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Käsissänne on Kirkkonummen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, lyhyesti a-poli. Se on 
suunnittelun työväline, jolla voidaan parantaa rakennetun ympäristön laatua pitkällä tähtäimellä.  
 
Laadukas rakennettu ympäristö on yksi kunnan vetovoimatekijöistä niin asukkaiden kuin yritystenkin 
suhteen. Rakennetun ympäristön pitkäjänteinen ja johdonmukainen laadun parantaminen edellyttää 
tietoista arkkitehtuuripolitiikkaa. Arkkitehtuuripolitiikan ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tarkoi-
tuksena on tukea ja ohjata rakennetun ympäristön syntymistä, kehittämistä ja säilyttämistä. Tavoit-
teena on luoda laadukasta, kestävästi uudistuvaa sekä ajallisesti kerroksellista rakennettua ympäris-
töä, joka on sidoksissa paikkaansa: kunkin taajaman, kylän ja alueen tunnusomaiseen rakennuskan-
taan ja maisemaan.  
 
Sekä rakentaminen että rakennetun ympäristön hoitaminen on nähtävä pitkän ja moniportaisen pro-
sessin lopputuloksena: prosessin, joka alkaa rakennetun ympäristön tiedostamisesta, havainnoimises-
ta, arvioimisesta ja arvostamisesta ja joka päättyy rakentamiseen ja rakennetun ympäristön hoitami-
seen. Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma pyrkii herättämään ja ylläpitämään yleistä kes-
kustelua ja jokaisen - niin aikuisten kuin lastenkin - omaa pohdintaa yhteisestä rakennetusta ympäris-
töstämme: sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma koskettaa kaikkia kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja viranomaisia, kunnassa toimivia yhtei-
söjä ja yhdistyksiä, rakennuttajia, rakentajia ja muita yrityksiä sekä Kirkkonummella sijaitsevien kiin-
teistöjen omistajia. 
 
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kertoo, millaisena Kirkkonummen rakennetun ympäristön näemme: 
millainen se on ollut, millainen se on nyt ja millaiseksi sen haluamme tulevaisuudessa. Ohjelma koos-
tuu tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Toimenpiteet voidaan edelleen jaotella 
sen mukaan, kuka niistä on vastuussa. Tarkoituksena on arvioida arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 
toimivuutta ja vaikuttavuutta jatkossa valtuustokausittain. 
 
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ei  ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jolla olisi 
samoja oikeusvaikutuksia kuin esimerkiksi lainvoimaisilla kaavoilla tai rakennusjärjestyksellä. Se tulee 
nähdä enemmänkin edellä mainittuja tukevaksi ja täydentäväksi kehittämisasiakirjaksi. 
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Laajakallion asuinalue, Tolsan asema, Vuorenmäen koulu, Veikkola, Jorvaksen eritasoliittymä ja Erikssonin työpaikka-alue  

 Kerrostalo Kartanonrannassa, Asuntopiha Sepänkannaksen asuinalueella, Tolsan lähikauppa, Asuinkerrostalo Pakrintiellä (Kolsari) 

Kirkkonummen kirkko, Masalan kirkko , Haapajärven kirkko, Ostoskeskus Kirsikka 
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Kirkkonummella rakennetaan käyttökelpoista, kestävää ja kaunista ympäristöä. 
Käyttökelpoisuus, kestävyys ja kauneus on määritelty hyvän rakentamisen tavoitteiksi jo antiikin Roomas-
sa (Vitruvius). Kirkkonummellakin rakennetaan heti kunnollista jälkeä. Se tarkoittaa, että rakennettu 
ympäristö on käyttökelpoista, kestävää ja kaunista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Kirkkonummea rakennetaan huolella ja huolellisesti. 
Kirkkonummella rakennettua ympäristöä tehdään huolella. Siksi kaavoitukseen, rakennussuunnitteluun 
ja rakentamiseen, niiden ohjaukseen ja valvontaan, eri osapuolten kuulemiseen, poliittiseen päätöksen-
tekoon, rakennetun ympäristön kunnossapitoon ja hoitoon sekä toteutuksen arviointiin varataan riittä-
västi aikaa ja taloudellisia voimavaroja.  
 
Kirkkonummen rakentamisessa pidetään erityisen tärkeänä 
 taajamien ja kylien elävöittämistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa 
 uudisrakentamisen sovittamista vanhaan rakennuskantaan, luontoon ja maisemaan 
 ekologisesti kestävän rakentamisen edistämistä 
 viihtyisän, sujuvan ja esteettömän liikkumisympäristön mahdollistamista 
 suunnitteluun, taiteeseen ja arkkitehtuurikasvatukseen panostamista. 
 
Kirkkonummelle rakennetaan kaupunkimaista ympäristöä, joka sisältää 
 tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista keskusta-alueilla ja asemanympäristöissä 
 monipuolisia julkisia kaupunkitiloja ja rakennuksia 
 lyhyitä etäisyyksiä eri toimintojen ja paikkojen välillä. 
 
Kirkkonummelle rakennetaan maalaisympäristöä, joka sisältää 
 kyliä ja kulttuurimaisemia 
 monimuotoista  ja luonnonläheistä rakentamista sekä maaseutuelinkeinojen rakennuksia 
 viihtyisiä pientaloalueita ja loma-asutusta. 
 
Kirkkonummen laadukas rakentaminen edellyttää   
 tarkasti kohdennettua ja oikea-aikaista suunnittelua 
 uskallusta kokeilla uusia ratkaisumalleja 
 oma-aloitteisuutta ja asukasaktiivisuutta 
 yhteistyötä yli toimintarajojen. 
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Kirkkonummea rakennetaan askel kerrallaan. 
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017 sisältää seitsemän toimenpidettä, joiden  toteutumis-
ta arvioidaan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivittämisen yhteydessä. 

 
1) Prosentti taiteelle 
  Kunta varaa määrärahan hankekohtaisesti erikseen päätettäessä maankäyttösopimusten korvauksista 

sekä julkisten rakennusten ja alueiden rakentamisen määrärahoista taiteen tuottamiseksi julkiseen 
rakennukseen tai suunnittelualueelle kunnan määrittämiin paikkoihin sekä sisä- että ulkotiloihin.  

2)  Suunnittelukilpailuja 
  Kunta järjestää, tai pyrkii edistämään, säännöllisesti suunnittelukilpailuja ja tilaa ideasuunnitelmia kes-

keisten alueiden maankäytön suunnittelusta sekä merkittävien julkisten rakennusten suunnittelusta.  
3) Kestävämpää kehitystä 
   Kunta hankkii lisää tietoa kaavoituksen energiatehokkuudesta, jakaa tietoa  rakennussuunnittelun 

energiatehokkuudesta sekä edellyttää energiatehokkuutta tarvittaessa maankäyttösopimuksissa ja 
tonttien luovutuksissa. Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ra-
kennusten kosteustekniseen toimintavarmuuteen koko elinkaaren yli. Julkisessa rakentamisessa kun-
ta suosii vähähiilisiä ratkaisuja.  

4)   Helpotuksia koerakentamiseen  
 Kunta kaavoittaa ja varaa soveltuvia tontteja erilaiseen koerakentamiseen kuten nollaenergiarakenta-

miseen, ryhmärakentamiseen tai uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttöön sekä huomioi ne tarvitta-
essa tontinluovutusehdoissa ja hinnoissa. 

5)   Paikallishistoria tunnetuksi  
 Kunta parantaa paikallishistoriaa koskevien tietojen saatavuutta asettamalla rakennetun kulttuuriym-

päristön inventointeja ja arkeologisia inventointeja internet-sivuilleen sekä keräämällä niiden kohde-
tiedot paikkatietoaineistoksi kunnan sisäiseen ja ulkoiseen karttapalveluun mm. asukkaiden, koulujen, 
yhdistysten ja yritysten käyttöön.  

6)   Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen 
  Asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja kehittämään jo alueiden suunnittelun alkaessa. Kunta kerää 

säännöllisesti palautetta eri keinoin asuinalueiden asukkailta  suunnittelun ja toteutuksen kehittä-
miseksi.  

7) Kirkkonummen arkkitehtuuriteko  
 Kunta nimeää kerran valtuustokaudessa arkkitehtonisesti laadukkaan rakentamiskohteen – rakennuk-

sen tai alueen – Kirkkonummen arkkitehtuuriteoksi. 
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Kirkkonummella tehdään heti kunnollista jälkeä. Kunnollinen jälki tarkoittaa, että hyvän suun-
nittelun tuloksena syntynyt rakennettu ympäristö on laadukasta: kestävää, käyttökelpoista ja 
kaunista. 
 
Rakennettu ympäristö on käyttökelpoista.  
Rakennetun ympäristön tehtävä on tukea ihmisen toimintaa. Rakennetut puitteet eivät voi 
taata tietynlaisen toiminnan syntymistä ja jatkumista, mutta ne voivat sen estää. Käyttökelpoi-
nen rakennettu ympäristö on tarkoituksenmukaista ja käytännöllistä ja siksi toimivaa. Koska 
käyttökelpoinen rakennettu ympäristö on räätälöity käyttäjilleen, se on myös taloudellista – 
turhuutta ei ole. 
 
Rakennettu ympäristö on myös kestävää.  
Ekologisesti kestävä rakennettu ympäristö ottaa huomioon ihmisen riippuvuuden ilmastosta ja 
luonnosta. Rakenteellinen kestävyys takaa käyttäjiensä terveyden ja turvallisuuden. Aikaa kes-
tävä rakennettu ympäristö on vanhetessaankin käyttökelpoista ja kaunista, sellaista jonka ha-
lutaan pysyvän käytössä pitkään. 
 
Rakennettu ympäristö on lisäksi kaunista.  
Kaunis rakennettu ympäristö saa käyttäjät viihtymään ja tuntemaan olonsa kotoisaksi. Se tuo 
elämyksiä ja iloa elämään, se voi lohduttaa ja tuoda henkistäkin turvaa. Kauniiseen rakennet-
tuun ympäristöön muodostuu siksi helposti jokaiselle tiettyjä mielipaikkoja, joissa haluaa käy-
dä ja olla. 
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Kirkkonummella rakennettua ympäristöä tehdään huolella ja siitä pidetään huolta. Siksi suun-
nittelun ja rakentamisen kaikkiin vaiheisiin varataan riittävästi aikaa ja taloudellisia voimavaro-
ja: kaavoitukseen, kunnallistekniikan, yleisten alueiden ja rakennusten suunnitteluun ja raken-
tamiseen, niiden ohjaukseen ja valvontaan. Lisäksi eri osapuolten väliseen vuorovaikutukseen, 
poliittiseen päätöksentekoon, rakennetun ympäristön kunnossapitoon ja hoitoon sekä toteu-
tuksen arviointiin varataan riittävästi aikaa.  
 
Riittävän ajan varaaminen suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheisiin on taloudellisestikin kan-
nattava sijoitus, sillä lopputuloksena syntyvä laadukas rakennettu ympäristö kestää käytössä 
pidempään. Lisäksi kun käyttäjät viihtyvät, he tuntevat ympäristön omakseen ja sitoutuvat 
osaltaan sen kunnossapitoon ja hoitoon, mikä jatkaa rakennetun ympäristön käyttöikää. Ra-
kentamiseen syntyy näin positiivinen kierre: ikään kuin kilvoitellaan rakentamisen hyvällä laa-
dulla ja toimivilla ratkaisuilla. 
 
Erityisesti suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä se on rakennetun ympäristön koko elinkaa-
ren aikaisiin kustannuksiin verrattuna halpaa. Suunnittelun, rakentamisen ja käytön suuruus-
luokka ja osuus rakennetun ympäristön kokonaiskustannuksista voidaan esittää lukusarjalla 1 - 
10 - 100 (suunnittelu - rakentaminen - käyttö, kunnossapito ja korjaus). On siis paljon kalliimpaa 
korjata huonosti rakennettua ympäristöä kuin suunnitella hyvää. Hyvällä suunnittelulla voidaan 
lisäksi minimoida käytön ja huoltotoimenpiteiden kustannuksia. 
 

 

Näkymä kuntakeskukseen Pappilanmäen kallioilta, Oppilastyö-

nä tehty penkki (kunnantalon näyttely toukokuu 2014), Karta-

nonrannan asuintaloja 
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Kirkkonummen taajamiin ja kyliin rakennetaan suunnitellusti ja riittävästi asuntoja sekä 
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, sillä asukkaat tuovat sinne lisää palveluja, työpaikkoja 
ja harrastustoimintaa. 

Kirkkonummella rakentaminen perustuu aina rakennuspaikan luonnonolosuhteisiin: maa-
perään, maastonmuotoihin, vesitalouteen, kasvillisuuteen ja pienilmastoon. Lisäksi raken-
taminen istutetaan aina maisemaansa ja on selkeästi alisteinen maisemallisesti merkittä-
ville kulttuuriympäristöille. Rakentaminen sovitetaan aina harkiten myös ympäröivään 
rakennuskantaan ja erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ja suojeltuihin raken-
nuksiin sekä alueisiin ilman, että tuotetaan aiempien aikakausien tyylikopioita. Kaupunki-
kuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeissä paikoissa voidaan poiketa harkitusti ja perustellusti 
ympäröivästä rakennuskannasta. 

 Kirkkonummea rakennetaan eko- ja energiatehokkaasti vanhoja rakennusperinteitä ja 
uutta teknologiaa hyödyntäen siten, että luonnonvaroja ja energiaa kuluu mahdollisim-
man vähän ja että niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi sekä rakentami-
sessa että rakennetun ympäristön käytössä, kunnossapidossa ja hoitamisessa. Julkisessa 
rakentamisessa kunta suosii vähähiilisiä ratkaisuja. 

Kirkkonummella rakennetaan erityyppisille kulkumuodoille ja erilaisille kulkijoille sopivia 
yhtenäisiä reittejä, jotka tarjoavat liikkumisen iloa työ-, koulu- ja asiointimatkoille sekä 
mahdollisuuksia erilaiseen urheiluun.  

Kirkkonummella hyvin suunniteltu on jo puoliksi rakennettu, laadukas suunnittelu kuuluu 
rakentamisen kaikkiin vaiheisiin ja taide on osa rakentamista. Koulujen arkkitehtuurikasva-
tuksella juurrutetaan lapsia ja nuoria kotikuntaan ja tehdään tulevaisuuden rakentajia. 

 

Sarvvikinkallion asuintaloja, Upinniemen varuskuntaa, Sjökul-

lan oppimiskeskuksen laajennus  



 

9 

 

 

Suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja hoito sekä resurssoidaan että aikataulutetaan 
Kirkkonummella hyvissä ajoin etukäteen. Kirkkonummen eri paikkojen ominaisluonne 
huomioidaan suunnittelun kaikilla tasoilla aina kaavoituksesta rakennus-, katu-, puisto- ja 
detaljisuunnitteluun saakka. Suunnittelun voimavaroja käytetään Kirkkonummella eniten 
niihin alueisiin ja rakennuksiin, joilla on eniten suunnittelun reunaehtoja ja vaikuttavuutta: 
taajamiin, niiden keskusta-alueisiin ja muihin toiminnallisiin solmukohtiin sekä julkisiin 
rakennuksiin.  

Kirkkonummi toimii rakentamisen edelläkävijänä. Kirkkonummella kokeillaan rakentami-
sessa ennakkoluulottomasti mutta harkitusti erityyppisiä  uusia rahoitus- ja toteutusrat-
kaisuja, energiantuotantotapoja, tiloja, rakenteita, muotoja, materiaaleja ja värejä. Par-
haimmillaan rakentamisen koekentät toimivat Kirkkonummen käyntikorttikohteina.  

Kirkkonummella jokainen kantaa vastuuta yhteisestä rakennetusta ympäristöstä osallistu-
malla sen kaavoittamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon ja/tai hoitoon 
esimerkiksi asukastilaisuuksien, kyläsuunnitelmien, ryhmä- tai hartiapankkirakentamisen 
tai erilaisten talkoiden muodossa. 

Kirkkonummea rakennetaan eri osapuolten - kunnan eri toimialojen, muiden viranomais-
ten, yritysten, yhdistysten, maanomistajien ja asukkaiden - välisellä yhteistyöllä, joka on 
sitä tärkeämpää, mitä vähemmän resursseja on käytettävissä. Yhdessä saadaan aikaan 
enemmän. 

 
Nämä pääperiaatteet, painopistealueet ja toimintatavat huomioidaan Kaupunki-Kirkkonummen 
kaupunkimaisen ympäristön ja Maaseutu-Kirkkonummen maalaisympäristön kehittämisessä.  

Luoman VPK-talo, Veikkolan teollisuusaluetta, Lomarakennus 

Mössön saaressa  
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Kaupunkimainen ympäristö on selvästi tiiviimmin rakennettu kuin maalaisympäristö. Tiiviys tarkoit-
taa, että tontit, korttelit ja alueet ovat tehokkaammin rakennettuja. Keskusta-alueilla sekä erityises-
ti juna-asemien ja seisakkeiden lähiympäristössä on myös korkeaa rakentamista. Tiiviimpi ja korke-
ampi rakentaminen mahdollistaa suuremman asukas-, palvelu- ja työpaikkamäärän, mikä lisää 
yleistä toimeliaisuutta. Lisäksi tiiviimmän ja korkeamman rakentamisen ansiosta viheralueet säily-
vät verkostomaisina kokonaisuuksina erillisten taskujen sijaan kaupunkimaisessakin ympäristössä. 
 

 

Tiiviimmän ja korkeamman rakentamisen ansiosta kaupunkimaiseen ympäristöön on mahdollista 
luoda enemmän ja monipuolisempia julkisia tiloja – toreja, aukioita, puistoja ja katuja – sekä useam-
pia erilaisia julkisia rakennuksia ja liikerakennuksia. Julkiset kaupunkitilat ja rakennukset ovat paik-
koja, joiden toiminnot ovat tärkeitä monille tai kaikille asukkaille ja joissa he tapaavat muita ihmisiä 
joko itsetarkoituksellisesti tai erilaisen asioinnin, toiminnan ja liikkumisen ohessa.  
 
Julkiset kaupunkitilat ja rakennukset rakennetaan sinne, missä liikkuu tai missä halutaan liikkuvan 
eniten ihmisiä, jolloin niillä on mahdollisimman paljon käyttäjiä. Eniten julkisia kaupunkitiloja ja ra-
kennuksia rakennetaan siksi keskusta-alueille ja joitakin niistä, kuten toreja, kirkkoja tai kunnantalo 
rakennetaan nimenomaan vain keskusta-alueille. Kuitenkin myös jokaiselle asuinalueelle rakenne-
taan jokin julkinen paikka. Vähimmillään se on asuntokatu, enimmillään se voi olla vaikkapa päivä-
koti, (leikki)puisto, koulu, neuvola, nuorisotila, urheilukenttä, lähiliikuntapaikka, asukaspuisto, kah-
vila, ravintola ja lähikauppa.  
 
Julkisilla kaupunkitiloilla korostetaan ja tuodaan paremmin esiin kaupunkimaisen ympäristön julki-
sia rakennuksia ja muita tärkeitä paikkoja. Toreilla, aukioilla, puistoilla ja kaduilla annetaan niille 

 

Ratavallin asuinalue Masalassa, Kirkkolaakson puiston kävely-

silta (Tohtorinpolku) 
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tilaa ja avataan niihin näkymiä kauempaakin. 
Julkiset ja liikerakennukset rakennetaan näkyville ja toiminnallisesti keskeisille paikoille keskustoi-
hin, merkittävimpien katujen ja raittien solmukohtiin tai päätteeksi sekä torien, aukioiden tai puis-
tojen laidoille. Rakennusten julkisuus tuodaan näkyviin myös sisäänkäyntien sekä asiakas- ja pihati-
lojen avautumisena julkisiin kaupunkitiloihin: kaduille, toreille, aukioille ja puistoihin.  
 
Julkiset rakennukset ja liikerakennukset rakennetaan ulkomuodoltaan muusta ympäristöstä poik-
keaviksi kaupunkikuvan ylevöittämiseksi. Joskus niiden ulkomuoto voi olla erityisen huomiota he-
rättävä, jolloin rakentaminen edustaa nk. VAU-arkkitehtuuria. Tällöin rakennukset toimivat erityisi-
nä maamerkkeinä ja nähtävyyksinä.  
 
Julkisten kaupunkitilojen harkittu sijoittaminen sekä julkisten rakennusten ja liikerakennusten näky-
vä sijainti ja poikkeava ulkomuoto jäsentävät kaupunkimaista ympäristöä ja helpottavat siinä suun-
nistamista.  
 

 

Tiiviimmän ja korkeamman rakentamisen ansiosta kaupunkimaisessa ympäristössä eri toiminnot - 
asuminen, työpaikat ja palvelut - sijaitsevat lähempänä toisiaan. Tällöin etäisyydet kotoa työpaik-
kaan, päivittäispalveluihin, harrastuksiin ja virkistysalueille säilyvät lyhyempinä kuin maalaisympä-
ristössä varsinkin silloin, kun rauta- ja moottoritiekään eivät muodostu kulkemisen esteeksi. Näin 
matkoihin kuluu vähemmän aikaa. Etäisyydet ovat niin lyhyitä, että matkat on mahdollista taittaa 
jalan tai polkupyörällä. Lyhyet etäisyydet vapaa-ajan eri paikkoihin myös kompensoivat mahdollista 
pidempää työmatkaa, mikäli työpaikka sijaitsee jossakin Kirkkonummen ulkopuolella.  
 
Koska kaupunkimaisessa ympäristössä erilaisten reittien käyttäjiä on paljon, niiden sujuvuuteen ja 
esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun reitit ovat lyhyitä, niiden viihtyisyyteen 
on myös varaa panostaa enemmän käyttämällä erilaisia materiaaleja, kasvillisuutta, penkkejä, valai-
simia, roska-astioita, pollareita, pyörätelineitä, taideteoksia tai vaikkapa hulevesialtaita. 
 

 

Kirkkonummen pääkirjaston laajennus, suunnitelma (JKMM-

Arkkitehdit Oy), Asuinkerrostalo Kirkkonummen liikekeskustas-

sa 
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Maalaisympäristössä rakentaminen keskitetään pääosin kyliin. Kylien ulkopuolella rakentaminen 
liittyy pääasiassa maaseutuelinkeinojen eli maanviljelyn ja metsätalouden ja niiden liitännäiselinkei-
nojen harjoittamiseen tai loma-asumiseen. 
 
Kylät rakennetaan selvästi kaupunkimaista ympäristöä väljemmin ja matalammin mutta kuitenkin 
niin tiiviiksi, jotta vesihuollon ja energiantuotannon järjestäminen keskitetysti on mahdollista ja 
kannattavaa. Kylät on mahdollista erottaa visuaalisestikin omiksi kokonaisuuksikseen. Myös kylien 
keskuspaikka tehdään tunnistettavaksi.  
 
Rakennukset täydentävät ihmisen muokkaamaa kulttuurimaisemaa, johon kuuluvat viljellyt pellot. 
Rakennukset eivät varasta huomiota maisemalta eivätkä riitele siinä näkyvien muiden rakennusten 
kanssa sijainnin, koon, muotojen, materiaalien ja värien osalta vaan noudattavat niissä paikallisia 
piirteitä ja perinteitä. 
 

 
Maalaisympäristössä on enemmän yksityistä tilaa: isoja pihoja ja puutarhoja sekä vaivaton pääsy 
luontoon. Vaikka luonto on pääasiassa yksityisomistuksessa, jokamiehenoikeudella se on myös 
muiden käytettävissä. Maalaisympäristön pihat ja puutarhat liittyvät luontevasti rakennuksia ympä-
röivään luontoon. Luonnonmukainen pihakasvillisuus istuttaa rakennukset paikoilleen ja nivoo ne 
osaksi kulttuurimaisemaa.  
 
Maalaisympäristössä rakennukset sijoitetaan maastoon sen muotoja myötäillen yleensä katon harja 
korkeuskäyrien suuntaisesti. Maaston korkeimmat lakialueet ja matalimmat laaksot jätetään hallan, 

 

Sjökullan kartanon maisemaa, Haapajärven maisemaa,  

Volsin kartanon sali    
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tuulien ja tulvien vuoksi rakentamatta, samoin kuin peltoalueet maanviljelyelinkeinon ja maiseman 
vuoksi. Asuin-, talous-, tuotanto- ja palvelurakennuksista muodostetaan suojaisia ja pienilmastol-
taan suotuisia pihapiirejä.  
 
Maalaisympäristön luonnonläheisyys näkyy myös luonnon omissa, uusiutuvissa rakennusmateriaa-
leissa: rakennusten julkisivut ovat pääasiassa puuta. Myös energiantuotantotavat ovat pääasiassa 
paikallista luonnon omaa tuotantoa: puuta, haketta, maalämpöä, aurinko- ja pientuulivoimaa.  
 

Maalaisympäristö on tyypillisesti haja-asutusaluetta ja sen rakentamisessa noudatetaan lainvoi-
maisten kaavojen mitoitusta ja ohjausta sekä rakennusjärjestyksen määräyksiä.   
 

 

Suurin osa loma-asumisesta sijoitetaan Kirkkonummella edelleen perinteisesti veden äärelle yleis-
kaavassa esitettyjen uusien rakennuspaikkojen mukaisesti tai vanhaa loma-asutusta korvaten. Uu-
det loma-asuinrakennukset sopeutetaan vanhojen loma-asuinrakennusten joukkoon sekä ranta-
maisemaan. Myös muille kuin Kirkkonummen loma-asukkaille tulee turvata pääsy järvien ja meren 
ranta-alueille. 
 
Siirtolapuutarhat kuten muukin ryhmäloma-asuminen ovat Kirkkonummella yksi tulevaisuuden 
loma-asumisen muoto. Siirtolapuutarhat sijoitetaan hyvän julkisen liikenteen äärelle, jolloin ne 
ovat usealle metropolialueen asukkaalle keino olla yhteydessä luontoon.  
 

 

 

 

Saunarakennus Hilassa, Järvimaisema Kirkkonummella 
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