
 
 
 

Leppävaaran kartano, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 133200 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 1 / 10 

 

 
 

  Alue 133200 

Leppävaaran kartano 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi kaupunkikuvallisesti kylämäi-
nen pientaloalue Leppävaaran kartanon sekä Rastaspuiston asuinalueen vä-
lille. Lisäksi ratsastuskoulun toiminta mahdollistetaan asemakaavalla. Asema-
kaavassa huomioidaan kulttuurihistorialliset, -maisemalliset sekä luontoarvot. 
 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla © Espoo kaupunki 2018. Ei mittakaavassa. 
 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti ortokartalla © Espoo kaupunki 2017. Ei mittakaavassa. 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Karakallion kaupungin-
osassa Rastaspuiston pohjoispuolella. Alueen läpi 
kulkee Heurlinintie sekä Maneesipolku. Asemakaa-
van ja kaavamuutoksen alue rajautuu pohjoisessa he-
voshakaan ja laitumeen, idässä viljelysmaisemaan, 
etelässä siirtolapuutarhaksi asemakaavoitettuun niit-
tyyn. Rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualue on nykyisin pääosin asemakaavoitta-
maton. Alueen eteläisimmässä kohdassa ovat voi-
massa asemakaavat Rastaspuisto (132000) sekä Tu-
papelto (132900). 
 
Suunnittelualueella sijaitsee Leppävaaran kartanon 
päärakennus pihapiireineen, ratsastuskoulu ratsas-
tustalleineen ja maneeseineen, kaksi vanhaa asuinra-
kennusta sekä lato. 
 
Alueella on sijainnut aikoinaan enemmän asuinraken-
nuksia sekä maa- ja metsätaloustoimintaan liittyviä 
rakennuksia. 
 
Leppävaaran kartanon alkuperäinen puinen päära-
kennus purettiin huonokuntoisena 1980 -luvulla. Ny-
kyinen päärakennus on vuodelta 1947. Nykyinen ra-
kennuskanta on pääosin rakennettu ennen 1950 -
lukua. 
 
Alue on osa paikallisesti merkittävää kulttuurihistorial-
lista ympäristöä, jonka keskeisiä kokonaisuuksia ovat 
Leppävaaran kartano pihapiireineen sekä ratsastus-
koulun alue. Kartanon metsäinen mäki näkyy kauas 
ja on keskeinen osa kulttuurihistoriallista ympäristöä 
ja paikallista maisemaa. 
 
Suunnittelualuen luontotyypit vaihtelevat kosteasta 
lehdosta kuivaan kangasmetsään. Maataloustoimin-
nan ja vanhojen asuinpaikkojen myötä alueelta löytyy 
kulttuurikasvillisuutta. Alueella on metsittyneitä van-
hoja viljelys- ja laidunalueita. Suunnittelualueen itä-
osassa on säilynyt vanha omenatarha. 
 
Maaperä on pääosin helposti tai normaalisti rakennet-
tavaa moreenia tai moreenia, jonka päällä on 2-3 
metriä sekoittuneita maalajeja, kuten silttiä tai savea. 
Alueen lounaisosassa on paikoin avokalliota. 
 
Ajoneuvoliikennemäärät eivät ole suuria. Ratsastus-
koulun alueella käy enimmillään noin 100 asiakasta 
vuorokaudessa, joista osa saapuu henkilöajoneu-
voilla. Toisinaan ratsastuskoulun alueelle saapuu ras-
kasta huoltoliikennettä Nurmilinnuntien ja Maneesipo-
lun kautta. Suunnittelualueen läpi kulkee 
Heurlinintietä pitkin ulkoilureitti, joka on osoitettu pyö-
räilyn tavoiteverkon 2050 pääreitiksi. Alueella on 
useita polkuja joita sekä ulkoilijat, että ratsastajat 
käyttävät.  

 
Alueen kaakkoispuolelta kulkee 110 kV voimalinja. 
Suunnittelualueen pohjoisosassa on vesi- ja viemäri-
johtoja. 
 
Maanomistus 
Tila 49-452-2-1265 ”Leppävaaran kartano” on yksityi-
sessä omistuksessa. Pääosa suunnittelualueesta on 
Espoon kaupungin omistuksessa. Ratsastuskoulu on 
vuokralla kaupungin mailla. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) suunnittelualue sijoittuu taajamatoiminto-
jen ja virkistysalueen rajalle. Alueen pohjoispuolelle 
on osoitettu viheryhteystarve. Suunnittelualueen 
kaakkoispuolella kulkee 110 kV voimajohto. Suunnit-
telualueen kaakkoispuolella on arvokkaan harjun tai 
muun geologisen muodostuman alue. 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimai-
nen KHO 2016) suunnittelualueen pohjoispuolelle on 
osoitettu pääkaupunkiseudun poikittainen joukkolii-
kenteen yhteysväli -merkintä. Uudenmaan 4. maa-
kuntakaavassa (hyväksytty 24.5.2017) suunnittelualu-
een itäosa on osa pohjois - etelä -suuntaisesti 
osoitettua virkistysaluetta. 
 
Uudenmaan kaikki maankäytön keskeiset teemat yh-
teen kokoava Uusimaa-kaava on valmisteilla vuosina 
2016-2019, ja sen luonnosvaihe oli nähtävillä 8.10.-
9.11.2018. Uusimaa-kaavan kaavaluonnoksessa Lep-
pävaaran kartanon asemakaavan ja kaavamuutoksen 
suunnittelualuetta sekä lähiympäristöä koskevat mer-
kittävimmät muutokset ovat: 

- Maakunnallisesti merkittävä tie – merkinnän 
(eli Kehä II jatkeen) poistuminen maakunta-
kaavatasolta. 

- Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliiken-
teen yhteysväli -merkinnän poistuminen. 

- Tallinna -tunnelin vaihtoehtoinen ohjeellinen 
linjaus -merkinnän lisäys alueen itäpuolelle. 

- Lentoliikenteen laskeutumisvyöhyke -merkin-
nän lisääminen maakuntakaavatasolla. 

- Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke -merkintä 
lisätty alueen lounaispuolelle. 
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Kuva: Sijainti Uudenmaan maakuntakaavassa 
(lähde: Uudenmaan maakuntakaava) 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) suunnittelualue sijaitsee pääosin säilytet-
tävällä asuntoalueella (A4), jonka kulttuurihistorialli-
sesti arvokas ympäristö tulee säilyttää ja jolle sijoitet-
tavat toiminnot ja uudisrakentaminen tulee 
huolellisesti sovittaa ympäristöön. Suunnittelualue on 
yleiskaavan yhteydessä tehdyn Kulttuurihistoria- ja 
ympäristöt -inventoinnin mukaan paikallisesti merkit-
tävää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueen etelä-
osissa on virkistysaluetta. Alueen länsiosissa kulkee 
virkistysyhteys, jonka sijainti on ohjeellinen ja  
yhteys sitova. Alueen pohjoisosissa on lentomelun 
torjuntatarve. Kaakkoispuolella kulkee päävoimasiirto-
linja, joka varataan 110 – 400 kV sähkönsiirtolinjan 
rakentamiseen. 
 

Kuva: Sijainti voimassa olevassa yleiskaavassa  
(10/2018) © Espoo kaupunki 2018. 
 

Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoitta-
matonta. Eteläisimmässä osassa ovat voimassa  
Rastaspuiston asemakaava (132000, lainvoimainen 
20.6.1990) sekä Tupapellon asemakaava ja asema-
kaavan muutos (132900, lainvoimainen 9.8.2017). 
Rastaspuiston asemakaavassa ja kaavamuutoksessa 
alueelle on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), jolla on 
määräys ohjeellisesta leikki- ja oleskelualueesta sekä 
ohjeellinen kävelytie tai ajorata. Tupapellon asema-
kaavan ja asemakaavamuutoksen alue on lähivirkis-
tysaluetta (VL), jolla on määräys ajoyhteydestä, jonka 
sijainti on ohjeellinen, yhteys sitova. 
 

 
Kuva: Sijainti ajantasa-asemakaavassa. 
(10/2018) © Espoo kaupunki 2018.  
 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavoitusta ovat hakeneet seuraavat tahot: 

- Tilaa 49-452-2-1265 koskien yksityinen 
maanomistaja 9.4.2018 kirjatulla hakemuk-
sella.  

- Tilaa 49-452-2-1276 koskien Espoon kaupun-
gin tonttiyksikkö 23.4.2018 kirjatulla hake-
muksella.  

Hakijat maksavat kaavamuutoksen laatimiskustan-
nukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos saattaa edellyttää maankäyttö-
sopimuksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopi-
muksen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut 
hoitaa tonttiyksikkö. 
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa uusi kaupunkikuvallisesti 
kylämäinen pientaloalue sekä ratsastuskoulun toi-
minta ottaen huomioon kulttuurihistorialliset, -maise-
malliset ja luontoarvot. Tavoitteina on lisäksi osoittaa 
liito-oravien yhteysreitti alueen läpi sekä suunnitella 
katualueet, sovitttaa yhteen ja jäsentää ulkoilu-, pyö-
räily- ja ratsastusreitit turvallisuus, sujuvuus ja esteet-
tömyys huomioiden. Nykyisen rakennuskannan suo-
jelun tarve selvitetään sekä suojellaan Leppävaaran 
kartanon päärakennus. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Tupapellon asemakaava ja asemakaavan muutos ra-
jautuvat suunnittelualueeseen. Tupapellon kortteli- ja 
lähiympäristösuunnitelma huomioidaan Leppävaaran 
kartanon asemakaavan ja kaavamuutoksen suunnit-
telussa. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alueesta on tehty kaksi alustavaa vaihtoehtoista 
suunnitelmaa. Vaihtoehtojen suurin eroavaisuus on 
keskiosassa. Ajoyhteys alueelle tuodaan samaa reit-
tiä kuin nykyisin, eli Rastaspuistontien ja Nurmilinnun-
tien kautta. Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty 
ratsastuskoulun alue nykyisin rakennuksin sekä ny-
kyisen maneesin laajennusmahdollisuus. Lisäksi mo-
lemmissa vaihtoehdoissa on esitetty kartanon säilymi-
nen pihapiireineen. Molemmissa vaihtoehdoissa 
osoitetaan jalankulku- ja pyöräilyreitti nykyisen Heurli-
nintien linjauksen mukaisesti. Lisäksi suunnittelualu-
een länsiosaan osoitetaan uusi ulkoilureitti, joka kul-
kisi maneesin länsipuolelta ja yhdistyisi nykyiseen 
Rastasmäenpolkuun. 
 
Vaihtoehdossa 1 (VE1) alueelle muodostetaan yh-
teensä kuusi korttelialuetta, joista kolme on erillispien-
talojen korttelialueita (AO), kaksi asuinpientalojen 
korttelialueita (AP) ja yksi hevosurheilukeskuksen 
korttelialue (E-1). Kokonaisrakennusoikeus VE1:ssä 
on yhteensä noin 10 500 k-m2, josta nykyistä raken-
nuskantaa on noin 3 500 k-m2 ja uudisrakennusoi-
keutta noin 7 000 k-m2. Nykyisestä rakennuskannasta 
asuinrakennuksia on noin 530 k-m2. VE1:ssä kaikki 
olevat rakennukset on säilytetty lukuun ottamatta la-
toa alueen eteläosassa. 
 
Vaihtoehdossa 2 (VE2) alueelle seitsemän korttelialu-
etta, joista kaksi on erillispientalojen korttelialueita 
(AO), neljä asuinpientalojen korttelialueita (AP) ja yksi 
hevosurheilukeskuksen korttelialue (E-1). Suunnitel-
man kokonaisrakennusoikeus on vaihtoehdossa 2 
noin 13 500 k-m2, josta nykyistä rakennuskantaa on 
noin 3 500 k-m2 ja uudisrakennusoikeutta on noin 
10 000 k-m2. Rakennustehokkuus on suurempi 
VE2:ssa kuin VE1:ssä. VE2:ssä kaikki olevat raken-
nukset on säilytetty lukuun ottamatta kahta vanhaa 

asuinrakennusta sekä latoa alueen eteläosassa. Ny-
kyisen Heurlinintien varrella alueen kaakkoisosassa. 
 
VE2:ssa Heurlinintie esitetään siirrettäväksi pohjoi-
semmaksi, muodostaen asuinrakentamisen kortteli-
alueita molemmin puolin Heurlinintien uutta linjausta. 
Vaihtoehdossa 1 Heurlinintie kulkee nykylinjauksen 
mukaisesti, ja Leppävaaran kartanon tilan eteläpuo-
lelle tulisi kääntöpaikka, kuten myös VE2:ssa.  
 
Molemmissa vaihtoehdoissa Maneesipolun katualue 
noudattaa nykyistä linjausta, ja hevosurheilukeskuk-
sen korttelialueeseen rajautuen tulee kääntöpaikka. 
Vaihtoehdoissa on erilainen viheraluerakenne suun-
nittelualueen etelä- ja lounaisosissa.  
VE1:ssä on säilytetty nykyinen avo-oja sekä sitä ym-
päröivä puusto, jotka toimivat liito-oravien yhteysreit-
tinä. Korttelialueet sijoittuvat tämän yhteyden molem-
min puolin. Alueen lounaisosassa on VE1:ssä 
osoitettu vähemmän rakentamista kuin VE2:ssa. Sa-
malla on säästetty avokallioaluetta mäen laella. 
VE1:ssä ei muodostu kyläraittia, ja asuinkorttelialueet 
jäävät toisistaan erillisiksi saarekkeiksi. Liito-oravien 
yhteysreitti ei ole niin suoraviivainen kuin VE2:ssa. 
 
VE2:ssa liito-oravayhteys on osoitettu alueen etelä-
osasta nykyisen Heurlinintien linjauksen myötäisesti. 
Yhteyttä varten on osoitettu uusia puuistutuksia muo-
dostettavalle viheralueelle. Heurlinintien katualue on 
osoitettu pohjoisemmaksi, osin nykyisen avouoman 
päälle. Lounaisosiin on VE2:ssa osoitettu enemmän 
asuinrakentamista kuin VE1:ssä ja avokallion alue on 
osoitettu osaksi asuinpientalojen korttelialuetta (AP). 
VE2 on kaupunkikuvallisesti eheämpi muodostaen 
uuden kylänraitin. Liito-oravien yhteysreitti on 
VE2:ssa toteutettavissa suoraviivaisemmin. 
 
Vaihtoehtojen eroavaisuudet perustuvat vaihtoehtoi-
siin liito-oravien yhteysreitin linjauksiin, hulevesiratkai-
suihin, ajoneuvoliikenteen, reitistöjen ja kaupunkira-
kenteen tarkasteluihin. 
 

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

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta laadi-
taan viitesuunnitelma ja kunnallistekninen suunni-
telma, joita tarkennetaan vaiheittain. Tarvittaessa teh-
dään korttelisuunnitelma. Asemakaavakartta 
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, 
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  luontoon, maisemaan, kulttuurihistoriaan, ihmisten 
elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Lisäksi tarkas-
tellaan vaikutuksia alueen ratsastus- ja ulkoilu- ja 
pyöräilyreitteihin sekä virkistyskäyttöön. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään ehdotusvaiheen kaavaselostuk-
sessa. Vaikutusalueena ovat suunnittelualue, Rastas-
puiston asuinalue ja Tupapellon asemakaavan alue. 
Lisäksi arvioidaan kaavan ja kaavamuutoksen mu-
kaisten suunnitelmien vaikutuksia ympäröivässä mai-
semassa. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikai-
sempia alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä 

selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kul-
lekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.  
 
Olemassa olevia selvityksiä ja kirjallisuutta ovat mm.:  

- Kehä II yleissuunnitelma välillä Turunväylä – 
Hämeenlinnanväylä (2008) 

- Luontolausunto Tupapelto – Sirkkulan ja Lep-
päsillanniityn asemakaavoja varten  
(Ympäristösuunnittelu Enviro, 2015) 

- Espoon eteläosien yleiskaavan selvitykset, 
suunnitelmat ja muu kirjallisuus 
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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 
12.11.2018–12.12.2018. Kirjallisia mielipiteitä 
voi jättää 12.12.2018 klo 15.45 mennessä osoit-
teella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella:  
kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on  
Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.  Kaavan 
nimi, alue- ja asianumero (Leppävaaran kartano, 
133200, 1733/2018) on mainittava. 
Kaavakävely, jonka aikana kerrotaan suunnitel-
mista, järjestetään suunnittelualueella keskiviik-
kona 14.11.2018 kello 14.30 alkaen osoitteessa 
Maneesipolku 4 (Leppävaaran ratsastuskoulu). 
Lähtö pysäköintipaikalta. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
keväällä 2019.  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 §) 
Asemakaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hel-
singin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. Kaavan hy-
väksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin ilmoitus-
lehdissä ja erikseen niille muistuttajille, jotka ovat sitä 
pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana (MRL 67 §, 
MRA 94 §). 
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon 
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös 
Leppävaaran asiointipisteessä (Kauppakeskus Sello 
/ Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9) ja kaupungin 
verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Harald Arlander, p. 043 824 6730 
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, 18.10.2018 
 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA  
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat: 

- Leppävaaran kartanon asemakaavan ja asemakaavamuutoksen suunnitteluluonnokset.  

Kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon kaupunki. 16.10.2018 

 

 
Kuva: Vaihtoehto 1, asemapiirrosluonnos, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 16.10.2018. Luonnoksessa nykyinen rakennuskanta esi-
tetty oranssikattoisena. 
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Kuva: Vaihtoehto 1, 3D -viistoilmakuvanäkymä lounaasta katsottuna, massamallinnus, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 16.10.2018.  
Ei mittakaavassa. Luonnoksessa nykyinen rakennuskanta esitetty oranssikattoisena. 
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Kuva: Vaihtoehto 2, asemapiirrosluonnos, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 16.10.2018. Luonnoksessa nykyinen rakennuskanta  
esitetty oranssikattoisena. 
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Kuva: Vaihtoehdon 2, 3D -viistoilmakuvanäkymä lounaasta katsottuna, massamallinnus, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 16.10.2018.  
Ei mittakaavassa. Luonnoksessa nykyinen rakennuskanta esitetty oranssikattoisena. 
 


