Ympäristömuotoilun tiimin asukasprojektit 2018
Suluissa oleva numero viittaa suuralueeseen

Projektit (toteutuneet tai kesken)
Yhteisötaideteoksia Pöllö- ja Bronttopuistoihin, Niittykumpu (8/2018-jatkuu) (2)
·

Paikallinen asukas halusi pöllö- ja dinosaurusteemojen näkyvän kahdessa
leikkipuistossa. Suunniteltiin yhdessä molempiin puistoihin sopiva menetelmä: pöllöt
lyhtytolppiin metallilevyinä ja dinot leikkirakenteisiin tarroina. Molempien
tekemisessä lapset olisivat mukana. Rahoitusmenetelmänä haluttiin kokeilla
joukkorahoitusta. Projekti odottaa asukkaan vahvistusta sen jatkamisesta.
Ympäristömuotoilun tiimi suunnittelu teknisen toteutuksen ja selvitti sen
kustannukset ja auttaa tulevan joukkorahoituskampanjan viestinnässä.

Veljeskulman teippaus, Laajalahti (9/2018-jatkuu) (2)
·

Laajalahti-seura oli jo pitkään halunnut piristää Veljeskulman liikekiinteistösiipeä
tarroittamalla sen ikkunat. Tila on tyhjillään ja käyttökiellossa. Raidejokeri kulkee
alueen kautta ja linjauksesta on ollut vääntöä asukkaiden kanssa. Päädyttiinkin
tuomaan ikkunoihin Raidejokeriin liittyvää tietoa sekä lähikoulun lasten
ratikkapiirustuksia. Raidejokeri suunnitteli ja maksaa tarrat ja Tilpa kustantaa
toimenpidelupahakemuksen kulut sekä tarrojen asennuksen. Ympäristömuotoilun
tiimi toimi yhteyshenkilönä kaikkien kumppaneiden välillä sekä teki lupahakemuksen
rakennusvalvontaan.

Sähkökaappien tuunaus, Mankkaa – Tapiola (4/2018-jatkuu) (2)
·

Ulkovalaistuskeskusten tuunaamiselle tarroilla on saatu rahoitus ja lupa Kakesta.
Sieltä saatiin lista projektiin soveltuvista kaapeista ja vuoden 2018 apurahataiteilija
Greta Muuri valitsi niistä 20 oman asuinalueensa lähettyvillä sijaitsevaa. Omnian
tiloissa järjestettiin marraskuussa kaksi avointa työpajaa, johon Muuri toi
tekstiilimateriaalia. Teokset toteutettiin kollaaseina ja niistä otettiin valokuvat.
Ympäristömuotoilijat hoitivat tilavaraukset ja viestintää sekä avustivat työpajoissa ja
muokkaavat kuvat tarroitukseen soveltuviksi.

Frisbeegolfrata, Röylä (4/2018-jatkuu) (7)
·

Röylän ja Bodomin seudun omakotiyhdistys omistaa kaupungin tontilla olevan
Röyläntuvan. Yhdistysläiset ovat miettineet, miten saada houkuteltua nuorta väkeä
sekä yhdistyksen toimintaan että tuvan käyttäjiksi. Keskusteluun nousi frisbeegolfradan perustaminen tontille ja mukaan saatiin Perusmäessä asuva alan harrastaja.
Ympäristömuotoilun tiimi hankki rahoituksen koreille liikuntatoimesta ja selvitti lupaasiat. Tonttiyksikön kanssa vuokrasopimusta laajennettiin kattamaan tuvan lisäksi
myös tulevat frisbeegolfradat. Radan rakentamista varten haettiin ja saatiin rahoitus
Leader-avustuksena. Luonnonhoito kävi kesällä kaatamassa tarvittavat puut ja
siistimässä vesakkoa ja radan rakentaminen aloitettaneen keväällä.

Graffititeos, Haukilahti (4-8/2018) (2)
·

Haukilahtelainen pitkään graffititaidetta tehnyt asukas halusi toteuttaa Sandikan
urheilukentän betoniseinään suuren Haukilahti-aiheisen teoksen. Tiimi selvitti
kohteeseen liittyvät lupa-asiat ja avusti asukasta rahoituksen hankkimisessa. Teoksen
toteuttamiseen päädyttiin hakemaan Kulttuurilautakunnan avustusta, joka
myönnettiin täysimääräisenä (2000e). Tiimi auttoi myös teoksesta viestimisessä
asukkaiden suuntaan (ilmoitus lähistöllä asuville, sekä someviestintä projektin aikana
ja lopputuloksesta).

Gallerian Lepänlehti-teos, Leppävaara (5-9/2018) (1)
·

Leppävaaraan toteutettiin syksyn aikana asukkaiden suunnittelema Lepänlehtitaideteos. Idea teoksesta saatiin paikalliselta asukkaalta, joka oli kiinnittänyt
huomiota lintuvaarantien ja läkkisepänkujan risteyksessä sijaitsevaan epäsiistiin
kevyen liikenteen jakajaan. Liikenteenjakajan siistimisen lisäksi päätettiin myös
toteuttaa yhteisötaideteos viereisen Galleria ostoskeskuksen parkkihallin
puusäleikköseinustaan. Tiimi vastasi teoksen suunnittelutyöpajan järjestämisestä,
suunnitelmasta ja maalaustalkoista viestimisestä, sekä maalaustalkoiden
järjestämisestä ja ohjaamisesta. Ostoskeskus Galleria maksoi puusäleikön siistimisen
ja maalikustannukset, kaupunkitekniikan keskus laittoi kevyen liikenteen jakajan
suunnitelmien mukaisesti kuntoon.

Ilmoitustauluja asuinalueelle, Karhusuo (4/2018-jatkuu) (6)
·

Gumbölen omakotiyhdistys on jo pitkään miettinyt uusien ilmoitustaulujen
asentamista alueensa sisääntuloteiden varsille, mutta hanke oli tyssännyt luvan
hakemiseen. Tiimi kävi yhdistyksen edustajan kanssa katsomassa sopivia paikkoja
tauluille ja teki niistä kartat sekä laittoi lupahakemuksen vireille Kakeen. Yhdistys
maksaa itse kylttien kulut ja ne tilataan kaupungin puutyöhallilta. Lupahakemus
odottaa edelleen käsittelyä.

Terveysmetsäpolku, Olari (4/2018-jatkuu) (3)
·

Olariin, Espoon keskuspuiston Kokinmetsään ollaan toteuttamassa paikallisen Olariseura ry:n aloitteesta terveysluontopolku. Polun suunnittelussa tiimi on selvittänyt
metsäalueelle rakentamiseen liittyviä lupa-asioita, perehtynyt polun suunnittelussa
inspiraationa käytettyyn Terveysmetsä-konseptiin, auttanut
rahoitusmahdollisuuksien selvittelyssä, sekä parhaillaan toteuttaa kolmen
suunnittelutyöpajan sarjaa yhdessä Olari-Seura ry:n kanssa. Kustannukset
jakautuivat lopulta kaupungin Hyvinvoiva Espoo –kehitysohjelman ja
Kaupunkitekniikan keskuksen kesken. Polku tullaan todennäköisesti avaamaan
kesäkuussa.

Vanhan ostarin graffititeosten siirto, Matinkylä (5/2018-jatkuu) (3)
·

Matinkylän vanha ostari puretaan ja paikalle rakennetaan asuinkerrostalo. Asukkaat
haluaisivat pelastaa vanhalle ostarille aikoinaan talkoovoimin toteutetut

graffititeokset. Graffititeokset oltiin ajateltu siirrettävän samassa korttelissa
sijaitsevan betonimuurin somisteeksi, mutta teosten uudelleen sijoittaminen tähän
kohteeseen osoittautui hankalaksi hallintarajojen ollessa epäselvät taloyhtiön ja
kaupunginalueiden välillä. Taloyhtiöön ei ole yrityksistä huolimatta saatu
keskusteluyhteyttä. Tiimi onnistui järjestämään graffititeoksille purkuapua ja
välivarastoinnin siksi aikaa, että löydettäisiin graffititeoksille uusi paikka.
Vuoden kaupunginosa! -kyltti, Kauklahti (9/2018) (5)
·

Kauklahti valittiin Vuoden kaupunginosaksi 2018 ja tätä haluttiin kaupunginjohtajan
toimesta juhlistaa erityisellä asiasta kertovalla kyltillä tai kilvellä. Tiimi suunnitteli
yhteistyössä Kauklahti-seuran kanssa kyltin, jonka merkintäyksikkö valmisti ja asensi
alueelle.

Katutaidetta Kilon puistoon ja asemalle, Kilo (5/2018-jatkuu) (1)
·

Katutaideaktiivit ovat omatoimisesti ehdottaneet ent. Liikennevirastolle Kilon
aseman alikulkutunneleiden tuunausta. Katutaideaktiivit ovat olleet asiassa hyvin
oma toimisia ja tässä projektissa tiimi on toiminut lähinnä keskustelukumppanina ja
sparraajana. Tiimin kautta yhdistettiin myös taidetta seinilleen havitteleva Kilon
asukaspuiston henkilökunta ja paikalliset katutaideaktiivit. Projektien valmistelu
jatkuu.

Nedre Gloms punamultaaminen, Keski-Espoo (6-9/2018) (6)
·

Asukas lähestyi tiimiä ajatuksella historiallisen rakennuksen kunnostamisesta
talkoovoimin. Tiimi selvitti, että muualta Suomesta löytyy tällaisia perinnetaitoihin
liittyviä työpajoja ja kohteita, joita on kunnostettu talkoovoimin. Espoon tilapalvelut
eivät nähneet suojelussa olevan kohteen kunnostamista talkoovoimin mahdollisena,
mutta ehdottivat, että talkootoimet kohdistuisivat rakennuksen ympäristöön. Tähän
saatiinkin lupa. Tiimi yhdisti perinnemaisematalkoita Espoossa järjestävän tahon ja
asukkaan. Jäämme odottamaan talkoiden toteutumista Nedre Glomsin pihamaalla.

Raittien kehittäminen, Leppävaara (4/2018-jatkuu) (1)
·

Leppävaarassa on tarvetta uusia infrarakenteita ja pääväyliä. Lisäksi alueella
rakennetaan uusia puistoja ja asuinalueita. Tässä hankkeessa on pyritty katsomaan
tätä kokonaisuutta mahdollisimman laajasti ja löytämään ratkaisuja, joiden avulla
Leppävaaran raittiverkosto olisi paremmin käyttäjiä palveleva. Mukaan hankkeeseen
on otettu Asukkaiden Espoo edustus sekä muita sidosryhmien edustajia. Heidän
tehtävänä on miettiä miten ja millä tavoin asukasvuorovaikutus toteutetaan
hankkeessa. Mukana pohtimassa on ollut myös Osallistuva Espoo –kehitysohjelma.
Hanke jatkuu edelleen vuonna 2019.

Kännykän latausasemia skeittipaikoille (8-10/2018) (koko espoo)
·

Toni Korjus sai tarjouksen aurinkokennoilla toimivista latausasemista ja laittoi
kyselyä ympäristömuotoilun tiimille. ManiMiitissä oli noussut esiin tarve ladata

kännyköitä myös ulkotiloissa, joten latausasemia päätettiin tilata viisi kappaletta.
Kävi ilmi, että ne olivat kevytrakenteisia, joten ne päätettiin liittää osaksi
graffitiseinien rakentamista.
Kevyitä graffitiseiniä nuorten haluamiin paikkoihin (9/2018) (koko Espoo)
·

Nuoret ovat Manimiitin kautta toivoneet graffitiseiniä Espooseen. Näitä on kuitenkin
noussut melko hitaasti alueille. Tässä hankkeessa mahdollistetaan kevytrakenteisen
ja talkoovoimin pystytettävän seinän toteuttaminen kaikille suuralueille Espoossa.
Hankkeessa on löydetty paikat Suvelan ja Kalajärven graffittiseinille. Lisäksi myös
Latokasken asukkaiden ja nuorisotoimen kanssa käydään neuvotteluja. Seiniin
integroidaan kännykän latauspisteet, jotka myös nuorten Manimiitissa toivoma asia.
Seinät pyritään toteuttamaan alueille kevään aikana.

Projektit (selvitetty >1kk, ei toteutuneet)
Kuntoilupolkuja ja laitteita, Juvanpuisto – Niipperi (7-8/2018) (7)
·

Asukas lähestyi tiimiä ehdotuksellaan toteuttaa kuntopolkuja ja lähiliikuntapaikkaa
Juvanpuiston alueella sijaitsevan kukkulan ympäristöön. Tiimi selvitteli hankkeen
edellytyksiä, mutta hanketta tukevia seikkoja ei löytynyt. Alueelle on kaavailtu
lähiliikuntapaikkaa toisaalle ja kuntopolkujen sekä -portaiden rakentamiseen ei
löytynyt tarvittavia resursseja.

Soukanrannan kehittäminen, Klobben (4-10/2018) (4)
·

Asukas oli huolissaan Soukanrannan yleisestä siivottomuudesta. Tiimi kasasi kaikki
keskeiset toimijat alueelta yhteen ja pidimme kaksi tai kolme palaveria, joissa
selvittelimme mahdollisuuksia Soukanrannan kehittämiseen. Aikaikkuna oli useille
toimenpiteille hieman liian aikainen ja ranta-alueelle oli keväälle 2019 suunniteltu
kaupungin puolesta luonnonhoidollisia toimenpiteitä. Tämä aikataulu sopi asukkaille
hyvin, joten projekti siirtyi luontevasti pois ympäristömuotoilun tiimiltä.

Kauklahti taidekaupunginosana, Kauklahti (6-8/2018) (5)
·

Kauklahti-seuran taidejaoston ja Villa Kauklahdessa toimivien taiteilijoiden kanssa
pohdittiin, kuinka saada luotua alueelle kattava taide- ja muotoilustrategia ja samalla
turvata Villan toiminta. Projekti lähti elämään omaa elämäänsä yhteistyössä
kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Tiimi yhdisti oikeita ihmisiä toisiinsa ja selvitti
Villa Kauklahden kunnostussuunnitelmia.

Karvasmäen viljelypalstan perustaminen, Keski-Espoo (5-9/2018) (6)
·

Asukas oli yhteydessä tiimiin ajatuksellaan perustaa Karvasmäkeen uusi viljelypalstaalue. Kaupungin suunnitelmissa viljelypalstalle on tilaus, mutta viljelypalstan
koordinointiin pitäisi löytää yhdistys. Asukas ei halunnut ryhtyä koordinointityöhön
ja kun sopivaa tahoa ei löytynyt, jäi hanke odottamaan otollisempia aikoja.

Metsälammen uimapaikka, Karhusuo (9-11/2018) (6)

·

Karhusuolla Metsälammella on perinteinen uimapaikka, joka on päässyt huonoon
kuntoon: se on kaislikkoinen ja laituri on uponnut. Tiimi selvitti sen tilannetta: tontti
on yksityisomistuksessa ja sitä koskee uimapaikkarasite. Kaupungilla ei ole intressejä
ostaa tonttia, joten ainoa keino kehittää uimapaikkaa on olla yhteydessä tontin
omistajaan ja vesialueen osuuskuntaan. Yhteystiedot annettu asukkaille.

Tapahtumat (asukasyhteistyötä yleisön tai järjestäjän roolissa)
Lähitekemisen ilta Suur-Matinkylän asukasfoorumin kanssa, Matinkylä-Olari (4/2018) (3)
·

Suur-Matinkylän asukasfoorumi halusi järjestää alueen asukkaille ja muille toimijoille
tapahtuman, jossa ideoitaisiin erilaisia lähitekemisen projekteja toteutettavaksi
Suur-Matinkylän alueelle. Tiimi auttoi asukasfoorumia tapahtuman suunnittelussa,
teki tapahtumalle viestinnällisen ilmeen, sekä juonsi ja fasilitoi tapahtuman
työpajoineen. Tapahtumasta virisi myös muutama projekti, joiden toteuttamisessa
ympäristömuotoilun tiimi lähti tukemaan asukkaita.

Manimiitti, KAKEn ideointipiste nuorille, Espoo (4-5/2018) (koko espoo)
·

Ympäristömuotoilun tiimi piti tilaisuudessa pistettä, jossa pyöritettiin hyrrää ja sen
avulla ideoitiin parannuksia omaan asuinalueeseen tai koko Espooseen. Ideat
kerättiin Post It -lapuille ja niistä tehtiin koonti, joka toimitettiin nuorisopalveluille.
Aineistoa on käytetty hyödyksi myös tiimin omassa työssä.

Espoo Street Art 2018, lasten ja nuorten katutaidetapahtuma palvelutorilla, Matinkylä (56/2018) (3)
·

Yhteistyössä kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden kanssa toteutettu koko
perheen tapahtumaviikko Palvelutorilla oli Kulttuuri kaikille –palvelualueen
käynnistämä kokeilu. Tiimi oli mukana ideoimassa ja suunnittelemassa tapahtumia,
tekemässä tapahtuman viestintää ja toteuttamassa/avustamassa tapahtuman
työpajoissa. Kokeilua pidettiin yhteistyötahojen kesken hyvänä ja kokeilua päätettiin
jatkaa myös vuonna 2019 hieman muokattuna.

Espoo Street Art 2019, lasten ja nuorten katutaidetapahtuma palvelutorilla, Matinkylä
(11/2018-jatkuu) (3)
·

Tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Vuoden 2019 tapahtuma eroaa
edellisvuoden tapahtumasta lähinnä siten, että yhtenä päivänä ohjelma siirretään
Palvelutorin tiloista Ison Omenan M.E.E.T -aukiolle, jonne rakennetaan lava erilaisia
esityksiä varten. Siirron myötä tapahtumalle odotetaan enemmän näkyvyyttä ja siten
suurempaa kävijämäärää.

Design + WeeGee: Tapiola asukkaiden tarinoina -kävelykierros (2)
·

KAMUlla on WeeGeessä uusi tapahtumakonsepti, Design + WeeGee. Museolehtori
pyysi ympäristömuotoilun tiimiä mukaan suunnittelemaan ohjelmaa. Keräsimme

Maptionnaire-kyselyllä tarinoita Tapiolaan liittyen ja yhdistimme ne aiemmassa
kyselyssä saatuihin tarinoihin ja muistoihin. Kokosimme 1,5 tunnin kierroksen, jossa
muistoja luettiin niihin liittyvissä paikoissa ja kuunneltiin teemaan sopivaa musiikkia.
Siisti Gäda! -roskakävely, Haukilahti (9-10/2018) (2)
·

Haukilahdessa järjestettiin asukkaiden luotsaamana roskakävely, jonka tarkoituksena
oli muutaman tunnin ajan siistiä Haukilahden rannan ympäristöä ja samalla marssia
alueelle luvatun, mutta aikataulusta myöhässä olevan Rinki-kierrätyspisteen
puolesta. Tiimi avusti kävelyn suunnittelussa, siitä viestimisessä, toteutti ilmeen
tapahtumalle ja hankki tapahtumaan asiasisältöä järjestöedustajien muodossa.
Kaupunginpuutarhalta saatiin kävelyä varten roskapihdit ja jätesäkkejä. Haukilahden
seura vastasi siistijöiden kahvittamisesta Cafe Mellstenissä.

Pidetään kaupungista huolta -työpaja, Espoo (9-11/2018) (koko espoo)
·

Työpajan ideana oli luoda erilaisia talkootyön konsepteja asukkaiden, yhdistysten,
koulujen ja yritysten toteutettavaksi Espoon kaupungin maa-alueella. Tämä on
Kestävä Espoo –kehitysohjelman toimenpide joka asukasosallisuuden näkökulmasta
sopii hyvin myös tiimin tukemaksi toiminnaksi. Myös tämän toimenpiteen
vetovastuu on nyt siirtynyt Nikolle siinä toimineen projektipäällikön siirtyessä muihin
tehtäviin.

Me-talo, lähiympäristökävely (9/2018) (6)
·

Ympäristömuotoilun tiimi suunnitteli Me-talon Naapurikarnevaali-tapahtumaan
kierroksen teemalla kaupunki naapurina. Tarkoituksena oli kiertää tunnin ajan
Espoon keskuksessa ja esitellä kaupungin maalla olevia kohteita, joita voisi pienillä
toimenpiteillä ja taiteella piristää. Valitettavasti tapahtuma ei kerännyt niin paljon
osallistujia kuin aiempana vuonna eikä kierroksellemme riittänyt osallistujia.

Kaupungintalon purkutapahtuma (5/2018-jatkuu) (6)
·

Yli kymmenen vuotta tyhjillään olleen kaupungintalon purkua on viimein päästy
valmistelemaan ja Espoon keskuksen alueen projektin johtaja halusi purkamisen
yhteydessä järjestää rakennuksessa asukkaille jonkinlaisen yleisötapahtuman, jossa
rakennusta pääsisi vielä katsomaan. Yhdessä tiimin kanssa alettiin suunnitella
kaksipäiväistä jäähyväistapahtumaa, jossa olisi monenlaista ohjelmaa eri
asukasryhmille. Tapahtuman keskiössä olisivat taiteen eri muodot ja erityisesti
paikallisille taiteilijoille haluttaisiin antaa mahdollisuus töidensä esittelyyn. Tiimi
keräsi kokoon potentiaalisen joukon toimijoita tapahtuman järjestämiseen, selvitti ja
tapasi mahdollisia tapahtumatuottajatahoja ja laati alustavaa budjettia
tapahtumalle. Purkuluvasta kuitenkin valitettiin, joten se on lykkääntynyt ja siten
myös tapahtuman järjestämisen prosessi on jäissä.

Fillarifest Vermoon (5/2018-jatkuu) (1)

·

Leppävaaran alueen projektijohtaja sai idean kestävää liikkumista edistävän
tapahtuman järjestämisestä Vermossa. Tapahtuman on tarkoitus lisätä espoolaisten
innokkuutta pyöräilyyn ja erityisesti houkutella asukkaita korvaamaan autoilua
pyöräilyllä. Lisäksi pääkaupunkiseutulaisille esitellään tapahtumassa myös muita
kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Tiimi on osallistunut tapahtuman
suunnitteluun alusta lähtien ja muun muassa kontaktoinut pyöräilytoiminnan
etujärjestöjä, haastatellut ja kilpailuttanut tapahtumalle tuottajan sekä ollut mukana
liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksen toteuttamisessa.

Neuvonta / yhteydenotot
Linnoitusten kunnostaminen, Haukilahti (7/2018-9/2018)
·

Asukkaan idea oli toteuttaa puisia kävelysiltoja linnoituksille Haukilahteen. Tiimi kävi
paikalla arvoimassa idean toteutuskelpoisuutta yhdessä Kaupunginmuseon
intendetin kanssa. Käynnin aikana selvisi, että linnoitukset kaipaavat kyllä
puhdistustoimenpiteitä, mutta siltoja ei suositeltu rakennettavaksi alueelle. Asukas
ymmärsi tämän ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta avustaa siivoukseen liittyen,
mutta tämä rooli ei kiinnostanut asukasta. Linnoituksille etsitään sopivaa kummia.

Laiduntaminen Lillklobin ympäristössä, (9/2018)
·

Lillklobissa permakulttuurista viljelyä harjoittava yrittäjä lähestyi tiimiä ajatuksellaan
tuoda laiduntavia eläimiä Lillklobin ympäristöön. Valmistelimme asiaa yrittäjän
kanssa ja kävimme tapaamassa Tonttipäällikköä reunaehtojen selvittämistä varten.
Näillä näkymin Lillklobissa nähdään ainakin kanoja kesäkautena 2019.

Taidebussipysäkit, Karakallio (5/2018-jatkuu)
·

Karakallio Creative –taideyhdistys lähestyi tiimiä taidebussipysäkki asialla. Ajatus oli
toteuttaa 3 taidebussipysäkkiä Karakallion alueelle. Tiimi yhdisti keskusteluun
pysäkkejä hallinnoivan ja kunnossapitävän tahon sekä taideyhdistyksen. Yhteinen
sävel löytyi ja taidepysäkit toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Espoo+++++ (8/2018-jatkuu)
·

Tiimi on avustanut asukasta Espoo+++++ hankkeen valmistelussa ja rahoituksen
etsimisessä. Hanke koskee Espoon järvien ja lampien sekä hulevesien puhtautta.
Hankkeelle ei ole vielä löytynyt sopivaa rahoittajaa.

Katujen siistiminen ja kunnostaminen, Juvankartanon alue (7-8/2018)
·

Asukas oli tiimiin yhteydessä liittyen alueen ympäristörakenteiden huonoon
kuntoon. Selvitettiin, että alueella on paljon raskasta liikennettä, että oleva
katuverkko oikein kestä tätä. Lisäksi alueen ulkoistetun kunnossapidon tasossa on
ollut ongelmia. Tähän ideaan liittyen ei ollut tulossa katuverkon kunnostushankkeita
joihin ideaa olisi voitu liittää.

Betoniseinän elävöittäminen, Tapiola (4/2018)
·

Asukkaan taloon Tapiolassa kuuluu harmaa betonimuuri, joka eristää pihan kadusta.
Talon omistaja olisi halunnut kaunistaa seinää maalauksella tai vihergraffitilla.
Konsultoitu rakennusvalvontaa, josta vastaukseksi saatiin, että kaikki tällainen on
Tapiolan alueella kielletty. Marjapensaiden istuttaminen seinän edustalle olisi ok;
oikean viranomaisen yhteystiedot annettu lisätietoja varten asukkaalle. Samaista
asukasta pidetty facebookin välityksellä ajan tasalla myös sähkökappien
tuunauksesta.

Objektinäyttely 2018, Espoon keskus (2-6/2018)
Street Work Out, Kalajärvi (4-5/2018)

Muut
Muovimonsteri palvelutorilla
·

Muovimonsteritempaus oli Ison Omenan palvelutorilla järjestetty kampanja, jonka
avulla pyrittiin vakiinnuttamaan pakkausmuovijätteen kierrätys kiinteistössä.
Ympäristömuotoilun tiimi teki kampanjalle viestintämateriaalin ja keräsi kahden
viikon ajan Palvelutorin taukohuoneessa kertyneen pakkausmuovin talteen.
Kerätystä muovista rakennettiin taukohuoneeseen Muovimonsteri tilataideteos, joka
oli esillä noin viikon.

My2050-elämyspeli
·

Tiimi oli mukana yläasteikäisille suunnatun ilmastonmuutoksesta kertovan
mobiilipelin suunnittelussa. Mobiilipelissä seurataan vuodessa 2050 elävää
ilmastovaikuttajaa, joka kertoo tulevaisuuden elinoloista ja toimintatavoista
ilmastonmuutoksen vaikutuspiirissä. Työryhmässä suunniteltiin pelin eri rastien
sisältöjä, joiden kautta nuoret oppisivat elämään ilmastoystävällisemmin. Pelin
toteutti Osuuskunta Visia.

Matinkylän täydennysrakentaminen, vuorovaikutuksen suunnittelu
·

Matinkylässä on havaittu vastarintaa täydennysrakentamisen suunnittelulle. Tiimi on
osallistunut työryhmään, joka suunnittelee miten asukkaiden kanssa tulisi
rakentavasti keskustella täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Tiimi tulee
mahdollisuuksien mukaan fasilitoimaan Erätaukokeskustelua, jonka tavoitteena on
molemminpuolisen (kaupunkiorganisaatio ja asukkaat) ymmärryksen lisääminen,
sekä järjestämään asukkaille työpajan täydennysrakentamisesta. Tiimi osallistuu
myös asiasta viestimisen suunnitteluun.

Facebook-postilaatikkoon tulleet yhteydenotot: 15 kpl
Suorat henkilökohtaiset yhteydenotot (sposti, puhelin)
·
·
·
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