KITEYTYKSIÄ TYÖPAJOISTA:
Friisilä:
Friisilässä koetaan olevan suuret tontit ja viihtyisät pihat, kuitenkin selkeä tarve tiivistämiselle. Kaivattaisiin
myös eri-ikäisiä asukkaita, alueen heterogeenistämiseksi.
Oltiin myös aika yksimielisiä siitä, että kaavaan on saatava muutoksia. Alue tuntuu osittain täyteen
rakennetulta jo nyt, vain muutamia vapaita paikkoja; suurehko tontti (kaavamääräys sallii vain 1: n asunnon
rakentamisen.)
Seniorit ovat aktiivisia ja haluavat asua kotonaan tai alueella; paljon tilaa. Puuttuu senioritalo tai
asumispalvelutalo (ruokailu ja siivousapu)
Kulkureittejä tulisi parantaa. Tällä hetkellä liikkuminen Friisilässä ja sen ja muiden alueiden
välillä on jollain tavalla hankalaa oikeastaan kaikilla liikkumismuodoilla.
Alueen sisäisiä palveluita tulisi kehittää. Friisilässä on aikaisemmin ollut ruokakauppoja,
leipomo ja jopa oma posti. Esimerkiksi asukaspohjaa laajentamalla alueelliset palvelut
voitaisiin saada takaisin.
Friisilä kestää paljonkin täydennysrakentamista. Alueelle pitäisi saada enemmän pieniä ja
edullisia asuntoja. Täydennysrakentamisen tulisi olla nykyistä joustavampaa esimerkiksi
asuntojen keskipinta-alojen ja rakennusten tonteille sijoittumisen suhteen. Alueen
monimuotoisuuden säilyttämiseksi rakentamisen tulisi kuitenkin huomioida alueen
alkuperäinen rakennuskanta ja luontoalueet nykyistä paremmin.
Monet vaaralliset risteykset alueella.
Yleinen kunnossapito alueella, tonttien ulkopuolella, valaistus, ryteiköt.
Kohtaamispaikkoja ulkona kaiken ikäisille
Friisinkallio on tärkeä ja hieno paikka. Sinne korkeimmalle paikalle olisi kiva saada penkkejä levähdyksiä
varten
Friisinniittyä tulisi enemmän hyödynnettyä, jos se muokattaisiin puistomaisemmaksi ja sinne tulisi uusia
yhteyksiä puron yli
Omakotitaloasumisessa yhtenä tärkeimpänä asiana pidettiin pihan ylläpitoa ja kaikkia siihen liittyviä
askareita.
Tulevaisuudessa toivottaisiin, että täydennysrakentamisen saisi sijoittaa tontin reunaan lähelle tietä.
Kaikkein mieluiten piha jaettaisiin perheenjäsenten kanssa, mutta vieraan kanssa pihan jakamistakaan ei
pidetä mahdottomana, silloin vain asukkaat haluaisivat säilyttää autonomian oman pihansa hoidossa.
Toiminnoista valmiita oltaisiin vieraan kanssa jakamaan: grillikatos, roskakatos, postilaatikko, autopaikka.
Voitaisiinko isojen talojen sijaan rakentaa pienempiä, ja järjestää joitain toimintoja
yhteisesti? Useampi sukupolvi voisi tällöin asua samalla tontilla.
Asukkaista tuntuu perusteettomalta, ettei rakentamista saa sijoittaa useilla tonteilla

10 metriä lähemmäs tietä.
Friisilänaukiota toivotaan kehitettävän. Isojen hallien sijaan sinne voisivat sopia
pienimittakaavaisempi asuinrakentaminen ja uudenlaiset palvelukonseptit, kuten
noutopiste, josta voisi poimia netistä tilaamansa ostokset.
Asukkaat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita:
· Pientalovaltaisuuden ja alueen hengen säilyttäminen
· Erilaisten asumisratkaisujen mahdollistaminen
· Ikärakenteen sekoittuminen ja eri ikäpolvien samalla tontilla asumisen mahdollistaminen
· Jonkin keskuksen/yhteisöllisen tilan kehittäminen

Nöykkiö:
Hajautetun senioriasumisen ideasta ollaan kiinnostuneita. Voisi olla erikseen palvelutalo, jossa vanhukset
voisivat viettää päivisin aikaa yhdessä ja käydä syömässä mutta saisivat kuitenkin asua itsenäisesti omassa
kodissaan. Vanhukset asuisivat mieluummin kotona mutta kaipaavat kuitenkin aktiivisuutta elämäänsä.
Näin ollen palvelutaloon ei tarvittaisi ympärivuorokautista henkilökuntaa. Vanhusten kotona asumista tulisi
tukea erilaisilla ratkaisuilla.
Ajatus seniorien hajaannuttamisesta omakotitaloalueelle itsenäiseen asumiseen palvelutalon sijasta sai
paljon kannatusta, myös muilta ryhmiltä loppuyhteenvedon yhteydessä.
Alueen pienipiirteisestä luonteesta ja yleisilmeestä pidetään kovin
Oleilu ja kohtaamispaikkoja ei alueella ole, niitä tahdottaisiin
Kevyen liikenteen (erit. pyöräily) yhteyksien tulisi olla loogisempia ja suorempia
Osallistujat toivovat mahdollisuutta asua alueella mahdollisimman pitkään ja eri sukupolvien
mahdollisuutta asua samalla tontilla eri taloissa. → keskinäinen avunanto (ikääntyvät
vanhemmat, lapsiperhe). Kiinnostus palveluiden hyödyntämiseen, esim. talonmiespalvelut
Pihan toimintoja ollaan valmiita järjestämään yhdessä (yhteispihat), mutta järjestelyn
arvellaan toimivan vain sukulaisten tai hyvien tuttujen kesken. Esimerkiksi varastotilojen,
roskien kierrätyksen ja lasten leikkivälineiden (esim. trampoliini, hiekkalaatikko) katsottiin
olevan järjestettävissä yhteisesti
Osallistujat olivat huolissaan tiivistämisen ja metron vaikutuksista Nöykkiöön. Pelättiin
alueen liikaa vilkastumista, levottomuuksien lisääntymistä ja lintukotomaisuuden katoamista
Asukkaat pitivät tärkeimpinä seuraavia asioita:
· Yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen
· Viheralueiden kehittäminen (etenkin valaistus)
· Katutilan kehitys

Molemmista pajoista havaittua:
Molemmissa ryhmissä tykästyttiin opiskelijoiden esittelemään uudenlaiseen asumismuotoon. ”3 polven
piha”- konseptissa yhteen omakotitalon kokoiseen rakennusmassaan luodaan kolme erikokoista asuntoa,
joissa voi asua saman perheen jäseniä tai pienet asunnot voi vuokrata ulos esim. senioriasunnoiksi.
Pienempiin asuntoihin voi sijoittaa myös parinkuntia tai sinkkuja, jolloin alueelle toivottava ydinperhe
rakenteesta koostuva asukaskunta monipuolistuisi.

