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Tässä on Hanna
- syntynyt vuonna 2004
- asuu Paloheinässä 

vanhempiensa kanssa
- ei aiempaa kokemusta 

Jumbon alueesta
- potentiaalinen tuleva 

alueen asukas, ihan 
kuin kuka tahansa 
meistä

Tä ssä  Ka rt a n on kru u n u n  
a lu e  n yt

Data: HSY



http://drive.google.com/file/d/1p556TJ5mcI0pw3ePfyTaa8cViwC6pb6z/view


Asukkaat ideoinnin keskiössä

Suunnittelun ideoinnin tukena on 
ollut asukaspaneeli ja 
somevaikuttaja Max Blomfeltin 
tuottama Instagram-kysely



Kenttäkäynnin 
h a va in n o t

Liikkuminen 
on hankalaa 
kävellen

Taustakartta-aineistot: MML



Suunnittelun lähtökohdat

1. Luonnon mittakaava
2.Elämyksellisyys
3.Sujuva liikkuminen



1. Lu on n on  m it t a ka a va  

Pienipiirteisyys ja orgaanisuus

https://bustler.ne t/news/3115 /w inner-of- the-
christchurch-breathe- the-new-urban-village-project-
competition

https://materia ldis trict.com/article /fla t-packed-urban-
village/



kuva: 
https:/ / i.pinimg.com/ 474x/ b1/ df/ 55/ b1df556067d
cac4b6e1d58e4dc23b4e2.jpg



2. Elämyksellisyys
- Uu d e n  a ja n  ke st ä viä  
p a lve lu it a

- Yhteiskäyttöisiä varattavia tiloja        
kaiken ikäisille

- Vuokrattavia etätyömökkejä
- Design -kirpputoreja
- Verkkokauppojen showroomeja
- Vaatteiden ja laitteiden 

tuunauspajoja
- Elämyspalveluita
- Sähköavusteisten kuormapyörien 

yhteiskäyttöpalvelu



Uudistuva 
Ju m b o n ko rt t e li

https://www.shareable.ne t/11-
tiny-house-villages-redefining-
home/

https://inhabitat.com/fr
ank-gehry-tops-
facebook-hq-
expansion-with-a-3-6-
acre-rooftop-park/

https://inhabitat.com/frank-gehry-
tops-facebook-hq-expansion-with-a-
3-6-acre-rooftop-park/



Elämyksellistä liikuntaa

kuva: 
https://i.pinimg.com/236x/36/71/a0/3671a086d82e9
44156d03b52e6b7ba94.jpg

kuva: kuva: 
https://i.pinimg.com/474x/b1/df/55/b1
df556067dcac4b6e1d58e4dc23b4e2.jpg

kuva: 
https://arch.pinhairs.com/arqui
tectura -y-paisaje-bel-air-
tennis-
club/?feed_id=125&_unique_id
=5e4ca4dace5df



2024
Photo by Daniel Dvorský on Unsplash

https://unsplash.com/@odd_look?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@odd_look?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/concert-outdoor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/concert-outdoor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Makkaratehtaan korttelin kulttuurikeidas
- Elävää väliaikaiskäyttöä HK:n 

vanhan makkaratehtaan 
tiloihin

- esim. Vanhan 
makkaratehtaan pienpanimo, 
Videotaidenäyttelyitä

kuva: https://www.designcouncil.org.uk/news -
opinion/how-we-got-glasgow-playing-streets-again

- myöhemmin täydentyvää sekoittunutta 
korttelirakennetta



Kulttuuritarjonta jatkuu 
u lko ilm a t e a t t e rilla



2030



3. Sujuvaa liikkumista



Kävely ja pyöräily

Suorat 
jalankulkureitit

Selkeä & 
laadukas 
pyöräiluverkosto

Kulkumuotojen 
kohtaamispaikka

Lainausta ja 
pysäköintiä



Autottomuuden kannustimet

- Turvallista yleistä tilaa
- Toimivat yhteiskäyttöpyörät
- Reitit puistojen ja palveluiden 

kautta
 j  j



Vaihe 1: Tasetien 
ra u h o it t a m in e n

Ohjataan Jumboon 
kulkeva liikenne 
pohjoispuolelle, 
Tasetie rauhoittuu.

Suurjännitelinjan 
maakaapelointi



Vaihe 2: Kansi ja aukio



Aikajana

2030

Uusi alue muovautuu

Alue on alkanut rakentua täysin 
uudenlaiseksi. Ratikka, uusia taloja sekä 
palveluita on muodostunut

2035

Alue valmistuu

Alue on täydentynyt ja uudet asukkaat sekä 
vierailijat ovat vakiintuneet viihtyisään 
Kartanonkruunuun.

2020

Lähtötilanne

Kävelijät ja pyöräilijät  kokevat alueen 
epämiellyttäväksi

2024

Muutos parempaan – Vaihe 1 aloitetaan

Vanha makkaratehdas muutetaan 
kulttuurikäyttöön. Jumbon katolle 
rakennetaan etätyömökkejä.

Tasetien rauhoittaminen autoliikenteeltä.
Tasetien sähkölinjat maakaapeloidaan.



kuva: Vantaan yleiskaavaselostus ehdotus, https://www.vantaa.fi/ins tancedata /prime_product_julka isu/vantaa /embeds /vantaawwwstructure /150570_Yleiskaavaehdotus_selos tus_KH_0604_nahtaville.pdf



Kysymyksiä?

Kiit o s!
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