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Suunnitelmat laadittiin asemakaavan ehdotusvaiheen pohjaksi.
Suunnittelualue rajautuu Finnoon keskustan tulevaan metroasemakortteliin. Sijainti Länsimetron vaikutuspiirissä edellyttää tehokasta
rakentamista riittävän asukasmäärän saavuttamiseksi. Lähtökohtana oli sijoittaa alueelle n. 2000 asukasta. Korkea joukkoliikenteen
palvelutaso mahdollistaa jalankulkuun ja pyöräilyyn tukeutuvan
asuinalueen toteuttamisen. Tehokkaan asuinrakentamisen tuli huomioida merkittävät ekologiset yhteystarpeet, keskeisimpänä liitooravien yhteydet ja Djupsundsbäckenin uoma.
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Tehokkuudesta huolimatta kaupungin lähtökohtana oli korttelirakenteen avoimuus. Suunnitelmien tuli huomioida sopivien toteutusyksiköiden muodostuminen. Pysäköintiratkaisun lähtökohtana
oli sijoittaa merkittävä osa autopaikoista keskitettyihin pysäköintilaitoksiin ja muodostaa korttelialueille runsaasti maavaraisia pihaalueita sekä turvallinen jalankulkuympäristö.
Alueelle sijoittuu myös uusi oppimiskeskus kenttäalueineen. sekä
kaksi päiväkotiyksikköä. Alueen keskeinen julkinen puistoalue on
Finnoon keskuksen kautta kulkeva Djupsundsbäckenin puronuoma.

Vasemmalla: Finnoo-Djupsundsbäcken sijaitsee Finnoon tulevan keskustan
ja metrokeskuksen vieressä. Alueen länsiosista on myös hyvä yhteys Kaitaan
tulevalle metroasemalle. Kuvassa on esitetty Finnoo-Kaitaa alueen tiivistyvän
maankäytön tavoitteellisia asukasmääriä.
Oikealla: Suunnittelualueen liittyminen Finnoon metrokeskuksen suuntaan.
Oikeassa reunassa oleva metrokeskuskortteli tulee erottumaan korkean
rakentamisen alueena. Tehokkain asuntorakentaminen rajautuu ekologisen
viheryhteyskäytävän ja Djupsundsbäckenin puistomaisen uoman välille.
Oppimiskeskus sijoittuu kaupunkikuvallisesti tärkeään paikkaan puistoalueen päätteeksi ja hyvin saavutettavissa.

Valittu suunnitelmaratkaisu nauhamaiseen korttelirakenteeseen,
jossa korkeat rakennusvolyymit rajaavat keskelleen pihakatu- ja yhteispiha-alueen. Keskitetyt pysäköintilaitokset sijoittuvat korttelien
saapumispisteisiin. Korttelivyöhykkeen kapeus mahdollistaa ekologisille yhteyksille, oppimiskeskukselle sekä puisto- ja kenttäalueille
tarvittavan tilan.
Korkein rakentaminen Metroaseman vieressä on 12 kerroksista liittyen Finnoon keskustakorttelienkorkeaan rakentamiseen. Autottomat
pihatilat mahdollistavat vehreän asuinmiljöön toteuttamisen suuren rakentamistehokkuuden vastapainoksi.
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Vasemmalla: Havainnekuva suunnitelmasta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty
punaisella viivalla. Alue rajautuu Finnoon metrokeskuksen kortteliin ja Meritiehen,
joka on merellinen akseli kohti Finnoon satamaa. Kuvan keskellä on esitetty Länsimetron linjaus.
Alla: Suunnittelualue länsisuunnasta. Kuvan keskellä kulkeva Kaitaantien muodostaa Djupsundsbäckenin puistomaisen uoman kanssa julkisen kaupunkitila-akselin
alueen halki.

Vasemmalla: Periaateleikkaus metroasemaa lähelle olevan asuinkorttelista
ja keskitetystä pysäköintiratkaisusta.
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