Kivistön visiosanat 2042
kyselyn tulokset 1.8.2017

Kivistön visiosanakysely
”Tässä kyselyssä voit kertoa, mitkä adjektiivit sopisivat mielestäsi parhaiten
kuvaamaan tulevaisuuden Kivistön suuraluetta.
Kevään karttapohjaisesta visiokyselystä ja eri työpajoista loppusuoralle
valikoituneen 15 ehdokkaan lisäksi voit ehdottaa myös omaa valintaasi.”

• Kivistön visiolausetta pohjustanut visiosanakysely keräsi 85 vastausta ajalla
30.6.-31.7.2017
• Vastaajista 67 asuu Kivistön suuralueella (ml. Kivistön keskusta). Töissä
Kivistön suuralueella on vastaajista vain 2.

1. Taustatiedot (”valitse sopivimmat”)
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34
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34
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5
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12

5
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SANASELITYKSET ADJEKTIIVIEN
SUOSITUIMMUUSJÄRJESTYKSESSÄ

Unelmiesi Kivistö vuonna 2042: Merkitykset
1.

Aktiivinen: Aktiivista toimintaa, paikallisyrittäjyys, kulttuuri, taide, työn ja tekemisen
paikat. Suunnittelua, joka kannustaa aktiivisuuteen, yhdessä tekemiseen ja vastuuseen
omasta ympäristöstä.

2.

Vehreä: läsnä oleva vihreys. Suunnittelussa vihreyden huomioon ottaminen. Väljyyden
tunne tiiviissäkin ympäristössä: yksityisyys ja yhteisöllisyys, eri aluetyypit, niiden
kutsuvuus ja puhuttelevuus, hyvinvointi.

3.

Monipuolinen: etenkin palveluiden ja asumisen mahdollisuuksien moninaisuus

4.

Elävä: palvelut, ihmisiä 24/7, monipuolisuus, kohtaamiset, tapahtuma

5.

Onnellinen: Suunnittelun ja asukkaiden yhteinen vastuu. Turvallinen elämän ympäristö,
joka ottaa eri asumis- ja elämäntilanteet huomioon, vaalii ja lisää hyvinvointia.

6.

Vihreä: luonto läsnä suunnittelussa, luonto läsnä kaikissa aluetyypeissä, hyvinvointi

7.

Kestävä: kestäviä valintoja tukevaa suunnittelua, kunnossapito, vastuunkanto

8.

Iloinen: yhteisö, joukkoon kuuluminen, välittämien, ympäristö ja arkkitehtuuri

9.

Yhteinen: kunnioitus, yhteisö, osallistava, omaksi koettu

10. Värikäs: ympäristö ja arkkitehtuuri
11. Viehättävä: vehreä ympäristö, kiinnostava, mahdollistava, kaunis ja kutsuva
12. Monimuotoinen: luonto läsnä, koti, salliva, eri asukas- ja ikäryhmät huomioon ottava
13. Yllättävä: ympäristö ja arkkitehtuuri

14. Kerroksellisuus: monipuolisuus, etenkin ajallisesti
15. Kirjava: monipuolisuus, etenkin arkkitehtonisesti

aktiivinen
AKTIIVINEN 1/2
•

Paljon harrastuksia ja palveluita alueelle, luonto ja kulkeminen helpoksi

•

Kivistössä tapahtuu paljon, pääsee ostoksille, liikkumaan, virkistäytymään, syömään
hyvin, kahvittelemaan, grillaamaan, tapaamaan ystäviä, seuraamaan jazz-keikkaa tai
ulkoilmaelokuvaa

•

Harrastuksia ja viihdettä

•

Liikuntapaikkoja

•

Paljon liikuntamahdollisuuksia, urheilukenttä, ulkotreenialue, uimahalli, tilava kuntosali

•

Aktiivinen, eli liikkujille urheilupaikkoja lisää!!! Pururatoja yms. lenkkimaastoja.
Espoossa 10 vuotta asuneena tämän hetkinen tilanne on täällä karmea.

•

Sitä Kivistö on nyt jo nuorille, mutta sitten he ovat vanhoja.

•

Paljon tekemiseen kannustavia toimintoja

•

Asukkaita kuunnellaan ja osallistetaan päätöksentekoon, sekä annetaan
mahdollisuuksia paikallisille järjestöille ja seuroille

•

Kivistö voisi olla jonkun asian, esim taiteiden, keskuspaikka. Esim. Kulttuurikeskus jossa
aidosti tapahtuu. Toisaalta myös paikallisyrittäjyys kunniaan ja kukoistukseen. Esim.
Kunnostus ja rakentaminen teemana. Kivistössä on tilaa, joten myös teollisuutta voisi
keskittää jollekin alalle. Voisi miettiä, millaista teollisuutta ja yrittäjyyttä alueelle
halutaan.

aktiivinen
AKTIIVINEN 2/2
•

Tapahtumia , liikunta paikkoja / harraste mahdollisuuksia.! Yms.

•

Yhteisöllistä tekemistä ja harrastuksia

•

Musiikki ja kulttuuritapahtumia.

•

Yhteisöllisyyttä tukevaa kaupunkirakentamista. Esim yleissauna, tiloja tapahtumille, torille
yms.

•

Urheilu ja lähiliikunta alueita, pyöräkaistoja ja pyöräteitä, aktiviteetteja.

•

Harrastus- ja kulttuurimahdollisuudet monipuoliset.

•

Saadaan ihmiset innostumaan yhteisestä toiminnasta ja pidetään yhdessä huolta
ympäristöstä

•

Paljon harrastusmahdollisuuksia

•

Aktiivinen kuvaa sitä että alueella järjestetään itse toimintaa ja annetaan paikallisten
yrittäjien järjestää toimintaa kaikille, ei siis vain lapsille. Aktiivinen kuva myös sitä että
alueella on mahdollista harrastaa ja tehdä eikä aina tarvitse lähteä muualle.

•

alue ei ole "nukkumalähiö"

vehreä
VEHREÄ 1/2
•

Eri tyyppisiä puistoja ja metsäalueita. Viljelymaaseutu. Vantaanjoki.

•

Reitit näiden yhdistämiseksi.

•

Vehreä kuvaa ekologista kestävyyttä, luonnon monimuotoisuutta; rakennetun ja
luonnonympäristön rinnakkaiseloa, vihreää, sujuvaa arkea.

•

Viheralueita ja paikkoja missä huilia.

•

Puistot, urheilukentät ja viheralueiden kunnossapito, ettei kaikki peittyisi rakentamisen alle.

•

Kasvien, puiden ja puistoteiden penkkeineen lisäksi jokunen pieni vesi-elementti

•

Monimuotoista luontoa, vettä, puita, puistoja, kukkia...

•

Luontoa ja ulkoilumahdollisuuksia säilytetään asutuksen välissä. Ulkoilureittejä Keimolaan ja
Vantaanjoen rantaan kehitetään.

•

Puita, pensaita, kukkia, ruohoa, metsää, puistoja

•

LUONTO.

•

Vihreää puistoaluetta tulee olla! Lisäksi ehdottomasti tehtävä ulkoilumaastot, eli kuntoradat!!

•

Runsaat istutukset, omenapuita ja marjapensaita

•

Puistoja, viheralueita, puita, kukkia

•

Kaunista, leveät kulkutiet, joita reunustavat lehmukset. Laadukasta ja vehreää, siistiä
asumista. Romunkerääjänaapurit kuriin. Ei romunsäilytystä kaupunkialueella, ei kontteja,
ruostuvia koneita (kuten traktoreita), lautakasoja yms. Virkistäytymisalueita myös vapaaaikaan, esim. Maauimala.

vehreä
VEHREÄ 2/2
•

Pidetään ympäröivä luonto osana ja jatkeena Kivistölle.

•

Kuitenkin unohtamatta vihreyttä, vehreyttä ja kasvillisuutta jota saisi olla runsaasti enemmän jo
tällä hetkellä. Mahdollisimman viihtyisä ja 'terveen' näköinen kaupungin osa joka ei ole
'betonihelvetti'.

•

Paljon kasvillisuutta, puisto-alueita

•

Tarvitaan hyvät kulkuyhteydet niin autolla, kävellen, pyörällä, rattailla kuin julkisilla. Mutta kasvistoa
tulisi silti olla mahdollisimman paljon. Tien vierustat puilla, pensailla tai vähintäänkin nurmikolla
vuoratut.

•

Puistoja metsää ja viheralueita vaalittava. Ei liian tiivistä rakentamista.

•

Paljon puistoja ja istutuksia

•

Samaa kuin edellisessä vastauksessa. (Jättäkää metsät metsiksi! Karsitut metsät näyttävät
luonnottomilta ja tuuli kaataa riu'ut mitkä on jätetty pystyyn.)

•

Ikkunasta kun katsoo näkee puita ja Nurmea eikä vain viereistä kerrostalon ikkunaa

•

Ei rakenneta taloa talon viereen vaan niin että kunnioitetaan yksityisyyttäkin jonkin verran. On
metsiä, polkuja, puutarhoja, kukkia, kukkaistutuksia, peltoa. Maalaisseutua niin kuin täällä on ollu
aina. Ei kaupugistuta liikaa vaan sopivassa määrin.

monipuolinen 1/2
•

monipuolisuus ottaa huomioon sekä keskustan että muut alueet, eri tavat
tehdä työtä, asua ja liikkua.

•

Kaikille kaikkea. Lapsiperheille, vanhuksille ja kaikille toimintaa. Mm.
Kansalaisopistoa ja temppukerhoa..

•

Monipuolisia liikunta ja ostos mahdollisuuksia. Rauhallista asumista hyvällä
alueella.

•

Kivistöstä on moneksi: asuntoja, muuta majoitustilaa esim. hotelli,
monipuolinen valikoima julkisia ja yksityisiä palveluita, vehreyttä ja
toisaalta värikästä rakennuskantaa

•

Mahdollisuus harrastaa, liikkua, nauttia luonnosta ja hyvistä uudenlaisista
palveluista, lapsiystävällinen ja toimiva.

•

Erilaisia kauppoja, ravintoloita, viihdykkeitä yms omaava.

•

Paljon erilaisia yrityksiä ja tapahtumia

•

Löytyisi valinnanvaraa niin ulkoiluun, ruokailuun kuin ajanviettoon.

•

Alueella on lähes kaikki normaaliin päivittäiseen elämään tarvittava ja hyvät
joukkoliikenneyhteydet työssä muualla käyville.

•

Paljon palveluja ja aktiviteettejä

monipuolinen 2/2
•

Monipuolista tekemistä sisällä ja ulkona, aktivoida ihmiset liikkeelle. Urheilua, kulttuuria
jne.

•

Monipuolinen asutukseltaan sekä väestöltään.

•

Että tästä metsässä olevasta alueesta ei yritetä tehdä ylivihreää autotonta aluetta. 1 junaasemalle ei pelasta ketään auton tarpeella. Siksi me tarvitsemme myös pysäköintialueita.

•

Ei ole tällä hetkellä monipuolinen kun autolla ei voi tulla paikalle

•

Hyvät palvelut ja ikäihmiset huomioon ottava

•

laaja kirjo tekemisen mahdollisuuksia niin lapsille, nuorille kuin aikuisille

•

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kuten paikka jossa pelata tennistä ja sulkapalloa,
uimahalli, sisäleikkipaikka, urheilukenttä sekä hyvät harrastus mahdollisuudet sekä
nuorisotalo ja hyvät yleispalvelut sekä kirjasto.

•

Monipuolinen myös kuvaa että on paljon erilaisia palveluita, kirjastoa, uimahallia yms

•

Paljon erilaisia toimintoja kaikkien ikäluokkien tarpeisiin

•

Monipuoliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet

•

Alueella monipuolisesti erilaisia tunnelmia ja vaihtelevia tilaelämyksiä.

elävä 1/2
•

Elämää päivällä ja illalla, ei mikään nukkumalähiö

•

Paljon ihmisiä, turisteja vetävä kaupungin osa jossa on menoa pitkälle iltaan.

•

On palveluita ja aktiviteetteja, jotka mahdollistavat ajanvieton paikallisesti
eikä alue ole nukkumalähiö.

•

Musiikkia ja tapahtumia , markkinoita, myyjäisiä

•

Aktiivista elämää: vapaa-aikaa, työntekoa, yhteisiä kohtaamispaikkoja kaiken
ikäisille, talkoita.

•

Asukkaan hyvä tulla kotiin, naapurit tervehtivät toisiaan, apua voi pyytää ja
saada jos tarvitsee, eri ikäisillä ihmisillä mielekästä asumista ja
harrastusmahdollisuuksia, luonto lähellä eikä kaikkea maa-alaa ole käytetty
rakentamiseen, luonto kosketeltavissa

•

Elävä maaseutu.

•

saadaan palvelut ja ihmiset samaan paikkaan toivottavasti myös työpaikkoja
lähiseudulle, jotta vältyttäisi nukkumalähiöltä

•

Ihmisiä ja eläimiä ja kasveja, kaikenlaista elollista kivien lisäksi

•

Palveluita, tapahtumia, sujuva julkinen liikenne ja pyöräreitistö.

•

Palveluita

•

Tapahtumia ja tekemistä kaiken ikäisille Kivistöläisille.

elävä 2/2
•

Elävä: Tapahtumia, ihmisiä ja kokoontumismahdollisuuksia kaiken ikäisille!
Iloa, valoa, taidetta ja energiaa siinä mitä tehdään. Otetaan mallia pizzeria
Limonesta ja Kivistön k-marketin omistajasta ja palvellaan jokainen asiakas
erinomaisesti!

•

Siellä nukataan ja työskennellään, tehdään ja harrastetaan.

•

Monia tapahtumia, kirppiksiä ja kyläjuhlia. Kaikki palvelut saatavilla.
Erityisesti laadukas ravintolatarjonta. Lisäksi useita urheilumahdollisuuksia
pitäisi olla. Nyt tarjonta säälittävää. Tämä pitäisi kyllä tapahtua hieman
nopeammin kuin 25 vuodessa. Muuten pakko muuttaa pois.

•

Paljon tapahtumia ja toimintaa yhdessä

•

Eri ikäisiä ihmisiä asumassa, toimivat palvelut lähellä

•

Elävä Kivistö on paikka jossa on kivijalkamyymälöitä, kahviloita, palveluita,
tapahtumia ja tekemistä kaikille ja tänne tullaan myös muualta.

•

Ihmisiä kulkee, toimii, työskentelee ja asuu Kivistössä.

onnellinen
ONNELLINEN
•

Turvallinen paikka asua ja sitä kautta onnellisia ihmisiä

•

Riittävästi harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Päättäjien halu
kuunnella asukkaiden toiveita ja jopa toteuttaa joitakin

•

Ympäristöstä pidetään huolta. On penkkejä missä istua ja puistoja.

•

Turvallinen. Ei häiriökäyttäytymistä

•

Rauhallista, turvallista ja muita huomioon ottava asumista.

•

Palvelut lähellä, auttaa ihmisiä sopeutumaan, iloiset yhteisölliset ihmiset onnellisuusprosentti kasvaa.

•

Huolehditaan mahdollisimman hyvin ettei pääse syntymään uudelle
asuinalueelle tyypillisiä lieveilmiöitä. Pidetään nuorista huolta tarjoamalla
heille monipuolista toimintaa ja harrastuksia myös varhaista tukea helposti
uudesta terveyskeskuksesta. Huolehditaan niin lapsille, työikäisille kuin
vanhuksillekin monipuolisista palveluista.

•

Tasa-painoisia ihmisiä, taidetta ja elämyksiä.

•

Leppoisa ja turvallinen ilmapiiri.

•

Täällä olisi turvallista jokaisen liikkua rauhassa. Lapsilla olisi ikäistänsä
seuraa.

•

Asukkailla hyvä ja turvallinen olla

vihreä
VIHREÄ
•

Vihreys on todistetusti hyväksi ihmisen terveydelle. Puut ja pensaat lisäävät viihtyisyyttä ja
läheisyyttä luontoon. Niiden lomassa on myös mukava liikkua. Kannatan metsien säästämistä
ja uusien kasvien istuttamista!

•

Puistot ja ulkoilualueet ovat kivistöläisten henkireikä ja urbaanin maiseman vastapaino

•

riittävästi kasvillisuutta tiiviin kaupungin ohessa

•

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot johdattelevia. Niistä selviää jo tavoitetila.
Rauhattomuuden, ilkivallan, varkauksien, turvattomuuden, huumeiden ja muiden Päihteiden
käytön sekä lastensuojelutarpeen lisääntyminen. Alue on jo pilattu!

•

Puistoja

•

Puistoalueita ja metsää ei koskaan voi olla liikaa.

•

LUONTO.

•

Arvostetaan luontoa ja tuodaan se mukaan suunnitteluun.

•

Metsiä ja puistoja tarvitaan paljon.

•

Lisää istutuksia, puistoja, kävelyteitä. Ei ole syytä kaataa kaikkea metsää ja asfaltoida
kaikkea.

•

Muistetaan viheralueet rakentamisen lomassa. Luonto lisää hyvinvointia!

•

Jättäkää metsät metsiksi! Karsitut metsät näyttävät luonnottomilta ja tuuli kaataa riu'ut
mitkä on jätetty pystyyn.

•

Paljon viheralueita

•

Luontoa ja hyötykasveja myös keskustassa

•

Metsää ja puistoja

•

Luontoa paljon ympärillä.

kestävä
KESTÄVÄ
•

Asunnot toivottavasti rakennetaan niin että ovat pystyssä vielä 100 vuoden
kuluttuakin eikä ympäristö olisi niin huonossa hapessa ettei voida nähdä enää
lehtien puhkeavan puihin ja kukkien kukkivan.

•

Itselleni on tärkeää, että rakennettaessa ja autoillessa mietitään nykyhetken lisäksi
tulevaisuutta: kuinka valintamme vaikuttavat siihen maailmaan, jossa me elämme
myöhemminkin. Juna-asema ja kannustaminen pyöräilyyn ovat mielestäni olleet
mainioita asioita. En halua, että kotikylääni tuhotaan; sen voi välttää
suunnittelemalla ja toimimalla tehokkaasti.

•

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys tulisi huomioida rakentamisessa.

•

On tilaa myös autoille ja niitä parkkipaikkoja myös vieraille.

•

Kestäviä ratkaisuja esim. Parkkipaikkoja lisää

•

Kestävä kehitys huomioitu materiaaleissa ja kestävä elämäntapa asukkaalle
mahdollisimman helppo

•

Ei mitään väliaikaisratkaisuja

•

Kierrätysmahdollisuudet kunnossa, julkinen liikenne toimii, pyöräteitä sopivasti ja
toki palvelut lähellä.

•

Sellaista mitä ei saa heti rikottua, muutenkin pitemmän tähtäimen juttuja.

•

Rakennettu kestämään aikaa, rakennettu ajatellen tulevaisuutta, kestää kasvua ja
vanhenemista. Helposti uudistuva.

•

Toimintaedellytykset yritystoiminnalle

iloinen
•

Ihmiset ovat avuliaita ja yhteisöllisiä.

•

Tervehditään toisiamme, välitetään naapureistamme

•

Ihmisiä, kohtaamisia, hyvää tuulta

•

Leikkipaikkoja lapsille, liikuntamahdollisuuksia, kokoontumispaikkoja sisällä ja
ulkona, juhlia, tapahtumia, puistomusiikkia, ääntä, naurua, iloa, mutta ei jatkuvaa
stressaavaa hälinää ja liikennettä.

•

Palvelut kohdallaan, iloiset ja viihtyvät ihmiset

•

Ihmiset saisivat olla avoimempia ja iloisempia. Muutto Helsingistä Kivistöön on
ollut shokki, ihmiset ovat todella tympeitä, heihin ei saa kontaktia, poikkeuksia
tietenkin löytyy mutta yleisilme on tuo.

•

Positiivinen ilmapiiri

•

Elämää positiivisella asenteella, yhdessä tekemistä ja suvaitsevaisuutta.

•

Esityksiä , kahviloita

•

Hyvän mielen ja tuulen, aktiivisen elämän paikka.

•

alue on turvallinen ja rauhallinen

yhteinen
YHTEINEN
•

Ottaa huomioon eri alueiden asukkaat, eri aikatasot ja taakanjaon.

•

Ehjä, paikoista pidetään huolta. Rikkinäiset asiat korjataan heti. Graffitit poistetaan tai
maalataan päälle. Siisti

•

Kivistössä me asukkaat moikkaamme vastaantulijaa, autamme naapuria ja
keskustelemme jokaiseen vaikuttavista asioista. Meitä on paljon ja moneen junaan,
mutta yhteistyöllä pääsemme pitkälle!

•

Mahdollisimman monen kokiessa alueen yhteiseksi, pahanteko ja töhriminen
oletettavasti on vähäisempää. Liika vuokratalojen rakentaminen romuttaa ajatuksen,
koska asukkaiden vaihtuvuus on suuri

•

Kaikkea pitäisi olla jonne pääsee myös autolla. tällä hetkellä ei mihinkään

•

Yhteisiä tiloja ja kaikille avoimia tapahtumia. Kaiken ikäiset ja -taustaiset ihmiset
yhdessä.

•

Tekemistä, näkemistä ja kokemista kaiken ikäisille. Konsepteja jotka yhdistää ihmisiä,
jotka eivät vielä tunne!

•

Moderni kylä

•

Yhteisöllinen, asukkaiden ja paikallisten toimijoiden omakseen kokema, osallistava

•

Kunnioitetaan ympäristöä, toisia asukkaita ja yhteisöä. Ei roskata luontoa, kerätään
koirankakat, ei tehdä graffiitteja sopimattomiin paikkoihin, ei tehdä ilkivaltaa
rikkomalla bussipysäkkien laseja tai murtauduta toisten kellarikoppeihin jne. sekä
pidetään paikat siisteinä juna-asema, kauppakeskus. Kaikille hyvä paikka elää. Ei
rikollisuutta.

värikäs
VÄRIKÄS
•

Taidetta katukuvaan

•

Kivistön uuteen keskustaan on jo onnistuttu rakentamaan useita tylsän ruskeita
laatikkotaloja. Ei näitä enää yhtään enempää! Haluan Kivistön erottuvan muusta
suomalaisesta rakentamisesta raikkailla ja värikkäillä taloilla. Rohkeutta
suunnitteluun paljon lisää.

•

Tyylikkään värikkäitä kortteleita, korttelitaidetta, muraaleja

•

Talojen väritys, tapahtumarikkaus

•

Väriä elämään / silmälle.

•

Värikkäät talot ja kaunis ympäristö

Muu,
MUU,mikä?
MIKÄ
•

AUTOYSTÄVÄLLINEN Runsaasti parkkitilaa. Kaikilla liikennevälineillä pääsee liikkumaan
vaivatta. Kevytliikenne erotettu turvalliseen väyläänsä. Suorat bussit

•

ERILAINEN Kivistön tulee erottautua arkkitehtuuriltaan ja suunnittelultaan muista
suomalaisista lähiöistä/kaupunkikeskuksista. Sitähän Kivistössä on lähdetty
hakemaankin, mutta ihan liian vaisusti. Kivistön keskusta tulee myös rohkeasti
rakentaa tiiviiksi ja korkeaksi. Kivistön keskustan reunoilta löytyy kyllä väljempää
asumistilaa sitä haluaville.

•

LIIAN TÄYNNÄ Mitä enemmän Kivistöön on rakennettu ja suunniteltu, sitä vähemmän
täällä on yhteisöllisyyttä, iloisuutta ja ymmärrystä. Nyt vältän koko Kivistön ns.
keskustaa, vaikka olen sentään nuori ihminen (alle 30).

•

RAUHALLINEN Ei liikaa hömpötyksiä ja ihmisiä.

•

RAUHALLINEN JA TURVALLINEN Kivistö pitää jättää turvalliseksi asuinalueeksi mitä se
on ollut lapsuuteni ajan 90 luvulla.

•

TURVALLINEN Kivistöstä on tullut parissa vuodessa turvaton. Ryöstelyä joka puolella
(ml. oma häkkivarasto) eikä mitään tunnu tapahtuvan asialle. Poliiseja näkee liian
harvoin. Mopopoikien jatkuva rällästäminen puistojen hiekkateillä ei myöskään luo
turvallisuuden tunnetta.

•

TURVALLINEN Toivottavasti alue pysyy viihtyisänä eikä muutu lähiöksi vuosien
kuluttua, vaikka on radanvarrella. Rikollisuus ja Afrikan maista tulevat asukkaat ovat
pahasta.

•

UNIIKKI Kivistöstä tekee uniikin kaupunkilaisten yhteisen tilan ja olohuoneen
jatkuminen, kaupunginosan moninaiset juoksukisat ja puutarhurikilpailut. Kivistössä
voi majoittua myös lähellä lentokenttää hyvien palveluiden ja puutarhamaisen luonnon
lähellä. Kivistössä on taidetta ja elämyksiä jokaiselle aistille.

viehättävä
VIEHÄTTÄVÄ
•

Kauniita taloja ja pihoja. Kauniita puistoja ja kulkuväyliä.

•

Pientaloja, perheasuntoja

•

Paljon kasveja, puita, kukkia, istutuksia.

•

Siisti ja kaunis, vihreä, vehreä, iloinen, lapsiystävällinen, rauhallinen, suomalainen

•

Kaunis, valoisa, kiinnostava ympäristö

monimuotoinen
MONIMUOTOINEN
•

vanhaa kunnioittaen tehdään kaupunkimainen kaupunginosa, säästetään ja kehitetään
ihanaa luontoa lähiseudulla myös virkistyskäyttöön

•

Erilaisia tapoja asua ja olla, myös luonnon monimuotoisuus näkyy - ei pelkkää nurtsia ja
angervoa, vaan paljon lajeja ja jossain myös ryteikkömetsää

•

Monimuotoinen jo nyt. Rinnakkain vehreä omakoti-Kivistö ja Kivistö-city.

•

Vähän kaikille vähän kaikkea vauvasta vaariin. Toivottavasti on myös ostoskeskuksen
ulkopuolisia juttuja

•

Rakenteellisesti alue on toimiva kokonaisuus asumista, palveluja, harrastusmahdollisuuksia ja
välttämätöntä liikennettä.

yllättävä
•

Kivistö ei ole tasapaksu harmaiden laatikoiden lähiö, kulman takana saattaa olla jotain
yllättävää nähtävää

•

Ei ennalta arvattavissa, nurkan takana tai sisäpihalla voi olla jotain aivan muuta kuin
kulkija odottaa.

kirjava
VÄRIKÄS
•

Taloihin väriä, kuten nyt jo on. Ei muuteta suuntaa

•

Kirjava kuvaa sitä ettei tämä ole vain yhden ryhmän alue vaan että täältä löytyy
monipuolisesti palveluita ja tekemistä. Ei vain lapsiperheille vaan myös teineille, lapsien
vanhemmille, nuorille aikuisille.

kerroksellinen
KERROKSELLINEN
•

Eri tyyppisiä asuntoratkaisuja.

•

Ajan saatossa uutta ja vanhaa. Ei kerralla rakennettua.

