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Ekologisin ja yhteisöllisin periaattein toteutettu hanke tehtiin
taiteilijoista, puutarhurista ja insinööristä koostuvan työryhmän
sekä asukkaista ja rahoittajista koostuvan ohjausryhmän välisenä
yhteistyönä.
Koivujen varjostaman torin laatoissa on käytetty Teersalon
rantaa varten suunniteltua merensinistä sävyä, lasten leikkipaikan
kalusteet on teetetty Rymättylässä valmistettavasta Duratkierrätysmuovista. Asukkaiden toiveesta tielinjausta muutettiin ja
torimyyjille vedettiin sähköt.
Rannan kivi- ja sorapuutarha on
luonnonmukaista vihersuunnittelua. Kasvilajit on
valittu puutarhurin näkökulmasta käyttäen
luonnonlajeja ja maatiaiskantoja, jotka ovat eläneet ja
elävät yhä synergiassa ihmisen kanssa.
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