Lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnitelman lähtökohtana toimi alueesta 2005 järjestetyn yleisen
arkkitehtuurikilpailun voittanut toimiston ehdotus ”Tuhatjalkainen”.
Kaupunkikuvallisena tavoitteena oli maastosta ja maisemallisista lähtökohdista kehittyvä kaupunkimainen, pientalovaltainen ja
luonnonläheinen kaupunginosa, joka liittyy liikenne- ja viheryhteyksiltään luontevaksi osaksi kolmen kaupungin kaupunkirakennetta.
Olennaista suunnittelussa oli liikenteen ja viheralueverkoston tilavarausten sovittaminen tavoiteltavaan rakentamisen tehokkuuteen.
Rakentamisen alueet ryhmiteltiin maastonmuotoja myötäillen pääosin keskeisten selänteiden rinnealueille sekä matalien selänteiden
lakialueille.
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Asuinalueet tukeutuvat viheralueverkostoon, jonka runko muodostuu selänteiden väliin jäävistä laaksomaisista painanteista, ylimmistä lakialueista ja kallioselänteistä sekä näitä yhdistävistä puisto- ja
viheralueista. Korttelialueet muotoutuvat sijaintipaikkansa luonteen
sekä kullekin alueelle sopivaksi katsotun rakentamisohjelma myötä. Asuntotyyppeinä on ehdotettu käytettäväksi pientaloasumisen ja
pienkerrostaloasumisen monipuolisia variaatioita. Korttelialueet jakautuvat myös osin rakennusmateriaaliensa ja toteutustavan myötä.
Rinnerakentaminen hyödyntää maaston korkeuseroja ja muodostaa
maisemallisesti kerrostuvaa kaupunkikuvaa.
Keskeisten asuinalueiden väliin jäävä alavampi laaksomainen alue
muodostaa alueelle keskuspuiston, joka on luonteeltaan rakennettu
ja keskeisiltä osiltaan avoin käyttöpuisto. Yhtenäinen viheralue on
maisemallisesti ja toiminnallisesti keskeinen alueen rakenteen ja kokonaishahmon kannalta. Avoin maisema yhdistää asuinalueen eri
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osat ja korostaa maisman ominaispiirteitä ja ympäröivien selännealueiden merkitystä maisemaa rajaavina reunavyöhykkeinä.
Pohjoispuolinen lakikallioalue ja aluetta ympäröivät metsäiset selänteet säilytetään suurelta osin luonnontilaisina lähivirkistysalueina.
Kallioalue toimii lisäksi luontaisena meluesteenä suunnitteilla olevan Kehä II:n suuntaan. Puronvarsikorpi säilytetään osana alueen
keskuspuistoa. Mäntyvaltaisia lakialueita säilytetään asuinalueiden
sisäisinä puistoina ja lähivirkistysalueina. Myös korttelialueilla säilytetään mahdollisuuksien mukaan kalliomaastoa ja kasvillisuutta.
Alueen katuverkko jakautuu toiminnallisesti ja tilallisesti erilaisiin
katutyyppeihin. Alueen pääkadun mitoituksen määrää Leppävaara
- Myyrmäki raitiotieyhteyden tilavaraus. Pääkatu hahmottuu tiiviin
katutilan sijasta väljänä maisemakatuna. Kattava kevyen liikenteen
reitistä yhdistää asuinkorttelit, julkiset palvelut ja virkistysalueet.
Pääyhteydet sijoittuvat puisto- ja viheralueille sekä keskeisten katujen yhteyteen.
Kullakin alueella on keskeinen kokoojakatu, johon asuntokadut ja
tonttien ajoyhteydet liittyvät. Kokoojakatujen katutilalle on tyypillistä
polveilevuus ja maastonmuotojen aiheuttama vaihtelu. Kokoojakadun pienillä aukioilla luodaan kaupunkimaisia tiloja asuinalueiden
sisälle. Asunto- ja tonttikadut ovat tiiviisti mitoitettuja. Rakennukset
ja katokset sijoitetaan katulinjaan kiinni tai enintään kaksi metriä
katualueen ja tontin rajasta.
Vihdintietä ja Kehää II yhdistävä katuosuus tulee olemaan osa kolmen kaupungin alueella kulkevaa ns. kehäkatuyhteyttä. Kehäkatua
rajaa muita alueita suurimittakaavaisempi kerrostalorakentaminen.
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Koko suunnittelualueen havainnekuva
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Havainnekuva C-alueelta
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