Kirkkonummen kunta

Eteläinen Kirkkonummi

Kantvikin
osayleiskaava
osayleiskaavan hankekortti

Hankkeen kuvaus
Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.10.2013 (§ 78).
Alue sijaitsee Lounais-Kirkkonummella Länsiväylän ja Rantaradan eteläpuolella. Kaava-alueen
pinta-ala on noin 17 neliökilometriä, josta vesialueita on noin 2 km². Kunnan omistuksessa maaalueita on noin 4 km² ja vesialueita alle 0,4 km².
Suunnittelualueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue
sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet.
Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu ranta-alueita
sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee Upinniementie. Maasto on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa, ja maaperä muodostuu pääosin
kallioalueista, joiden väliin jää hiekka- ja savipainanteita. Alueella asuu pysyvästi noin 3000 asukasta (v. 2018). Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa vuosina 1945–1956 olleeseen, nk. Porkkalan
vuokra-alueeseen.
Suunnittelun tavoitteena on osoittaa alueelle
monimuotoista, ympäristöltään korkealuokkaista, elämän eri tilanteet huomioonottavaa
asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä palveluja. Tiiviimpää rakentamista keskitetään Kan-

tvikin keskustan alueelle, jolloin turvataan monipuolinen palvelujen kehittyminen ja parannetaan
nykyistä kaupunkikuvaa. Asutuksen keskittäminen joukkoliikenteen laatukäytävän vaikutusalueelle on myös edellytys toimivan liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
Tavoitteena on luontoarvojen säilyminen ja erityisesti ekologisen käytävän osoittaminen Porkkalanniemeltä kaava-alueen läpi kohti Meikoa.
Keskeinen suunnittelun tavoite on myös rantojen
monipuolinen virkistyskäyttö. Alueelle pyritään
osoittamaan rantaan tai rannan tuntumaan sijoittuva kevytliikenneväylä, yleinen uimaranta, sekä
erimuotoisia veneilyyn ja vesiurheiluun liittyviä
toimintoja, kuten veneenlaskuramppi. Satamaa
syväväylineen pyritään hyödyntämään veneilyja satamatoimintojen sekä muiden työpaikkaja palvelutoimintojen kehittämisessä. Nykyiset
satamatoiminnot säilyvät alueella.
Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaavan valmisteluaineiston uudelleen valmisteltavaksi 26.10.2017 (§ 53). Valmisteluaineisto käsitellään kuntatekniikan lautakunnassa, kun hankkeen
kaavatalousselvitys ja vesihuollon yleissuunnitelma ovat valmistuneet.
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Suunnittelutilanne
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä taajamatoimintojen alueeksi on osoitettu Kantvik ja Upinniemmentien varsi Strömsbyn asti. Suuri osa kaava-alueesta on
nk. valkoista aluetta, jolle ei ole osoitettu erityistä maankäyttöä. Alueella on voimassa kymmenen asemakaavaa.
Lisäksi alueella on vireillä Prikirannan asemakaavan laatiminen.
Kantvikin kehityskuva valmistui keväällä 2016. Kehityskuva toimii osayleiskaavan suunnittelun lähtökohtana ja
se osoittaa maankäytön painopistealueen Kantvikin taajaman ja Kantvikinrannan alueille.
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