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Ison Omenan laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen  
peruskivi muurattiin 
 

Kauppakeskuslaajennukselle tavoitellaan platinatason LEED-
ympäristösertifikaattia.  
 
Espoon Matinkylässä sijaitsevan kauppakeskus Ison Omenan laajen-
nusosan ja sen alle sijoittuvan Matinkylän metroaseman liityntäliiken-
neterminaalin peruskivi muurattiin tänään 3.2. hankkeiden yhteisellä 
rakennustyömaalla järjestetyssä juhlassa. Sen järjestivät yhteistyössä 
kauppakeskuslaajennusta toteuttavat Citycon ja NCC sekä Länsimetro ja 
Espoon kaupunki. Tilaisuudessa piti juhlapuheen Eurooppa- ja ulko-
maankauppaministeri Alexander Stubb.  
 
Kauppakeskus Iso Omenan vuokrattava liikepinta-ala kasvaa viime ke-
sänä käynnistyneessä uudistus- ja laajennushankkeessa nykyisestä noin 
50 000 neliömetristä yli 75 000 neliömetriin. Länsimetron ensimmäi-
sen vaiheen pääteasema, liityntäliikenteen linja-autoterminaali ja liityn-
täpysäköintitaso sijoittuvat kauppakeskuksen alapuolelle. Niistä kaikista 
tulee suora yhteys kauppakeskukseen.  
 
Uudistetussa Isossa Omenassa on yli 200 erilaista liikettä ja palvelua. 
Viihtyisän kauppakeskuksen tarjonta kasvaa erityisesti muodin, viihty-
misen, hyvinvoinnin ja ravintoloiden sekä kahviloiden osalta. Laajen-
nusosaan sijoittuu myös Espoon kaupungin uudenlainen palvelutori, jo-
ka yhdistää samaan tilaan monenlaisia julkisia palveluita.  

 
- Kauppakeskuslaajennus ja tuleva metrokeskus on merkittävä alue-

rakentamisen hanke, jolla luodaan espoolaisille monipuolista kau-
punkikeskustaa sekä samalla koko pääkaupunkiseutua palveleva 
moderni kauppakeskus, jossa on helppo asioida. Hanke työllistää 
rakentamisen aikana keskimäärin tuhat henkilöä ja valmistuttuaan-
kin se on merkittävä työllistäjä, NCC Property Developmentin toimi-
tusjohtaja Tero Estovirta kertoo. 
 

- Tämä hanke on erinomainen esimerkki julkisten ja yksityisten pal-
veluiden menestyksellisestä yhdistämisestä. Kaikki osapuolet ja eri-
tyisesti asiakkaamme hyötyvät siitä, että yksityiset ja julkiset palve-
lut sijaitsevat yhdessä paikassa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä, 
Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi sanoo.  

 
Suomen ensimmäinen platinatason LEED-kauppakeskus 
 
Citycon ja NCC ovat ensimmäisinä Suomessa päättäneet hakea käynnis-
sä olevalle kauppakeskuksen laajennushankkeelle korkeinta, platinata-
son LEED-ympäristösertifikaattia.  
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U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-
sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään 
arviointiin rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristövaikutuksista.   
   
- Edellytykset LEED-sertifikaatille ovat vahvat, sillä Iso Omena sijait-

see erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien äärellä siellä, missä 
ihmiset asuvat ja käyvät töissä. Tämän lisäksi Isoon Omenaan asen-
netaan muun muassa 600 neliömetriä aurinkopaneeleita, viherkat-
to, vettä säästävät hanat ja käytäväalueille sekä autohalliin led-valot. 
Kaikki rakentamisaikainen jäte lajitellaan, sanoo Cityconin kehitys- 
ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas.  

 
Uudistunut kauppakeskus Iso Omena avataan kokonaisuudessaan ke-
väällä 2016, metroasemaan ja bussiterminaaliin liittyvät osat valmistu-
vat jo loppuvuodesta 2015 samanaikaisesti metron kanssa. 
 
- Matinkylän metrokeskuksesta ja kauppakeskus Ison Omenan ympä-

ristöstä on muodostumassa hyvää vauhtia koko alueen kaupunki-
keskus. Metrokeskuksen kolmanteen kerrokseen on tulossa kaupun-
gin Palvelutori, jonne sijoittuvat aluekirjasto, terveysasema, neuvo-
la, nuorisopoliklinikka ja kaupungin yhteispalvelupiste. Myös met-
rokeskuksen ympäristön tiestö paranee merkittävästi lähivuosina. 
Parhaillaan on menossa muun muassa Piispansillan leventäminen. 
Alueen rakentaminen toteutetaan siten, että tarvittavat yhteydet, ra-
kennukset ja palvelut ovat käytössä, kun metron liikennöinti alkaa 
vuoden 2016 alusta, Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko sanoo. 

 
 
 

Lisätietoja  NCC Property Development Oy, toimitusjohtaja Tero Estovirta, 
puh. 050 593 6194, tero.estovirta@ncc.fi 
Citycon Finland Oy, kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi  
puh.  041 456 3421, sanna.yliniemi@citycon.fi 
Citycon Oyj, kehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas,  
puh. 040 735 4997, marko.juhokas@citycon.fi 
Länsimetro Oy, hallituksen puheenjohtaja, Espoon kaupungin teknisen 
toimen johtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754, olavi.louko@espoo.fi 

 
 
 
NCC on yksi pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. Sen vuosittainen liikevaihto on  
n. 6,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 18 000. NCC-yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy, NCC Asuminen,  
NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy. NCC-yhtiöiden vuotuinen liikevaihto Suomessa on lähes miljardi 
euroa ja henkilöstömäärä noin 2900. www.ncc.fi 
 
NCC Property Development Oy vastaa NCC:n kiinteistökehitystoiminnasta. Sen palveluja ovat kiinteistökehitys-  
ja rakennuttamispalvelut, toimitilojen markkinointi ja vuokraus sekä kiinnostavien tuottokohteiden tarjoaminen  
sijoittaja-asiakkaille. 


