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LEIKKITIE 
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002516 

Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän suuralueella Ilolan kaupunginosan pohjoisosassa, osoitteissa Leikkitie 
24–28. Noin hehtaarin laajuinen kaavamuutosalue sijaitsee pientaloalueella ja käsittää nykyisen 
teollisuusrakennusten korttelin (TY) 71116 sekä osan sen kaakkoispuolella sijaitsevasta puistoalueesta. 
Koivukylään ja Leinelän asemalle on suunnittelualueelta noin 2 km. 

  

Kaava-alueen rajaus vuoden 2021 ilmakuvassa.  
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MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN? 

Vantaan kaupunki sekä kahden tontin maanomistaja ovat hakeneet asemakaavanmuutosta osoitteisiin 
Leikkitie 24, 26 ja 28. Tavoitteena on teollisuuskorttelin (TY, teollisuusrakennusten korttelialue, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) kiinteistöjen käyttötarkoituksen 
muuttaminen asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Kiinteistöt ovat rakennettuja ja niillä sijaitsee yksi 
teollisuuskäytössä oleva rakennus, jonka muuttamista asumiskäyttöön tarkastellaan. Muu osa 
kaavamuutosalueesta on viheraluetta (VL, Louhikkopuisto), josta osa on tarkoitus liittää uuteen 
pientalotonttiin. Muodostettavalle pientalotontille on suunniteltu yhtiömuotoista pientaloasumista. 

TY-alueen nykyinen rakennustehokkuus on e=0,3. Tulevaksi tehokkuudeksi on suunniteltu noin e=0,3–
0,35. Tämä tarkoittaisi noin 1 260–1 470 k-m2 eli noin 36–42 asukasta (35 k-m2 / asukas). 

Tavoitteena on laadukas kaupunkimainen pientaloasuminen. Kaavatyössä huomioidaan erityisesti 
viihtyisyys ja lähiympäristön laatu, sisältäen mm. resurssiviisauden tiekartan tavoitteet, 
vihertehokkuustavoitteet ja hulevesien hallinta. Kaavamuutostyö on mukana asemakaavoituksen 
kaavoitusohjelmassa vuonna 2022. 

Tonttijako ja tonttijaon muutos laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä. Kaavan yhteydessä tehdään 
maankäyttösopimus. 

 

Hakijan esittämät luonnokset alustavasta suunnitelmasta. Voimalinjan suoja-alue on huomioitu, olemassa 
oleva 1-kerroksinen rakennus (290 ke-m2) säilyy, uudet rakennukset 12 kpl (á 99 ke-m2), tonttitehokkuus 
e=0,30. Arkkitehdit Ali-Kovero Oy. 
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Näkymä lännestä. Arkkitehdit Ali-Kovero Oy. 

 

LÄHTÖTIEDOT  

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 10 220 m2, ja sijaitsee pientaloalueen keskellä. Sen halki kulkee 
koillinen-lounassuuntainen kapea kallio- ja moreeniselänne, joten sen keskiosa on hieman ympäröivää 
kaupunkirakennetta korkeammalla ja siten myös näkyvämmällä paikalla. Kaavamuutosalueen pohjoisosassa 
sijaitsee 1986 valmistunut yksikerroksinen pienteollisuushalli, jonka yhteydessä on asunto. Rakennuksen 
kerrosala on 257 m2. Rakennuksella ei ole todettu olevan kulttuurihistoriallista arvoa. 
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Voimassa oleva asemakaava 
 
Kaavamuutosalueella on voimassa vuonna 1993 
hyväksytty asemakaavamuutos 710800 Ilola 4B, 
jossa kortteli 71116 on osoitettu ympäristöä 
häiritsemättömien teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi (TY) ja muu osa alueesta 
lähivirkistysalueeksi (VL, Louhikkopuisto). 
Voimassa olevassa asemakaavassa TY-korttelin 
tehokkuus on 0,3 ja kaavan mukainen suurin 
sallittu kerroskorkeus korttelissa on kaksi. TY-
korttelin reunoilla on asemakaavassa 4 metriä 
leveä istutettava alueenosa. Vaara-alueen (v) 
leveys on 30 metriä, eli 15 metriä voimalinjan 
keskilinjan molemmin puolin. Risteyksen kohdalta 
ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 
Asemakaavamuutosalue on rajattu punaisella 
ajantasa-asemakaavassa. 

 

 
Voimassa oleva maakuntakaava 2050. 
 

 

 
 

Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa Uusimaa-kaava 2050, joka 
korvaa kaikki muut voimassa olevat 
maakuntakaavat paitsi Östersundomin alueen 
kaavan. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 
25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 
voimaantulosta 7.12.2020. Kaavasta valitettiin, 
minkä vuoksi Helsingin hallinto-oikeus kielsi 
päätöksen täytäntöönpanon. 24.9.2021 hallinto-
oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut 
enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin 
valitukset oli hylätty, ja kaavakokonaisuus tuli 
pääosin voimaan. 
 
Uusimaa-kaavassa 2050 kaava-alue on 
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä 
(ruskea pystyviiva). Alueen läpi kulkee kaakko-
luode-suuntainen voimajohto (ohut harmaa viiva) 
ja sen läheisyydessä on lentomelualue (musta 
aaltoviiva). 
 
Kehittämisperiaatemerkinnällä (vihreät nuolet) 
osoitetaan maakunnallisesta ekologisesta ja 
virkistyksellisestä verkostosta ne yhteystarpeet, 
joiden toteuttaminen edellyttää muusta 
maankäytöstä johtuvaa yhteensovittamista. 
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Voimassa oleva yleiskaava (kv 2007). 
Kaavamuutosalue rajattuna punaisella. 
 

Yleiskaavassa (kv 2007) alue on merkitty 
pientaloalueeksi (A3) ja se on lentomelualuetta (Lden 
50-55 dB). Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä 
yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009, 3.6.2009 ja 
13.1.2010. Kaavahanke on voimassa olevan yleiskaavan 
mukainen. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Yleiskaavaehdotus 2020. 
 

Yleiskaavaehdotus 2020 on hyväksytty 
valtuustossa 25.1.2021. Siinä kaavamuutosalue 
sijoittuu pientalovaltaiselle asuinalueelle (AP). 
Alue on lentomeluvyöhykkeellä 3 (LDEN 50-55 dB), 
ja sen eteläosan kautta kulkee ekologinen 
runkoyhteys, joka yhdistyy kaavamuutosalueen 
eteläpuolella luo-alueeseen. Kaavahanke on 
Yleiskaava 2020 mukainen. Yleiskaava 2020 ei ole 
vielä voimassa. 
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Maanomistuskartta. 

Maanomistus 
 
Kaavoitettava alue on n. 1,0 ha. Vantaan 
kaupunki omistaa n. 7 600 m2 (vaaleanpunaisella) 
ja muu alue on yksityisen maanomistajan 
omistuksessa. 

  
 

MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN?  

Vaikutusten arviointia tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisun sisältöön. 

Suunnittelualuetta koskien laaditaan tarvittavat selvitykset mm. meluselvitys. Kaava-alue sijoittuu valmiiksi 
rakennettuun ympäristöön. Alueen tiivistäminen ja uudistaminen aiheuttaa vaikutuksia erityisesti 
kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. 

Arviota tehdään mm. suhteesta: 

• ihmisen elinoloihin ja ympäristöön  

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin  

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,  

• yhdyskunta- ja energiatalouteen ja  

• liikenteeseen 

• kaupunkikuvaan ja maisemaan  

• kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön  

• lento- ja tieliikennemeluun 

• erityisselvityksiin 

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tiivistelmät selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä 
vaikutuksia.   

 

KUINKA OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS JÄRJESTETÄÄN? 

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

• Kaavamuutoksen hakijat 

• Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat 
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• Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit) 

• Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, 

• Asukas- ym. yhdistykset 

Osallisia ovat myös ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

• Liikennevirasto (rautatie- ja vesialueet)  

• Pelastuslaitos 

• Vantaan kaupunginmuseo  

• tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt 

• rajoittuvat naapurikunnat  

• Uudenmaan liitto, HSY, HSL, TUKES 

 

Osallistuminen järjestetään suunnittelun eri vaiheissa mm. suunnittelijatapaamisissa, 
suunnittelukokouksissa, asettamalla kaava nähtäville ja lausunnoille. 

 

KAAVAN ETENEMINEN, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISTAVAT 

VIREILLETULO 
Kaavatyö on hyväksytty työohjelmaan 2022. Se julkaistaan myös kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan 
jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan asukaslehdessä tai Vantaan 
Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 
aloituskokouksessa määritellään osallistujat. Osallisille ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai sähköpostilla. 

Mielipiteet  
Jos teillä on huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä, voitte ilmoittaa 
mielipiteenne 26.6.2022 mennessä kirjeessä mainitulla tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 

 

VALMISTELU 
Kaavatyön valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, konsultti sekä 
sopimusvalmistelijat. 

Asemakaavasuunnittelija Milja Halmkrona on parhaiten tavoitettavissa puhelimitse 31.5. klo 9–11 ja 
22.6. klo 13–15 sekä sähköpostitse. Koivukylän alueen kaavatöihin liittyen pidetään asukastilaisuus 
erikseen ilmoitettavana aikana syksyllä 2022. Asiasta tiedotetaan tarkemmin asukaslehdessä tai 
Vantaan sanomissa. 
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KAAVAEHDOTUS 
Kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen ja päättävät kaavan 
asettamisesta nähtäville. Nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoiteaikataulun 
mukaan asemakaavan muutosehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja 
kaupunginhallituksessa syksyn 2022 aikana. 

Muistutukset ja lausunnot 
Kaavamuutosehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan vastineet. 

 

HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa. 

 

LISÄTIETOJA 

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Internetin kautta voit 
seurata myös päätöksentekoa, nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia sekä saada tietoa 
asemakaavaprosessin etenemisestä. 

Aineistoon voit tutustua myös maankäytön asiakaspalvelussa, Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. 
krs), puh. 8392 2133, ma - pe 8.15 - 15.00) ja muissa Vantaa-infoissa (Myyrmäki, Korso). 

Asiaa hoitaa  

Milja Halmkrona 
asemakaavasuunnittelija, Itä-Vantaa 
Kaupunkirakenne ja ympäristö / Asemakaavoitus  
puhelin 040 536 9606 
sähköposti milja.halmkrona(at)vantaa.fi  

Suunnittelusta vastaa 

Mari Jaakonaho 
aluearkkitehti, Itä-Vantaa 
Kaupunkirakenne ja ympäristö / Asemakaavoitus  
puhelin 050 302 9411 
sähköposti mari.jaakonaho(at)vantaa.fi 

 

 

 

 
 

http://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat
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Hankkeen 
vaiheet ja 
aineisto 

 

 

 
Kaupungin verkkosivusto 
www.vantaa.fi > asuminen ja ympäristö > kaavoitus  
ja maankäyttö > asemakaavoitus > Tikkurilan kaavat 
 
Vantaan kartat, kaavat ja ilmakuvat  
kartta.vantaa.fi  
 
Maankäytön asiakaspalvelu 
Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs 
puhelin 09 8392 2133 
avoinna ma-to 8.15–15.00 
 
Vantaa-infot 
Tikkurila, Korso, Myyrmäki 
 

 


