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Alue 210900
Länsikorkee
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muutettavat kaavat: Tapiolan rakennuskaavat T1, T 8, T9, T12, T 15, T18 sekä Koivumankkaa 210801

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Länsikorkeen ja Kaskenkaatajan alueiden kaupunkirakenteen säi-
lyttäminen sekä alueilla olevien kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten
suojelu. Kaava-alueen koko on noin 48,6 hehtaaria.

Jousenkaaren koulun kortteliin tutkitaan uudisrakentamisen mahdollisuutta. Kelohongantien päiväkodin
korttelin käyttötarkoituksen muutosta selvitetään. Kaavoitusvaiheessa tutkitaan Kaskenkaatajantie 5:ltä
tullutta kaavamuutoshakemusta, joka sisältää lisärakentamistoiveen.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Länsikorkeen ja Jousen-
kaaren pysäköintiä ja jätehuollonjärjestelyjä on selvitetty. Kaavamuutos tehdään seuraten Tapiolan suoje-
lukaavojen periaatteita.

Alueen kaavaehdotusvaihe tehdään mahdollisesti kahdessa tai kolmessa osassa. Jaettuna kaavana Jou-
senkaaren koulun ja Kaskenkaatajan alueille annetaan myöhemmin uudet kaavanimet ja aluenumerot.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. © Espoo kaupunki 2015.

Asianumero   5282/10.02.03/2015
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti ortoilmakuvapohjalla. © Espoo kaupunki 2013.

LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan kaupallisen kes-
kuksen ja Pohjantien länsipuolella Merituulentien ja
Kalevalantien välisellä alueella. Alueen rajauksen
ulkopuolelle jäävät Ahertajankulman ja Ahertajankul-
ma II:n asemakaavat, jotka on hyväksytty 15.4.2002
ja 25.5.1994.

Tapiola edustaa sotien jälkeisen ajan korkealuokkais-
ta yhdyskuntasuunnittelua, joka sai jo syntyessään
osakseen laajaa kansainvälistä huomiota. Kiinnostus
on kohdistunut arkkitehtuuriin, maisemointiin, raken-
nusten ja maiseman väliseen suhteeseen, projektin
organisointiin, alueen toteutukseen ja sen ohjausjär-
jestelmään jne. Tapiolan vaikutus suomalaiseen lä-
hiörakentamiseen on ollut merkittävä. (Ote raportista
Tapiola huomenna.)

Kaava-alue on rakentunut pääosin vuosina 1957-
1965. Jousenkaaren koulu valmistui vuonna 1960.
Jousenkaaren päiväkoti on valmistunut vuonna 1991.

Tapiolan kaupunkikuvan ominaispiiteitä on kuvail-
tu Tapiolan vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja
hoidon suuntaviivat- oppaassa:

Kaupunkirakenne:

- Yhtenäisen suunnitteluihanteen mukainen
kokonaisuus

- Asumasolut, joilla kullakin on oma liikekes-
kus, koulu ja päiväkoti

- Luonnon, rakennetun maiseman ja rakennus-
ten sopusointuinen liittyminen toisiinsa

- Maisemaa jäsentävät rakentamattomiksi jäte-
tyt kalliometsät ja avoimet niittypuistot

Rakennusryhmät

- Rakennusten sijoittuminen hienovaraisesti
maastoon joko vapaamuotoisesti ryhmitellen
tai osittain suorakulmaiseen koordinaatistoon

- Avoimet korttelikokonaisuudet, asuntosiker-
mät

- Korkeaa ja matalaa rakentamista lomittain

Ulkotilat

- Luonnonläheisyys ja väljyys, luonnonele-
menttien runsaus kaupunkikuvassa

- Metsäluonnon ja puutarhan onnistunut yhdis-
täminen

- Alueita rajaavat rinnemetsiköt
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- Puistojen sarja - viheralueiden laajuus, yhte-
näisyys ja pitkät näkymät

Yksityiskohdat

- Yksinkertaiset vaatimattomat materiaalit ja
rakenteet korkeatasoisesti muotoiltuna

Alueen nykytilanne
Suunnittelualue sisältää asuinrakennuksia, katuja,
pysäköintialueita, puistoja, ja kaupallisia ja julkisia
palveluja. Alueen rakenne on hyvin säilynyt. Puistojen
ympäröimät kerrostalojen ja rivitalojen korttelit on
alkujaan rajattu pieniksi. Rakentaminen sijoittuu Jou-
senkaari - Länsikorkeen alueilla puuston suojaan
alarinteille ja puistoniittyjen reunoille. Poikkeuksena
ovat Länsikorkeen tornitalot ns. Taskumatit, jotka ovat
tärkeä osa Tapiolan silhuettia. Kaskenkaatajan alu-
eella rakennukset sijoittuvat myös tasaiseen maas-
toon. Kaupalliset palvelut on keskitetty Oravannahka-
torille.

Kaava-alueen länsilaidalla toimii Jousenkaaren koulu
ja Jousenkaaren päiväkoti. Koulun korttelissa olevat
asuinrakennukset ovat huonokuntoisia ja tyhjillään.
Erillinen päiväkoti Kelohongantiellä on myös tyhjil-
lään.

Vuonna 2001 tehdyn Tapiolan läntisten lähiöiden
rakennuskannan säilyneisyysinventoinnin mukaan
suurin osa rakennuksista oli hyvin alkuperäisyytensä
säilyneitä ja niissä on tehty vain vähäisiä muutoksia.

Maanomistus
Korttelialueet ovat Espoon kaupungin omistamia kou-
lun ja päiväkotien kortteleita lukuun ottamatta yksityi-
sessä omistuksessa. Katu- ja virkistysalueet omistaa
Espoon kaupunki.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu valtakunnallisten inven-
tointien mukaiseksi kulttuuriympäristöksi, kulttuurihis-
toriallisesti merkittäväksi alueeksi ja Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöminis-
teriössä 30.10.2014) alue on valtakunnallisesti merkit-
tävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelu-
määräys kuuluu: Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus
ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja
kulttuuriarvojen säilyminen.
Maakuntakaavaan on merkitty myös pääkaupunki-
seudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli (lila
linja) ja liikennetunneli (mustat katkoviivat).

Kuva: Ote kaavayhdistelmästä, hyväksytyt Uudenmaan maa-
kuntakaavat (lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 1/2014 ©
Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa
nro 744/MYY/06).

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaa-
va, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän,
Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai
lainvoiman vuonna 2010. Espoon eteläosien yleis-
kaavassa alue on varattu nykyisellään säilytettäväksi
asuntoalueeksi (A). Pystyraidoitettu alue on kaupun-
kikuvallisesti arvokas alue:” Kaupunkimaisema, jonka
rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kau-
punkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä
rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden
vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua
niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisar-
vojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden
ominaisluonteen säilymiseen.”

Asuntoalueiden lomassa on virkistysalue (V). Uudet
ja olennaisesti muuttuvat alueet on esitetty värittömä-
nä. ”Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunni-
telman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia alueita,
rakennuksia ja rakenteita” Virkistysalueen poikki kul-
kee maakaasulinja (k). Virkistysalueella kulkee virkis-
tysyhteys (pallokuvio).
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2014) © Espoon
kaupunki. (Alakuvassa kaava-alue rajattu punaisella.)

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (1/2016) © Espoo kaupunki.

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavoiksi
muutetut rakennuskaavat: (Rakennuskaavat on muu-
tettu asemakaavaksi MRL:n § 213 perusteella
1.1.2000.)
T 15, vahvistettu 8.2.1961: Koskee kortteleita osoit-
teissa Kaskenkaatajantien 16-22 ja 9 sekä korttelia
Viertopolun varrella, puistoa Kaskenkaatajantien var-
rella ja katualueita.
T 8, vahvistettu 24.8.1956: Koskee kortteleita osoit-
teissa Kaskenkaatajantien 1- 5 ja 2-10 ja 14 sekä
kortteleita Kytöpolun ja Miilupolun ja Viertopolun var-
rella, puistoja Kaskenkaatajantien varrella ja Miilupo-
lun itäpuolella sekä katualueita. Lisäksi kaava koskee
nimetöntä ja rakentamatonta katualuetta Kaskiniityn
pohjoisosassa.
T1, vahvistettu 4.2.1947. Koskee osaa Kaskiniittyä.
T9, koskee kortteleita osoitteissa Kaskenkaatajantie
12, Naavakalliontie 1, 2-4, Iltaruskontie 2-4, Jousen-
kaari 7 ja 9, Puhurinpolku 1- 6, Kelohongantie 2, kaa-
vassa nimeämättömiä puistoja Jousenkaaren varrella
ja kortteleiden välissä.
T12, vahvistettu 20.10.1958. Koskee Leppäkertuntien
varrella olevia kortteleita.
T18, vahvistettu 27.8.1962. Koskee kortteleita osoit-
teissa Kelohongantie 8-14 ja 3-11, Tornitaso 1-7,
Riistapolku 1-4, Oravannahkatori 1-3, Jousenkaari 11
ja 12, Kelohongantie 9, Merituulentie 5, Tykkitie 2-4,
Pohjantie 2-10, katualueita ja puistoja katujen varsilla
ja kortteleiden välissä.

Edellä lueteltujen kaavojen alueella on Espoon kau-
pungin rakennusjärjestyksen 2§ mukaisena rakenta-
mistapaohjeena voimassa Tapiolan vanhojen asunto-
alueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat -yleisohje
(2.11.2006).

Koivumankkaa 210801, vahvistettu 15.12.1987.
Koskee Jousenkaaren koulun ja päiväkodin korttelia.

Otaniemen -Tapiolan metrotunneli, hyväksytty
19.1.2009. Maanalainen kaava kulkee asemakaava-
alueen eteläreunassa.

Kaavamuutos tehdään seuraten Itäkartanon vuonna
2006 hyväksytyn suojelukaavan periaatteita: kulttuu-
rihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen vuoksi
rakennuksia ei saa purkaa ja kaupunkikuvallisesti
tärkeät katuympäristöt ja puistomaiset alueet säilyte-
tään.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-
kaisesti kaavoitustyössä tulee varmistaa, että valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon aluei-
denkäytön suunnittelun lähtökohtina. Museoviraston
selvitys "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY)" on tällainen valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi.
Tapiolan puutarhakaupunki on yksi selvityksessä
mainituista kulttuuriympäristöistä. Asemakaavan
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muutosalue sisältyy inventoinnin mukaiseen alueraja-
ukseen.

Kuva: Ote Museoviraston kartasta Tapiola,  Valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY.

Ote museoviraston valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) Tapiolan
kuvaustekstistä:
Tapiola on Suomessa laajin ja merkittävin esimerkki
toisen maailmansodan jälkeisestä lähiöiden ja asuin-
talojen suunnitteluideologiasta, jota uuden polven
suunnittelijat sovelsivat luodakseen kokonaan uuden
kaupunkiyksikön palveluineen ja työpaikkoineen.

Entisen Hagalundin kartanon maille 1950-luvulta läh-
tien rakennettu "new town" -tyyppinen avara ja vaihte-
leva puutarhakaupunki kuuluu kansainvälisen DO-
COMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan
suomalaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvun
lopulta 1970-luvulle. Tapiola käsittää yhteisen kes-
kustan ja sitä ympäröivät viheralueiden rajaamat lähi-
öt. Tapiolaksi on katsottu alueet, jotka perustuvat
alkuperäiseen Heikki von Hertzenin luomaan periaat-
teeseen. Sen mukaan kukin alue- ja rakennusryhmä-
kokonaisuus on annettu yhden arkkitehdin suunnitel-
tavaksi. Asemakaavallisesti keskeistä on maaston ja
luonnonympäristön huomioiminen sekä avoimet, Ot-
sonlahden rannoille jatkuvat laajat niityt ja viheralu-
eet. Asuintalojen piha-alueet liittyvät avoimina hoidet-
tuihin viheralueisiin. Korkeatasoisen rakennuskannan
joukossa maamerkkejä ovat mm. Ervin suunnittele-
mat Tapion torni ja Mäntytorni sekä Revellin suunnit-
telemat kerrostalot, ns. Taskumatit.

Tapiolan puutarhakaupunki on lisäksi yksi ympäris-
töministeriön selvityksessä määritellyistä Suomen
kansallismaisemista. Valitut 27 kansallismaisemaa
ilmentävät maamme eri osien edustavimpia luonnon-
ja kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemilla on voimakas
symboliarvo ja yleisesti tunnustettu merkitys kansalli-
sessa kulttuurissa, historiassa tai luontokuvassa.
Hallinnollista merkitystä kansallismaisemilla ei ole.

Aloite

Asemakaavan muutos tehdään Espoon kaupungin
aloitteesta.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Tavoitteena on nykytilanteen vakiinnuttaminen Jou-
senkaaren koulun korttelin mahdollista lisä- tai uudis-
rakentamista lukuun ottamatta. Alueella voimassa
olevat kaavat muutetaan vanhentuneilta osiltaan.

Kaavalla vahvistetaan nykytilanne. Kaavatyön lähtö-
kohtia ovat:

- Rakennusoikeus merkitään kaavaan toteutu-
neen rakennusoikeuden mukaan.

- Suojelutason määrittämiseksi alueiden ra-
kennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Suoje-
lumääräykset seuraavat Tapiolan muiden
suojelukaavojen määräyksiä.

- Katualuetta laajennetaan niin, että jokaisesta
korttelista on liittymä katuun, ei enää puiston
läpi.

- Tontteja laajennetaan niin, että jäteaitaukset
sijaitsevat tonteilla.

- Pysäköintinormi tarkistetaan säilytettävän
ympäristön ehdoilla.

- Nykyiset pysäköintialueet pyritään sovitta-
maan paremmin maastoon.

- Uusien pienien pysäköintialueiden sijoituksia
korttelialueille tutkitaan.

- Kaavassa osoitetaan avoimena säilytettävät
osat.

- Jousenkaaren koulun kortteliin tutkitaan uu-
disrakentamisen mahdollisuutta.

- Tutkitaan Kelohongantien päiväkodin korttelin
käyttötarkoituksen muutosta.

- Huomioidaan liito-oravien reitit.
- Huomioidaan oleva kunnallistekniikka.
- Kortteleiden pelastustiet ja hulevesiasiat tar-

kistetaan.

Kaavaan merkitään:
- puistoissa toteutuneet reitit, toteutuneet leik-

kipaikat, muuntamot.
- käytössä olevat puistojen, katujen ja aukioi-

den nimet.
- metrokuilu.
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Viranomaisneuvottelu
Asemakaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu
ennen ehdotusvaihetta.

Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset

Kuva: Rakennuskieltoalue KSL 17.3.2014 (1/2014) © Espoon
kaupunki.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.3.2010 aset-
taa MRL 53 § 1 mom:n mukaisen rakennuskiellon
Länsikorkee - Kaskenkaatajan alueelle 16.3.2012
saakka. Rakennuskieltoalueeseen kuuluu koko kaa-
vamuutosalue Jousenkaaren koulua lukuun ottamat-
ta. Kieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan. Viimek-
si kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.2.2016
pidentää rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista
varten asemakaava-alueella 14.3.2018 saakka.

Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lau-
takuntien johtosäännön 7 §:n 5-kohdan mukaan kau-
punkisuunnittelulautakunta määrää rakennuskiellon
alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttami-
nen on vireillä sekä rakennuskieltojen pidentämises-
tä. Rakentaminen rakennuskieltoalueella vaatii poik-
keamispäätöksen rakennuskiellosta lukuun ottamatta
kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista,
rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä tai hissien
tai parvekkeiden rakentamista, jotka rakennusvalvon-
takeskus voi ratkaista kuultuaan kaupunkisuunnittelu-
keskusta ja kaupunginmuseota. Arvioitaessa hank-
keen vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön
voidaan tarvittaessa kuulla museoviranomaisia tai
Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus-
ta.

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavakartta ja kaavamääräykset laaditaan
kaavaehdotusvaiheessa. Suunnitelma-alue on kool-
taan noin 48,6 ha. Kaava tehdään mahdollisesti kah-
dessa tai kolmessa osassa.
Jousenkaaren koulun kortteliin laaditaan lisärakenta-
misesta suunnitelma, joiden perusteella tehdään kort-
telin asemakaavan muutosehdotus.

Vaikutusten arviointi
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa.  Vaikutus-
alueena on kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö.
Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alu-
een kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille
tarkoituksenmukaisin menetelmin.
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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
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.

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 valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.12.2016-
5.1.2017. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 5.1.2017
klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo,
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpos-
tiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon käyn-
tiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.
Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Länsikorkee,
210900, 5282/10.02.03/2015) on mainittava.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että ainakin varsinainen Länsikorkeen alue käsi-
tellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden
2017 aikana.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa
kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla ta-
valla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa
pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaa-
vaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se ase-
tetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä
päättää kaupunginvaltuusto.  Valtuuston hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin
hallinto-oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka
ovat osoitteensa ilmoittaneet.
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä
myös Tapiolan yhteispalvelupisteessä (osoite: Es-
poon kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo)
ja kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Kaisa Rauhalammi (maankäyttö), puh. 046 8772593
Aino Aspiala (maisemasuunnittelu), puh. 0438244837
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), puh. 046 877 3003
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 7.11.2016

_____________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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Kaava-alueita koskevia luetteloita, selvityksiä ja oppaita:

- Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY
- Tapiolan läntisten lähiöiden rakennuskannan säilyneisyysinventointi ja arvottaminen 2001-2002. Arkkitehtitoimis-

to HNP Heikinheimo. 30.8.2002. Selvitys on luettavissa kaavan nettisivulla.

- Tapiola. Vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat. Espoon kaupunki. Kaupunkisuunnittelukes-
kus 2.11.2006. ( Rakennusjärjestyksen liite 6. ) Selvitys on luettavissa kaavan nettisivulla.

- Tapiola. Länsikorkeen ja Jousenkaaren alueen pysäköinnin ja jätehuollonjärjestelyjen selvitys. Maisema-
arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, 4.8.2009. Selvitys on luettavissa kaavan nettisivulla.

- Tapiola. Kasvillisuuden uusiminen ja hoidon suuntaviivat. Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy,
28.1.2009. Selvitys on luettavissa kaavan nettisivulla.

- Tapiola huomenna. Tapiolan tulevaisuustyöryhmän raportti. 17.8.2003.

Alla ote ja kaavamääräyksiä Itäkartanon asemakaavasta, alue 211500, jonka suojeluperiaatteita on
tavoitteena noudattaa.
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