
POHJOISMAINEN 
PLACEMAKING
Pohjoismainen Placemaking on alueiden 
turvallisuuteen, vetovoimaan, identiteettiin ja 
arvoon keskittyvä yhteiskehittelyprojekti.

Laiminlyödyt ja epäturvalliset alueet ovat globaali 
ongelma. Placemaking lähestymistapa vastaa 
näihin ongelmiin resurssien ja voimavarojen 
hyödyntämisellä tavalla, jolla saadaan parannettua 
asukkaiden hyvinvointia ja luomalla turvallisia alueita. 
Tämä vuorostaan lisää alueiden arvokkuutta ja 
houkuttelevuutta.

 Pohjoismainen placemaking-projekti alkaa toukokuussa 
2019. Projekti on lähtenyt käyntiin yritysten LINK 
arkitektur, Future Place Leadership ja Tryggare 
Sverige aloitteesta. Yhdessä osallistujien kanssa 
pohdimme ja tutkimme, miten eri lähestymistapoja 
ja metodeja voidaan menestyksekkäästi soveltaa 
Pohjoismaihin. Esimerkkeinä toimivat kaupungit kuten 
New York, Tokio ja Bradford.

PROJEKTI
Projektin aikana analysoidaan eri haasteita, tutkitaan 
ajankohtaisia ja käynnissä olevia placemaking-hankkeita, 
parhaita toimintatapoja ja menestystekijöitä, sekä 
luodaan niistä sopivia työkaluja.

PROJEKTIN LAAJUUS
Projekti keskittyy Pohjoismaihin ja päämääränä on 
käyttää osallistujien kokemuksia sekä soveltaa oleellisia 
tapaustutkimuksia parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tutkimusmenetelminä käytetään muun muassa 
haastatteluja, mielipidekyselyitä, tapaustutkimuksia 
sekä yhteiskehittelyyn liittyviä työpajoja. Etsimme 
parhaat toimintatavat niin alueellisesti kuin 
kansainvälisestikin. Pääpisteinä ovat turvallisuus, 
identiteetin ja houkuttelevuuden rakentaminen sekä 
pitkäaikaisarvon luominen.

PITKÄAIKAISET TAVOITTEET
•  Luodaan käytäntöön sovellettavia placemaking-

työkaluja

•  Tuotetaan uusia yhteistyöprojekteja, jotka 
tähtäävät turvallisten, houkuttelevien ja 
selväpiirteisten naapurustojen luomiseen

AIKATAULU
Projekti alkaa yksilöidyillä videokonferenssitapaamisilla 
osallistujien kanssa aikavälillä tammikuu-
helmikuu. 8.-9. toukokuuta pidetään ensimmäinen 

verkostoitumistapaaminen ja workshop, 
jossa keskitytään analysoimaan strategioita, 
jaetaan osallistujien kokemuksia sekä saadaan 
inspiraatioita vierailevilta puhujilta. Mielenkiintoiset 
tapaustutkimukset korostavat erilaisia placemaking-
lähestymistapoja sekä auttavat monien eri 
menetelmien ja työkalujen löytämisessä. Projektin 
seuraava tapaaminen järjestetään alkusyksystä, 
jolloin placemaking-työkalut kootaan. Projekti 
päättyy vuoden 2019 loppupuolella.

OSALLISTUMINEN
Osallistujat saavat seuraavat hyödyt:

•  Tietoa malleista ja tavoista, joilla luodaan 
turvallisia, houkuttelevia ja arvokkaita 
alueita 

•  Ymmärtämään erilaisia placemakingin 
haasteita, esteitä ja menestystekijöitä

•  Eri tapauksiin perustuvat järjestelmälliset ja 
yhtenäiset työkalut 

•  Uusien näkemysten jakaminen

•  Päästä osaksi placemaking-verkostoa 
Pohjoismaissa

•  Inspiraatiota uusien alueiden kehitystä 
koskevien yhteistyöhankkeiden 
aloittamiseen

OSALLISTUMISMAKSU
Valtion virastot ja yksiköt 129 000 kr

Kunnat >100 000 asukasta 99 000 kr

Kunnat <100 000 asukasta 69 000 kr

Yritykset 99 000 kr

Kansalaisjärjestöt/yhdistykset 39 000 kr 

OTA YHTEYTTÄ
Mats Segerström 
Future Place Leadership 
+46 70 267 14 09 
ms@futureplaceleadership.com

Cornelis Uittenbogaard 
Stiftelsen Tryggare Sverige 
+46 76 340 89 99 
cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org

Petra Svensson Gleisner 
LINK arkitketur 
+46 70 271 57 59 
petra.gleisner@linkarkitektur.se
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