
KESKUSTAIDEOITA TYÖHÖN LONTOOSTA: 
- Shared Space –kokemukset 
- puolilämpimän tilan hyödyntäminen 
- hankerahan hyödyntäminen 
- joulukilpailu 
- joulumökit 
- rakennustyömaiden montuissa oli opittavaa 
- asuntojen korjausrakentamisen ryhmittäminen 
- pysäköinti keskustoissa maanalaisina ratkaisuina 
- valaistus 
- somistus 
- tornitalot voi toteuttaa hyvin tai huonosti 
- sekakadun onnistuminen riippuu autoliikenteen määrästä 
- puistossa puiden alaoksat karsittava näkyvyyden vuoksi 
- pienten toimitilojen omistajat saatettava yhteen 
- parasta palikkaa ei voi lainata toiselta  
- Portobellon 70. 000 ovat siellä tuhansista syistä ja syyt muodostavat yhtenäisen perinteen 
- keskustaa rakennetaan kokonaisuutena ja kerroksittain 
- hyvin toimivan julkisen liikenteen merkitys pienissäkin yhteisöissä suurempi kuin pienten 
yhteisöjen Suomessa mielletään 
- paikallisuuden korottaminen arvoonsa  
- säännöllisen yhteistyön kehittäminen muiden suomalaisten keskustojen kanssa 
- selvitetään kaupunkilaisille, että keskustaprojektit ovat kaupunkilaisille tehtävää työtä ja 
paremmasta keskustasta hyötyvät kaikki 
- Harrod´sin tavasta laittaa yksityiskohtia kuntoon on opittavaa 
- Oxford Street ja Harrodsin iltavalaistus + kaupunkivalaistus 
- Portobellon tyyppistä monipuolista tarjontaa viikonlopputapahtumana 
- monikulttuurista myyntitelttapihaa Dickensin edessä teematapahtumana 
- Transport Museumin keskustakartta ja sen valonäyttö 
- Covent Gardenin katettu ulkotila esiintyjineen 
- Portobellon kirpparikatu 
- vihreyden lisääminen on aina paikallaan, sillä saadaan kaupunki hengittämään 
- mainostamisen maailma voi oikeasti olla maltillisempi, huolella valittu alue voi olla räväkämpi, 
ennakkosuunnitteluun kannattaa satsata 
- julkisen liikenteen mukavuutta kannattaa ruveta suitsuttamaan, parkkipaikat riittäisivät paremmin 
- puistojen suunnittelu: avaraa, tilan tuntu 
- uusia näkökulmia kiinteistöjen arviointiin 
- uusia näkökulmia kaupunkirakenteeseen 
- Covent Garden / musiikkia toreille idean kehittäminen 
- Portobello / kivijalkakauppojen ratkaiseva merkitys kaupunkikeskustan turvallisuudelle, 
toimivuudelle ja elävyydelle 
- yhteistoimintaan perustuvan aluekehittämisen konsepti kehitettävä 
- Portobello: megatapahtuma ilman juhlakulisseja, ihmiset itse tekevät lauantaitapahtuman 
- julkisen liikenteen toimivuuden merkitys 
- futuristinen arkkitehtuuri 
- kansainvälisyys antaa ”cityn sykkeen” 
- vanha kaupunki, mutta moderni arkkitehtuuri 
- Stand up-esityksiä Govent Garden 
- etninen lounastori Dock´silla 
- yllättävän siistejä maanalaisen käytävät 
- asiakaspalvelijoiden kohteliaisuus ihmetytti 
- kauniita puistoja ja lenkkeilyreittejä keskellä kaupunkia 
- yleisen liikenteen sujuvuus 
- opastuksen selkeys maan alla 
- kaksikerrosbusseista hyvät näköalat 
- palvelukulttuuri luo lisää kysyntää 
- monipuolinen tarjonta, pitää olla halpaa ja luksusta, pientä ja isoa 
- eri kansallisuuksien ruokamarkkinat 
- 2-kerrosratikat, onko käytössä? 
- kasvillisuus osaksi julkisivua ja rakennusta 
- puistojen ja viheralueiden tärkeys 
- erittäin selkeät opasteet jalankulkijoille 


