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Ehdotusvaiheessa oleva Östersundomin osayleiskaava mahdollistaa
pääkaupunkiseudun itäosiin uusia iviitä kaupunginosia, joiden on suunniteltu
tarjoavan laadukkaan asuinympäristön yli 65000 asukkaalle. Vuoden 2016
alussa laaditun suunnitelmaluonnoksen mukaan metron jatkeen ensimmäinen
uusi asema sijoi uu Vantaan Länsisalmeen. Diplomityön suunni elualue
sisältää Östersundomin osayleiskaavan alueesta Vantaan rajojen sisällä olevat,
Porvoonväylän eteläpuoliset osat. Lisäksi suunni elualueeseen sisältyy
Länsimäen en lähiympäristö. Alueen nykyinen kaupunkirakenne muodostuu
Westerkullan kartanon ja Länsisalmen kylän alueista, sekä pääosin 70- ja 80-
luvuilla rakennetuista Länsimäen lähiökor eleista. Asukkaita alueella on noin
5500.
Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvi ää minkälaisella
kaupunkirakenteella Länsisalmen kaupunginosaan, uuden metron
läheisyyteen, voidaan sijoi aa n. 10 000 uu a asukasta. Suunni elussa
kiinnite in erityises  huomiota luonnonarvoiltaan ja kul uurihistorialtaan
eri äin rikkaaseen ympäristöön. Suunnitelman tavoi eena oli uusi toimiva
kaupunkirakenne, joka rakentumisellaan myös ehey äisi jo olemassa olevaa
rakenne a.

Västersundomin suunnitelma vastaa uuden, metroon ja pikarai o ehen
nojautuvan, keskuksen maankäytöllisiin kysymyksiin. Vanhan ja uuden
rakenteen lomaan piirtyy koko alueen lävitse kulkeva laadukas
liikkumisympäristön ja julkisten lojen sarja, viherranka. Viherrangan varrelle
sijoi uvat alueen tärkeimmät palvelut. Se on saavute avissa kapeampia
puistokäytäviä pitkin alueen rakenteen eri suunnilta. Viherranka toimii kuten
keskuksen pääkatu, mu a poikkeuksena perinteiseen pääkatuun tai rai in,
rei ä pitkin ei kulje lainkaan ajoneuvoliikenne ä. Palvelut ovat sil
tavoite avissa myös ajoneuvoilla ja kaupallisten palvelujen tärkeimmät alueet
myös näy äytyvät selkeäs  alueen suurimmille kaduille.
Suunnitelma jakaantuu neljään eriluonteiseen, mu a  iviis  yhteen
punoutuvaan osaan.
Västersundomin metrokor elien uusi  ivis asuinalue palveluineen nojautuu
metroliikenteeseen itä-länsisuunnassa ja pikara kkaan pohjois-
eteläsuunnassa. Uusi kaupunkirakenne on luontevaa jatkoa Länsimäen lähiön
nykyrakenteelle.
Länsisalmen vanhaa kylää ivistetään perinteitä vaalivalla
täydennysrakentamisella. Kylä kasvaa myös ulospäin - alueen arvoja säästäen -
kaupunkipientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
Länsimäen lähiön nykyistä rakenne a  ivistetään laadukasta viherrankaa sekä
katu loja rajaavaksi kokonaisuudeksi. Westerkullan kartanoalueen
perinnemaisemaa ja kul uurihistoriaa vaalitaan. Kartanon ja koko
suunni elualueen arvoja ja historiaa tuodaan esiin myös osoi amalla
tärkeimpiä kohteita virkistysalueiksi.
Suunnitelman ratkaisut eivät ole täysin riippuvaisia metron toteutumisesta,
vaan niitä voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös pikarai o en, tai pelkän
moo oriliikenteen laajempien yhteyksien varaan.

Avainsanat: Maankäytönsuunni elu, Yhdyskuntarakenne, Viherrakenne,
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Luontoarvot, Kul uurihistoria
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The proposal of the general plan of Östersundom enables new dense
residen al areas to the eastern parts of the capital area. The plan would allow
more than 65 000 new inhabitants to live in the area. A plan of early 2016
propose the first sta on of the metros’ eastern extension to be located in
Vantaa, Länsisalmi. The planning area of this master’s thesis includes the area
of Östersundom general plan within the borders of the city of Vantaa,
excluding the northern side of Porvoo motorway. The planning area also
includes the surroundings of Länsimäen e. The planning area’s exis ng urban
structure consists of Westerkulla manor area, the old village area of
Länsisalmi, and a suburban area of Länsimäki, mainly built during the 70’s and
the 80’s. There are about 5500 inhabitants living in the planning area of the
master’s thesis.
The purpose of this master’s thesis is to produce a plan of a new urban
structure to accommodate 10 000 new inhabitants to the area of Länsisalmi.
The plan carefully takes into account the wide range of natural values and
cultural history values of the area.  The aim of the thesis is a plan of a new
urban structure that simultaneously fix some of the structural challenges of
the exis ng areas.

The Västersundom land use plan for the new area leans on the public
transport of metro and tram. One of the key elements in the presented plan is
denoted as ‘the green back bone’. The green backbone func ons as the main
road of the district bringing together all of the most important services of the
area. Unlike a conven onal high street, however, no cars traffic along the
backbone. One can access the green backbone easily from all around the
structure through smaller green areas and walking areas. The services
bordering the green backbone are made accessible to cars as well, and the
largest streets have good views to the main commercial areas of the district.
The plan is divided into four different areas that are bound together  ghtly.
The new very dense residen al area of central Västersundom leans on the
public transport of the new metro line from east to west, and on the new tram
line from south to north. The new urban structure is a natural extension to the
suburban area of Länsimäki.
The old village of Länsisalmi has grown inside and out into a dense area of
urban villas. The urban structure of the area is carefully bound to its
topography and other values of the area.
Länsimäki suburban structure from the 1970’s is reinforced into a revived
structure that borders the new green backbone as well as the streets.
Westerkulla manor area’s tradi onal landscape and cultural history values are
respected. All the area’s values are also brought up for people to see and
enjoy.
The design of the area is not comlpetely dependent on the realisa on of the
metro. The plan can be actualised as well with just the tram line, or even with
just the street network serving the traffic.

Keywords: Land use planning, Urban structure, Green structure,
Östersundom general plan, Metrocentre, Sub-urban development, Cultural
landscapes, Natural values, Cultural history
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Aluksi

Västersundom on diplomityösuunnitelma Vantaan ensimmäisestä
metrokeskuksesta. Diplomityön suunni elualue sijaitsee Länsisalmen ja
Länsimäen kaupunginosissa. Suunni elualue käsi ää lähes koko Vantaan
puoleisen osan Östersundomin osayleiskaavatyön alueesta.

Työn alkuvaiheessa tutki in tarkas  alueen historiaa, sen nyky laa, sekä
alueesta jo tehtyjä ja teete yjä suunnitelmia. Suunni elutyö aloite in
analyysivaiheen jälkeen ja suunnitelma peruste in löyde yjen sekä
anne ujen lähtöarvojen varaan. Työn lähtökohtana on käyte y
osayleiskaavatyön niin kutsutun pohjoisen metrolinjauksen luonnosta.
Suunnitelma on päätöksenteon tueksi laadi u ehdotus alueen tulevasta
maankäytöstä ja kaupunkirakenteesta. Uusi kaupunkirakenne mahdollistaa yli
10000 uuden asukkaan sijoi amisen alueelle. Ehdotuksessa esitetään millaisia
tarkemman suunni elun periaa eita alueen rakenne voisi nouda aa ja miten
alueen olemassa oleva rakenne voisi eheytyä uuden rakenteen myötä. Suuri
osa suunnitelmaa sijoi uu asemakaavoi ama omalle pelto- ja metsäalueelle.

Diplomityö jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään
suunni elualueen historiaa sekä sen sijain a seudullisessa konteks ssa.
Toinen osa käsi elee alueen ominaispiirteitä, nyky laa ja sen tarjoamia
mahdollisuuksia. Myös alueelle asetetut tavoi eet sekä diplomityön
suunni elun lähtökohdat esitellään. Kolmas osio esi elee
diplomityösuunnitelman - vision Västersundomin metrokeskuksen alueesta.
Osiossa paneudutaan uuden kaupunkirakenteen eri tasoihin.
Suunni elualueen neljä eriluonteisesta osaa esitetään kohtei ain
lähitarkasteluina, jonka jälkeen pohditaan osien toteu amisen
mahdollisuuksia. Lopuksi neljännessä osiossa pohditaan eteen tulleita
haasteita ja heränneitä kysymyksiä.

Västersundom - diplomityö on tehty työsopimuksen alaisena Vantaan
kaupunkisuunni elun yleiskaavayksikössä 1.5.-31.12.2016, ja viimeistelty
tammikuussa 2017.

Haluaisin kii ää Sito Oy:n Kaupunkisuunni eluosaston osastopäällikkö Jenni
Lautsoa poten aalisen diplomityöaiheen tunnistamisesta. Kiitos Sitolle
työaikojen ja -määrien kanssa joustamisesta diplomityön tekemisen aikana, ja
erityiskiitos suunni eluohjelmien ja koneiden käytön sallimisesta diplomityön
tekoon.

Arvokasta ohjausta, kommen eja ja tukea työn tekemiseen on antanut
Vantaan yleiskaavayksiköstä yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, yleiskaava-
arkkiteh  Virpi Mamia sekä maisema-arkkiteh  Anne Mäkynen.
Asemakaavayksikön puolelta kommen nsa ja tukensa on ystävällises  antanut
Vesa Karisalo, Mikko Järvi ja Jari Jokivuo sekä liikennesuunni elusta Joonas
Stenroth. Suuri kiitos kaikille edellä mainituille sekä muille uusille mukaville
tu avuuksille Vantaan kaupunkisuunni elusta.

Kiitos alueelta maata omistaville Tom Färmille ja Tarja Rautalalle Länsisalmen
esi elystä ja kannustuksesta, sekä kommen eja tarjonneelle, Westerkullan
kartanon toiminnasta kertoneelle, Be na von der Pahlenille.

Suuren tuen työhön olen saanut diplomityöohjaajaltani Hossam Hewidyltä.
Kiitos kannustavista ja posi ivisista keskusteluista ja tapaamisista sekä
rohkaisusta työn edetessä. Kiitos myös työn valvojalle, professori Trevor
Harrisille kommenteista ja tuesta.

Kiitos Heikille tuesta ja ajankäy öni ymmärryksestä, oikoluvusta ja etenkin
Ninnin hoitamista.
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Kuva 1: Suunni elualue sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Vantaan kaupungissa.

5

HELSINKI

ESPOO

VANTAA

SIPOO

KERAVA
TUUSULA

NURMIJÄRVI

VIHTI

KIRKKONUMMI

KAUNIAINEN

JÄRVENPÄÄ

PORNAINEN



1.1. Vantaan vaiheet

Vantaan kaupungin alueelta on löyde y asumusten jäännöksiä jotka ovat
peräisin noin 5000-luvulta ennen ajanlaskun alkua [2]. 1200 ja 1300-lukujen
vaihteessa alueelle lähete in Ruotsista siirtolaisia, jolloin tälle Turun ja
Viipurin linnojen väliselle alueelle syntyi pysyvää asutusta. Maan eliikenteen
kehityksen myötä alueen läpi rakenne in Turun ja Viipurin välisen yhteyden
mahdollistava Suuri Ranta e, joka kulki kylien ja kirkkojen vieritse. [1]

Vanhimmat maininnat asiakirjoissa Helsingen alueesta löytyvät vuoden 1351
kalastusoikeus-merkinnöistä. Helsingin pitäjän katsotaan syntyneen vuosien
1351-1428 välillä, todennäköisimmin 1300-luvun loppupuolella. [3]
Vantaan historian aikana pitäjän, maalaiskunnan ja kaupungin hallinnolliset
rajat ovat olleet lähes jatkuvan muutoksen alla. Seudun kehi ymisen myötä
esiin on tullut erilaisia lanteita, joita on pyri y ratkaisemaan hallinnollisin
järjestelyin. Vanhimmat edot Helsingin pitäjän rajoista ovat 1540-luvulta [3].

Kuvat 2-9 esi ävät muutosten vaiheita 1550-luvulta nykypäivään. Kuvissa
esitetyt symbolit ovat seuraavat:

1. Suunni elualue ja sen kehitys

Diplomityön suunni elualue sijaitsee Uudenmaan maakunnassa
pääkaupunkiseudulla, Vantaan kaupungissa. Vantaata ympäröivät Helsinki,
Espoo, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava sekä Sipoo. Vantaan suhde Helsinkiin on
merki ävä. Vantaa on luovu anut paljon tärkeitä alueitaan Helsingille, mu a
toisaalta Vantaa ei olisi kasvanut Suomen neljänneksi suurimmaksi [1]
kaupungiksi ilman Helsingin kaupungin kasvun vaikutusta.
Tässä kappaleessa käydään läpi Vantaan kaupungin historiaa ja alueen
kehitysvaiheiden vaikutuksia suunni elualueen rakenteen muodostumiseen.

Helsingin pitäjän, maalaiskunnan, ja Vantaan kaupungin hallinnoima alue
Helsingin kirkkopitäjän hallinnoima alue
Nykyiset kuntarajat
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Kuva 2: Helsingin hallintopitäjän rajat vuonna 1556
Helsingin kirkkopitäjän rajat vuonna 1578

Kuva 3: Helsingin hallintopitäjän rajat vuonna 1635 Kuva 4: Helsingin hallintopitäjän ja kirkkopitäjän
rajat vuonna 1776

Kuva 5: Helsingin maalaiskunnan rajat vuonna 1865.

Rajoissa teh in vain pieniä paikallisia
muutoksia Helsingin kaupungin koillis-osissa.
Vuonna 1812 Helsingin kaupunkista tuli
Suomen pääkaupunki. Muu ovirta kaupunkiin
alkoi vähitellen kiihtyä. Päärata valmistuu
vuonna 1862. Radan rakentuminen oli alueen
tulevan kehityksen ja esikaupungistumisen
kulmakivi.
1865 Seurakun en hallinto ja paikallishallinto
erote in toisistaan. Helsingin pitäjästä tuli
Helsingin maalaiskunta. Malmista kehi yi
maalaiskunnan hallinnollinen keskus [1].
Muu ovirta Suomen sisällä vahvistui koh
etelää. Helsingin kaupunki kasvoi hyvin
nopeas , ja esikaupunkitaajamia alkoi kasvaa
maalaiskunnan puolelle. [3]

1700-luvun alussa hallinnollisia tehtäviä
siirre in papeille, ja Helsingin hallintopitäjän
rajat yhdiste in kirkkopitäjän rajoihin. 1775
toteute in laajoja lääninhallinnollisia
uudistuksia, ja alueita järjestel in vahvas
uudelleen. Rajat pysyivätkin lähes tällaisenaan
yli satavuo sen jakson ajan. [3]

1600 -luvulla Helsingin hallintopitäjän ja
Helsingin kirkkopitäjän rajat muu uivat
useas . Kirkkopitäjä pieneni, hallintopitäjä
laajeni. 1630-luvulla Helsingin kirkkopitäjä
luovu  alueitaan Helsingin kaupungille. 1639
Helsingin kaupunki siirre in Vironniemelle,
jossa kauppayhteyksien ja kasvun
mahdollisuuksien katso in olevan paremmat.
Helsingin pitäjä luovu  alueet Helsingin
kaupungille.
1600-luvun loppupuolella kirkkopitäjän
pohjois- ja länsiosista itsenäistyi laajahkoja
seurakun a.

Helsingin kirkkopitäjän alaisuuteen siirre in
kyliä ja seurakun a vuodesta 1558 läh en,
eivätkä pitäjän ja kirkkopitäjän rajat olleet
yhtenevät. Kirkkopitäjän rajat vastasivat alueen
asutuksen rakenne a hallintopitäjän rajoja
paremmin. Merki ävä päätös seudun kannalta
oli uuden kauppapaikan, Helsingin kaupungin,
perustaminen pitäjän alueelle Santahaminaan,
vuonna 1550. [3] Helsingin pitäjän asema
liikenteellisenä alueena koostuu kaupungin
perustamisen myötä [4].

1500 -luku 1600 -luku 1700 -luku 1800 -luku
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Kuva 6: Helsingin maalaiskunnan rajat 1900-luvun
alussa.

Kuva 7: Helsingin maalaiskunnan rajat vuoden 1946
suurten alueliitosten jälkeen.

Kuva 8: Helsingin maalaiskunnan rajat 1970-luvun
alussa.

Kuva 9: Vantaan kaupungin rajat vuoden 2009
alueliitosten jälkeen.

Aluerakentamisesta läh en rakentaminen
pääväylien läheisyydessä Vantaalla on ollut
vilkasta [1]. Rajamuutoksia on tehty edelleen:
Helsinkiin liite in vuonna 2009 suuri osa
Sipoon ranta-alueita ja samalla liite in
Vantaan viimeinen meriyhteys, jo a
Helsingistä olisi suora maayhteys sen uusille
alueille. Liitetylle alueelle ja sen ympäristöön
ale in laa a Östersundomin osayleiskaavaa.
Diplomityön suunni elualue sijoi uu
Östersundomin yleiskaava-alueelle, Vantaan
kaupungille kuuluvalle osalle.
2015 Kehärata ava in liikenteelle.

Korson alue liite in Helsingin maalaiskuntaan
1954. Vuosaaren ranta-alue siirre in
maalaiskunnasta Helsingin kaupungille vuonna
1966. [3]
1965 Helsingin maalaiskunnassa ale in
valmistella yleiskaavaa. 1966 maalaiskunnat
saivat alkaa suunnitella myös asemakaavojaan.
Yleiskaava valmistui vuonna 1968. [4]
Liikenteellisiä muutoksia maalaiskunnan
alueella koe in myös: Olympialaisia varten
rakenne u lentoasema ava in 1952, vuonna
1965 valmistui kehä III ja vuonna 1973 Porvoon
moo ori e.
1970-luvulla solmi in uudenlaisia
aluerakentamissopimuksia. Voimakas
kerrostalorakentaminen uusien väylien
läheisyyteen mahdollis  jälleen nopean
väestönkasvun. Väkiluku kasvoi
kaksinkertaiseksi 1965-1975 välisenä aikana.
Kasvu joh  muutoksiin: 1972 Helsingin
maalaiskunnasta tuli Vantaan kauppala ja 1974
Vantaan kaupunki.
Vantaan kaupunki alkoi valmistella
yleiskaavallista suunnitelmaa vuonna 1972, ja
se hyväksy in 1983.

Vuonna 1945 astui voimaan myös
maanhankintalaki, joka mahdollis
rintamamiehille, leskille ja siirtoväelle
tarjo avan suuren määrän ton eja. Helsingin
ja sen ympäristön aluesuunnitelmalii o ry o
seutusuunni elun tehtäväkseen 1946. [4]
Vuonna 1946 toteute in myös ennen sotaa
suunnitellut suuret alueliitokset. Laajoja
alueita maalaiskunnasta, sekä maalaiskunnasta
itsenäistyneet pienet kunnat liite in Helsingin
kaupunkiin. Maalaiskunta mene  lähes kaksi
kolmasosaa väestöstään. Maalaiskunnan
hallinnollinen keskus, Malmi, siirtyi Helsingille
ja hallinnollinen keskus peruste in
Tikkurilaan. [3]
Siirtoväestön asu aminen sekä maalta
kaupunkiin muu aminen tuo vat valtavas
paine a uusien alueiden rakentamiseen [1].
Kuntasuunni elulautakunta peruste in
vuonna 1949, ja Vantaan kaavoitustoiminta
käynnistyi tehden rakentamisesta
luvanvaraista. Seutu- ja yleiskaava viralliste in
aluesuunni elun muodoiksi. [4] [5]

Rantarata valmistui vuonna 1903. Asumus levisi
nopeas  ratojen varsille. Esikaupunkialueita
alkoi syntyä. Taajamien synty aiheu
alueliitoksia, joissa iviiksi kasvaneita alueita
liite in yksi kerrallaan Helsingin
maalaiskunnasta Helsingin kaupunkiin 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä. [3]
Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto aloi
toimintansa vuoden 1907 alusta. Muu ovirta
kaupunkiin kiihtyi ja seutu kasvoi nopeas .
Uusien maalaiskunnan puolelle vapaas
rakenne ujen asuintaajamien ongelmat alkoivat
näkyä: maalaiskunta ei pystynyt tarjoamaan
Helsingissä työssä käyneelle väestölle mm.
terveydenhuoltoa.
Suomi itsenäistyi vuonna 1917. So en aikana
rakentaminen hidastui, mu a jatkui pian taas
en stä kiivaampana.
1928 ale in laa a selvitystä joka toisi ratkaisun
esikaupungistumisen ongelmiin (sodat
myöhästy vät päätöksentekoa vuoteen 1945
saakka).  Ennen tätä, vuonna 1931 voimaan
astui asemakaavalaki. Maalaiskunniat saivat
laa a kaupunkien asemakaavoja muistu avia
suunnitelmia [3].
Katuverkkoa rakenne in ka avaksi ja Malmin
lentoken ä valmistui 1936.

1900 -luku 1940 -luku 1950-2000 -luvut 2009

Kuva 10: Östersundomin yleiskaava-alue.
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Kuva 11: Samuel Broteruksen kar a vuodelta 1708.

9

Kuva 12: Pitäjän kar a vuodelta 1933, häämökuvana taustalla osoitekar a.
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      1.2. Suunni elualue

Suunni elualue sijaitsee Itä-Vantaalla, Hakunilan suuralueella. Se käsi ää
Länsisalmen ja Länsimäen kaupunginosat, sekä osan Rajakylän
kaupunginosaksi lukeutuvaa alue a. Suunni elualue a naapuroi Helsingin
alueella Mellunkylä, Mustavuori ja Östersundom, sekä Vantaan puolella
Rajakylän lisäksi Vaaralan ja Ojangon kaupunginosat.

Alue sijaitsee kaupunkirakenteen reunavyöhykkeellä, mu a on
liikenteellises  tehokkaassa paikassa. Liikenneyhteydet nojaavat pääosin
moo oriliikenteeseen: Suunni elualueen halkaisee Kehä III ja sitä rajaavat
pohjoisesta Porvoon väylä ja etelästä Itäväylä. Alueen rakenne on
punoutunut iviis  kuntarajan eteläpuolella, Helsingissä sijaitsevaan
Mellunkylään. Mellunkylän metroasema on aivan Länsimäen kupeessa,
helpos  saavute avissa Länsimäen  iviimmin rakennetuista osista. Vantaan
ka avampien kunnallisten palvelujen ääreen pääsemiseksi kuljetaan
pääosin bussilla tai henkilöautolla. Lentokentälle suunni elualueelta on
noin 20 minuu n ajomatka autolla, toki Kehäradan avaudu ua raideliikenne
vie vaiva omas  lentokentällekin saakka. Vuosaaren satama on hyvin
lähellä suunni elualue a. Satamassa ei tällä hetkellä kulje
henkilöliikenne ä.

Kuvassa 12 esitetyt yhteystyypit ovat seuraavat:

Kuva 13: Suunni elualueen yhteydet ja saavute avuus
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Kuva 14: Suunni elualueen sijain  sekä lähempi tarkastelu maastonmuodoista viiden metrin korkeuskäyillä esite ynä.
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Kuva 16: Suunni elualueen nykyiset maastonmuodot korkeusmallista. (c) MMLKuva 15: Suunni elualueen maastonmuodot osana koko kaupungin laajuista korkeusmallia. (c) MML

12

Suunni elualueen maasto muu uu murroslinjan läheisyydessä alueen
sisällä sekä siltä itään. Jylhät kalliometsät sekä niiden väliset purolaaksot
täy ävät maiseman. Kuvassa 16 on esite y suunni elualueen
korkeusmalli. Suunni elualueen mäkien harjanteet ovat monessa kohtaa
avokallioita, osa myös moreenia. Suunni elualueen länsireunalle osuu
Vantaan harjujakso. Länsimäessä ja Rajakylässä onkin ollut useita suuria
hiekkakuoppia joista asukkaat ja eosakkaat ovat saaneet o aa hiekkaa
tarpeisiinsa [6]. [1]

1.2.1. Paikalliset ominaisuudet

Kuvassa 14 on esite y suunni elualueen sijain  ja lähempi tarkastelu alueen
topografiasta. Suunni elualue muodostuu jylhistä kallioselänteistä ja niiden väleihin
vajoavista savisista purolaaksoista.

Kuvassa 15 on ote Vantaan korkeusmallista. Kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun
länsi- ja itäreunoilla kulkee kallioperän murroslinjat. Seudun kallioperä on hyvin
vanhaa, muut pinnanmuodot melko nuoria, jääkauden muovaamia. Itäreunan
murroslinja alkaa mereltä ja kulkee suunni elualueen lävitse.



1.2.2. Alueen paikallinen kehitys

Vantaan kar apalvelun mukaan suunni elualueen vanhimmat rakennukset
ovat 1800-luvulta, mu a Helsingin seudun kul uuriympäristöoppaan [4]
mukaan Länsisalmen kylän vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1700-luvun
puolelta. Aikanaan iviis  yhteen kuuluneen Länsisalmen kylän ja
Westerkullan kartanon alueelta löytyy kuitenkin useita 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa valmistuneita rakennuksia. Alueella on säilynyt hyvin vanhoja teitä,
ja osa myöhemmin rakennetuista kaduista nouda aa osin hyvin vanhoja
elinjauksia.

Seuraavassa kuvasarjassa (kuvat 17-27) käydään läpi suunni elualueen
vaiheita sen asu amisen ajoilta nykypäivään sekä esitetään miten seudun
kehityksen vaiheet vaiku vat alueen paikalliseen muodostumiseen.

Kuvissa esitetyt värit ovat seuraavat:

13

Suunni elualueella asu in jo noin 900-luvulla. Asuminen nojautui metsästykseen
ja kalastukseen. Arvellaankin, e ä rannikolla asu in vain keväästä syksyyn. [1]
Länsisalmen kylän katsotaan olevan peruste u 1200-luvulla. Ensimmäiset
maininnat asiakirjoissa löytyvät vuodelta 1347, joissa kylästä puhtaan nimellä
Gudsterby. [3] [6]
Alueella edelleen toimivasta Westerkullan lasta ensimmäisiä historiallisia
mainintoja löytyy 1500-luvun kirjoituksista. Gubbackan keskiaikainen kylä on
au oitunut 1500- tai 1600-luvulla.
Suunni elualue kuului 1500-luvulla Sipoon hallintopitäjään, mu a Helsingin
kirkkopitäjään [3]. Helsingin kaupunki peruste in vuonna 1550.

Tie tai katu
Polku tai poluksi jäänyt e
Rauta e
Oja
Viljelty pelto
Rakenne u alue
Rakennus

1500

Kuva 17: Suuren Ranta en vaikutuksesta syntyneet  lat ja pienet kylät 1500-luvulla.
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Kuninkaan kartasto ei yllä kartanolle saakka, mu a kartassa on jo esite y kylien
rakennuksia. Pellot ovat laajentuneet ja estöä on alkanut muodostua Suurelta
Ranta eltä etelään. Kartano lan pellot ovat todennäköises  olleet tässä vaiheessa
jo lähes koko suuren laakson kokoiset.

1800-luvulla maatalouteen nojaavat pienet kylät jatkoivat kasvuaan. Westerkullaan
rakenne in suuren kartano lan uusi päärakennus sekä  laan lii yviä rakennuksia.

1800

Samuel Broteruksen piirtämä kar a vuodelta 1708 esi ää peltojen ja laidunmaiden
omistuksen. Broteruksen kartassa ei ole esite ynä  estöä, mu a rei ejä voidaan
hahmo aa paikoin laidunmaiden ja peltojen reunoista. [8] Heikbackan ja
Gumbölen kylät on maini u kartassa. Kylien synty lii yi todennäköises
kartanoalueen toimintoihin. Westerkulla-nimeä ei kartassa vielä mainita. Kartassa
ei ole esite ynä rakennuksia.

1708 nykyisen Länsisalmen alue liite in Helsingin pitäjän hallintopitäjään. [3]

1700

Kuva 18: Heikbackan kylän peltojen ja nii yjen jako vuonna 1708. Kuva 19: Alueen pellot Kuninkaan kartaston (1776-1805) mukaan. Kar a ei yllä koko alueelle.
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1930-luvulla kunta ja val o alkoivat kehi ää  estöä voimakkaas  kasvavalle
väestölle. 1933 rakenne in uusi Porvoon e [3].

Vuoden 1946 alueliitosten päätöksenteon yhteydessä Westersundomin ja
Vuosaaren lii ämistä Helsingin kaupunkiin ehdote in, mu a tätä vastuste in ja
ne jäivät maalaiskunnan puolelle.

1950-luvulla siirtoväestön asu aminen tuo  paine a uusien alueiden
rakentamiseen. Westerkulla la luovu  maitaan Rajakylän asuinalue a varten.

Nykyisen Länsisalmen keskelle rakenne in voimalinja vastaamaan kasvavaan
sähkönkulutukseen.

1930

Senaa n kartoissa esitetään rakennuskantaa jo laajemmin. Rakennukset ovat
asumista tai maanviljelyä palvelevia. Myös everkosto kehi yy.

Kylät ja kartano muokkasivat peltojensa vesienhallintaa, ja vahva ojaverkosto
alkaa syntyä.

Nykyiselle Länsisalmen alueelle rakenne in ensimmäisen maailmansodan aikana
maalinnoituksen lai eita. Linnoitus kuuluu Helsingin kaupungin ympärille 1914-
1918 rakenne uun maalinnoitusvyöhykkeeseen, Viaporin linnoitukseen. [6]

1870

Kuva 21: Pitäjäkartan aineistoa vuodelta 1933.Kuva 20: Senaa n kar ojen (1872) mukaiset pellot ja asutus.



16

Suunni elualueen vahvin kehitys sijoi uu Länsimäen 70-luvun
aluerakentamissopimusten ajalle. Aluerakentamisessa ihastu in 70-luvulla

iviydellä ja taloudellisuudella saavute aviin etuihin rakentamisessa, ja
suunni elussa ei enää ollut varsinaista arkkitehtonista teemaa. [4] Länsimäen
betonijulkisivuiset lähiökor elit rakenne in tehokkuudeltaan näiden ja
metsälähiöiden välimuotona.

Kasvaneelle väestölle ale in rakentaa palveluja. Laitoksia rakenne in runsaas ,
myös Länsimäki sai uuden koulun ja päiväkoteja. Urheiluhalleja ja -alueita,
virkistysalueita sekä kul uurirakennuksia rakenne in Vantaalla paljon 1970-1980
lukujen vaihteessa. [4]

1970

Länsimäen länsipuolen erillispientaloalue, Rajamäki, rakenne in pääosin 50- ja 60-
luvuilla. Länsimäen alue a ryhdy in suunni elemaan Westerkullasta irrotetuille
maille. Länsimäen ensimmäinen aluerakentamissopimus solmi in vuonna 1968
[3].

Tiestöä rakenne in voimakkaas : Kehä III valmistui vuonna 1965.

Kiinnostus linnoituslai eiden suojeluun heräsi 60-luvulla [6].

1960

Kuva 22: Vuoden 1958 peruskartan mukaiset alueet. Kuva 23: Vuoden 1969 osoitekartan mukaiset alueet, sekä 70-luvulla rakennetut asuinkor elit.



Länsimäen lähiöalue laajeni vielä 1990-luvulla pohjoiseen uusilla rivitaloalueilla
sekä etelään kerrostalokor eleilla Mellunkylän rajan tuntumassa. Mellunkylän alue
Länsimäen eteläpuolella Helsingissä ivistyy ja metroaseman ympärille syntyy
myös Länsimäen asukkaita palvelevia toimintoja.

Vapaa-ajan merkitys kasvoi en sestään. Yleiskaavassa vuodelta 1992
virkistysalueiden verkosto sai huomion rakentamisalueiden vetovoiman
koho ajana. Kul uurimaisema ote in yleiskaavassa tärkeäksi suojelun kohteeksi
ja jokien sekä purojen varsia suojel in. [4]

1990

1970-luvun lopussa ryhdy in taas suunni elemaan pientaloalueita: Länsimäen
pientaloalueet rakenne in pääosin 1980-luvulla. Myös Länsimäen
kerrostalokor elien alueet laajentuvat.

Vantaan 1983 hyväksytyn yleiskaavatyön yhteydessä tärkeiden kohteiden suojelu
nousi esiin. Luontoalueita ja kul uurihistoriallises  merki äviä rakennuksia ja
kokonaisuuksia, sekä esimerkiksi vanhat peltomaisemat halu in säily ää. [6]

Metron laajennusosa Mellunmäkeen saakka ava in liikennöimään vuonna 1989.

1980

17

Kuva 25: Vuoden 1990 opaskartan mukainen kaupunkirakenne.Kuva 24: Vuoden 1979 opaskartan mukaiset alueet, sekä 80-luvulla rakennetut asuinkor elit.
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Länsimäen asukasluku on noin 5500 ja Länsisalmen 34.

Lähes koko alue on rakennuskiellossa Östersundomin osayleiskaavatyön
perusteella. Östersundomin osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015.
Ehdotus palaute in valmisteluun, koska yleiskaavalla oli merki äviä
heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueen luontoon. Uuden
kaavaehdotuksen suunni elu on edelleen käynnissä.

2017

1990-luvun alun rakentamisen jälkeiset vuosikymmenet olivat kaupunkirakenteen
kehi ymisen näkökulmasta eri äin hiljaisia koko suunni elualueella. Alueella ei
tapahtunut juurikaan muutoksia ennen seuraavaa vuosikymmentä, muutamaa
pientaloa lukuun o ama a.

2009 Helsinkiin liite in suuri osa Sipoon ranta-alueita. Samalla Helsinkiin liite in
myös Vantaan viimeinen meriyhteys, niin kutsu u kiilan alue. Kolmen kunnan
yhteinen Östersundomin yleiskaavasuunni elu aloite in.

Uu a asumista ale in jälleen suunnitella Länsimäkeen. Rajakylän koulun
läheisyyteen suunnitel in asuinkor eli ja huonokuntoinen koulu pure in uuden
asumisen alta.

2000-2010

Kuva 26: Tiedot opaskar a-aineistosta vuodelta 2010. Kuva 27: Tietoja pohjakar a-aineistosta vuodelta 2016.
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Kuva 28: Kesämaisema Länsisalmen kylän reunalta 2016. Kuva 29: Talvimaisema Länsisalmen kylän reunalta 2016.
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   2. Alueen suunni elu lanne ja suunni elulähtökohdat

Suunni elualueen tavoitekeskustelu on kesken. Alue ei ole vielä Vantaan
kaupungin tärkeimpien kasvukeskusten joukossa, vaan jäänyt hiukan syrjään
kaupungin ulkoreunalle. Alue lii yy kaupunkirakenteeltaan  iviimmin
Helsinkiin kuin Vantaaseen, mu a on myös Helsingistä katso una  iviin
kaupunkirakenteen ulkoreunalla. Viime vuosina alueen suunni eluun on
keskity y, ja uusimpien alueliitosten myötä se on ote u mukaan osaksi
kolmen kunnan yhdessä ohjaamaa Östersundomin osayleiskaavahanke a.

Tässä luvussa käydään läpi suunni elualueen nykyinen suunni elu lanne sekä
alueen nyky la. Luvussa käsitellään tavoi eet, joita Vantaan yleiskaavoitus ja
Östersundomin osayleiskaava on alueelle ase anut, sekä todetaan
diplomityön analyysivaiheesta löytyneet, diplomityön suunnitelmaa koskevat
tavoi eet.



Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014
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Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue - Ehdotus
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Yhdistelmä, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue - Ehdotus

Kuva 30: Alueen vahviste u maakuntakaavojen yhdistelmä. (c) MML, Uudenmaanlii o

2.1. Maakuntakaava

Länsisalmessa on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahviste u 2006, saanut
lainvoiman 2007). Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on vahviste u 2014, mu a
koko Östersundomin osayleiskaavan alue on jäte y vaihemaakuntakaavasta
vahvistama a. Tämän osuuden jatkovalmistelua tehdään poikkeuksellises  rinnan
yleiskaavamuutoksen kanssa. Maakuntakaava vahvistetaan näiltä osin ennen
yleiskaavan vahvistamista. Nykyisessä maakuntakaavassa suunni elualueen koko
itäpuolisko on osoite u virkistysalueeksi, ja lähes koko länsipuoli asutukselle.
Alueen läpi on merki y myös raideliikenteen varaukset, jotka kulkevat alueen
eteläosasta pohjoiseen ja itään.

Kuva 31: Östersundomin alueelle ehdote u 2. vaihemaakuntakaava. (c) MML, Uudenmaanlii o

Vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa suunni elualueen itäpuoliskolle leviää
asuminen, ja viherkäytävä kaventuu. Ehdotuksessa on osoite u viheryhteystarve
uuden asunalueen sekä Kehä III:n poikki. Länsipuolelle suunni elualue a on
osoite u säilyte äväksi linnoituslai eiden ja kartanon alue. Raideliikenteen
varauksen sijain a on muute u nykyisestä sijainnistaan, ja pohjoiseen suuntautuva
raidemerkintä on poiste u. [10]

Kuvassa 31 on esite y  vuoden 2015 suunni eluvaiheen mukainen
vaihemaakuntakaavaote. Uusin vaihemaakuntakaavan ehdotus etenee käsi elyyn
vuoden 2017 aikana, mu a sitä ei ole vielä julkaistu.
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2.2. Yleiskaava

Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot pää vät 2010 lopulla
ryhtyä laa maan vuoden 2009 alueliitoksien alueille ja niiden
vaikutusympäristöön oikeusvaiku eista yhteistä yleiskaavaa.
Yleiskaava määri äisi kohtuullisella tarkkuudella alueelle
joukkoliikenteen perusratkaisut, asukas- ja työpaikkamäärät sekä
rakentamisalueet. Helsingin kaupunkisuunni eluvirasto ryhtyi
laa maan kolmen kunnan alueelle Östersundomin
osayleiskaavaa yhteistyössä Vantaan ja Sipoon yleiskaavoituksen
kanssa. Kaava-alue käsi ää Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin
vuonna 2009 liitetyt alueet sekä osia Vantaan ja Sipoon rajojen
sisällä olevista alueista (kuva 30). Östersundomin osayleiskaava
nojaa osaltaan Helsinki-Porvoo- välille 2009 tehtyyn
kehyssuunnitelmaan (HEPO), jossa on tutki u muun muassa
erilaisia liikennemalleja kyseiselle välille. [11]
Yleiskaavan ja sitä seuraavien tarkemman suunni elun
vaiheiden myötä alue tullaan rakentamaan osi ain vahvan
kaupunkimaiseksi asumisen ja työpaikkojen ympäristöksi. Uudet

iviit keskustat muodostetaan Mellunkylästä itään jatke avan

Kuva 34: Ote alueelle luonnostellusta Östersundomin osayleiskaavasta syksyltä 2016. (c) KSVKuva 33: Ote alueen, vuonna 2007 hyväksytystä ja 2010 lainvoiman saaneesta yleiskaavasta.

Kuva 32: Östersundomin osayleiskaavan
     rajaus kolmen kunnan alueilla.

metron asemien ympärille. Suurehkoa osaa asumisesta on
suunniteltu myös kaupunkipientalovaltaisille alueille. Laajoja
osia osayleiskaava-alueelta jätetään kuitenkin muu muassa
luontoarvojen takia täysin koskema omiksi. Östersundomin
osayleiskaavassa suunnitellaan noin 65000 uuden asukkaan
uu a alue a.
Yleiskaavaehdotus valmistui loppuvuodesta 2014 ja oli
nähtävillä talvella 2015. Kaavaehdotus palaute in käsi elyyn
luontokysymysten takia. Vuoden 2016 luonnosten mukaan
metro kiertää merenrannan luontoalueet ja kulkee Vantaan
lävitse niin kutsutulla pohjoisella linjauksella. Yleiskaavan uusin
ehdotus tulee valmistu uaan nähtäville, ja etenee kun en
käsi elyyn.
Diplomityön suunni elualue kuuluu lähes kokonaan
Östersundomin osayleiskaavan alueeseen, ja käsi ää metron
jatkeen ensimmäisen uuden aseman. Vantaalta osayleiskaava-
alueeseen kuuluu lisäksi Porvoonväylän ja Kehä III:n lii ymä
sekä eteläisimmät osat Vaaralasta ja Ojangosta.

Helsinki

Sipoo

Sipoo

Vantaa
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2.3. Asemakaava

Vain osa suunni elualueesta on asemakaavoite u. Voimassa olevat
asemakaavat on suunniteltu suureksi osaksi 70-90-luvuilla. Kaavoitetut
alueet sijaitsevat lähinnä Länsimäen alueella. Myös Länsisalmen puolella
on yksi kaavoite u alue, joka on osoite u suojaviheralueeksi.
Länsimäessä asemakaava koostuu asuinkerrostalojen kor elialueista
sekä niitä palvelevista puistoalueista, pysäköin alueista ja Y-tonteista.
Alueella on kolme tyhjää Y-ton a, joista yhden suunni elu on
käynnissä, ja yhdellä sijaitsee harvinaisia säilyneitä linnoituslai eita.
Linnoituslai eiden alueet on osoite u asemakaavassa puistoiksi.
Linnoituslai eita ei ole suojeltu asemakaavassa, mu a niitä suojelee
muinaismuistolaki.

Kuva 36: Kaavoitetun alueen asemakaavayhdistelmä. (c) Vantaan kaupunkiKuva 35: Alueen asemakaavoitetut alueet.

Länsimäen pohjoisosassa kulkee liikennealue, joka on vara u
raideliikenteelle aiemman rai o esuunnitelman mukaises .
Länsimäen rakenteen keskellä kulkee puistoksi osoite u käytävä.
Asemakaava-alueella sijaitsee kaavalla suojeltuja rakennuksia:
Rajakylän ala-aste ja Rajakylän päiväko . Rakennusperintökohteiksi on
lisäksi Vantaan kar apalvelussa merki y Kuulakuja 5:n ostoskeskus,
sekä asemakaavoi ama omalta alueelta Westerkullan kartanoalueen
lähes kaikki rakennukset ja Länsisalmen kylästä 8 rakennusta. Alueelta
on tehty rakennusinventoin  vuonna 2002, jossa mainitaan edellä
lueteltujen lisäksi Länsimäestä Pallastunturinkuja 5:n rivitalot, sekä
Pallastunturin en ala-aste, joka on joudu u purkamaan. Länsisalmen
kylän rakennuksista on valmistumassa uusi inventoin  vuonna 2017.
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Hankkeet  (kartalla kuvassa 35)
1. Latukankaan asuinkor eli, rakenteilla.
2. Päiväko rakennuksen laajennus
3. Rajakylän urheilupuisto (kuva 37)
4. Länsimäen koulun peruskorjaus ja
    monitoimi lojen laajennus
5. Vanha koulu pure u, lalle asuntoja.
    Kuvassa 36 yksi vaihtoehto syksyltä 2016

2.4. Hankkeet

Suunni elualueella on useita kehityshankkeita sekä kor elikohtaisia
asemakaavamuutoskohteita käynnissä - tai osi ain jo valmistuneena. Hankkeiden
tavoi eena on asuinympäristön laadun nostaminen investoinneilla.  Pihat ja puistot
kuntoon -hankkeessa kunnoste in vuokratalojen pihoja ja uusi in Pallastunturin en
vaahterapuut.  Nuoriso lan kunnostus, skei puisto, nuoriso lan kunnostus, ja Rajakylän
liikuntapuistosuunnitelma ovat olleet osa Länsimäen kehi äminen -hanke a. Vantaan
kar apalvelun mukaan hankkeet numero 3, 6, 11 ja 12 ovat seuraavia keskeisiä
investoin kohteita ja toteutetaan vuosien 2017-2020 aikana.

1.
2.

4.
3. 5.

6.

7.

10.

8.

9.

Kuva 39: Rajakylän liikuntapuiston yleissuunnitelma, 2014. (c) Vantaan kaupunkiKuva 37: Alueen käynnissä olevat muutoshankkeet.

Kuva 38: Länsimäki, Pallas, suunnitelmavaihtoehto C, 2016. (c) Vantaan kaupunki

6. Kirjaston peruskorjaus, nuoriso la remontoitu.
7. Tyhjälle ton lle suunnitelmissa asumista
     ja palveluita
8. Asuinkor elin  ivistäminen
9. Uusi lii ymä Porvoonväylältä Länsimäen elle
10. Uusi kiertolii ymä
11. Västersundomin koulun peruskorjaus
12. Västersundomin uusi päiväko

11.
12.
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Kuva 40: Suunni elualueen nykyiset toiminnot ja palvelut sekä seudulliset yhdyskuntatekniset järjestelmät.

Jä eenpol oasema

Westerkullan kartano

Terveysasema

Kirkko

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Vanha urheiluken ä

Urheiluhallit Koulu

Koulu

Päiväko

Päiväko
Päiväko

Päiväko

Koulu

Koulun nurmi-/luisteluken ä

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto

Koulun hiekka-/
luisteluken ä

Kuntopuisto
Asukaspuisto

Lähiliikuntapaikka

Koira-aitaus

Skei puisto

Rantalen s-ken ä

Koira-aitaus

Asukas la
Ravintola
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KirjastoNuoriso la

Mellunmäen
metroasema

Ruokakauppa

Päiväko
Neuvola

Suunni elualueen raja

Voimalinja

Kaasuputki

Ven iliasema

Olemassa oleva rakennus



Kuva 41: Länsimäen en "katu la". Kuva 42: Ilmakuva Länsimäen etä
                pohjoiseen.

Kuva 43: Voimalinjan suojaetäisyydet. (c) Fingrid

 suuret, 110 kV:n voimalinjat. Kehä etä reunustava voimalinjaa on suunniteltu
kasvate avan 400 kV: linjaksi. Sen sijoi amista maakaapeliksi on suunniteltu,
mu a toistaiseksi on päädy y avojohtovaihtoehtoon. [13]
Länsimäen kaupunkirakenteeseen mielly ävyyteen ja tehokkuuteen vaiku avat
kaupunginosan läpi kulkevat voimalinjat. Voimalinjojen sivuilla seuraa
suojavyöhyke (kuva 41), joka tekee kaupunkikuvasta eri äin löyhän, eikä katu laa
käytännössä synny (kuvat 42). Voimalinjan alle on Länsimäessä sijoite u suuria
pysäköin ken ä (kuva 43).

Suunni elualueella sijaitsee myös kaasuputkia. Maakaasuputki risteää tulevan
metrolinjan kanssa sen korkoasemissa, ja putkea suunnitellaan siirre ävän. Myös
ven iliasemat ja paineenvähennysasema sijoitetaan uudelleen.

Suunni elualueen ja Porvoon väylän pohjoispuolella sijaitsee 2014 käy öön
ote u jätevoimala joka pol aa vuodessa 340 000 tonnia jäte ä. Voimala tuo aa
vuotuises  noin puolet Vantaan kaukolämmöstä, sekä noin 30 % Vantaan
sähköntarpeesta. Jätevoimalan ansiosta Vantaan hiilidioksidipäästöt ovat
vähentyneet 20 prosen a. Jätevoimalan päästörajat ovat vain puolet sallitusta
päästöarvosta, ja savukaasun hiukkasista suodatetaan noin 90 prosen a. [14]

   2.5 Alueen suunni elulähtökohdat ja tavoi eet

Suunni elualueen kaupunkirakenne muodostuu Westerkullan kartanon sekä
Länsisalmen perinnekylän vanhoista pelloista ja rakennuksista, Länsimäen
asuinkor eleista sekä niiden lomaan muodostuneesta niukasta lähipalvelujen
rakenteesta. Varhaiset esikaupunkialueet liite in Helsingin kaupunkiin 1900-luvun
puolivälissä, joten nykyisen Vantaan lähiöt ovat verraten nuoria. Myös Länsimäen
rakenne kasvoi nopeas  maaseutumaiseen ympäristöön, jossa si emmin
kul uurimaiseman ja lähiökor elien rajat ovat hyvinkin lähekkäin. [12]

Kuvassa 40 esitetään suunni elualueen nykyisten toimintojen ja palvelujen
sijainnit. Länsimäen lähiöalue ulo uu toiminnaltaan yli kuntarajojen, Helsingin
Mellunkylään. Kuntapolii sista syistä kunnan sisäisten toimintojen ja palvelujen
on sijai ava kunnan rajojen sisällä, joten Helsingin puolen keski ymään otetaan
suunnitelmassa vain vii eellises  kantaa - toiminnallisuuden ja käyte ävyyden
näkökulmasta.

Alueella kulkee seudullises  merki äviä yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, jotka
tuovat alueelle vahvojakin estevaikutuksia.  Alueen pohjoisosaa reunustaa
Porvoon-väylä ja alueen keskellä kulkee Kehä III ja sen vieressä kulkeva tavararaide.
Kehä etä sekä Länsimäen keskelle piirtyvää pääkatua, Länsimäen etä vierustaa 26
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Luonnonmukaiset metsäalueet
Suunni elualueen raja
Kaupungin raja

Avokalliot

  2.5.1. Alueen arvot

Suunni elualue on eri äin rikas luonnonarvoiltaan. Alueen säilyneissä metsissä on
muun muassa luo-alueiksi luokiteltuja kohteita, suojeltavaksi merki yjä puuryhmiä
ja luonnonsuojeluvarauksia. Alueen kallioisissa metsissä on runsaas  avokalliota
kalliomännikköineen sekä pieniä suoalueita ja pehmeikköjä. Kallioiden etelärinteillä
on arvokkaita kangasmetsiä, ja varjoisilla puolilla Etelä-Suomessa silmällä pide ävää
luontotyyppiä; karua varjoisaa kalliojyrkänne ä [15].
Korkeimmilta kallioilta avautuu hienoja näkymiä alas laaksoihin. Suunni elualueen
itäisin kallioselänne, Länsimetsä, on Vantaan kaupungissa harvinaisen tyyppinen
metsä. Länsimetsästä löytyy laajoja jäkälikköjä ja kilpikaarnamännikköjä.

Länsimetsän eteläreuna luokitellaan metsästä teetetyn luontokatsauksen mukaan
boreaalisiin luonnonmetsiin, jotka ovat Euroopan unionin erityisen tärkeänä pitämä
luontotyyppi. [15]
Länsimetsästä löytyy valtakunnallises  silmälläpide äviä kääpälajeja jotka indikoivat
metsän korkeaa ikää [15]. Lähes koko itäisin kalliometsä on nykyiseltä statukseltaan
luonnonsuojeluvaraukseksi luokiteltu alue. Itäväylän varressa suunni elualueen
itäpäädyssä, Gubbackan kallioilla sekä Länsimäen kalliometsissä sijaitsee luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita: luo-alueita. Lisäksi Gubbackan
kallion kosteikon ympärille on osoite u perinnebiotooppi-kohde. Suunnitelualueen
ja Porvoonväylän pohjoispuolelta alkaa Sipoonkorven kansallispuisto ja sen suositut
ulkoilumaastot.

Kuva 44: Suunni elualueen metsät ja avokalliot. Kuva 45: Suunni elualueen tärkeät luontokohteet

Luonnosuojelualue-varaukset
Luo-alueet

Perinnebiotoopit
Arvokkaat kääpälajit
Arvokkaat kasvilajit
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Huuhkaja Merki ävä rakenne u ympäristö
Historiallisen ajan kylänpaikka
Linnoituslaite
Rakennusperintökohde

Alueelta löytyy arvokkaita eläinkohteita, mu a alueella ei ole havai u silmällä
pide äviä tai uhanalaisia lajeja. Alueella pesii huuhkajia Länsisalmen puolella
sekä muita pienempiä petolintulajeja Westerkullan ja Länsimäen välisessä
metsässä. Gubbackan niitylle on osoite u perhosketo. Suunni elualueen
eteläkärjessä Westersundomin alueella sijaitsee pienehkö lohko Natura-alue a.
Lohko lii yy etelään, merelle saakka ulo uvaan, luonnonsuojelullises  tärkeään
luonnonsuojelualue-kokonaisuuteen, joka on tärkeä alue esimerkiksi monien
lintujen pesimiselle. Länsisalmen metsissä liikkuu hyvin paljon peuroja sekä
jonkin verran hirviäkin. Länsisalmen kylässä on myös havai u susia syksyllä 2016.
Pyyn liikkumisen turvaaminen on maini u ja osoite u useissa Östersundomin
yleiskaavaluonnoksissa suunni elualueen pohjoisosassa.

Suunni elualue on rikas myös kul uurihistoriallisilta arvoiltaan. Alueelta on löyde y
kaksi au oitunu a kylänpaikkaa (Gubbacka ja Labbacka) ja kaksi säilyny ä
historiallista rakenne ua ympäristöä (Länsisalmen kylä ja Westerkullan kartanoalue),
joiden synty on perustunut maanviljelyyn. Alueella on jopa 200 vuo a vanhoja
rakennuksia ja rakennusten osia, joista on valmistumassa uusi rakennusten
inventoin  vuoden 2017 lopussa. Kul uurimaisemallises  arvokkaita näkymiä
avautuu useista kohdista viljellyille laaksoille ja tasangoille, joita reunustaa metsä.
Historiallisia rei ejä on alueella säilynyt useita. Osasta reiteistä on jäljellä vain sen
hyvin vanha linjaus, osassa rakenteitakin on säilynyt. Historiallisen ajan kylänpaikat,
historiallisen ajan et sekä linnoituslaite-alueet ovat muinaismuistolain nojalla
suojeltuja.

Perhosketo
Sarvipöllö
KanahaukkaNatura-alue: Mustavuoren lehto

ja östersundomin lintuvedet

Westerkullan lintumetsä (pöllöjä)

Peltopyy
Lehtopöllö

Kuva 46: Suunni elualueen tärkeät eläinkohteet. Kuva 47: Suunni elualueen kul uurihistoriaperintö, muinaisjäännökset ja vanhat rakennuskokonaisuudet.

Historiallinen ajan e
Rakennusperintökohde ( e)
Perinnemaisema



29 Kuva 48: Ortoilmakuva suunni elualueesta ja sen ympäristöstä keväältä 2015. (c) Vantaan kaupunki

Porvoonväylä

Kehä III
Itäväylä
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  2.5.2. Alueelle asetetut tavoi eet

Suomen sisäisten muu ovirtojen suunta on ollut jo vuosisadan verran vahvas  koh
pääkaupunkiseutua ja muita suuria kaupunkeja. Kaupungistumisen lisäksi uusien
asuinalueiden rakentamisen paine a kasva aa väestönkasvu ja kiihtyvä
maahanmuu ovirta. Pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää asuntoja.

Pääkaupunkiseudun niin kutsu ua itäistä kasvukäytävää on tutki u laajas  sekä
seudullisella e ä kunnallisella tasolla. Esimerkiksi vuonna 2009 valmistuneessa
Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelmassa käsitel in kasvukäytävän liikennejärjestelmien
vaihtoehtoja alueelle. Östersundomin osayleiskaavatyö on askel itäisen
kasvukäytävän toteu amisen etenemisessä. Suunnitellulla seudullises
merki ävällä kasvukäytävällä varaudutaan huoma avaan yhdyskuntarakenteen
kasvuun. [16]

Östersundomin alueelle on osayleiskaavatyön yhteydessä tehty valtava määrä
erilaisia selvityksiä ja vaihtoehtojen vertailuja pian kymmenen vuoden ajan.
Lähtökoh na ovat olleet uudet asuin- ja työpaikka-alueet, jotka olisivat
raideliikenteen saavute avissa. Julkinen liikenne tukeutuisi joko metron ”itä-
jatkeeseen” tai pikarai o ehen - tai molempien yhdistelmään. Östersundomin
osayleiskaavan julkisen liikenteen runkolinjaksi on valikoitunut metro. Asemien
paikat ovat vaihdelleet suunni elutyön edetessä suures  mm. luontoselvitysten
myötä, ja voivat toki vielä yleiskaavan valmistu uakin siirtyä hiukan
asemakaavoituksen yhteydessä.

Pääkaupunkiseudulla on sil  myös alueita joiden väestönkehitys on vähenevä.
Vantaan Hakunilan suuralueella asuu noin 29000 ihmistä ja alueen ne omuu o on
nega ivinen [1]. Vantaan kaupungin tavoi eena Suur-hakunilan alueelle on saada
väestömäärä jälleen kasvuun, jo a alueen palvelut säilyvät [17]. Tarkoituksena
Vantaan asuntopolii sissa linjauksissa tällaisille alueille on ehey ää olemassa
olevaa rakenne a täydennysrakentamisella ja ympäristön perusparantamisella.

Linjauksiin kuuluu olennaisena osana myös ekologisten yhteyksien turvaaminen
luonnonsuojelua, virkistyskäy öä sekä hulevesien hallintaa varten. Tavoi eena on
tuo aa ekologises  kestävää, joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkia. [18]

Länsisalmen alueelle on Östersundomin osayleiskaavaehdotuksen vuoden 2016
luonnoksessa osoite u lähinnä asumista ja tärkeitä viheralueita. Jo a metrohanke
olisi kanna ava, metrokeskuksessa tulee asua noin 15000 asukasta. Länsisalmen
suunni elualueelle tavoitellaan siis vahvaa kaupunkiympäristöä ja lähes 10000:a
uu a asukasta.

Diplomityösuunnitelmassa tavoi eena on laa a Länsisalmen metrokeskuksen yli
15000 asukkaan uusi kaupunkirakenne joka ehey ää samalla alueen olemassa olevaa
rakenne a. Uusi rakenne on käyte ävyydeltään toimiva, mielly ävä ja turvallinen
sarja eriluonteisia alueita ja loja.
Diplomityön perustana on käyte y osayleiskaavatyön metron niin kutsu ua
pohjoista linjausta. Suunnitelman on tarkoitus tutkia anne ujen lähtöarvojen
ympärille rakentamisen mahdollisuuksia. Metron linjaus, siltojen sijainnit ja radan
korkomaailma ovat siten lähtö etojen mukaisia. Metron suunnitelmissa ja
selvityksissä on osoite u metroraiteille myös korot, joita on käyte y diplomityön
lähtöarvoina. Pikarai o estä ei ole lähtöarvoina tarkempia suunnitelmia.
Pikarai o en tarkoituksena Vantaalla olisi mahdollistaa kunnan sisäistä
poiki aissuuntaista julkisenliikenteen yhtey ä sekä vahvistaa yhteyksiä Itä-Vantaalta
kunnan ka avampien palveluiden äärelle.
Länsimäestä Porvoonväylän yli Vaaralaan kulkevan sillan sekä koko Länsimäen en on
sovi u jäävän nykyiselle paikalleen. Olemassa olevaa kaupunkirakenne a ei työssä
lähtökohtaises  esitetä pure avaksi. Suunni elun lähtökoh na ovat myös alueelta
löyde yjen tärkeimpien arvojen säily äminen.
Suunnitelmassa pyritään löytämään ratkaisu joka vastaa Vantaan asuntopolii sia
tavoi eita, Östersundomin yleiskaavan tavoi eita sekä luo mielly ävää ja
mielenkiintoista asuinympäristöä asukkailleen.

Kuva 48: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen 2012 perusrakenne. (c) KSV

Östersundomin osayleiskaava-alue
ja seudun itäinen kasvukäytävä

Taajamatoimintojen ja työpaikkojen alue

Taajamatoimintojen ja työpaikkojen reservialue

Raideliikenteeseen tukeutuva mahdollinen uusi taajamatoimintojen alue

Valtakunnan keskus

Seutukeskus

Kuntakeskus

Nykyinen/tuleva rata

Pääväylät

Kuntaraja

Aluerakenteen ydin



Kul uurihistoriallises  arvokkaat alueet
Luonnon arvoiltaan merki ävät alueet
Alueen nykyinen rakenne

Uusi metrolinja pinnassa
Uusi metrolinja maan alla
Uusi metroasema
Nykyinen metroasema
Nykyinen metrolinja
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Tiiviis  rakenne ava uusi alue
Nykyrakenteen ivistäminen
ja ehey äminen

Uusi kaupunkipientalovaltainen alue
Luonnon laisena säilyte ävä alue
Säilyte ävä kartano lan kokonaisuus

Kuva 50: Diplomityön suunnitelman lähtökohdat. Kuva 51: Analyysivaiheessa tunnistetut eriluonteiset suunni elun alueet.

  2.6. Diplomityön suunni eluperiaa eet ja linjaukset

Västersundomin diplomityösuunnitelmassa pyri in löytämään ja säily ämään
mahdollisimman paljon alueella olevia tärkeitä ja arvokkaita kohteita. Jos alueelle
sijoitetaan yli 10000 uu a asukasta, jotkin kohteet tulevat väistämä ä häviämään.
Suunnitelmassa katsotaan, e ä säily ämällä ja vahvistamalla alueen merki ävimpiä
kohteita saavutetaan erityinen ja mielenkiintoinen ympäristö jossa on hyvä asua ja
toimia. Kul uuriperinnön ja historiallisten kerrostumien säily äminen tulevien
sukupolvien koe avaksi on velvollisuutemme [12]. Länsimäen rakenteen keskeltä
löytyy mielenkiintoinen kävely-ympäristö, joka on päässyt huonoon kuntoon.

Suunni elualueen lähtöarvoista raja in alueet, joille voi ja kanna aa rakentaa.
Rakentamisalueiden kaupunkirakenteen luonne etsi in myös. Analyysistä tunniste in
myös kohteet joiden luonto tai kul uuriperintö niin erityislaatuista, e ä se kanna aa
säily ää. Esimerkiksi Länsimäen linnoituslai eista löytyy kyselytuloksia joiden mukaan
lai eet koetaan tärkeiksi ja arvokkaiksi asukkaiden keskuudessa [9].
Lähiökor eleita voidaan  ivistää. Lähiöihin tarvitaan lisäksi monipuolisempaa
asuntokantaa vastaamaan monipuoliseen kysyntään sekä lapsiperheiden tarpeisiin
[19]. Metroaseman läheisyyteen tarvi ava  ivis kor elirakenne voi kytkeytyä
Länsimäen lähiörakenteeseen ehey äen sen ympäristön laatua ja imagoa.

Uusi mahdollinen pikara kkalinja

Suunni elualueen rajaus



Uusi pääkatukonsep , viherranka
Tarvi ava pääkatu

Uusi pääkatukonsep , viherrankaAlueen nykyinen rakenne
Alueen uusi rakenne

Länsisalmen alueelta, Kehä III:n ulkopuolelta pitkänmallinen pohjois-etelä
suuntainen laakso ja sen pohjalla kulkeva puro tunniste in poten aaliseksi alueeksi,
jota pitkin viherverkoston laadukas linja voisi kulkea monestakin syystä. Kun kaksi
pitki äistä käytävää yhdiste in, muodostui koko rakenteen läpi kulkeva vihreä
selkäranka. Laadukasta käytävää pitkin pääsisi suunni elualueen joka suunnalle
turvallises . Tämä mahdollistaa ratkaisun, jossa kaikki alueen palvelut sijaitsisivat
viherrangan reunoilla ja rakennukset rajaisivat sitä suurimmaksi osaksi
kaupunkimaiseksi julkiseksi laksi. Viherrankaa pitkin pääsisi turvallises
metroasemille, kouluihin, kauppoihin ja muiden lähipalveluiden äärelle. Se toimisi
myös yhteytenä laajempaan viherverkostoon sekä ulkolurei stöön.

Ympäristön ominaispiirteiden poten aalin sekä yhteystarpeiden tarkan tutkimisen
jälkeen kaupunkirakenteen ideat alkoivat muodostua. Rakenne myötäilee
maastonmuotoja ja korostaa ympäristönsä vahvoja puolia eriluonteisissa kohteissa.
Koska maasto on suunni elualueella vaihtelevaa, olisi myös sitä myötäilevä
rakennuskanta vaihtelevaa. Viherranka hakeutui rakenteen lomaan omalle
paikalleen; keskelle rakenne a. Kor elit rajaavat rankaa luoden tehokasta ja
käyte ävää  laa sekä mielenkiintoisia julkisten  lojen sarjoja. Erilaisten toimi lojen
mahdollistaminen viherrangan reunalle, sekä erilaisten toimintojen ja puistojen
sijoi uminen rangalle muodostaisi laatukäytävästä alueen pääkadun. 32

Kuva 52: Suunni elualueen pääyhteyksien linjauset. Kuva 53: Suunni elualueen kaupunkirakenne.
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Kuva 54: Västersundomin havainnekuva 1:15000

Sivuyhteys viherrangalle
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Alueen sisäinenkin liikenne toimii: erilaisille kevyenliikenteen muodoille on vara u
turvallinen liikkumisyhteys kaupunkirakenteen sydämestä. Alueen pääkatu ei
olekaan moo oriliikenteen täy ämä  la, vaan koko Västersundomin läpi kulkeva
julkisten lojen sarja: viherranka. Asukkaiden on turvallista ja mielly ävää liikkua
viherrangalla eri puolille alue a.

Viherranka muodostuu puistoista, puistokäytävistä sekä vehreiksi rakennetuista
kaupunkialueista ja aukioista. Asukkaiden on helppoa, mielly ävää ja turvallista
toimia arjessa viherrangan tarjoamia yhteyksiä pitkin. Viherrangan yhteydet vievät
ihmiset eri puolilta alue a metroasemalle tai pikarai o en pysäkeille ja kouluun tai
päiväko in. Lähes kaikki muutkin alueen palvelut sijaitsevat viherrangalla ja sitä

iviis  rajaavissa rakennuksissa.

Viherrangan kaupunki la toimii kohtauspaikkojen kokonaisuutena jotka
kulminoituvat metroaseman vieressä sijaitsevalla keskusaukiolla. Rankaa rajaavien
asuinkor elien katukerroksissa sijaitsee toimi loja, joista suuri osa soveltuu
lyhytaikaiseen vuokraamiseen. Tilat täy yvät järjestötoiminnalla, taide ja
käsityöharrastajien pop-up shopeilla, kahviloilla, kansainvälisillä liikkeillä ja
tapahtumilla, työpajoilla, sekä muilla paikallista pienyri äjyy ä tukevalla
toiminnalla. Myös viherrangan ulko lat mahdollistavat erilaisten tapahtumien
järjestämisen. Lisäksi kirjaston tai muihin rangan varrella sijaitseviin julkisiin
rakennuksiin sijoite avat etätyö lat vastaavat tulevaisuuden työnteon muutoksiin.

Viherrangan ansiosta Kehä III:n estevaikutus alueen sisällä vähenee, kun ranka
jatkuu väylä ylitse leveällä vihersillalla. Moo ori e on mielly ävä yli ää turvallisen
tunteen luovassa puistomaisessa ympäristössä.

3. Suunnitelma

Västersundom on toiminnaltaan ja käyte ävyydeltään monipuolinen keskus. Sen
palvelut ja laadukas ympäristö tarjoavat hyvä asumisen mahdollisuuden
asukkailleen. Alueen asuntotarjonnan kirjo on ka ava ja palvelut ovat monipuoliset.
Tilatarjontaa löytyy myös ka avas  eri toimijoiden tarpeisiin. Alueen yhteen
punoutuvat, sil  keskenään eriluonteiset osat tarjoavat asukkailleen madollisuuksia
omaan ak iviseen asumiseen.

Västersundomin alueelle sijoi uu asuntoja noin 12000 uudelle asukkaalle. Alueesta
tulee näin noin 17500 asukkaan keskus. Metroaseman ympäristöön rakennetaan

iviitä kerrostalokor eleita, kun taas kauempana metrosta rakennustehokkuus
hiljalleen pienenee. Lännen puolella tehokkuus laskee koh  Rajakylän olemassa
olevaa asuinalue a ja idässä koh  laajentuneen Länsisalmen kylän
kaupunkipientaloryhmi ymiä.

Västersundomin alueen uusi kaupunkirakenne sitoutuu tarkas  ympäristöönsä
säily äen ja korostaen sen hyviä puolia ja vahvistaen heikkoja koh a. Valtaosa
jylhistäkin maastonmuodoista säilytetään, jolloin rakenteesta tulee mielenkiintoisen
luonteikas. Alueelle omaleimaisen luonteen antaa säilyte ävien luonnonpiirteiden
lisäksi alueen säilyvä ja vahviste ava kul uurihistoria.

Historialliset kerrostumat tekevät alueesta monivivahteisen ja rikkaan. Alueen
kiinteät muinaismuistot ja perinnemaisema tuodaan Västersundomissa ihmisten
ulo uville. Westerkullan hyvin säilynyt kartano lan kokonaisuus viljeltyine
peltoineen jätetään lähes koskema omaksi. Länsisalmen kylän historiaa
kunnioitetaan, ja muinaiset et vahvistetaan erilaisiksi reiteiksi. Eri puolilta
Västersundomia avataan näkymiä perinnemaiseman suuntaan.

Luonnonläheisellä asuinalueella on erinomaiset kaupungin sisäiset sekä seudulliset
julkisenliikenteen yhteydet, eikä asukas väl ämä ä tarvitse omaa autoa lainkaan.
Metrolinja vie nopeas  Helsingin ja Sipoon suuntaan, pikara kka taas toimii pohjois-
eteläsuuntaisena linjana.
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Palveluasuminen

Asuminen

Asuminen ja
katukerroksen palvelut

Kaupalliset palvelut

Koulut ja päiväkodit

Urheilu- ja
hyvinvoin palvelut

Kunnalliset palvelut ja seurakunnan palvelut

Maatalou a tukevat tominnot

3.1. Uuden kaupunkirakenteen tarkastelu

KORTTELITYPOLOGIA

Lähes kaikissa Västersundomin kor eleissa asutaan. Kor elit
vaihtelevat iviistä sekoi uneiden toimintojen kor eleista
kaupunkipientalokor eleihin. Asuinkor elit muodostavat
suurehkoja sisäpihoja asukkaiden käyte äväksi. Suljetuimmat
kor elijulkisivujen tulee olla väylien suuntaan, jolloin ne toimivat
meluesteinä pihalla toimimista varten.
Alueen palvelut keski yvät Viherrangan varrelle sekä sen
sivuyhteyksien varsille. Vaikka alueen palvelut jakautuvat
pitkänmalliseen muodostelmaan, on metroaseman ympärillä
alueen merki ävin kaupallinen keski ymä. Kaupalliselle toiminnalle
tärkeää on myös kauppojen näkyminen ohikulkijoille; sekä
kävelijöille e ä autoilijoille. Metroaseman läheisyydessä viherranka
kulkee vierekkäin alueen suuren kadun kanssa. Tilaa on vara u
runsaas , jo a molemmat toiminnot toimivat mielekkääs .
Näkymät kaupalliselle alueelle avautuvat näin myös autoilijoille.
Samoin Länsimäen kaupalliset palvelut avautuvat sekä viherrangalle
e ä kadulle.
Koulu- ja päiväko paikkoja tarvitaan uudelle väestölle runsaas .
Alueelle tulee vain yksi uusi koulurakennus, mu a kolmea alueen
nykyistä koulua on peruskorjausten yhteydessä mahdollista
laajentaa. Rajamäenkoulu ja Länsimäen koulu laajentuvat reilus
lisärakentamisella. Länsisalmen vanha koulu voidaan joko o aa
esiopetuksen käy öön ja rakentaa uusi koulu sen läheisyyteen, tai
korjata ja laajentaa jotain koulun osaa sekä rakentaa uusi päiväko .
Päiväkoteja on tarkoituksenmukaista olla lähellä asuntoja. Alueelle
on osoite u neljä uu a päiväko a. Lisäksi alueen nykyisiä
päiväkoteja voidaan laajentaa. Tavoi eena on, e ä päiväko - ja
koulumatka on käveltävissä viherrankaa pitkin. Myös
palveluasumista on tärkeää ohjata alueelle koko seudun
ikärakenteen johdosta. Lisäksi alueen piirteet olisivat virikkeelliset
erityisryhmien palveluasumiselle.

Kuva 55: Västersundomin kor elitypologia

Kuva 56: Västersundomin sekoi uneiden toimintojen rakennuksia
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KERROSLUKUTARKASTELU

Rakennusten kerrosluvut seuraavat kor elien tehokkuu a.
Kerrosluvut vaihtelevat yhdeksän-kerroksisesta iviistä
rakentamisesta 2-3 kerroksisiin kaupunkipientaloihin. Metroaseman
ympäristöön sijoi uvat korkeimmat rakennukset eivät ole korkeita
koko julkisivun mitaltaan, vaan muodostava toimintojen mukaan
mielenkiintoista vaihtelevaa korkeusmaailmaa. Korkeimmat
rakennukset eivät tällöin varjosta sisäpihaa, vaikka osassa
kor eleista korkein rakentaminen sijoi uisi kor elin eteläreunalle.
Myös kerrosluvuilla saadaan rakennukset sitoute ua
ympäristöönsä. Perinnemaisemien reunavyöhykkeillä kerrosluvut
ppuvat koh  kaupunkirakenteen ulkorajaa. Tällöin mielly äviä

näkymiä aukeaa myös useammille asunnoille. Rinteiden reunamilla
kerrosluvuilla pystytään korostamaan hienoja rinteitä, mu a on
katso ava, e eivät rakennukset ole liian korkeita ja vie huomion
rinteiltä.
Tasaisemmilla rakennusalueilla on kerroslukujen ja rakennusten
korkeuksien tarkoitus olla vaihtelevia, ja muutama hiukan
korkeampi rakennus voi tuoda melko tasaisen ja paikoin
matalahkon massan silue in kiinnostavuu a. Katujen varsien
rakennukset voivat osoi aa alueen  iviy ä korkeudellaan.
Viherrangan rajaus voidaan toteu aa matalammallakin rakenteella.
Viherrangalla liikutaan hitaammin ja niin kutsutus  ihmisen
mi akaavan ympäristössä, eikä rakennusten ole tarkoitus olla neljää
tai vii ä kerrosta korkeampia. Lisäksi kapeimmilta kohdiltaan sen
reunustan korkeudet ovat vain neljää kerrosta, jo ei ympäristöstä
tule epämielly ävän kuilumaista.
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Kuva 58: Västersundomin kor elien kerrosluvut
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Kuva 57: Västersundomin "katkaistut" umpinaiset julkisivut
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YHTEYSTARPEET

Suurin estevaikutus alueen sisällä on Kehä III joka ero aa
Länsisalmen kylän alueen Länsimäen ja Westerkullan alueesta.
Leveä vihersilta johtaa kävelijät ja pyöräilijät Kehän ylitse. Silta on
osa viherrankaa ja sen kasvillisuus tuo turvallisuuden tuntua
suurien väylien välissä korkealla kulkemiseen. Myös Gubbackan ja
Länsisalmen kalliometsien väliin louhi u Kehän aukko kurotaan
umpeen kahdella vihersillalla. Kallioleikkaukset ovat huoma avan
korkeat, ja sillat on helppo toteu aa. Yhteys avaa mahdollisuuksia
erilaisille liikkumisen reiteille alueen ympäri, sekä mahdollisuuden
tuoda esiin Gubbackan luonnon kohteita ja historiallisia kohteita.
Vihersilta rakennetaan myös Länsisalmen pohjoisosaan jossa hyvin
korkeat kallioleikkaukset ero avat alueen Sipoonkorven
metsäalueista. Silta toimii laajemman ulkoilurei stön yhteytenä, ja
yhdistää suunni elualueen ulkoilumahdollisuudet eri äin suositun
Sipoonkorven ulkoilualueeseen.
Viherväylä alkaa Mellunkylän metroasema läheisyydestä, ja
yhteydet alueelta Helsingin puolelle voivat tapahtua viherrankaa
pitkin. Viherrangan toisessa päässä, Länsisalmen eteläkärjessä
toimii yhteys Itäväylän alitse merenrannan luonnonsuojelualueille.
Kevyenliikenteensilta kulkee Porvoonväylän ja Kehä III:n
lii ymäalueen länsipuolella. Suunnitelman viherkaaren sivuhaara
syö ää sillalle ja toimii pidempiä matkoja liikkuvien hyvänä
yhteysväylänä.
Länsimäen en lisäksi suuripana katuna toimii uusi Porvoonväylän
suuntainen yhteys koko alueen lävitse Länsimäen eltä
Sotungin elle. Katu kulkee sillalla Kehä III:n ylitse, samoin kuin
toinen pääkokoojakatu sekä metrolinja. Kehältä rakennetaan uusi
suuntaislii ymä Västersundomiin. Västersundomin puolella
pääkokoojakatu on suoraviivainen, mu a Länsisalmen puolella katu
mutki elee ja nouda aa eri äin vanhaa  elinjausta.

Kuva 59: Västersundomin uuden kaupunkirakenteen yhteystarpeet

Kuva 60: High Line, NYC Kuva 61: Groene Woudin vihersilta, Hollan
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KATUTYPOLOGIA

Länsimäen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkevalta nykyiseltä
pääkadulta, Länsimäen eltä, käännytään itään Västersundomin
uu a metroasema koh  toista samanarvoista pääkokoojakatua
pitkin. Västersundomin iviin keskusta-alueen kohdalla katu on
mitoite u suuremmallekin käytölle esimerkiksi metron liityntää
varten. Tiiviistä keskustasta itään katu muu uu hieman
pienimi akaavaisemmaksi kokoojakaduksi. Katu nouda aa tältä
osin eri äin vanhaa  elinjausta, jonka takia se säilytetään.
Pienemmät kokoojakadut tekevät lenkkejä kaupunkirakenteeseen ja
palaavat taas pääkokoojakadulle. Pienemmiltä kokoojakaduilta
lähtee lähinnä pistokatuina rei t kor elien väleihin, ja näiltä
ton katuja suurimpien kor eleiden sisään.

Kadut yli ävät viherrangan vain harvoin. Kun ylitys tapahtuu, on
viherrankaa käy ävällä aina etuajo-oikeus. Viherrangan palvelujen
ääreen pääse moo oriajoneuvoilla pistokatuja tai
sivukokoojakatujen lenkkejä pitkin. Pysäköin  palvelujen äärellä on
toteute u pienin pysäköin ken n, tai ka avampien palvelujen
äärellä pysäköin laitoksilla.
Länsimäen alueella on valtavan suuria pysäköin ken ä jotka
tekevät kaupunkikuvasta epämielly ävän löyhän. Länsimäen

ivistyessä laajoja ken ä häviää. Suuri osa pysäköinnistä on
toteute ava rakenteellisena. Tämä lisää ympäristön viihtyisyy ä
huoma avas . Uusien hankkeiden yhteydessä voidaan usean
taloyh ön yhteystyöllä toteu aa yhteisiä pysäköin taloja, tai
yksityinen pysäköin liike voi rakentaa ja vuokrata paikkoja. Osaan
uusista asuinkor eleista on helppo maastonmuotojen takia
toteu aa kansipihoja, jotka eivät tuhoa kallioperää laajas . Kohteita
on useita, ja kannen alaisia pysäköin laitoksia rakennetaan sen
mahdollistavissa kohteissa ennemmin kuin pysäköin ken ä.
Kansiin jätetään koh a, joihin voidaan istu aa suurakin pihapuita.

Ympäristön ja julkisenliikenteen mahdollisuuksien johdosta on
kuitenkin ennen tarkemman suunni elun vaiheita tarkiste ava jopa
jo löyhenne yjä pysäköin normeja uudelleen. Pysäköin normeista
on viime vuodet käyty vilkasta keskustelua eri alojen
asiantun joiden johdolla. Vantaalla on käynnissä kokeilu, jonka
mukaan julkiseen raideliikenteeseen tukeutuvalla iviillä
kaupunkialueella pysäköin normi on 1ap / 130 m². Kaupunki myös
tukee rakenteellisen pysäköinnin toteu amista keskus-alueille. [20]
Västersundomin iviimmin rakennetuissa osissa on noudate u tätä
pysäköin normia. Kaupunkipientaloalueilla normina on käyte y
suurempaa normia, 1 ap / 90 m².

Kuva 62: Katutypologia
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JULKINENLIIKENNE

Julkisenliikenteen arvostus on nousussa sen ollessa ke erin
liikkumismuoto pidempiä matkoja kulje aessa, muiden väylien
ruuhkaantuessa [21]. Metron itäinen jatke tukee ilmastonmuutoksen
huomioimista alueellisessa ja seudullisessa suunni elussa, kun laajat
alueet saadaan nojaamaan raideliikenteeseen. Myös Vantaan sisäistä
pikarai o eyhtey ä on suunniteltu. Tarkoituksena on parantaa
yhteyksiä hallinnolliseen keskukseen, Tikkurilaan, sekä muuhun
kaupungin sisäiseen liikkumiseen. Vantaan poikkisuuntainen
raideyhteys saatetaan myös toteu aa Raide-Jokeri 3:na. Tällöinkin
linja tulee sitoa iviis  metron yhteyksiin.

Västersundomin metroasema sijaitsee siltarakenteen päällä, Kehä
III:n länsipuolella. Silta jatkuu Kehän yli itään ja johtaa metron
kalliotunneliin. Aseman län nen pääty on osi ain sisä laa, kun
metron maanalainen osuus alkaa rakenteellisella osalla. Metroasema
on osa viherrankaa. Sen vieritse kulkee laadukas kevytliikenne-
ystävällinen rei , ja sen ylitse kiipeää viherrangan sivuhaara.
Asemarakenteen ovat kuin vihersiltoja itsessään, kuin jatkeita
viherrangan vehreälle rei lle. Asemasillalta avautuu perinnemaisema
etelään.

Västersundomissa pikara kka kulkee Vuosaaren satamasta
Länsimäen lävitse, tekee lenkin Västersundomin metroaseman kau a
ja suuntaa koh  Tikkurilaa ja sen ka avampia palveluita. Rai o e on
suunniteltu 28 metrin kääntösäteellä, ja se liikkuu osi ain kadun
ajokaistalla, mu a pääosin omalla kaistallaan. Pysäkkiväli on lyhyt,
pienimmillään vain noin 300 metriä. Tämä takaa pikarai o en
käyte ävyyden kun etäisyydet eri puolille alue a eri toimintojen
äärelle pysyvät lyhyinä. Yhteydet Västersundomista lentokentälle
sujuvat kokonaan raideliikenteen linjoilla, joko pikara kan ja junan -
tai metron ja junan yhdistelmällä.  Julkisen raideliikenteen
liityntäpysäköin  tapahtuu metroaseman ja metrosillan alle ja
viereen rakennetussa 200-paikkaisessa pysäköin hallissa.

Bussiliikenne kulkee Östersundomin suunnalta alueen läpi itä-
länsisuunnassa. Bussilla voidaan kulkea pienempiä välimatkoja ja
lii yä tarvi aessa metroon itään tai länteen mentäessä, tai
pikara kkaan pohjoiseen tai etelään matkalla.
Busseja kulkee toki myös Västersundomin ohitse: Itäväylää sekä
Porvoonväylää liikennöi seudulliset bussit. Bussien nykyisetkin
pysäkit palvelevat uuden Västersundomin asukkaita, mu a
keskuksen rakentuessa tulee mie ä millä asteella seudullisten,
metron suuntaisten bussilinjojen kanna aa liikennöidä.

Kuva 63: Västersundomin uuden kaupunkirakenteen julkinen liikenne
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Viherranka on iviimmillä alueilla vehreän puistomaista kävely-
ympäristöä ja löyhemmillä kohdillaan puistossa kulkevia rei ejä.
Kävelynopeudella liikkumiselle on omat rei t, pyöräilylle ja muilla
tulevaisuuden henkilökohtaisilla kuluneuvoilla liikkumiselle omansa.
Viherkaarelle johtaa pienimuotoisemmat rei stöt sivuhaaroja pitkin,
jotka toteutetaan myös laadukkaina puistomaisina rei einä
kaupunkirakenteen lävitse.
Viherrangan rei t yhdistyvät alueella kiertäviin, ulkoilurei eihin.
Alueen ulkoilurei t ovat osa laajempaa ulkoilun rei stöä.
Suunni elualueen maasto on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Se
tekee alueen metsistä mielly äviä kulkea ja erinomaises  sopivia
ulkoiluun ja pienimuotoiseen retkeilyyn.
Viherrangalla sekä pääkokoojakatujen reunoilla kulkee nopean
pyöräliikenteen kaistat. Kaistat yhdistyvät suunni elualueen
ulkopuoliseen heään pyöräilyverkostoon. Kaistat merkitään
näkyväs , jonka lisäksi hitaammin liikkujien huomio voidaan
kiinni ää kaistaan pienin tasoeroin sopivissa kohdissa.

Alueella on ollut useita ratsu loja historiansa aikana, ja sen uudelta
ratsastuskeskukselta pääsee turvallises  suoraan ratsastukseen
varatuille reiteille. Rei  lii yy seudun laajempaan
ratsastusrei stöön.
Alueen hiihtoladut voivat kulkea talvisin osalla ulkoilureiteistä.
Lisäksi viljellyille pelloille voidaan ajaa talvisin kuntoiluladut.
Westerkullan peltolaakson reunamia kulkee mielly ävä hiihtolenkki
joka on saavute avissa he  kaupunkirakenteen reunoilta.
Västersundomin historialliset kohteet tuodaan esille niin kutsutuilla
historiareiteillä. Rei t sijaitsevat suurimmaksi osaksi
muinaisjäännöksiksi luokitelluilla teillä. Umpeen kasvaneet kohdat
raivataan auki säästäen säilyneitä rakenteita. Historiarei en
linjauksien lisäksi kulkijoille kerrotaan opastein ja informaa o-
tauluin niiden varsille sijoi uvista kohteista: Linnoituslaite-
kokonaisuuksista, kul uuriperinnöstä ja sen säilyneistä
rakennuksista, keskiaikaisista kyläpaikoista ja muista erityisistä
paikoista. Esimerkiksi Länsisalmen kylästä koh  kaakkoa kulkeva
rei  kulkee muun muassa rauniopuiston vieritse. Rei n arvellaan
olevan peräisin jo keskiajalta [8]. Historiarei t tuovat kaupunkiin
kerroksellisuu a ja tarjoavat kulkijan nykyhetkeen mielenkiintoisen
vertailukohdan [22].
Yksi rei stön erikoisuus on perinnemaiseman ja uuden
kaupunkirakenteen rajaksi rakenne avat maisemalaiturit.
Maisemalaitureilta voi ihailla maisemaa kuten rantalaiturilta. Laiturit
toimivat sekä liikkumisympäristöinä e ä oleskelupaikkoina.
Rei stöjen varsille sijoi uu puistojen kesäkahviloita ja latukahviloita.
Huippuna vapaa-ajan rei stöille toimii Länsisalmen alueen
eteläkärjen kallioiden laella sijaitseva uusi luontokeskus.
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Kuva 64: Rei verkosto ja rei en luonteet.

Kuva 65: Historiallisen
rei n pinta Länsisalmessa

Luontokeskus
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Viherranka: Rakenne uja puistoja ja vehreitä kaupunkialueita

Vihersilta tai -kansi

Nykyiseen laansa jäte ävä viheralue
Viljelykäy öön sääste ävä alue
Metsäalue
Suunni elualueen ulkopuolinen luonnon lainen alue
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VIHERVERKOSTO

Västersundomin viherrakenne on omaleimainen yhdistelmä
rinnakkain aseteltua rakenne ua viherympäristöä,
kul uurimaiseman ympäristöä sekä luonnonmukaista metsää ja
nii yjä. Viheralueiden rakenteen sydämenä toimii viherranka.
Toiminnallinen viherranka koostuu erikokoisista puistoista,
leikkipuistoista, lähiliikuntapaikoista ja muista oleskelu loista - se
on monimuotoinen sarja vehreitä julkisia loja. Viheralueiden
määrää ja saavute avuu a pidetään yhtenä mi arina ympäristön
laadun mi aamisessa [23]. Viherranka onkin hyvin saavute avissa
alueen jokaisesta kor elista pitkin rangan sivuhaaroja, jotka myös
sisältävät asukkaita palvelevia lähipuistoja ja leikkialueita.
Useat kansainväliset tutkimukset ovat osoi aneet, e ä
viheralueiden koetaan vähentävän stressiä. Metsäntutkimus-
laitoksen tutkimuksessa vuonna 2005 [24] todetaan, e ä opiskelu-
ja työmatkoilla erilaisten viheralueiden läpi kulkemisella oli
posi ivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvoin in. Viherrangan
verkosto kokonaisuudessaan toimii asukkaiden liikkumisen
ympäristönä niin arkena kuin vapaa-ajalla: joukkoliikenteen pysäkit
ja asemat sijaitsevat rangan varrella, samoin koulut ja päiväkodit
ovat saavute avissa viherrangan verkostoa pitkin.

Västersundomissa kaupunkielämästä saa nopeas  tauon kulkemalla
viherrangan johda amana luonnon laisiin kalliometsiin. Jylhien
metsien ulkoilurei ejä pitkin pääsee suunni elualueen
ulkopuolisille laajoille luonnonsuojelualueille tai kansallispuiston
metsiin. Leveät vihersillat kurovat kiinni suuria väyliä varten louhitut
kallioleikkaukset.
Suuren osan Västersundomin viherrakenteesta muodostaa
viljelykäytössä olevat pellot. Peltojen reunoilla kulkee rei t joilla voi
ihailla perinnemaisemaa. Syksyn ja talven ajan peltoalueita voidaan
o aa myös virkistyskäy öön esimerkiksi hiihtolatujen muodossa.
Tiivistyvän kaupunkirakenteen kohdalla viheralueet pienenevät,
jolloin huomio tulee kiinni ää niiden käyte ävyyteen ja laatuun.
Viherrankaa rajaa iviis  alueen vanha ja uusi rakennuskanta.
Rajaaminen ja lan jäsentely luovat alueesta mielly ävän sekä
käyte ävyydeltään tehokkaan. Kasvavan kaupunkirakenteen myötä
luonnon laiseksi jätetyille alueille kohdistuu enemmän käy äjiä ja
kulutusta - huomio jatkosuunni elussa kiinnitetään niiden hoitoon
ja ylläpitämiseen. Herkimmillä luontoalueilla käy äjiä voidaan
ohjata rakenne aville erilaisille reiteille ja rakenteille jotka
kulutuksen kestävät. Kuluminen tapahtuu ensimmäisten vuosien
aikana, jonka jälkeen hai a on vähäistä. [25] [26]

Kuva 66: Västersundomin uuden kaupunkirakenteen lomaan ja ympärille muodostuva viherrakenne

Laadukas puistokäytävä viherrangalle
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Kuva 67: Västersundomin uuden suunitelman hulevesien hallintaperiaa eet
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HULEVEDET

Suunni elualueen laaksojen pohjille on muodostunut pienehköjä
puroja, joita on asukkaiden toimesta suoriste u peltojen väleihin.
Rinteille on muodostunut koh a joihin sade- ja sulamisvedet ovat
kerääntyneet ja valuneet muodostunu a pienempää painanne a
pitkin edelleen puroon.

Suunni elualueen luoteisosa kuuluu Fazerilan pohjavesialueeseen.
Länsimäen nykyrakenteen pohjoispuolisko sekä osa Rajakylästä ovat
pohjavesialueella. Lisäksi pieni luoteiskulma alueesta lasketaan
pohjaveden muodostumisen alueeseen. Alueen jatkosuunni elussa
pohjavesialueiden rajaukset on tarkiste ava ja on selvite ävä,
minkälaista rakentamista alueelle voidaan toteu aa.

Västersundomissa Länsisalmen kylän rinteiltä alkava puro on
nimeltään Länsisalmenoja. Sotungin en itäpuolinen, kaupungin
rajalla kiemurteleva puro, on Krapuoja. Purot on kunnoste u
nii ykasvein ja luonnonkivin reunustetuiksi aiheiksi, joiden
ympärille toteutetuissa puistokäytävissä kulkee erilaisia ulkoilun
rei ejä. Kun laaksojen reunat rakennetaan osi ain ve ä
läpäisemä ömiksi, odotetaan purojen virtausmäärien kasvavan.
Västersundomin kaupunkirakenne ja hulevesien hallinta on
suunniteltu nouda amaan vesien itse löytämiä rei ejä. Suurimmat
painaumat jäävät paikoilleen ja niiden ympärille on suunniteltu
puistoverkoston osia mahdollistamaan vesien luonnollinen
valuminen. Rinteille rakentamisen ratkaisuissa vesiä ohjataan
kaupunkirakenteen yläpuolella kouruin näille puistoverkoston osille
ja valumiskoh in. Valumiskoh in rakennetaan pienimuotoinen
kiviset kouruaiheet joita pitkin valumavedet pääsevät alas puroon
ilman e ä ne aiheu avat eroosiota puistokäytävän pinnassa. Aiheet
ovat yksinkertaisia mu a tuovat ympäristöön kauniita elemen ejä.
Kourut ovat pääosin niin pieniä, e ä niistä voi kävellä ylitse.
Tarpeellisiin koh in voidaan rakentaa myös elee ömiä
puurakenteisia siltoja estee ömään kulun varmistamiseksi.

Pohjavesialueen raja

Kuva 68: Vesiaihe Tapiolan Leimuniityssä Kuva 69: Länsisalmenoja
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Kuva 70: Suunni elualueen jakautuminen
neljään eriluonteiseen kohteeseen,  1:15 000

Västersundom
Metrokor elit

Länsimäki
Lähiön uusi elämä Westerkulla

Kartanomiljöö

Länsisalmi
Kylä



rangalle rakenteen muista osista, e ä rakenteen kaaren ulkopuolelle erilaisten
toimintojen äärelle. Viherrangan lasarjan luonne muu uu hiukan
Västersundomin osien luonteiden mukana. Koska liikkuminen viherrangalla
tapahtuu enintään pyöräilynopeudella, on sen laatuun kiinnite ävä erityistä
huomiota. Toiminnot jakautuvat pitkin viherrankaa, mu a erityisen korkean
laadun kohdat priorisoidaan sinne, missä on toimintoja ja mielenkiinnon
kohteita - ja siten ihmisiä. Västersundomin eriluonteisten osien
vaihtumisvyöhykkeillä on metsäiset puistoalueet, joiden läpi kulje ua alueen
luonteen voi havaita hieman muu uneen. Rakennuskannan tyyli, ikä tai
mi akaava, sekä maaston ominaisuudet muu uvat. Väleihin ei kuitenkaan
jätetä liian laajoja rakenne a hajo avia pusikoita, vaan tyylikkäitä ja
huolellises  raja uja kalliometsiä. Alueen eri osille luonteikkuu a ja
omaleimaisuu a tuo niiden rikas historia ja luonnonarvot. Västersundomin
metrokor elien kohdalla historiallisia kerrostumia ollaan vasta ryhtymässä
rakentamaan, mu a maaston vivahteikkuudessa se ei jää luonteikkuudessaan
muista osista jälkeen. Alueen kaikilla osilla on tarjo avana  ivistä
kaupunkiasumista, jossa historia ja alueen juuret kohtaavat nykypäivän
vaa mukset laadukkaassa ympäristössä.
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3.2. Lähitarkastelut

Västersundom on toimivuudeltaan tehokas ja käyte ävyydeltään mielly ävä
kaupunginosa. Se tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden sekä sujuvalle arjelle,
e ä mielly ävälle vapaa-ajalle. Västersundomin suunnitelma jakaantuu
neljään eriluonteiseen, mu a sil   iviis  yhteen punoutuvaan osaan.
Västersundomin asuinalue palveluineen nojautuu metroliikenteeseen ja
pikarai o ehen. Uusi metrokor elien kaupunkirakenne on luontevaa jatkoa
Länsimäen lähiön nykyrakenteelle. Länsisalmen vanhaa kylää ivistetään
perinteitä vaalivalla täydennysrakentamisella. Kylää kasvatetaan myös ulospäin
kaupunkipientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueen kul uurihistorialliset arvot
ja luonnon kohokohdat säilytetään ja tuodaan asukkaiden käy öön. Länsimäen
lähiön nykyistä rakenne a  ivistetään katu loja ja laadukasta viherrankaa
rajaavaksi. Lähiö ivistyy ja sen palvelurakenne paranee. Julkisten lojen laatu
paranee, joka osaltaan koho aa alueen yleisilme ä. Westerkullan
kartanoalueen perinnemaisemaa ja kul uurihistoriaa vaalitaan. Kartanon ja
koko suunni elualueen arvoja ja historiaa tuodaan esiin muun muassa
osoi amalla tärkeitä kohteita virkistysalueiksi.
Viherrangan vehreä kaupunkiympäristö yhdistää uuden rakenteen osat
toisiinsa kulkien Länsimäen lähiön, Västersundomin metrokor elien ja
Länsisalmen kylän lävitse. Viherrangan sivuhaarat toimivat yhteytenä sekä
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Kuva 71: Metrokeskuksen nyky lan pohjakar a,  1:7500

Kuva 72: Metrokeskuksen sijain  alueella

Kuva 73: Ilmakuva alueelta pohjoiseen
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Maasto ja luonto
- Kalliometsää ja avokallioita, jyrkkiä kalliorinteitä
- Kallioiden välissä laajahko suoalue jonka ympäristössä arvokkaita kasvilajeja.
- Suojeltavaksi osoite u kallioinen metsäalue arvokkaine puineen
- Etelään aukeaa peltomaisema Westerkullan maa lan vijlelemille pelloille ja kartano lalle

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Länsimäen lähiö on laajentunut pientaloaluein pohjoisen suuntaan
- Ei varsinaista katuverkkoa
- Asemakaavoi amatonta alue a

Yhteydet
- Ei varsinaista katuverkkoa. Kehä III:lta lii ymä itään Länsisalmen kylää koh .
- Kävelysilta Porvoonväylän ylitse
- Polut Länsimäestä metsään
- Kevyenliikenteen väylä Kehä III:n länsireunaa pitkin

Estevaikutukset ja haasteet
- Kehä III halkaisee alueen
- Porvoonväylä rajaa alue a pohjoisen suunnasta
- Väylien emelu ja pienhiukkaset
- Voimalinjat
- Kaasuputki
- Kul uurihistorialtaan arvokkaat pellot ja maisemat
- Maaperän pehmeys
- Alueelle rajautuu osi ain pohjavesialue

Kuva: Markku ImmonenKuva: Markku Immonen
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Historia
- Suosta on vielä 1940-luvulle saakka noste u turve a
- Hiekkaa on kaive u alueelta 1970-luvulle saakka. Suuret kuopat on pääosin täyte yjä.

65-70 dB
60-65 dB

55-60 dB

70-75 dB
75-80 dB

50-55 dB

45-50 dB
Savi

Turve

Hiekka
Silƫ

Moreeni

Kallio

3.2.1. Västersundom

Suunni elu lanne
- Ei asemakaavaa
- Aluellee ei ole suunnitelmia yleiskaavamuutoksen lisäksi

Alueen nyky la

Kuva 74 Kuva 75 Kuva 76: Kuvakollaasi Västersundomin alueelta
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TOP 15

1.  Metroasema
2.  Pikara kkapysäkki
3.  Keskusaukio
4.  Viherranka
5.  Vihersilta
6.  Kaupallisten toimin-
     tojen kor elit
7.  Koulu
8.  Päiväko
9.  Lähikauppa
10. Ulkoilurei
11. Maisemalaituri
12. Maisemapaikka
13. Suojeltu metsäalue
14. Kalliopuisto
15. Leikkipaikka

2. 1.2.
3.

4.

4.

5.

6. 6.

7.
8.

8.

10.

10.

10.

11.12.

13.

14.

15.

15.
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L1

L1

Kuva 77: Havainnekuva Västersundomin metrokor eleista, 1:7500

Kuva 78: Västersundomin metrokor elien
sijain  suunni elualueella
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Kehä III Tavararaide MetrotunneliMetrotunneli MetroasemaMetroasema Liityntäpysäköinti

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 5-9 -kerroksiset kerrostalokor elit
- Reunavyöhykkeillä myös 4-kerroksisia rakennuksia
- Alueen merki ävin kaupallinen keski ymä palveluineen

Yhteydet
- Viherranka
- Viherrangan kevyenliikenteen leveä silta yli Kehä III:n
- Metroasema
- Pikarai o epysäkit
- Bussiyhteydet
- Kehä III:n lii ymä
- Pääkokoojakatu ja sivukadut
- Kevyenviikenteen yhteys Porvoonväylän ylitse

Erityispiirteet
- Kalliometsäiset puistot
- Tapahtuma-aukio
- Maisemat etelään
- Kumpuileva maasto ja katuverkko

Alueen tulevaisuus

Kuva 79:  Leikkaus 1, Västersundomin metrokeskus pohjoiseen katso una, 1:1500

Laskelma
Rakennustehokkuus:   1,0-1,5
Toimi lat:    3 000  k-m²
Liike lat:    3 500  k-m²
Koulut ja päiväkodit:   3 000  k-m²
Asuminen:    360 000  k-m²
Asukasluku:  6550
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Kuva 82:  Referenssikuva, Vinge sta on, TanskaKuva 81:  Referenssikuva, Nanyangin yliopisto, SingaporeKuva 80:  Strassbourgin pikara kka



Kuva 83: Näkymä Västersundomin metrokeskukseen: metroasema, alueen ka avin kaupallinen keski ymä sekä viherkaarta rajaavat sekoi uneiden toimintojen kor elit
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Västersundom
Västersundomin metrokor elit muodostavat  iviin kaupunkikokonaisuuden
metroaseman läheisyyteen.  Uuden kaupunkirakenteen palveluvyöhyke jatkuu
kokonaisuudessaan pitkin viherrankaa, mu a alueen ka avin kaupallinen keskus
sijoi uu metrokor elien ääreen. Viherrangan varrella olevalta, metroasemaan
kytkeytyvältä keskus-aukiolta löytyy pikarai o epysäkin ja pyöräbaanan lisäksi
muun muassa puistoalue, kahviloita, erikoisliikkeitä sekä alueen keskeisin
tapahtuma- ja toriaukio. Keskusaukion alue on korkealaatuinen kohde, joka toimii
paikallisena keskuksena alueen asukkaille sekä kauempaa saapuville vierailijoille.

Metroasema itsessään on osa viherrankaa. Metro kulkee kalliotunnelissa
Mellunkylästä koh  Västersundomia, ja muu uu pintaradaksi ennen
Västersundomin keskuksen siltoja. Metroaseman puolilämpimät sisä lat sijaitsevat
kalliotunnelin jälkeen sijaitsevassa rakenteessa, jonka päältä viherranka ja sen
sivuhaara kulkevat. Radan voi yli ää myös puistokansimaisen rakenteen
vastakappaleelta, joka on samankaltainen vihreä siltakaari yli raiteiden. Kaaren alla
sijaitsee kioski ja pieni näy ely la. Myös Västersundomista ohi kulkevat
metromatkustajat voivat ihailla etelään avautuvaa perinnemaisemaa harkitus
sommiteltujen rakennusten väleistä ja ylitse.
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Kuva 84: Näkymä Västersundomin keskusaukiolta itään.

Kuva 85: Västersundomin havainnekuva, 1:3000 50

Viherrangan varren metrokor elit ovat sekoi uneiden toimintojen kor eleita. Katutason
kerroksissa sijaitsee kaupallisia palveluita elävöi ämässä katu laa ja tuomassa palveluita
lähelle ihmisiä. Ylemmät kerrokset on vara u asumiselle. Metrokor elien alueen
rakennuskanta kasvaa peltojen reunan rinne ä pohjoiseen noustessa pienkerrostaloista
9-kerroksisiksi hybridirakennuksiksi. Maaston muodon ja kerrosluvun kasvun
vaikutuksesta hyvin suureen osaan asuntoja on mahdollista järjestää näkymät etelään
koh  perinnemaisemaa. Västersundomin väylien puoleisissa kor eleissa sulje u
ensimmäisten kerrosten julkisivu estää väylien liikenteen ja tavararaiteen aiheu aman
melun leviämisen kor elien sisäpihoille.
Metrokor elien lävitse kulkeva pääkokoojakatu, metro sekä viherranka yli ävät Kehä
III:n yhteisellä sillalla. Kadun ja metron väliin jää leveähkö kevyenliikenteen vihersilta,
joka on runsain istutuksin raja u viihtyisäksi ja turvalliseksi kulkea. Metrokor elialueen
sillat yhdistävät kehä III:n sisä- ja ulkopuolisen Västersundomin toisiinsa.
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Kuva 86: Länsisalmen nyky lan pohjakar a,  1:7500

Kuva 88: Länsisalmen sijain  alueella

Kuva 87: Ilmakuva alueelta pohjoiseen



Maasto ja luonto
- Pitkän mallisia jyrkkärinteisiä kallioselänteitä ja niiden väliin jääviä kapeita laaksoja sekä
  hiekkaylänne
- Vaiku avia jylhiä kalliorinteitä ja -metsiä
- Luonnonsuojeluvaraus; Länsimetsä
- Arvokkaita kasvi- ja eläinlajeja.

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Asukasluku 34
- Vanhan kylän rakenteet, väljää erillispientaloalue a
- Pienehköjä peltoja - suurin osa vilejlykäytössä

Yhteydet
- Vanha Sotungin e
- Kehä III:n valo-ohja u lii ymä
- Vähäisessä käytössä olevia polkuja metsissä ja peltojen reunoilla
- Tunneli itäväylän ali etelän suuntaan

Historia
- Vanha Heickbackan kylä ja sen suojellut rakennukset
- Muinaismuistoiksi luokiteltuja historiallisia teitä
- Vanhoja elinjauksia jotka ovat käytössä nykyisessä rakenteessa
- Kivijalkaraunioita
- Hyvin vanhoja peltoja

Estevaikutukset ja haasteet
- Itäväylä etelässä, Kehä III idässä ja Porvoonväylä pohjoisessa katkaisee viherrakenteen
- Jyrkkä maasto
- Herkkä luonto

Kuva: Markku ImmonenKuva: Markku Immonen
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Suui elu lanne
- Alueella ei pääosin ole asemakaavaa
- Yleiskaavamuutoksen lisäksi vain yksi äisiä yksityisten maanomistajien uudiskohteita

3.2.2. Länsisalmi Alueen nyky la

Kuva 89 Kuva 90
Kuva 91: Kuvakollaasi Länsisalmen alueelta

Kuva: Heikki Viljanen Kuva: Heikki Viljanen
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Länsisalmi
minne mennä

TOP 15
1.  Lähipalvelut
2.  Kaupunkiviljelmät
3.  Viherkaari
4.  Vihersilta
5.  Ratsastuskeskus ja
     sen asunnot
6.  Muinainen e
7.  Rauniopuisto
8.  Kunnoste u puro
9.  Päiväko
10. Koulu
11. Ko eläinpiha
12. Ulkoilurei
13. Viljellyt pellot
14. Maisemakalliot
15. Luontokeskus

2.
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Kuva 93: Länsisalmen kylän sijain
suunni elualueella

Kuva 92: Havainnekuva Västersundomin metrokor eleista, 1:7500
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Lähiön uusi elämä
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Metrokor elit Länsisalmi

Kylä

Westerkulla
Kartanomiljöö



Kuva 94: Leikkaus 2, Länsilaakson asuinalue, 1:1500
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Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 2-3 -kerroksiset kaupunkipientalokor elit
- Kerrostalokor eleit
- Vanhassa kyläkeskuksessa lähipalveluita

Yhteydet
- Viherranka
- Leveät vihersillat väylien ylitse kallioleikkausten kohdilla
- Pienimi akaavainen katuverkko
- Suuremmat kokoojakadut alueen lävitse
- Kävelymatka metrolle
- Bussiyhteydet
- Lii ymä Itäväylälle
- Ulkoilurei t alueen sisällä sekä yhteydet laajemmille alueille

Erityispiirteet
- Rikas kul uurihistoria
- Historiarei t
- Purolaakso
- Harvinaiset metsätyypit

Alueen tulevaisuus

Laskelma
Rakennustehokkuus:   0,4 - 0,8
Toimi lat:    1 000  k-m²
Liike lat:    1 000  k-m²
Koulut ja päiväkodit:   2 500  k-m²
Asuminen:    195 000  k-m²
Asukasmäärä:   3 500

Kuva 95: Referenssikuva, Altensteiger Altstadt Kuva 96: Referenssikuva, townhouse Amsterdamissa Kuva 97: Referenssikuva, rivitalo Hollannissa



55 Kuva 98: Näkymä Länsilaaksosta pohjoiseen

Länsisalmen kylä
Länsisalmen uusi kylärakenne sijoi uu tarkkaan harkituille kohdille sitoutuen
paikalliseen maastoon. Rakentaminen keski yy pääosin laaksojen reunoille, sen
mahdollistavissa kohdissa myös kallioselänteille. Rikkaan luonnon merki ävimmät
kohdat säilytetään, ja historialliset et otetaan jälleen ak iviseen käy öön
kävelyrei einä. Osa reiteistä on osoite u historiareiteiksi niiden
kul uurihistoriallisten arvojen sekä niiden sivuu amien kohteiden johdosta.
Historialliset kerrostumat antavat asukkaille ikään kuin kosketuksen menneeseen:

metsänreunan kiviraunioiden ympäristöön raiva u rauniopuisto on yksi
opastetuista historiarei n kohteista. Länsisalmen jylhissä kalliometsissä kulkee
ulkoilurei t jotka ovat muun muassa vihersilloin yhteyksissä laajempaan
ulkoilurei en ja -alueiden verkostoon. Länsisalmen rakenne avat alueet väistävät
luonnollisia vesien valumakoh a, ja kohdista vahvistetaan hulevesiaiheet niiden
lähiympäristön viheralueille.
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Kuva 100: Länsipellon maisemalaituri ja peltoa rajaavat kor elit.Kuva 99: Länsilaakson viherranka ja sitä rajaavat pientalot.

Viherranka työntyy metrokor elien alueelta Länsisalmen kalliomaisemaan metsäisen
vyöhykkeen lävitse. Tiiviit metrokor elit vaihtuvat pienkerrostalojen laaksoalueeseen, jonka
pohjalle jää viljelty vanha peltoaukea, Länsipelto. Länsipeltoa reunustaa maisemalaituri, jota
rajaa muun muassa palveluasumisen kor eli. Rakennuskannan mi akaava pienenee
edelleen, ja Länsisalmen vanha kylä ivistyy perinteikkäällä pihapiiri-rakentamisella.
Vanhoihin maanviljelyä palvelleihin loihin voidaan järjestää kaupunkiviljelyn koordinoin a
ja ko eläinpiha. Myös lähiruoan myyn piste löytyy lähikaupan viereltä. Tiivis
kaupunkipientalojen alue ylläpitää pienehköä lähipalvelujen alue a. Palvelut sekä vanhan
Länsisalmen koulu sijaitsevat viherrangan varrella. Koulua laajennetaan uudempiin
rakennuksiin, ja päiväko  sijoi uu koulun yhteyteen. Viherranka jatkaa matkaansa alas

pitkänmuotoiseen laaksoon. Laakson reunat on rakenne u hyvin  iviiksi
kaupunkipientaloilla. Rakennukset rajaavat ukas  Länsilaakson pohjalla kulkevaa
viherrankaa, jonka keskellä soljuu puro, Länsisalmenoja.
Alueen itäosassa, perinteikkäällä tallialueella ja laajempaan verkostoon lii yvän
ratsastusrei n varrella sijaitsee uusi nykyaikainen ratsastuskeskus. Hevosten omistajat voivat
karsinapaikan mukana vuokrata laadukkaan asunnon myös itselleen talliyhteisön iviiltä
asuinalueelta. Västersundomin luontokeskus sijaitsee kalliometsän huipulla, selänteen
päällä sijaitsevan kaupunkipientaloalueen huippuna. Luontokeskus tarjoaa koko seudun
asukkaille suunna ua opetustoimintaa. Luontokeskukselta avautuu näkymät
suunni elualueen eteläpuolella sijaitsevan Natura 2000-alueen ylitse merelle saakka.

Kuva 101: Länsilaakson havainnekuva, 1:3000 Kuva 102: Länsipellon havainnekuva, 1:3000
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Kuva 103: Westerkullan nyky lan pohjakar a,  1:7500

Kuva 105: Westerkullan sijain  alueella

Kuva 104: Ilmakuva alueelta pohjoiseen



Maasto ja luonto
- Itä- ja Länsireunoilla kalliometsää, keskellä savimaata
- Viljelykäytössä olevaa peltoaukeaa
- Metsissä arvokkaita luontotyyppejä sekä kasvi- ja eläinlajeja
- Alueen peltojen eteläkärki on osa laajempaa Natura-alue a

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Ei varsinaista kaupunkirakenne a tai katuverkostoa
- Muutama rakennus asuinkäytössä, muut rakennukset maatalou a palvelevia talousrakennuksia

Yhteydet
- Itäväylältä lii ymä Westerkullan yksityis elle
- Länsimäestä vararei   lalle
- Polkuja Länsimäen ja Westerkullan väliseen metsään.

Historia
- Kul uuriympäristö: yksi Helsingin seudun parhaiten säilyneistä kartanoympäristöistä
- Suurin osa rakennuksista on hyvin vanhoja ja arvokkaita
- Perinnemaisema yli peltojen
- Gubbackan keskiaikaisen kylän paikka Kehä III:n halkaisemalla kalliosaarekkeella
- Suojellut linnoituslai eet Westerkullan ja Länsimäen välisessä kalliometsässä
- Historialliset et

Estevaikutukset ja haasteet
- Kehä III rajaa alue a idän suunnasta
- Itäväylä rajaa alue a etelän suunnasta
- Kaasuputki
- Pehmeä maaperä
- Kul uurihistorialliset arvot

Kuva: Markku Immonen
Kuva: Markku Immonen Kuva: Markku Immonen
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Suunni elu lanne
- Idänpuoleisin metsä osoite u asemakaavassa viheralueeksi
- Pääosin yksityinen maanomistus; kartano lalla vahva halu jatkaa perinne ään maanviljelyssä

3.2.3. Westerkulla Alueen nyky la

Kuva 106 Kuva 107 Kuva 108: Kuvakollaasi Westerkullan alueelta
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Westerkulla
minne mennä

TOP 15
1.  Kartano
2.  Tilan uusi kesäpuo
3.  Puukuja
4.  Keskiaikaisen kylän
     paikka
5.  Arvokas metsän
     reuna
6.  Historiarei
7.  Vihersillat
8.  Maisemapaikka
9.  Viljeltävät pellot
10. Laitumet
11. Arvokkaat
      rakennukset
12. Historiallinen e
13. Ulkoilurei t
14. Linnoituslai eet
15. Natura-alue
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Kuva 110: Westerkullan kartano lan sijain
suunni elualueella

Kuva 109: Havainnekuva Westerkullan alueelta, 1:7500
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Maanviljely-
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Asuminen ja kaupunkirakenne
- Vanha kartanomiljöö
- Harki u lisärakentaminen mahdollistaaalueen uudet palvelut
- Maatalou a palveleva toimintaympäristö

Yhteydet
- Ulkoilurei ejä pitkin yhteydet viherragalle
- Leveät vihersillat Kehä III:n ylitse
- Kevyenviikenteen yhteydet laajemmille luontoalueille
- Metroasema kävelyetäisyydellä
- Pikarai o epysäkit kävelyetäisyydellä
- Bussiyhteydet kävelyetäisyydellä
- Lii ymä Itäväylälle
- Ei varsinaista katuverkkoa

Alueen tulevaisuus

Laskelma
Rakennustehokkuus:   -
Toimi lat:    3 000  k-m²
Liike lat:    1 000  k-m²
Koulut ja päiväkodit:   1000
Asuminen:    1 500  k-m²
Asukasluku:  50

Erityispiirteet
- Rikas kul uurihistoria
- Historiarei t
- Kul uurimaisema
- Harvinaiset luontotyypit

Kuva 111: Referenssikuva: Hermanus
country market

Kuva 112: Referenssikuva: Yesterland
winemarket

Kuva 113: Westerkullan havainnekuva 1:3000

Kartanomiljöön hyvin säilynyt kokonaisuus saa uusia pienimuotoisia kerrostumia. Muutamia
lisärakennuksia rakennetaan, tai vanhojen lojen käy ötarkoituksia muutetaan
mahdollistamaan erilaisia toimintoja. Kartanoalue avaa sulkeutuneen olo lansa
edotuksen, näkymien, sekä vuosi aisten tapahtumiensa kau a. Kartanoalueen

maankäytön ollessa hyvin väljää, sen tarjoamat tapahtumat ja lähipalvelut varmistava sen
säilymisen.
Sosiaalinen toimilupa sekä kunnioitus alueen toimintaa kohtaan saavutetaan, kun asukkaat
tuntevat olevansa osana tätä hienoa kokonaisuu a. Kunnioitus viljelmiä kohtaan ei synny
sulkemalla alue ketjuin ja kyltein, vaan esimerkiksi kutsumalla ihmiset sadonkorjuu- tai
joulumarkkinoille. Sosiaalinen toimilupa voidaan saavu aa jopa vain informoimalla
ystävällises  ympäristön asukkaita alkavasta kylvämisestä, pää yneestä sadonkorjuusta tai
alkaneesta latukaudesta.
Myös ympärivuo sella avoimella toiminnalla voidaan ak voida alue a. Pienimuotoinen
museotoiminta, an ikkiliike, ko eläinpiha, lähiruokapuo , kesä- ja latukahvila tai kokous- ja
etätyö lat voivat olla kartanon tulevaisuuden palvelujen joukossa.
Toiminnallisuus varmistaa jatkossa kartano lan laajojen alueiden säilymisen. Hyvin toimivaa
ja laajaa asiakaskuntaa palvelevaa kokonaisuu a ei haluta lakkau aa, vaikka sen ympäristön
maankäy ö on epätehokasta.
Westerkullan reunoilla sijaitsee ulkoilurei ejä ja historiarei ejä. Gubbackan keskiaikaisen
kylän sijain  on opaste u historiarei n varrella, samoin rei nä jälleen toimivista
muinaisista teistä kerrotaan pienin infotauluin. Alueen pohjoisosassa peltojen kohdatessa
uuden kaupunkirakenteen rajautuu kaupunki ja maaseutumainen alue toisiinsa
maisemalaiturilla. Laiturilta avautuu näkymät peltojen ylitse muun muassa vanhojen
nave arakennusten suuntaan.
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Kuva 114: Länsimäen nyky lan pohjakar a,  1:7500

Kuva 115: Länsimäen sijain  alueella

Kuva 116: Ilmakuva alueelta pohjoiseen



Maasto ja luonto
- Kallioselänteen länsirinne sekä selänteiden välinen hiekkapohjainen alue
- Kallioselänteen metsissä pöllöjä sekä arvokasta metsää

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Noin 5500 asukasta.
- Lähiöalueen 4-8 kerroksiset kerrostalot rakenne u pääosin 70- ja 80 -luvuilta.
- 80- ja 90 -luvuilla rakennetut 1-2 -tasoiset rivitalo- ja erillispientalo-alueet.
- Toimintoja: terveyskeskus, kirkko, kirjasto, nuriso la, lähikauppoja, kouluja, päiväkoteja,
  ravintola, urheilupuisto koirapuisto

Suunni elu lanne
- Asemakaavoite ua alue a
- Kor elikohtaisia rakennushankkeita käynnissä alueen  ivistämiseen ja peruskorjaukseen
- Länsimäen kehi ämis-hanke

Historia
- Linnoituslai eet
- Muinaiset et

Estevaikutukset ja haasteet
- Voimalinja kulkee Länsimäen en viertä
- Kaasuputki
- Westerkullan kartano lan suojeltavat maat estävät kasvun itään
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Yhteydet
- Pääkatuna toimii Länsimäen e
- Bussi liikennöi Länsimäen etä pitkin
- Kävely-yhteys Mellunkylän metrolle
- Ulkoilupolkuja viereisiin metsiin

3.2.4. Länsimäki Alueen nyky la

Kuva 117 Kuva 118

Kuva 119: Kuvakollaasi Länsimäen alueelta
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TOP 15
1.  Kaupalliset palvelut
2.  Palveluasuminen
3.  Terveyskeskus
4.  Kirkko
5.  Viherkaari
6.  Asuinkor elien
     katutason palvelut
7.  Leikkipaikka
8.  Uusi tai laajenne u
     päiväko
9.  Laajenne u koulu
10. Uusi u kirjasto ja
      lähipalvelukeskus
11. Uudet asuinkor elit
12. Uudet asuinraken-
       nukset
13. Urheilupuisto
14. Ulkoilurei t
15. Historiarei
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Kuva 121: Länsimäen lähiön sijain
suunni elualueella

Kuva 120: Havainnekuva Westerkullan alueelta, 1:7500
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Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 4-8 -kerroksiset asuirakennukset ivistävät lähiöalue a
- Reunavyöhykkeille jää vanhoja 2-kerroksisia rakennuksia
- Uusi kaupallinen keski ymä palveluineen

Yhteydet
- Viherranka
- Viherrangan sivuhaarat vievät laajemmille ulkoilualueille
- 2 metroasemaa kävelyetäisyydellä
- Pikarai o epysäkit
- Bussiyhteydet
- Pohjoisessa suuntaislii ymä Porvoonväylälle
- Länsimäen e jatkuu Helsingin puolelle
- Kevyenviikenteen siltoja Länsimäen en ylitse

Erityispiirteet
- Urheilu- ja liikuntapalvelut
- Linnoituslai eet
- Lähiön kul uurihistorialliset arvot
- Vahvat maastonmuodot rakennetuilla alueillakin

Alueen tulevaisuus

Laskelma  
Rakennustehokkuus:    1,0
Uudet toimi lat:    1 000  k-m²
Uudet Liike lat:     2 000  k-m²
Uudet koulut ja päiväkodit:   2 000  k-m²
Uusi asuminen:     100 000  k-m²
Asukasluku:   1 900 (vanha mukaanlukien 7400)

Kuva 122: Referenssikuva: Larimer square,
Denver

Kuva 123: Alapocas Run State Park,
Wilmington, Delaware

Kuva 124: Läsimäen havainnekuva 1:3000

Länsimäen vanhan rakenteen keskellä sijaitseva kävelyalue uusitaan osaksi viherrankaa.
Julkiset ulko lat ovat nykypäiväisiä ja laadukkaita. Länsimäessä vanhat ja uudet rakennukset
rajaavat viherrankaa iviis , mu a vanhan kor elirakenteen raja on osin läpäisevä.
Viherrangan alue jäsennellään näillä kohdin tasoeroilla ja istutuksilla. Viherrangan selkeä
rajaus parantaa kaupunkirakenteen hahmote avuu a.
Lähiön kohdalla viherrangalle sijoi uu kaupallisia palveluita, kirjasto, koulu, päiväkoteja,
kirkko sekä nykyinen terveyskeskus. Lisäksi Länsimäessäkin uusien sekä vanhojen
rakennusten katukerrosten lat ak voidaan lyhytaikaiseen vuokratoimintaan, joka
mahdollistaa ak ivisen vapaa-ajan toiminnan sekä pienyri äjien kustannustehokkaan
lankäytön. Tiivis rakenne koho aa Länsimäen ympäristön laatua ja ylläpitää monipuolista

palvelurakenne a.
Länsimäen alueella sijaitsee myös hyvin suosi u uusi urheilupuisto, jonne eri-ikäiset ihmiset
kokoontuvat vie ämään vapaa-aikaansa. Myös alueen koulut järjestävät liikuntatuntejaan
urheilupuistossa. Lapset liikkuvat puistolle turvallises  viherrankaa, sen sivuhaaroja sekä
Länsimäen en yli kulkevaa siltaa pitkin.
Lähiön vanhojen rakennusten ilmeen parantaminen toteutetaan kokonaisvaltaisen
korjaussuunnitelman mukaises . Rakennuksia korjataan nykyaikaiseksi, mahdollisuuksien
mukaan kunnioi aen aikakaudelle tyypillisiä hyviä ratkaisuja. Huonokuntoista ja liian suurta
puustoa uusitaan pienempikokoisella puustolla, joka päästää valoa sekä pihoille e ä
asuntojen sisälle saakka.
Länsimäessä kul uurihistoria tulee asukkaan lähelle en stä vahvemmin. Linnoituskohteet
opastetaan en stä paremmin, ja lai eiden päälle kasvanu a kasvillisuu a hallitaan. Myös
rei einä toimivat vanhat tykki et ja osoitetaan maastossa tarkas .



Kuva 125: Suunni elualueen tuleva morfologia sekä seudulliset yhdyskuntatekniset järjestelmät.
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Suunni elualueen raja

Ilmajohdoksi jäte y voimalinja

Uusi kaasuputki

Uusi ven iliasema

Vanha rakennus

Uusi rakennus

Vanha rakennus jossa palveluja

Uusi rakennus jossa palveluja

Poiste u kaasuputki

Pure u ven iliasema



3.3. Toteutus

Västersundomin tehokkaimmat kor elit vaa vat kapasitee ltaan korkean julkisen
liikenteen runkolinjan. Suunnitelma ei kuitenkaan ole täysin riippuvainen metrosta,
vaan osia suunnitelmasta voidaan toteu aa myös pelkän pikarai o en, tai jopa
pelkän moo oriliikenteen varaan. Alueita voidaan ryhtyä jatkosuunni elemaan ja
toteu amaan nopealla aikataululla. Länsimäen lähiön ivistäminen ja kasva aminen
pohjoiseen tuo alueelle takaisin palveluja ja elinvoimaa. Länsimäki nojaa nykyisellään
Mellunkylän metroasemaan, ja viherrankaa voidaan lähteä toteu amaan

ivistämisen yhteydessä Mellunkylään saakka.

Myös Länsisalmen kylän suunnitelmia voidaan toteu aa nopealla aikataululla, eikä
sekään ole riippuvainen metro-päätöksistä. Useat Länsisalmen kyläkor elit eivät ole
riippuvaisia toisistaan, joten pieniä hankkeita voi ryhtyä toteu amaan he
osayleiskaavatyön aikaisten rakennuskieltojen purkamisen jälkeen. Ennen metron tai
pikarai o en rakentumista bussiyhteystarpeet on kuitenkin syytä tarkistaa
vastaamaan uuden väestön joukkoliikenteen tarpeisiin.

Metron toteu amispäätöksen myötä voidaan aloi aa Västersundomin  iviin
keskusalueen rakentaminen. Metron rakennu ua alueen rakenteen reunavyöhykkeet
voidaan täydentää.

Laskelma

Rakennustehokkuus:    0,4-1,5
Uudet toimi lat:    8 000  k-m²
Uudet liike lat:     7 500  k-m²
Uudet koulut ja päiväkodit:   8 500  k-m²
Uusi asuminen:     656 500  k-m²
Uusi asukasluku yhteensä: 12 000 (vanha mukaanlukien 17 500)

2025 2035 2050
Kuva 126: Alueen toteutuksen vaiheistus 2025 - 2050
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Yhdyskuntateknisten järjestelmien sijoi elun ratketessa voidaan Länsimäkeä
laajentaa edelleen. Jos Västersundom rakentuisi nopeallakin aikavälillä, voi
Länsimäen lävistävän voimalinjan ratkaisut hidastaa Länsimäen en varren

ivistymistä. Voimalinjan maakaapeloinnin myötä Länsimäki voidaan ivistää
suunnitelman mukaiseen muotoonsa.
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toimintaympäristön asukkailleen. Alueen suunnitelman vahvuutena on, e ei se
nojaa vain yhden liikkumismuodon varaan. Suunnitelmassa on tue u ja ohja u
asukkaita joukkoliikenteen käy äjiksi, mu a myöskään liikenteen mahdollista
murrosta ei ole jäte y pois laskuista. Suunnitelmassa on pyri y antamaan
joustavat raamit niille tulevaisuuden liikkumismuodoille, joita emme vielä
tunne. Lähitulevaisuudessa sähköautojen sekä henkilökohtaisten pienempien
liikkumisvälineiden yleistyminen voi tuoda muutoksia yhteystarpeisiin. Työssä
on pyri y väl ämään kaupunkisuunni elun paradoksia, jonka mukaan
yleiskaava on vanhentunut jo siinä vaiheessa, kun se on valmistunut.

Työssä esiteltyyn suunnitelmaan tulee tarkemman suunni elun vaiheessa
vaiku amaan estee ömyys ja sosiaalisen rakenteen kestävyys. Myös
paikallisten merki ävien kohteiden suojelu tulee tutkia tarkkaan. Tarkemman
suunni elun vaiheissa tulee tarkentaa muun muassa mitoituksia sekä arvioida
liikennemääriä ja palvelurakenteen laajuu a kunkin toteutusvaiheen
asukasmäärään nähden. Näiden lisäksi on ote ava huomioon  eliikenteen
aiheu ama melu, pienhiukkaspäästöt sekä tärinäolosuhteet tavararaiteen
lähellä sijaitsevilla alueilla. Västersundomin suunnitelma toimii hyvänä
kehyksenä jatkosuunni elulle.

4. Pohdinta

Pääkaupunkiseudun kasvu on ollut vahvaa jo yli sadan vuoden ajan. Kaupungit
houku elevat maakunnista asukkaita muun muassa elävällä
kaupunkikul uurillaan ja työpaikoillaan. Pääkaupunkiseudulla on paineita
kaupunkien kasva amiselle. Pääkaupunkiseudun iviitkin alueet ovat
esimerkiksi Euroopan laajuises  tarkasteltaessa sil  epätehokkaita.
Pääkaupunkiseutu sijoi uu kallioperän murroslaaksoon. Sekä sen itä- e ä
länsipuolella maasto vaihtuu jylhemmäksi. Västersundom, kuten koko
Östersundomin kaava-alue on osi ain vaikeas  rakenne avaa. Maasto
muodostuu jyrkistä kalliorinteistä ja savisista laaksoista. Herää kysymys, onko
järkevää lähteä kasva amaan seudun kaupunkeja näille kallioisille vyöhykkeille.
Kaupunkien sisällä rii ää täydenne ävää ja  laa täydentää. Tiivistämisen ja
uudistamisen myötä epämielly äviä alueita saadaan eheyte yä, ja
palvelurakenne a monipuoliste ua. Nukkuvat alueet saadaan elinvoimaisiksi ja
viihtyisiksi. Täydennysrakentamisessa voidaan lisäksi käy ää hyödyksi ja
tehostaa jo olemassa olevia yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, mikä vähentää
rakentamisen tarve a.

Västersundomin uuden kaupunkirakenteen käyte ävyys tekee alueesta hyvän ja
turvallisen asua. Sen jylhät maisemat antavat sille omaleimaisen luonteen.
Alueen viherrankakonsep  tarjoaa turvallisen ja mielly ävän
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iviis  kuntarajan eteläpuolella,
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Suunnitelualue on liikenteellises
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liikenneyhteydet nojaavat pääosin
moo oriliikenteeseen:
Suunni elualueen halkaisee Kehä III ja
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Diplomityö
Arkkitehtuurin koulutusohjelma
Taiteiden ja suunni elun korkeakoulu
Aalto-yliopisto
31.1.2017
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Metsäalueet
Suunni elualue
Kaupungin raja

Avokalliot

METSÄT JA AVOKALLIOT LUONTOKOHTEET

Suojelualue-varaukset
Luo-alueet

Perinnebiotoopit
Arvokkaat kääpälajit
Arvokkaat kasvilajit Huuhkaja Rakenne u ympäristö

Historiallinen kylänpaikka
Linnoituslaite
Rakennusperintökohde

Perhosketo
Sarvipöllö
KanahaukkaNatura-alue

Pöllölajeja
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Kul uurihistoriallises
arvokkaat alueet
Luonnon arvoiltaan
merki ävät alueet
Alueen nykyinen rakenne

Uusi metrolinja pinnassa
Uusi metrolinja maan alla
Uusi metroasema
Nykyinen metroasema
Nykyinen metrolinja

Tiiviis  rakenne ava
uusi alue
Nykyrakenteen

ivistäminen
ja ehey äminen

Uusi kaupunkipientalo-
valtainen alue
Luonnon laisena
säilyte ävä alue
Säilyte ävä kartano lan
kokonaisuusUusi mahdollinen

pikarai o elinja
Suunni elualueen rajaus

Uusi pääkatukonsep ,
viherranka
Uusi pääkatu

Uusi pääkatukonsep ,
viherranka

Alueen nykyinen rakenne
Alueen uusi rakenne

Uusi metrolinja pinnassa
Uusi metrolinja maan alla
Uusi metroasema
Nykyinen metroasema
Nykyinen metrolinja
Uusi mahdollinen
pikarai o elinja

ALUEEN OMINAISPIIRTEET
Alueen maasto muodostuu julhistä kalliometsistä ja
niiden väliin laskeutuvista laaksoista ja
hiekkasatuloista. Metsät vaihtelevat kangasmetsistä
karuihin kalliomännikköihin. Merki ävien
kasvikohteiden lisäksi alueella asuu rikas eläimistö.
Myös peurat ja hirvet ovat alueen asukkeja.
Susihavaintoja alueella teh in syksyllä 2016.
Suunni elualueella on paljon hyvin säilyneitä
kul uurihistoriakohteita. Historialliset kylänpaikat ja
et on muinaismuistolailla suojeltuja.

Vantaalla suojellaan perinnemaisemia, ja Westerkullan
kartanon toiminnassa oleva maatalousalue on yksi
seudun parhaiten säilyneitä kartano la-
kokonaisuuksia.

TAVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET
Östersundomin osayleiskaavan, vuoden 2016
luonnosten mukaan metron jatkeen ensimmäinen
asema sijaitsee suunni elualueella. Aseman sijain ,
radan linjaus ja tasaus ovat Västersundomin
suunnitelman lähtökohdat. Metroaseman alueella
tulee asua noin 10 000 ihmistä.
Alueen ympäristöstä on tunniste u kohdat, jotka
voidaan rakentaa alueen arvoja säily ävällä, olemassa
olevaa rakenne a ehey ävällä konsep lla.
Västersundomin suunnitelma on ehdotus
käyte ävyydeltään ja toimivuudeltaan tehokkaasta
metrokeskuksen kaupunkirakenteesta.

LÄHTÖTILANNE RAKENNETTAVAT ALUEET YHTEYSTARPEET UUSI KAUPUNKIRAKENNE

VIHERRANKA-KONSEPTI
Viherranka on julkisten ulko lojen sarja, joka on avoin
ainoastaan kevyenliikenteen eri muodoille. Viherranka
piirtyy läpi koko Västersudomin alueen, sitoen sen
eriluonteiset osat toisiinsa.
Rakennukset rajaavat viherrangan reunoja iviis ,
luoden rangalle tehokkaan ja mielly ävän katu lan.
Viherranka toimiikin alueen pääkatuna: suurin osa
alueen palvelurakenteesta, sekä alueen kaupallinen
keskus sijoi uu viherrangalle. Rangalta löytyy myös
metroasema ja pikarai o en pysäkkejä, kouluja ja
päiväkoteja, sekä leikkipuistoja ja aukioita. Rankaa
rajaavien asuinkor elien katukerrosten vuokra lat
kannustavat alueen asukkaita pienyri äjyyteen.
Viherrangalle pääsee kaupunkirakenteen joka suunnalta
pienempiä sivuhaaroja pitkin. Sivuhaarojen lähipalvelut
takaavat osaltaan palvelurakenteen toimivuuden.
Viherrangan toiminnot ovat myös ajoneuvoliikenteen
saavute avissa. Pistokadut ja näkymät kaupallisille
alueille johda avat autoilijat palvelujen ääreen.
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VÄSTERSUNDOM
1 : 5000

VÄSTERSUNDOM

Rakennustehokkuus:     0,4-1,5
Uudet toimi lat:      8 000  k-m²
Uudet liike lat:      7 500  k-m²
Uudet koulut ja päiväkodit:   8 500  k-m²
Uusi asuminen:      656 500  k-m²
Uusi asukasluku yhteensä:  12 000
Asukasluku yhteensä:   17 500
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Viherranka
Vihersilta tai -kansi

Jäävä viheralue

Viljelykäy öön sääste ävä alue
Metsäalue
Alueen ulkopuolinen luonnon lainen alue

VIHERVERKOSTO

Viherrangan sivuhaara

8 krs
9 krs

7 krs
6 krs

KERROSLUKUTARKASTELU

4 krs
5 krs

3 krs
2 krs

Palveluasuminen

Asuminen
Asuminen ja katukerroksen palvelut

Kaupalliset palvelut

Koulut ja päiväkodit
Urheilu- ja hyvinvoin palvelut

Kunnalliset palvelut ja seurakunnan palvelut
Maatalou a tukevat tominnot

KORTTELITYPOLOGIA

Säilyvä katuyhteys
Uusi katuyhteys
Säilyvä viherrakenteen yhteys
Uusi viherrakenteen yhteys

YHTEYSTARPEET

Väylä / moo ori e

Kokoojakatu
Pääkokoojakatukatu

Sivukokoojakatu
Ton katu

Pysäköin laitos
Rakenteellinen pysäköin
pihakannen alla

KATUTYPOLOGIA

Metrorata ja metroasema
Maanalainen metrorata
Pikarai o e ja sen pysäkki

Bussilinja ja sen pysäkki
Alueen ulkopuolinen bussilinja ja
sen pysäkki

JULKINENLIIKENNE

Kävelyrei
Pyöräilyrei
Maisemalaituri
Historiarei , kohde-opastus

Ulkoilurei , luonto-opastus
Ratsastusrei
Hiihtolatu

REITIT

Luontokeskus

Nykyiset valumakohdat

Uusi hulevesiaihe
Uusi vesikouru kadussa tai puistossaAllikkolähde

Pienvaluma-alueiden rajaukset
Puro
Pohjaveden muodostumisalue

HULEVEDET

Pohjavesialueen raja
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TOTEUTUKSEN VAIHEISTUS



Kehä III Tavararaide MetrotunneliMetrotunneli MetroasemaMetroasema Liityntäpysäköinti

1:5000

Maasto ja luonto
- Kalliometsää ja avokallioita, jyrkkiä kalliorinteitä
- Suoalue jonka ympäristössä arvokkaita kasvilajeja.
- Suojeltavaksi osoite u metsäalue arvokkaine puineen
- Etelään aukeaa peltomaisema Westerkullan maa lan
vijlelemille pelloille ja kartano lalle

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Länsimäen lähiö ja pientaloalueet
- Ei varsinaista katuverkkoa
- Asemakaavoi amatonta alue a

Yhteydet
- Ei varsinaista katuverkkoa, Kehä III:lta lii ymä itään.
- Kävelysilta Porvoonväylän ylitse
- Polut Länsimäestä metsään
- Kevyenliikenteen väylä Kehä III:n länsireunaa pitkin

Estevaikutukset ja haasteet
- Kehä III ja Porvoonväylä
- Väylien emelu ja pienhiukkaset
- Voimalinjat ja kaasuputki
- Kul uurihistorialtaan arvokkaat pellot ja maisemat
- Maaperän pehmeys
- Alueelle rajautuu osi ain pohjavesialue
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Historia
- Vanhoja upreen ja hiekan nostopaikkoja
- Historiallinen e

65-70 dB
60-65 dB

55-60 dB

70-75 dB
75-80 dB

50-55 dB

45-50 dB

Savi

Turve

Hiekka
Silƫ

Moreeni

Kallio

Suunni elu lanne
- Ei asemakaavaa
- Aluellee ei ole suunnitelmia yleiskaavamuutoksen lisäksi

Västersundom
minne mennä

TOP 15

1.  Metroasema
2.  Pikara kkapysäkki
3.  Keskusaukio
4.  Viherranka
5.  Vihersilta
6.  Kaupallisten toimin-
     tojen kor elit
7.  Koulu
8.  Päiväko
9.  Lähikauppa
10. Ulkoilurei
11. Maisemalaituri
12. Maisemapaikka
13. Suojeltu metsäalue
14. Kalliopuisto
15. Leikkipaikka

2.
1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.
6.

7.

8.

8.9.

10. 10.

10.

11.12.

13.

14.

15.

15.

L1

L1

1:5000

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 5-9 -kerroksiset kerrostalokor elit
- Reunavyöhykkeillä myös 4-kerroksisia rakennuksia
- Alueen merki ävin kaupallinen keski ymä palveluineen

Yhteydet
- Viherranka
- Viherrangan kevyenliikenteen leveä silta yli Kehä III:n
- Metroasema
- Pikarai o epysäkit
- Bussiyhteydet
- Kehä III:n lii ymä
- Pääkokoojakatu ja sivukadut
- Kevyenviikenteen yhteys Porvoonväylän ylitse

Erityispiirteet
- Kalliometsäiset puistot
- Tapahtuma-aukio
- Maisemat etelään
- Kumpuileva maasto ja katuverkko

Laskelma
Rakennustehokkuus:   1,0-1,5
Toimi lat:      3 000  k-m²
Liike lat:      3 500  k-m²
Koulut ja päiväkodit:   3 000  k-m²
Asuminen:      360 000  k-m²
Asukasluku:    6550

VÄSTERSUNDOMIN METROKORTTELIT
Västersundomin metrokor elit muodostavat  iviin kaupunkikokonaisuuden
metroaseman läheisyyteen.  Uuden kaupunkirakenteen palveluvyöhyke jatkuu
kokonaisuudessaan pitkin viherrankaa, mu a alueen ka avin kaupallinen
keskus sijoi uu metrokor elien ääreen.
Metroasema itsessään on osa viherrankaa. Metroaseman puolilämpimät
sisä lat sijaitsevat kalliotunnelin jälkeen sijaitsevassa rakenteessa, jonka
päältä viherranka ja sen sivuhaara kulkevat.

7.

14.

VÄSTERSUNDOM
VANTAAN ENSIMMÄINEN METROKESKUS
Diplomityö, Aalto-yliopisto, 31.1.2017, Enni Oksanen

L1 1:1000
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Maasto ja luonto
- Jyrkkärinteisiä kallioselänteitä, kapeita laaksoja, hiekkaylänne
- Karuja kalliometsiä
- Luonnonsuojeluvaraus; Länsimetsä
- Arvokkaita kasvi- ja eläinlajeja.

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Asukasluku 34
- Vanhan kylän rakenteet, väljää erillispientaloalue a
- Pienehköjä peltoja - suurin osa vilejlykäytössä

Yhteydet
- Vanha Sotungin e
- Kehä III:n valo-ohja u lii ymä
- Vähäisessä käytössä olevia polkuja
- Tunneli itäväylän ali etelän suuntaan

Historia
- Vanha Heickbackan kylä ja sen suojellut rakennukset
- Muinaismuistoiksi luokiteltuja historiallisia teitä
- Vanhoja elinjauksia käytössä nykyisinä katuina
- Kivijalkaraunioita
- Hyvin vanhoja peltoja

Estevaikutukset ja haasteet
- Itäväylä, Kehä III ja Porvoonväylä
- Jyrkkä maasto
- Herkkä luonto

Savi
Turve

Hiekka
Silƫ

Moreeni Kallio

45-50 dB

50-55 dB
55-60 dB

60-65 dB

M
aa

la
jit

Ti
em

el
u 

pä
iv

äl
lä

Suui elu lanne
- Alueella ei pääosin ole asemakaavaa
- Yksi äisiä yksityisten maanomistajien uudiskohteita

1.  Lähipalvelut
2.  Kaupunkiviljelmät
3.  Viherkaari
4.  Vihersilta
5.  Ratsastuskeskus ja
     sen asunnot
6.  Muinainen e
7.  Rauniopuisto
8.  Kunnoste u puro
9.  Päiväko
10. Koulu
11. Ko eläinpiha
12. Ulkoilurei
13. Viljellyt pellot
14. Maisemakalliot
15. Luontokeskus

1.

4.

5.

9.
9.

15.

2.

3.

8.

3.

13.

13.

7.

9.

6.

10. 11.

12. 13.

14.

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 2-3 -kerroksiset kaupunkipientalokor elit
- Kerrostalokor eleit
- Vanhassa kyläkeskuksessa lähipalveluita

Yhteydet
- Viherranka
- Leveät vihersillat väylien ylitse kallioleikkausten kohdilla
- Pienimi akaavainen katuverkko
- Suuremmat kokoojakadut alueen lävitse
- Kävelymatka metrolle
- Bussiyhteydet
- Lii ymä Itäväylälle
- Ulkoilurei t alueen sisällä sekä yhteydet laajemmille alueille

Erityispiirteet
- Rikas kul uurihistoria
- Historiarei t
- Purolaakso
- Harvinaiset metsätyypit

Laskelma
Rakennustehokkuus:   0,4 - 0,8
Toimi lat:      1 000  k-m²
Liike lat:      1 000  k-m²
Koulut ja päiväkodit:   2 500  k-m²
Asuminen:      195 000  k-m²
Asukasmäärä:    3 500

1:5000

1:5000

Länsisalmi
minne mennä

TOP 15

2.

2.

3.

6.

6.

6.

12.

12.

13.

13.

14.

L2

L2

L2 1:750

LÄNSISALMEN KYLÄ
Länsisalmen kylä sekä ivistyy sisäänpäin perinteitä kunnioi avin rakennustavoin,
e ä kasvaa ulospäin leviten alueen laaksojen reunoille. Rakennustehokkuus
pienenee hiljalleen kauemmas metroasemasta tultaessa. Länsisalmi on ivis
kaupunkipientalovaltainen asuinalue, jossa vanhan kylän keskuksen lähipalvelut
tarjoavat asukkaille sujuvan arjen. Tiiviis  ympäristöönsä sitoutunut
kaupunkirakenne tarjoaa myös paljon erilaisia mahdollisuuksia vapaa-ajan vie oon;
muun muassa luonnon tai kul uurihistorian parissa.

LÄNSISALMI - KYLÄ
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HistoriareittiHiihtolatuvaraus

Viljelty pelto

Viljelty pelto
Lähiruoka-
myymälä

Kesäkahvio/
Latukahvio

Maanviljely-
museo
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Maasto ja luonto
- Itä- ja Länsireunoilla kalliometsää, keskellä savimaata
- Viljelykäytössä olevaa peltoaukeaa
- Metsissä arvokkaita luontotyyppejä sekä kasvi- ja eläinlajeja
- Alueen peltojen eteläkärki on osa laajempaa Natura-alue a

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Ei varsinaista kaupunkirakenne a tai katuverkostoa
- Asuinrakennuksia, maatalou a palvelevia talousrakennuksia

Yhteydet
- Itäväylältä lii ymä Westerkullan yksityis elle
- Länsimäestä vararei   lalle
- Polkuja Länsimäen ja Westerkullan väliseen metsään.

Historia
- Kul uuriympäristö
- Suurin osa rakennuksista on hyvin vanhoja ja arvokkaita
- Perinnemaisema yli peltojen
- Gubbackan keskiaikaisen kylän paikka
- Linnoituslai eet
- Historialliset et

Estevaikutukset ja haasteet
- Kehä III, Itäväylä
- Kaasuputki
- Pehmeä maaperä
- Kul uurihistorialliset arvot
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Hiekka

Silƫ

Moreeni
Kallio
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45-50 dB

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

75-80 dB

Suunni elu lanne
- Idänpuoleisin metsä osoite u asemakaavassa viheralueeksi
- Yksityinen maanomistus

Westerkulla
minne mennä

TOP 15

1.  Kartano
2.  Tilan uusi kesäpuo
3.  Puukuja
4.  Keskiaikaisen kylän
     paikka
5.  Arvokas metsän reuna
6.  Historiarei
7.  Vihersillat
8.  Maisemapaikka
9.  Viljeltävät pellot
10. Laitumet
11. Arvokkaat rakennukset
12. Historiallinen e
13. Ulkoilurei t
14. Linnoituslai eet
15. Maisemalaituri

2.

1.

6.

7.
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9.

10.

11.

13.

15.

3.
4.

7.
5.

11.

12.

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Vanha kartanomiljöö
- Harki u lisärakentaminen mahdollistaaalueen uudet palvelut
- Maatalou a palveleva toimintaympäristö

Yhteydet
- Ulkoilurei ejä pitkin yhteydet viherragalle
- Leveät vihersillat Kehä III:n ylitse
- Kevyenviikenteen yhteydet laajemmille luontoalueille
- Metroasema kävelyetäisyydellä
- Pikarai o epysäkit kävelyetäisyydellä
- Bussiyhteydet kävelyetäisyydellä
- Lii ymä Itäväylälle
- Ei varsinaista katuverkkoa

Laskelma
Rakennustehokkuus:    -
Toimi lat:       3 000  k-m²
Liike lat:       1 000  k-m²
Koulut ja päiväkodit:    1000
Asuminen:       1 500  k-m²
Asukasluku:     50

Erityispiirteet
- Rikas kul uurihistoria
- Historiarei t
- Kul uurimaisema
- Harvinaiset luontotyypit

1:5000

1:5000

WESTERKULLAN KARTANOMILJÖÖ
Kartanomiljöön hyvin säilynyt kokonaisuus saa uusia pienimuotoisia
kerrostumia. Muutamia lisärakennuksia rakennetaan, tai vanhojen lojen
käy ötarkoituksia muutetaan mahdollistamaan erilaisia toimintoja.
Kartanoalue avaa sulkeutuneen olo lansa  edotuksen, uusien palvelujen
sekä vuosi aisten tapahtumiensa kau a. Kartanoalueen maankäytön ollessa
hyvin väljää, sen tarjoamat tapahtumat ja lähipalvelut varmistava sen
säilymisen.
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14.

1:2000

WESTERKULLA - KARTANOMILJÖÖ
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Maasto ja luonto
- Länsirinne sekä selänteiden välinen hiekkapohjainen alue
- Kallioselänteen metsissä pöllöjä sekä arvokasta metsää

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Noin 5500 asukasta.
- Lähiöalueen 4-8 kerroksiset kerrostalot 70- ja 80 -luvuilta.
- 80- ja 90 -luvuilla rakennetut 1-2 -tasoiset pientalot
- Toimintoja: terveyskeskus, kirkko, kirjasto, nuriso la,
   lähikauppoja, kouluja, päiväkoteja, ravintola, urheilupuisto

Suunni elu lanne
- Asemakaavoite ua alue a
- Hankkeita käynnissä alueen ivistämiseen ja korjaukseen
- Länsimäen kehi ämis-hanke

Historia
- Linnoituslai eet
- Muinaiset et

Estevaikutukset ja haasteet
- Voimalinja kulkee Länsimäen en viertä
- Kaasuputki
- Westerkullan kartano lan suojeltavat maatM
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Yhteydet
- Pääkatuna toimii Länsimäen e
- Bussi liikennöi Länsimäen etä pitkin
- Kävely-yhteys Mellunkylän metrolle
- Ulkoilupolkuja viereisiin metsiin

Länsimäki
minne mennä

TOP 15

1.  Kaupalliset palvelut
2.  Palveluasuminen
3.  Terveyskeskus
4.  Kirkko
5.  Viherkaari
6.  Katutason palvelut
7.  Leikkipaikka
8.  Päiväko
9.  Laajenne u koulu
10. Uusi u kirjasto ja
      lähipalvelukeskus
11. Uudet asuinkor elit
12. Uudet rakennukset
13. Urheilupuisto
14. Ulkoilurei t
15. Historiarei
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Laskelma  
Rakennustehokkuus:    1,0
Uudet toimi lat:     1 000  k-m²
Uudet Liike lat:     2 000  k-m²
Uudet koulut ja päiväkodit:  2 000  k-m²
Uusi asuminen:     100 000  k-m²
Uudet asukkaat:   1 900
Uusi asukasluku:   74001:5000

LÄNSIMÄEN LÄHIÖ
Länsimäen lähiö täydentyy iviiksi ja elinvoimaiseksi kaupunkialueeksi. Sen läpi
kulkeva kävelyalue kunnostetaan ja rajataan uusilla rakennuksilla osaksi
viherrankaa. Tiivis rakenne koho aa Länsimäen ympäristön laatua ja ylläpitää
monipuolista palvelurakenne a. Viherrangalla sijaitsee puistojen, päiväko en ja
koulun lisäksi terveyskeskus, kirkko, kirjasto sekä kaupallisia palveluja. Myös
Länsimäen en reunat jäsentyvät uuden rakentamisen myötä. Pikarai o e
mahdollistaa sujuvan liikkumisen kunnan ka avampien palvelujen äärelle.

1:2000

1:5000

14.

2.

5.
8.

Asuminen ja kaupunkirakenne
- Tiiviit 4-8 -kerroksiset rakennukset täydentävät lähiöalue a
- Reunavyöhykkeille jää vanhoja 2-kerroksisia rakennuksia
- Uusi kaupallinen keski ymä palveluineen

Yhteydet
- Viherranka
- Viherrangan sivuhaarat vievät laajemmille ulkoilualueille
- 2 metroasemaa kävelyetäisyydellä
- Pikarai o epysäkit
- Bussiyhteydet
- Pohjoisessa suuntaislii ymä Porvoonväylälle
- Länsimäen e jatkuu Helsingin puolelle
- Kevyenviikenteen siltoja Länsimäen en ylitse

Erityispiirteet
- Urheilu- ja liikuntapalvelut
- Linnoituslai eet
- Lähiön kul uurihistorialliset arvot
- Vahvat maastonmuodot rakennetuilla alueillakin
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LÄNSILAAKSO
Rikkaan luonnon merki ävimmät kohdat
säilytetään, ja historialliset et otetaan
jälleen ak iviseen käy öön kävelyrei einä.
Länsisalmen rakenne avat alueet väistävät
luonnollisia vesien valumakoh a, ja kohdista
vahvistetaan hulevesiaiheet niiden
lähiympäristön viheralueille. Viherranka
jatkaa matkaansa Länsipellon vieritse alas
Länsilaaksoon. Rakennukset rajaavat ukas
Länsilaakson pohjalla kulkevaa viherankaa,
jonka keskellä soljuu puro, Länsisalmenoja.
Puistoaukeamilla toimii asukkaiden
ylläpitämät kaupunkiviljemät ja
maisemaistutukset.

LÄNSIPELTO
Viherranka työntyy metrokor elien alueelta
Länsisalmen kalliomaisemaan metsäisen
vyöhykkeen lävitse. Tiiviit metrokor elit
vaihtuvat pienkerrostalojen
laaksoalueeseen, jonka pohjalle jää viljelty
vanha peltoaukea, Länsipelto. Länsisalmen
uusi kylärakenne sijoi uu tarkkaan
harkituille kohdille sitoutuen paikalliseen
maastoon. Rakentaminen keski yy pääosin
laaksojen reunoille, sen mahdollistavissa
kohdissa myös kallioselänteille. Edelleen
viljelykäytössä toimivaa peltoa reunustaa
maisemalaituri, jota rajaa muun muassa
palveluasumisen kor eli. Keskeisimpien
kor elien katukerroksessa toimii erilaisia
lähipalveluja.

56

VÄSTERSUNDOMIN
KESKUSAUKIO
Uuden kaupunkirakenteen palveluvyöhyke
jatkuu kokonaisuudessaan pitkin viherrankaa,
mu a alueen ka avin kaupallinen keskus
sijoi uu metrokor elien ääreen. Viherrangan
varrella olevalta, metroasemaan kytkeytyvältä
keskus-aukiolta löytyy pikarai o epysäkin ja
pyöräbaanan lisäksi muun muassa puistoalue,
kahviloita, erikoisliikkeitä sekä alueen
keskeisin tapahtuma- ja toriaukio.
Metroasema itsessään on osa viherrankaa.
Metroaseman puolilämpimät sisä lat
sijaitsevat kalliotunnelin jatkeena olevassa
rakenteessa, jonka päältä viherranka ja sen
sivuhaara kulkevat. Asemalta etelään avautuu
perinnemaisema harkitus  sommiteltujen
rakennusten väleistä ja ylitse.
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1 : 1500

1 : 1500
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