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SAMMANFATTNING

Utgångspunkten för detta examensarbete har varit arkitekttävlingen ”Greater Helsinki Vision 2050
– International Ideas Competition”. Tävlingen utannonserades den 15 december 2006 och sista dag för
inlämning av bidrag var den 31 maj 2007. Under vårterminen 2007 fokuserade vi alltså enbart på att
arbeta fram ett tävlingsbidrag. I en arkitekttävling är de huvudsakliga ramarna för projektet redan formulerade i ett tävlingsprogram. Samtidigt efterfrågas i denna tävling nytänkande och idérikedom, vilket gav
oss som deltagare stor frihet och stora möjligheter att forma och arbeta fram visionära planförslag och
konceptuella idéer. Den huvudsakliga uppgiften var att illustrera en regionplan, en framtidsvision för
Helsingforsregionen.
Det regionala planeringsperspektivet i tävlingsuppdraget genomsyrar innehållet i hela examensarbetet.
Efter att bidraget lämnats in ville vi få djupare kunskap om olika planeringsmodeller för stadsutveckling
i regionala sammanhang. Vårt examensarbete har därmed delats in i två huvudkapitel:
Del 1. Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition
Förutom en presentation av vårt tävlingsbidrag, ges i den första delen av detta arbete information om
själva tävlingen och vad uppgiften omfattade. Vi presenterar även vår tankeprocess inför utformningen
av regionplanen, samt inför de detaljerade studierna. Denna del av arbetet består av material på både
engelska och svenska. Då tävlingsspåket var engelska, har de delar som ingick i vårt bidrag ej översatts.
Del 2. Studieobjekt/Jämförelse/Diskussion
I den mer teoretiska delen av examensarbetet presenteras sex studieobjekt vi valt ut tillsammans och
sedan fördelat mellan oss (se innehållsförteckning). Studieobjekten presenteras och analyseras först var
och en för sig, sedan följer jämförelser mellan dem, inklusive vår regionplan, utifrån sju olika faktorer:
bärande idé, täthet/gleshet, grönska, transportnät, sociala strukturer, planeringsperspektiv och framtiden. I kapitlet ”Jämförelse och diskussion” dras slutsatser av analyserna utifrån de sju faktorerna,
studieobjekten analyseras även i förhållande till övergripande samhällstrender. Med hjälp av studieobjekten görs även en utvärdering av vår regionplan där särskilt intressanta jämförelsepunkter belyses utifrån
underrubrikerna ”Att bygga inåt”, ”Tydligare flerkärnighet” samt ”Planeringsperspektiv och fysiska
strukturer”. I det avslutande kapitlet för vi var sin diskussion om ekologisk respektive social hållbarhet
– två hållbarhetsdimensioner vi fokuserade på i tävlingsbidraget, och som även belyses i jämförelserna
mellan studieobjekten.
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INLEDNING

BAKGRUND
Regionen är ett geografiskt rum/område som skulle kunna beskrivas innehålla en samling av sociala
interaktioner, men oftast beskrivs regionens mer administrativa roll och dess förmåga att på olika sätt
göra sig attraktiv på den globala marknaden i syfte att locka till sig företag och investerare. Samtidigt
som blickarna riktas mot omvärlden förändras stadslandskapen med en på många håll allt tydligare
polarisering och segregering. Den ekonomiska globaliseringen har skapat internationella trender inom
arkitektur i form av uppseendeväckande, avskilda områden med dyra bostäder och företagsattraherande
kontorskomplex. Samtidigt ökar nyfattigdomen i många förorter och i många städers centrala delar sker
en gentrifiering, det vill säga en social statushöjning genom upprustningar och nybyggen som gör att
tidigare invånare inte har råd att bo kvar (Stahre 2007, s. 9).
Inom regionala förändringsprocesser kan ekonomiska frågor tyckas få större uppmärksamhet än sociala
frågor. Ett viktigt perspektiv som inte får glömmas bort blir därför hur de globala och lokala perspektiven kan mötas i skapandet av mer energieffektiva och socialt hållbara strukturer. Det regionala rummets roll som mötesplats mellan dessa perspektiv behöver stärkas då den globala urbaniseringen snabbt
förändrar villkoren för dem som lever i städer.

Tävlingsprogrammet,
tillgängligt på hemsidan:
www.greaterhelsinkivision.fi (2008-02-14).
Tävlingsperiod: 15
december 2006 - 31 maj
2007

Helsingforsregionen är för närvarande en av de storstadsregioner som växer mest i Europa. Befolkningen beräknas stiga från 1,3 miljoner till 2 miljoner invånare under de närmaste femtio åren, det vill
säga en befolkningsökning med ungefär 1-1,5 procent per år. Kommunerna inom regionen och staten
Finland bestämde sig, med bakgrund av detta, för att organisera en internationell idétävling om områdets utveckling fram till 2050. I programmet till tävlingen lyfts två huvudsyften eller huvuduppgifter för
deltagarna fram. Det handlar om att formulera och illustrera långsiktigt hållbara, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala strategier som ska utvecklas till konkreta planförslag. Dessa förslag ska stärka
regionens status och konkurrenskraft. Det handlar även om att, med den uppskattade befolkningsökningen i beräknande, ta fram idéer som behandlar hur det ökade bostadsbehovet ska mötas på lokal
nivå. Det har alltså behövts både ett regionalt och ett lokalt planeringsperspektiv under arbetet med att
ta fram ett bidrag till tävlingen.
Greater Helsinki är benämningen på det geografiska område som tävlingen ”Greater Helsinki Vision
2050” omfattar. Området består av 14 kommuner med Helsingfors som centralort. De 14 kommunerna
är i sin tur indelade i tre delområden/grupper: Helsinki Metropolitan Area, Kuuma – group och
Neloset – group.
PROBLEMBILDER OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
I programmet till arkitekttävlingen beskrivs olika problembilder inför framtiden. Nedan följer några
korta nulägesrapporter och beskrivningar av olika framtidscenarier inom Finland och Helsingforsregionen, vissa är kopplade till större, globala förändringsprocesser.
- Urbaniseringen i Finland påbörjades relativt sent i jämförelse med andra europeiska länder och hade
sin topp under 1950- och 1960-talen. Inflyttningstrenden till städerna har fortsatt och Helsingforsregio-
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nen har haft en kontinuerlig tillväxt. Dagens urbanisering har lett till en stor efterfrågan på nya lämpliga
platser att bygga på, vilket resulterat i att markpriserna trissats upp. De höga priserna och svårigheten att
finna lämpliga platser inom de urbana områdena har lett till en utspridning av bebyggelsen i regionen,
såkallad ”urban sprawl”.
- För att bemöta den beräknade befolkningstillväxten kommer det, inom de närmaste femtio åren,
behöva byggas fler bostäder än vad som finns idag. Det existerande bostadsbeståndet kan alltså ha fördubblats fram till år 2050. Ungefär 70 miljoner kvadratmeter ny bebyggelse kommer att behövas inom
regionen. Ny bostadsbebyggelse behövs för att minska trycket på dagens bostadsbestånd som gjort att
priserna ökat, och fortfarande ökar snabbt.
- Befolkningsstatistik över de närmaste årtiondena visar att den äldre andelen av befolkningen kommer
att öka dramatiskt i relation till det totala invånarantalet. Detta antar man kommer leda till ett ökat antal
ensamhushåll samt nya krav på omhändertagande, sociala strukturer.
Den beräknat stigande medelåldern kan komma att leda till omvärderingar inom dagens stränga migrationspolitik. Att arbetskraften blir svagare är en orsak till varför immigrationsnivåerna omprövas. I
framtiden kan således regionen få en mer mångkulturell befolkning. Denna utveckling ställer också krav
på skapandet av nya typer av sociala och omhändertagande samhällsstrukturer.
- Invånarna i Finland beskrivs vara trångbodda. Storstadsregionen Helsingfors har ett överskott av orimligt dyra och små lägenheter, vilket har blivit speciellt problematiskt för barnfamiljer och andra grupper i
samhället som är viktiga för den ekonomiska tillväxten. I Helsingfors är den genomsnittliga boendeytan
33 kvadratmeter per invånare (lite högre i de andra kommunerna i regionen). Enligt tävlingsprogrammet
kommer euron troligtvis att föra med sig förmånliga, långsiktiga lån och stabila räntor, vilket i sin tur
kan komma att öka efterfrågan på större boendeytor ytterligare.
- Energikonsumtionen för alla transporter per person i storstadsområdet är dubbelt så hög som i
en genomsnittlig europeisk stad. Det finns en stark koppling mellan energikonsumtion och täthet. I
storstadsregionen Helsingfors är invånardensiteten väldigt låg och kollektivtrafikresorna står för endast
en tredjedel av alla motoriserade resor. Det finns en stark önskan att utveckla kollektivtrafiksystemet i
regionen, detta för att minska energikonsumtionen. För att kunna utveckla ett ekonomiskt hållbart kollektivtrafiksystem krävs att många människor vill och har goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken,
en högre invånardensitet behövs.
- I Finland finns idag både decentraliserande och centraliserande krafter vad gäller stadsutveckling. Närheten till naturen har länge varit ett ideal inom finsk stadsplanering, vilket skapat glesa bostadsområden
och flerkärniga centrumstrukturer. Relationen människa – natur bör vårdas som ett viktigt karaktärsdrag,
men samtidigt måste, enligt tävlingsprogrammet, mer kompakta stadsstrukturer skapas om människans
dagliga förflyttningar och därmed energikonsumtionen ska kunna minskas.
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- Det informationssamhälle vi lever i har utvecklats i takt med nya innovationer inom informationstekniken. Den ”nya” samhällsstrukturen har skapat ändrade resmönster, nya arbetsmarknader och förändrade
ekonomiflöden. Globaliseringen är ett faktum – länder, regioner och städer tävlar nationellt, internationellt och globalt. Frågan är hur storstadsregionen Helsingfors kan konkurrera med omvärlden utan att
åsidosätta den lokala hållbara utvecklingen, utifrån ekologiska, sociala och kulturella aspekter? I strävan
efter att skapa en globalt konkurrenskraftig region får de lokala nivåerna och de gamla strukturella
karaktärsdragen inte glömmas bort. Det blir viktigt att forma nya gatu- och bebyggelsestrukturer efter
både gamla och nya värderingar.
Förutom att fundera över de problembilder och frågeställningar som formulerats i tävlingsprogrammet
har vi under hela arbetsprocessen med detta examensarbete även ställt oss den övergripande frågan:
måste täthet – gleshet ses som ett motsatspar i skapandet av mer socialt och ekologiskt hållbara städer?
SYFTE
Med tävlingen som utgångspunkt vill vi närma oss och få djupare kunskap om stadsutveckling i regionala sammanhang.
Syftet med detta examensarbete är att utifrån den formulerade uppgiften i tävlingsprogrammet arbeta
fram problemlösande, visionära idéer och planförslag. Men vi vill inte stanna där, istället vill vi fördjupa
de resonemang som vi för fram i vårt tävlingsbidrag.
För att kunna skapa en framtidsregion med konkurrenskraftiga, samt ekologiskt, socialt, ekonomiskt och
tekniskt hållbara städer och samhällen, är det viktigt att ifrågasätta och omtolka etablerade planeringsteorier och begrepp. Vi anser till exempel att nya perspektiv behövs vad gäller för och nackdelar med täta
respektive glesa bebyggelsestrukturer.
Genom att analysera sex olika stads- och regionstrukturer, samt genom att jämföra dem med varandra
och med vårt tävlingsbidrag, vill vi förmedla ett brett diskussionsunderlag som belyser både gamla och
rådande trender inom stadsutveckling. Syftet med detta upplägg är alltså inte att motivera våra förslag
i tävlingsbidraget, utan att komma ett steg längre i diskussionen om hållbar stadsutveckling i regionala
sammanhang.
MÅL
Målet med detta examensarbete är att, utifrån vårt tävlingsbidrag samt de utvalda studieobjekten, landa
i en diskussion angående framförallt social och ekologisk hållbarhet. Vi är medvetna om att de olika
aspekterna inom hållbarhetsbegreppet inte kan skiljas åt, men samtidigt kan det vara både intressant och
nödvändigt att behandla dem separat, detta för att synliggöra eventuella brister och behov. Olika insatser
inom en aspekt kan dessutom leda till positiva effekter inom en annan. Insatser som från början riktats
mot att skapa mer energieffektiva strukturer kan till exempel få ekonomiskt positiva effekter.
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Inläsning av
tävlingsprogram

Med hjälp av slutsatser från analyserna av, och jämförelserna mellan, de olika studieobjekten, inklusive
vårt tävlingsbidrag, vill vi belysa den utvecklingsstrategi som idag är rådande inom många städer och
regioner – nämligen skapandet av mer kompakta, urbana strukturer. Ett grundläggande mål med vårt
examensarbete är att formulera och illustrera alternativa sätt att förhålla sig till social och ekologisk
hållbarhet, bland annat genom att fördjupa några av de resonemang som vi fört fram i tävlingsbidraget.
Fördjupade
studier, och begrepp som ska kunna
De regionala
Resonemangen är tänkta
att utvecklas till enkla metoder
eller tankemodeller
jämförelser
mellan
idéerna utvecklas
användas under utvecklingsprocesser
i andra regioner.
Programskrivning
olika stads- och
på lokal nivå

FAS A THE RE:REGIONAL

INTRO

FAS B THE RE:LOCAL

regionstrukturer

UPPDELNING AV STUDIEOBJEKT
METOD/ARBETSSÄTT
Denna tidsaxel visar arbetsprocessen med detta examensarbete, samt hur detta dokument disponerats.

Inläsning av
tävlingsprogram

Programskrivning

INTRO

FAS A THE RE:REGIONAL
Det regionala
planförslaget
arbetades fram

Vad är en
region?

07-03-28
uppstartsmöte med
handledare

Fördjupade studier,
jämförelser mellan
olika stads- och
regionstrukturer
UPPDELNING AV STUDIEOBJEKT
Arbete med varsitt
Färdigställande
“spår” — ekolgisk
och social hållbarhet

Inlämning av
tävlingsbidrag
31 maj 2007

Vad är en
region?
07-03-28
uppstartsmöte med
handledare

De regionala
idéerna utvecklades
på lokal nivå
FAS B THE RE:LOCAL

Under vårterminen 2007 arbetade vi gemensamt fram vårt tävlingsbidrag som kan delas in i två faser, fas
A och fas B. Under fas A (april månad) utformade vi det regionala planförslaget, medan vi under den
andra fasen (maj månad) arbetade med fördjupningar av olika idéer på lokal nivå. Efter inlämningen av
tävlingsbidraget den 31 maj tog vi ett kortare sommaruppehåll för att sedan, under höstterminen, arbeta
med vårt examensarbetes mer teoretiska del. Denna del består bland annat av jämförelser mellan sex
olika stads- och regionstrukturer som vi delade upp mellan oss (se innehållsförteckning). Dessa jämförde
Arbete med varsitt
vi även med ”Re:Regional”, vår egen regionplan.
"spår" – ekologisk
och social hållbarhet

Det regionala
planförslaget
arbetades fram

Inlämning av
tävlingsbidrag
31 maj 2007
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Färdigställande

Orsaken till denna arbetsprocess, som kan verka omvänd, var från början att vi hade ont om tid fram till
den dag då tävlingsbidraget skulle lämnas in. Detta gjorde att vi, efter en snabb inläsning om regionala planeringsperspektiv, var tvungna att börja med själva planförslaget och inte med att samla in och
analysera ett brett teoretiskt underlag (som ofta används för att motivera ett planförslag). Senare har vi
insett många fördelar med denna ”omvända ordning”. Under skiss- och idéfasen kunde vi tänka fritt,
vi styrdes inte av analyser av redan beprövade teorier och metoder. Och istället för att använda olika
analyser för att motivera vårt regionala planförslag, och utforma förslaget som examensarbetets slutmål,
har vi använt vårt tävlingsbidrag som utgångspunkt i den teoretiska delens diskussioner. I jämförelserna
med de olika studieobjekten sätts vår regionplan in i ett större sammanhang där vi bland annat kan fråga
oss: var vi nytänkande?
ANALYSER
Övergripande analys av befintlig regional struktur: inför arbetet med vårt tävlingsbidrag studerade vi den
befintliga regionala strukturen inom Helsingforsregionen. I enkla analyskartor/illustrationer visar vi den
utvecklingsstrategi som har varit rådande inom regionen.
Analyser av och jämförelser mellan utvalda studieobjekt: utifrån sju olika aspekter har vi studerat sex
olika stads- och regionstrukturer. Informationen redovisas i form av principskisser och små, korta analyserande texter.
AVGRÄNSNINGAR
- Tävlingens redan satta tidsramar och geografiska avgränsning.
- Under utformningen av tävlingsbidraget, samt under examensarbetets mer teoretiska del har vi valt att
fokusera på framförallt två aspekter inom hållbarhetsbegreppet – social och ekologisk hållbarhet.
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DEL 1
GREATER HELSINKI VISION 2050 –
INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION

INFORMATION OM TÄVLINGEN

DATUM
Greater Helsinki Vision 2050 - International Ideas Competition
utlystes den 15 december 2006.
Eventuella frågor till arrangörerna kunde göras fram till och
med den 16 februari 2007.
Inlämning av tävlingsbidrag skulle ske senast den 31 Maj 2007.
Juryns bedömning och beslut offentliggjordes den 14 december
2007.

TÄVLINGENS BAKGRUND OCH UPPDRAG
Tävlingens uppdrag var kortfattat att formulera och illustrera
långsiktigt hållbara, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala strategier som skulle utvecklas till konkreta planförslag. Dessa
skulle stärka Helsingforsregionens status och konkurrenskraft på
lokal nivå. Uppdraget handlade till stor del om att förhålla sig till
den beräknade befolkningstillväxten och presentera lösningar på
den bostadsbrist som finns i regionen idag.

ORGANISATÖR
De 14 kommunerna inom Helsingforsregionen och staten Finland (miljödepartementet) arrangerade tävlingen.

I tävlingsprogrammet beskrivs uppdraget utifrån både kvantitativa och kvalitativa utmaningar:
Kvantitativa utmaningar:
Tävlingsuppdragets kvantitativa utmaningar avser regionens
ökande befolkningstillväxt, det ökande behovet av större boendeytor i storstadsregionen och den ökande medvetenheten om
utarmandet av de ändliga resurserna, samt den nuvarande glesa
strukturens inverkan på energiförbrukningen. För att regionen
ska kunna minska energikonsumtionen vill man inom Helsingforsregionen satsa på att utveckla det regionala kollektivtrafiksystemet, samt att effektivisera regionens markanvändning.

TÄVLINGSOMRÅDE
Storstadsregionen Helsingfors är det område som tävlingen omfattade. Regionen ligger vid kusten intill Östersjön i södra delen
av Finland. Storstaden Helsingfors ligger ca 400 km öster om St
Petersburg, ca 60 km söder om Tallin och väster om Stockholm.
VILKA FICK DELTA?
Alla medborgare i EU-länderna samt i länderna där EU:s
upphandlingslagstiftning gäller (GPA-länderna) var berättigade
att delta i tävlingen. 109 bidrag skickades in till tävlingen, 23 av
dessa diskvalificerades, antingen på grund av ofullständigt tävlingsbidrag (alla dokument som efterfrågades i tävlingsprogrammet fanns inte med) och/eller att deltagarna inte varit anonyma
(alla tävlingsdeltagare skulle vara anonyma). Således gick 86
bidrag vidare till att delta i tävlingen.

“...Greater Helsinki has to rely in the future more on high quality public
transport systems and make more efficient urban structures for the range of
services available. Where, how and with what kind of high quality integrated public transportation system this development will happen is the crucial
question and key challenge for the region in terms of cultural, economical,
ecological and social development.” ((1) Greater Helsinki Vision 2050,
s. 22).

Tävlingens arrangörer rekommenderade och önskade att deltagarna skulle arbeta i yrkesövergripande grupper, det vill säga i
grupper där de medverkande kunde bidra med olika fackkunskap och infallsvinklar angående trafikplanering, stadsplanering,
ekonomi, teknik och kultur med mera.

Kvalitativa utmaningar:
I tävlingsprogrammet efterfrågades nya planerings- och utrymmeskoncept, samt förslag på nya ekologiska lösningar och
förbättringar inom framförallt ytterstadsområdena. Denna
fokuseringen beror på att större delen av regionens befolkning
är bosatta i dessa områden, och på att utbyggnadsmöjligheterna
anses vara få inom de urbana kärnornas centrala delar. Enligt
tävlingsprogrammet kan inte storstadsområdet förtätas mer, inte
utan att viktiga karaktärsdrag suddas ut, och inte utan att Helsingfors kännemärke som en grön, havsnära stad förstörs.

TILLGÄNGLIGT MATERIAL
Tävlingsprogrammet (med beskrivning av uppgift och specifika
krav), ett urval av foton, temakartor och statistik fanns tillgängligt på tävlingens hemsida.
TÄVLINGSSPRÅK
All text som lämnades in skulle vara skrivet på engelska.
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RIKTLINJER FÖR TÄVLINGSDELTAGARNA
Tävlingsdeltagare förväntades, enligt tävlingsprogrammet, skapa
och presentera ett scenario/en vision för hur Helsingforsregionen skulle kunna utvecklas fram till år 2050. I förslaget skulle
framtida markanvändning, bebyggelseutveckling, utveckling av
transportsystem och grönstruktur, samt andra stukturer redovisas. Vidare skulle tävlingsdeltagare gestalta och beskriva de
bakomliggande antaganden och förändringstrender som deras
vision förutsatte. Stor vikt lades på att deltagarna skulle vara
innovativa och nytänkande samt att lösningar gavs till problem
på både regional och lokal nivå.

FAS B
Detaljstudie – deltagarna skulle även presentera en detaljerad
studie, antingen över ett specifikt delområde i regionen eller
genom att utveckla en konkret idé eller innovation som visade
hur regionen skulle kunna utvecklas. Presentationen av den
detaljerade studien skulle göras på fem stående planscher i A1format i valfri skala.
Till denna detaljstudie skulle ett skriftligt dokument om de
grundläggande idéerna samt välargumenterade motiveringar
bifogas, denna gång på maximalt två A4-sidor.

EFTERFRÅGADE DOKUMENT
Tävlingsuppdraget var uppdelat i två delmoment med olika krav
på innehåll:
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FAS A
Regionplan – tävlingsdeltagarna skulle redovisa en övergripande
illustrationsplan över storstadsregionen. I planen skulle tävlingsområdets förändrade markanvändning och övergripande stadsoch samhällsstruktur redovisas fram till år 2050, minst ett delmål
efterfrågades i programmet. Illustrationsplanen skulle tydligt visa
hur man valt att förhålla sig till hur regionen ser ut och fungerar
idag, samt hur man ansåg att storstadsområdet skulle förhålla sig
till omvärlden. Regionplanen skulle presenteras på två liggande
planscher i A1-format, skala 1:100 000.

A1

A4

Till regionplanen begärdes ett skriftligt dokument på maximalt
fem A4-sidor. I detta dokument skulle de grundläggande idéerna
presenteras tillsammans med välargumenterande motiveringar
för de övergripande utvecklingsstrategierna och strukturerna.
A1

A4

5

A1
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FAS A
VÅR TANKEPROCESS INFÖR UTFORMNINGEN AV VÅR REGIONPLAN:

1. VAD ÄR EN REGION?
En region beskrivs ofta som en geografisk, administrativ och
homogen enhet. Dessa definitioner täcker dock inte begrepp
som regional dynamik, politisk styrka, kulturella möten och
interregionalt samarbete. Frågan är om man endast måste se
på en region som en institutionell enhet? En region borde
väl även kunna beskrivas som en samling av sociala interaktioner, trots att denna benämning inte rymmer själva grundtanken med en region – nämligen dess administrativa roll.
Förenklat skulle man kunna säga att en region innebär en

lokalt

regionalt

statligt

globalt

uppdelning av en större enhet till mindre underenheter, och
att den fungerar som en motpol till den centrala, statliga nivån. Regionalisering kan tyckas stå för en positiv decentralisering, viktiga beslut som tidigare tagits på nationell nivå kan
tas närmare folket, samtidigt kan regionalisering innebära att
det lokala perspektivet får mindre utrymme.

2. PLANERINGSPERSPEKTIV OCH UTVECKLINGSSTRATEGIER
Inom regional planering går det att utläsa framförallt två stora, grundläggande planeringsperspektiv. Inom det ena vänder man sig till stor del utåt mot omvärlden och fokuserar på
att attrahera företag och investerare, inom det andra vänder man sig inåt och ser till de lokala
strukturerna. Det första, utåtvända perspektivet kan generellt beskrivas handla mycket om
ekonomiska frågor med fokusering på skapandet av nya, tekniska, organisatoriska och ekonomiska strukturer och nätverk. Det huvudsakliga syftet är att utveckla bättre interaktioner med
andra länder. Då siktet är inställt på att öka regionens internationella konkurrenskraftighet ges
de ekonomiska frågorna mer uppmärksamhet än de sociala. Denna fokusering kan i värsta fall
leda till att de omhändertagande strukturerna försämras och att den lokala identiteten suddas
ut. Det andra, inåtriktade perspektivet handlar mer om sociala frågor och om att stärka den
lokala identiteten, och att på så sätt öka regionens konkurrenskraftighet. Den viktigaste frågan
borde inte vara vad Helsingforsregionen kan vinna på att bli en del av den globala marknaden,
utan vad regionen kan bidra med.

Den globala marknaden har skapat internationella trender inom arkitektur. I Helsingfors stad
har det till exempel byggts många moderna havsnära bostads- och arbetsplatsområden som är
tänkta att attrahera företag och investerare. Vissa områden är byggda som fasader mot omvärlden och är ofta dyra att leva inom, trots att man varit noga med att det ska finnas bostäder med
olika upplåtelseformer. Men bara för att man bygger hyresrätter betyder det inte att vem som
helst har råd att söka sig dit. Under arbetsprocessen har vi frågat oss vem det egentligen är man
bygger för?
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3. HELSINGFORSREGIONEN IDAG

Helsingforsregionen kan idag kortfattat beskrivas
bestå av en gles, flerkärnig struktur med en stark,
central regionkärna. Bristen på lämpliga platser
att bygga på inom de olika kommunernas centrala
stadskärnor har gjort att regionens struktur blivit
splittrad. Bebyggelseutvecklingen inom regionen har i huvudsak skett i de urbana kärnornas
ytterstadsområden, och längs de radiella transportlederna som strålar ut från metropolområdet.
I jämförelse med andra mellaneuropeiska städer
är befolkningstätheten i Helsingfors centrum
betydligt lägre.

Den utvecklingsstrategi som verkar vara rådande
för Helsingforsregionen är att bygga vidare på
den ”halvflerstjärniga” fingerplansstruktur som
växt fram. De idag fristående urbana kärnorna
kan väntas växa samman längs de radiella transportstråken. Med denna struktur anses den spårbundna kollektivtrafiken få större kundunderlag
och utvecklingsmöjligheter.

Närheten till naturen har länge varit ett
ideal inom finsk stadsplanering vilket är en
bidragande orsak till utvecklingen av de glesa
bostadsområdena och de flerkärniga centrumstrukturerna. Under modernismen låg fokus
på att utveckla förorter och på att bevara
kopplingen mellan de bebyggda miljöerna och
naturen. Den spridda bebyggelsestrukturen
har skapat ett utspritt resmönster med stor
energiförbrukning.

4. EJ ÖNSKVÄRT FRAMTIDSSCENARIO
Inför arbetet med vår vision för Helsingforsregionen formulerade vi ett, enligt oss, ej önskvärt
framtidsscenario. Vi menar att den rådande utvecklingsstrategien kan leda till uppkomsten av en hierarkiskt uppdelad megastad. Då de mindre städerna
och samhällena växer samman suddas de enskilda
egenskaperna ut och det skapas en stor, gles periferi som ska förhålla sig till storstadsområdet.

I detta scenario blir till exempel Hyvinkää en
av storstadens förorter istället för att fortsätta
utvecklas som en självständig stad i regionen.
De gröna bältena, mellan bebyggelsestråken,
kan tänkas bli mer som barriärer mellan de
yttre, urbana kärnorna, än som tillgångar för
dem som lever i regionen.

5. IDÉSKISSER

Under skissarbetet försökte vi förvandla våra ståndpunkter och idéer till
en övergripande, fysisk struktur. Vi ville illustrera en region inom vilken
motsatspar som centrum - periferi och vi - dom kunde suddas ut, samt
inom vilken alternativa (till exempel ekologiska) boendeformer, med
hänsyn till olika målgrupper, skulle kunna utvecklas. En av våra viktigaste
utgångspunkter var att minska fokuseringen på storstadsområdet, detta
genom att börja skissa på ett tydligare nätverk av städer och samhällen.

Detta är den idéskiss som vi till slut bestämde oss för att jobba vidare
med. I denna flerkärniga (ej splittrade) struktur kunde vi ta hänsyn till det
mesta som efterfrågades i tävlingsprogrammet och vi kunde samtidigt
utveckla våra egna idéer. De största utmaningarna var att effektivisera
regionens markanvändning och att länka samman regionens städer och
samhällen i ett välintegrerat kollektivtrafiksystem.
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dense urbanism
strategy: build-in

mid-dense urbanism

strategy: build-in + build-out

polycentric space

strategy: build-divided +
build-unite

sparse polycentricity
strategy: build-restrictively

Det här är en förenklad bild över vår regionplan. Ett av huvudkoncepten med ”Re:Regional” är att integrera genom att differentiera, och att på så
sätt främja mångfald. Vi har delat in regionen i, som vi kallar dem, ”Regional Blocks”, eller regionala kvarter, bestående av olika grader av urbanitet
och densitet. Dessa delområden länkas i första hand samman av en cirkulär snabbspårväg.
Vi föreslår kortfattat att Helsingforsregionen utvecklas till en kompakt region med tydligare flerkärnighet. Vi vill eliminera känslan av att leva i
storstadens periferi, bland annat genom att föreslå en utbyggnadsgräns runt storstadsområdet och genom att rikta delar av regionens befolkningstillväxt till städerna Nummela, Hyvinkää och Mäntsälä. De nya flödesriktningarna är tänkta att minska fokus på storstaden, och längs dessa föreslår
vi att mindre samhällen förstärks och utvecklas. Vi vill beskriva “Re:Regional” som en mångsidig region med möjligheter för människor att leva på
olika sätt. Nedan beskrivs de olika regionala kvarteren mer ingående, och på sidorna 17-19 redovisas vår regionplans tillhörande manifest.

These are the different strategies for the “Regional Blocks” in “Re:Regional”:

HELSINKI METROPOLITAN AREA AND THE MID-DENSE CENTRES
The mid-dense centres relieve pressure from the metropolitan area. When the land prices decline in Helsinki, new, interesting and unexpected densifying projects can get started.

REGIONAL ”BLOCK” Nº 3
Within the roads that link Helsinki, Nummela, Hyvinkää and Mäntsälä together, a new, modern form of “the garden city”
is created. Inside the area “islands” of polycentricity are formed. The “islands” connect small villages, old and new.
The purpose is to add a cross between regional “block” nº 2 and 4 – for those who don’t want to live with the closeness of others in a city and at the same time don’t want to live totally isolated in the countryside. The “islands” are
not to be seen as borders or shielded enclaves. Instead the purpose is to create forms of solidarity in the scattered
structure. The system of “islands” can be described as a more positive and sustainable form of “urban sprawl” – the defined areas, where new housing project´s are to be situated, creates better foundation for improved service supplies and
public transportation systems. The area, as a hole, is surrounded by urban environments and the different “islands” are
surrounded by an agricultural landscape. A desirable future development would be if the “Polycentric Space” (together
with regional “block” nº 4) could produce much of the regions consumption of provision. The “islands” can be seen as a
contrast to the standardized, globalized architecture, that is being built as a façade towards the umwelt.

COMMUNICATION IDENTIFICATION SOCIALIZATION
There is not much room for hesitation or coincidence in modern town plans. The human being has become more of a human
doing – we move purposefully between point A and point B, the intermediate link is often just a distance for transportation. The main purpose of this proposal is to transform the existing, radial transportation flows, with Helsinki as the
infrastructural hub, and to develop the small cores along the roads and railway´s. The environments around the links
consists of both mobility rooms, with flows of temporary social relations, and rooms with different functions within
the “islands” were people can stay for a while and interact with others. The transformed transportation flows extends
between the regional “blocks” and integrate people from different areas. Apart from the existing railway tracks and the
new Rapid Transit Railway, there needs to be a good, public transportation system between the different ”islands” along
the road that link Hyvinkää and Helsinki together. Perhaps the existing, dead end railway track from Helsinki can be
extended.
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RE:REGIONAL
The ”islands”, along the main roads and railways, gather people
and ecologically sustainable entities are formed. Small-scale
housing projects in the “Polycentric Space” are to be situated
within the individual ”islands”.
To decrease personal transportation,
the individual ”islands” need to contain well-developed service functions
together with different sport and
cultural facilities.

POPULATION IN
MÄNTSÄLÄ
2006: 18000
2050: 118000
INCREASE: +100000

POPULATION IN
HYVINKÄÄ
2006: 44000
2050: 134000
INCREASE: +90000

The dark green spaces
illustrate the changed
transportation flows. The
new networks of movement
benefit a non-hierarchic,
regional system.

POPULATION IN
POLYCENTRIC SPACE
2006: 110000
2050: 160000 (90% of
the inhabitants live
within the ”islands”)
INCREASE: +50000
POPULATION IN
NUMMELA
2006: 11000
2050: 121000
INCREASE:
+110000
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POPULATION IN HELSINKI
2006: 1020000
2050: 1370000
INCREASE: +350000
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The Rapid Transit Railway is a complement to the existing railway traffic in the region. The new track has only
4 stops (Helsinki, Mäntsälä, Hyvinkää and Nummela) which
create fast communication between the 4 cities. To decrease car dependence the rapidness of the railway is an
important aspect. The existing railway tracks can be developed with more stops in the smaller cores.

MANIFESTO THE RE:REGIONAL
GREATER HELSINKI VISION 2050

INTRODUCTION – overall standing points
A region is a spatial sphere. To develop a region is to create a spatial cohesion that is superior to the
existing form. Regional development planning is often focused on the creating of new technical, organizational and economic structures – the main goal is to generate improved interactions with other
countries.
Globalization is a fact – countries, regions and cities compete nationally, internationally and globally. To
turn outwards, towards the umwelt and focus less on the local perspective, can give unwished consequences. The soft qualities of life, such as social structures, built environments and the landscape
characteristics and delicacy, deteriorates. A region should therefore not only be seen as an administrative,
institutional unit, it should also be described as a geographical area with a cluster of social interactions.
These interactions contain more than just public transportation and peoples´ daily commuting. Through
clearer differentiation, and by elucidating different forms of living and citizens’ different needs and
wishes, the “soft qualities” of life can be incorporated on a regional level.
Thus a key question will be how the region Greater Helsinki can compete with the umwelt
without neglecting local, sustainable development from an ecological, social and cultural point
of view?
To be able to compete on the global market and create new, stronger, international networks, an inwards
perspective on Greater Helsinki is needed. For example the Finnish migration- and integration politics
may need to change. Immigration should be seen as a natural part of the globalization process and as a
natural part of the regions´ increase of population. It is important to see the opportunities and ask the
question; how can we let the immigrants integrate us in the world?
-----------------------------------------------------------------------A city’s physical form and the city-life is often described in opposites; we – they, city centre – suburb,
segregated – integrated, compact – sparse. This separation counteracts social diversity and equity. The
opposites need to be erased for the benefit of a more open and adjustable city. To accomplish this, it is
important to differentiate and review old conceptions, to visualise and bring forward the differences in
the “grey mass” and to distinguish and identify “the homogeneous” that lives in it. Differentiation can
create integration!
-----------------------------------------------------------------------Urbanization is an ongoing process in Finland and Greater Helsinki resembles a big metropolitan area
more than a polycentric region. The distinct central core and the apparent hierarchal division of the
region; city – suburb – countryside, creates a social division. It is important to identify and visualise
different aspects besides infrastructure and public transportation that can connect people in the regional
space. Family relations, religious beliefs and labour identities are examples of different aspects that can
both unite and divide people. The aspects contribute to different forms of interactions and it is important to create new platforms where people can meet.
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The social capital in a region is important. Attractiveness and competitiveness of cities and neighbourhood’s can be described as the local encounter between the people and the physical environment. Good
local, social structures should be possible to apply even on the regional level to encourage contractors,
investment interests and business developments, as well as non-profit social and cultural organizations.
These aspects can contribute to strengthening peoples anchoring, social cohesion and comfort in a
broad sense.
Sometimes the region, as a geographical area, is described as the new city – in what way are the
citizens going to have anchorage to the region? How is it supposed to feel to live in a region?
How is it supposed to feel to live in Greater Helsinki?
BUILDING DEVELOPMENT – fundamental ideas
The biggest opposite in urban development may seem to be “New Urbanism” – “urban sprawl”, or simplified: dense structure – sparse structure. Greater Helsinki is a green, relatively sparse region. Do the
green areas have to be pushed away if the goal is to create a compact, centralized and “transport-energysaving” region? Or do the transports within a sparse and green region have to lead to increased energy
usage and more damaging emissions?
We don’t want Greater Helsinki to develop into a hierarchic mega city. We want to create a region with
blurred typologies and opposites, a region where centralizing and decentralizing forces don’t have to be
seen as opposites, and where there is no hierarchic division between city and country, city centre and
suburb, we and they. There is a need for new regional concepts and new conceptions that can describe
different types of forms of living in today’s society.
-----------------------------------------------------------------------The future is uncertain! From an historical perspective, there have been some big changes in society
and in the world the recent 100 years. So can we, considering the historical perspective, imagine what
the world is going to look like and what innovations are to come in fifty years from now? A constantly
changing world needs spatial planning that is open for alterations and new innovations. Greater Helsinki
needs flexible planning that can allow things that we cannot predict – there needs to be room for the
unpredictable and good opportunities for every time-spirit to make its imprint in the physical environment.
New economic flows, new labour markets, modified travel flows and increased population dislocations
will create new networks of movement. The region has to be able to meet the future’s new patterns of
different flows. By planning flexibly, long term sustainable, ecological, social and economical perspectives can be developed. A flexible region is a sustainable region!
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THE RE:REGIONAL PLAN – the regions main structure
“Re:Regional” shows Greater Helsinki as a region with a multicentric structure, where old typologies
and dichotomies have faded and where centralizing and decentralizing forces are not seen as opposites.
We claim that differentiation can create integration, therefore the region is divided into areas with different characteristics and different levels of density. Various ways of living become more visible – the
multicentricity becomes multicultural and the feeling of living in the periphery disappears. The rapid
connection between the urban areas creates interactions between people and between different functions in the region.
We don’t want to see Greater Helsinki develop into a grown-together grey mass with a centralized and
standardized monocentric structure. In our proposal the three cities Nummela, Hyvinkää and Mäntsälä
are being developed and strengthened. Less pressure is therefore put on the Helsinki Metropolitan Area
regarding the fast building development that is needed. We suggest that today’s big city district develops
inwards with different projects and solutions regarding cheaper dwellings, larger living spaces, new living
forms and new forms of urban greenery.
The four regional “blocks” provides opportunities for different ways of living. You can live in nº 3 and
4 without being far away from the urban centres, service functions, communications, cultural facilities
etcetera. The regional “blocks” can be described as four different levels of urbanity and density. The
main aim of the new polycentric structure, in the monocentric big city region, is to create a higher feeling of solidarity and fellowship between people and different urban cores, and also between the urban
cores and the countryside.
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FAS B

sparse settlement
pattern

VÅR DISKUSSION INFÖR DE DETALJERADE STUDIERNA:
1. PROBLEMBILDER OCH UTMANINGAR
I den flerkärniga, regionala planen ska mindre städer och samhällen stärkas och utvecklas. Men den föreslagna
utbyggnadsgränsen kräver även att nya planerings- och utrymmeskoncept presenteras inom metropolområdet.
Vi har valt att lyfta fram/belysa några av de problem och brister som finns inom
shortage of reasonaregionen, framförallt inom just metropolområdet. Detta för att sedan kunna
ble priced housing
formulera vad det är vi vill ge förslag på att förbättra. Bostadsmarknaden är idag
sites
ojämn på flera sätt, de olika aspekterna är relaterade till varandra.
thousands
of homeless
people

1%
Flerbostadshus

28%
59%

Rad- och kedjehus

increase of
population

Enfamiljshus

12%

Andra boendeformer

imbalance between
supply and demand
on the housing
market

Cirkeldiagrammet visar hur regionens bostadsbestånd är fördelat
idag. Vi skulle önska att det skapades mer alternativa boendeformer, bland annat genom omtolkningar av gamla arkitektoniska
typologier, det vill säga att ”tårtbiten” med bara 1 procent kunde
bli större i framtiden.
Det finns undersökningar som visar att
10,2 procent av alla hushåll i Helsingfors
storstadsområde är trångbodda. Den
genomsnittliga boendeytan är 33,5 m²
per person ((1) Greater Helsinki Vision
2050).
2. VAL AV OMRÅDEN

Men kanske är det inte trångboddheten
som är den största, sociala bostadsfrågan
i Finland idag...

long queues for
state-subsidized
rental dwellings

housing shortage

overprovision of
expensive, small
apartments

small living spaces

per person

I Helsingfors stad är det genomsnittliga
antalet personer per hushåll 1,9, och av
alla hushåll är 48,9 procent bebodda av
en person. I Metropolområdet är 43,4
procent ensamhushåll ((1) Greater Helsinki Vision 2050).

De tre områden vi valt att titta närmare på är den segregerade villastadsdelen Kulosaari, den centrala
stadsdelen Harju och det regionala delområde som vi i vårt planförslag kallar ”Polycentric Space”.
Som en kommentar till den socio-ekonomiskt segregerade villastadsdelen Kulosaari ger vi, lite
provocerande, förslag på att skapa tre, helt nya, konstgjorda öar som i första hand ska dockas fast
på just Kulosaari. Vi har funderat på varför öar ibland kan uppfattas som symboler för konservatism och fysisk isolering, och ville istället låta våra flytande öar bli symboler för regionens satsning
på ökad integration.

Varför är “kärnfamiljen” denna
arkitektoniska typologis målgrupp?

Skapa alternativa boendeformer
i gamla typologier!

I Harju är det svårt att göra boendekarriär. I stadsdelen finns ett överskott av små och dyra lägenheter, andelen ensamhushåll är 75 procent och majoriteten av invånarna är mellan 25-29 år. Vi
har funderat på hur man kan göra det möjligt för människor att bo kvar i Harju under olika faser
i livet, samt på hur området kan göras mindre homogent vad gäller åldersstruktur och boendeförhållande/civilstatus.
KULOSAARI

+
Små boendeytor

HARJU

Olika tillskott kräver...

larger living space

REGIONAL BLOCK Nº 3
POLYCENTRIC SPACE

större boendeytor

Istället för att motarbeta uppkomsten av glesa villaområden och beskriva dem som ekologiskt ohållbara
vill vi gå vidare i debatten om ”urban sprawl”. Dyra banklån, höga energikostnader, långa transporter och
bilberoende är några aspekter som ofta förknippas med att bo i städers utkanter eller på landsbygden. Det
behövs därför nya idéer om hur glesa strukturer kan bli intressanta tillgångar, utan ökad energikonsumtion.
Det område vi kallar ”Polycentric Space” består idag av glest utspridda, stora och små, samhällen och städer. Grundidén med detta regionala delområde är att på ett ekologiskt hållbart sätt bemöta den efterfrågan
som finns på bostäder utanför storstadens sfär.
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larger living space

larger living space

KULOSAARI
Kulosaari as a villa
community or a big
city district?

vousaari

kulosaari

...add another
dimension of
collective forms
of living instead
of choosing one
label

ullanlinna
lauttasaari
suvisaaisto
The island Kulosaari consists of both an old villa community, built in the early 1900s, and in north an area with
low-rise apartment blocks from the 1960s. Despite the attempt to integrate different people, by building two architectural typologies next to each other, the island is still rather secluded and the free-standing villas are still
inhabited by people with a clearly higher level of education and income than the city as a whole.
An island can be looked upon as a symbol of isolation and conservatism. This proposal tries to demolish this conception and create integration on several levels.
CONCEPTUAL IDEAS - THE NEW ISLANDS:
- cheap and flexible apartments
- mish-mashes of Kulosaaris architectural typologies
- even if you´re living alone you don´t have to live lonely
- the form of an island is used in a new context, the context of integration!
- Kulosaari is made the home base for the floating, integrating islands
- the islands are open for everyone to visit
- if the sea-level rises, as a result of the greenhouse effect,
the islands follow...

ISLAND nº 1
This island consists of smaller detached
houses, the scale resembles the existing
villas on the south part of Kulosaari.
The architectural expression is however
different, as is the buildings insides
— every house consists of more than one
dwelling! The small units of 2-4 apartments and the irregular structure are
designed to bring people together, to
create a sense of modern, collective
living!

ISLAND nº 2
On the second island the volumes are
bigger with room for more apartments
in each house. The roomy public spaces
means flexibility — additional houses
can be built and the inhabitants can add
new parts to the existing dwellings. The
island can be described as a large scale
villa community, but without the feeling
of privatisation and without the isolating, hedged gardens.��

ISLAND nº 3

a

il
kahv

Each island: about 2,5 ha,
with 150 dwellings.
Density: 75 dewellings/ha

21

The third island has more of an urban
character — or perhaps a combination of
an inner city block, a suburb district
and a villa community! The bigger volumes are placed on a small area which
makes it possible to create and maintain a clear identity. The inhabitants’
feelings of belonging are important, but
it is also important to create an atmosphere where everyone is feeling welcome.
The island can contain different nodes
that attract people from different parts
of the city — cafés, restaurants, smaller boutiques, a music stage...��

HARJU
Look inwards

Re:Wind
The roofs can be designed
with different functions
and the sky train nodes
becomes new social meeting
points.

The lower storeys have façades of glass. The glass
cubes shimmer in the dark and different colours of
the light can reveal the current night´s activities!

The sky train connects people
from different parts of the
city – a new level of social
interactions is created.

One of the new
houses in the
district function
as a node for the
sky train.

The ground floor
in the new house
function as a
social node inside the block.

The principal sketch of the infill house (to the right) shows a flexible construction.
The glass cube consists of both apartments and accessory spaces. The accessory spaces
are to be available for everyone in the block and can be given different functions,
for example the bottom floor can be used as a greenhouse! The glass façades reflexes
its surroundings and does not deteriorate the aerialness of the blocks courtyards. The
apartments, in the whole building, can be combined in different ways, one can add an
extra unit from upstairs, downstairs or from the same storey. This flexibility makes it
possible to plan and develop the living space as ones civil status changes.
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new structures
inside existing,
selected blocks.

POLYCENTRIC SPACE

You are in this
“Regional Block”!

AN AREA DESIGNED TO OVERCOME THE EXISTING,
HIERACHIC, REGIONAL SYSTEM
As mentioned in the “Re:Regional” plan we do not want to see centralizing and decentralizing forces as opposites. The “Polycentric Space” is intended to function
as an alternative form, and a more positive version, of “urban sprawl” – it can be
described as a contrast to the surrounding, densifying urban areas. The new regional space opens up for reinterpretations of what “urban sprawl” stands for. We
believe that the urban development trend has been inaccurately described as something uncontrolled and unrestrained. Every house, factory and shopping mall built
in the periphery has been placed there with awareness and permissions from higher
authorities, in other words a fully controlled development. What has been missing
is perhaps foreseen proposals and interesting ideas of how scattered structures can
become interesting assets.

1

2

3

4

We want to give the intermediate spheres of Greater Helsinki clearer identities,
without destroying or neglecting their original values. The main idea of the “Polycentric Space” is to create recognisable entities where different relations and
interchanges can be formed. Existing potentials are brought forward and new structures that invite social interactions are added.

5

The “Polycentric Space” consists of two levels of polycentricity:
-The pattern that the “islands” create together, within the ring of urbanity, or
within the roads that link Helsinki, Nummela, Hyvinkää and Mäntsälä together.
-The scattered structures within the individual “islands”.
The aim of the “Polycentric Space” is not to create something that can compete with
the bigger cities. Instead an interdependent relationship can emerge.

6

1

PEOPLE – CITY – NATURE

The illustration shows an ecological system where the “Polycentric
Space” produces some of the regions consumption of provision. A
“Self-Made” label tells that you are
buying food from your own region!

2

The individual “islands” can
develop different levels of social
intensity. The creating of cultural
networks, organisations and meeting-points ought to be encouraged.

3

To maintain the polycentricity of
regional “block” nº 3, the
intermediate spheres between
the individual “islands” are
important.

4

The so called “islands” are not
to be seen as borders or shielded
enclaves. Instead the purpose is
to create forms of solidarity in the
scattered structure.

5

Scattered villages in the
“Polycentric Space”.

6

Site

Another aspect that we want to bring up with this proposal, is the relationship
between nature and human beings. Maybe this relationship is taken for granted in
Finland? Perhaps this interaction is something to develop and nurse more consciously. The “Polycentric Space” might be the new platform where people and nature can
come closer, it can function as a cross, a transition, between city and nature. The
regional sphere departs from what the two elements, city and nature, have come to
represent in terms of what they should contain. The new regional space demolishes
this separation, and is not aimed to be labelled.

COMMUNICATION
The “Polycentric Space” is surrounded by urban cores and the new Rapid Transit Railway creates a flow of urbanity. Different service functions, public communications,
cultural facilities etcetera are never far away, but if one of the main goals is
to prevent increased transportations and more damaging emissions, different service functions need to be added within the “islands”. Another important aspect is to
prevent increased car dependence. The countryside’s weaknesses are the long distances, the often inferior public transportation systems, and the disappearance of
local service functions and cultural facilities. These are important aspects that
need to be focused on, while developing the “Polycentric Space” and while renewing
the countryside lifestyle.

NEW FORMS OF LIVING
The “Polycentric Space”, with its so called “islands”, can offer alternative forms
of living. Our idea is to create more or less self-sufficient entities. An ecological way of thinking and acting can be developed. The different “islands” can for
example trade self-produced provisions with each other and also provide the bigger
cities with different products.
The living spaces here are bigger than in the larger cities and the main form of
living is in most of the “islands” free-standing, one family houses. This way of
living can be rather expensive, to cope with the expenses two incomes is often needed. It should be possible choose the “de-urbanized” lifestyle despite civil status.
Our proposal is to add simple units of state-subsidized, cheap rental houses, both
one-household villas, and larger houses with several dwellings. Increased population within the “islands” create a better foundation for improved public transportation systems and different service facilities.
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MANIFESTO THE RE:LOCAL
GREATER HELSINKI VISION 2050

REGIONAL IDEAS ON LOCAL LEVELS
In the “Re:Regional” manifesto we ask the question: how is it supposed to feel to live in a region?
We believe that it is important to develop an interdependent relationship between the two levels, the
regional and the local. The “Re:Regional” proposal is inspired by local, physical structures and social
networks and flows. The “Re:Local” proposals are inspired by the new, non-hierarchic and integrating
regional system.
The “look-inwards” concept, on the regional level, aims to implement a new, more individual way of
thinking. In able to take global responsibility, it is important to turn inwards, towards the local structures. It is on the local level where the global changes start. A region can make profits from strengthening its local identity because without a local identity, and functioning social structures, the region has
nothing to compete with in the end. When all focus is on creating a regional label to market worldwide,
other interesting planning and architectural innovations might not get recognized.
The “Re:Wind” concept is a version of the “Re:Regional” ideas on a local level. One of the main concepts of the “Re:Regional” plan is to create integration by differentiation - to create diversity and at the
same time band the different regional ”blocks” together. The region can be looked upon as a city district, and the concepts of the regional plan can be used to elucidate the inhabitant’s different needs and
wishes on a local level. Integration needs to be seen as an ongoing process, it is important to rewind and
not look at the old and new environments as ready-made products. Integration is not building blocks of
rental flats in multistorey houses next to villa communities.
With our “Re:Wind” concept we want to look inwards, inside segregated districts and architectural
typologies and with different strategies create new, interesting, integrating and multiplexed social
structures. Our contributions are high-rise, flexible and densifying dwelling-houses, floating, integrating
islands and a decentralizing “Polycentric Space”.
HARJU AND KULOSAARI
The decentralizing regional plan aims to decrease the focus on the metropolitan area and strengthen the
other urban centres. But by setting a growth boundary around Helsinki Metropolitan Area (including
Kerava), to secure the polycentricity of the region, new spatial solutions are needed when the city has to
densify and develop inwards.
Both Harju and Kulosaari are segregated districts in Helsinki Metropolitan area. The two areas exclude
certain social groups and demands specific ways of living, such as civil status and level of income.
New structures inside existing, selected blocks
In Harju there is a need for larger living spaces. A majority of the dwellings are single-households. The
densifying proposal in Harju present new ways of living and solutions on how one could shift lifestyle
and still live in the same area.
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Demolished architectural typologies
In Kulosaari two architectural typologies have been built next to each other as an attempt to integrate
different groups of people, but the island is still rather secluded. The new, artificial islands contain
mish-mashes of Kulosaaris architectural typologies. The proposal demolish the conception of islands as
symbols of isolation and conservatism, instead the islands create integration on several levels.
POLYCENTRIC SPACE
The “Polycentric Space”, with its individual “islands”, is a contrast to the densifying urban areas in
Greater Helsinki. The new regional space shows the need for both centralizing and decentralizing
forces if the goal is to create a multiplex region. The area is designed to overcome the existing, hierarchic regional system with interesting ideas of how scattered structures can become interesting assets.
New transportation flows and small ecological, social entities within the area create a cross, a transition,
between city and nature. The “Polycentric Space” departs from what the two elements, city and nature,
have come to represent in terms of what they should contain. The new regional sphere demolishes this
separation, and is not aimed to be labelled.
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