KESKUSTA KUKOISTAMAAN
Keskustojen virkistäminen ja niiden toiminnallisuuden
kokonaisvaltainen parantaminen on keskeinen osa
paremman elinympäristön kehittämistä.
Keskustan elinvoima ja toiminnallisuus on kokonaisuus, joka muodostuu asukkaista, kävijöistä, elämästä,
luonnonympäristöstä, kaupallisista
ja julkisista palveluista, liikenteestä,
sekä rakennetusta ympäristöstä.
Keskustojen kokonaisvaltainen kehittäminen koskettaa näitä kaikkia.
Suunnitelmat ja kaavat muuttuvat
todeksi vasta, kun toiminnoilla on
oikeat edellytykset asettua paikalleen. Rakennetussa ympäristössä
julkisten ja yksityisten tarpeiden,
mahdollisuuksien ja resurssien yhteen saattaminen on alueen kehittymisen edellytys.
Me Rambollissa olemme yhdistäneet yhdyskuntasuunnittelun, kaupan, asumisen, sekä liikenne- ja ympäristösuunnittelun osaamisemme
kehittämään kaupunki- ja taajamaympäristöjä, jotka ovat paitsi suunnitelmissa hyviä, myös toteutuvat,
elävät ja kehittyvät sellaisina.
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Uutta elinkeinotoimintaa
Osana keskustojen kehittämistä tutkimme, mitä kaupallisia palveluita ja
muita elinkeinoja alueelle voisi sijoittua. Arvioimme alueen kaupalliset mahdollisuudet ja sopivia toimijoita talousmaantieteen, kaupunkistrategian ja ylläpitämämme ketjutietokannan sijoittumistietojen perusteella.

merkittävästi. Hyvällä suunnittelulla,
kaupungin ja kiinteistönomistajan
yhteistyöllä ja oikean käyttötarkoituksen valinnalla harmaista alueista
voidaan kehittää kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti merkittäviä
alueita, jotka tuottavat arvoa niin
asukkaille, toimijoille, kuin kiinteistönomistajillekin.

Harmaat alueet
ja kesantomaat kuntoon
Kaupungissa on huonoja alueita hyvillä paikoilla. Alueen käyttötarkoitus on lakannut tai se on ollut perustamisolosuhteiltaan, pilaantuneista maista tai melusta johtuen
käyttökelvoton.
Rakennusten perustamistavat, keinot melun ja tärinän torjunnalle,
sekä pilaantuneiden maiden hallinnalle ovat viime vuosina kehittyneet
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Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan
voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä
johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Korkeatasoinen tekninen ammattitaitomme ja projektin hallinnan
osaamisemme varmistavat laadukkaiden ja näkemyksellisten ratkaisujen tuottamisen kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Ratkaisujemme tavoitteena on ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön menestyminen ja kukoistaminen.

Rakennemuutosalueet
huomitoitava ajoissa
Kaupunkirakenteen sisällä on myös
alueita, joiden luonne ja toiminnallisuus pyrkivät muuttumaan ajan saatossa. Näiden muutosalueiden tunnistaminen ajoissa on tärkeää, jotta
muutoksiin voidaan varautua ja niitä
hallita. Kehittämällä alueen toimintaedellytyksiä oikein voidaan haitallisia yhdyskuntarakenteen muutoksia
ja niiden vaikutuksia torjua ja samalla varmistaa alueen elinvoima ja kiinteistöjen arvon säilyminen.
Liikenne haittaa ja mahdollistaa
Liikkumisen ohjauksen menettelyin
voidaan pienillä teoilla vaikuttaa
kulkutapavalintoihin ja reitteihin.
Mallintamalla ja ohjaamalla liikennettä jopa kiinteistöjen sisällä, voidaan luoda uusia edellytyksiä kohtaamisille, elämyksille, palveluille ja
ympäristölle.
Liikkumisen ratkaisut ovat osa kaupungin ja kiinteistöjen logistiikkaa.
Siksi niitä on syytä suunnitella ja kehittää yhdessä, sekä huolehtia järjestelyistä myös tilapäisissä olosuhteissa.

REFERENSSEJÄMME
Tapiolan keskustan kehittäminen
Ramboll (Entrecon Oy) laati vuonna
1999 Espoon Tapiolan keskukselle
kaupallisen suunnitelman, jossa kuvattiin Tapiolan keskuksen markkina-asema, saavutettavuus ja toimialarakenteen ja tarjonnan laajuustavoitteet sekä esitettiin eri toteuttamisvaiheiden kaupallisia vaikutuksia
ja niiden aiheuttamia haasteita. Nykyisin Ramboll jatkaa Tapiolan alueen kehittämistä manageeraamalla
Tapiolan Alueen Kehitys Oy:tä, joka
on kahdentoista alueella toimivan
yhtiön muodostama kehitysorganisaatio. Yhtiö edustaa merkittävää
osaa Tapiolan kaupallisen keskustan
kiinteistökannasta ja kiinteistönomistajia keskuksen kehittämishankkeissa.
Imatrankosken kaupallisten
palveluiden kehittämissuunnitelma
Ramboll laati vuonna 2012 Imatran
keskustan kaupallisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan
historiallisesti arvokkaan miljöön
kaupunkikuva sekä keskustan liikenneratkaisut ja jonka tavoitteena on
muodostaa taloudellisesti kannattava, kaikille keskustan toimijoille houkutteleva kehittämissuunnitelma
hankkeiden konkreettisen käynnistymisen varmistamiseksi.

Herttoniemen yritysalueen
toiminnallinen organisointi
Rambollin toimeksiantona on integroida yksityiset kiinteistönomistajien ja alueen toimijoiden resurssit
osaksi Helsingin Herttoniemen yritysalueen pitkän aikavälin kehittämistä. Työtä varten valmistellaan
yhteistyötä tukevat toimintamallit ja
niiden taloudelliset ja toiminnalliset
puitteet. Toimeksiantoon kuuluu
myös kaupungin kehittämisprojektin kaupallinen ja toiminnallinen
konsultointi.
Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja suunnitelma 2030
Ramboll (Entrecon Oy) on laatinut
vuonna 2011 suunnitelman kaupan
palveluverkoksi ja mitoitukseksi,
joka huomioi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.
Suunnitelma mahdollistaa arvioitua
87 000 asukkaan kasvua vastaavan
kaupallisen rakentamisen ja Espoon
kaupallisen omavaraisuuden säilyttämisen. Työ jatketaan mm. Länsimetron asemanseutujen palvelurakenteen suunnittelulla.

