä julkinen liikenne

Kulttuurien ja alakulttuurien huomiointi
Elävät ja elämää täynnä olevat kadut ja kiinteistöt

Myös normaalit arkipäiväiset palvelut

Parempi yhteys torilta rantaan - YKSI KESKEISISTÄ

Kallio-baana

HUOMIOISTA!

Vierasvenesatama+kahvila

Ei rajaudu isoon tiehen

Kaupunginosamaskotti / tilataideteos

Tokoinrannan ja Siltasaaren linkittäminen Merihakaan

Vaihtoehto rampeille

Liittyminen mereen ja rantamaisemaan

Kasvatuslaatikot, puutarhat

Hakaniemen torille tuulensuojia

Jalankulkureiti

Alueen läpi kulkeva julkinen liikenne tuo potentiaalisia

Kaupunginosa-auto

asiakkaita palveluille

Joukkoliikenteen solmukohdassa kaupunkipyöriä

Suojaa, penkkejä, rakenteita ja rakentamista?

Vesiyhteyskauppatorille
Rannan “Itäinen kaivopuisto” Redille

Flowta alueella
Mielenkiintoiset kevyenliikenteen sillat
Pidetään alue mielenkiintoisena ja kehittyvänä
Vesiliikenneyhteydet
Palvelut ja kulttuuritarjonta houkuttelee

Helppo pääsy kaikilla liikuntavälineillä

HOW DO YOU GUARANTEE THAT THE AREA
INTEGRATES INTO THE CITY? (2/2)
Liikenneyhteydet - pyörä, jalankulku, julk. Liikenne → liikenne ja vapaa-aika -

Public transportation

reitit

Good services

Alueen houkuttelevuus helsinkiläisille/suomalaisille/ihmisille

Services

→ tapahtumat: festivaalit, block party, eri yhteisöjen pienemmät

Route along shoreline

tapahtumat

City archipelago

→ harrastus - & vapaan-ajanviettomahdollisuudet - myös maksuttomia!
→ palvelut, kaupat, ravintolat yms.
Yhtenäinen ranta-alue keskustasta kalasatamaan
→ meriaktiviteetit
→ kallion ja merellisyyden yhdistäminen
Monimuotoinen asuntokanta - myös edullisia asuntoja!
Sörnäisten rantatien ympäristö viihtyisämmäksi
→ alempi nopeusrajoitus; parempi joukkoliikenne; tiivistäminen
→ kattaminen

HOW DOES HELSINKI AND THE CAPITAL
REGION BENEFIT FROM THIS DISTRICT?
Tavoitteena houkutteleva & eläväinen tapahtumien keskus

Yhteisöllinen henki

Urban heart of achingly cool things like Flow

Solmukohta

International visibility

Voisi olla viihtyisä solmukohta

As a unique living, neighbourhood and community

Tarvitaan jotain omaa, esim. japanilainen tavaratalo
“2. Keskusta” tarjoaa erilaisen identiteetitn kaupungille

Rohkea edelläkävijä

Kuten Södermalm

Kulttuuri

IHQ Södermalm

Ruoka

Ei “tapa” muita alueita

Luovan alan yritykset

Vihersilta ihmisille Kurvi–ranta

Eheä kaupunkitila
Mahdollisuuksia uudenlaisiin palveluita rantaviivalle
Joustavaa tilan käyttöä

WHAT SERVICES THE RESIDENTS NEED?
Katolle päiväkoti

Useita pieniä toimijoita, monimuotoisia palveluja → myös peruspalveluita

Veneiden uber

Maksuttomia ja edullisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Lapsille ilmaista tekemistä

Tapaamispaikkoja

Helsingin bazaari

→ Yhteisöllisiä grillejä, piknik-pöytiä, saunoja (esim. Sompasauna)

Vesiurheiluyrityksiä

→ Työskentelytilaa

Vapaa-ajan viettämisen liittyviä (ruokaa, juomaa,

Vapaata ja avointa kaupunkitilaa luovalle ja yhteisölliselle toiminnalle

harrastamista) & kulttuuripalveluita (taidetta!)

Rantakesä - konsepti

Elämyksiä omassa elinympäristössä - pois harmaasta

Ulko - sisätilan flow

arjesta

Kerhotilat → asukkaiden olohuoneiksi, keittiöksi, viherpihoiksi =

Uimahalli

enemmän neliömetrejä näihin

Vihertaloja
Kalastuspaikkoja

Liikkuminen

Monitoiminen “leikkisilta”, kiipeilyseinä ja liukumäki

Joukkoliikenne ja muut joustavat liikenneratkaisut

Paljon kaikkea pientä (liiketilat, kahvilat, joustavuus,

Vesiliikenne

avoimet sisätilat)
Toimintatiloja
Erilaisia palveluja samassa tilassa
“Lähikauppa”, “lähikoulu”
Korttelijuhlat, Toiminta-aukio!, Tanssiaukio

Arjen lähipalvelut ja kulttuuripalvelut

WHAT DO THE SERVICE PROVIDERS NEED?
Tuettua liiketilaa

Tiivistä kaupunkia ja asukkaita

Paljon pieniä edullisia avoimia liiketiloja - Keskeinen

HUB-tiloja pienille, uusille nouseville yrityksille

huomio

Rakenteet tukevat esim tapahtuman järjestämistä

Puulaituri, vihreää, penkkejä
Matala rantamuuri

Sähkö-, vesi - ja roskispisteet

Lähellä vettä

Varausjärjestelmä

Pois liikenneväyliltä

Yhteiskäyttöasioita

Pieniä, monikäyttöisiä tiloja

Muunneltavat ja toimivat kiinteistöt

Pop-up tiloja
Yhteiskäyttöön tiloja
Perustarpeet: sähkö, vesi jne.
Vuokrataso ja - sopimukset → Millainen toimii parhaiten?
(esim. ruokarekat) → Miten saadaan edullista?

WHO IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING THE
SERVICES?
Kaupunki tarjoamaan tuettua liiketoimintaa (liiketiloja)
Julkinen tila: puitteet kaupungilta, sisältöä asukkailta,
järjestöiltä yms.
Monipuolisesti erilaisia yrityksiä
Asukkaat voivat suunnitella omaa kaupunginosaansa
lähipalvelut
Yhteistyötä kaupungin kanssa
Kaupungin vastuulla poistaa parkkipaikkanormi
Venepaikkoja
Kaupunkisuunnittelu voi vaikuttaa esim asukkaiden
määriin
Yhteisvastuu ja yksilönvastuu

HOW DO YOU GUARANTEE THAT THE NEEDS OF THE
INHABITANTS ARE MET?
Monenlaisia palveluja & kaupunkitilaa

Tarvitaan suojaa sääolosuhteilta

→ maksutonta & avointa

Kysytään asukkailta

→ pieniä yrityksiä

Myös tuettua asuntotuotantoa

→ mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan

Perustetaan kerhotiloja tai kanavia, jotka mahdollistavat

→ “tyhjää tilaa”

keskustelun jatkossa

Mahdollistava kulttuuri & suhtautumistapa

Kerrotaan suunnitteluvaiheista avoimesti

→ ennemmin tuetaan kuin kielletään omaehtoista toimintaa ja

Joustavia uudenlaisia asumisen muotoja

uusia ideoita

Sekä kaupallisia että ei kaupallisia tiloja

Avointa tilaa rakennusprosessin ajan
Suunnitellaan tarkasti Sörnäisten rantatien liikenne (ja liikenne
muutenkin)
→ Ylikulkusilta; matalampi nopeus
Asukas pääsee vaikuttamaan omaan alueeseen jatkuvan dialogin
kautta
Identiteetti ja ylpeys omasta asunainalueesta
Special focus on the silent ones
Find out what they need
Collaboration, Co-creation with the inhabitants
Better co-planning

Yhteissuunnittelu, Yhteissuunnittelutyökalut jotka tukevat
asukkaiden mielipiteiden ilmaisua!
Vauvasta vaariin mukaan suunnitteluun
Unelmoi - kampanja (keskuskirjasto)
Levähdyspaikkoja
Myös muita palveluita kuin baareja ja ravintoloita
Kävelytietä ja pyörätietä rantaan
Puutarhakaupunginosa
Joustavuus; Hinnat, Kulkuyhteydet, Aukioloajat
Riittävät palvelut, Palveluita myös talojen kivijalkoihin
Hyvät äänieristeet taloihin
Viherrakentaminen

MIKÄ ON JULKISTA, PUOLIJULKISTA JA
YKSITYISTÄ ALUEELLA?
Julkiset rannat
→ Yhteistä “pihaa”
→ Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Julkiset näköalat & vihreä ympäristö
Julkista tilaa myös korkealla
Julkisia tapahtumia, julkinen pieni satama ja laituri

Puolijulkisia: julkinen sektori tarjoa puitteet; muut järjestävät
sisällön
Puolijulkiset kattoterassit → taloyhtiöiden yms. Terassit
yhteiseen käyttöön
Puolijulkinen meren hyödyntäminen
Rantareitti jää julkiseksi
Kaikki julkista paitsi omat kodit

Julkiset rannat

Julkiset ranta ja vesialueet, sauna, työskentelypaikat

Meren näkyminen on arvo asukkaille

Julkiset markkinapaikat, auringonottopaikat, grillauspaikat,

Veneiden uber

laiturit

Yksityiset sisäpihat ja kattoterassit

Puolijulkista ovat yhteiset tilat

Rannat asukkaille, jotka tukevat yhteisöllistä tekemistä

Oma koti tulee säilymään yksityisenä jollakin tavalla
Semi-julkiset; Katot, Taskupuistot, Rauhallisemmat

Shoreline always public

istuskelupaikat

Support the density of affordable and free 3rd places
What does the idea represent

Ranta julkista tilaa, Kaikille avoimet reitit

Privacy remains private

Yksityisiä ovat kaupat, kahvilat ja ravintolat

Merihaka museo under the sky - a dream from 1970’s

Istuskelupaikkoja

Yksityiset sisäpihat ja asunnot
Osa palveluista yksityisiä kuten ravintolat, kaupat yms.

Mahdollistavia “raameja” omille projekteille esim sompasauna
Mikä on autoilun tulevaisuus?
Yhteiset rannat, Avoin pääsy kortteleihin
Asiaton oleskelu sallittu -alueita

