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JOHDANTO

Finnoon alueelle suunnitellaan uusi Finnoon keskus metro-, 
asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysaluei-
neen. Metroaseman ympäristö on alueen ja sen palvelujen kes-
kus. Alueesta luodaan viihtyisä ja omaleimainen kaupunginosa. 
Kantavia teemoja sen suunnittelussa ovat urbaanius, vihreys ja 
merellisyys. 

Finnoon keskuksen alue on perusrakenteeltaan reunoilta kohti 
keskustaa nouseva rakennettu siluetti. Kaupunkirakenne avau-
tuu viuhkamaisesti luontoon ja tiivis asuinrakentaminen kurottaa 
alueen keskellä kohti korkeuksia mahdollistaen asunnoista pit-
källe avautuvat näkymät. 

Metrokeskuksen lähiympäristösuunnitelmassa esitellään uu-
den alueen julkisten ulkotilojen ympäristönkäsittelyperiaatteita. 
Suunnitelmassa esitetään asemakaavatasolla alueen tilalli-
seen ja visuaaliseen ilmeeseen sekä toimivuuteen vaikuttavia 
tavoitteita ja ratkaisuja, sekä määritellään ulkotilojen ympäris-
tönkäsittelyperiaatteita lähiympäristösuunnitelmatarkkuudella.  
Suunnitelmassa on tarkasteltu julkisen ulkotilan mitoitusta ja 
toimivuutta, sekä määritelty haluttu laatutaso, visuaalinen ilme 
ja materiaalimaailma.

Työn lähtökohtina ovat olleet Finnoon keskuksen suunnitelmat 
asemakaavavan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa vuosina 2014–
2017 sekä kevään 2017 jälkeen sosiaalisten vaikutusten arvi-
oinnin täydennyksessä ilmenneet huomiot alueen viihtyvyyden 
parantamiseksi kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjeistuksen 
pohjalta. 

Työ on laadittu Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuk-
sen toimeksiantona vuosina 2015–2017. Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksen asemakaavayksiköstä työtä on ohjannut 
aluearkkitehti Mervi Hokkanen ja maisema-arkkitehdit Mikla 
Koivunen ja Marie Nyman, sekä kaupunkitekniikan keskuksesta 
maisema-arkkitehti Sari Knuuti.

Kaava-alueen arkkitehtuurisuunnittelusta on vastannut Arkkiteh-
titoimisto C & J.

LOCI maisema-arkkitehdit Oy:stä työstä ovat vastanneet maise-
ma-arkkitehdit Pia Kuusiniemi ja Veera Tolvanen.

Finnoon allas

Djupsundsbäcken

Finnoon metrokeskus

Havainnekuva Finnoon keskuksesta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö.
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Finnoon keskus, asemakaavaehdotus  441500
Nähtävillä 2.5.-1.6.2017.

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueen ylätaso koostuu Finnoontorista ja Finnoontorin portista. Alatasolla 
on Skaprnäsin alue, sekä säilytettävä Syväsalmen liito-oravametsä. 

SUUNNITTELUALUEEN OSAT ASEMAKAAVA
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TAPIOLAN KESKUSTA SAMPOTORI

Tapiolan keskustan Länsituulenkujan kauppakadun rakennuskorkeu-
det ja kadun leveydet ovat tilallisesti Finnoon keskuksen länsipään 
saapumisen levyisiä.

Finnoon keskuksen keskeiset julkiset ulkotilat muistuttavat mittakaavan osalta Tapiolan keskustan 
aukiosarjan mittakaavaa. 

Tapiolan Sampotorin mittakaava vastaa Finnoontorin leveää koh-
taa. 

Näkymä Tapiolan Sampotorilta ja Finnoontorilta (näkymä 2). Näkymä Tapiolan Länsituulenkujalta ja Finnoon keskuksen läntiseltä sisääntulolta (näkymä 1). 

FINNOON KESKUS

NÄKYMÄVERTAILUT

MITTAKAAVAVERTAILU
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ILMASTO-OLOSUHTEET 

VALO-OLOSUHTEET

Kevätpäiväntasaus maaliskuu 21.

Kesäpäivänseisaus kesäkuu 21.

 klo 10.00

 klo 9.00

 klo 12.00

 klo 12.00

 klo 14.00

 klo 15.00

 klo 16.00

 klo 18.00

Parhaat paikat iltapäivän toiminnoille. 

Parhaat paikat iltapäivän toiminnoille. 

Parhaat paikat ilta-auringolle. 

Parhaat paikat ilta-auringolle. 

Aurinkoisimmat paikat kesällä.

Aurinkoisimmat paikat talvella.

TUULIOLOSUHTEET

Talvikausi: keskituulien esiintyminen 
(% ajasta; 15m korkeudessa)

Kesäkausi: keskituulien esiintyminen
(% ajasta; 15m korkeudessa)

kesäkausi: huhtikuu-syyskuu

talvikausi: lokakuu-maaliskuu
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Finnoon korkea rakentaminen ja meren läheisyys 
vaikuttavat ulkotilojen mikroilmastoon. Alueen va-
loisuus ja tuuliolosuhteet ovat suunnittelun lähtö-
kohtia. 

TUULISUUS JA SUUNNITTELURATKAISUT

Metroaukio on Tuulisuusselvityksen (Kiviluoma, WSP Finland Oy 2016) mu-
kaan kesäkaudella kohtuullisen viihtyisä tuulisuuden suhteen ottaen huo-
mioon että se sijaitsee n. 6 m korkeudessa. Yli 13 m/s puuskatuulia esiintyy 
kuitenkin muutamankerran kesässä. Metroaukiolle suositellaan viihtyvyy-
den lisäämiseksi puiden ja pensaiden, sekä aitojen istuttamista virtausten 
hajoittamiseksi. Metroaukiosta tehdään mahdollisimman verheä, ja aukiolle 
sijoitetaan tuulta halkovia kasvillisuussaarekkeita. 

VALO-OLOSUHTEET JA SUUNNITTELURATKAISUT

Alueen oleskelupaikat ja Syväsalmen liito-oravamentsän viereisen luonto-
polun toiminnot on sijoitettu alueen valoisimpiin kohtiin (kts. kuva alla, va-
lo-olosuhteet). 

Tuuliruusut Tuulisuusselvitys, Kiviluoma, WSP Finland Oy 2016. Varjoanalyysi Finnoon keskuksen aluesuunnitelman mukaisesti, Cederqvist & Jäntti 2016 
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Vehreä Finnoontori muodostaa alueen toiminnallisen sydämen. 
Näkymä rakennusten välistä itään. 

YLEISSUUNNITELMA
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YLEISSUUNNITELMA
KONSEPTI

URBAANI, VEHREÄ, 
MERELLINEN 

KOHTAAMISPAIKKA

Alue suunnitellaan ihmisen viihtyisyyden näkökul-
masta. Korkeiden rakennusmassojen väliin luodaan 
miellyttävää mittakaavaa kasvillisuuden ja sitä rajaa-
vien istuskelumuurien avulla. Finnoontorilta löytyy 
paljon mukavia soppeja, joihin voi mennä istumaan 
puiden katveeseen.  

Viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota metron 
sisäänkäynnin edustalla, jonne sijoitetaan kasvilli-
suutta ja vihreää nurmipintaa. Alueiden lomaan mah-
tuu urbaanit toiminnot, kuten myyntikojut ja ruokare-
kat. 

Alue suunnitellaan tukemaan sosiaalista kanssa-
käymistä. Erityisiä kaupunkikulttuurin tapahtumia ja 
harrastusmahdollisuuksia varten Finnoontorin ja Sy-
väsalmenmetsän väliin jäävän rinteen kohdalle sijoi-
tetaan tapahtuma-amfiteatteri ja puinen lava. Kova-
pintainen lava mahdollistaa erilaiset puistojumpat ja 
konsertit. 

luonto työntyy 
Finnoontorille

luonto työntyy 
katutilaan, 
aukioille ja pihoille

LUONTO
URBAANI

sydän: metron edusta 
ja oleskelurinne

Alueen kaupunkirakenteen keskellä säilytetään Sy-
väsalmenmetsän liito-oravien ydinalue, joka suojel-
laan asemakaavassa s-1 merkinnällä. Säilytettävä 
liito-oravametsä täydennysistutetaan nopeakasvui-
silla puulajeilla kuten haapataimilla. Tavoitteena on 
liito-oravan elinympäristön edellytyksien turvaaminen 
ja rakennetun ja metsän rajapinnan vahvistaminen.

Säilytettävän liito-oravametsän viereen luodaan leik-
kisä urbaani luontopolku, osana alueen luontotee-
maa. Lisäksi luontokeskuksen eteen tehdään paikal-
lisia lajeja esittelevä pieni arboretum. Mikäli metron 
paluuvedet ovat saatavilla, niillä  toteutetaan vesiaihe 
luontopolun yhteyteen. Tarkemmassa suunnittelussa 
tämä ratkaistaan lopullisesti.

Finnoon keskuksessa hulevedet tuodaan näkyville ja 
osaksi lähiympäristöä. Aukiolla kulkee hulevesikou-
ruja, jotka ohjaavat vedet kasvillisuussaarekkeisiin, 
joissa vesiä pyritään imeyttämään.

Ympäristösuunnittelun kantavana teemana on Fin-
novikenin luonto ja sen erityispiirteet. Suunnittelualue 
sijoittuu Finnovikenin kosteikon läheisyyteen, kau-
pungin ja luonnon rajapintaan. Tästä rakennetun ym-
päristön ja luonnon kohtaamisesta syntyy Finnoon 
metrokeskuksen lähiympäristösuunnitelman ja kort-
telipihojen konsepti, jossa Finnovikenin lintualtaan 
luonto jatkuu ”sormimaisesti” korttelien sisälle. 

Finnoon metrokeskuksen ympäristössä kohtaavat 
luonto ja urbaani kaupunkitila. Luonto jatkuu kortte-
leiden välistä aukiolle kasvillisuussaarekkein ja puuis-
tutuksin. 

Finnoon metrokeskuksen ulkotiloista muodostuu 
alueen käyntikortti niin asukkaille, kuin alueella vierai-
leville. Alueesta luodaan mielenkiintoinen ja omalei-
mainen ulkotila, joka korostaa Finnoon keskuksen 
keskeisiä teemoja, urbaania vehreyttä ja merellisyyt-
tä. 
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YLEISSUUNNITELMA

Yleissuunnitelma 1:1000

Pohjoinen

suojeltu 
Syväsalmenmetsän
liito-orava-alue

 Finnoontori

URBAANI SAARISTO 
- kasvillisuusalueiden ketju, joka 
puikkelehtii korkeiden rakennus-
ten välissä. 

FINNOONTORI, 
VIIHTYISÄ OLOHUONE 
- koostuu metron pääsisään-
käynnin edustan vehreistä oles-
kelualueista, sekä rinteen aurin-
koisesta yläpäädystä

TAPAHTUMA-AMFITEATTERI 
- sijaitsee rinteen alapäässä, 
koostuen puisesta lavasta ja is-
tuimista rinteessä, sekä tapahtu-
mavaloista ja tapahtumasähkö-
pisteestä

URBAANI LUONTOPOLKU 
JA ARBORETUM
- korostavat luontoteemaa tuo-
den informaatiota lähialueen 
luonnosta

Finnoon metrokeskus on jaetta-
vissa toiminnallisesti neljään eri 
teemaan: 

Finnoontorin kasvillisuussaarekkeet jakavat ja jäsentävät tilaa ja 
sijoittuvat ihmisvirran liikkeiden kannalta sopiviin kohtiin. 

REITISTÖ

10m 20m 30m 40m
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FINNOON BRÄNDIN TEEMAT ALUEELLA

Pohjoinen

“URBAANI SAARISTO” 
- julkisen ulkotilan läpi virtaa kasvillisuusaluei-
den saaristomainen mosaiikki, jonka reunoilla 
voi nauttia vehreydestä
- hulevedet johdatetaan avoimien kourujen 
kautta kasvillisuussaarekkeisiin, joissa ne ajoit-
tain näkyvät vesipintana kasvillisuuden välissä

MERELLINEN TUNNELMA 
VALAISTUKSELLA JA MATERIAALEILLA
- gobo-valoilla vedenvälkettä ja muuta meriai-
heista kuviointia 
- aukiolla omaleimainen kiveys, jossa linnun 
jalanjälkiä painettuna betoniin 
- valot luovat turvallisuutta ja ympärivuotisuutta
- suuria luonnonkiviä oleskelurinteessä ja kas-
villisuussaarekkeissa, ja luonnonkivimuurit ra-
jaamassa kasvillisuutta

VIIHTYISÄ OLOHUONE
- nurmipintaiset ja vehreät alueet aukiolla ja rin-
teessä muodostavat pienilmastoltaan ja mitta-
kaavaltaan miellyttäviä oleskelupaikkoja, jotka 
mahdollistavat kohtaamisia ja tapahtumia.

“URBAANI LUONTOPOLKU”
-luonto on osa Finnoon urbaanimpaa ydintä, 
ja alueen käyttäjiä Finnoon luonnosta informoi 
liito-oravametsän vieressä sijaitseva leikkisä 
luontopolku.

FINNOONTORI TAPAHTUMAPAIKKANA 
JA TOIMINNALLISENA YMPÄRISTÖNÄ
- mahdollistaa eri mittakaavan tapahtumat ja 
harrastukset konserteista elokuvailtoihin ja 
jumppiin

Suunnitelma korostaa Finnoon brändin 
teemoja, jotka ovat: viihtyisä olohuone, 
koko Finnoo on luontokeskus, leikkisyys, 
meri ja luonto, urbaani vehreys, harras-
temahdollisuudet, tapahtumat, toiminta, 
merellisyys kaupunkirakenteessa, valo ja 
energia.

 Pallojen kuvat poimittu Finnoon brändiaineistosta.
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finnoo olohuoneena
oleskelunurmi ja tapahtuma-amfi

3. KATSELU, ISTUSKELU
• nurmirinne jatkuu alas 

saakka ja sen vieressä 
ovat portaat

• rinteeseen pääsee myös 
rinteen itäreunasta, ram-
pin kautta

• rinteessä puita ja istuimia

4. TAPAHTUMAT
• toiminnallinen 

tapahtuma-aukio
• lähempänä lavaa 

enemmän istuimia ja 

tapahtumille
• lava tansseille, joogalle 

yms.

2. OLESKELU/KOHTAAMINEN
• aukion vieressä, 

aurinkoisimmalla paikalla 
on paikka oleskeluun

• loiva rinne, joka jyrkkenee 

• rinteen yläpää myös 
näköalapaikka etelään

• maastonmuodot 
ja pienilmasto 
muodostavat miellyttävän 
oleskeluympäristön

1. TORIELÄMÄ
• aukiolla on tilaa 

marjanmyyjille ja 
torikojuille saarekkeiden 
vierustalla

1

2

3

+3.1

+9.5

katsomo

Väliaikainen 
tapahtumakatos

Tapahtumasähkölle 
pistoke

Finnoontori

4

Leikkaus A-A, 1:200. Yläosa rinnettä on loiva ja amfia kohti rinne jyrkkenee.   1. Torielämää   2. Oleskelu/kohtaaminen      3.Katselu/istuskelu          4. Tapahtumat

Leikkaus A-A
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“urbaani saaristo” - kasvillisuussaarekkeet ja hulevedet kohtaavat

MONILAJINEN KASVILLISUUS
• saarekkeet istutetaan vettä ja kui-

vuutta kestävin lajein, ja niistä teh-
dään vettä varastoivia

•  lajeina suositaan paikallisia lajeja
• puut ovat havu- ja lehtipuita

KAUPUNKIVIHREÄÄ SAARINA
• kapeaan kaupunkitilaan tuodaan 

vehreyttä saarekemaisina kasvilli-
suusalueina

• kasvillisuusalueilla imeytetään niille 
aukiolta johdettavia hulevesiä

• kasvillisuusalueilla luodaan veh-
reää ja ihmisen mittakaavan 
omaavaa kaupunkitilaa korkeiden 
rakennuksien juurelle

VISUAALISET  HULEVESIKOURUT
• aukion hulevedet kerätään hulevesi-

kourujen avulla kasvillisuussaarekkeisiin

LUONNONKIVIPAADET 
ISTUINREUNOINA
• saarekkeiden reunukset ovat istuimia 

ja suojaavat kasvillisuutta

Leikkaus B-B, 1:400. Urbaani saaristo luo vehreyttä ja ihmisen mittakaavaa kaupunkitilaan.

Leikkaus C-C, 1:200. Näkymä kaupunkitilassa on vehreä. 

Leikkaus B- B

Leikkaus C-C
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Leikkaus D-D, 1:200. Urbaani luontopolku, säilytettävä metsä ja reitti. 

Leikkaus D-D

“koko finnoo on luontokeskus”

URBAANI LUONTOPOLKU

• luontopolku on matalan-
kynnyksen paikka tutustua 
luontoon

• polun varrella on erilaisia 
kylttejä alueen eläimistä, 
linnustosta ja kasveista

• polun varren kasvillisuus vali-
taan alueen lajeista

• toiminnalliset ”taskut” 
yhdistävät luontopolun 
leikkiin

• liito-oravametsän vieressä 
reitti toteutetaan nostettuna 
teräsritilänä = kuin kävelisi 
luonnon keskellä

SUOJELTU SYVÄSALMENMETSÄ 
JA LIITO-ORAVA-ALUE

• säilytettävä liito-oravametsä 
täydennysistutetaan no-
peakasvuisilla puilla, kuten 
haapataimilla 

• liito-oravien elinympäristö 
pyritään suojaamaan, jotta 
sen aluskasvillisuus säilyisi 
suojassa kulutukselta

• metsä suojataan brändin 
mukaisella taideaidalla, joka 
toimii visuaalisena ja tunnis-
tettavana elementtinä

LINTUPATSAAT

LINTUTORNI

TAIDE-AITA
LIITO-ORAVAMETSÄN

SUOJAKSI

OPASKYLTIT JA
INFOPISTEET 

PUUNRUNKOJA
ISTUIMINA

PAIKALLISTEN 
KASVIEN ARBORETUM

NOSTETTU KÄVELYTASO LINNUNPÖNTÖT
JA HYÖNTEISHOTELLIT

nostettu 
kulkutaso

puiston -
painanne

reitti rakennuksille

rinteeseen istutetaan kunt-

metsää
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- RINTEEN ISTUIMET VALAIS-
TAAN, JOLLOIN NIISTÄ TULEE 

TUNNISTETTAVA, VISUAALINEN 
ELEMENTTI

- AUKIOLLE VALOPYLVÄITÄ, 
JOISSA MUUNTOJOUSTAVA 

PYLVÄSVALAISTUS

- TAPAHTUMA-AUKIOLLE HEIJAS-
TETAAN KUVIOINTIA GOBO-

VALOILLA, JOLLOIN SUURI TILA 
PIENENEE

kasvillisuus valaistus

MONILAJISET PUUT, IKIVIHREITÄ MÄNTYJÄ

SAAREKKEISSA SEKÄ KUIVUUTTA ETTÄ KOSTEUTTA KESTÄVIÄ LAJEJA 
(JOHDETAAN HULEVESIÄ)

LUONTOPOLULLA PAIKALLISIA KASVILAJEJA
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materiaalit taide - linnut maisemassa

MAATIILI YHDISTETTYNÄ VALETTUIHIN BETONILAATTOIHIN

HULEVESIKOURUT VI-
SUAALISINA ELEMENT-

TEINÄ

LUONNONKIVIPAADET RINTEESSÄ JA ISTU-
TUSALUEIDEN REUNOILLA

LUONNONKIVILLÄ MERELLISTÄ TUNNELMAA
ESIMERKIKSI OLESKELURINTEESEEN JA FINNOONTORIN SAAREKKEISIIN

URBAANIN LUONTOPOLUN YHTEYTEEN TEHDÄÄN HULEVESIAIHE, 
MIKÄLI METRON PALUUVESIÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ 
(RATKAISTAAN TARKEMMASSA SUUNNITTELUSSA) 

AIHE VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS KUIVANA KIVIPURONA

MAALAUKSET, KALUSTEET

LUONTO- JA LINTUAIHEISET PATSAAT JA INS-
TALLAATIOT

”JÄLJET”, OMALEIMAINEN, 
LUONTOTEEMAA VIESTIVÄ KUVIOINTI VALETUL-

LA BETONIPINNALLA LÄPI ALUEEN
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tapahtumakäyttö

RUOKATAPAHTUMA, 1000 HENKEÄ MARKKINAT JA PIENI LASTENTAPAHTUMA, 550 HENKEÄ ULKOILMAKONSERTTI - 1000 HENKEÄ

Mitoitustutkielmia ulkotilojen muuntojoustavuudesta eri kokoisten tapahtumien näyttämönä. 
Finnoontorille mahtuu niin perinteisiä torikojuja, kuin pieni konsertti. Tapahtuma-amfi oleskelurinteen alareunassa 
tarjoaa suuremman tilan eri kokoisille tapahtumille. 

Tapahtuma-amfille voidaan sijoittaa erilaisia toimintoja, kuten: 
tanssit, liikunta- ja urheilutapahtumat, taideinstallaatiot, teatteri, 
konsertit, yms. 

Amfille sijoitetaan tapahtumia varten tapahtumasähköpistoke, 
sekä valot, jotka on säädettävissä tapahtumia varten. 
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