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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Likusterikatu 

Asemakaavan muutos 

Maanomistajien tavoitteena on toteuttaa asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen 

asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei ole toteutunut.  Rakennusoikeutta noste-

taan ja pysäköinti keskitetään pysäköintitaloon. Suunnittelussa huomioidaan sijainti 

Opinmäen vieressä avoimen maisema-alueen laidalla. 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskarttapohjalla on osoitettu mustalla katkoviivalla. 

 
Alustava suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvassa. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Matinkylän suuralueella Suurpellon pohjoisosassa Opin-

mäen koulukeskuksen koillispuolella. Suunnittelun kohteena ovat korttelin 21042 

kolme pohjoisinta tonttia (1-3), joiden pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Aluetta rajaavat 

koillisessa Vävarsinkumpu, kaakossa Likusterikatu, lounaassa Hentebynkatu sekä 

luoteessa Storhemtinpuiston lähivirkistysalue. 

Varsinaisen asemakaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue on alavaa, avointa ja rakentumaton. Kasvillisuus on viljelystä poistu-

neelle pellolle tavanomaista.   Korttelialueella on viitteitä Smedsbäckenin pu-

rouomasta, joka on Suurpellon rakentamisen yhteydessä siirretty kulkemaan suunnit-

telualueen luoteispuolelle.  Kaavanmuutostonttien luoteispuolella avautuu Storhemtin 

avoin viljelysmaisema, joka on kulttuurihistoriallisesti paikallisesti arvokas. Avoimen 

pellon ja suunnittelualueen väliin Rakkauden puistoon on istutettu hedelmäpuita.  

Saman korttelin eteläosassa on kuusikerroksinen asuinkerrostalo, jossa on myös 

pieni kivijalkapäiväkoti.  Itäpuoliselle tontille on myönnetty rakennuslupa asuinkerros-

talon rakentamiseksi tammikuussa 2021. Kyseisten tonttien pihat ovat osin maan-

päällisiä kansipihoja, joiden alla valtaosa autopaikoista sijaitsee.   

Lähialueen selkein maamerkki on Opinmäen koulukeskus, jossa on myös päiväkoti, 

liikuntasaleja, nuorisotila, työnväenopiston toimintaa ja kirjasto. Suunnittelualueesta 

Kehä II:n suuntaan on tilapäinen puutarhamyymällä.  

Suunnittelualue rajautuu Hentebynkatuun ja Likusterikatuun, jotka ovat päättyviä tont-

tikatuja. Hentebynkadulta on ajoyhteys Opinmäen koulukeskuksen kortteliin 21052 

sekä Likusterikadulle, joka palvelee korttelin 21042 asuinrakennuksia. Kadunraken-

nustöitä ei ole viimeistelty katujen osilla, jotka rajautuvat rakentamattomiin tontteihin. 

Maanomistus 

Kaavanmuutosalueen kolme tonttia ovat yksityisessä omistuksessa. Espoon kau-

punki omistaa ympäröiviä katu- ja lähivirkistysalueita. 
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Kaavoitustilanne 

 
Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 1/2021. 

 

Ote maakuntavaltuuston hyväksymästä Uusimaa 2050-kaavasta / Helsingin seudun 

vaihemaakuntakaavasta. 

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueeksi ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa tiivistettäväksi alu-

eeksi, jota palvelee pohjois-eteläsuuntainen pääkaupunkiseudun poikittainen joukko-

liikenteen yhteysväli. Suunnittelualueen pohjoispuolitse kulkee itä-länsisuuntainen vir-

kistysyhteystarve.  4. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen pohjoispuolisen 

kulttuurimaisema-alueen luokitus muuttui paikalliseksi.  
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Vireillä oleva Uusimaa 2050-maakuntakaavakokonaisuus kokoaa yhteen kaikki 

maankäytön keskeiset teemat ja tullessaan voimaan se korvaa aiemmat maakunta-

kaavat. Uusimaa2050-kaavakokonaisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 

25.8.2020, mutta sen toimeenpano on keskeytetty, kunnes sitä koskevat valitukset on 

ratkaistu. Kokonaisuuteen kuuluvassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaa-

vassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja pääkaupunkiseu-

dun ydinvyöhykkeeksi (pääkaupunkiseudun muuta taajamatoimintojen kehittämis-

vyöhykettä tehokkaammin rakennettavat taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka 

tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään ja tukevat verkostomaisen kaupunkira-

kenteen kehittymistä). Lähialueelle ei ole osoitettu seudullisia viheryhteyksiä tai mai-

sema-alueita. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (2010) Likusterikatu on osoitettu merkinnällä uudet 

ja olennaisesti muuttuvat alueet. Yleiskaavassa alue on varattu ensisijaisesti työ-

paikka-alueeksi (TP).  Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen on todettu yleiskaavan kau-

punkikeskuksista irrallaan olevien laajojen toimistorakentamisvarausten olevan ylimi-

toitettuja. Työpaikka- alueiden mitoitusta on tarkasteltu yleiskaavatasoisessa selvityk-

sessä, jonka yhtenä erillistarkastelualueena oli Kehä II:n vyöhyke (Espoon työpaikka-

alueiden mitoitus vuosille 2030 ja 2050. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 

13.10.2017).  

 
Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.  

 

Suunnittelualueella on voimassa oleva Suurpelto I –asemakaava (hyv. 11.9.2006). 

Suunnittelualue on osoitettu  asuinpientalojen korttelialueeksi AP-1, jolla kerrosluku-

määrän tulee olla vähintään 2/3:lla rakennusten alaa vähintään kaksi. Autopaikkoja 

tulee rakentaa 2 ap/asunto.   Asuinrakennusoikeudesta saa käyttää työtilojen raken-

tamiseen 20%. Asemakaavakartassa sallitun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa 

jätehuollon ja sähkönjakelun vaatimat kiinteistökohtaiset tilat pysäköinti- ja varastoti-

lojen yhteyteen. Rakennusoikeus on osoitettu rakennusalakohtaisesti ja se on yh-

teensä 8500 k-m2.  
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Hentebynkatu on asemakaavassa osoitettu joukko-/raideliikenteelle varatuksi ka-

duksi, jolla sallitaan jalankulku ja pyöräily (jl/rl). Kadun eteläosalla sallitaan ajoneuvo-

liikenne Likusterikadulle sekä kortteleihin 21042 ja 21052 ja pohjoisosalla ainoastaan 

kortteliin 21052. 

Kaavanmuutostonttien luoteispuolella on asemakaavassa lähivirkistysaluetta.  Suur-

pellon keskustan pohjoispuolella Storhemtin alueella on vireillä Suurpelto V - asema-

kaava, josta osa on vahvistunut ja osa palautettu valmisteltavaksi. Kehä II:n itäpuo-

lella valmistellaan Nygrannaksen asemakaavaa.  Opinmäen alueella on käyttämä-

töntä rakennusoikeutta, mutta koulukeskuksen laajennuksen toteuttamisesta ei ole 

päätöksiä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on vuonna 2011 tehnyt periaatepäätöksen 

Kehä II:n varren toimistokortteleiden asemakaavojen muuttamisesta asumispainottei-

semmiksi ja päätöksen mukaisia kaavanmuutoksia on tehty kortteli kerrallaan Suur-

pellon eteläosasta aloittaen. 

 
Ote ajantasa-asemakaavakartasta. 

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta ovat tonttien maanomistajina hakeneet As Oy Espoon Likus-

terikatu A 8.10.2019 ja As Oy:t Espoon Likusterikatu B ja Espoon Likusterikatu C 

10.10.2019. Hakijat maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Maanomistajien tavoitteena on toteuttaa asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen 

asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei maaperän heikon perustettavuuden takia 

ole toteutunut. Pysäköinti toteutetaan laadukkaasti ja keskitetysti pysäköintitalossa.  

Rakennusoikeutta on tavoitteena nostaa, koska kortteli sijaitsee lähellä Suurpellon 

palveluita, keskeistä puistokatuakselia ja mahdollista pikaraitiotiepysäkkiä.  Asuinkort-

telia pyritään toiminnallisesti monipuolistamaan tutkimalla asumiseen liittyviä palvelu- 

ja yhteistilaratkaisuja.  Suunnittelussa varmistetaan, että ratkaisu sopii kaupunkiku-

vaan ja maisemaan. Huomiota kiinnitetään myös pihojen laatuun, liikennejärjestelyi-

den ja pysäköinnin toimivuuteen sekä hulevesien hallintaan. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Pääkaupunkiseudun MAL2019-suunnitelmassa Suurpellossa on merkittävä määrä 

asuntotuotantovarantoa ja pikaraitiotieyhteys Matinkylä- Suurpelto-Kera- Leppävaara 

ennen vuotta 2030 toteutettavana liikennehankkeena.  Varaus pikaraitiotieyhteydelle 

sijaitsee välittömästi kaavanmuutosalueen länsipuolella. Raitiotien toteutuksesta ei 

ole päätöksiä. 

Pitkällä aikavälillä on tavoitteena parantaa virkistys- ja viheryhteyttä Kehä II:n yli Ny-

grannaksen kohdalla.  Alueelle on laadittu esisuunnitelma vihersillasta (Ramboll Fin-

land Oy 29.5.2020 ). Vihersillan toteutuksesta ei ole päätöksiä.  

Suunnitelman kuvaus 

Kaavanmuutoksen viitesuunnitelmassa uudet asuinkerrostalot on sijoitettu kiertä-

mään suunnittelualueen reunoja siten, että ne rajaavat katutilaa. Rakennusten kor-

keudet katutilassa seuraavat pääosin Hentebynkadun varren rakennusten korkeutta 

(VI). Korkeimmat kahdeksankerroksiset rakennukset on sijoitettu itäreunaan suojaksi 

Kehä II:n suuntaan. Pohjoisen maisema-alueelle avautuu näkymiä pohjoisreunan pis-

tetalojen välistä. Keskelle sijoitetaan pyöreä maanpäällinen pysäköintitalo. Pysäköin-

titaloon on mahdollista sijoittaa myös osa korttelin asukkaiden pyöräpaikoista ja sen 

julkisivu toteutetaan laadukkaasti. Hentebynkadun ja Likusterikadun kulmaan sijoite-

taan liike-, palvelu-, työ- tai yhteistilaa, joka on avoinna myös muille kuin korttelin 

asukkaille.  Ensimmäinen kerros poikkeaa ylemmistä kerroksista avoimuudellaan ja 

on muita kerroksia korkeampi.  Tilojen toiminnallista sisältöä ja mitoitusta sekä synty-

vää kaupunkikuvaa tutkitaan tarkemmin jatkosuunnittelussa.    

 

Suunnitelmissa esitetty asuinkerrosala on vaihtoehdosta riippuen 16500-18100 k-m2.  

Kun pysäköinti on keskitetty, vältetään kansipiharatkaisut, korttelipihoille voidaan is-

tuttaa suureksi kasvavia puita ja piha-alue voidaan helposti suunnitella kaikille käyttä-

jille esteettömäksi ilman suuria korkeuseroja.  Oleskelupihat avautuvat puistomaise-

maan ja sijoittuvat melun ja ilmanlaadun kannalta suojaiseen paikkaan. Suunnittelu-

alueen eteläreunalle on lisätty julkinen kävelyn ja pyöräilyn yhteys Nygrannaksen sil-

lalta kohti Opinmäkeä. Reitti luo vaihtoehtoisen kulkureitin koululle ja muihin 
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keskustan palveluihin.  Korttelin sisäinen ajoneuvoliikenne on minimoitu. Ajoliittymien 

paikat, kevyenliikenteen reitin linjaus ja kadunvarsipysäköinti yhteensovitetaan jatko-

suunnittelussa. Tavoitteena on Likusterikadun toimivuuden ja viihtyisyyden paranta-

minen. 

 

Kuvia valmisteluaineiston suunnitelmasta on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitel-

man lopussa. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. Ehdotusvai-

heessa laaditaan myös ainakin toteutusta ohjaava korttelisuunnitelma, meluselvitys ja 

hulevesisuunnitelma.  

 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelin 21042 tontit 1-3 ja niiden lähiympäristö. 

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen  merkittävimmät vai-

kutukset. Suunnitelman pohjalta arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.  Vaikutusten 

arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa tehdään 

lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.  Tärkeimmät vai-

kutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

  



 

  8 (14) 
   
   
   
   

 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Mielipiteet voi esit-

tää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Kevään 2021 

aikana tapaamiset järjestetään etäyhteydellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto ovat nähtä-

villä 19.4.–18.5.2021.  Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 18.5.2021 klo 15.45 men-

nessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Likusterikatu, 330409). 

Kaavahanketta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Teams-etäti-

laisuutena 27.4.2021 klo 17-18.30. Tilaisuuteen voi liittyä tästä linkistä: 

http://bit.ly/Suurpelto2704.  

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa talvella 2021-22. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://bit.ly/Suurpelto2704
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Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi pandemiara-

joitusten puitteissa tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa 

(Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Aila Valldén, puh. 043 825 1919 

Katariina Peltola, maisemasuunnittelu, puh. 043 825 5200  

Salla Mäkelä, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3001    

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

  

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 6.4.2021 

 

Torsti Hokkanen 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat: 

- Likusterikatu – OAS-vaiheen viitesuunnitelma. HPK arkkitehdit. 8.3.2021 (kuva-

lähde) 

- Likusterikatu- luontolausunto. Luontotieto Keiron Oy. 14.8.2020. 

 

 
Ilmakuvapohjalla esitettynä ympäröivät alueet, niiden suunnitelmat ja kaavanmuutosalueen alustava ra-

jaus punaisella.   
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Yllä asemapiirros suunnitelmasta, suunnittelualue rajattu punaisella.  Kuvassa esitetty myös olemassa 

tai rakenteilla olevat rakennukset (mustalla) ja  alustava luonnos Henttaankaaren varren tulevasta raken-

tamisesta (vaaleanharmaa).   

 

Yllä alueleikkaus B-B, rakennusten korkeudet pohjoisen maisema-alueen suunnasta kohti Suurpeltoa ja 

verrattuna Opinmäkeen. 
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Yllä leikkaus suunniteltavan korttelin 21042 kohdalta, oikealla esitetty rakennetut/rakennuslupavai-

heessa olevat kerrostalot ja voimassa olevan kaavan mukainen toteutumaton toimistorakentaminen. 

Korttelin jo toteutettujen kerrostalojen räystäskorkeus on noin + 28.75.  

 

 

Perspektiivikuva suunnitelmasta pohjoisen peltoalueelta päin. 
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Asuinrakennusten sijoitteluvariaatioita  ja ilmaperspektiivikuvia lounaasta. 
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