
Saaristo on perinteisesti elänyt kaupasta, ja satama on luontevasti toiminut 
kylän taloudellisena ja sosiaalisena sydämenä. Tämän merkityksen 
palauttamiseksi Söderbyn satamalle ehdotetaan sinne työ- ja asumisyhteisöä.
Työyhteisön tarkoitus ei ainoastaan ole luoda uusia työtilaisuuksia ja asuntoja 
itsenäisesti työskenteleville yrittäjille ja taiteilijoille, vaan sen lisäksi toimia 
vuorovaikutuksessa Iniön nykyisten asukkaiden ja kesäasukkaiden kanssa. 
Tästä syystä yhteisö on suunniteltu 2000-luvun versiona kauppahallista ja 
kauppiastaloista, jossa uudet asukkaat voivat talvisin työskennellä ja kesäisin 
taas myydä tuotteitaan.
Uuden rakentamisen paikaksi on valikoitunut Söderby koska kylä sijaitsee 
vain kivenheiton päästä saariston rengastiestä, jonka lisäksi Söderbyn 
satama-aukiolla on potentiaalia kehittyä korvaajaksi Keistiön 2013 suljetulle 
vierasvenesatamalle. Ennen kaikkea tunnelmallinen kylä voisi kuitenkin olla 
houkutteleva ympäristö niin uusille asukkaille kuin kauppahallin vieraille.
Sataman työhuoneiden on tarkoitus toimia moottorina kokonaisvaltaisemmalle 
Söderbyn sataman kehittämiselle sekä paikallisena nähtävyytenä joka voisi 
houkutella matkailijoita myös kesälomakauden ulkopuolella. Kauppiastalot 
taas on suunniteltu toimimaan yhteispelissä ympäristönsä kanssa niin 
että asuminen olisi halpaa ja mutkatonta. Näin ollen talot hyödyntävät 
luonnonvoimia luonnolliseen lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

Skärgården har traditionell levt av handel, och hamnen har naturligt fungerat 
som byns ekonomiska och sociala hjärta. För att återge denna betydelse åt 
Söderby hamn föreslås dit ett kollektiv för boende och arbete.
Kollektivets syfte är inte enbart att skapa nya arbetstillfällen och bostäder för 
självständigt arbetande entreprenörer och konstnärer, utan att dessutom 
existera i växelverkan med Iniös nuvarande invånare samt sommargäster. 
Därför planeras det som en 2000-talets version av en saluhall och 
handlarbostäder där de nya invånarna under vintern kan arbeta och under 
sommaren sälja sina varor och tjänster.
Söderby har valts som plats för den nya bebyggelsen eftersom byn ligger 
ett stenkast från skärgårdens ringväg, samtidigt som Söderby hamnplan har 
potential att utvecklas som en ersättare till Keistiö 2013 nerlagda gästhamn. 
Framförallt kunde ändå den stämningsfulla byn vara lockande för såväl nya 
invånare som saluhallens kunder.
Hamnens arbetsrum är menade att fungera som en drivande motor för en mer 
omfattande utveckling av Söderby hamn samt en lokal sevärdhet och ett ställe 
som kunde locka resenärer även utanför sommarsäsongen.  Handlarbostäderna 
å andra sidan är planerade att existera i samspel med sin omgivning för ett 
billigt och okomplicerat boende. Därför utnyttjar husen naturkrafterna för 
naturlig uppvärmning och ventilation.
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En traditionell gårdsplan 
med sina sidobyggnader 
kräver konstant underhåll, 
och kan vara avskräckande 
för potentiella nya invånare.

Genom att bygga skjulen 
och förråden fast i 
ytterväggen fås en kompakt 
lösning där gårdsplanen 
ersätts med lätt skötta 
terrasser.

Genom att bygga in allt 
under ett tak fås en takfot 
för passiv värmereglering. 
På sommaren skuggas 
fönstren av takfoten, 
medan den lågt skinande 
vintersolen värmer den 
ackumulerande kärnmuren.

De sneddade väggarna 
fångar in indirekt solljus och 
gör lägenheterna ljusare.

En rationell mantel bakom 
förråden minskar husens 
energiförbrukning. Det 
kalla utrymmet under 
takfoten utnyttjas för 
regnvattensinsamling för 
tvätt och disk.
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Fasadmaterial:
1. betong, 2. rödtegel, 3. korrugerad galvaniserad
takplåt, 4. rostrfritt stål, 5. lockpanel av
obehandlad gran, 6. laserad gran, 7. glas




