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Oikealla: Työmenetelmänä oli nykytilanteen, asemakaavan tavoitetilanteen 
sekä hankkeiden tavoitetilanteen havainnollistaminen, vertailu sekä johto-
päätösten perusteella tavoitemallin esittäminen. Kuvan keskellä on Matin-
kylän kauppakeskus ja tuleva Metrokeskus.

Selvitystyön tarkoituksena oli selkeyttää maankäytöllistä ja kau-
punkikuvallista tavoitteen asettelua Matinkylän ja Olarin kaupun-
ginosien liitosalueella. Kokonaistarkastelun on tehnyt ajankoh-
taiseksi Matinkylän Metrokeskuksen toteutumisesta aiheutuvat 
Matinkylän aluekeskukseen kohdistuvat muutospaineet. 

Tarkastelualuetta kutsutaan myös välialueeksi: Matinkylän ja Ola-
rin liitosvyöhykettä leimaavat vilkasliikenteiset Länsiväylä ja Kuitin-
mäentie, jonka lisäksi alue on kaupunkirakenteellisesti hajanainen.

Alueella on Länsimetron rakentamisen vauhdittamana käynnisty-
nyt useita hankkeita, jotka poikkeavat asemakaavallisesta tavoite-
tilanteesta, mutta niiden vaikutuksista ei ole ollut kokonaiskuvaa. 
Selvitystyössä tämä kokonaisvaikutus on pyritty havainnollista-
maan ja samalla ylipäätään päivittämään keskeiset kehitystarpeet 
alueella.

Työmenetelmänä on ollut vertailla nykytilannetta, asemakaavan 
mukaisesti toteutunutta tilannetta sekä hankesuunnitelmien mu-
kaan toteutunutta tilannetta ja konkretisoida johtopäätökset tavoi-

temalliksi. Vertailua on tehty kaupunkirakenteellisten teemojen, 
numeeristen tietojen ja sekä kaupunkikuvallisten pääpiirteiden 
kautta. Tavoitteena on ollut luoda portaittainen näkemys kohti alu-
een maankäytön tavoitetilaa.

Välialueen tavoitemallissa on korostunut erityisesti tasapaino 
palvelujen ja viheralueiden suhteessa voimakkaasti kasvavaan 
asunto- ja työpaikkarakentamiseen. Kaupunkirakenteellisena ta-
voitteena on edistää ja turvata keskustamaisen, toiminnallisesti 
monipuolisen ja kulkuyhteyksiltään sujuvan kaupunkirakenteen 
toteutumista. Vilkkaiden liikenneväylien kaupunkirakenteellisen 
estevaikutuksen vähentäminen   ja Länsiväylän kasvavan liiken-
nemäärän aiheuttamien ympäristöhäiriöiden huomiointi on tällöin 
olennaista.

Asukkaiden lukumäärän huomattavasti kasvaessa ja rakentami-
sen tiivistyessä on ensiarvoisen tärkeätä turvata riittävien ja laa-
dukkaiden viher- ja vapaa-ajanalueiden määrä ja saavutettavuus. 
Samoin tarvittavien tilojen varaaminen ja riittävä mitoitus lähipal-
veluille on korostunut selvitystyön kuluessa.

Yllä: Tarkasteltavan Matinkylän keskustan ja Olarin liitosalueen suuret muu-
tokset liittyvät Länsimetron rakentamiseen. Matinkylän Metrokeskus on Ta-
piolan ohella merkittävämpi liityntäliikenteen ja palvelujen keskittymä.
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