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Kaavoitus 

Palvelukorttelialueen kaavamuutokset ovat työn alla. Kortteleissa alun perin puistokadun 
varressa asuntoja 10 000 k-m2 ja itäreunalla työpaikkoja n 40 000 k-m2. Muutoksella 
tavoitellaan asuntojen määräksi puolta kerrosalasta ja loppuosaan työpaikkoja ja palveluja 
tavoitteena saada alueelle päiväaikaista käyttöä ja näin lisää asiakkaita palveluille. 
Asemakaavat ovat olleet osallistumis- ja arviointivaiheessa nähtävillä eli asukkailla ja 
muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteensä kaavaluonnoksista. 

Kaupunki omistaa tonttimaat. Tonttiyksikkö hakee kortteleittain kiinnostuneita rakentajia, 
joiden kanssa vuorovaikutuksessa kaavoja viedään eteenpäin. Kaavat etenevät noin 
vuoden sisällä. Kaavat etenevät kumppanuusmallilla, jossa kuullaan rakentajia ja 
asukkaita. 

Likusterikadun pohjoispuolen kaavamuutoksella haetaan  korkeampaa rakentamista kuin 
nykyisessä 3-kerroksisessa suunnitelmassa. Maapohja aiheuttaa kustannuksia eivätkä 
kustannukset ole kohtuulliset matalassa rakentamisessa. 

Kirjapihan korttelissa haetaan myös rakennusoikeuden nostamista siten, että Piilipuuntien 
puolella olisi korkeampia rakennuksia (nyt 2-kerroksisia) ja vähenisi länteen 
pientaloalueeseen päin. 

Sepänkallion kaava Turunväylän lähellä on vahvistettu. Tontit on ostanut TA-yhtiöt ja 
rakentaminen  alkaa kun yhtiön suunnitelmat ja luvat ovat kunnossa. Kohteeseen liittyy 
myös kaupungin Kyläsepäntien rakennushanke. Pohjoisen Suurpellon alueen kaavoja 
valmistellaan, rakennusoikeutta tulee Kyläsepäntien kummallekin puolelle. Jalankululle 
tehdään silta tien yli ja yhteys keskuspuistoon. Pohjoisosan kaava-alueelle tulee paikka 
koululle ja päiväkodeille. 

Rakentamisesta 

Henttaan puistokadun tonttien (Lukutorin vieressä ja Suurpellon päiväkodin vieressä) 
rakentamisaikatauluista ei ole tietoa.  Uutta rakentajatahoa ei ole vielä löytynyt. 

Keskustakortteli on edelleen konkurssipesän hallussa ja tontti on myynnissä (Iconin tontti). 
Korttelin rakennuksista yksi on korkea rakennus eli 20 kerroksinen. 

Kaupunki ei pysty pääsääntöisesti määrittelemään rakentamisjärjestystä vaan sen 
ratkaisee tontin omistaja. Harmillisesti tämän takia mm puistokatujen rakentaminen 
valmiiksi on viivästynyt. Samoin Lukutorin kohdan rauhoittaminen kaavan mukaisesti 
muulta kuin joukkoliikenteeltä toteutuu rakentamisen myötä. 

Suurpellon puistokadun yhden osan kaupunkipuistoa rakennetaan. 

Asemakaavassa määritellään yleensä kerrosten lukumäärä. Rakennusten korkeus 
voidaan määrittää asemakaavassa tai rakennusluvan yhteydessä; esim räystäskorkeus tai 
huonekorkeus. Poikkeusluvalla voidaan myöntää jopa lisäkerros. 



Suurpelto 3:n alueelle Tea Istan aukion varrelle tulee Espoon Asuntojen kohde. 

Parkkipaikoista 

Henttaankaaren koilliskulman kortteli, joka on täytetty hiekalla, on tehty lähinnä työmaiden 
työmaakoppeja ja rakentajien pysäköintiä varten. 

Suuriksen vieressä oleva parkkitalo on ko korttelin taloyhtiöiden asukkaille tarkoitettu. 

"Villit parkkipaikat" esim Suurpellon puistokadun alussa ja Kirjapihan korttelissa ovat 
yksityisillä tonteilla, joten kaupunki ei voi puuttua villiin pysäköintiin. 

Henttaan puistokadun "hiekkaparkkia" siistitään ja se jää edelleen ainakin osittain 
parkkialueeksi. 

Suurpellossa parkkipaikkoja on kaavoitettu Espoon periaatteiden mukaisesti (noin 1 paikka 
/ 1000 k-m2), jopa vähän enemmän. 

Vieraspaikat ovat kunkin taloyhtiön vastuulla. 

Viheralueista 

Palvelukortteleiden alue on vanhaa merenpohjaa, johon on syntynyt katujen rakentamisen 
myötä vanhaan ojanpohjaan vesialueita, joissa on sittemmin ollut lintuja. Kaikki korttelit on 
kaavoitettu asuntorakentamiseen, ja koska kaupunki omistaa tontit, niillä on suuri 
taloudellinen merkitys kaupungille. Opinmäen pohjoispuolelle tulee suunnitelmien mukaan 
muodostumaan vesialue, mikä on ollut suunnitelmissa koko ajan. 

Suurpellossa on rakennettuja puistoalueita (mm Lillhemtin puisto, Hans Floorin puisto, 
Suurpellon puistokadun varsi), jotka kestävät kulutusta, sekä luonnonvaraisena 
säilytettävä Keskuspuisto. 

Pohjoispuolen peltoalue jää puistoksi. 

Opinmäen pohjoispuolella oleva rakkauden puutarha säilyy. 

Viljelylava-aluetta rakennetaan asemakaavan mukaiselle paikalle ja on valmis keväällä 
2022. Alue on kolmasosaa pienempi kuin kaavassa, koska Vanha Lilhemtintie on avattu 
väliaikaisesti. 

Liikenteestä 

Suurpellon suunnitelmissa on varaus ratikkayhteydelle Matinkylästä Keran kautta 
Leppävaaraan. Kaupunki rakentaa parhaillaan Länsimetroa ja Jokeri-pikaratikkaa, sen 
jälkeen alkaa kaupunkiradan rakentaminen. Suurpellon ratikkayhteys voi toteutua joskus 
näiden jälkeen. Tavoitteena on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja päästöjen vähentäminen. 

Joukkoliikenneyhteys Suurpellosta Kuurinniityn valmistuu tammikuussa 2022. Bussi 118 
siirtyy liikennöimään reittiä Espoon keskukseen. 

HSL on suunnitellut bussille 118 uutta reittiä eli Orionin ja urheilupuiston kautta Tapiolaan. 
Tästä on kysytty asukkaiden mielipidettä. Muutosta ei olla tekemässä nyt. 



Liikennesuunnitelmien mukaan kaavan mukaiset väylät riittävät alueen liikenteelle. 
Koulujen saattoliikenne aamuisin on ongelmallista ja sitä haittasi nyt jo valmistunut 
rakennustyömaa. Saattoliikenteen sujuvoittamiseksi on tehty ratkaisuja. 
Liikennesuunnittelu seuraa aamuliikennettä. 

Palveluista 

Suuriksen tontilla on varaus kakkosvaiheelle. Pientä kiinnostusta rakentamiseen on. Siihen 
tulee jollain aikavälillä mm toinen päivittäistavarakauppa. 

Opinmäki on rakennettu suomenkielistä ja kansainvälistä koulua varten. Kansainvälisellä 
koululla on tiloja myös Otaniemessä.  Olarin koulun 1 –3 luokkalaiset ovat Opinmäen 
yksikössä, muut Olarinniityntien yksikössä. 

Kaavassa on paikka yhdelle kuutiolle Opinmäessä. Sen rakentaminen on kuitenkin 
koulujen toiminnan kannalta haasteellista tässä vaiheessa. 

Kaupungin koulutila- ja taloussuunnitelmissa ei ole tällä hetkellä uusien koulutilojen 
rakentamista. 

Asukasmääristä ja asukaskyselystä 

Suurpellossa on asukkaita noin 5 000. Asukkaiden ikäjakauma on melko lähellä Espoon 
keskimääräisiä jakaumia. Alle kouluikäisiä on 11 %, alakouluikäisiä 10%, 13 – 18 v 5 %, 
nuoria aikuisia 32 %, 35 –64 v 35 % ja yli 65-v 7%. 

Kun koko Suurpelto on rakennettu, asukkaita on noin 15 000. 

Asukaskyselyyn vastanneet arvostavat luonnonläheisyyttä, puistoja ja 
liikuntamahdollisuuksia sekä sijaintia, liikenneyhteyksiä ja palveluja. Vastaajista 60 % oli 
muuttanut muualta Espoosta. Vastaajia oli melko vähän. 


