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Esityksen sisältö
• Tausta

• Asukasprofiilit

• Konsepti

• Maankäyttö

• Konkreettiset toimenpiteet (Työkalut)

• Asukkaiden päivä alueella

• Miksi opiskelija asuisi & pysyisi Aviapoliksessa?

• Yhteenveto
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Konsepti
Uusi ekologinen ratikkakaupunki

Lähiruoan ja lähituotannon keidas

Elinikäisen oppimisen paratiisi

Kansainvälinen vetonaula



Raiteet viljelysten
viettelyksiin

Nopeat ratkaisut ja väliaikaisuus
Ympäristön laadun välitön parantaminen kevyillä ja 
väliaikaisilla keinoilla

Kestävän arjen mahdollistaminen
Nykyisten rakennusten ja maankäytön muuntuminen
tukemaan kestävää arkea kävelyyn, 
joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn tukeutuen

Kestävän arjen oppiminen
Kaupunkilaisten kestävän elämäntapojen oppimisen ja
mahdollisuuksien tukeminen alueella

Uutta aitoa kaupunkia
Tiiviistävän ja houkuttelevan kaupungin
luominen joukkoliikenteen
solmukohtaan priorisoimalla tilaa pois autoliikenteeltä
ja pysäköinniltä



Opintohubi

Ruokatehdas

ViljelmätEkomarket

Ratikkakaupunki

Yhteisöllisyys

Kokemukset



Työkalut Ruokapolut

Ruokatehdas

Liikennejärjestelyt

Robottibussit

Väliaikaiset
ratkaisut

Muut 
liikkumispalvelut



Ruokapolut

• Ajatus "ihanasta" kaupungista

• Jalankulun/pyöräilyn väylät joiden 
varrella eriaikaisesti satoa tuottavia 
kasveja vapaaseen käyttöön

• Arjen ilot ja hyödyt
• Tuo tietoisuutta ruuasta

• Parantaa jalankulkuympäristön laatua

• Tapahtumat ja yhteisöllisyys
• Vetovoimatekijä



Ruokapolut alustana 
yhteisöllisyydelle
Yhteisöllisyys juurruuttaa alueelle:

• Sadonkorjuujuhlat, Illallinen taivaan alla

• Sunnuntaikirppis, Siivouspäivät

• Asukasviljely ja lähiruokapiirit

• Opintopiirit opintohubissa



Ruokatehdas
Vanha HK:n einestehdas muunnetaan 
kestäväksi "Ruokatehtaaksi"

Kestävän ruuantuotannon 
laboratorio, kiihdyttämö ja testialusta

Lähiruuantuotantoon soveltuvia tiloja, 
kasvihuoneita, intensiiviviljelyä

Lähiruokaan painottuvia ravintoloita, 
myymälöitä ja pienpanimoita

Kohtauspaikka: käveltävä, saavutettava 
ja vetovoimainen kohde

Kulttuurikeskus: elävää musiikkia, 
tapahtumia, teemaviikkoja

Referensseinä Helsingin Teurastamo 
ja Kööpenhaminan Kødbyen



Kestävä liikenneverkko
1. Väinö Tannerin tie ja Tasetie: Lasketaan 
nopeusrajoitusta 50km/h -> 40km/h, erillinen pyörä- ja 
kävelytie raitiotien matkalla.

2. Jumbon helppokulkuisuus: Pohjakerrokseen selkeä 
pääsy pyörällä ja jalan. Yhteydet pohjakerroksesta 
raitiovaunupysäkille sekä "Ruokatehtaaseen". Myös 
pyöräpysäköinnistä tehdään mieluisampi

3. Rälssitie: Jatketaan Vantaan pyöräbaanaa

4. Ylästöntie: Pyöräilyn ja kävelyn infran kehitys, 
saavutettavuuden parantaminen alueen ulkopuolelle

5: Viher- ja kulttuuriyhteydet Haltialaan ja Helsingin 
Pitäjään

"Ruokapolut": Erotetun pyörä- ja kävelytien varrella 
kaudenaikaisia hedelmäpuita, marjapensaita ja kasvimaita.



Haltialan kotieläintila

Erotettu pyörä- ja jalankulku

Pyhän Laurin Kirkko (Helsingin Pitäjän Kirkonkylä

Alikulku polkupyörille ja jalankululle





Nopeat ja 
väliaikaiset 
ratkaisut
• Laatikkoviljelmät

pintapysäköintialueilla

• Jumbon maantason
pysäköintitason käyttö
kirpputorina

• Jumbon katon
pysäköintitason käyttö urheilun
ja liikkumisen toiminnoille





Päiväni Aviapoliksessa



Opiskelija 
Oonan päivä

Oona käyttää ahkerasti alueen 
kirjastoa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa 
tanssia ja viljelyä omalla palstallaan. 
Hän käyttää liikkumisessaan sujuvasti 
erilaisia liikennemuotoja, ja etenkin 
kaupunkipyörää. Uusi ruokatehdas
tarjoaa Oonalle ja Oonan 
opiskelijakavereille ilta-aktiviteetteja.



Korkeakoulutetun 
Katrin päivä

Katri asuu sinkkutaloudessa ja on menevästä 
elämänrytmistä nauttiva persoona. Arkena 
hän liikkuu raitiovaunulla ja poimii 
aamupalansa tehokkaasti työmatkalla 
ruokapolulta. Vapaa-ajallaan hän käy 
viihtymässä Vantaan viettelyksissä sekä
päivittämässä tyyliään ekologisesti
kirpputoreja ja eco-vaatekauppoja
kierrellen.



Perheellisen 
Pertin päivä
Pertti on löytänyt kumppanin ja perustanut 
perheen. Pertti perheineen 
käyttää paljon supermarketin palveluita, 
sillä uuden perheen kiireellistä arkea vauvan 
kanssa helpottaa, 
kun kaikki tarvittavat palvelut löytyvät 
saman katon alta. Pertti on urheilullinen ja 
kulkee töihin omalla 
pyörällään. Hän toimii tutkijanaja tekee
etätyötä läheisen Opintohubin tiloissa.
Supermarketin hyvän julkisen liikenteen
saavutettavuuden ja konttipyörien ansiosta 
he eivät myöskään tarvitse omaa autoa.



Eläkeläisen 
Erkin päivä

Erkki viihtyy lähiympäristössä luonnosta 
nauttien ja on aloittanut 
eläkkeellä puutöiden harrastamisen
Tuottamon alueella. Erkki käy
kahvittelemassa muiden eläkeläisten 
kanssa ja hoitamassa poikansa Pertin 
uutta perheenjäsentä helposti robottibussin
avulla. Liikkuva ravintolapalvelu tuo
ravintolaelämykset Erkin luo, jos hän ei aina 
jaksa lähteä asiakseen palveluiden pariin.



Turisti 
Tessan päivä

Tessa on tullut lentokentältä näppärän
raitiovaunuyhteyden päässä olevaan
Aviapolikseen kumppaninsa 
kanssa. Hän yöpyy Flamingossa ja viettää
päivän Flamingo Spa:ssa sekä käy
ostoksilla lähituotteiden pienissä 
putiikeissa. Ilta huipentuu romanttiseen
illallisen Backaksen kartanolle, jossa 
juhlitaan sadonkorjuun juhlaa. He
istuttavat yhdessä kartanonalueelle puun 
“rakkauden puutarhaan” ja tulevat
sadonkorjuun aikaan aina uudestaan
ihastelemaan sitä ja nauttimaan sadosta.



Monipuoliset 
ajanvietto-

mahdollisuudet

Pienpanimot ja 
kulttuuritapahtumat

Saavutettavuus 
julkisella liikenteellä ja 

polkupyörällä

Kotoisa olo vihreässä 
ympäristössä, baanaa 

pitkin pääsee ja 
kentältä vaikka 

maailman ääriin! <3

Ekologisuus

Huikeat palstaviljelyn
mahdollisuudet

Lähiruokaa 
opiskelijalounaalla!

Tarjoaa 
mahdollisuuksia 

pitkälle tulevaisuuteen 
ja eri elämäntilanteisiin

Yhteisöllisyys

Opiskelun tiloja

Lähikahviloita <3

Lähikauppa

Alueen pitää tuntua 
kaupungilta

Kävelyä ja kävelijänä 
olemista pitää 

kunnioittaa

Asukasjuhlat ja -yhteisö

Miksi opiskelija asuisi 
& pysyisi Aviapoliksessa?



Raiteet viljelysten
viettelykseen
mahdollistaa kestävän
arjen Aviapoliksessa
• Lähiruoka ja lähituotanto uudella tavalla

osaksi kaupunkia ja asukkeiden arkea –
jatkaen alueen historiaa uudella tavalla

• Ruoka liikuttaa ja tuo ihmiset yhteen:
yhteisöllisyys, arjen liikkuminen ja kohtaaminen

• Ruokapolut arjen iloksi: hyöty ja huvi –
sekä annustavat jalankulkuun ja pyöräilyyn

• Arkilogistiikan ratkaisut kehittävät kestävää
kaupunkilogistiikkaa ruokaan ja kulutukseen

• Imagona ruoka: joukkoliikenteen
solmukohdalle tunnistettava imago, 
paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen
vetovoima
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