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Itäinen Kirkkonummi
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Hankkeen kuvaus
Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan
lautakunnassa alkuvuonna 2016 (21.1.2016, § 5).
Osayleiskaavan sisältöön vaikuttaa myös Masalan ja Luoman kehityskuva 2040, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi syksyllä 2016 (5.9.2016, § 70).
Luoma sijaitsee Kirkkonummen itäosassa rajautuen Espoon kuntarajaan. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 9 km² ja siellä asuu noin 660 asukasta (v. 2018). Asuinkäytössä olevia rakennuksia
on yhteensä lähes 300, joista melkein kaikki ovat
yksiasuntoisia asuintaloja. Vapaa-ajan asuntoja
on muutamia kymmeniä. Asutus on valtaosin
haja-asutusluonteista.
Alue rajautuu koillisessa ja idässä Espoon kaupunkiin, pohjoisessa Leivosbölen kylään, lännessä
Vitträskin kylään sekä Aavarannan asemakaava-alueeseen sekä myös Masalan vireillä olevan
yleiskaavan suunnittelualueeseen. Myös etelässä
rajana on Masalan osayleiskaavan alue. Suunnittelualue käsittää Luoman kylämäisen asutuksen
alueet, jotka sijaitsevat alueen keskiosassa sekä
siihen liittyvät ja sitä ympäröivät maatalous- ja
metsätalousmaat. Alue kattaa osaltaan myös
Vitträsk-järven ja Espoonlahden pohjukan ranta-alueet.

Suunnittelualueella sijaitsee hyvin vähän kaupallisia tai kunnallisia palveluja ja niiden osalta
Luoma tukeutuukin paljolti viereiseen Masalaan.
Alueella toimii Luoman vesiosuuskunta. Suurin
osa alueesta on yksityisessä omistuksessa, mutta
myös Kirkkonummen kunnalla on maanomistusta
alueella vähäisessä määrin.
Luoman osayleiskaavalla tarkennetaan valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, Uudenmaan
maakuntakaavassa,
Kirkkonummen
maankäytön kehityskuvassa 2040 sekä Helsingin
seudun maankäyttösuunnitelmassa 2050 asetettuja maankäytön kehittämislinjauksia tietyin tarkennuksin. Osayleiskaavalla vastataan osaltaan
mm. rakentamispaineeseen, jota Helsingin seudun kasvu aiheuttaa.
Osayleiskaavassa tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa hallitusti Luoman väestöpohjaa ja osoittaa
sijoittumispaikat uusille asunnoille. Varsinaista
tavoitetta väestönkasvulle ei kuitenkaan aseteta,
vaan asukastavoite selviää maankäyttöratkaisun
pohjalta. Tavoitteena on maaseutumaisen täydennysasumisen sijoittaminen niin, että rakentamisen teho kasvaa Masalan keskustan suuntaan. Suunnittelussa otetaan huomioon Masalan
osayleiskaavan tuleva maankäyttö.
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Suunnittelutilanne
Uudenmaan maakuntakaavoissa Luomaan on osoitettu taajamatoimintojen aluetta ja nk. valkoista aluetta, jolle ei ole erityistä maankäyttöä. Lisäksi on osoitettu kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta ja kohteita, sekä
Espoonlahden luonnonsuojelualue (Natura-2000 -verkosto).
Alueen kautta kulkee tärkeitä seudullisia yhteyksiä.Lisäksi sitä
koskee virkistysalue-, pohjavesi- ja geologinen muodostuma
-merkinnät.
Maankäyttö suunnitellaan yhteensopivaksi Masalan ja Luoman
kehityskuvan 2040 sekä Kehä III:n ja rantaradan aluevaraussuunnitelmien kanssa. Rantaradan aluevaraussuunnitelman
junavarikosta ei hankkeen laatimisvaiheessa kuultu kuntaa,
joten asiaan otetaan kantaa kaavatyössä.
Maakuntakaavatilanne
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