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Alue 211700
Itäranta
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen omi-
naispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle
ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia. Voimassa
olevaa 1950–60-luvun kaavaa, entistä rakennuskaavaa, uudistetaan vastaa-
maan nykykäytäntöjä. Arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen
pyritään turvaamaan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Kortteli-, katu- ja
puistoalueiden rajauksia ja kaavallista sisältöä muutetaan tarvittavin osin.
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta muuttaa osoitteessa Harjuviita 5 sijaitseva
pysäköintialue asuinrakentamiseen.

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla

Kuva 2: Alustava suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvapohjalla © Espoon kaupunki 2017
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskuksesta itään.
Alue rajautuu idässää Karhusaarentiehen ja Haga-
lundintiehen, etelässä Itämetsään ja lännessä Otso-
lahteen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 ha. Alue-
rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne
Itäranta kuuluu Tapiolan puutarhakaupungin asuma-
lähiöihin. Alue on puistomainen asuinalue kerros- ja
pientaloineen ja liikekeskuksineen. 1950–60-luvun
laadukas arkkitehtuuri ja uudentyyppinen asemakaa-
va ovat tehneet alueesta arvostetun kohteen niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alueen raken-
nuskanta ja muu miljöö on verraten hyvin säilynyttä.

Kaava-alueella kulkevat sisäiset tonttikadut nimeltään
Itäranta ja Harjuviita. Alue liittyy Itäranta nimisen ka-
dun kautta Tapiolantiehen (alueellinen kokoojakatu)
ja sen kautta ympäröivään liikenneverkkoon.

Tapiolan ominaispiirteitä on kuvailtu Tapiolan van-
hojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntavii-
vat -yleisohjeissa:
Kaupunkirakenne:
- Yhtenäisen suunnitteluihanteen mukainen koko-

naisuus
- Vihervyöhykkeiden erottamat asumasolut, joilla

kullakin on oma liikekeskus, koulu ja päiväkoti
- Luonnon, rakennetun maiseman ja rakennusten

sopusointuinen liittyminen toisiinsa
- Maisemaa jäsentävät rakentamattomiksi jätetyt

kalliometsät ja avoimet niittypuistot
Rakennusryhmät:
- Rakennusten sijoittuminen hienovaraisesti maas-

toon joko vapaamuotoisesti ryhmitellen tai osittain
suorakulmaiseen koordinaatistoon

- Avoimet korttelikokonaisuudet, asuntosikermät
- Korkeaa ja matalaa rakentamista lomittain
Ulkotilat:
- Luonnonläheisyys ja väljyys, luonnonelementtien

runsaus kaupunkikuvassa
- Metsäluonnon ja puutarhan onnistunut yhdistämi-

nen
- Alueita rajaavat rinnemetsiköt
- Puistojen sarja – viheralueiden laajuus, yhtenäi-

syys ja pitkät näkymät
Yksityiskohdat:
- Yksinkertaiset, vaatimattomat materiaalit ja ra-

kenteet korkeatasoisesti muotoiltuna

Maanomistus
Rakennetut korttelialueet ovat yksityisessä omistuk-
sessa. Yleiset alueet omistaa Espoon kaupunki.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (kohdan
4.4.) mukaisesti kaavoitustyössä tulee varmistaa, että
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laati-
mat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Museovi-
raston selvitys ”Valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt (RKY)” on tällainen valta-
kunnallinen inventointi. Tapiolan puutarhakaupunki on
yksi selvityksessä mainitusta kulttuuriympäristöistä.

Tapiolan kuvausta RKY-selvityksessä:
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
DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan
suomalaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvun
lopulta 1970-luvulle.

Tapiola käsittää yhteisen keskustan ja sitä ympäröivät
viheralueiden rajaamat lähiöt. Tapiolaksi on katsottu
alueet, jotka perustuvat alkuperäiseen Heikki von
Hertzenin luomaan periaatteeseen. Sen mukaan ku-
kin alue- ja rakennusryhmäkokonaisuus on annettu
yhden arkkitehdin suunniteltavaksi. Asemakaavalli-
sesti keskeistä on maaston ja luonnonympäristön
huomioiminen sekä avoimet, Otsonlahden rannoille
jatkuvat laajat niityt ja viheralueet.

Kuva 3: Karttaote RKY-selvityksestä © Museovirasto

Aloite
Kaavamuutos tehdään Espoon kaupungin aloitteesta
alueen puutarhakaupunkiluonteen säilyttämiseksi ja
voimassa olevan asemakaavan, entisen rakennus-
kaavan, uudistamiseksi vastaamaan nykykäytäntöjä.
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Kaavoitustilanne

Kuva 4: Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäs-
tä, lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 2017 © Uudenmaan liitto,
Maanmittauslaitos

Kuva 5: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta © Espoon kau-
punki 2017

Kuva 6: Ote ajantasa-asemakaavasta © Espoon kaupunki 2017

Uudenmaan maakuntakaavassa vuodelta 2007
Itärannan alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueen läpi on osoitettu rantaa myötäilevä vi-
heryhteystarve.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa vuodelta
2017 alue on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009).
Suunnittelumääräyksessä mainitaan seuraavaa:
”Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituk-
sen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja
kulttuuriympäristöarvot.”

Espoon eteläosien yleiskaavassa vuodelta 2009
Itärannan kaavamuutosalue on osoitettu pääosin
asuntoalueeksi ja osin virkistysalueeksi sekä vesialu-
eeksi. Asuinalueen poikki sekä ranta-alueelle on mer-
kitty virkistysyhteys.
Muutosaluetta koskee merkintä, jolla Tapiolan puu-
tarhakaupunki on kokonaisuudessaan osoitettu kau-
punkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi: ”Kaupunki-
maisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei
koske yksittäisiä rakennuksia vaan kohdistuu alueen
ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen
tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja
alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityi-
nen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen.”

Tapiolan ja Hagalundin rakennussuunnitelmien
muutos (T13) vuodelta 1959 (vahvistettu 1960) on
Itärannan alueella voimassa asemakaavana. Tässä
entisessä rakennuskaavassa alueelle on osoitettu
harkitusti maastoa myötäillen ja väljästi lomittuen
asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueet, puisto-
ja katualueet. Vesialueen osalta on voimassa Tapio-
lan rakennuskaava (T1) vuodelta 1947.
Rakennuskaavat tulivat 1.1.2000 voimaan asema-
kaavoina uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä.
Kaavamerkinnät ja merkintätapa eivät kuitenkaan
täysin vastaa nykykaavan sisältöä. Esimerkiksi kortte-
lialueet saattavat sijaita irti katualueesta puistokaista-
leen erottamana ilman ajoyhteyden merkintää. Toi-
saalta esimerkiksi pysäköintipaikat saattavat sijaita
kaavan mukaisella puistoalueella, eivätkä rakennus-
kaavan aluerajaukset näin kaikilta osin vastaa toteu-
tunutta tilannetta. Näistä syistä kaavamuutoksella on
tarpeen tarkistaa alueiden rajauksia.
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Kaavamuutoksella pyritään säilyttämään kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaan asuinalueen ominaispiirteet ja
kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen perus-
korjaukselle ja hoidolle. Lähtökohtana on alueen to-
teutunut tilanne ja tavoitteena sen vakiinnuttaminen
pääpiirteiltään. Voimassa olevaa kaavaa, entistä ra-
kennuskaavaa uudistetaan tarvittavin osin. Lisäksi
pysäköintialueen (Harjuviita 5) muuttamista asuinra-
kentamiseen on esitetty maanomistajan taholta ja
mahdollisuutta tähän selvitetään kaavoituksen myötä.

Itärannan kaavamuutoksen yleisperusteita:
- Rakennusoikeus merkitään kaavaan toteutuneen

kerrosalan mukaan.
- Arvokas miljöö suojellaan noudatellen Tapiolan

suojelukaavojen periaatteita. Suojelutason mää-
rittämiseksi alueiden rakennuskanta on arvotettu.

- Katu- tai korttelialuetta laajennetaan niin, että
jokaisesta korttelista on pääsääntöisesti suora liit-
tymä katuun, ei enää puiston läpi.

- Korttelialueita muodostetaan niin, että yleisellä
alueella sijainneet jäteaitaukset, autopaikat tai
muut pihatoiminnot sijoittuvat pääsääntöisesti
korttelialueelle.

- Pysäköintiohje määritetään säilytettävän ympäris-
tön ehdoilla.

- Puistot huomioidaan alkuperäisen toteutuksen
mukaisina kokonaisuuksina ja merkittävät avoi-
met näkymät säilytetään.

- Liito-oravien reitit huomioidaan.

Kaavaan lisätään mm. seuraavia merkintöjä:
- rakennusten alkuperäisten ominaispiirteiden säi-

lymisen varmistavat sr-suojelumerkinnät,
- ulkoympäristöjen ominaispiirteiden säilymistä

varmistavat merkinnät, esim. sk-merkinnät,
- asumista palvelevat AH-korttelialueet,
- autopaikkojen LPA-korttelialueet ja yleiselle py-

säköinnille osoitetut LP-alueet,
- puistoissa toteutuneet reitit, leikkipaikat, muunta-

mot sekä tarvittavat suojelumerkinnät,
- puistojen, katujen ja aukioiden nimet.

Kuva 7: Viistoilmakuva itään / suunnittelualueen sijainti Otso-
lahden rannalla, taustalla Keilaniemen toimistorakennukset

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Tapiolan itäiset lähiöt, Itäranta, Otsolahti ja Itäkartano
samoin kuin läntiset lähiöt, Länsikorkee ja Kasken-
kaataja on tarkoitus kokonaisuudessaan suojella
asemakaavalla. Itärannan länsipuolella sijaitsevalla
Otsolahden asuinalueella on suojeluun pyrkivä kaa-
vamuutos vireillä (alue 211600). Itäkartanon alueella
Itärannan luoteispuolella puolestaan on jo aiemmin
laadittu alueen säilymistä ohjaava kaavamuutos, joka
on hyväksytty vuonna 2006 (alue 211500). Itäkarta-
non asemakaavan suojeluperiaatteita on tarkoitus
jatkaa soveltaen Tapiolan muissa suojelukaavoissa.
Otteita Itäkartanon asemakaavan suojelumerkinnöistä
ja -määräyksistä on tämän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman lopussa.

Itärannan alueen itäpuolella on voimassa Keilanie-
men asemakaava (alue 220823), joka on hyväksytty
vuonna 2012 ja maanalainen metrokaava, Keilanie-
men metrotunneli (alue 920100), vuodelta 2009. Alu-
eelle on toteutettu Keilaniemen metroasema ja sen
ympäristöön on rakenteilla Kehä I:n tunnelointi ja
Keilaniemen 30-40-kerroksiset asuintornit. Uudistuva
Keilaniemen alue tulee liittymään Itärannan asuinalu-
eeseen uuden Keilaniemenpuiston viherkannen avul-
la. Kevyen liikenteen yhteydet uudistuvat Itärannan ja
Keilaniemen välille.

Itärannan alueen pohjoisosaan liittyy vireillä oleva
Hagalundinkallion kaavamuutos (alue 221300). Sen
myötä liikennejärjestelyt muuttuvat Otaniemen, Tapio-
lan ja Maarinsolmun ympäristössä. Kehä I on tarkoi-
tus kattaa Tapiolan ja Otaniemen välillä ja mahdollis-
taa alueelle asuntojen ja toimitilojen rakentaminen
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston
päätöksen 19.10.2015 mukaisesti.
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Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.3.2010 aset-
taa rakennuskiellon asemakaavan muuttamista
varten maankäyttö- ja rakennuslain 53.2 §:n nojalla
Otsolahden ja Itärannan alueilla. Kieltoa on jatkettu
kaksi vuotta kerrallaan. Viimeksi kaupunkisuunnittelu-
lautakunta päätti 28.2.2018 pidentää rakennuskieltoa
siten, että kielto on voimassa 14.3.2020 saakka. Ra-
kennuskielto koskee pääasiassa uudisrakentamista ja
laajennuksia. Kielto ei koske kulttuuriympäristöön
sopivaa korjausrakentamista ja rakennuksen sisällä
tapahtuvia muutostöitä.

Rakennuslautakunta hyväksyi 2.11.2006 Tapiolan
vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon
suuntaviivat, yleisohjeet. Ohjeet koskevat Itärannan
ja sen ympäristön muiden ns. itäisten lähiöiden lisäksi
läntisiä, pohjoisia ja eteläisiä lähiöitä. Ohjeet ovat
voimassa Espoon rakennusjärjestyksen mukaisena
rakentamistapaohjeena. Maankäyttö- ja rakennuslain
124 §:n nojalla rakennuslautakunta voi antaa raken-
tamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia
koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edis-
tää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolo-
suhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista

Kuva 8: Tapiolan vanhat asuntoalueet © Espoon kaupunki

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavakartta ja kaavamääräykset laaditaan
kaavaehdotusvaiheessa. Kaava-alue on laajuudel-
taan noin 22 ha.

Arvokkaan rakennuskannan suojeluperiaatteiden ja
suojelutason määrittämisessä käytetään selvitystä
Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvotta-
minen 2000. Tarvittaessa tarkistetaan miljöön säily-
neisyys ja mahdolliset muutokset, joita on tehty selvi-
tyksen laatimisen jälkeen.

Myös luonto- ja maisema-arvoja tarkastellaan kaa-
vamuutosta varten ja huomioidaan tarvittavin osin
kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Kaavamuutoksen
taustatietona käytetään vuonna 2017 laadittua Itäran-
nan luontoselvitystä. Lisäselvityksiä teetetään tarvit-
taessa.

Liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvää selvitys- ja
suunnittelutyötä tehdään arvokkaan miljöön ehdoilla.
Itärannan pysäköintitutkimusta vuodelta 2017 käyte-
tään kaavamuutoksen pohjana. Partiomenetelmällä
on selvitetty pysäköinnin maksimikysyntä.

Maastokäynnein selvitetään myös jäteaitausten ja
muiden pihatoimintojen sijainti sekä kartoitetaan tar-
vittavat muutokset kortteli-, katu- ja puistoalueiden
rajauksiin.

Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemykset
kaavamuutoksen laadinnassa ovat tärkeitä ja suunnit-
telua on tarkoitus tehdä yhteistyössä. Suojelumää-
räyksiä harkitaan yhdessä kaupunginmuseon kanssa.
Yhteistyötä tehdään myös kaupungin tonttiyksikön
sekä kaupunkitekniikan keskuksen ja viherpalvelui-
den kanssa katu- ja puistoalueiden, leikkipaikkojen
ym. kaupungin maille sijoittuvien toimintojen osalta.

Vaikutusten arvioinnin tekeminen
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen,
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.

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia
alueen 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 vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.4.2018–
17.5.2018. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
17.5.2018 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupun-
gin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai
sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.
Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Itäranta, 211700,
620/2016) on mainittava.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa vuoden 2018 aikana. Ehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Ehdotuksen
nähtävilläolon aikana järjestetään keskustelutilai-
suus / suunnittelijoiden tapaaminen, jossa alueen
asukkaat ja muut osalliset voivat tuoda esiin omia
näkemyksiään. Nähtävilläolon aikana ehdotuksesta
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään kaavaehdo-
tusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot viran-
omaisilta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaava-
ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asete-
taan uudelleen nähtäville (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväk-
symisestä päättää valtuusto. 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 Espoon kult-
tuurikeskuksessa (Kulttuuriaukio 2) ja kaupungin
verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:

Minna Järvenpää (arkkitehti), p. 043 825 5187
Hannu Granberg (liikennesuunnitt.), p. 043 825 1176
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

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

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 19.3.2018

Torsti Hokkanen
_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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Asemakaavan muutokseen liittyviä selvityksiä:

- Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvottaminen, Itäranta, Otsolahti, Itäkartano. Arkkitehtuuritoimisto
Iivanainen & Mustonen Oy. 21.8.2000

- Tapiola, Vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat. Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukes-
kus. 2.11.2006 (Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen liite 6)

- Tapiola huomenna. Tapiolan tulevaisuustyöryhmän raportti, 17.8.2003

- Tapiola, Kasvillisuuden uusimisen ja hoidon suuntaviivat. Maisema-Arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy,
28.1.2009

- Otsolahden perustilaselvitys, Vahanen Invironment Oy, 13.11.2017

- Itäranta, Luontoselvitys 2017, Luontotieto Keiron Oy

- Itärannan pysäköintitutkimus, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus, 27.1.2017

Ote Itäkartanon asemakaavasta, alue 211500, jonka suojeluperiaatteita on tavoitteena noudattaa
soveltaen:
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Esimerkkejä Itäkartanon kaavamuutoksen suojelumääräyksistä, joita on tarkoitus soveltaa:
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Karttaote selvityksestä Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvottaminen:


