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JOHDANTO

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan 
Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja 
lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Lisäksi siinä kerrotaan 
lyhyesti kunnan muista maankäyttöön liittyvistä hankkeista 
ja liikennesuunnittelusta sekä kunnan kannalta merkittävästä 
seudullisesta yhteistyöstä. 

Kaavoituskatsauksen lisäksi tietoa kaavahankkeista saa 
kaavoitusohjelmasta. Vireillä olevista osayleiskaavahankkeista on 
ohjelmassa kuvaukset. Vastaavasti kullekin asemakaavahankkeelle 
on laadittu hankekortti, jossa on kuvattu suunnitteluhanketta sekä 
arvioitu sen merkittävyyttä. Kaavoitusohjelman toteuttamiskorin 
hankkeita edistetään kaksivuotisella suunnittelukaudella vuosina 
2019 ja 2020.

www.kirkkonummi.fi/kaavoitus

Kaavoituskatsaus 2018-2019

Kannen kuva:
Sarvvikinrannan asemakaavan muutos / havainnekuva / Sitowise 2018.

www.kirkkonummi.fi/kaavoitusohjelma-2019-2023
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Suomen talouskehitys on viime vuodet 
ollut vahvaa ja se jatkunee myönteisenä 
myös vuonna 2019. Taloudellisen toime-
liaisuuden johdosta Kirkkonummella yri-
tystonttien kysyntä on kasvanut, mikä 
on johtanut siihen, että sijainniltaan yrit-
täjiä kiinnostavia tontteja on tarjolla liian 
vähän. Kunnassa ei ole kuitenkaan ha-
vaittavissa pääkaupunkiseudun kaltaista 
rakentamisen ylikuumenemista. Kunnan 
väestökasvu on 2010-luvulla asettunut 
vuositasolla 300 - 400 tuntumaan. Vuonna 
2018 kasvu ei yltänyt tavanomaiseen. Silti 
vuonna 2019 kunnan väkiluku saattaa ylit-
tää 40 000 asukkaan rajapyykin. Kirkko-
nummea kuten myös muita pääkaupunkia 
ympäröiviä kehyskuntia, jotka tunnetaan 
myös KUUMA-kuntina, koskee tällä vuo-
sikymmenellä väestökasvun hiipuminen 
verrattuna edelliseen vuosikymmeneen. 
Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa tällä 
hetkellä voimakkaasti. 

Kaupunkimainen asumistrendi on va-
kiinnuttanut asemansa ja se tulee mitä 
ilmeisemmin yhä vahvistumaan. Näin se 
vaikuttaa kuntien asuntopolitiikkaan ja 
kaavoituksen painopisteisiin. Muutokses-
sa olevat asumistrendit ovat haaste KUU-
MA-kunnille ja vuonna 2017 valmistunut 
KUUMA-asuminen 2040 -hanke antaa 
mm. strategista selkänojaa myös asunto-
politiikkaa koskevalle päätöksenteolle.

Vuoden 2018 alussa kunnanvaltuuston 
päätöksellä Kirkkonummi liittyi HINKU 
-kuntiin tavoitteenaan kunnan hiilijalan-
jäljen merkittävä pienentäminen nykyi-
sestä. Tavoitteen toteuttamiseksi kunta 
laatii tiekartan, jonka valmistuu vuonna 
2019. Kirkkonummen kuntastrategia 
2019 - 2021 hyväksyttiin kunnanvaltuus-
tossa keväällä 2018. Sen tavoitteiden ja 
linjausten mukaisesti kunta kehittää toi-
mintojaan. Kuntastrategiaa täydentävät 
elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat sekä 
palveluverkkoselvitykset. Kuntastrategi-
an mukaista väestösuunnitetta käytettiin 
em. palveluverkkosuunnitelmien lähtötie-
tona.

KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT

Kuntastrategiaan kirjatun periaatteen 
mukaisesti Kirkkonummen kaavoituksen 
painopiste keskittyy keskustojen ja ase-
manseutujen kehittämiseen sekä hank-
keisiin joukkoliikenteen runkoverkonvai-
kutusalueilla. Kunnan palvelutarjonnan 
tuottaminen järkevästi on jatkuva haaste, 
johon voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä 
maankäytönsuunnittelulla kuten laati-
malla osayleiskaavoja. Kirkkonummen 
kaavoitusohjelmasta 2019 - 2023 ilmenee, 
että kaavoitushankkeet keskittyvät taaja-
miin ja asemanseutuihin kuntastrategian 
mukaisesti. Kirkkonummen liikekeskus-
tan kehittäminen on priorisoitu kunnan 
ykköshankkeeksi. 

Kirkkonummella työllisyys on parantu-
nut viime vuosina. Kunnassa on yli 10 500 
työpaikkaa ja kunnan työpaikkaomavarai-
suus on liki 60 %. Suuri määrä, lähes 70 % 
työssäkäyvistä kirkkonummelaisista pen-
delöi kunnan ulkopuolelle, ensisijaisesti 
pääkaupunkiseudulle. Hyvä joukkoliiken-
teen palvelutaso ja toimivat yhteydet pää-
kaupunkiseudulle lisäävät Kirkkonummen 
kiinnostavuutta asuin- ja työpaikkana. 
Koska viime vuosien aikana yritystonttien 
kysyntä on johtanut yritystonttivarannon 
hupenemiseen, on kunnan tehostettava 
maanhankintaa mm. uusien yritystonttien 
kaavoittamiseksi. 

Asuinrakennusoikeuden kaavavaranto on 
edelleen hyvä ollen vuoden 2019 alussa 
noin 290 000 k-m2. Vuoden 2018 aika-
na kunnanvaltuustossa hyväksyttyjen ja 
hyväksymiskäsittelyssä olevien asema-
kaavojen asuinrakennusoikeus asettuu 
32 000 k-m2 tuntumaan. Koska valtaosa 
asumisen mahdollistavista asemakaavois-
ta ei ennätä tulla lainvoimaisiksi kyseisen 
vuoden aikana, ei Kirkkonummi saavuta 
MAL-sopimuksen tavoitetta. Sen sijaan 
vuonna 2019 tilanne vaikuttaa olevan 
huomattavasti parempi.

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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Kaavoituskatsaus 2018-2019

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma 2017 hyväksyttiin kunnanvaltuus-
tossa keväällä 2018. Se ohjaa mm. talo- ja 
ympäristörakentamista entistä laaduk-
kaampaan suuntaan. 

Vuonna 2014 laaditun Kirkkonummen 
maankäytön kehityskuva 2040:n tarkas-
taminen kuntastrategian tavoitteiden 
mukaiseksi pannaan vireille alkuvuonna 
2019. Asiakirja on tärkeä, koska siinä lin-
jataan kunnan pitkän aikavälin maankäy-
tönsuunnittelua. Päivitetyn kehityskuvan 

valmistuttua aloitetaan Sundsbergin ja 
Sarvvikin alueiden kestävään kehitykseen 
ja matalaan hiilijalanjälkeen tähtäävän 
ideakilpailun valmistelu. Kirkkonummen 
kunta ottaa näin vastuuta paremman tu-
levaisuuskehityksen puolesta. 

www.kirkkonummi.fi/julkaisut-ja-selvitykset

HELSINGIN SEUTU

Helsingin seutu muodostuu pääkaupun-
kiseudusta ja KUUMA-kunnista. Alueella 
on yhteensä 14 kuntaa. Kunnat tekevät 
seutusuunnittelua mm. maankäytön, asu-
misen ja liikenteen osalta. Vuonna 2019 on 
määrä sopia nykyisen MAL-sopimuksen 
korvaavasta uudesta sopimuksesta. Tule-
va MAL-suunnitelma toteuttaa edellisellä 
MAL-suunnittelukierroksella määriteltyä 
Helsingin seudun visiota:

Helsingin seutua kehitetään yhtenäi-
sesti toimivana ja vetovoimaisena 
metropolialueena. Metropolialueen 
eheä yhdyskuntarakenne on toimin-
noiltaan monipuolinen ja ekotehokas.

Kasvava seutu tarjoaa monipuoli-
sia asumisen vaihtoehtoja. Kestäviin 
liikkumismuotoihin pohjautuva lii-
kennejärjestelmä palvelee seudun 
saavutettavuutta ja elinkeinoelämän 
kilpailukykyä.

Tiiviin ydinalueen ympärillä on omalei-
maisten keskustojen verkosto ja luon-
nonläheinen ympäristö.
 

Helsingin seudun maankäyttösuunnitel-
ma MASU 2050, asuntostrategia ASTRA 
2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 
HLJ 2015 valmistuivat vuonna 2015. Nii-
den sisältö ja tavoitteet on otettava huo-
mioon kuntien maankäytössä esimerkiksi 
sijoittamalla uusista asunnoista vähintään 
80 % hyvän joukkoliikenteen palveluta-
son vaikutusalueille. Liikennejärjestelmä-
suunnitelmasta vastaavasti ilmenee mm. 
seudun tärkeimmät liikennehankkeet, jot-
ka kohdentuvat ensisijaisesti pääkaupun-
kiseudulle.

www.helsinginseutu.fi
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Kaavoituskatsaus 2018-2019

KUUMA-seudun muodostavat pääkau-
punkiseudun kymmenen ympäristökun-
taa. Kirkkonummen lisäksi KUUMA-kun-
tiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, 
Tuusula ja Vihti. KUUMA-toimintasuun-
nitelman mukaisesti kunnat organisoivat 
yhteistyötään. Puheenjohtajuus vaihtuu 
vuosittain kuntien kesken. Vuonna 2018 
puheenjohtajuus oli Vihdin kunnalla ja 
vuonna 2019 Nurmijärven kunnalla.

KUUMA-johtokunta johtaa ja kehittää 
kuntien yhteistyötä, hyväksyy mm. lau-
sunnot ja sopimukset sekä edustaa KUU-
MA-kuntia esimerkiksi Helsingin seudun 

KUUMA-KUNNAT

yhteistyökokouksissa (HSYK), jossa pää-
tetään mm. MAL-hankkeen eteenpäin-
viemisestä. Kuntien valtuustojen ja hal-
litusten puheenjohtajat muodostavat 
johtokunnan. Seudun kaupungin- ja kun-
nanjohtajat sekä KUUMA-yhteistyöjohta-
ja muodostavat KUUMA-komission, joka 
vastaa mm. asioiden valmistelusta ja esit-
telystä sekä johtokunnan päätösten toi-
meenpanemisesta ja seurannasta.

www.kuuma.fi
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MAL-SOPIMUS

Helsingin seudun kuntien ja valtion keski-
näinen MAL-sopimus vuosille 2016 - 2019 
on hyväksytty seudun kunnissa vuonna 
2016. Sopimuksen mukaisesti vuosittain 
uusia asuntoja tulisi valmistua seudulle 
13 500. Näyttäisi siltä, että kauden aika-
na asuntotuotantotavoite saavutetaan, 
sillä sopimuskauden parhaimpina vuosina 
seudulla on valmistunut lähes 20 000 uut-
ta asuntoa vuosittain. Myös vuonna 2019 
seudun asuntotuotantoennuste on myön-
teinen. Kaudelle tyypillinen ilmiö on ollut 
asuntorakentamisen keskittyminen entis-
tä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle. 

MAL-sopimuksen toteutumista seurataan 
vuosittain kokoontuvassa seurantako-
kouksessa. Seurannassa arvioidaan erityi-
sesti seuraavien tavoitteiden ja toimenpi-
teiden toteutumista:

•     maankäytön, asumisen ja liikenteen     
       yhteensovittaminen
•     yhdyskuntarakenteen eheytyminen 
       ja joukkoliikenteen edistäminen
•     asuntomarkkinoiden toimivuus
•     asuntotuotannon kokonaistarpeen 
       edellyttämät toimenpiteet
•     kohtuuhintaisten asuntojen 
       tuottaminen.

Seurantatiedon keräämistä koordinoi Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja 
Uudenmaan liitto.

Voimassa oleva MAL-sopimus määritte-
lee kuntien tavoitteet asuntotuotannolle 
sekä uusien asemakaavojen asuinraken-
nusoikeudelle. Kirkkonummen vuosittai-
nen asuntotuotantotavoite on hieman liki 
400 asuntoa ja uutta asuinrakennusoi-
keutta kunnan tulisi kaavoittaa joka vuosi 
lähes 40 000 k-m2. Vuonna 2018 kuntaan 
valmistui yli 400 asuntoa, joista valtaosa 
oli kerrostaloasuntoja. MAL-sopimusta-
voite siis saavutettiin. Myös vuoden 2019 
ennuste on myönteinen ja uusia asunto-
ja valmistunee niin ikään noin 400. Uutta 
asumisen rakennusoikeutta vuonna 2018 

hyväksytyissä ja hyväksymiskäsittelyssä 
olevissa asemakaavoissa (Laguksenpuis-
to, Juhlakallio ja Sarvvikinportti) oli noin 
80 % asetetusta tavoitteesta. Ennusteen 
mukaan MAL-sopimuksen mukainen uusi 
asuinrakennusoikeus on saavutettavissa 
vuonna 2019.

Uuden MAL 2019 -suunnitelman valmis-
telutyö alkoi vuonna 2015 ja vuonna 2016 
valmisteltiin puiteohjelma. Vuonna 2017 
käsiteltiin hankkeen tavoitteet ja saatiin 
raamipäätös hankkeen jatkosuunnitte-
lulle. Vuonna 2018 hankkeen tavoite- 
asettelun saavuttamiseksi tehtiin kolme 
suunnitelmaversion iterointitarkastelua, 
joista viimeisestä työstettiin MAL-suun-
nitelmaluonnos tavoitevuosinaan 2030 ja 
2050. Seudun kunnat ovat antaneet suun-
nitelmaluonnoksesta lausuntonsa vuoden 
2019 alussa. Tavoitteena on jatkaa seudun 
kuntien ja valtion kesken hyväksi koettua 
toimintaa niin, että uusi MAL-sopimus 
koskisi vuosia 2020 - 2023 ja että se hyväk-
sytään vuonna 2019.

Seudun kuntapoliitikoista koostuvat seu-
raavat päätöksentekoelimet ovat hyväk-
syneet kevään 2019 aikana MAL 2019 
-suunnitelman:

•      Helsingin seudun yhteistyökokous    
        (HSYK)
•      Helsingin seudun liikenteen (HSL)
        hallitus
•      KUUMA-johtokunta
•      suunnitelman hyväksyminen myös    
        kuntakohtaisesti.

www.helsinginseutu.fi/hs/fi/yhteistyo/
maankaytto-asuminen-ja-liikenne/

www.hsl.fi/mal/mal-2019

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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KAAVAJÄRJESTELMÄ

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 
on säädetty maankäytön suunnitte-
lujärjestelmästä, jonka periaate on 
yksinkertainen: laajempi ja yleispiir-
teisempi kaava ohjaa yksityiskohtaista 
kaavoitusta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet (VAT) ovat ohjausväline, jolla linja-
taan koko maan kehittämisen kannalta 
merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. 
Tavoitteet koskevat mm. alue- ja yhdys-
kuntarakennetta, elinympäristön laa-
tua, yhteysverkostoja, energianhuoltoa, 
luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luon-
nonvarojen käyttöä. Helsingin seudun 
erityskysymyksissä keskitytään mm. yh-
dyskuntarakenteen eheyttämiseen kuten 
keskustojen ja asemapaikkojen tiivistämi-
seen sekä joukkoliikenteen edellytysten 
parantamiseen. Valtakunnallisten alue-
käyttötavoitteiden toteutumista on edis-
tettävä kaikilla kaavatasoilla.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suun-
nitelma alueiden käytöstä maakunnassa. 
Siinä esitetään alueiden käytön periaat-
teet ja tarpeelliset alueet sekä maakunnan 
että yksittäisen kunnan kehittämisen kan-
nalta. Kaava on ohjeena laadittaessa yleis- 
ja asemakaavoja, mutta ei ole voimassa 
oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan 
alueella. Kirkkonummea koskevan maa-
kuntakaavan laatimisesta vastaa Uuden-
maan liitto ja sen vahvistamisesta päättää 
maakuntavaltuusto.

Yleiskaava laaditaan koko kunnan alueel-
le tai osalle sitä, jolloin kaavaa kutsutaan 
osayleiskaavaksi.   Kirkkonummen   kunta

on oikeusvaikutteisten yleiskaavojen 
alaisuudessa. Saaristo- ja rannikkoaluei-
ta koskee osayleiskaava ja muita alueita 
Kirkkonummen yleiskaava 2020. Lisäksi 
maankäyttöä on tarkennettu osayleiskaa-
voilla Veklahdessa, Lapinkylässä, Bro-Kol-
sarissa, Heikkilässä, Kuntakeskuksen 1. 
vaiheen, Jorvaksen ja Inkilän sekä Gester-
byn ja Smedsbyn alueilla. Yleiskaavan laa-
tii ja hyväksyy kunta.

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaava-
muoto, joka luo edellytykset rakentami-
selle taajama-alueilla tai muilla alueilla, 
joille on suunniteltu tiiviimpää rakenta-
mista. Asemakaavassa määrätään mm. 
korttelialueiden käyttötarkoitus ja raken-
nusoikeus sekä esimerkiksi rakennusten 
kerroskorkeus ja sijoitus tontilla. Määritte-
lyt voivat vaihdella korttelin eri tonteilla.

Tavallisesti asemakaavoissa osoitetaan 
esimerkiksi puistot, leikki- ja pysäköinti-
paikat sekä teknisen huollon alueet. Mitä 
keskeisemmällä paikalla yhdyskuntara-
kennetta suunnittelualue sijaitsee tai jos 
esimerkiksi lähiympäristön rakennuskan-
nan merkittävyys asettaa suunnittelulle 
erityisvaatimuksia tai luonnon erityispiir-
teet asettavat rakentamisrajoituksia, sitä 
tarkempi asemakaava laaditaan. Asema-
kaavaa täydentävät usein myös laatu- ja 
ympäristöohjeet sekä rakentamistapaoh-
jeet. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kun-
ta.

Ranta-asemakaava on asemakaava, jonka 
tarkoitus on ohjata ja järjestää pääasiassa 
loma-asutusta ranta-alueilla. Kaava laadi-
taan useimmiten maanomistajan toimes-
ta ja kunta hyväksyy kaavan.

 

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttö-

tavoitteet
Maakunta-

kaava Yleiskaava Asemakaava Ranta-
asemakaava

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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MAAKUNTAKAAVA OHJAA

Maakuntakaava on pitkän aikavälin suun-
nitelma, joka yleispiirteisimpänä kaavana 
ohjaa kuntien kaavoitusta. Kaavan laatii 
Uudenmaan liitto ja hyväksyy Uuden-
maan maakuntavaltuusto.

Kirkkonummen kunnan aluetta koskevat 
Uudenmaan maakuntakaava vuodelta 
2007 sekä sitä täydentävät neljä vaihemaa-
kuntakaavaa. Uusimpana vaihemaakun-
takaavana on laadittu Uudenmaan neljäs 
vaihemaakuntakaava, jonka Uudenmaan 
maakuntavaltuusto hyväksyi 24.5.2017. 
Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että 
kaava tulee voimaan ennen kuin se saa 
lainvoiman. Maakuntakaava on tullut voi-
maan, sillä siitä on kuulutettu maakunta-
kaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa. 

Maakuntakaavat määrittävät yhdyskunta-
rakenteen peruslinjaukset käsittäen kaikki 
maankäyttömuodot. Vaihemaakunta-

kaavojen aihealueita ovat olleet mm. 
merkittäviä ympäristöhäiriötä aiheuttava 
toiminta, maakunnan kasvun suunta aja-
tellen kestävää yhdyskuntarakennetta, 
tätä tukeva liikenneverkko, kaupan pal-
veluverkko, maakunnallinen kyläverkko 
sekä seudullisen jätevedenpuhdistamon 
sijainti Espoossa.

UUSIMAA-KAAVA 2050

Uudenmaan seuraavan kokonaismaakun-
takaavan laadinta on käynnistynyt vuoden 
2016 aikana. Koko Uudenmaan alueelle 
laadittavan kaksiportaisen kaavan aika-
tähtäin on vuodessa 2050 ja kaavasta käy-
tetään nimeä Uusimaa-kaava 2050. Maa-
kuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi 
kertaa kaksiportaisena. Kaava koostuu 
yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakenne-
suunnitelmasta ja sitä tarkentavista seu-
tukohtaisista vaihemaakuntakaavoista. 

Kaavoituskatsaus 2018-2019

Uusimaa-kaava 2050: Uudenmaan rakennesuunnitelma.

8



MAAKUNTAKAAVA OHJAA

Uudenmaan liiton yhteystiedot:

osoite: Esterinportti 2 B, 00240 HELSINKI
puhelinvaihde: (09) 4767 411
sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi

Kaavoituskatsaus 2018-2019

Seutukohtaiset kaavat laaditaan Helsin-
gin seudulle sekä itäiselle ja läntiselle Uu-
dellemaalle. Kirkkonummi kuuluu Helsin-
gin seutuun.

Kaavan tarkoitus on olla entistä strate-
gisempi ja joustavampi, mutta samalla 
myös fokusoidumpi. Rakennesuunnitel-
massa tunnistetaan valtakunnallisten int-
ressien ja seudun kehittymisen kannalta 
välttämättömät tekijät ja ratkaistaan vain 
ne. Seutukohtaiset kaavat puolestaan 
vastaavat Uudenmaan osa-alueiden eri-
laisiin tarpeisiin. Uusimaa-kaavan sisältö 
ja tavoitteet on kirjattu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan, joka on laadittu 
alkuvuodesta 2017. 

Uusimaa-kaavan laadinnassa ovat kes-
kiössä kasvun kestävä ohjaaminen ja sen 
mukanaan tuomat ilmiöt. Kaavan pääta-
voitteet ovat edellisten lisäksi alueiden 
välinen tasapaino, ilmastonmuutokseen 
vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luon-
non kestävä käyttö, hyvinvoinnin ja veto-
voimaisuuden lisääminen sekä kestävä 
kilpailukyky.

Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineisto 
oli lausunnoilla keväällä 2018, jolloin mm. 
Uudenmaan liiton jäsenkunnat antoi-
vat siitä lausuntonsa. Valmisteluaineisto 
koostui mm. Uudenmaan rakennekaavas-
ta (nimetty myöhemmin rakennesuun-
nitelmaksi) sekä seutujen vaihekaavoja 
ohjaavista suunnitteluperiaatekorteista. 
Uusimaa-kaavan 2050 luonnos oli näh-
tävillä ja lausunnoilla loppuvuonna 2018. 
Seutukohtaiset kaavaehdotukset tule-
vat nähtäville ja lausunnoille alkusyksyllä 
2019. Kaava hyväksyminen ajoittuu vuo-
den 2019 lopulle.

Uutta maakuntakaavaa laaditaan rinnak-
kain Uusimaa-ohjelman ja maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa. 
Tämä tuo lisää sujuvuutta ja helpottaa rat-
kaisujen sovittamista yhteen. Käynnissä 
olevan aluehallintouudistuksen valmistelu 
vaikuttaa myös kaavaprosessiin.
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VUOSI 2018 TIIVISTETTYNÄ

OSAYLEISKAAVOITUS

Kuntakeskuksen 2. vaiheen ja Kylmälän 
osayleiskaavojen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmat päivitettiin. Useita eri 
osayleiskaavahankkeisiin liittyviä selvi-
tyksiä laadittiin ja pantiin vireille. Taaja-
ma-alueiden osayleiskaavoihin liittyen 
laaditaan kaavataloutta koskevat selvi-
tykset. Edellä lueteltujen osayleiskaavo-
jen lisäksi vireillä ovat Kantvikin, Luoman 
ja Masalan osayleiskaavahankkeet.

ASEMAKAAVOITUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

Kirkkonummen liikekeskustan kehittämi-
nen on kunnassa priorisoitu tärkeimmäk-
si maankäytön kehittämishankkeeksi ja 
alueella on vireillä useita kaavahankkeita. 
Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston 
kaavoja edistettiin käynnistämällä yleis-
suunnitteluhankkeita. Kirkkonummentien 
äärellä sijaitsevat korttelin 108 kaavamuu-
tos tuli vireille ja Kirkkolaakson kauppa-
keskuksen kaavoituksen valmistelutyö 
aloitettiin. 

Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavo-
ja valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn. 
Asemanseudun 2. vaiheen kaava tuli 
lainvoimaiseksi. Gesterbyn kaavan pysä-
köintimitoitus päivitettiin, minkä johdosta 
hankkeen yleissuunnitelmia on tarkennet-
tava.

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Prikirannan kaavan yleissuunnitelmat 
valmistuivat ja mahdollistavat hankkeen 
jatkosuunnittelun. Pikkalanlahden kaa-
voitus eteni. Joskin ennen kaavan valmis-
teluaineiston laadintaa, on saatava tietoa 
Kantvikin suunnan liikenneselvitysten tu-
loksista.

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Sarvvikinportin ja Riistametsän kaavat 
saatiin hyväksymiskäsittelyyn. Masalan-
portin sekä Suvimäen ja Majvikin kaavo-
jen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 
päivitettiin. Masalanportin ja Sarvvikin-
rannan kaavaehdotukset olivat valmiste-
lussa.
 
Masalan läntinen asuntoaluesuunnitte-
lu jaettiin kahdeksi eri hankkeeksi, joista 
ekoälykylän aluetta koskeva Mustikkarin-
teen kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma valmistui. Bjönsinmäen kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma päi-
vitettiin.

Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavahank-
keiden kunnallistekninen yleissuunnittelu 
pantiin vireille. Jorvaksenkolmion suun-
nittelu ei edennyt.

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Laguksenpuiston ja Veikkolan korttelin 38 
kaavat tulivat lainvoimaiseksi. Päättäjäkä-
sittelyssä Veikkolanpuro II kaavaehdotus 
palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 
Veikkolanportin kaavaehdotuksen val-
mistelussa paneuduttiin liikennesuunnit-
teluun. Kunnanvaltuusto päätti Hauklam-
men kaavoituksen lakkauttamisesta.

RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Öfvergårdin ranta-asemakaava tuli lain-
voimaiseksi, sen sijaan kunnanvaltuuston 
hyväksymästä Edesholmenin ranta-ase-
makaavasta valitettiin. Näsessä sijaitse-
van Rastirannan kaavaehdotus oli näh-
tävillä. Mössön, Lomanin ja Kurkgårdin 
kaavahankkeet eivät edenneet. 

 

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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OSAYLEISKAAVOITUS

Kuntakeskuksen 2. vaiheen ja Kylmälän 
osayleiskaavaehdotukset laaditaan. Ta-
voitteena on saada molemmat hankkeet 
valmiiksi kuluvana vuonna. Niin ikään Ma-
salan osayleiskaavaehdotus ja Kantvikin 
valmisteluaineisto laaditaan.

Luoman osayleiskaavan maankäytön 
suunnittelu aloitetaan päivittämällä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
laatimalla valmisteluaineisto. Valmiste-
luaineisto saatetaan valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä. Pohjoisen Kirkko-
nummen liikennekäytävän osayleiskaa-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
laaditaan.

Kunta valmistautuu yhteistyössä alueen 
keskeisimpien maanomistajien kanssa 
Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavoi-
tuksen käynnistämiseen järjestämällä 
aluetta koskevan kestävään kehitykseen 
ja matalaan hiilijalanjälkeen tähtäävän 
ideasuunnittelukilpailun.

ASEMAKAAVOITUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

Tallinmäen valmisteluaineisto sekä Kes-
kustan urheilupuiston, korttelin 108 ja 
Gesterbyn kaavaehdotukset valmistuvat. 
Osa hankkeista pyritään saamaan myös 
hyväksymiskäsittelyyn. 

Munkinmäen korttelin 203 (ent. sorttiase-
ma) ja Tolsanjärven kaavoitus käynniste-
tään laatimalla niiden osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmat. Munkinmäenpuiston 
ideasuunnittelu valmistuu ja kaavahanke 
pannaan vireille.

VUOSI 2019 TIIVISTETTYNÄ

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Prikirannan kaava valmistellaan hyväk-
symiskäsittelyyn. Pikkalanlahden kaavan 
valmisteluaineisto laaditaan ja kaavaeh-
dotus pyritään myös saamaan valmiiksi. 

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Masalanportin ja Sarvvikinrannan kaavat 
on tarkoitus saada hyväksymiskäsitte-
lyyn. Suvimäen ja Majvikin, Kvisin sekä 
Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotukset val-
mistuvat, myös Bjönsinmäestä laaditaan 
kaavaehdotus. Osa edellä mainituista 
hankkeista saataneen myös hyväksymis-
käsittelyyn.

Mustikkarinteen kaavan valmisteluaineis-
to laaditaan ja Kettukorven asemakaa-
va pannaan vireille. Inkilänportin kaavan 
maankäyttötavoitteita on tarkoitus päivit-
tää ja sitä kautta edistää hanketta.

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Veikkolanpuro II ja Veikkolanportin kaa-
vaehdotukset valmistuvat. Mahdollisuuk-
sien mukaan ne pyritään saamaan myös 
hyväksymiskäsittelyyn.

RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Vireillä olevat ranta-asemakaavahank-
keet käsitellään niiden ollessa valmiita 
päättäjäkäsittelyyn. 

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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HANKKEET
VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2018 - 2019

OSAYLEISKAAVAT

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava
Kantvikin osayleiskaava
Masalan osayleiskaava
Luoman osayleiskaava
Kylmälän osayleiskaava
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

ASEMAKAAVAT

1. Asemanseudun 2. vaiheen asemakaava (muutos)
2. Gesterbyn asemakaava (muutos)
3. Juhlakallion asemakaava
4. Tolsanmäen asemakaava
5. Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava (muuotos
6. Tallinmäki asemakaava (muutos)
7. Keskustan urheilupuiston asemakaava (muutos)
8. Pikkalanlahden asemakaava (muutos ja laajennus)
9. Prikirannan asemakaava
10. Bjönsinmäen asemakaava (muutos)
11. Inkilänportin asemakaava
12. Jorvaksenkolmion asemakaava (muutos ja laajennus)
13. Masalanportin asemakaava (muutos)
14. Kvisin asemakaava
15. Pohjois-Jorvaksen asemakaava
16. Riistametsän asemakaava
17. Sarvvikinportin asemakaava (muutos ja laajennus)
18. Sarvvikinrannan asemakaava (muutos)
19. Suvimäen ja Majvikin asemakaava (muutos ja laajennus)
20. Mustikkarinteen asemakaava
21. Laguksenpuiston asemakaava (muutos)
22. Hauklammen asemakaava
23. Veikkolanportin asemakaava
24. Veikkolanpuro II asemakaava

RANTA-ASEMAKAAVAT

25. Kurkgårdin ranta-asemakaava
26. Lomanin ranta-asemakaava
27. Mössön ranta-asemakaava
28. Rastirannan ranta-asemakaava ja Näsen ranta-asemakaavan muutos
29. Öfvergårdin ranta-asemakaava
30. Edesholmenin ranta-asemakaava

ALOITETAAN 2019

31. Villa Hagan puiston asemakaava (muutos)
32. Munkinmäen korttelin 203 asemakaava (muutos) 
33. Tolsanjärven asemakaava
34. Munkinmäenpuiston asemakaava (muutos)
35. Kettukorven asemakaava

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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KESKINEN KIRKKONUMMI

VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 
2018-2019

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleis-
kaava käsittää taajaman pohjoispuolei-
sen alueen rajautuen etelässä Kuntakes-
kuksen 1. vaiheen osayleiskaavaan sekä 
idässä Gesterbyn ja Sepänkylän osayleis-
kaavaan. Lännessä suunnittelualueeseen 
kuuluu Meikon luonnonsuojelualueen itä-
osa, pohjoisrajana on Humaljärvi. Alueelle 
suunnitellaan etupäässä pientalovaltaista 
asumista. Kaavaluonnos, joka oli nähtä-
villä alkuvuonna 2016, mahdollistaa noin 
3500 asukkaan väestönkasvun alueelle.
Hanke on pantu vireille vuonna 2012. 
Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma laadittiin vuonna 2018.

Vuonna 2013 järjestetyn paikkatietoky-
selyn avulla saatiin alueen asukkailta ja 
muilta osallisilta tärkeää tietoa, jota hyö-
dynnetään suunnittelussa. Tämän lisäksi 
lähtötiedoiksi on laadittu luontoselvitys 
(v. 2014) ja alueen kulttuurihistoriallinen 
selvitys (v. 2014). Alueen kehityskuva päi-
vitettiin vuonna 2016 kunnanvaltuuston 
hyväksyessä Kuntakeskuksen kehitysku-

van 2040 teemalla urbaani kylä. Osayleis-
kaavan suunnittelu keskittyy ympäristöön 
sopivan asuntotuotannon osoittamiseen 
kulttuuripainotteiseen sekä luontoarvoil-
taan merkittävään ympäristöön. Tämän 
lisäksi virkistysyhteyksien ja ajoneuvolii-
kenteen järjestäminen on yksi suunnitte-
luhaasteista.
 
Vuonna 2018 valmistuvat mm. hulevesi-
selvitys, jokivesistön tulvaselvitys sekä 
Meikon luonnonsuojelualuetta koskeva 
alustava Natura-arviointi. Niin ikään kaa-
vaehdotusta varten on laadittu kaava-    
talousselvitys ja vesihuollon yleissuunni-
telma vuonna 2018. 

Asemanseudun 2. vaiheen asemakaa-
va (muutos) tuli lainvoimaiseksi vuonna 
2018. Kaava on tärkeä Kirkkonummen lii-
kekeskustan liikennejärjestelmän toteut-
tamiseksi, sillä asemakaava mahdollistaa 
matkakeskuksen länsipuolella rautatien 
alittavan katuyhteyden toteuttamisen. 
Hanke kytkeytyy vireillä oleviin katura-
kennushankkeisiin rautatien pohjoispuo-
lella.

Kirkkonummen kuntakeskus vuodelta 2015.

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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Finnsbackan eteläisimpien kerrostalokort-
telien maankäyttö päivitettiin nykytilan-
teen mukaiseksi. Rautatien eteläpuolella, 
korttelissa 213 mahdollistettiin kaupan 
toiminnot maanomistajien toiveiden mu-
kaisesti. 

Gesterbyn asemakaava (muutos) perus-
tuu Gesterbyn ideasuunnitelmaan 2008, 
jonka mukainen maankäyttö ilmenee 
myös Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleis-
kaavasta. Tavoitteena on asuntoalueen 
maankäytön uudistaminen sijoittamalla 
sinne hallitusti täydennysrakentamista ja 
ratkaisemalla alueen sisäiset liikenne- ja 
pysäköintiongelmat. 

Gesterbyntien länsipuoleiselle pien-
talovaltaiselle asuntoalueelle esitetyt 
muutokset ovat vähäisiä. Tien itäpuolel-
la maankäyttö muuttuu merkittävästi. 
Kerrostalovaltaiselle alueelle on esitetty 
toteutettavaksi mm. kehämäinen katu, 
jonka kautta liikenne syötetään asunto-
kortteleiden pysäköintialueille. Tavoit-
teena on poistaa tai ainakin merkittävästi 
vähentää ajoneuvoliikennettä nykyisillä 
alueen sisäisillä kävely- ja pyöräilyväylil-
lä. Täydennysrakentamisen   seurauksena 

uusia koteja syntyy noin 450 asukkaalle. 
Lopputilanteessa Gesterbyn asukasluku 
tullee olemaan noin 2400, mikä mahdol-
listaa myös uuden lähikaupan toteuttami-
sen Gesterbyntien varrelle. 

Kerrostaloalueen suurin suunnitteluhaas-
te on pysäköintijärjestelyjen toimivuus. 
Kuntatekniikan lautakunta päätti syksyllä 
2018 alueen pysäköintimitoituksen tarkis-
tamisesta ja sen pohjalta tehdään vuonna 
2016 valmistuneeseen katujen ja pysä-
köintialueiden yleissuunnitelmaan tarvit-
tavat korjaukset. Niin ikään laaditaan hu-
levesien käsittelysuunnitelma. Näiden 
suunnitelmien valmistuttua voidaan laatia 
kaavaehdotus. Ennen kaavan hyväksy-
miskäsittelyä tulee olla maankäyttösopi-
mukset kunnan ja keskeisten maanomis-
tajatahojen kanssa. 

Juhlakallion asemakaava sijaitsee Heik-
kilässä, Kirkkonummen liikekeskustan 
välittömässä läheisyydessä. Kulttuurihis-
toriallisesti merkittävään ympäristöön 
suunnitellaan täydentävää pientaloasu-
mista ja uusia asukkaita alueelle tullee 
noin 400. Asemakaava saatiin hyväksy-
miskäsittelyyn loppuvuonna 2018.

Kaavoituskatsaus 2018-2019

KESKINEN KIRKKONUMMI

Juhlakallion aluetta syksyllä 2018.
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Tolsanmäen asemakaava kytkeytyy Juh-
lakallion kaavahankkeeseen. Yhdessä ne 
muodostavat toimivan kokonaisuuden 
Heikkilän kulttuurihistoriallisia arvoja si-
sältävällä alueella, jonne toteutetaan en-
sisijaisesti täydentävää pientaloasumista. 
Tolsan junaseisakkeen läheisyydessä ra-
kentamisen tehokkuus kuitenkin kasvaa 
ja sinne on osoitettu uusia kerrostaloja. 
Kaikkiaan uusia asukkaita alueelle tul-
lee suurimmillaan noin 500. Suunnitte-
lualueen läpi johdetaan myös kävelyn ja 
pyöräilyn reitti. Hyväksymiskäsittelyyn 
kaava saadaan alkuvuonna 2019. Ennen 
kaavan hyväksymiskäsittelyä tulee olla 
maankäyttösopimukset kunnan ja kes-
keisten maanomistajatahojen kanssa.

Kirkkolaakson kauppakeskuksen ase-
makaava (muutos) koskee Kauppakeskus 
Kirsikan merkittävää uudistamista mm. 
uusien liiketilojen mahdollistamisella sekä 
parantamalla kauppakeskuksen ilmettä 
ja vetovoimaa. Samalla tutkitaan asumi-
sen järjestämistä uudella tavalla. Kaavoi-
tus tulee vireille vuonna 2019 hankkeen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
valmistuttua. Alkuvuonna 2019 on esi-
telty alustavia maankäyttösuunnitelmia 
kuntatekniikan lautakunnalle, joka antoi 
evästyksensä jatkosuunnittelulle. Kaavan 
valmisteluaineiston on määrä valmistua 
vuonna 2019.

Tallinmäki asemakaava (muutos) pohjaa 
Kirkkonummen liikekeskustan kilpailu-
maisen toimeksiannon voittaneeseen eh-
dotukseen Seneca (Arkkitehtuuritoimis-
to Jukka Turtiainen Oy). Liikekeskustan 
maankäyttö uudistuu merkittävästi. Uut-
ta liiketilaa ja uusia asuntoja kaavoitetaan 
merkittävä määrä. Alueen suunnittelussa 
korostuvat kaupunkikuvalliset tavoitteet 
ja laadukkaan ympäristörakentamisen to-
teuttaminen sekä toimivat pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyt.

Suunnittelun yksi suurimmista haasteista 
on toimiva pysäköintijärjestelmä. Lähtö-
kohtana on autopaikkojen sijoittaminen 
kaupunkiympäristön ehdoilla mahdolli-

simman huomaamattomasti. Sen takia 
vuonna 2018 selvitettiin Kirkkotorin alle 
sijoitettavan pysäköintilaitoksen toteutta-
misedellytykset ja Kirkkotallintien varrelle 
sijaitsevan korttelin 110 uudisrakentamis-
ta. Kaavan valmisteluaineisto valmistuu 
vuonna 2019. 

Keskustan urheilupuiston asemakaava 
(muutos) kytkeytyy Tallinmäen asema-
kaavaan mm. kirkon ja sen pohjoispuo-
lelle suunnitellun uuden lukion ja liikekes-
kustaa palvelevien liikennejärjestelyjen 
osalta. Pappilanmäen asuntokorttelien 
maankäyttö päivitetään. Gesterbyn kou-
lukeskuksen ja suunnitellun hyvinvoin-
tikeskuksen pysäköintialueiden, samoin 
kuin uimahallin pysäköinnin joustavat 
käyttömahdollisuudet selvitetään mm. 
palvelemaan Jokirinteen oppimiskeskuk-
seen toteutettavan suuren sisähallin ylei-
sötilaisuuksia.

Kirkkonummen liikekeskustan katujen 
yleissuunnittelu pantiin vireille vuonna 
2018 ja muuttuvat liikennejärjestelyt mah-
dollistetaan tässä kaavamuutoksessa. 
Urheilupuiston maankäyttö päivitetään 
tarkentuvien tavoitteiden mukaisesti. Ta-
voitteena on saada kaavaehdotus valmiik-
si vuonna 2019.

ALOITETAAN 2019

Villa Hagan puiston asemakaava (muu-
tos) koskee nykyistä terveyskeskuksen 
aluetta. Aluetta koskeva tontinluovutus-
kilpailu pannaan vireille ja tavoitteena on 
Kirkkonummen liikekeskustan kilpailu-
maisen toimeksiannon voittaneen ehdo-
tuksen Senecan (Arkkitehtuuritoimisto 
Jukka Turtiainen Oy) mukainen kortteli-
ratkaisu. Asematien varrelle on tarkoitus 
toteuttaa rakennusten kivijalkaan vähäi-
sesti liiketilaa. Uusia koteja on arvioitu 
valmistuvan noin 300 asukkaalle. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Villa 
Hagan pihapiiri säilytetään, mutta hank-
keen aikana kartoitetaan rakennuksiin 

KESKINEN KIRKKONUMMI

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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sopivaa toimintaa. Musiikkiopisto jatkaa 
Villa Hagan tiloissa ennen kuin uudet tilat 
opistolle on toteutettu. Hankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan 
tontinluovutuskilpailun ratkettua. 

Munkinmäen korttelin 203 asemakaava 
(muutos) käsittää entisen sorttiaseman 
maankäytön muuttamisen tilaa vievän 
kaupan toiminnoista päivittäistavarakau-
pan sallivaksi. Lisäksi korttelin olemassa 
olevien rakennusten käyttötarkoitukset 
päivitetään. Todennäköisesti kortteli 202 
on liitettävä kaavahankkeeseen alusta-
vien liikenteen järjestämissuunnitelmien 
johdosta. Kaavoitus käynnistyy osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. 
Tavoitteena on saada kaavaehdotus näh-
täville vuonna 2019.

Tolsanjärven asemakaava on pantu vi-
reille laatimalla hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Kaavoituksen 
tavoitteena on toteuttaa kylän täyden-
nysrakentaminen ympäristöön sopivasti 
Tolsan junaseisakkeen ja bussiliikenteen 
runkoverkon vaikutusalueen tuntumassa. 
Osa Peuramaan liikuntapalveluista kuuluu 
kaava-alueeseen. 

Tolsan vesiosuuskunnan rakentama ver-
kosto on nykyisin Kirkkonummen Veden 
hoidossa ja ylläpidossa. Täydentävä uu-
disrakentaminen mitoitetaan ensisijai-
sesti verkoston kapasiteetin mukaiseksi. 
Alueen luontoselvitysten laatiminen on 
pantu vireille vuonna 2018. Luontoselvitys 
valmistuu kesän 2019 kynnyksellä, jonka 
jälkeen maankäytön suunnittelu käynnis-
tyy. Hankkeen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma laaditaan syksyllä 2019.

Munkinmäenpuiston asemakaava 
(muutos) alue sijaitsee Kirkkonummen 
perinteisen liikekeskustan ja rantaradan 
eteläpuolella, matkakeskuksen välittö-
mässä läheisyydessä kaupunkikuvallisesti 
näkyvällä ja tärkeällä paikalla. Alueella si-
jaitsee päivittäistavarakauppa pysäköin-
tialueineen, Kirkkonummen rautatiease-
man eteläinen liityntäpysäköintialue sekä 
asematunnelin eteläinen sisäänkäynti. 
Alueella sijaitsee myös Munkinmäen enti-
nen kylätontti ja kartanonpaikka, jonka ra-
kennuskannasta on jäljellä viljamakasiini 
sekä rakennusten kivijalkoja. Kulttuurihis-
torialliset arvot tullaan ottamaan alueen 
suunnittelussa huomioon ja makasiinira-
kennus tullaan kaavoituksen yhteydessä 
osoittamaan suojelluksi rakennukseksi.

Asemakaavoituksen pohjaksi tullaan laa-
timaan ideasuunnitelmat, joiden tarkoi-
tuksena on määrittää kaupunkikuvallisesti 
ja arkkitehtonisesti korkeatasoiset suun-
nitelmat sekä korttelikohtaiset rakennus-
oikeudet asemakaavoituksen tavoitteiksi.  
Alueelle tullaan osoittamaan merkittävää 
uudisrakentamista, joka painottuu asun-
torakentamiseen. Hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma laaditaan syksyllä 
2019.
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VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 
2018-2019

Kantvikin osayleiskaava sijaitsee kunta-
keskuksen eteläpuolella Upiniementien 
vaikutusalueella: suunnittelualue ulottuu 
molemmin puolin Upiniementietä rajoit-
tuen lännessä merialueeseen ja etelässä 
Upiniemen varuskunta-alueeseen sekä 
pohjoisessa Kolsarin osayleiskaavaan. 
Hanke on pantu vireille vuonna 2013, kun 
hankkeen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma hyväksyttiin. 

Vuonna 2013 järjestetyn paikkatietoky-
selyn avulla saatiin alueen asukkailta ja 
muilta osallisilta tärkeää tietoa, jota hyö-
dynnetään suunnittelussa. Tämän lisäksi 
lähtötiedoiksi on laadittu arkeologinen 
selvitys (v. 2011), luontoselvitys (v. 2014) 
ja selvitys alueen rakennuskannasta (v. 
2014). Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 
2016 Kantvikin kehityskuvan 2040 tee-
malla merellinen Kantvik. 

Osayleiskaavan suunnittelussa osoite-
taan riittävät alueet asuntotuotannolle 
luontoarvoiltaan monimuotoisessa ja me-
rellisessä ympäristössä, lisäksi liikenteen 
järjestäminen ja etenkin joukkoliikenteen 
olosuhteiden parantaminen ovat keskei-
siä suunnitteluhaasteita. Myös rantavyö-
hykkeen maankäyttö mm. asukkaiden 
virkistykseen on tärkeää. 

Loppuvuonna 2017 kaavan valmisteluai-
neisto valmisteltiin kuntatekniikan lau-
takunnan käsittelyyn, mutta lautakunta 
palautti sen uudelleen valmisteltavaksi. 
Vuonna 2018 laadittiin kaavatalous- ja hu-
levesiselvitys sekä vesihuollon yleissuun-
nitelma. Tavoitteena on saada kaavan val-
misteluaineisto nähtäville vuonna 2019, 
mutta ennen sitä päivitettäneen hank-
keen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Pikkalanlahden rantakalliolta avautuu hieno merimaisema.
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Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestys

Pikkalanlahden asemakaava (muutos 
ja laajennus) rajautuu Kirkkonummen 
läntisellä rannikkovyöhykkeellä Siuntion 
kuntaan. Tavoitteena on ajanmukaistaa 
vanhentunut kaava sekä varata tarkoi-
tuksenmukaiset alueet yritystoiminnalle 
ja virkistykseen. Hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma valmistui loppu-
vuonna 2017 ja kaavan valmisteluaineisto 
laaditaan, kun vuonna 2018 käynnistetyt 
liikennettä koskevat selvitykset ovat val-
mistuneet.

Prikirannan asemakaava sijaitsee 
Kantvikin keskustan eteläpuolella rajoit-
tuen Strömsbyvikeniin. Alueella sijaitsee 
mm. Helsingin Sataman ylläpitämää sa-
tamatoimintaa sekä yritystoiminnalle va-
rattuja alueita. Kaavoituksen myötä me-
relliseen ympäristöön tulee asumista sekä 

seudullinen veneilytoiminnan keskittymä 
ja pien- venesatama. Asuntotarjonta on 
monipuolista kerrostaloista pientaloihin. 
Uusia asukkaita tullee noin 500. 

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kun-
nan ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. 
Vuonna 2016 kaavaehdotus oli nähtävillä. 
Vuonna 2018 laadittiin kunnallistekniset 
selvitykset mm. alueen rakennettavuuden 
osalta. Lopullinen kaava on määrä hyväk-
syä vuonna 2019 edellyttäen, että kunnan 
ja Helsingin kaupungin kesken on solmittu 
maankäyttösopimus.

ALOITETAAN 2019

Kaavoitusohjelman mukaisesti uusia kaa-
vahankkeita ei käynnistetä vuonna 2019.

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Kaavoituskatsaus 2018-2019

Prikirannan asemakaava / Havainnekuva / Serum Arkkitehdit Oy.
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Kaavoituskatsaus 2018-2019

ITÄINEN KIRKKONUMMI

VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 
2018-2019

Masalan osayleiskaava käsittää Masalan 
keskustan sekä sitä ympäröivän lähialueen 
siten, että suunnittelualue rajoittuu län-
nessä Vitträsk-järveen ja idässä Espoon-
lahteen. Etelässä kaava-alue kytkeytyy 
Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaan 
sekä pohjoisessa vireillä olevaan Luoman 
osayleiskaavaan. Hanke pantiin vireille 
vuonna 2013, kun hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin. 

Vuonna 2013 järjestetyn paikkatietoky-
selyn avulla saatiin alueen asukkailta ja 
muilta osallisilta tärkeää tietoa, jota hyö-
dynnetään suunnittelussa. Tämän lisäksi 
lähtötiedoiksi on laadittu luontoselvitys 
(v. 2015), rakennetun kulttuuriympäristön 
inventointi (v. 2015) ja arkeologinen inven-
tointi (v. 2015). Masalan ja Luoman kehi-
tyskuva 2040 teemalla kaupunki lähellä 
luontoa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
vuonna 2016. 

Osayleiskaavan suunnittelussa paneu-
dutaan keskusta-alueen kehittämiseen 

ja asukasmäärän merkittävään kasvatta-
miseen sekä riittävien alueiden varaami-
seen asuntotuotantoon ja virkistykseen 
pitkällä aikavälillä. Niin ikään liikenteen 
järjestäminen ja etenkin joukkoliikenteen 
kehittämismahdollisuudet ovat keskeisiä 
suunnitteluhaasteita. Edellisen lisäksi ta-
voitteena on pikkukaupungin vetovoiman 
kasvattaminen hyvien lähipalvelujen ja 
yritystoiminnan alueena. 

Kaavan valmisteluaineisto asetettiin näh-
täville loppuvuonna 2017. Aineistosta 
saadun palautteen jälkeen pantiin vireille 
vuonna 2018 vesihuollon yleissuunnittelu, 
kaavatalousselvitys sekä laaja liito-orava-
selvitys. Vuonna 2018 käynnistyi Uuden-
maan ELY-keskuksen toimesta Kehä III:n 
molempien eritasoliittyminen suunnitte-
lu. Tavoitteena on saada kaavaehdotus 
nähtäville vuonna 2019.

Luoman osayleiskaava käsittää Masalan 
taajaman pohjoispuoleisen alueen, joka 
rajoittuu etelässä Masalan osayleiskaa-
vaan, idässä Espoonlahteen sekä pohjoi-
sessa Espoon kaupungin rajaan ja lännes-
sä Vitträsk-järveen.

Itäistä Kirkkonummea vuodelta 2017.
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Vuonna 2013 järjestetyn paikkatietoky-
selyn avulla saatiin alueen asukkailta ja 
muilta osallisilta tärkeää tietoa, jota hyö-
dynnetään suunnittelussa. Lähtötiedoiksi 
on laadittu luontoselvitys (v. 2015), raken-
netun kulttuuriympäristön inventointi (v. 
2015) ja arkeologinen inventointi (v. 2015). 
Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 tee-
malla kaupunki lähellä luontoa hyväksyt-
tiin kunnanvaltuustossa vuonna 2016. 

Osayleiskaavassa tutkitaan mahdolli-
suuksia kasvattaa alueen väestöpohjaa ja 
osoittaa sijoittumispaikkoja uusille asun-
noille. Varsinaista tavoitetta väestönkas-
vulle ei kuitenkaan asetettu, vaan siihen 
otetaan kantaa kaavan laadinnan yhtey-
dessä. Suunnitteluhaasteina ovat mm. yh-
dyskunta- ja kylärakenteen eheyttäminen 
säilyttäen kuitenkin alueen kylämäinen 
ilme, alueen liikennejärjestelyjen ja jouk-
koliikenteen kehittäminen nykyiseen bus-
silinjastoon sekä kaupunkiradan toteutta-
miskelpoisuuden turvaaminen.

Hanke pantiin vireille vuonna 2016, kun 
hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma hyväksyttiin. Sen jälkeen kaavoi-
tus- ja liikennejärjestelmäpalvelut ei ole 
resurssipulan takia pystynyt edistämään 
hanketta. Samana vuonna valmistui ran-
taradan aluevaraussuunnitelma, jossa 
esitettiin lähijunaliikenteen seisontava-
rikon sijoittamista rantaradan ja Kehä 
III:n väliselle vyöhykkeelle Masalan taaja-
man pohjoispuolelle. Loppuvuonna 2018 
käynnistettiin seisontavarikkoa koskeva 
selvitystyö, jossa tutkitaan myös kunnan 
edellyttämät rantaradan vaihtoehtoiset 
varikkopaikat.  

Alkuvuonna 2019 valmistuu Masalan ja 
Luoman alueiden kaavatalousselvitys 
sekä vesihuollon yleissuunnitelma. Sa-
moin luontoselvitystä täydentävä, lii-
to-oravia koskeva aineisto valmistuu.

Ennen osayleiskaavan valmisteluaineiston 
laatimista päivitetään hankkeen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma. Tavoitteena 
on saada kaavan valmisteluaineisto val-
miiksi loppuvuonna 2019.

Bjönsinmäen asemakaava (muutos) si-
jaitsee Masalan keskustassa. Alueen alku-
peräinen kaavaehdotus, joka käsitti osan 
Ratavallin asuntoalueesta, oli nähtävillä 
vuonna 2016. Sittemmin Ratavallin aluee-
seen kuuluneesta kaavasta muodostettiin 
Vernerinpuiston asemakaava, joka tuli 
lainvoimaiseksi vuonna 2017. Bjönsin-
mäen kaavan maankäytössä ja kaupunki-
kuvassa otetaan huomioon vuonna 2017 
valmistuneen Masalan ympäristö- ja laa-
tusuunnitelman periaatteet. 

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma laadittiin loppuvuonna 
2018. Kaavaehdotus valmistunee vuonna 
2019 ja saman vuoden aikana on tarkoi-
tus saada kaava hyväksymiskäsittelyyn. 
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä tulee 
olla maankäyttösopimus kunnan ja maan-
omistajatahon kanssa. 

Inkilänportin asemakaava käsittää Länsi-
väylän ja Kehä III:n risteysalueen lähialuei-
neen. Alueelle on suunnitteilla seudullises-
ti merkittävä kaupan keskittymä (n. 50 000 
k-m2) Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan 
mukaisesti. Kaavahankkeen rinnalla on 
laadittu risteysalueen tiesuunnitelman 
muutosta yhteistyössä Liikenneviraston 
kanssa. Muutos on tarkoitus hyväksyä 
asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. 

Toistaiseksi hanke on keskeytetty. Kun-
ta on keskeytyksen aikana selvittänyt 
eri toimijoiden kanssa hankkeen jatka-
mismahdollisuuksia siinä onnistumatta. 
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 
päivitetään vuonna 2019 ja sen yhtey-
dessä saatetaan asettaa hankkeelle uusia 
tavoitteita, joiden pohjalta kaavoitusta 
voitaisiin jatkaa. Mikäli tavoiteasettelua 
muutetaan, päivitetään hankkeen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma ennen 
suunnittelutyön jatkamista. Ennen kaa-
van hyväksymiskäsittelyä tulee olla maan-
käyttösopimus kunnan ja maanomistaja-
tahon kanssa. 

Kaavoituskatsaus 2018-2019

ITÄINEN KIRKKONUMMI
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Kaavoituskatsaus 2018-2019

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Jorvaksenkolmion asemakaava (muutos 
ja laajennus) laaditaan Jorvaksen ja Inki-
län osayleiskaavan mukaisesti yhteistoi-
minnassa vuonna 2010 tontinluovutuskil-
pailun voittaneen tahon (Lemminkäinen 
Oy, nyk. YIT-konserni) kanssa. Suunnitte-
lualue käsittää Jorvaksen junaseisakkeen 
länsipuolella Vanhan Rantatien ja Län-
siväylän välisen alueen. Tavoitteena on 
kaavoittaa seisakkeen välittömään lähei-
syyteen mm. kaupallista toimintaa kuten 
esimerkiksi alueen asukkaita palveleva 
lähikauppa Jorvaksen ja Inkilän osayleis-
kaavan mukaisesti. Osayleiskaava mah-
dollistaa Jorvaksenkolmion keskustatoi-
mintojen alueelle monenlaista toimintaa. 
Tavoitteena on myös linjata seudullinen 
kevyen liikenteen pääväylä Jorvaksesta 
Laajakallioon.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma valmistui vuonna 2016. Vuonna 
2018 hanke ei edennyt ja kunta selvittää 
vuoden 2019 aikana kilpailun voittaneen 
tahon kanssa asemakaavan eteenpäinvie-
mistä. 

Masalanportin asemakaava (muutos) si-
jaitsee saavutettavuudeltaan hyvässä pai-
kassa, hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärellä Masalan keskustassa rantaradan, 
Sundsbergintien ja Kehä III:n rajaamalla 
alueella. Alueelle sijoittuvan toiminnan, 
asumisen, hoivapalvelujen ja työpaikko-
jen suojaaminen liikennemelulta on suuri 
haaste. Alueelle toteutettavat rakennuk-
set ovat porttina saavuttaessa Masalaan 
Kehä III:n eritasoliittymästä, jonka alue-
varaukset kuuluvat suunnittelualueeseen. 

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 
vuonna 2017. Sittemmin katsottiin perus-
telluksi rajata Kehä III:n eritasoliittymä 
hankkeen ulkopuolelle, minkä johdosta 
hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma päivitettiin vuonna 2018. Lop-
puvuonna 2018 valmistui kaavaehdotus. 
Tavoitteena on saada kaava hyväksymis-
käsittelyyn vuonna 2019. Ennen kaavan 
hyväksymiskäsittelyä tulee olla maan-
käyttösopimus kunnan ja maanomistaja-
tahon kanssa.

Masalanportin asemakaava / Havainnekuva / FCG 2018.
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Kvisin asemakaava käsittää kaavaluon-
noksen nähtävillä olleen Länsi-Jorvaksen 
kaavahankkeen länsiosan. Sijainti Jorvak-
sen junaseisakkeen vaikutusalueella sekä 
kunnan sisäisen bussirunkoverkon varrella 
on peruste alueen täydennysrakentami-
selle. Paikoin varsin tiiviisti rakennetulle 
alueelle täydennysrakentamisen sijoitta-
minen on haasteellista, mikä edellyttää 
tavanomaista laajempaa vuorovaikutus-
ta alueen maanomistajien ja asukkaiden 
kesken. Tämän johdosta alkuperäisen 
kaava-alueen jakaminen kahdeksi on pe-
rusteltua. Lisäksi uuden maankäytön kyt-
keminen nk. keskusmetsään edellyttää 
hyvää suunnittelua. 

Hankkeelle laadittiin vuonna 2017 osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma. Vuon-
na 2018 maankäytön suunnittelua vietiin 
eteenpäin panemalla alueen katujen ja 
vesihuollon yleissuunnittelu vireille. Vuon-
na 2019 laaditaan kaavaehdotus. 

Pohjois-Jorvaksen asemakaava käsittää 
nähtävillä olleen Länsi-Jorvaksen kaava-
hankkeen itäosan. Sijainti Jorvaksen juna- 
seisakkeen vaikutusalueella sekä kunnan 
sisäisen bussirunkoverkon varrella on pe-
ruste alueen täydennysrakentamiselle. 
Tosin paikoin varsin tiiviisti rakennetulle 
alueelle uuden rakentamisen sijoittami-
nen on haasteellista, mikä on edellyttänyt 
tavanomaista laajempaa vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kesken. Tämän johdos-
ta alkuperäisen kaava-alueen jakaminen 
kahdeksi on perusteltua. Lisäksi uuden 
maankäytön kytkeminen nk. keskusmet-
sään edellyttää hyvää suunnittelua.

Hankkeelle laadittiin vuonna 2017 osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma. Vuon-
na 2018 maankäytön suunnittelua vietiin 
eteenpäin ja alueen katujen ja vesihuollon 
yleissuunnittelu pantiin vireille. Vuonna 
2019 laaditaan kaavaehdotus. 

Riistametsän asemakaava hyväksyttiin 
alkuvuonna 2019, mutta ei ole saanut vielä 
siihen kohdistuneiden valitusten johdosta 
lainvoimaa. Kytkeytyy kunnallisteknii-
kan rakentamisen kautta Sarvvikinportin 
kaavaan. Länsiväylän varrella sijaitsevalle 
alueelle on suunniteltu merkittävää yri-
tystoiminnan aluetta (n. 35 000 k-m2) 
hyvän saavutettavuuden alueelle. Kos-
ka uusi yritystoiminnan alue näkyy hyvin 
Länsiväylälle, on rakentamista ohjattava 
tasokkaan kaupunkikuvan synnyttämi-
seksi Kirkkonummen tärkeimmän väylän 
varrelle.

Sarvvikinportin asemakaava (muutos 
ja laajennus) kytkeytyy Espoonlahden 
rantavyöhykkeelle ja Länsiväylän varrelle 
osin toteutuneeseen Sarvvikin asunto-
alueeseen. Kaava hyväksyttiin alkuvuon-
na 2019, mutta ei ole saanut vielä siihen 
kohdistuneiden valitusten johdosta lain-
voimaa.

Kaavamuutos koskee Sarvvikin puisto-
tien äärellä sijaitsevien pientalovaltaisten 
kortteleiden muuttamista kerrostalora-
kentamiseen sekä riittävän suuren kort-
telin varaamiseen oppimiskeskukselle. 
Kaavan laajennusalue käsittää Finnträskin 
rantavyöhykkeen Sarvvikinportin eritaso-
liittymän läheisyydessä, jonne suunnitel-
laan kerrostalovaltainen uusi asuntoalue 
noin 500 asukkaalle hyvän joukkoliiken-
teen palvelutason alueelle. Länsiväylän 
risteysalueen tuntumaan on kaavoitettu 
paikka lähikaupalle. Finnträsk-järven ran-
taan tulee pienimuotoinen uimaranta ja 
laajahko alue virkistykseen. 

Kaavoituskatsaus 2018-2019

ITÄINEN KIRKKONUMMI
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ITÄINEN KIRKKONUMMI

Kaavoituskatsaus 2018-2019

Sarvvikinrannan asemakaava (muutos) 
sijaitsee Espoonlahden rannalla. Paikka 
on saavutettavuudeltaan hyvä ja suun-
nittelualueelta on etäisyyttä tulevalle Ki-
venlahden metroasemalle vain muutama 
kilometri. Näkyvällä paikalla sijaitsevalle 
alueelle toteutetaan tiivis kerrostalojen 
rypäs kallioiseen rinteeseen. Uusia asuk-
kaita tullee noin 500. Rantaan toteutetaan 
venesatama sekä pienimuotoista palvelu-
toimintaa. 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma hyväksyttiin vuonna 2016 ja kaa-
valuonnos oli nähtävillä alkusyksyllä 2017. 
Kaavaehdotus valmistui loppuvuonna 
2018, mutta kuntatekniikan lautakunta 
palautti sen uudelleen valmisteltavaksi. 
Uusi kaavaehdotus valmistui alkuvuonna 
2019 ja päätettiin asettaa nähtäville. Kaa-
va on määrä saada hyväksymiskäsittelyyn 
vuonna 2019. Ennen kaavan hyväksymis-
käsittelyä tulee olla maankäyttösopimus 
kunnan ja maanomistajatahon kanssa.

Suvimäen ja Majvikin asemakaava 
(muutos ja laajennus) sijaitsee Kehä III:n 
ja Espoonlahden välisellä vyöhykkeellä 
rajoittuen Espoonlahden lintuvesialuee-
seen, joka kuuluu Natura 2000 -verkos-
toon. Majvikin kokous- ja kongressihotelli 
kuuluu suunnittelualueeseen. Alue kaavoi-
tetaan ensisijaisesti asuntoalueeksi, jossa 
on asumismahdollisuuksia pientaloista 
kerrostaloihin. Uusia koteja syntyy noin 
tuhannelle asukkaalle hyvän saavutetta-
vuuden alueelle. Lyhyimmillään etäisyys 
Masalan junaseisakkeelle on vain satoja 
metrejä. Tavoiteltu liikennejärjestelmä 
perustuu alueen läpi johdettavaan uuteen 
kokoojakatuun Kartanonrannasta Kehä 
III:lle toteutettavan Majvikin eritasoliitty-
män kautta edelleen Masalan taajamaan.   

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma hyväksyttiin vuonna 2016, mutta 
suunnittelualueen laajentaminen Karta-
nonrannan puolelle edellytti uuden osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman laatimista 
vuonna 2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä 
alkusyksyllä 2017. Kaavaehdotus on mää-
rä laatia vuonna 2019, kun liito-oravien 
elinympäristöä koskeva poikkeamislupa 
on käsitelty. Ennen kaavan hyväksymis-
käsittelyä tulee olla maankäyttösopimus 
kunnan ja maanomistajatahon kanssa.

Mustikkarinteen asemakaava käsittää 
Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuo-
sille 2019-2023 kuuluvan Masalan läntis-
ten asuntoalueiden asemakaavan Sepän-
kyläntien länsipuolisen alueen. Hankkeen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma laa-
dittiin vuonna 2018.

Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista 
asumista, joka tukeutuu Masalan kes-
kustan ja kuntakeskuksen palveluihin. 
Alueen länsi- ja keskiosassa tavoitteena 
on mahdollistaa ekologinen, yhteisöllinen 
ja edistyksellinen asuinalue, hyödyntäen 
viimeisimpiä innovaatioita ja asumisen 
kokeiluluonteisuutta, kuten ryhmäraken-
tamista sekä asukkaille tarjottavia vaih-
toehtoisia, hiilijalanjäljeltään tehokkaita 
energiaratkaisuja ja liikkumistapoja. Jo 
olemassa olevan pientalovaltaisen asuin-
alueen sekä palveluiden osalta kaava on 
luonteeltaan pääsääntöisesti toteava. 
Asemakaavan valmisteluaineisto asete-
taan nähtäville vuoden 2019 aikana.

ALOITETAAN 2019

Kettukorven asemakaava käsittää Kirk-
konummen kaavoitusohjelmaan vuosille 
2019 - 2023 kuuluvan Masalan läntisten 
asuntoalueiden asemakaavan Sepänky-
läntien itäpuolisen alueen rajoittuen Ma-
salan urheilupuistoon. Pientaloasumisel-
le suunniteltavan alueen kaavoitus, joka 
tukeutuu Masalan ja kuntakeskuksen 
palveluihin, pannaan käyntiin laatimalla 
hankkeelle osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma vuoden 2019 loppuun mennessä.
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VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 
2018 - 2019

Kylmälän osayleiskaavan kaavaehdotus 
oli nähtävillä kesän 2015 aikana ja osayleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma päivitettiin 2018. Jatkovalmistelussa 
sovelletaan kunnanhallituksen päättämiä 
(22.8.2016, § 241) kaavan jatkovalmiste-
lun linjauksia. Tämän mukaisesti osayleis-
kaavaehdotus valmistellaan uudestaan ja 
siinä sovelletaan osa-aluekohtaisia kaava-
määräyksiä.

Kaavoituksen tavoitteena on eheyttää 
kylärakennetta, ohjata asuminen sille so-
piville alueille sekä osoittaa riittävät vir-
kistysalueet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja 
ratsastusreitit. Samalla tutkitaan liiken-
neturvallisuuden ja joukkoliikenteen pa-
rantamismahdollisuuksia sekä selvitetään 
alueen palvelutarve. Osayleiskaavatyötä 
varten on tehty luontoselvitys, liito-ora-
vaselvitys, rakennusinventointi ja liiken-
teellinen tarkastelu. Tavoitteena on saada 
tarkistettu kaavaehdotus nähtäville vuon-
na 2019. 

Hauklammen asemakaava on lakkautet-
tu kunnanvaltuuston päätöksellä vuonna 
2018. 

Laguksenpuiston asemakaava (muutos) 
on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2018. 
Alue sijaitsee Veikkolan taajaman länsi-
osassa. Veikkolan parantolan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävä alue on muutettu 
asumiseen ja maankäyttö mahdollistaa 
polkumaisen kulkuyhteyden Lamminjär-
ven rannassa. Uusia asukkaita tullee noin 
sata hyvän saavutettavuuden alueelle, 
sillä esim. Veikkolan keskustan palvelut 
sijaitsevat ainoastaan vajaan kilometrin 
etäisyydellä suunnittelualueesta.

Veikkolanportin asemakaava sijaitsee 
Turunväylän sekä Espoon ja Salon väli-
sen rautatien (ESA-rata) välisellä alueella, 
Veikkolan keskustan pohjoispuolella. Kaa-
va laaditaan ensisijaisesti elinkeinoelä-
män tarpeisiin: yritystoiminnalle osoite-
taan yli 30 000 k-m2 uutta toimitilaa sekä 
lisäksi polttoaineen jakeluasema, varaus 
paloasemalle ja pysäköintialue Nuuksion 
kansallispuistossa vieraileville. 

Vuonna 2016 kunta pani vireille yhteis-
työssä Liikenneviraston kanssa Veikkolan 
eritasoliittymän tiesuunnitelman muu-
toksen laatimisen. Vuonna 2017 Liikenne-
virasto halusi selvittää tiesuunnitelmaan 
liittyen kaukoliikenteen vuorobussien py-
säkkien toteuttamismahdollisuudet erita-

Veikkolan keskustaa vuodelta 2015.

Kaavoituskatsaus 2018-2019

POHJOINEN KIRKKONUMMI

25



POHJOINEN KIRKKONUMMI

Kaavoituskatsaus 2018-2019

soliittymässä, mikä edellytti alustavan tie-
suunnitelman periaatteiden muuttamista. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2014 
ja kaavaehdotus laaditaan Liikenneviras-
ton saatua alkuvuonna 2019 päätökseen 
Veikkolan eritasoliittymäjärjestelyiden 
suunnittelun. 

Veikkolanpuro II asemakaava sijaitsee 
Veikkolan keskustassa saavutettavuudel-
taan hyvässä paikassa. Uusi maankäyttö 
Lamminjärven rantavyöhykkeellä mah-
dollistaa olemassa olevan asuntoalueen 
laajentamisen etelään päin sekä urhei-
lupuiston toimintojen yhtenäistämisen 
ja ajanmukaistamisen. Laajennusalue 
toteutetaan pientalovaltaisena ja uusia 
asukkaita tullee noin 350. Rantavyöhyke 
varataan virkistykseen ja asuntoalueelta 
järjestetään kävely- ja pyöräilyreitti Eeri-
kinkartanontielle, mikä edellyttää urhei-
lupuiston reittien uudelleensuunnittelua.
Kaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaih-
teessa 2015 - 2016. Kaavaehdotus valmis-
tui alkuvuonna 2018, mutta se palautettiin 
uudelleen valmisteltavaksi. Uusi kaavaeh-
dotus valmistuu vuonna 2019, mikä tar-
koittaa, että kaavan hyväksymiskäsittely 
ajoittunee vuodelle 2020. Ennen kaavan 
hyväksymiskäsittelyä tulee olla maan-
käyttösopimus kunnan ja maanomistaja-
tahon kanssa.  

ALOITETAAN 2019

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäy-
tävän osayleiskaavan laadinta aloitetaan 
vuonna 2019 kunnanvaltuuston 4.3.2019 
(§ 13) kaavoitusohjelmaan päättämän 
muutoksen mukaisesti.

Osayleiskaavan laatiminen perustuu Hel-
singin ja Turun välisen nopean ratayhtey-
den (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) 
meneillään olevaan yleissuunnitteluun 
ja tarpeeseen osoittaa suunnittelun mu-
kainen oleva ratalinjaus lainvoimaisessa 
yleiskaavassa. Rautatien rakentamista 
koskevan yleissuunnitelman ja ratasuun-
nitelman tulee ratalain 10 §:n mukaan 
perustua maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, 
jossa rautatiealueen sijainti ja suhde 
muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. 
Kirkkonummen kuntaa lukuun ottamatta 
radanvarren muissa kunnissa maankäy-
tön suunnittelu on joko ratkaistu tai se on 
käynnissä. 

Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleis-
kaavassa lähijunaliikennettä palvelevan 
Veikkolan seisakkeen sijainti sekä sinne 
johtavat liikenneyhteydet ja seisakkeen 
lähialueen maankäyttö. Osayleiskaavan 
laadinnassa hyödynnetään radan yleis-
suunnittelun yhteydessä jo laadittuja ja 
laadittavia selvityksiä ja tarvittavat muut 
selvitykset on tarkoitus laatia vuonna 
2019. Natura 2000 -alueena osoitetun 
Nuuksion kansallispuiston välittömän lä-
heisyyden vuoksi laaditaan myös sitä kos-
keva Natura-arviointi. 

Veikkolan parantolan aluetta Laguksenpuiston 
asemakaavassa.
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VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 
2018 - 2019

Kurkgårdin ranta-asemakaavan muut-
taminen nykytarpeita vastaavaksi tila-
keskuksen osalta aloitettiin vuonna 2009. 
Kaavaluonnos oli nähtävänä kesällä 2012. 
Kaavaehdotus valmistui keväällä 2015.

Lomanin ranta-asemakaava sijaitsee 
Porkkalassa ja sen laatimiseen on ryhdyt-
ty vuonna 2013 laatimalla kaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma. Tavoite 
on saattaa saaren maankäyttö paremmin 
vastaamaan maanomistajan nykytarpei-
ta. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 
2014 ja kaavaehdotus keväällä 2016.

Mössön ranta-asemakaavan tavoite 
Porkkalassa on saattaa alueen maankäyt-
tö vastaamaan paremmin maanomistajan 
nykytarpeita. Kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on hyväksytty alkuvuo-
desta 2014 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 
keväällä 2015. 

Rastirannan ranta-asemakaava ja Nä-
sen ranta-asemakaavan muutos sijait-
see noin 11 km Kirkkonummen kuntakes-
kuksesta etelään Upinniemen itäpuolella, 
Näsen kylässä. Ranta-asemakaavan ta-
voitteena on Saaristo- ja rannikkoalueen 
osayleiskaavan mukaisen matkailualueen 
kehittäminen sekä loma- ja ympärivuoti-
sen asutuksen säilyttäminen. Kaavaluon-
nos oli nähtävillä loppuvuonna 2016 ja 
kaavaehdotus keväällä 2018.

Öfvergårdin ranta-asemakaava sijaitsee 
Porkkalanniemellä Dragesvikenin lah-
den itärannalla noin 20 kilometrin pääs-
sä Kirkkonummen kuntakeskuksesta. 

Kaava-alue on kooltaan noin 23 ha. Ran-
ta-asemakaavan tavoitteena on alueella 
sijaitsevan Helsingin seurakuntayhtymän 
leirikeskuksen laajentaminen ja kehittä-
minen sekä Keskon kiinteistöjen kokous- 
ja virkistyskäytön kehittäminen. Kaava- 
aluetta laajennettiin Keskon alueen osalta 
kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaih-
teessa 2015 – 2016 ja kaavaehdotus puo-
lestaan alkuvuonna 2017. Kaava on hy-
väksytty alkukesästä 2018 ja se on saanut 
lainvoiman.

Edesholmenin ranta-asemakaava laa-
dittiin ensimmäisen kerran vuosina 2007-
2012 ja Kirkkonummen kunnanvaltuusto 
hyväksyi sen keväällä 2012. Korkein hal-
linto-oikeus kumosi kuitenkin kunnanval-
tuuston kaavaa koskevan hyväksymispää-
töksen keväällä 2015. Ranta-asemakaava 
on laadittu uudestaan vuosina 2017-2018 
siten, että sen tavoitteet olivat pääosin 
samat kuin vuonna 2015 kumotussa kaa-
vassa. Tarkoituksena on sijoittaa saarelle 
korkeatasoisia merellisiä kokous- ja edus-
tustiloja ja rakentaminen pyritään sijoitta-
maan siten, että luonnoltaan arvokkaim-
mat alueet ja pääosa pohjoisrannasta sekä 
pikkusaaret säilytetään koskemattomina 
luontoalueina.

Ranta-asemakaava on hyväksytty alkuke-
sästä 2018, mutta kaavan hyväksymispää-
töksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

ALOITETAAN 2019

Hakemuksia uusien ranta-asemakaavojen 
laatimiseksi ei ole esitetty vuonna 2018.

Kaavoituskatsaus 2018-2019

RANTA-ASEMAKAAVAT

27



Kaavoituskatsaus 2018-2019

LIIKENNESUUNNITTELU

Tolsan asema syksyllä 2018.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Kirkkonummen keskeisen taajamavyö-
hykkeen liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa 2040 on esitetty vyöhykkeen lii-
kennejärjestelmän vaiheittain etenevä 
kehittämispolku sekä suuntaviivat aina 
vuoteen 2050 asti. 

Suunnitelman tavoitteina on taajama-
vyöhykkeen liikennejärjestelmän ongel-
makohtien tunnistaminen ja ratkaisujen 
määrittäminen sekä niiden priorisointi, 
maankäyttöalueiden kehityksen vaiheis-
tukset suhteessa liikennejärjestelmän toi-
mivuuteen sekä joukkoliikenneyhteyksien 
toteuttamisen edellytykset maankäytön 
kasvaessa. 

SEUDULLINEN SUUNNITTELU

Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma (HLJ 2015) on pitkän aikavä-
lin strateginen suunnitelma, joka kuvaa 
seudun yhteisen tahtotilan tulevaisuuden 
liikennejärjestelmästä, sen kehittämises-
tä ja käytöstä. Suunnitelma on laadittu 
Helsingin seudun 14 kunnan alueelle ja 
se hyväksyttiin keväällä 2015. Seuraava 
suunnitelma (HLJ 2019) valmistuu vuonna 
2019 osana MAL 2019 -hanketta. Aiesopi-
mus Länsi-Uudenmaan liikennejärjestel-
män kehittämisestä vuosina 2014 - 2019 
allekirjoitettiin kesällä 2014. Kirkkonummi 
osallistuu sekä Helsingin seudun että Län-
si-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunni-
telmien laadintaan. 

Liikennevirastossa on vireillä nopean 
junayhteyden suunnittelu Helsingistä 
Turkuun. Se on linjattu Turunväylän poh-
joispuolelle ja Veikkolan taajaman läpi. 
Kunnan tavoitteena on saada rataosuu-
delle myös lähijunaliikennettä ja seisake 
Veikkolaan. Uuden radan rakentamisesta 
ei ole päätöksiä. 

Kehä III:n ja kantatien 51 aluevaraussuun-
nitelmat valmistuivat vuonna 2017. Suun-
nitelmat koskevat tieosuuksia Kehä III:lla 
välillä Mankki - kantatie 51 sekä kantatiel-
lä 51 välillä Munkinmäen eritasoliittymä 
– Siuntion ja Inkoon raja. Suunnitelmat 
käsittävät molempien tieosuuksien pitkän 
aikavälin kehittämistarpeet liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi ja liikenteen 
sujuvuuden varmistamiseksi. Suunnitel-
mien laadinnasta on vastannut Uuden-
maan ELY-keskus.

KIRKKONUMMEN ASEMASEUDUT 
JA LIITYNTÄPYSÄKÖINTI

Kirkkonummen matkakeskuksessa liityn-
täpysäköintipaikkojen määrä kasvaa, kun 
rautatien pohjoispuolelle valmistuu vuo-
robusseille uusi pikapysäköintialue ja Ase-
mapuisto kunnostetaan. Lisäksi katujär-
jestelyt on sovitettu osaksi liikekeskustan 
laajempaa liikennejärjestelmäkokonai-
suutta. Esimerkiksi uudesta kiertoliitty-
mästä tullaan johtamaan uusi ajoneuvolii-
kenteen yhteys rautatien ali perinteisestä 
liikekeskustasta Munkinmäen alueelle.
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Rakennushankkeen ensimmäinen vaihe 
saadaan päätökseen vuonna 2019 rau-
tatien pohjoispuolella.  Tämän jälkeen 
aloitetaan vuonna 2018 lainvoimaiseksi 
tulleen asemakaavan (Asemanseudun 2. 
vaiheen asemakaava) ja sen lähtötiedoksi 
vuonna 2015 valmistuneen rautatien alit-
tavan katuyhteyden yleissuunnitelman 
mukaisten katu- ja rakennussuunnitelmi-
en laatiminen vuonna 2019. Varsinainen 
rakentaminen alkaa vuonna 2020. 

Jorvaksen seisakkeen uudistamiseen 
tähtäävät ratasuunnitelmat valmistuivat 
vuonna 2017, mutta suunnitelmaa ei ole 
hyväksytty Liikennevirastossa. Seisak-
keen uudistaminen alkanee vuonna 2020.

KÄVELY JA PYÖRÄILY SEKÄ 
LIIKENNETURVALLISUUS

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on pa-
rannettu kunnassa rakentamalla puuttu-
via yhteyksiä Kirkkonummen kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisohjelman suositusten 
mukaisesti. Lapinkyläntien jalankulku- ja 
pyöräilyväylän rakentaminen Evitskogin-
tieltä Kauhalantielle aloitettiin vuonna 
2018 ja se valmistuu vuonna 2019. Väylä 
on osa Helsingin seudun pääpyöräilyverk-
koa.

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn ke-
hittämisohjelman toimenpideohjelmas-
ta ilmenee kunnan hankkeet sekä niiden 
suunnitteluvalmius.

Uudenmaan ELY-keskus ja kunta ovat 
edistäneet myös Helsingin seudun pää-
pyöräilyverkkoon kuuluvien hankkeiden 
suunnittelua. Toteutuessaan Sarvvikin-
portin asemakaavahanke mahdollistaa 
seudullisen pyöräily-yhteyden toteut-
tamisen Sarvvikista Länsiväylän etelä-
puolitse Inkilänportin alueelle. Niin ikään 
Jorvaksenkolmion kaavahankkeen tavoit-
teena on osoittaa uusi seudullinen pyö-
räily-yhteys Jorvaksen ja Tolsan aseman-
seudun välille. Vuonna 2020 rakennetaan 

Tolsan asemanseudulta pääpyöräilyverk-
koon kuuluva yhteys rantaradan etelä-
puolitse kuntakeskukseen. Muiden edellä 
mainittujen hankkeiden toteuttamisesta 
päätetään myöhemmin. 

Kirkkonummen poikkihallinnollisen lii-
kenneturvallisuustyöryhmän toiminta 
vakiintui vuonna 2018. Työryhmän toi-
minta käsittää mm. konkreettisten toi-
mien suunnittelua, tehtävien jakamis-
ta edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, 
liikenneturvallisuustilanteen seurantaa 
ja viestintää. Toiminnan painopiste on lii-
kennekasvatuksessa kampanjoin ja vies-
tinnällisin keinoin, mutta ryhmässä käsi-
tellään myös liikenneympäristöön liittyviä 
turvallisuuskysymyksiä sekä kestävän liik-
kumisen edistämistä. Kirkkonummen tur-
vallisen ja kestävän liikkumisen suunnitel-
ma valmistui alkuvuonna 2018.

Liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään 
vuosittain kuntatekniikan lautakunnassa.

JOUKKOLIIKENNE

Kirkkonummen kunta on Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsen. 
Kirkkonummen joukkoliikenteen suunnit-
telu ja järjestämisvastuu kuuluu HSL:lle.

Länsimetron liikennöinti alkoi loppu-
vuonna 2017 ja sen seurauksena, vuoden 
2018 alusta lähtien Kirkkonummen ja 
Etelä-Espoon bussiliikenteen johdettiin 
Matinkylän metroasemalle. Tällöin Kirk-
konummelta Kamppiin ajaneet suorat 
bussilinjat korvattiin liityntälinjoilla Ma-
tinkylän metroasemalle. 
Masalantien peruskorjaushankkeen en-
simmäisen vaiheen kadunrakennustyö 
aloitettiin syksyllä 2018. Masalantielle ra-
kennetaan kiertoliittymä Sundsbergintien 
risteykseen, liikennevalot Sepänkyläntien 
risteykseen sekä pysäkkiparit Masalan kir-
jaston ja Nissnikun koulun kohdalle. Ma-
salantien peruskorjaushanke toteutetaan 
vaiheittain.

Kaavoituskatsaus 2018-2019Kaavoituskatsaus 2018-2019Kaavoituskatsaus 2018-2019

LIIKENNESUUNNITTELU
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ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN 
OHJELMA 

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma 2017 on luonteeltaan rakennetun 
ympäristön ja arkkitehtuurin strateginen 
kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on 
edistää käytäntöjä, joilla pyritään järke-
västi ja kestävästi uudistuvan, ajallisesti 
kerroksellisen rakennetun ympäristön 
muodostamiseen.

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa 
pyritään löytämään myös keinoja, joilla 
voitaisiin vahvistaa taajamien, kylien ja 
eri rakennettujen alueiden paikallisidenti-
teettiä ja ohjata rakentamista esimerkiksi 
ottamalla huomioon kunkin alueen raken-
nuskanta, luonto ja maiseman ominais-
piirteet.  

Ohjelma muodostuu pääsääntöisesti stra-
tegiatasoisista yleistavoitteista, niistä 
johdetuista erityistavoitteista sekä toi-
menpiteistä ohjelman toteuttamiseksi. 
Vuorovaikutteisuus on ollut keskeinen osa 
hanketta, sillä laadintavaiheessa on järjes-
tetty työpajoja eri intressiryhmien kanssa. 
Esimerkiksi Kirkkoharjun koulun oppilaat 
ovat osallistuneet hankkeeseen sen alku-
vaiheessa.  

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laati-
minen lähti liikkeelle vuoden 2013 alussa 
paikkatietokyselyn ja arkkitehtuuripoliit-
tisen seminaarin myötä, jonka otsikkona 
oli ”Rakennettu ympäristö kehitysvoimak-
si - arkkitehtuuripolitiikasta potkua”. Eri 
osahankkeiden, työpajojen ja lausunto-
kierrosten jälkeen valmistui lopullinen oh-
jelma ”Kotina Kirkkonummi”, joka hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa keväällä 2018.   

Arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan sisäl-
tyvät seitsemän toimenpidettä ovat otsik-
kotasolla:

1. Prosentti taiteelle
2. Suunnittelukilpailuja
3. Kestävämpää kehitystä
4. Helpotuksia koerakentamiseen
5. Paikallishistoria tunnetuksi
6. Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
7. Kirkkonummen arkkitehtuuriteko.

HULEVESIOHJELMA

Kirkkonummen hulevesiohjelma laadittiin 
vuosina 2017-2018 kuntatekniikan toimi-
alalla yhteistyössä kaavoitus- ja liikenne-
järjestelmäpalvelujen, kunnallistekniikan 
ja Kirkkonummen Veden kanssa. Huleve-
siohjelman laadintaan osallistuvat vuoro-
vaikutteisesti myös muut kuntatekniikan 
toimialan tahot, kuten rakennusvalvonta, 
ympäristönsuojelu, tontti- ja paikkatieto-
palvelut sekä kunnossapitopalvelut.

Hulevesiohjelman yhteydessä laadittiin 
mm. hulevesiin liittyvä kaavamääräys-
kokoelma ja niihin liittyvien hulevesien 
käsittelytapojen periaateratkaisujen 
määrittely erityyppisillä kaava-alueilla. 
Kirkkonummen hulevesiohjelma valmistui 
vuonna 2018.

MUUT HANKKEET

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA
2017-2019

KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT
HENKILÖKUNTA

puheenjohtaja   Kati Kettunen
varapuheenjohtaja  Kim Männikkö

Sanni Jäppinen
Miisa Jeremejew

Carl-Johan Kajanti
Pekka Rehn

Matti Kaurila
Pekka Jäppinen

Viveca Lahti
Santtu Vainionpää

Bodil Lindholm

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
puh: 040 846 5657
• johtaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluja
• antaa tietoa kunnan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelusta
• osallistuu pääsääntöisesti vireillä oleviin konsulttivetoisiin kaavoitushankkeisiin
• vastuualue: keskinen Kirkkonummi

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
puh: 040 538 9587
• antaa tietoa ranta-asemakaavoituksesta kunnassa
• antaa tietoa Kylmälän ja Luoman osayleiskaavoituksesta

Kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen
puh: 040 126 9253
• antaa tietoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavoituksesta

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson
puh: 09 2967 2533
puhelinaika: ma-pe klo 9.00 - 11.00
• antaa tietoa kaavoitetuista alueista, kaavojen sisällöstä ja kaavamerkinnöistä
• antaa tietoa kunnan tulevista kaavahankkeista
• selvittää kunnan alueilla olevien tilojen/kiinteistöjen laskennalliset rakennusoikeudet
• vastuualue: pohjoinen Kirkkonummi

Kaavoitusarkkitehti
avoin (tilanne keväällä 2019)
• antaa tietoa Masalan osayleiskaavoituksesta
• vastuualue: itäinen Kirkkonummi

Kaavoitusarkkitehti
avoin (tilanne keväällä 2019)
• antaa tietoa Kantvikin osayleiskaavoituksesta
• vastuualue: eteläinen Kirkkonummi

Kaavoitussihteerit Mia Lundström ja Maria Pudas
puh: 040 126 9254 / 040 126 9256
• kaavojen nähtävilläpito, osallistaminen, vuorovaikutus, arkisto

Suunnitteluassistentti Kaisa Karhu
puh: 040 126 9252

Kaavoituskatsaus 2018-2019
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