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  Alue 630901 

Nedre Gloms  
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kortteliin 64032 ravin-
tolatoimintaa nostamalla korttelin rakennusoikeutta ja lisäämällä alueelle uu-
sia pysäköintipaikkoja.  
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla © Espoo kaupunki 6/2020. 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Karvasmäessä Espoontien 
ja Nupurintien välisellä alueella. Suunnittelualue käsit-
tää korttelit 64032 ja 64033 sekä näiden välissä kul-
kevan Nedre Glomsin katualueen ja Espoontien, sekä 
osan korttelialueiden pohjoispuolella sijaitsevasta 
suojaviheralueesta (EV). Alue rajautuu lännestä ja 
pohjoisesta Glomsinjokeen sekä sen suoja-aluee-
seen, etelästä Espoontien katualueeseen ja idästä 
Turuntien katualueeseen ja Kehä III:n liikennealuee-
seen. Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tar-
kentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Historiallisen Kuninkaantien varrella sijaitseva Gloms-
byn kylä (myöhempi suomennos Lommila) on yksi 
Espoon vanhimmista kylänpaikoista ja se on tunnettu 
jo 1490-luvulla. Suunnittelualueella (korttelissa 
64032) sijaitsee kaksi suojeltua rakennusta, joista toi-
nen, Nedre Glomsin päärakennus, on yksi Espoon 
harvoista 1700-luvun alkupuolella rakennetuista 
asuinrakennuksista. Toinen alueella sijaitsevista 
asuinrakennuksista on rakennettu 1800-luvulla. Mo-
lemmat rakennukset on suojeltu voimassa olevassa 
asemakaavassa. Alueella sijaitsevat asuinrakennuk-
set ovat huonossa kunnossa ja alueen pihapiiri on re-
hevöitynyt. Korttelialueella sijaitsee myös tyhjä raken-
nuspaikka, johon on tarkoitus sijoittaa 
ravintolatoimintaa.  
 
Korttelin 64032 pysäköintipaikat on suunniteltu voi-
massa olevassa asemakaavassa toteutettavaksi kort-
telin pohjoisreunaan. Nedre Glomsin risteysalue on 
kuitenkin toteutunut suunniteltua etelämmäs, jolloin 
pysäköintipaikat eivät enää mahdu suunniteltuun 
paikkaansa ja niille tutkitaan uusi paikka asemakaa-
van muutoksen yhteydessä. 
 
Korttelissa 64033 sijaitsee tällä hetkellä Motonetin lii-
kekeskus ja sitä palvelevat pysäköintialueet. Pysä-
köintialueen laajennukseksi suunniteltu alue, Mo-
tonetin ja suojeltujen rakennusten välissä on tällä 
hetkellä hiekkakenttää, jossa sijaitsee jätevesipump-
paamo. Kulku korttelialueille tapahtuu Nedre Glomsin 
katualueen kautta. Alueen länsipuolella virtaa Glom-
sinjoen virtavesi ja eteläpuolella kulkee vilkkaasti lii-
kennöity Espoontie, jonka liikennemäärä vuonna 
2019 oli noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.  
 
Maanomistus 
Korttelin 64032 sekä ympäröivät katu- ja virkistysalu-
eet omistaa Espoon kaupunki. Korttelin 64033 omis-
taa Broman Group Kiinteistöt Oy. 
 

 
Kuva: Maanomistuskartta (kaupungin omistamat maa-alueet vaa-
leanpunaisella). Espoon kaupunki 6/2020. 

 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) suunnittelualue on osoitettu taajamatoi-
mintojen alueeksi. Taajamatoimintojen alueelle osoi-
tetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asu-
miseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin 
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Alu-
een länsipuolelle on varattu seudullinen vähittäiskau-
pan suuryksikkö (Lommila) ja alueen eteläpuolella si-
jaitsee Espoonjokilaakson valtakunnallisesti 
merkittävä maisema-alue. 
 
Alueella on vireillä uusi maakuntakaava (Uusimaa-
kaava 2050), jonka kaavaehdotus oli nähtävillä 
8.10.-8.11.2019. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue 
sijoittuu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. 
Aluetta kehitetään tiiviinä asumisen, työpaikkojen ja 
palveluiden alueena. Alueen länsipuolelle on osoitettu 
kaupan alue sekä joukkoliikenteen vaihtopaikka 
(Lommila). Alueen eteläpuolella sijaitsee Espoonjoen 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.  
 

 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Uu-
denmaanliiton karttapalvelu 6/2020) 
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  Espoon pohjoisosien yleiskaavassa, osa I (lainvoi-
mainen 1997) alue on varattu yhdyskuntateknisen 
huollon alueeksi (ET). Alue varataan ensisijaisesti yh-
dyskuntateknisen huollon toimitiloja ja laitteita varten. 
Alue rajautuu pohjoisesta virkistysalueeseen (V), 
jonka läpi kulkee virkistysyhteystarve (Keskuspuisto-
Nuuksio). Muilta osin alue rajautuu yleiskaavan mu-
kaisiin tie- ja katualueisiin. 

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava-
ehdotuksen nähtäville 18.5.2020 ja se on tulossa 
nähtäville syksyn 2020 aikana. Kaupunginhallituksen 
nähtäville hyväksytyssä yleiskaavaehdotuksessa alue 
on elinkeinoelämän aluetta (TP). Aluetta kehitetään 
monipuolisten työpaikkatoimintojen sekä ympäristö-
häiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alu-
eena. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu myös 
Glomsånjokea pitkin kulkeva virkistysyhteystarve. 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

 
Kuva: Ote kaupunginhallituksen 18.5.2020 hyväksymästä 
yleiskaavaehdotuksesta. 

Alueella on voimassa 630900 Nedre Gloms asema-
kaava (lainvoimainen 10.10.2012). Kortteli 64032 on 
osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla 
ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää (P-1/S). Alu-
eella saa sijaita julkisia ja/tai yksityisiä palveluita, kut-
tuuri-, kokoontumis-, näyttely- ja työtiloja sekä niitä 
palvelevia liiketiloja. Alueelle ei saa sijoittaa hoito- tai 
oppilaistoksiin liittyviä palveluita. Uusien rakennusten 
julkisivut, rakennusmateriaalit, väritys ja mittasuhteet 
on sovitettava yhteen kohdemerkinnällä suojeltavaksi 
osoitettujen rakennusten kanssa. Alueella sijaitsee 
kaksi suojeltu rakennusta (sr-1) ja yksi rakentamaton 
rakennusala. Korttelin kokonaisrakennusoikeudeksi 
on osoitettu 470 k-m2 ja rakennusten suurin sallittu 
kerrosluku on yksi-kaksi (I-II). Nedre Glomsin -tilan pi-
hapiirille on osoitettu merkintä (t-2), joka velvoittaa pi-
hapiirin kasvillisuuden säilyttämisen ja kieltää pysä-
köintipaikkojen rakentamisen.  

Kortteli 64033 on osoitettu liikerakennusten kortteli-
alueeksi (KL-1). Alueelle saa rakentaa erikoiskaupan 
myymälätiloja sekä ravintola- ja vapaa-ajantoimintaa 
palvelevia tiloja. Korttelin kokonaisrakennusoikeu-
deksi on osoitettu 5 200 k-m2 ja rakennuksen suurin 
sallittu kerrosluku on yksi-kaksi (I-II). Lisäksi rakenta-
misen korkeutta on ohjattu vesikaton korkeusluvuilla. 
 
Korttelit rajautuvat suojaviheralueeseen (EV). Laajen-
nettavan pysäköintialueen kohdalle on varattu ohjeel-
linen alue hulevesien käsittelyä varten ja ohjeellinen 
ulkoilureitin varaus. Glomsånjoen molemmin puolin 
kulkee alueen osa, jolla olemassa oleva jokea reu-
nustava puusto tulee säilyttää. Kortteli 64032 ja osa 
suojaviheralueesta on osoitettu muinaisjäännösalu-
eeksi (sm). 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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  Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutoshakemukset ovat saapuneet 
3.4.2020 ja 1.6.2020 kortteleiden 64032 ja 64033 
maanomistajilta. Kaavamuutoksen hakijat maksavat 
kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 
Asemakaavan muutos ei edellytä maankäyttösopi-
musta (MRL 91b §).  

 
 
 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa ravintolan toteutuminen lisäämällä pysäköintipaik-
koja suunnittelualueelle. Pysäköintipaikat tulevat pal-
velemaan korttelia 64032 ja mahdollistavat sen 
käyttötarkoituksen mukaisen toteutumisen. Korttelin 
toteuttaminen voimassa olevan asemakaavan poh-
jalta ei onnistu, koska korttelille suunniteltu pysäköin-
tialue sijaitsee toteutuneen Nedre Glomsin liittymäalu-
een kohdalla. Liittymäalue on toteutunut 
asemakaavasta suunniteltua etelämmäs ja vienyt ti-
laa korttelin pysäköintialueelta. Asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on todeta Nedre Glomsin risteys-
alueen nykytilanne ja mahdollistaa 
pysäköintipaikkojen toteutuminen uuteen paikkaan, 
korttelin luoteispuolelle. 
 
Asemakaavan muutoksella myös nostetaan korttelin 
64032 rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden nostolla 
mahdollistetaan ravintolatoiminnan vaatimien tilojen 
toteutuminen alueelle. Alueelle sijoittuvan ravinto-
layrittäjän tavoitteena on kunnostaa alueen suojelura-
kennukset uuteen käyttöön ja niihin on tavoitteena 
saada mm. käsityöläis- ja keramiikkapajatoimintaa 
sekä sesonkimyymälä.  
 
Suunnittelussa huomioidaan alueen rakennushistori-
alliset arvot, Glomsånjoen luontoarvot, sekä alueen 
mahdolliset kiinteät muinaisjäännökset. Asemakaa-
vassa myös tutkitaan suunnittelualueen, sekä yleisten 
alueiden hulevesien käsittelyä ja Espoontien liikenne-
järjestelyjä. 
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkei-
nojaos (EKYJ) myönsi suunnitteluvarauksen 
10.9.2018 Foodworld Oy:lle korttelin 64032 ravintola-
hankkeen sekä suojeltujen rakennusten suunnittelua 
ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten 
31.5.2019 saakka. Suunnitteluvarausta jatkettiin 
EKYJ:n päätöksellä 6.5.2019. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan uusi pysäköintialue 
sijoitetaan korttelin 64032 luoteispuolella sijaitsevalle 
suojaviheralueelle (EV), joka toimii tällä hetkellä käyt-
tämättömänä hiekkakenttänä. Osa uusista pysäköinti-
paikosta sijoitetaan myös korttelin 64032 alueelle, 
Nedre Glomsin katualueen viereen. Pysäköintipaik-
koja on mahdollisuus sijoittaa alueelle alustavan tar-
kastelun mukaan noin 40-50.  
 

 
Uudelle pysäköintialueelle on tutkittu kolme erilaista 
toteutusvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
pysäköintialueelle kuljetaan kahden liittymän kautta, 
jolloin alue toimii läpiajettavana. Pysäköintialue on ra-
jattu kadun suuntaan istutettavilla alueilla, jolloin py-
säköintialue sijoittuu melko lähelle alueen suojeltuja 
rakennuksia. Toisessa vaihtoehdossa suojeltujen ra-
kennusten ja pysäköintialueen väliin on jätetty enem-
män tilaa, jolloin kadun puoleisia istutusalueita on en-
simmäistä vaihtoehtoa vähemmän. Kolmannessa 
vaihtoehdossa pysäköintialueelle kuljetaan pelkäs-
tään yhden liittymän kautta, eikä sille ole osoitettu 
ajoyhteyttä Motonetin tontin kautta. 
 
Alustavan suunnittelman mukaan uusi pysäköintialue 
muodostetaan asemakaavassa pysäköintiä palvele-
vaksi korttelialueeksi (LPA) ja sen pysäköintipaikat 
kohdistetaan korttelin 64032 käyttöön. Tavoitteena 
on, että paikat palvelisivat tulevaisuudessa myös vie-
ressä kulkevan ulkoilureitin käyttöä. Uusi pysäköinti-
alue sijoittuu nyt asemakaavan mukaiselle hulevesien 
viivyttämiseen varatulle alueelle (hule). Asemakaavan 
muutoksen yhteyssä tutkitaan yleisten alueiden, sekä 
korttelialueen hulevesien viivyttäminen ja laadullinen 
hallinta suojaviheralueen (EV) puolella. 
 
Ajoyhteys suunnittelualueelle tulee säilymään nykyti-
lanteen mukaisena Nedre Glomsin katualueen kautta. 
Nedre Glomsin liittymän paikka osoitetaan asema-
kaavassa toteutuneen tilanteen mukaisena ja Es-
poontien tulevat liikennejärjestelyt tutkitaan asema-
kaavan muutoksen yhteydessä liikenteen 
toimivuustarkastelun avulla. Alueelle sijoittuvan ravin-
tolan huoltoliikenteelle tutkitaan ajoyhteyttä myös 
suoraan Espoontieltä. Asemakaavan muutoksen yh-
teydessä myös tarkistetaan korttelin 64033 (Mo-
tonetin kortteli) rajoja suhteessa toteutuneeseen tilan-
teeseen ja Nedre Glomsin katualueeseen. Myös 
alueen läpi suunniteltuja jalankulun ja pyöräilyn -yh-
teyksiä tarkastellaan.  
 
Alustavan suunnitelman mukaan korttelin 64032 ra-
kennusoikeutta nostetaan 200-250 k-m2, joka mah-
dollistaa uuden ravintolan toteutumisen korttelin tyh-
jälle rakennusalalle. Ravintolarakennukselle on 
esitetty kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa. Ensimmäi-
sessä vaihtoehdossa ravintolarakennus muodostuu 
kahdesta siivestä, jotka haarautuvat pohjoisen suun-
taan. Toisessa vaihtoehdossa rakennusmassa on en-
simmäistä yksinkertaistetumpi ja huoltoliittymän paik-
kaa on esitetty hieman pohjoisen suuntaan. 
Molemmissa vaihtoehdoissa rakennusta on tutkittu 
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  laajennettavaksi hieman luonteen suuntaan voimassa 
olevan asemakaavan rakennusalaan verratuna. 
Suunnitelmissa on tutkittu myös tontin laajentamista 
etelän suuntaan, mikä mahdollistaisi huoltoajon pa-
remman ja turvallisemman toteutumisen. Alueen 
maastokäyntien perusteella laajennettavilla alueilla ei 
ole kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittä-
viä arvoja tai kohteita.    
 
Korttelin 64033 rakennusoikeus säilyy voimassa ole-
van asemakaavan mukaisena. Asemakaavan muu-
toksen kokonaisrakennusoikeus on n. 5 800 k-m2, 
josta uuden ravintolan osuus on 450-500 k-m2.  
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 

vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat korttelit 
64032 ja 64033 sekä näiden lähiympäristö. Vaikutus-
arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen kaa-
voituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvitta-
essa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille 
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Olemassa olevia 
selvityksiä ovat mm: 
 

- Nedre Gloms lausunto kulttuurihistoriallisista 
arvoista, 2016 

- Lommilan kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, 2013 

- Lommilan liikenteen toimivuustarkastelu, 
2009 

- Nedre Gloms meluselvitys, 2009 
- Nedre Gloms maisema- ja hulevesisuunni-

telma, 2010 
- Purohyrräselvitys, 2009 
- Lommilan luontotyyppiselvitys, 2008 
- Lommilan liito-orava- ja kasvillisuusselvitys, 

2006
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis-
ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.  
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

►Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmiste-

luun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
29.6.-25.8.2020  
 
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 25.8.2020 klo 
15.45 mennessä osoitteella:  
Kaupungin kirjaamo 
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI  
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.   
 
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppa-
keskus Entresse.  Kaavan nimi, asia- ja aluenu-
mero (Nedre Gloms, 1559/2020, alue 630901) on 
mainittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
keväällä 2020.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Miika Ruokonen, p. 043 823 6863 
Jenny Asanti (maisemasuunnittelu), p. 046 824 4837 
Markus Pasanen (liikennesuunnittelu),  
p. 043 824 7351 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 
 

 
Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 15.6.2020 
 
Torsti Hokkanen_____________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
 
Kuva-aineisto on laadittu yhteistyössä arkkitehtitoimisto Liark Oy:n ja Rakentajan insinööritoimisto Oy:n 
kanssa. 

 

 
Kuva: Havainnekuva VE1 suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Uuden ravintolan rakennusoikeus on 465 k-m2 ja uudelle pysäköinti-
alueelle on osoitettu 50 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialue on rajattu istutuskaistojen avulla. 
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Kuva: Havainnekuva VE2 suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Uuden ravintolan rakennusoikeus on 465 k-m2 ja uudelle pysäköinti-
alueelle on osoitettu 50 pysäköintipaikkaa. Uusi pysäköintialue sijoittuu kiinni Nedre Glomsin katualueeseen, jolloin se mahdollistaa enem-
män tilaa suojelurakennuksen eteen. 
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Kuva: Havainnekuva VE3 suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä. Uuden ravintolan rakennusoikeus on 490 k-m2 ja uudelle pysäköinti-
alueelle on osoitettu 48 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialue on rajattu istutuskaistojen avulla. 
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Kuva: Alustavia visoituja julkisivukuvia uudesta ravintolasta. 
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Kuva: Alustavia visioituja julkisivukuvia uudesta ravintolasta. 
 
 


