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SEUTUTASO 
Ison Omenan ympäristöstä 
kehitetään seudullisesti tärkeä, 
urbaani ja monipuolinen 
keskusta ja julkisen liikenteen 
solmukohta 
Metroasema ympärille sekä 
pääteiden ja ratikkalinjojen 
varrelle sijoitetaan runsaasti 
työpaikkoja ja seudullisia 
palveluja 
Tarkastelualueelle sijoitetaan n. 
11000 uutta asukasta ja 
varaudutaan asumisväljyyden 
kasvuun mm olevia kortteleita 
ja kadunvarsia tiivistämällä 
Energia- ja muu tekninen 
huolto perustuu keskitettyihin 
järjestelmiin ja määrätietoiseen 
ohjaukseen; edistetään joukko- 
liikenteen käyttöä 
Edistetään joukkoliikennejärjes- 
telmän ohella polkupyöräilyä 
pitkillä ja lyhyillä matkoilla; 
varaudutaan myös itseohjautu- 
viin autoihin yms. järjestelmiin 
 
OLARI-KUITINMÄKI 
Dlari-Kuitinmäki tukeutuu 
voimakkaasti ja saumattomasti 
Ison Omenan alueeseen mutta 
säilyttää kuitenkin oman 
luonteensa ja omat toimintonsa 
Kuitinmäentien ja länsiväylän 
sekä Kehä lI:n vaikutusalueelle 
kehitetään intensiivinen 
toimitilojen ja palvelujen 
vyöhyke 
Lisäasuminen sijoitetaan 
ensisijaisesti liikennealueiden 
lP-alueiden ja ylileveiden 
katujen) tilalle tai yhteyteen. 
Soveltuvissa paikoissa kortte- 
leita tiivistetään. 
Alueen liikkumisympäristöä, 
palvelujärjestelmää ja 
infrastruktuuria kehitetään 
ympäristöllisiä arvoja vaalien. 
Pikaratikka toimii sisäisenä 
runkolinjana; laajat P-kentät 
korvataan tehokkaammalla 
keskitetyllä pysäköinti- 
järjestelmällä 
 
FRIISILÄ / LVSTIMÄKI 
Friisilää ja Lystimäkeä 
kehitetään pientalovaltaisina 
alueina niiden ominaispiirteet 
säilyttäen ja vahvistaen 
Kuitinmäentien varren toimi- 
tiloja ja palveluja vahvistetaan; 
mahdollisuuksia etätyöskente- 
Iyyn ja "mikropalveluihin" 
edistetään 
T Täydennetään asuinkortteleita 
i kiinteistökohtaisesti sekä raken- 
I netaan tienvarsille ja "jouto- 
I mailla" tiivis-matala-asumista 
! 
i Paikallisuus, yhteisöllisyys ja 
i omavaraisuus puutarha- 
! kaupungin hengessä ovat 
! lähtökohtina energiatalouden ja 
muun infrastruktuurin järjestä- 
misessä 
Kevyen ja julkisen liikenteen 
(mm. KutsuPlus) palvelutasoa 
kehitetään siten, että tarvitta- 
vat palvelut ovat saatavissa 
myös ilman autoa 
 
OSA-AlUETASO 
KESKUSVVÖHYKE 
Aluetta kehitetään kaupunki- 
maiseksi keskustaksi jolla on 
oma identiteetti ja rooli ei vain 
Espoon vaan koko metropolin 
kaupu nkirakente essa 
Keskustaan ja erityisesti 
länsiväylä viereen tai päälle 
osoitetaan merkittävässä 
määrin toimitiJaa. 
Keskustassa on runsaasti eri 
tyyppistä ja eri asukasryhmille 
suunnattua asumista lähipalve- 
luineen. 
Huolehditaan keskustan ja 
länsiväylän varren liikenne- 
turvallisuudesta ja ympäristö- 
terveydestä (melu, päästöt) 
Metro- ja liityntäbussiaseman 
ympärille luodaan laaja 
jalankulkupainotteinen alue ja 
ohjataan autoliikenne sujuvasti 
ja häiritsemättömästi alueen 
ympäriltä pääväylille 
 
MATINKVLÄ 
Matinkylän pohjoisosa tukeu- 
tuu voimakkaasti ja saumatto- 
masti Ison Omenan alueeseen. 
Keskeisiä ja eteläisiä osia taas 
eheytetään omanlaiseksi, 
nykyaikaiseksi alueyksiköksi 
Alueella tarjotaan erityyppistä 
ja -hintaista toimi- ja palvelu- 
tilaa, jotta alue olisi elävä ja 
vetovoimainen. 
lisäasumista sijoitetaan 
liikennealueiden (P-alueiden ja 
ylileveiden katujen) tilalle tai 
yhteyteen. 196D-70-lukujen 
kortteleita tiivistetään esim. 
korottamalla. 
Toimitaan määrätietoisesti 
sosiaalisen hyvinvoinnin, 
integraation ja monikulttuuri- 
suuden puolesta 
Pika ratikka toimii sisäisenä 
runkolinjana; laajat P-kentät 
korvataan tehokkaammalla 
keskitetyllä pysäköinti- 
järjestelmällä 
 
RANTAVVÖHVKE 
Rantavyöhykettä kehitetään 
seudullisestikin vahvaksi veden- 
läheisen asumisen ja Virkistys- 
toimintojen alueeksi, merellisen 
Finnoon pariksi 
Ranta-alueille ja saarille on 
mahdollista sijoittaa isojakin ja 
monipuolisia merellisiä 
toimintoja ja palveluja 
Olevaa asutusta täydennetään 
sen omilla ehdoillaan ja etsitään 
paikkoja myös uudelle, tehok- 
kaalle ja korkealaatuiselle 
"waterfront" -asum iselle 
Rakenn ettaessa otetaan 
huomioon rantavyöhykkeen 
ekologinen kestävyys ja 
merenpinnan mahdollinen 
nousu ja hyödynnetään 
merellistä ekosysteemiä 
Tuodaan pikaratikka Nuotta- 
lahden tuntumaan ja paranne- 
taan kevyen liikenteen yhteyk- 
siä sekä rannansuuntaisesti että 
keskustaan ja Keskuspuistoon 
 
KORTTELITASO 
Rakennettuja korttelialueita 
kehitetään niiden ominais- 
luonteen pohjalta - kokonais- 
vision puitteissa ja sen 
tavoitteita tukien 
Edistetään alueellista 
sekoittuneisuutta eli sallitaan 
pieniä työpaikkoja ja palveluja 
asumisen seassa. 
Asumisen tärkeimpiä veto- 
voimatekijöitä +Iuonnon- ja 
merenläheisyyttä, hyviä liiken- 
neyhteyksiä sekä yhteisöIIi- 
syyttä - korostetaan myös 
kortte Ii ratkaisu is sa. 
Korostetaan jokaisen kiinteistön 
ja kortteliyksikön vastuuta ja 
aloitteellisuutta kestävän ja 
turvallisen elinympäristön 
luomisessa ja ylläpidossa 
Varaudutaan autoliikenteen ja 
pysäköinnin uudelleen 
arvioimiseen ja irrotetaan 
autopaikan hinta asunnon 
hinnasta 

tään Ison Omenan tarjontaa 
täydentäen ja kortteleiden 
yhteisöllistä toimintaa palvellen 
6. 
PALVELUT 
(JULK. JA KAUP.) 
 
Ison Omenan aluetta kehite- 
tään "oikeaksi kaupungiksi" 
monipuolisine palveluineen, 
asuntoineen ja viihtyisine 
jalankulkualueineen 
 
Dlarin-Kuitinmäen ostoskas- 	Asuinkortteleissa sallitaan myös 	Kehitetään laajaja monipuoli- 
kuksia ja lähipalveluja kehite- 	palvelutiloja; yhteydet Kuitin- 	nen "kaupunkikeskusta" jossa 
	mäen ostariin ja Isoon 	on myös julkisia palveluja, tori 
	Omenaan sekä kouluihin 	tapahtumineen, kivijalka- 
	järjestetään korkeatasoisiksi 	kauppoja, nuoriso- ja seniori- 
tiloja ym. 
 
Matinkylän olevia ostoskeskuk- 
sia ja lähipalveluja kehitetään 
Ison Omenan tarjontaa 
täydentäen ja kortteleiden 
yhteisöllistä toimintaa palvellen 
 
Kehitetään kaupallista ja 
virkistyspalvelutarjontaa 
palvelemaan sekä asukkaita 
että rantavyöhykkeen kävijöitä 
 
Edistetään yhteis-, palvelu- ja 
toimitilojen sijoittumista 
asuinrakennusten pohjaker- 
rokseen tai piharakennukseen 
(vrt. Ruomelanraitti) 

7. 
VIHERYMPÄRISTÖ 
JA MAISEMA 
 
Kehitetään ja vaalitaan 
erityisesti keskus puistoa ja 
rantavyöhykettä sekä niitä 
yhdistäviä vihervyöhykkeitä 
 
liittymistä Keskuspuistoon ja 	liittymistä Keskuspuistoonja 	Tehokkaasti rakennettuja 
toisaalta yhteyttä rantaan 	toisaalta yhteyttä rantaan 	korttelialueita mm. Länsiväylän 
kehitetään määrätietoisesti 	kehitetään määrätietoisesti 	kannella jäsennetään korkea- 
samalla kuin lähivirkistysalueita 	samalla kuin lähivirkistysalueita 	tasoisilla puistoilla ja viher- 
kohennetaan urbaaneiksi 	kohennetaan luonnonläheisiksi 	reiteillä 
puistoiksi 	puistoiksi 
 
Urheilupuisto sekä pitkittäiset 	Parannetaan rantaviivan ja 
ja poikittaiset puistosarjat 	saarten saavutettavuutta ja 
muodostavat yhtenäisen viher- 	monipuolistetaan vapaa-ajan 
verkoston, jota lähipuistot ja 	toimintoja 
korttelipihat täydentävät. Yhte- 
ys keskuspuistoon on tärkeä. 
 
Parannetaan korttelipuistojen 
ja -pihojen hoitoa ja käyttöä 
asujaimiston tarpeita vastaten 
(lapset, seniorit, harrastus- 
ryhmätjne.) 

HUOM! Tavoitteet voivat sisältää keskenään ristiriitaisia tai vaihtoehtoisia pyrkimyksiä, joita on tarkoitus suunnittelun avulla sovittaa keskenään. 
TEHTÄVÄ 
Merkitse plussalla (+) n. 20 tärkeintä ja mieluisinta tavoitetta sekä väärin-merkinnällä (v) n. 5 tavoitetta, joita et kannata. Tarkastele aluetta ensisijaisesti kokonaisuutena eikä vain oman lähiympäristösi kannalta! 
Olen: 0 asukas (alleviivaa oma alue: Olarinmäki, Kuitinmäki, Friisilä, Lystimäki, Piispansilta, Matinkylä, Tiistilä, Nuottalahti, Nuottaniemi), 0 yrittäjä, 0 järjestöaktiivi, 0 viranhaltija/suunnittelija/tutkija 
Ota kuva kännykällä tai skannaa ja lähetä osoitteeseen ville.kuhmonen@a-konsultit.fitai postitse Arkkit.tsto A-Konsultit, Ratakatu 19, 00120 Helsinki. 
KIITOS! 


