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Leppävaaran vetovoima kasvaa
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Espoon suurin suuralue
Asukkaita 70 000
100 000 vuonna 2040
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SUOMEN SUURIN KAUPPAKESKUS

Helsingin seudun kolmanneksi vilkkain
joukkoliikenteen solmukohta



Halutuin yritysten sijaintipaikka Espoossa



Tyytyväisimmät
asukkaat



Monipuoliset harrastus- ja
vapaa-ajan mahdollisuudet



Uudistettu asematunneli ja kaupunkipyörät



Alberganportin katutaidetunneli





Itäinen Leppävaara | Täydennysrakentamista

Perkkaan koulu, Majurinkatu 6-8
Perkkaan yhtenäinen, 3-sarjainen yhtenäiskoulu (ala- ja yläaste),
päiväkoti ja nuorisotila. Kohde korvaa nykyisen Perkkaanpuiston
koulun. Koulu valmistuu syyslukukaudeksi 2022.

Vermon päiväkoti/ tontti 51116/7, Vermonkuja 4
Hanke toteutetaan asemakaavan mukaan 6-
ryhmäisenä päiväkotina.
KVR-urakoitsijan kilpailutus ei ole vielä käynnistynyt.
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Hatsinanpuisto | Perkkaa
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ASEMAKAAVA

• XXXX

YLEISKAAVA

Kaavatilanne
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Arkkitehtitoimisto Saani Oy, 20.5.2019,
kaavamuutoshakemuksen suunnitelma
Turuntie 2

Helsingin ja Espoon
rajan suunnitelmia
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• Rakennusliike ottanut yhteyttä
muutamaan tontinomistajaan
Vermonniityn länsikärjessä.

• Ideana kaavamuutos tehokkaaksi
kerrostalokortteliksi.

• Osa tontin omistajista valmiita
etenemään, mutta tarvitsevat tiedon
kaupungin suhtautumisesta.

• Virasto suhtautuu alustavasti
myönteisesti,

• perusteluna sijainti tehostuvalla
alueella (Vermonniitty heti
eteläpuolella) Mäkkylän aseman
vieressä, palveluiden lähellä.

• Haasteena uuden rakentamisen
sopeutuminen olemassaolevaan.

• Tarvitaan tasapuolisesti kohtelevat
periaatteet, esim.

• Eteneminen vapaaehtoiselta
pohjalta, ketään ei pakoteta
kaavamuutokseen.

• Kaavamuutoksia vain, jos muodostuu
riittävän suuri ja sopivasti rajautuva
alue.

• Ennen kaavamuutoksia KSL:ltä
aluetta koskevat kehittämis-
periaatteet.

• Vuorovaikutus

Espoon asunnoilta
kaavamuutoshakemus
tontin tehostamiseksi

Päiväkoti-
tontti

Mäkkylän
seisake
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Lautakunnan terveisiä 5.6.2019

• Kaupunkisuunnittelulautakunta suhtautuu Vermonrinteen

kehittymiseen varovaisen myönteisesti

• Haasteena uuden rakentamisen riittävä sopeuttaminen

olemassa olevaan

• Mittakaavaerot, kaikki eivät ehkä halua muutosta

• Muutokset tapahtuvat eri tonteilla eri tahtiin
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Lautakunnan terveisiä 5.6.2019

• Periaatteita:

• Eteneminen vapaaehtoista

• Kaikkia informoidaan ja tarjotaan mahdollisuus harkita

asiaa

• Asukasyhteistyö ja vuorovaikutus tärkeässä roolissa



15.11.2019 18

Lautakunnan terveisiä 5.6.2019

• Periaatteita:

• Muutokset edellyttävät riittävän suurta yhtenäistä aluetta,

jotta uusi rakentaminen mahtuu mielekkäästi

• ”Kokoonjuoksijana” toimii rakennusliike, ei yksittäinen

tontinomistaja
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Lautakunnan terveisiä 5.6.2019

• Periaatteita:

• Vaikka kaupungin intressissä on alueen kehittäminen,

kaupunki huolehtii siitä, että tasapuolisuus toteutuu

• Säilyvien pientalotonttien viihtyisyys tärkeää

(mittakaavaerot, varjoisuus, yksityisyys)
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Case Hannusranta
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Mitä seuraavaksi?
• Kehittämisperiaatteet laaditaan ensin

• Työpajatyöskentely, asukastapaamiset, ym.

• Hyväksytään lautakuntakäsittelyssä

• Mahdollinen asemakaavaprosessi tai -prosessit

käynnistetään sen jälkeen


