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Hanke sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarvvikin asun-
toalueella välittömästi Länsiväylän eteläpuolella. Ase-
makaavan muutos koskee viittä korttelia sekä niihin 
liittyvää virkistysaluetta. Läheisen, tosin pienehkön 
pienvenesataman toiminnot palvelevat myös alueelle 
muuttavia uusia asukkaita.

Sarvvikin puistotien ja Sarvvikintien välisellä alueella 
sijaitsevan korttelin (2209) nykyinen maankäyttö mah-
dollistaa pienen lähikaupan toteuttamisen. Sarvvikin-
portin asemakaava mahdollistaa elintarvikekaupan
toteuttamisen Sarvvikinportin eritasoliittymän tuntu-
maan saavutettavuudeltaan huomattavasti paremmal-
le paikalle. Niinpä kahden kaupan sijoittamiselle alueel-
le ei ole perusteta ja em. kortteli on tarkoitus kaavoittaa
asumiseen. Koska paikka näkyy hyvin Sarvvikin puisto-

tielle, on korttelin toteuttamistavalla suuri vaikutus
asuntoalueen ilmeeseen. Ympäristöön sopivan ratkai-
su edellyttää rakentamisen hyvää ohjaamista. Yleisenä 
tavoitteena on toteuttaa alueelle riittävän tehokasta 
rakentamista ja monipuolista asuntotuotantoa sopien
merelliseen maisemaan.

Vaikka alue tukeutuu Masalan, kuntakeskuksen ja Es-
poon palveluihin, on hanke myönteinen Sarvvikin ke-
hittämisen näkökulmasta, sillä se edistää palvelujen 
sijoittumista alueelle. Alueen välittömässä läheisyy-
dessä toimii päiväkoti, lisäksi Sarvvikiin suunnitellaan 
toteutettavaksi oppimiskeskus. Hankkeen välittömäs-
sä läheisyydessä sijaitsee niin ikään Sarfvikin gol  ent-
tä.
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Suunnittelutilanne

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta

Muut erityiset perustelut tai huomioon
otettavat asiat

Lähitulevaisuudessa, 2020-luvun alkupuolella toteutu-
va Kivenlahden metroasema sijaitsee muutaman kilo-
metrin etäisyydellä Sarvvikin asuntoalueen itäisimmistä 
osista. Se tullee vaikuttamaan myönteisesti alueen to-
teuttamiseen. Kunnan on huolehdittava Sarvvikin asun-
toalueen rakentamisen edetessä bussivuorojen riittävyy-
destä Sarvvikin puistotiellä. 

hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se to-
teuttaa Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttöä. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinra-
kentamista, edistää se kunnan MAL-sopimuksen toteu-
tumista.

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. 
Tosin tavoiteltu merkittävä rakentamisen määrä edellyt-
tänee kunnallistekniikan kapasiteetin parantamista tai 
uuden rakentamista. Uutta katurakentamista tullee vä-
häisesti. Alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä / 
kohtalainen.

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole elinkeinopoliittinen, kos-
ka uusia työpaikkoja ei ole tulossa alueelle. 

Hankkeen virkistyksellinen ja
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty, mutta ainakin osa
hankkeen rakennuksista näkyy hyvin Sarvvikin puisto-
tielle, mikä edellyttää rakentamistavan laadullista oh-
jaamista.

Hankkeen merkittävyyden arviointi
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