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SÖDERBY

HINNSKÄR

KEISTIÖ

JUMO

NORRBY

TJÄNSTER & TRAFIK

NATUR- OCH REKREATIONSTJÄNSTER

ÅRETRUNTBOENDE

SÄSONGSBETONAD LOKALUTHYRNING: 
BOENDE OCH ARBETE

Märkta vandrings- och rekreationsleder,

Utsiktstorn: utveckling och reklam

Rastställen som ska underhållas året runt 
- vindskydd, lägerelds- /kokplatser,

Aktivitetsställen med redskapsuthyrning 
- klättring, paddling

Ögruppens koncentrerade energiproduktion 
- sol-/vindkraft

Utveckling av Norrbys koncentrerade tjänster

Optimera turisters och genomfarandes tidsanvändning i fråga
om färjtrafiken med ett mobilapplikationssystem. Kösystemet
i elektroniskt format innebär att besökare kan utnyttja
tjänsterna i hamnen utan att behöva skynda sig till färjkön.
Parkeringstjänsten fungerar i anslutning till hamnen.

Jumos båtskjul utvecklas för turist- och rekreationsändamål, 
till exempel uthyrning av bastu och kanot.

Ibruktagningen av Hinnskärs gamla såg för arbetslokaler som
kommer.

Norrby bygemenskap till del diversifierar  tilläggsbyggande
vilket svarar på familjers och enskilda individers olika behov 
vad gäller boende och utkomstmöjligheter.
I Norrby med omgivning bostäder för cirka 90 personer.

För Söderby område lämpligt tilläggsbyggande med ett
konservativt grepp. Mängden tilläggsbyggande ska vara
måttfull och stilen passa för den känsliga kulturmiljön  
i området. Fler bostäder för cirka 20 personer. 

Jumo, kompletterande byggande. Bostäder för cirka 30 personer.

Keistiö, kompletterande byggande. Bostäder för cirka 30 personer.

Skagen, kompletterande byggande. Bostäder för cirka 30 personer.

Semester/studio-bostäder uthyrbara året om. Flexibla och
ändringsbara för varierande funktioner utifrån de boendes
behov. 
Loftstugor kan hyras för såväl arbete som rekreation.

Bostädernas arkitektoniska uttryck tar fram det bästa med
skärgårdslivet. Naturen blir en del av boendet och
genomsyrar både utsikt och material
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NORRBY: FUNKTIONER + TYPOLOGI

SJÄLVFÖRSÖRJANDE 
KOLLEKTIV

-  Gemensam(t) gård/husbolag som bildar 
   en egen minigemenskap
- Ägande/hyra 
- Hushållsring som delar på infrastrukturen

- brunn/avloppssystem
- närodlingslott
- solelsystem
- jordvärmesystem
- batterisystem

- Byggnadsgestaltning som främjar gemenskap
- Gemensamma hjälpbyggnader

FRI PLACERING

- Enskilda familjespecifika ägobostäder
- Avskild från bystrukturen 
- Möjlighet till arbetsrum i samband med bostaden

SKÄRGÅRDSKVARTER

- Grupp av byggnader som bildar en gård 
- Blandade bostadstyper och aktiviteter 

- Kollektiv- /hyresboende 
- Affärs-/ och arbetslokaler
- Delade allaktivitetsutrymmen 

- Kopplat till bycentrum

TJÄNSTER

- Norrby hamnområde gemenskaps- och
aktivitetscentrum för såväl åretrunt- som
deltidsboende i Iniö skärgård
-  Koncentrerad verksamhet 

- Allaktivitetsutrymme / motionstjänster 
- Affär + info-/resecenter 
- Restaurang/bar/kafé 
- Bibliotek / redskapsuthyrning 
- Lokaluthyrning 
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KAUPPA TERVEYSKESKUSSNÄCKAN

KIRKKO

B&B VILLA HÖGBO

SEURAKUNTATALOSAUNA PALVELUTALO

PÄIVÄKOTIRAVNTOLA

KOULU+ 
KIRJASTO

EKOLOGI OCH SJÄLVFÖRSÖRJNING NÄRINGAR OCH EKONOMI SERVICESTRUKTUR OCH GEMENSKAP

KOTONA SAARISTOSSA    HEMMA I SKÄRGÅRDEN      PUUKAUPUNKISTUDIO     TRÄSTADSTUDIO 2018

Aalto-yliopisto  -  Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,  arkkitehtuurin laitos      Aalto Universitetet  -  Högskolan för konst, design och arkitektur 
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Aktivera attraktiva boendemöligheter: utveckla hamnservicen och turismen,
komplettera byns stadsstruktur, diversifiera boendetypologin.

TJÄNSTER & TRAFIK BOENDE

Utveckla infrastrukturen: lokal energiproduktion samt förbättrade kommunikationer i hamnområdet,
tilläggsbyggande omfattande bostäder och affärslokaler, diversifiering av bostads- och arbetslokaler.

TJÄNSTER & TRAFIK BOENDE NATUR/REKREATION

Kompletterande service och boende, diversifiera boendemöjligheterna på öarna runt Hinnskär.

TJÄNSTER & TRAFIK BOENDE UPPLEVELSERIK,  
SÄSONGBETONAD LOKALUTHYRNING 

GENERALPLAN

GRUNDERNA I HÅLLBARHET OCH ATTRAKTIVITET PÅ INIÖ

I arkitektur- och planläggningsgrunderna betonas 
utnyttjande av närodlade produkter, solel och jord-
värme. Vindparken i Keistiö erbjuder koncentrerad 
förnybar energiproduktion. Den nya bystrukturens 
byggnadsgestaltning accentueras i små gemensamma 
vatten-, avfalls- och energitjänster samt grupper av 
byggnader som möjliggör närodling. Även andra 
planeringsgrunder som lättar på den lokala miljö-
bördan understöds.

Utvecklingen av turistinfrastrukturen samt byggnad-
stypologier som förbättrar möjligheterna att
distansarbeta skapar en grund för nya företagare och 
näringar. Även säsongsbetonade arbetslokaler gynnar 
skärgårdens ekonomiska hållbarhet via lokala hyres-
inkomster samt genom att se till att konsumenter 
utnyttjar tjänsterna året om. Skärgårdskultur som 
baseras på självförsörjning och ekologi ökar jord-
brukets och fiskets betydelse genom att skapa fler 
arbetsmöjligheter inom den lokala näringsproduk-
tionen.

Utvecklade arbetsmöjligheter och ett ekologiskt 
varumärke gör området attraktivt i fråga om ideologi 
och aktiviteter. Samtidigt möjliggör de nya 
användarna och invånarna en mer omfattande service-
struktur samt en aktiv gemenskap året runt. 
Servicestrukturen och gemenskapens grunder utveck-
las genom att koncentrera den småskaliga 
användarkretsens service till Iniö. En koncentrerad 
servicestruktur skapar en naturlig mötesplats året om 
för alla besökare och invånare i skärgården.

Livskraftig skärgård - Elinvoimainen saaristo




