
VISIONEN med det här projektet var att med hjälp av illustrationer och 
bilder försöka skapa ett positivt tänkbart framtidsscenario för Iniö. En viktig 
huvudfaktor genom hela projektets gång var att locka till sig nya Iniöbor, 
frågan som man då måste svara på är var, hur, vad och varför? Nya Iniöbor 
kommer behöva någonstans att bo och därför valdes Norrby som en ideal plats 
att bygga upp ett nytt litet by centrum på. Att ta i beaktande den här fantastiska 
platsen i skärgården och ha i åtanke platsens historia och karaktär var ytterst 
viktigt, därför är de planerade båthusen viktiga element. De nya byggnaderna 
är planerade på ett sådant sätt att de passar in i sin kontext med skärgårdens 
säregna karaktärsdrag och med tiden bara blir vackrare och en del av helheten. 

Skärgården har mycket att erbjuda, men för att locka till sig den önskade 
mängden nya Iniöbor, som i det här fallet skulle ligga kring 120 stycken, så är 
det viktigt att nya funktioner införlivas på Ön. Processen skulle vara uppdelad i 
två faser, där fas I går ut på att etablera nya funktioner, tjänster och bostäder. 

I fas II skulle fokuset ligga på att etablera nya bostadshus. Eftersom skärgården 
handlar om gemenskap skulle detta även implementeras i de nya bost-adshusen 
somideelt skulle bestå av två familjer per hus, som skulle ha en gemensamma 
liten gård.Den hållbara aspekten skull ta sig i uttryck i from av att elektriciteten 
skulle ske via ett nytt vindkraftverk, samt att alla skulle sopsortera sitt avfall 
och kompostera sitt bioavfall.  

Sits men inte minst skulle en av de många nya förändringarna vara en snabb 
direktförbindelse till Åbo, så det skulle vara lätt och smidigt att ta sig till 
och från Iniö. Denna direktförbindelse skulle göra det lättare att arbeta på 
fastlandet, men samtidigt bo ute i den fantastiskt vackra skärgården! 

In ö 2018 - 2025
Stefan Eklöf

KOTONA SAARISTOSSA    HEMMA I SKÄRGÅRDEN      PUUKAUPUNKISTUDIO     TRÄSTADSTUDIO 2018

Aalto-yliopisto  -  Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,  arkkitehtuurin laitos      Aalto Universitetet  -  Högskolan för konst, design och arkitektur 

Fordon

Väntplats för snabbförbindelse

Service

Parkering

Shared space

Område som kan användas
till parkeirng vid behov

Snabb förbindelse 
till fastlandet
 ( endas lätt tra�k )

Lätt tra�k

Stig

Sjötra�k

Vinterväg
när det �nns is,
samt båtanslutning

B&B
Lekpark Störe bänk

Störe bänk

+1,5
-1,5-2,5

+1,7 +1,8 +2,0 +2,4

V äg

M inigolfP icknick 
SmåbåtshamnGrillplats

F ritidsbostäder Nytt bostadsområde

Lerj ord

Nya bostäder
KlubbhusBåthus BåthusBrygga

A

A

Nytt vindkraftverk längre 
bort på lämplig plats

E len distribueras med hj älp 
av elstolpar

P alceringen av 
elstolpar och kablar

Ny och större återvinnig-
spukt ( även med paff )

Brunn för vatten

Cistern för 
toalettvatten

Sopbil som kommer och 
sammlar upp större avfall 
3 gånger per år

Sopbåten Roska Roope 
bistår avfallshanteringen 
under de hektsika
sommarmånaderna

Kompostering

NORRBY, FAS I, 2020

TRAFIKSTRÖMMAR

FUNKTIONER

ENERGI, VATTEN & AVFALLSHANTERING

NORRBY, NUVARANDE SITUATION

ILLUSTRATION, NORRBY 203 0, SOMMAR 

ILLUSTRATION, HELHETSINTRYCK, SETT SÖDERUT IFRÅN ILLUSTRATION AV OMRÅDETS NYA KARAKTÄR, SETT FRÅN  HAVET 

NORRBY, FAS II, 2025

OMRÅDESGENOMSKÄRNING A - A

BYGGNADERNAS FUNKTIONER:

Café & Restaurang
Båthuset BåthusStrand

Terass

Affär

-2,5
Lägsta uppmätta vattennivån - 74 cm (1934)
Normal vattennivå +/- cm
Hägsta uppmätta vattennivån +130 cm (2005)

+1,5

Shared space

parkering

Båthus Hopptorn BryggaBrygga

B

B

D01

D01

Litet Båthus

Litet BåthusBåthus

Båthus

Båthus

Båthus

Bastu

Klubbhus

D01

D01

D01

D01

D01

D01

D01

D01

B02

B01

B01
B01

Fritisdhus

Fritisdhus

B01

C01

C01

B02

B02

C02

C02

C02

C01 B&B

GemenskapLugn &  Ro

Nya Aktiviteter och funtkioner

Nytt bycentrum

Nya bostäder

Nytt bostadsområde

Skärgården

Närheten till havet

Snabb förbindelse till fastlandet
Koncentrera de nya förändringanra till en 
plats

Idyll

Traditionellt, gammalt, hållbart
 och anpassatLocka till sig nya Iniöbor

KONCEPT:

TYPHUS:

PLACERING AV BYGGNADER:

GÅRDARNAS STRUKTUR

ILLUSTRATION, DET NYA BOSTADSKVARTERETS KARAKTÄR

ILLUSTRATION, DET NYA BOSTADSKVARTERETS KARAKTÄR

INZOOMNING AV OMRÅDET

ILLUSTRATION, TORG ÄNGEN, VINTER ILLUSTRATION, TORG ÄNGEN, SOMMAR

GENOMSKÄRNING B-B

VÄXTLIGHET, TRÄD, NUVARANDE SITUATION

PLANTERING AV TRÄD START 2019

ÖNKSAD EFFEKT AV TRÄDPLANTERINGEN, 2050

ILLUSTRATION, GÄSTHAMNEN, HÖST




