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Kuva 2 Laajasalon Ylistalosta, jossa työpaja järjestettiin 

 

Johdanto 

Helsingin yliopiston Ostoskeskukset julkisina tiloina -hankkeessa järjestettiin Laajasalon uuden 

ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja maaliskuussa 4.3.2015 Laajasalon Ylistalolla. Työpaja pohjautui 

kaupunkitutkija Pasi Mäenpään hankkeessa keräämiin tietoihin ostoskeskuksen nykytilasta ja 

kehittämismahdollisuuksista. Tästä työstä on yhteenveto osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/  

 

Yhteiskehittelytyöpajan toteuttivat palvelumuotoilija Ville Mensio ja arkkitehti Satu Åkerblom.  

Tarkoituksena oli löytää kehitysideoita Laajasalon uuden ostoskeskuksen toteuttamista varten ja 

muodostaa yhteistyön tapoja ideoiden toteuttamiseksi. Työpajaan kutsuttiin tulevan kiinteistön rakentajia, 

omistajia, yrityksiä, Helsingin kaupunginkirjaston, nuorisotoimen edustajia, sekä alueella aktiivisesti 

toimivia yhdistyksiä ja asukkaita.  

 

Työpajaan osallistui 31 henkilöä. Edustettuina olivat rakennuttajista NCC Property Development Oy, 

Helsingin kaupunginkirjasto, Nuorisoasiainkeskus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunginkanslia, 

kaupungin valtuusto, yrittäjistä Saaremme lähiosuuskunta, Saaremme puoti, Enterlot Oy Aalto-yliopisto, 

yhdistyksistä Helsingin kaupunginosayhdistys ry Helka, Laajasalo - Degerö seura, Laajasalon Martat, 

kulttuurialan edustajana taiteilija, vanhusten Palvelukoti Sofia ja aktiivisia asukkaita.  
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Kuva 2 Visuaalinen luonnos Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta, kuvien oikeudet, NCC, Optiplan 

 

Työpajan alussa Pasi Mäenpää kertoi Laajasalon uuden ostoskeskuksen toteuttamiseen liittyvän prosessin 

tilanteesta. Rakennuttajan edustaja NCC:n Paula Sihto esitteli tämän hetkisiä luonnossuunnitelmia 

ostoskeskuksesta ja sen sijoittumisesta alueelle.  

 

Työpajan menetelminä käytettiin itsenäistä ideointia ja keskustelua. Työpajassa selvitettiin ensin ihmisten 

tarpeita liittyen yhteiskäyttötilaan, jonka muodostaisivat Helsingin kaupunginkirjasto, nuorisotoimi, 

asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Sen jälkeen ideoitiin ostoskeskuksen brändiä ja eri toimijoiden 

yhteistyötä. Osallistujat kirjoittivat ideat muistilapuille ja ne koottiin yhteen teemoittain seinällä oleville 

papereille. Kaikki ideaehdotukset listattiin tähän raporttiin ja luokiteltiin palveluiden ja tilavaatimusten 

teemaryhmiin. 
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Kuva 4 Laajasalon yhteiskehittelytyöpajan ideoinnista 

Mitä yhteiskäyttötilan tarpeita eri ihmisryhmillä on? 

Työpajassa ideoitiin eri ihmisryhmien tarpeita liittyen yhteiskäyttötilaan, jonka muodostaisivat 

mahdollisesti kaupunginkirjasto, nuorisotoimi ja Saaremme osuuskunnan puoti, kahvila ja korttelikeittiö. 

Työpajassa ideoita ei kuitenkaan rajattu pelkästään näihin toimijoihin vaan osallistujat miettivät myös 

yhteiskäyttötilan muita toimijoita ja tarpeita. Työpajan aikana ideoitiin seuraavien ryhmien tarpeita: lapset, 

nuoret, aikuiset ja seniorit.  

 

Alla on esitetty ideoinnin kautta nousseet tarpeet yhteiskäyttötilalle ihmisryhmittäin. Tarpeet on ryhmitelty 

pääteemojen alle. Yhteisiksi teemoiksi työpajassa muodostuivat:  

 

Sukupolvien kohtaamisen mahdollistava tila, Sukupolvien ja eri ihmisryhmien välinen vuorovaikutus, 

Ihmisryhmien erikseen tai yhdessä ideoimat, tuottamat ja tarjoamat tapahtumat ja palvelut toisilleen. 

 

Kohtaamispaikka, Levähdyspaikkoja, Tilaa kirjaston ja nuorisotalon palveluille, Sisä- ja ulkotilaa erilaiseen 

oleiluun, Rauhallista tilaa, Hiljaista tilaa, Tilaa työntekoon, Tilaa opiskeluun, Tilaa leikille, Tilaa nuorille, Tilaa 

yhteiskeittiölle, Tilaa ruokailulle, Tilaa kahvilalle, Tilaa liikuntaan, Tilaa luontokokemuksille ja 

kaupunkiviljelylle, Tilaa kulttuurille, Tilaa erilaisille tilaisuuksille, Tilaa tapahtumille, Tilaa juhlille, Tilaa 

kokouksiin, Tilaa kerhotoimintaan, Tilaa kädentaidoille.  

 

Tilaa ihmisen kokoisille palveluille, Tilaa terveyspalveluille, Tilaa pienille kaupoille ja yrityksille, Tilaa pop-up 

toiminnalle, Tilaa kierrätykseen ja kirpputorille. Tilaa lähipalveluille, -ruoalle ja -kaupalle. 
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Lasten tarpeita yhteiskäyttötilalle 
 

Sukupolvien kohtaamisen mahdollistaminen 

 "läksyhelp" iltapäivisin 

 mummu- ja vaaritilaa, mummut, vaarit ja lapset tekevät kimpassa 

 perheille tilaa, sohvia 

 mahdollisuus kohdata ikätovereita ja heidän vanhempiaan, lasten ja vanhempien tapaamiset 

 aikuisille tilaa lasten tilan yhteydessä 

 ajanviettotilaa, jossa voi olla perheen kanssa 

 paikka pienten (alle kouluikäisten) lasten perheille tavata 

 lastenhoitoparkki 

 vanhat ja lapset kohtaavat, sukupolvitreffit 

 lasten kokema yksinäisyys pois 

Perhejuhlapaikka 

 paikka juhlien järjestämiseen, erilaiset perhejuhlat ja muut juhlat 

 tiloja joita voi vuokrata synttärijuhlia varten  

Tapahtumatila 

 tila, jossa järjestöt voisivat järjestää tapahtumia 

 yhteisruokailu 

 kirppari, jossa on mukava ja helppo käydä lasten kanssa 

 leluvaihtari esimerkiksi kirjaston yhteyteen 

Yhteistilan, kirjaston ja nuorisotilan tiloissa tilaa lapsille 

 moderni tila (kuten esimerkiksi sello), johon on mukava tulla 

 erilaista toimintaa ja palveluita lapsille 

 Iltapäivätoiminta 

 iltapäiväkerho isoille lapsille koulun jälkeen 

 kerhoja pienille lapsille 
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 läksyntekotila 

 atk-pisteet 

 lukutilaa 

 oleskelutilaa 

 tilaa, joissa erilaiset tapahtumat ovat mahdollisia 

 tilaa käsitellä erilaisia aineistoja 

 hiljaista tilaa 

 mietiskely aamu kirjastossa 

 hiljaista lukutilaa 

 löhöilytilaa 

 kaakaon juontitila ja eväiden syöntitila 

 polkupyöräpaja lapsille, työvälineet ja telineet 

Uudenlaiset satutunnit 

 sämpylä & satu 

 vauvojen ja vanhempien "loruja ja ruokaa" 

 satunurkka 

 satuja ja muita tarinoita 

 erilaiset teematunnit tai -päivät esimerkiksi luonto 

 kirjastossa olisi ihmisiä, joilla on aikaa lukea lapsille satuja 

 "kirjastomummo tai -vaari" lukee satuja 

Tilaa harrastus- ja kerhotoimintaan 

 tilaa kerhoille, ryhmille, päivätoiminnalle 

 matala kynnys: myös pienille ryhmille mahdollisuus toimia 

 askartelua ja piirtämistä eri-ikäisille lapsille 

 Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa 

 Urheiluseurojen kokouspaikka ja harjoittelupaikka  

 pop in up - kerhot: kerho välipala & läksyavulla, varamummo tai -vaari auttaa 

 ryhmätilaa koululuokille ja päiväkodille, "ostarille koulu", koulu mukaan toimintaan  

Tilaa lasten kulttuuriharrastuksille 

 elokuvat 

 teatteri 

 tanssi 

 musiikki 

 maalaus 

 kuvanveisto 



 
 Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, Laajasalon uuden ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja, Ville Mensio, Satu Åkerblom 13.3.2015 

 
  

Sivu 10 / 36 

 

 

 piirustus 

 sirkus 

Tilaa luontokokemuksille  

 akvaario 

 luontonurkkaus 

 kaupunkiviljelyä lapsille yhdessä aikuisten kanssa 

Vauvakahvila 

 vauvakahvila, jossa on kiva käydä lasten kanssa, mielellään katutasossa 

 kahvila tai vastaava tila, jossa on otettu huomioon vauvojen ja lasten tarpeet 

 terveellinen välipala 

Tilaa leikeille 

 leikki ja laulu 

 monipuolinen 

 leikkinurkkaus 

 lähellä kirjastoa 

 vaunuparkki 

 lasten tila, esimerkiksi peuhutila, jonka yhteydessä on vanhemmille omaa toimintaa 

Tilaa liikuntaan 

 lasten liikkumisen tilat pitää olla turvallisia 

 lasten jumppatila 

 leikki & pelit 

 ulkona ja sisällä, sisällä voi olla skeittirata tai luistelukenttä 

 temppualue, jossa energiaa voi purata 

 pelitilaa 

 kiipeilyseinä 

 ohjattua toimintaa 

 parkour lapsille, harjoittaa liikuntaa ja motoriikkaa 

Lasten ruokapiiri 
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Nuorten tarpeita yhteiskäyttötilalle 

 
Yleistä yhteisen ponnistuksen vaikutuksista 

 yhteistilan toteuttamiseen osallistumisen kautta nuoret saavat parantaa asuinaluetta yhdessä 

muiden kanssa 

 nuoret otetaan huomioon asiakkaina yhteiskäyttötiloja suunniteltaessa 

 syntyy tilaisuuksia ja tilaa vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen  

 syntyy luontevia kontakteja muihin ikäryhmiin 

 syntyy tilaa, jossa nuorten mielipiteitä kuunnellaan 

 syntyy tilaa, jossa nuoret kokevat olevansa arvostettuja 

 syntyy tilaa, jossa nuoret kokevat olevansa tervetulleita omina itsenään 

 nuoret saavat mahdollisuuksia liittyä ryhmiin, solmia ystävyyksiä ja vahvistua omissa taidoissaan 

 nuorille on lähellä viikonloppuisinkin toimintaa 

Ulkotila 

 piknikkejä ja grillailua varten 

 katettua ulkotilaa ja terassi 

Ruoka ja  kahvila 

 nuorten itse pitämä kahvila 

 kirjaston yhteydessä asukaskahvila, jossa nuoretkin voivat kokoontua 

 kahvilasta saa myös terveellistä ja nuoren kukkarolle sopivaa ruokaa 

 yhteiskeittiö nuorten kokkaustilaksi 

 mahdollisuus ostaa terveellisiä välipaloja 
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Lukeminen ja opiskelu 

 tila lukemiseen, tiedonhakuun ja kirjoittamiseen 

 tilaa toisten kanssa opiskelusta yms. jutteluun ja ajatusten vaihtoon 

 tilaa lukemisen välillä oleskeluun ja voimien keräämiseen 

 läksyapua 

 mediakirjasto 

 latauspaikka elektronisille laitteille 

Tilaa erilaiseen oleskeluun 

 tilaa vapaamuotoiseen, spontaanisti syntyvään oleskeluun 

 oleskelutila, jossa saa pitää ääntä, pelata yms. 

 kokoontumisluonteinen tila 

 "oma tontti” touhuttavaksi 

 tila, jossa voi kuunnella musiikkia 

 tila, jossa voi kuunnella tanssia 

Rauhallista tilaa 

 rauhallista tilaa, tilaa hiljentymiseen 

 saa olla rauhassa tekemättä mitään 

 tilaa löhöilyyn 

 tilaa omaan rauhaan 

Työ ja yrittäminen 

 mahdollisuus tutustua työelämään 

 mahdollisuus saada paikallisia työmahdollisuuksia ja vastuutehtäviä 

 nuorten yrittäjyyden tukeminen  

 tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla kirpparin, kaupan, kahvilan tai lainaus ja vaihtopalvelun 

pitämistä 

 avoin yritystila 

 kesäduunivälityspalvelu 

 tilapäishommien hoitamisen välityspalvelu 

 työharjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen 

 matalan kynnyksen työpaikkoja 

 mitä tekis isona? - ohjausta ja ideointia / tukea 

 omaan kotiin muuttamisesta selviytyminen 
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Kerhotyyppistä toimintaa varten tilaa 

 tuunaustilaa 

 nuorison tiloista mahdollisimman toiminnallisia ja nykyaikaisia 

 tilaa tavata muita nuoria 

 tilaa järjestää tapahtumia 

 tilaa erilaisten kerhojen toiminnalle 

 monen polven toimintaa 

 oppia katoavasta kansanperinteestä senioreilta 

 nuoret ja lapsiperheet kohtaavat 

 yhteiskäyttötila avoin kaikille nuorille saavutettavaksi 

 tilaa ryhmille kuten esimerkiksi kouluryhmät 

 pelitilaa, tietokone- ja lautapelit 

 tiloja harrastamista varten: äänitys, elokuvat, valokuvaus, tanssi, musiikki, kuvataiteet 

 bänditila 

 biljardi 

 kaupunkiviljely, puutarhat 

 kotieläimet 

 leffatila 

Innostavaa tilaa ideoille 

 itse hallittava kokoontumistila 

 filosofiatapaaminen 

 dekkarien yhteisöllistä lukemista 

 kirjoita biisin teksti 

 pop up-työpajat 

 pop up tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen 

Liikunta 

 liikuntapalvelut 

 tukipalvelut 

 edullinen kuntosali 

 liikuntapaikat nuorille sisällä ja ulkona 

 kiipeilyseinä 

 skeittirata 

 tilat jotka ohjaavat toimintaa 

 pingis 
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Aikuisten tarpeita yhteiskäyttötilalle 
 

Tilaa henkilöstölle 

 henkilöstötilaa 

 sosiaalitilat 

 

Tilaa itsepalveluille 

 ilmoitustaulu, jotta tietoa voi jakaa 

 omatoimikäyttö tiloihin myös varsinaisen aukiolon ulkopuolelle 

 automaattitilaa 

 itsepalvelupesula 

 

Tilaa kirjastopalveluille 

 kirjastopalvelut (2) 

 kirjallisuuden kuntopiiri 

 kirjasto-kirjadivari-kirjakahvila 

 kirjastokahvila=omaa aikaa perheelliselle onko? 

 lehtienlukupaikka, jossa voi hörpätä kupin kahvia 

 lukutilaa 

 sivistyksen kuntosali 

 aineistotila 

 atk-ja av-tilat kirjastossa 
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Tilaa hiljaisuudelle 

 hiljaista tilaa (2) 

 rauhallinen tila, ei melua, ei lapsia 

 

Työtilaa 

 työtilaa (3) 

 ryhmätyötilaa (2) 

 rauhallinen työtila 

 työtila, jonne voi mennä kannettavan tietokoneen kanssa ja tavata muita 

 

Pop-up tilaa 

 monitoimiliiketila, jossa voi kokeilla pop-up liiketoimintaa (2) 

 yhteistyökumppanuustila 

 taiteilijan tuotteiden myyntimahdollisuus liiketiloissa 

 galleriatilat 

 taidenäyttelyihin 

 

Tilaa kaupan palveluille 

 ruokapiiri ja puoti (2) 

 ruokapiiritoiminta 

 ruokapiirit, tiloja, varasto ruokajakelu pisteelle 

 Saaremme puoti 

 saaremme osuuskunta/ruoka 

 osuuskunnan palvelut 

 kauppiaan kokoamien ruokaostosten noutopaikka 

 hyvä ja tasokas ruokakauppa 

 Lidl ruokakauppa 

 erikoisliikkeet palvelemaan arjen tarpeita 

 kukkakauppa 

 

Majoitustilaa 

 Laajasalon matkailu, bead and breakfast, veneretket 

 

 

 

 



 
 Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, Laajasalon uuden ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja, Ville Mensio, Satu Åkerblom 13.3.2015 

 
  

Sivu 16 / 36 

 

 

Kahvilatila 

 kahvila 

 kahvila, hyvä kahvila, joka on kutsuva ja viihtyisä tila vrt. Sello, laadukas 

 ekokahvila 

 internet+kahvio 

 mammakahvila 

 yhteiskeittiö/kahvila 

 tilaa asukaskahvilalle 

 kahvittelu 

 

Kohtaamispaikka 

 olohuonetilaa (2) 

 seurustelutiloja-kivoja tuoleja ja pöytiä 

 seurustelu+yhteisolo tila 

 oleilu, sisällä, ulkotiloissa 

 kohtaamispaikka 

 kohtauspaikka senioreille, pikkulasten vanhemmille 

 tapaamispaikka 

 kaupungin järjestämä ”sosiaalinen kuntosali” 

 ikäpolvi-infopiste, lapset, nuoret, vanhat, välittämisen verkostona 

 visuaalisuus ja arkkitehtuuri tärkeää, houkuttelee/estää väärinkäyttöjä 

 

Tilaa lapsille ja nuorille 

 lapsiparkki ostosten ajaksi 

 lastenhoitopalvelut ostosten tai liikuntatunnin ajan lapset hoitajalle ostarilla 

 nuorisotilatarve 

 huoli lapsista ja nuorista vähenee 

 

Tilaa liikkua 

 ihmisläheistä rakentamista, ei parkkipaikkojen läpi puikkelehtimista 

 saapuminen autolla - pysäköinti 

 paikka, josta voi ottaa käyttöön yhteiskäyttöauton 

 

Kierrätystilaa 

 itsepalvelukirpputori 

 itsepalvelukirpputori, pelastusarmeija 
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 kierrätystoimintaa 

 kirppis ehdottomasti kaikille 

 kausittaiset kirpputorit 

 

Ruokailutilaa 

 korttelikeittiö (3) 

 yhteisökeittiö 

 yhteiskeittiö/kahvila 

 yhteisökeittiö, jota on mahdollista vuokrata myös omaan käyttöön 

 ravintola 

 ruokaravintola, hyvä viihtyisä, joka on suunnattu perheelle 

 lounas 

 ruokavinkkaus ”mitä syöt sunnuntaina” 

 ruokakursseja 

 ravintolapäivän järjestämiseen paikka 

 ystäväperheiden päivällispaikka 

 

Tilaa tilaisuuksille 

 vapaamuotoinen kokoontuminen 

 monitoimitila kulttuurille ja yhteisölle 

 järjestöjen toimintaan tilaa riittävästi 

 kokouspaikka järjestöille 

 yhdistyksien kokoontumistilaa (2) 

 kokoontumistilaa vapaille kaupunkiryhmille, toimintaryhmille 

 kokoustiloja 

 yhteisökäyttö 

 yksityistilaisuuksia 

 tila järjestää järjestöjen kokouksia/tapahtumia 

 tila järjestää juhlia 

 tila kerhotoiminnalle (4) 

 pienempiä tiloja kerhoille – vapaaehtoistoiminnalle 

 aikuisilla on myös huutava pula kokous, näyttely ja edustustiloista 

 iso tila luennoille 

 kursseja 

 isot yleisötilat, jotka venyvät juhliin, työpajoihin, kirpputoreihin ym. 

 kaupunginosajuhlat, Laajasalopäivä-tila 

 musiikkia varten varustus piano, flyygeli 

 bändit, orkesterit 
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 kulttuuritapahtumia 

 saaremme kino leffaillat 

 alustusiltoihin 

 tapahtumatilaa 

 paikka tapahtumien järjestämiseen 

 tilaa maahanmuuttajaryhmille 

 

Tilaa kädentaidoille 

 työtiloja taiteilijoille 

 kädentaitopaikka 

 käsityökerhotilaa 

 askartelutilaa 

 harrastustila, askartelu 

 

Tilaa kaupunkiviljelylle 

 kaupunkiviljelyä 

 viljelytörmäytys ja CSA 

 

Liikuntatilaa 

 uimahalli (3) 

 kuntosali (3) 

 kuntosali+ ryhmäliikuntatila, kilpailu Herttoniemen kanssa 

 liikuntatila, matala kynnys pitää kerhoa/harjoituksia eri lajeissa, helppo ja edullinen varaus ja 

vuokraus 

 harrastusvälineiden lainauspiste 
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Senioreiden tarpeita yhteiskäyttötilalle 
 

Yhteiskäyttötilan kuvauksia 

 sellaiset tilat joissa seniorit kokevat olevansa tervetulleita 

 viihtyisä, oleiluun, kuntoiluun, kauniin ympäristön katseluun kannustava ulko-olohuone 

 Saaremme osuuskunnan palveluiden käyttö, kahvittelu, oleilu ja liikkuminen, tapahtumat 

sisätiloissa 

 senioriasuminen neljänteen kerrokseen, jotta palvelut pysyisi 

 monen polven toiminta 

 sukupolvien kohtaaminen, lapset , nuoret, seniorit 

 mummo/vaari, lapsitila 

 helppokulkuisuus kaikessa, kirjasto, kahvila 

 vihreitä keitaita, viljelyä 

 

Keittiötila 

 korttelikeittiö (3) 

 keittiö 

 kahvinkeittotila 

 päiväkahvitoiminta 

 brunssitila 

 leivotaan ja luetaan 

 ruokapiiri 

 ravintolaa, Martat 

 lounasta ja seuraa pop-up tyylillä 

 hyvä ruokapaikka 
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Kokoontumistilat 

 kokoontumistila 

 ryhmätila, luennot, pelit, merkkipäivät jne. 

 

Harrastustilat 

 harrastustila (2) 

 harrastetoimintaa ”askartelua” 

 seniorien harrastustilat 

 kerhotila (2) 

 ompeluseuralle tilaa 

 muistitiedon keruun piirit/muistipiirit tiloja 

 monitoimitila, jossa järjestetään senioritoimintaa 

 neulomistila 

 

Tilaa eläimille 

 eläimet mukaan 

 senioreille ja lapsille ja kaikille eläinten silittely paikka, kahvila, kissoja, koiria, pupuja, possuja 

 

Liikuntatilat 

 jumppatilat 

 kuntosalitoimintaan tilaa + ohjausta 

 uimahalli ym. 

 seniorijumpat 

 likuntatuokioita 

 

Tilaa kulttuurille 

 musisointitila 

 elokuvateatteri 

 kulttuuritapahtumat  

 

Levähdyspaikat 

 levähdyspaikkoja 

 istumispaikka 
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Kohtaamispaikka 

 kohtaamispaikka (3) 

 kohtaamis-, keskustelutilaa, rauhallinen nurkkaus 

 tila tavata muita senioreita 

 naapuruuspiiripaikka (2) 

 olohuone 

 

Kirjastotilassa tapahtuvaa toimintaa 

 kirjasto 

 kirjailijatapaamiset 

 lukuolkkari 

 sukututkimuksen ABC 

 opastusta e-maailmaan 

 learn yourself some 

 mobiilitreffit 

 tietotekniikka neuvonta 

 hiljainen tila 

 ääneenlukutila 

 yhteinen tila aamuhetkiin ”lukutila” 

 

Tilaa terveyspalveluille 

 terveys/infokioski 

 apuvälinekorjauspiste 

 fysioterapiaa 

 verenpaineen mittausta ja juttuseuraa 

 verenpainemittaus 

 kävelysauvat 

 

Nuorten tarjoamat palvelut 

 nuorisotoimen kanssa senioriapu/asiointi 

 naapuriapua, taho välittämään, kuka voi tarjota vaikkapa kantoapua 

 paikallista kotiavun ja talomiespalvelun välitystä 

 juttuseura 
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Senioreiden tarjoamat palvelut 

 seniorien itsensä pyörittämä senioripysäkki 

 mahdollisuuden olla tarpeellisia lähiyhteisössään 

 kylämummo/vaari toiminta Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL 

 mahdollisuus jakaa omaa osaamista/kokemusta nuoremmille 

 mummot ja vaarit pitämään villasukanparsimis- ja papupillin nikkaroimispajaa lapsille ja 

varhaisnuorille, puuhaa ja tukea, kuuntelua 

 mahdollisuus vapaaehtoistyöhön 

 

Tapahtumatilaa 

 tila tapahtumille 

 sukupolvien välisiä treffejä 

 screenillä Kamppi 

 tanssit a´la 50-luku/paikka 

 iltapäivätanssit 

 seniorit osallistuvat nykyisin ravintola päivään, myyjäisiin ym. tapahtumiin, samaa jatkossa 
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Minkälainen mielikuva tai brändi uudesta ostoskeskuksesta tulisi välittyä? 

Työpajassa ideoitiin ostoskeskuksen brändiä. Laajasalon ostoskeskuksen mielikuvan ja brändin 

rakentamisessa tärkeänä koettiin, että rakentuvan ostoskeskuksen toiminta olisi ihmisen mittaista ja 

rakentuisi ihmislähtöisyyden ympärille ja olisi yhteisöllisyyttä tukeva. Ideoitiin, että ostoskeskus olisi 

miellyttävä, kotoisa ja rauhallinen kohtaamispaikka kaikkia ihmisryhmiä ja sukupolvien kohtaamisia varten. 

Ostoskeskuksen toiminta olisi uusiutuvaa, kehittyvää ja kumppanuuspohjaista. 

 

Tilat olisi suunniteltu, niin että kaikkien aistien ergonomia olisi otettu huomioon. Ne olisivat 

muuntautumiskykyisiä ja kohtuuvuokraisia. Keskus koostuisi suurimmaksi osaksi pienistä ihmisen kokoisista 

kaupan ja palvelualojen yrityksistä. Ideoitiin, että keskus olisi ekologinen ja energiaomavarainen. 

 

Brändistä pitäisi välittyä alueen yhteisen hyvän tavoittelu ja paikallisuus. Ostoskeskuksen nimen halutaan 

ilmentävän Laajasalon merellistä sijaintia saaressa. Haluttiin välttää ostoskeskus sanaa, koska se viittaa 

liikaa ostamiseen. Nimiehdotuksissa ilmeni sanoja: saari, saarelaiset, yhteisö, asema, talo. Nimi ehdotuksia 

olivat: "Sillanpääasema", "Laajatalo", "Saarelaisten ostari", "Saari", "Saaremme ostari”, "Yhteisötalo". 

Ehdotettua toimintaa 

 pop up -toimintaa 

 kirppari ym. vaihdantaa; ei pelkästään kaupallista toimintaa 

 hyvää ruokaa, hyvän ruoan keskus 

 ei isoja kauppoja lainkaan 

 pikkuliikkeitä, kohtuulliset vuokrat 

 monipuoliset palvelut, jotta ei välttämättä lähde pois saarelta niitä muualta hakemaan 

 pysäköinti-informaatio kertoo millä kannattaa tulla 
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 tiloja myös pienille ja köyhille yrityksille, kuten nyt täällä vielä toimivat mm. kampaamoita ja 

edullinen valokuvastudio 

 mukava/miellyttävä kohtaamis- ja asioimispaikka, jossa on kaikki tarvittavat tärkeät asiat 

(ruokakaupat, posti, apteekki jne.) 

 apteekki, pesula, kampaamo, posti, kioski, suutari, kirpputori, pyöräliike 

 yleinen keittiötila esimerkiksi yhteisöiden käyttöön tai opetustilaksi 

 paikka, jonne voi mennä, vaikkei ostaisikaan mitään 

 palveluja asukkaille, yhdessä suunniteltu, "omistajuus" on asukkailla ja järjestöillä 

Ratkaisun ominaisuuksia 

Mittakaava 

 ihmisen mittainen 

 ei liian massiivista liikekerrostalo-ostaria, vaan erilainen ja matala 

 ei liian suuria kauppayksiköitä, kaupan koko pitää olla sopivan pieni, jottei siellä asioidessa väsy 

Ihmiset edellä 

 toiveet kuullaan 

 ihmisten tekemä, ihmislähtöinen 

 jotain nuorten tekemää näkyviin 

 oman tekemisen pitää näkyä 

 ihmisläheinen 

Ekologisuus 

 ekologinen 

 "kierrätettävä" 

 resurssitehokas 

 energiaomavarainen, ostoskeskus tuottaa energiaa 

Toimivuus 

 muunneltava, mukautuva 

 monimuotoinen 

 helppokäyttöinen 

Ilme 

 valoisa (2) 

 avara 

 värikäs 



 
 Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, Laajasalon uuden ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja, Ville Mensio, Satu Åkerblom 13.3.2015 

 
  

Sivu 25 / 36 

 

 

 moderni 

 kaunis 

 nuoret taiteilevat ilmeen 

Laatu 

 korkeatasoinen rakennus 

 laadukas toimintaympäristö 

Ostarille haluttua tunnelmaa kuvattiin sanoilla 

 tunnelmallinen, lämminsävyinen, viihtyisä, lämmin, pehmeä 

 lempeä, kotoisa, rauhallinen, kiireetön ilmapiiri, kotoinen 

 aktiivinen, tekemisen meininki, tarmokas, vilkas 

 turvallinen, ei saa kerätä häiriköitä 

 merellinen, aspekti, merihenkisyys, koska asumme saarella (4) 

 ystävällinen 

 kepeä 

 iloinen, elävä 

 houkuttaa oleiluun  

 siisti, puhdas 

 kiltti 

 "kotiinpaluun etuvartio" 

Ratkaisuun liittyviä ehdotuksia esitettiin 

 Saaremme-puoti keskeiselle paikalle ja kaiken keskelle katutasoon 

 ei laatikko-ostaria, vaan erilainen ja kaunis rakennus 

 turvallisuus ratkaistu hyvin, ei saa kerätä häiriköitä 

 ei toivota liian tiheää asutusta ostarin ympärille 

 elementtinä vesi pitäisi tuoda esille 

 kasveja ja muuta vihreää  

 kaikkien aistien ergonomia on otettu huomioon 

 "heijastava" screenit 

Brändäys 

 "Saari" 

 "Saarelaisten ostari" 

 "Saaremme ostari" 

 Brändi rakennetaan ruokapiirin toiminnan ja siitä syntyvän yhteisöllisyyden ympärille 

 "Luomu": parempaa lähi- ja luomuruokaa yhteisöllisesti 
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 "Ruoka, terveys, hyvinvointi" -yhteisö 

 "Osta kahvilasta kahvi, mene kirjastoon ja lue päivän lehdet" (vertaa Tukholman Stureplanin 

metroasema) 

 "Hyvä olo ja terveys", hyvinvointia ja laatua täältä, "Hyvän olon ostari", "Hyvää oloa", meidän 

yhteishyvän keskus 

 "Yhteisötalo"; ei ostari, koska se viittaa liikaa pelkkään ostamiseen 

 "Kaikki läheltä" vetovoimainen, paikallisuutta hyödyntävä uudenajan kauppakeskus. 

 oma ostari 

TULOS "Saaritalo" 

 Ei perinteistä ostaria vaan kumppanuustalo 

 kehittyvä 

 dynaaminen 

 muuttuva, muuntuva 

 kilpailukykyinen 

 kilpailukykyinen ja uudistuva 

 talo, jossa sukupolvet kohtaavat 

 kutsuva 

 palveleva 

 houkutteleva, avoin kaikille 

 yhteisöllinen ja uudenlaista yhteisöllisyyttä tukeva 

 suvaitsevainen: sallittu tulla, sallittu olla, sallittu kaikille (myös nuorille), "kaikki mahtuu"  

 monenlaista sulassa sovussa  

 Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 6 Laajasalon Ylistalo 



 
 Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, Laajasalon uuden ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja, Ville Mensio, Satu Åkerblom 13.3.2015 

 
  

Sivu 27 / 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva 5 Laajasalon yhteiskehittelytyöpajan ideoinnista 

Mitä yhteistyön mahdollisuuksia yhteiskäyttötila voi tarjota? 

Ideoitiin minkälaisia yhteistyön mahdollisuuksia kirjaston, nuorisotilan, ruokapiirin ja puodin, 

asukaskahvilan ja korttelikeittiön toimiminen yhteiskäyttötilassa voisi luoda. Eri julkisen alan toimijat 

voisivat hyötyä kustannusten jaosta toimiessaan samoissa tiloissa, jolloin yhteiskunnallisesti jaetun tilan 

kustannukset tulevat halvemmiksi. Kustannuksia voidaan säästää myös tarjoamalla yhteisiä palveluja ja 

tilaisuuksia. 

 

Yhteiskäyttötila nähtiin kohtaamispaikkana, jonka hyöty tulee eri sukupolvien, yhdistysten ja toimijoiden 

välisestä kanssakäymisestä sekä yhteisistä tapahtumista, jotka lisäävät alueen ihmisten hyvinvointia. 

Työpajassa ideoitiin myös vertais- ja lähiapupalvelua kaupassa käymiseen ja arjen askareisiin liittyen.  

Yhteisessä keittiötilassa voitaisiin tehdä ruokaa kauppojen ylijäämä ruoasta. Siellä yhdistykset voisivat 

järjestää kokkauskursseja esimerkiksi nuorisolle. Kirjasto voisi erikoistua ruokakirjallisuuteen, jota voitaisiin 

hyödyntää tilan tapahtumissa ja toiminnassa. Tilaa voisi käyttää myös kahviotoimintaan, niin että eri 

asukasryhmät voisivat pyörittää kahvilaa omalla vuorollaan. 

 

Pitää varmistaa, että tilojen palveluista, yhteiskäytöstä ja tiloissa järjestettävistä tapahtumista viestitään ja 

niitä markkinoidaan oikein, niin että ne ovat näkyvillä ja tavoittavat kohdeyleisön. On huomioitava, että eri 

ihmisryhmät ovat liikkeellä eri aikaan päivästä. On tärkeää ottaa eri ihmisryhmät mukaan toimintaan, jo 

alussa, jotta kaikki kokevat paikan ja toiminnan omaksi. Ideoitiin esimerkiksi, että nuoret voisivat 

työskennellä yhteiskäyttötilassa eri rooleissa esim. kahviossa, siivoojina, opastajina, kirjaston, nuorisotilan 

ja muiden toimijoiden toiminnassa mukana oppien työelämän ja yhteisön taitoja. 
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Yhteiskäyttötila eri ihmisryhmien käytössä 

 samat neliöt moneen käyttöön, eriryhmät ovat liikkeellä eri aikoihin 

 eri toimintojen yhdistyminen rinnastumisen kautta, vierekkäisyyden kautta esim. kirjasto ja kahvila, 

ravintola ja puoti, nuorisotila ja esiintymistila 

 juhlatila ja pitopalvelu, työtila ja pienyritystila jne. jne. 

 rajattomat mahdollisuudet 

 yhteisö ja korttelikeittiö ja nuorisotoimi ja Saaremme puoti 

 asukasyhdistystila 

 asukasyhdistystoiminta 

 Saaremme puoti ja ruokapiiri ja korttelikeittiö 

 kirjasto, nuorisotila, ruokapiiri ym. toiminnot katutasossa, joten olisi helppo tulla vaunuilla, 

rollaattorilla ym. tilat saisi olla raakaversioita, jota käyttäjät viimeistelevät 

 Mannerheimin lastensuojeluliiton tilojen/toiminnan lisääminen, tarve vain kasvaa, perheitä 

Kruunuvuoren rantaan 

 

Yhteiskäyttötilan hyödyt 

 kestävien yhteisöjen generaattori 

 yhteisötärkeyden opinnot 

 yhteisön hyvinvointi vaikutukset 

 yhteiskunnallisen taloustoiminnan talousvaikutukset 

 kirjasto ja nuorisotalo voisivat toiminnallisesti ja tyylillisesti nivoutua toisiinsa 

 infotila 

 oppilaitokset mukana 

 foorumi ja areena ohjattu hiukan 

 yhteiset vahtimestaripalvelut kaupungilta: nuoriso, asukaskeskus ja kirjasto 

 

Yhteiset tapahtumat 

 yhteisiä tapahtumia 

 tätä mitä meillä jo on: myyjäisiä, kirppareita, ravintolapäiviä, kursseja, vaihtotoreja, elokuvailtoja,  

 tapahtumien järjestäminen yhdessä, kesäduuni kampanja 

 niitä samoja, joita täällä jo on, mutta toiminnan pitää näkyä, jotta siellä tulee poikettua ohikulkiessa 

 yhteisiä vierailijoita, luentoja 

 tilaa yhteisön juhlille, eri yhteisöt samassa tilaisuudessa, yhteisön vahvistaminen 

 ulkotapahtumat 

 musatapahtumat, lauantaitanssit 

 Saaremme puoti ja taidenäyttelyt, taidetapahtumat ja kirjasto ja nuorisotalo 
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Kohtaamispaikka 

 kohtaamisia 

 monen polven toimintaa aamusta iltaan ”kenenkään ei tarvi olla yksin” 

 eri sukupolvien kohtaaminen helpoksi, mummu vaari-toimintaa lapsille joilla ei ole omia 

 kaikki yhdessä, ei yksinäisiä 

 ”sosiaalinen atelje-tuotanto” 

 

Kaupunkiviljely osana tiloja 

 kaupunkiviljely, sukupolvien kohtaaminen 

 kaupunkiviljelyä katolla 

 

Korttelikeittiö 

 keittiötila, ruokakurssit, tapahtumat, yksityistilaisuudet 

 yhteiskeittiössä välipalaa, lounas, kahvia 

 terveellisiä aterioita eri ikäryhmille, myös ruuan valmistukseen opastusta: nuorille/senioreille 

 Ruokapiirin kautta luomuruokaa kahvilassa/keittiössä 

 tämä olisi osa (luomu)ostarimme brändiä 

 

Keittiön varustus 

 varustus/perusvälineet keittiöön 

 yhteinen grilli ulos 

 

Ruokakirjallisuuden hyödyntäminen 

 kirjaston lainaamia kirjoja voidaan hyödyntää ruoanlaitossa 

 kirjabrunssi, murkinaa + yhdessäoloa 

 

Kokkauskurssit 

 kokkauskursseja 

 korttelikeittiössä pieniä kokkauskursseja ja nuorille ja kelle vaan 

 ruokaosuuskunta voisi tarjota harrastuskerhon vetäjiä 

 korttelikeittiö sellaiseksi, että esim. Martat voivat käyttää sitä ja organisoida esim. nuorille 

kokkauskursseja 

 Ruokapiiri voisi järjestää nuorisolle kokkaus/köksä kursseja 
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Kauppojen ruokahävikin hyödyntäminen korttelikeittiössä 

 hävikin hyödyntäminen korttelikeittiön ruoanvalmistuksessa 

 ylijäämä-ruuasta aterioita hyvin halvalla myös itse/yhdessä tehden 

 

Asukaskahvila 

 asukkaiden ylläpitämä (tori)kahvila, josta eri asukasryhmät voi varata myyntivuorot esim. vko 1-3 

puoti, vko 4-6 LPS, vko 7-9 nuoret, vapaaehtoiset jne. 

 kahvilasta kahvia, mene sitten kirjastoon kahvin kanssa lukemaan lehdet 

 kirjakahvila, matineat 

 kahvi ja pulla + ääneenluku 

 leipäjono Myllypurosto Laajasaloon 

 

Lähiapupalvelujen tarjoaminen 

 kotiapu, talkkari, hoitoapu, seuraksi, juttuapu, välityspalvelu kirjastossa 

 terveyspalvelu 

 vertaisoppiminen 

 

Kauppa 

 mahdollisuus ostaa luomuelintarvikkeita 

 

Liikunta 

 joogatunteja osuuskunnan kautta 

 sunnuntai bileet joogaa/teatteria 

 urheilu ja harrastusvälineet 

 

Kierrätys 

 second hand kauppa 

 kirpparit 

 

Lapset ja nuoret mukaan toimintaan 

 nuoretkin auttamaan ja oppimaan, apulaisiksi/töihin ruokapiiriin, kirjastoon, asukaskahvilaan 

 nuorille mahdollisuus tutustua osuuskunta toimintaan 

 nuorten työelämä ja yrittäjyystaidot yhteisvastuulla 

 mahdollisuus tarjota nuorille viikonloppuisin toimintaa 

 paikallisille nuorille työharjoittelupaikkoja, mm. kahvila, siivous, opastus jne. 
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Lasten ja nuorten iltapäivätoiminta 

 iltapäivätoimintaa lapsille ja nuorille 

 iltapäiväkerhotoimintaa ilman ajanvarausta, paikan, kirjasto, seniorit auttamaan lapsia ja nuoria 

 nuorisolle, ”kuohukaakaota” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kuva 7 Iloista keskustelua työpajan lomassa 
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Kuva 8 Helsingin yliopiston kaupunkitutkija Pasi Mäenpää kertoo Laajasalon uuden ostoskeskuksen tilanteesta työpajassa 

Ostarifoorumin muodostaminen 

Yhteiskehittelytyöpajassa oli tarkoitus muodostaa lopuksi Laajasalon Ostarifoorumi työpajan osallistujista ja 

ehdottaa siihen muita tahoja, jotka halutaan mukaan. Ostarifoorumin jäsenten on tarkoitus yhdessä 

tarkentaa uuden ostoskeskuksen käyttäjätarpeita työpajan tuloksia hyödyntäen.  Lisäksi on tarkoitus että se 

osallistuu tulevan ostoskeskuksen tilaohjelman tekemiseen.  

 

Työpajassa onnistuttiin luomaan Laajasalon Ostarifoorumi. Tehtiin lista paikalla olevista tahoista, jotka 

haluavat tulla mukaan ostarifoorumiin. Sen jälkeen mietittiin yhdessä, mitkä tahot puuttuvat. Ne lisättiin 

listalle ja päätettiin kutsua mukaan. Listalle tuli kaupungin eri tahoja, rakentajia kirjasto, nuorisotoimi, 

yrityksiä, yhdistyksiä, koulut, päiväkodit, liikuntaseuroja, varuskunta ja asukkaita. 

 

Työpajan lopuksi päätettiin, että ensimmäinen Ostarifoorumi kokoontuu 15.4.2015 Laajasalon 

Nuorisotalolla. Sen kutsuu kokoon Helsingin yliopiston kaupunkitutkija Pasi Mäenpää. 

 

Työpajan tuloksia esitellään 16.3.2015 klo 15–20 kaavoittajan pitämässä Laajasalontien bulevardisointia 

koskevassa asukastapahtumassa Laajasalon kirkolla. 
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Työpajassa listattuja Laajasalon Ostarifoorumin toimijoita,  

jotka halutaan mukaan uuden ostarin kehittämiseen: 
 

 Rakennuttajat, NCC, Kesko ja HOK-Elanto  

 Helsingin kaupunginkirjasto 

 Nuorisoasiankeskus 

 Laajasalo-Degerö seura 

 Saaremme osuuskunta ja puoti 

 Kasvuhuone osuuskunta 

 Laajasalon Martat 

 ATHOS ry 

 Kaupunkisuunnitteluvirasto 

 Asukkaat 

 Kirkko 

 Ylä- ja alakoulu, Koulut 

 Luovat yrittäjät, Nykyiset yrittäjät, paikalliset 

 Pelastusarmeijan kirppari  

 Sofia 

 Laajasalon MLL 

 Laajasalon opisto, ent. kristillinen opisto 

 Maanpuolustuskorkeakoulu 

 Snellman korkeakoulu 

 Rudolfin palvelu, vanhusten ääni 

 Laajasalon urheat mammat, Lauma 

 Some ryhmät, Laajasalo ryhmä 

 Päiväkodit 

 Leikkipuistot 

 SPR 

 Partio 

 Urheiluseurat, LPS, 

 Laajasalo Lions, järjestöt, tilat 

 Musiikkiopisto 

 Tilakeskus, Jarmo Raviala 
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Kuva 9 Näkymä Laajasalon ostarille  

Johtopäätöksiä ja seuraavia askelia 

Uutta ostoskeskusta suunniteltaessa on otettava huomioon eri ihmisryhmät ja heidän moninaiset 

tarpeensa.  Suunnittelun aikana on etsittävä keinoja, joiden kautta voidaan vaikuttaa siihen että 

ostoskeskus pysyy elinvoimaisena ja pystyy vastaamaan muuttuviinkin tarpeisiin.   

 

Tärkeää on että ostoskeskuksesta tulee houkutteleva myös alueen ulkopuolisille ihmisille. Tämän takia on 

hyvä lähteä liikkeelle ostarin käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ihmiskeskeisyydestä, joka ei rajoitu 

pelkästään paikallisuuteen ja paikallisten asukkaiden näkökantaan. On totta, että paikalliset lähiasukkaat 

ovat ostoskeskuksen suurin käyttäjäryhmä ja luovat suurelta osin ostoskeskukseen toimivuutta ja 

tunnelmaa. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että alueelle on rakentumassa paljon uutta rakennuskantaa ja 

ostoskeskuksen elinvoimaisuuden takia se tarvitsee myös ulkopuolisia asiakkaita, joiden tarpeet on hyvä 

huomioida erityisesti suunniteltaessa jalankulkureittejä, joukkoliikennettä ja pysäköintiä, mutta myös 

yhteiskäyttötiloja ja palveluja.  

 

Ostoskeskuksen brändi 
Ostoskeskuksen suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös minkä pohjalle ostoskeskuksen brändi 

rakentuu, jotta ostoskeskus pystyy erottautumaan muista ja tarjoamaan mielenkiintoisen ja haluttavan 

paikan asiakkaille.  

 

Jatkossa olisi hyvä käydä keskusteluja eri ihmisryhmien kanssa erikseen. Tavoitteena olisi ideoida 

tarkemmin, minkälaisen ostarin he haluaisivat, ja mitä toimintaa siellä pitäisi olla, jotta jokainen 

ihmisryhmä kokisi uuden ostarin omakseen. Tästä on jatkossa hyötyä ostoskeskuksen positiivisen 

mielikuvan ja brändin muodostamisessa eri ihmisryhmien keskuudessa. Ostoskeskuksen brändi on hyvä 
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sitoa alueen jo olemassa oleviin hyviin mielikuviin ja kehittää niitä pitkäjänteisesti yhteistyössä 

ostarifoorumin kanssa senkin jälkeen kun uusi ostoskeskus on rakennettu. 

 

Ostarifoorumin toiminta 
Ostarifoorumin tehtävänä on jatkossa varmistaa, että tulevissa työpajoissa kuullaan eri ihmisryhmiä, 

osallistujamäärät ovat tarpeeksi suuria ja kattavia. Tavoitteena on löytää oikeat käyttäjätarpeet. 

Ostarifoorumin muodostavat tahot voivat vaikuttaa siihen, miten toimiva ja elinvoimainen 

ostoskeskuksesta tulee. Ostarifoorumiin on tärkeää ottaa jatkossa mukaan ideoimaan: koulujen opiskelijat 

(lapset, nuoret, opettajat), päiväkodit (lapset, opettajat, hoitajat), senioreiden palveluja tuottavat tahot ja 

yhdistykset ja lähellä sijaitseva varuskunta (kantahenkilökunta, varusmiehet), alueen muut yhdistykset, 

yrittäjät, asukkaat ja lähialueen ihmiset. Jatkossa on myös hyvä ottaa huomioon aikaisessa vaiheessa 

kauppakeskuksen kiinteistön huollosta vastaavat tahot. On myös hyvä ottaa mukaan yrittäjiä ja 

kauppakeskuksen omistajat ja järjestää näiden tahojen kesken jo hyvissä ajoin vuoropuhelu tilatarpeista, 

markkinoinnista ja yhteistyön tavoista.  

 

Ensimmäisen työpajan kutsujan on hyvä olla neutraali henkilö tai riippumaton taho, jotta voidaan saavuttaa 

eri osapuolten luottamus ja täten taata ensimmäiseen tilaisuuteen hyvä osanotto. Ostarifoorumista pitää 

kertoa tahoille, jotka eivät olleet mukana työpajassa, mutta listattiin työpajassa tärkeiksi Laajasalon uuden 

ostoskeskuksen rakentumiseksi ja kehittämiseksi. Seuraavista tapaamisista ja työpajoista tiedotettaessa on 

hyvä ottaa huomioon alueen eri kielet, joilla työpajasta tiedotetaan, jotta saadaan kaikki eri kieliä puhuvat 

ihmiset mukaan. On tärkeää että tulevissa tilaisuuksissa kaikki saavat oman äänen ja mielipiteet kuuluville. 

Näin pystytään välttämään se, että uusi ostoskeskus ja sen yhteiskäyttötilat ovat vain tiettyjen aktiivisten 

ihmisten ja ryhmittymien suunnittelemia. He edustavat vain pientä otantaa ihmisistä, jotka tulevat 

käyttämään ostoskeskusta.  

 

Pienimuotoisten kyselyjen avulla voidaan saada lisätietoa työpajojen teemojen ja idea-aihioiden 

tarpeellisuudesta ja jatkojalostamisesta eri ihmisryhmiltä etenkin silloin, jos tarvittavaa osallistujamäärää 

tuleviin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin ei saavuteta. Kyselyn kautta voi syntyä myös uusia tarpeita ja 

ideoita. Kyselyt kannattaa tehdä sekä some-kanavien kautta että jalkautumalla vanhalle ostoskeskukselle ja 

lähialueille. 

 

Ostarifoorumin on laadittava yhdessä toimintasuunnitelma ja yhteiset pelisäännöt toiminnan jatkumisen 

turvaamiseksi. 

  

Ostarifoorumin on hyvä myös benchmarkata jo olemassa olevia suomalaisia ja ulkomaalaisia ostoskeskuksia 

ja vastaavia tiloja ja palveluiden tarjoajia. Mitä voimme oppia niistä? Mitä ongelmia ja toimivia malleja ja 

palveluja niissä on? Onko muita toimivia palvelukokonaisuuksia, joita voisimme hyödyntää tai muokata 

Laajasaloon sopiviksi. Toimintoja ja niitä palvelevia tiloja suunniteltaessa on lisäksi hyvä ottaa huomioon jo 

olemassa olevat trendit ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvät tiedot trendien kehittymisessä.  


