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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 liittyvästä 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
www.kirkkonummi.fi/kaavoitusohjelma-2019-2023

Kannen kuva:
Tallinmäen asemakaavan muutos,
näkymäkuva Kirkolta Kirkkotorille,
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2019
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KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT
Kirkkonummen kunnassa on vireillä ja
tulee vireille poikkeuksellisen suuria investointikohteita talorakentamisessa ja
kunnallistekniikassa. Se asettaa taloudelliset raamit yhdyskuntarakentamiselle. Toisaalta kunta suunnittelee tuntuvaa
asukasmäärän kasvattamista Kirkkonummen kuntastrategian 2018–2021 mukaisesti.
Kirkkonummen väestökasvu on asettunut vuositasolla 100–400 tuntumaan
2010-luvulla. Vuonna 2019 asukasmäärä
kasvoi noin 300 asukkaalla, ja vuoden lopussa asukkaita kunnassa oli yli 39 500.
Kunnan väkiluku saattaa vuonna 2020
ylittää 40 000 asukkaan rajapyykin. Kirkkonummen tavoin muita pääkaupunkia
ympäröiviä kehyskuntia, jotka tunnetaan
myös KUUMA-kuntina, koskee tällä vuosikymmenellä väestökasvun hiipuminen
verrattuna edelliseen vuosikymmeneen.
Pääkaupunkiseudun väestö on kasvanut
viimeisen vuosikymmen aikana voimakkaasti.
Yhteiskunnassa havaittavat asumistapamuutokset vaikuttavat Helsingin seudun
kuntien asuntopolitiikkaan ja kaavoituksen painopisteisiin. KUUMA-asuminen
2040 -hanke antaa strategista selkänojaa
myös Kirkkonummen asuntopolitiikkaa
koskevalle päätöksenteolle. Edelleenkin
KUUMA-kunnissa pientaloasuminen on
haluttua ja vastuu Helsingin seudun omakotitonttitarjonnasta on etupäässä KUUMA-kunnilla. Vuonna 2020 Kirkkonummella hyväksyttäneen pientaloalueiden
kaavahankkeita, joissa on kunnan maalle
osoitettu noin sata omakotitonttia.
Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja
2060 on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa vuonna 2020. Hanke suuntaa
pitkälle tulevaisuuteen ja sen linjausten
mukaan on tarkoitus sekä toteuttaa kunnan maankäyttöä että varautua tulevaisuushaasteisiin. Vuonna 2020 pannaan
vireille Sundsbergin ja Sarvvikin alueen
kehittämishanke, jossa niin ikään katsotaan pitkälle tulevaisuuteen.

HINKU-kuntana Kirkkonummen tavoitteena on kunnan hiilijalanjäljen merkittävä
pienentäminen
nykyisestä.
Vuonna 2019 valmistui Kirkkonummen
ilmastotoimenpiteiden tiekartta, joka on
laadittu yhteensopivaksi Kirkkonummen
kuntastrategian 2018–2021 kanssa. Kuntastrategiaa täydentävät elinvoima- ja
hyvinvointiohjelmat sekä palveluverkkoselvitykset. Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017 on tärkeä
asiakirja, jota noudattamalla julkisten
rakennusten, julkisten alueiden ja puistojen kuten myös muun talo- ja ympäristörakentamisen laatutasoa kiritään ylöspäin.
Kuntastrategian periaatteiden mukaisesti
Kirkkonummen kaavoituksen painopiste
keskittyy keskustojen ja asemanseutujen
kehittämiseen sekä hankkeisiin joukkoliikenteen runkoverkon vaikutusalueilla.
Kunnan palvelutarjonnan tuottaminen
järkevästi on jatkuva haaste, johon voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä maankäytönsuunnittelulla kuten laatimalla
osayleiskaavoja. Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta 2019–2023 ilmenee, että
kaavoitushankkeet keskittyvät taajamiin
ja asemanseutuihin kuntastrategian mukaisesti. Kirkkonummen liikekeskustan
kehittäminen on priorisoitu kunnan ykköshankkeeksi.
Kirkkonummella oli vuonna 2019 yli
10 850 työpaikkaa ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on liki 60 %. Suuri määrä, lähes 70 % työssäkäyvistä kirkkonummelaisista pendelöi kunnan ulkopuolelle,
ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle. Hyvä
joukkoliikenteen palvelutaso ja toimivat
yhteydet pääkaupunkiseudulle lisäävät
Kirkkonummen kiinnostavuutta asuin- ja
työpaikkana. Koska viime vuosien aikana
yritystonttien kysyntä on johtanut yritystonttivarannon hupenemiseen, on kunnan tehostettava maanhankintaa mm.
uusien yritystonttien kaavoittamiseksi.
www.kirkkonummi.fi/julkaisut-ja-selvitykset
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HELSINGIN SEUTU
Helsingin seutu muodostuu pääkaupunkiseudusta ja KUUMA-kunnista. Alueella
on yhteensä 14 kuntaa. Kunnat tekevät
seutusuunnittelua mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta. Vuonna 2020 on
määrä sopia nykyisen MAL-sopimuksen
korvaavasta uudesta sopimuksesta. Vuonna 2019 valmistunut MAL 2019 -suunnitelma toteuttaa Helsingin seudun visiota:
•

Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena
metropolialueena. Metropolialueen
eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas.

•

Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Kestäviin
liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun
saavutettavuutta ja elinkeinoelämän
kilpailukykyä.

•

Tiiviin ydinalueen ympärillä on oma
leimaisten keskustojen verkosto ja
luonnonläheinen ympäristö.

www.helsinginseutu.fi

KUUMA-KUNNAT
KUUMA-seudun muodostavat pääkaupunkiseudun kymmenen ympäristökuntaa. Kirkkonummen lisäksi KUUMA-kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo,
Tuusula ja Vihti. KUUMA-toimintasuunnitelman mukaisesti kunnat organisoivat
yhteistyötään. Puheenjohtajuus vaihtuu
vuosittain kuntien kesken. Vuonna 2019
puheenjohtajuus oli Nurmijärven kunnalla
ja vuonna 2020 Tuusulan kunnalla. Kirkkonummi toimii puheenjohtajakuntana vuonna 2023.

sion, joka vastaa mm. asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä johtokunnan
päätösten toimeenpanemisesta ja seurannasta.
www.kuuma.fi

KUUMA-johtokunta
johtaa ja kehittää kuntien yhteistyötä, hyväksyy mm. KUUMA-kuntia koskevat lausunnot ja
sopimukset sekä edustaa
KUUMA-kuntia esimerkiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksissa (HSYK).
Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat muodostavat johtokunnan. Seudun
kaupungin- ja kunnanjohtajat
sekä KUUMA-yhteistyöjohtaja
muodostavat KUUMA-komis-
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MAL 2019 -SUUNNITELMA
Helsingin seutua koskeva MAL 2019 -suunnitelma on strateginen suunnitelma, jossa
kerrotaan miten seutua kehitetään vuosina
2019–2050. Seudun haluama tulevaisuus on
yksissä kansissa ja suunnitelma kertoo mitä
tavoitellaan ja millä konkreettisilla keinoilla
tavoitteet yhdessä toteutetaan. Suunnitelmaa valmistellaan neljän vuoden välein.
Suunnitelma on tiekartta siihen, miten
•
•
•
•

seudun liikenteen päästöt saadaan laskuun
tehdään asukkaiden arjesta sujuvaa
ihmiset voivat löytää kodin kohtuullisella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksien varrelta
työvoiman saavutettavuus ja kuljetusten toimivuus palvelevat elinkeinoelämää.

Suunnitelmassa kerrotaan
•
•
•

mihin tulevaisuudessa asuntoja rakennetaan
miten liikennettä ja koko liikennejärjestelmää kehitetään niin, että se parhaiten palvelee koko Helsingin seutua
miten seudulle rakennetaan riittävästi
asuntoja eri elämäntilanteissa oleville
ihmisille ja samalla huolehditaan sekä
asumisen että elinympäristön hyvästä
laadusta.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi
kesällä 2019 MAL 2019 -suunnitelman. Saman vuoden syksyllä käynnistyivät seudun
kuntien ja valtiovallan kesken sopimusneuvottelut uudesta MAL-sopimuksesta vuosille 2020–2023. Mitä ilmeisimmin sopimus
saadaan solmittua keväällä 2020.

Vuonna 2019 kunnanvaltuustossa hyväksyttyjen asemakaavojen (Sarvvikinportti
ja Masalanportti) uuden asuinrakennusoikeuden määrä oli noin 46 000 k-m2. Näin
aiemman MAL-sopimuksen tavoite olisi
saavutettu, mutta Sarvvikinportin asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn
valituksen johdosta uutta asuinrakennusoikeutta syntyi vain noin 24 000 k-m2, noin
60 % tavoitteesta. MAL 2019 -suunnitelman mukainen uusi asuinrakennusoikeus
on saavutettavissa vuonna 2020.
Asuminen (A)
Kirkkonummen vuosittainen asuntotuo
tantotavoite on liki 440 asuntoa ja määrä
nousee aiemmasta MAL-sopimuksesta noin kymmenyksen (aiemmin n. 400
as./v.). Vuonna 2019 uusia asuntoja valmistui hieman yli 480 ja luvun arvioidaan
olevan likimain sama myös vuonna 2020.
Helsingin seudun vuosittainen asuntotuotantotavoite MAL 2019 -suunnitelmassa on 16 500 asuntoa.
Liikenne (L)
MAL 2019 -suunnitelmassa Helsingin seudun liikennejärjestelmän tärkeimmät ja
vaikutuksiltaan merkittävimmät liikennehankkeet kohdentuvat pääkaupunkiseudulle. Kirkkonummelle tärkeä hanke
on Espoon kaupunkiradan toteuttaminen
Leppävaarasta Kauklahteen, mutta radan
junavuorojen lisääminen kytkeytyy junavarikon toteuttamiseen rantaradalle.

www.helsinginseutu.fi/hs/fi/yhteistyo/
maankaytto-asuminen-ja-liikenne
www.hsl.fi/mal/mal-2019

Maankäyttö (M)
Kirkkonummen vuosittain kaavoitettavan
asuinrakennusoikeuden määrä (n. 40 000
k-m2) säilyi MAL 2019 -suunnitelmassa
aiemman MAL-sopimuksen mukaisena.
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KAAVAJÄRJESTELMÄ
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on
säädetty maankäytön suunnittelujärjestelmästä, jonka periaate on yksinkertainen:
laajempi ja yleispiirteisempi kaava ohjaa
yksityiskohtaista kaavoitusta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(VAT) ovat ohjausväline, jolla linjataan koko
maan kehittämisen kannalta merkittäviä
alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet
koskevat mm. alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energianhuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä.
Helsingin seudun erityiskysymyksissä keskitytään mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen kuten keskustojen ja asemapaikkojen tiivistämiseen sekä joukkoliikenteen
edellytysten parantamiseen. Valtakunnallisten aluekäyttötavoitteiden toteutumista
on edistettävä kaikilla kaavatasoilla.
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa.
Siinä esitetään alueiden käytön periaatteet
ja tarpeelliset alueet sekä maakunnan että
yksittäisen kunnan kehittämisen kannalta. Kaava on ohjeena laadittaessa yleis- ja
asemakaavoja, mutta ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan
alueella. Kirkkonummea koskevan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Uudenmaan liitto ja sen vahvistamisesta päättää
maakuntavaltuusto.
Yleiskaava laaditaan koko kunnan alueelle tai osalle sitä, jolloin kaavaa kutsutaan
osayleiskaavaksi. Kirkkonummen kunta
on
oikeusvaikutteisten
yleiskaavojen
alaisuudessa. Saaristo- ja rannikkoalueita koskee osayleiskaava ja muita alueita
Kirkkonummen yleiskaava 2020. Lisäksi
maankäyttöä on tarkennettu osayleiskaavoilla Veklahdessa, Lapinkylässä, Bro-Kolsarissa, Heikkilässä, Kuntakeskuksen 1. vai-

Asemakaava

Rantaasemakaava

heen, Jorvaksen ja Inkilän sekä Gesterbyn
ja Smedsbyn alueilla. Yleiskaavan laatii ja
hyväksyy kunta.
Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, joka luo edellytykset rakentamiselle taajama-alueilla tai muilla alueilla,
joille on suunniteltu tiiviimpää rakentamista. Asemakaavassa määrätään mm.
korttelialueiden käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä esimerkiksi rakennusten
kerroskorkeus ja sijoitus tontilla. Määrittelyt voivat vaihdella korttelin eri tonteilla.
Tavallisesti asemakaavoissa osoitetaan
esimerkiksi puistot, leikki- ja pysäköintipaikat sekä teknisen huollon alueet. Mitä
keskeisemmällä paikalla yhdyskuntarakennetta suunnittelualue sijaitsee tai jos
esimerkiksi lähiympäristön rakennuskannan merkittävyys asettaa suunnittelulle
erityisvaatimuksia tai luonnon erityispiirteet asettavat rakentamisrajoituksia, sitä
tarkempi asemakaava laaditaan. Asemakaavaa täydentävät usein myös laatu- ja
ympäristöohjeet sekä rakentamistapaohjeet. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.
Ranta-asemakaava on asemakaava, jonka
tarkoitus on ohjata ja järjestää pääasiassa
loma-asutusta ranta-alueilla. Kaava laaditaan useimmiten maanomistajan toimesta ja kunta hyväksyy kaavan.
Tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan. Tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta,
tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä
varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen.
www.mrluudistus.fi
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MAAKUNTAKAAVA OHJAA
Maakuntakaava on pitkän aikavälin suunnitelma, joka yleispiirteisimpänä kaavana
ohjaa kuntien kaavoitusta. Kaavan laatii
Uudenmaan liitto ja hyväksyy Uudenmaan
maakuntavaltuusto.
Kirkkonummen kunnan aluetta koskevat
Uudenmaan maakuntakaava vuodelta
2007 sekä sitä täydentävät neljä vaihemaakuntakaavaa. Uusimpana vaihemaakuntakaavana 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 ja maakuntakaava on tullut voimaan, sillä siitä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa.

Ydinalue

Maakuntakaavat määrittävät yhdyskuntarakenteen peruslinjaukset käsittäen kaikki
maankäyttömuodot. Vaihemaakuntakaa
vojen aihealueita ovat olleet mm. merkittäviä ympäristöhäiriötä aiheuttava
toiminta, maakunnan kasvun suunta ajatellen kestävää yhdyskuntarakennetta,
tätä tukeva liikenneverkko, kaupan palveluverkko, maakunnallinen kyläverkko sekä
seudullisen jätevedenpuhdistamon sijainti
Espoossa.

Joukkoliikenteen ja maankäytön kehityskäytävät

Kehysalue

1. vaiheen hankkeet

Keskukset

2. vaiheen hankkeet

Logistiikan kehityskäytävät

3. vaiheen hankkeet

Kansainvälisesti merkittävät satamat
ja niiden meriyhteydet
Kansainvälinen lentoasema
Ten-T -ydinverkon yhteys Tallinnaan
Joukkoliikennekäytävät, joihin ei liity
merkittäviä kehittämishankkeita

Kaavoituskatsaus 2019–2020
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MAAKUNTAKAAVA OHJAA
UUSIMAA-KAAVA 2050
Uudenmaan seuraavan kokonaismaakuntakaavan laadinta käynnistyi vuoden 2016
aikana ja kaksiportaisen kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaavasta käytetään
nimeä Uusimaa-kaava 2050. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennesuunnitelmasta ja sitä tarkentavista
seutukohtaisista vaihemaakuntakaavoista.
Seutukohtaiset kaavat laaditaan Helsingin
seudulle sekä itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle. Kirkkonummi kuuluu Helsingin
seutuun.
Kaavan tarkoitus on olla entistä strategisempi ja joustavampi, mutta samalla myös
fokusoidumpi.
Rakennesuunnitelmassa
tunnistetaan valtakunnallisten intressien ja
seudun kehittymisen kannalta välttämättömät tekijät ja ratkaistaan vain ne. Seutukohtaiset kaavat puolestaan vastaavat Uudenmaan osa-alueiden erilaisiin tarpeisiin.
Uusimaa-kaavan sisältö ja tavoitteet on
kirjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, joka on laadittu alkuvuodesta 2017.
Uusimaa-kaavan laadinnassa ovat keskiössä kasvun kestävä ohjaaminen ja sen muka-

naan tuomat ilmiöt. Kaavan päätavoitteet
ovat edellisten lisäksi alueiden välinen
tasapaino, ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon
kestävä käyttö, hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä kestävä kilpailukyky.
Uusimaa-kaavan 2050 ehdotus oli lausunnoilla keväällä 2019, jolloin mm. Uudenmaan liiton jäsenkunnat antoivat siitä
lausuntonsa. Uusimaa-kaavan 2050 ehdotus oli julkisesti nähtävillä loppuvuonna,
jolloin kaikilla osallisilla oli mahdollisuus
antaa muistutuksensa kaavasta. Kaavan
hyväksyminen ajoittuu vuoden 2020 alkupuolelle.

Uudenmaan liiton yhteystiedot:
osoite: Esterinportti 2 B,
00240 HELSINKI
puhelinvaihde: (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
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VUOSI 2019 TIIVISTETTYNÄ
OSAYLEISKAAVOITUS

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen valmistelu eteni ja Kylmälän osayleiskaavan haasteellisiin suunnittelukysymyksiin etsittiin vastauksia.
Useita eri osayleiskaavahankkeisiin liittyviä selvityksiä laadittiin ja pantiin vireille.
Taajama-alueiden osayleiskaavoihin laadittiin kaavataloutta koskevat selvitykset.
Edellä lueteltujen osayleiskaavojen lisäksi
vireillä ovat Kantvikin, Luoman ja Masalan osayleiskaavahankkeet. Uutena hankkeena kaavoitusohjelmaan nousi Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän
osayleiskaava, joka mahdollistaa Espoon
ja Salon välisen ESA-rataosuuden toteuttamisen osana Helsingin ja Turun välistä
nopeaa junayhteyttä.

Prikirannan kaavan yleissuunnitelmat valmistuivat ja niiden mukaisesti kaava voidaan
valmistella hyväksymiskäsittelyyn. Pikkalanlahden kaavoitus ei edennyt odotetusti
eikä siihen liittyvää yleissuunnittelua ole
pantu vireille.

ASEMAKAAVOITUS
KESKINEN KIRKKONUMMI
Kirkkonummen liikekeskustan kehittäminen on kunnassa priorisoitu tärkeimmäksi
kehittämishankkeeksi ja alueella on vireillä useita kaavahankkeita. Tallinmäen
valmisteluaineisto ja Keskustan urheilupuiston ehdotus saatiin nähtäville, myös
korttelin 108 kaavaehdotus oli nähtävillä.
Sen sijaan Kirkkolaakson kauppakeskuksen kaavoituksen valmistelu ei edennyt.

ITÄINEN KIRKKONUMMI
Masalanportin kaava tuli lainvoimaiseksi.
Sarvvikinportin ja Riistametsän kaavat hyväksyttiin kunnanvaltuustossa, mutta molemmista kaavapäätöksistä on valitettu.
Suvimäen ja Majvikin kaavaan liittyneeseen
liito-oravan elinympäristöä koskevaan poikkeamispäätökseen saatiin ELY-keskuksen
myönteinen lupa, mutta myös siitä on valitettu. Tästä huolimatta kaavanlaadintaa
jatkettiin. Sarvvikinrannan kaavaehdotus oli
nähtävillä, mutta ennen sen hyväksymiskäsittelyä on päivitettävä luontoselvitystä.
Mustikkarinteen kaavan valmisteluaineiston
laadinta on vireillä. Sama koskee Bjönsinmäen kaavaehdotusta.
Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavahankkeiden yleissuunnittelu saatiin valmiiksi, mikä
mahdollistaa kaavaehdotusten laatimisen.
Jorvaksenkolmion suunnittelu ei edennyt.
POHJOINEN KIRKKONUMMI

Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat saatiin hyväksymiskäsittelyyn, mutta niiden
haasteelliset maankäyttösopimusneuvottelut eivät mahdollistaneet niiden lopullista hyväksymistä. Tolsanjärven kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin. Gesterbyn kaavan yleissuunnittelun edetessä ilmeni, että kaavoitettavaa
aluetta on laajennettava.
Munkinmäenpuiston ideasuunnitelman
vaihtoehdot valmistuivat vuoden 2019 lopulla.

Veikkolanpuro II kaavaehdotus oli nähtävillä.
Veikkolanportin kaavaehdotuksen valmistelun osalta odotettiin Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan suunnittelulähtökohtien ja liikennesuunnitteluun
liittyvien suunnitelmien tarkentumista.
RANTA-ASEMAKAAVOITUS
Näsessä sijaitsevan Rastirannan kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa, mutta päätöksestä on valitettu. Lomanin ranta-asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
ja se sai lainvoiman. Mössön ja Kurkgårdin
kaavahankkeet eivät edenneet.
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VUOSI 2020 TIIVISTETTYNÄ
OSAYLEISKAAVOITUS

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Kuntakeskuksen 2. vaiheen ja Kylmälän
osayleiskaavaehdotukset laaditaan. Niin
ikään Kantvikin valmisteluaineisto laaditaan. Kirkkonummen pohjoisen liikennekäytävän valmisteluaineisto ja kaavaehdotus laaditaan. Masalan ja Luoman
osayleiskaavojen maankäytön suunnittelua on viivästyttänyt epäselvyys rantaradan varikon sijaintipaikasta. Loppuvuonna
2019 kunta linjasi, ettei varikkoa sijoiteta
kunnan alueelle, mikä mahdollistaa yleiskaavojen eteenpäin viemisen.

Prikirannan kaava jaetaan kahdeksi erilliseksi kaavahankkeeksi siten, että asuntoalueen ja pienvenesataman käsittävä kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.
Kantvikin eteläsatamasta muodostetaan
oma kaava, koska alueen kehittäjä haluaa merkittävästi nostaa sataman rakennusoikeutta. Tämän johdosta laaditaan
hankkeelle osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Pikkalanlahden kaavan valmisteluaineisto pyritään saamaan nähtäville,
ja lisäksi hankkeeseen liittyvät yleissuunnitteluhankkeet pannaan vireille.

Kunta valmistautuu yhteistyössä alueen
keskeisimpien maanomistajien kanssa
Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavoituksen käynnistämiseen.
ASEMAKAAVOITUS
KESKINEN KIRKKONUMMI
Tallinmäen kaavaehdotus valmistuu, mikäli yleissuunnittelu etenee odotetusti.
Keskustan urheilupuisto ja kortteli 108
saadaan hyväksymiskäsittelyyn. Hulevesien käsittely suunnittelualueella edellyttää Gesterby kaavan laajentamista, mikä
tarkoittaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämistä. Ennen
sen laatimista tutkitaan kaava alueen jakamista kahdeksi hankkeeksi.
Munkinmäenpuiston kaavahankkeesta
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavahankkeen ideasuunnitelmavaihtoehtojen perusteella laaditaan
suoraan asemakaavaehdotus, jonka tavoitteena on valmistua vuonna 2020. Niin
ikään Munkinmäelle laaditaan kaavamuutos, joka koskee kortteleita 202 ja 203 ja
niillä olevan maankäytön muuttamista.
Tolsanjärven kaavan valmisteluaineisto
valmistuu ja sitä koskeva yleissuunnittelu
pannaan vireille.
Uutena hankkeena pannaan vireille Jokiniityn asemakaavan tarkistaminen.

ITÄINEN KIRKKONUMMI
Ennen Sarvvikinrannan kaavan valmistelua hyväksymiskäsittelyyn, päivitetään
sitä koskeva luontoselvitys. Suvimäen ja
Majvikin, Kvisin sekä Pohjois-Jorvaksen
kaavaehdotukset valmistuvat. Niin ikään
Bjönsinmäestä laaditaan kaavaehdotus ja
se on tarkoitus saada myös hyväksyttyä.
Mustikkarinteen kaavan valmisteluaineisto laaditaan. Kettukorven osallistumis- ja
arviointisuunnitelma laaditaan. Jorvaksenkolmion kaavoitustavoitteet päivitetään.
Inkilänportin kaavaa edistetään ainoastaan siinä tilanteessa, että hankkeelle on
saatu uusi toimija.
POHJOINEN KIRKKONUMMI
Veikkolanpuro II valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Vastaavasti Veikkolanportin kaavaehdotus valmistuu, mikäli
Turunväylän eritasoliittymän suunnitteluperiaatteet ja Veikkolan asemapaikan sijainti sen mahdollistaa.
RANTA-ASEMAKAAVOITUS
Vireillä olevat kaavahankkeet käsitellään
niiden ollessa valmiita päättäjäkäsittelyyn.
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HANKKEET
VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2019–2020
OSAYLEISKAAVAT
Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava
Kantvikin osayleiskaava
Masalan osayleiskaava
Luoman osayleiskaava
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava
Kylmälän osayleiskaava
ASEMAKAAVAT
1. Keskustan kortteli 108 asemakaava (muutos)
2. Tallinmäki asemakaava (muutos)
3. Keskustan urheilupuiston asemakaava (muutos)
4. Gesterbyn asemakaava (muutos)
5. Juhlakallion asemakaava
6. Tolsanmäen asemakaava
7. Tolsanjärven asemakaava
8. Pikkalanlahden asemakaava (muutos ja laajennus)
9. Prikirannan asemakaava
10. Bjönsinmäen asemakaava (muutos)
11. Inkilänportin asemakaava
12. Jokiniityn asemakaava (muutos)
13. Jorvaksenkolmion asemakaava (muutos ja laajennus)
14. Kvisin asemakaava
15. Pohjois-Jorvaksen asemakaava
16. Masalanportin asemakaava (muutos)
17. Mustikkarinteen asemakaava
18. Riistametsän asemakaava
19. Sarvvikinportin asemakaava (muutos ja laajennus)
20. Sarvvikinrannan asemakaava (muutos)
21. Suvimäen ja Majvikin asemakaava (muutos ja laajennus)
22. Veikkolanportin asemakaava
23. Veikkolanpuro II asemakaava
RANTA-ASEMAKAAVAT
24. Kurkgårdin ranta-asemakaava
25. Lomanin ranta-asemakaava
26. Mössön ranta-asemakaava
27. Rastirannan ranta-asemakaava
28. Edesholmenin ranta-asemakaava
ALOITETAAN 2020
29. Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava (muutos)
30. Villa Hagan puiston asemakaava (muutos)
31. Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaava (muutos)
32. Munkinmäenpuiston asemakaava (muutos)
33. Läntisen Jorvaksenmyllyn asemakaava (muutos ja laajennus)
34. Itäisen Jorvaksenmyllyn asemakaava (muutos ja laajennus)
35. Kolabackenin asemakaava
36. Kettukorven asemakaava
37. Masalan asemanseudun asemakaava (muutos)
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Pohjoisen Kirkkonummen
liikennekäytävä

23

22

Kylmälä

24
Luoma
Masala

21
10 37
35 16
36

17
16
Kuntakeskuksen
2. vaihe

4 12
2 1 35 6
30
31 29
29 7
30 28
31
32

8
9

15
14 33
32 34 11
13
14
13
12

35 18 19

Kantvik

27

28

26
25

Asemakaavat
Ranta-asemakaavat
Aloitetaan 2020
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VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET
Osayleiskaavat

Tilanne

Kuntakeskus 2. vaiheen
osayleiskaava

Ehdotusvaihe

Kylmälän osayleiskaava

Ehdotusvaihe

Vireilletulo

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2015 (§ 78)

Ehdotuksen laatiminen

11.7.2008

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kuntatekniikan lautakunta 14.6.2018 (§ 87)

Ehdotuksen laatiminen,
tarkistettu ehdotus

Valmisteluaineiston palauttaminen uudelleen
valmisteltavaksi, kuntatekniikan lautakunta
26.10.2017 (§ 53)

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS)
päivittäminen ja valmisteluaineiston laatiminen

24.2.2012

Kantvikin osayleiskaava

Valmisteluvaihe

13.11.2013

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän
osayleiskaava

Valmisteluvaihe

7.6.2019

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti
nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta
19.3.2020 (§ 34)

Valmisteluaineiston laatiminen

Masalan osayleiskaava

Ehdotusvaihe

23.1.2014

Valmisteluaineiston nähtävillepano, kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 52)

Ehdotuksen laatiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan
lautakunta 21.1.2016 (§ 5)

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS)
päivittäminen ja valmisteluaineiston laatiminen

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Luoman osayleiskaava

Valmisteluvaihe

8.4.2016

Asemakaavat
keskinen Kirkkonummi

Tilanne

Vireilletulo

Valmisteluvaihe

2.3.2018

Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville,
yhdyskuntatekniikan lautakunta 24.10.2019
(§ 39)

Ehdotuksen laatiminen

Keskustan urheilupuisto

Ehdotusvaihe

16.2.2018

Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhallitus 9.9.2019 (§ 277)

Kaavan hyväksyminen

Kortteli 108 *

Ehdotusvaihe

25.5.2018

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto
20.04.2020 (§ 28)

Valitusajan odottaminen/
kaavan toteuttaminen

Juhlakallio *

Hyväksymisvaihe

19.4.2013

Kaavan hyväksyminen, kuntatekniikan lautakunta 18.10.2018 (§ 138)

Kaavan hyväksyminen

Tolsanmäki *

Hyväksymisvaihe

21.8.2015

Asemaaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto
3.2.2020 (§ 3)

Valituksenalainen, kaavasta
on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen (26.3.2020)

Tolsanjärvi *

Valmisteluvaihe

7.6.2019

Asemakaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville, yhdyskuntatekniikan
lautakunta 23.01.2020 (§ 3)

Ehdotuksen laatiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi, kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018 (§
71)

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
(OAS) päivittäminen
ja valmisteluaineiston
laatiminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Tallinmäki *

Gesterby *

Valmisteluvaihe

13.11.2015

Jokiniitty

Kaavoitusohjelmassa

-

Kaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjelmaan

Munkinmäenpuisto *

Kaavoitusohjelmassa

-

Kaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjelmaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Kirkkolaakson kauppakeskus *

Aloitusvaihe

-

Alustava maankäyttösuunnitelma, kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 27)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Villa Hagan puisto *

Kaavoitusohjelmassa

-

Kaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjelmaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Munkinmäen korttelit 202
ja 203 *

Kaavoitusohjelmassa

-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.2020 (§ 29)

Ehdotuksen laatiminen

*) Maankäyttösopimus
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Konsulttikaava

Konsulttikaava
K

K

VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET

Asemakaavat
eteläinen Kirkkonummi

Tilanne

Vireilletulo

Ehdotusvaihe

5.3.2012

Kaavan hyväksyminen (sataEhdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhalma-alueesta muodostetaan
litus 30.5.2016 (§ 157)
oma kaavahanke

Valmisteluvaihe

16.2.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa
14.12.2017 (§ 74)

Valmisteluaineiston laatiminen

Tilanne

Vireilletulo

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Suvimäki ja Majvik *

Ehdotusvaihe

2.12.2016

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnas- Ehdotuksen laatiminen
sa 15.03.2018 (§ 32)

K

Sarvvikinranta *

Ehdotusvaihe

26.8.2016

Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhalKaavan hyväksyminen
litus 11.3.2019 (§ 77)

K

Mustikkarinne *

Valmisteluvaihe

11.1.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi ja kaavan laatijan valinta, kuntatekniikan
lautakunta 15.11.2018 (§ 146)

K

Ehdotusvaihe

29.11.2013

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS), kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018
Ehdotuksen laatiminen
(§ 147)

Kvis *

Valmisteluvaihe

8.2.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa
28.9.2017 (§ 45)

Ehdotuksen laatiminen

K

Pohjois-Jorvas *

Valmisteluvaihe

8.2.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa
28.9.2017 (§ 44)

Ehdotuksen laatiminen

K

Ehdotusvaihe

24.2.2012

Valmisteluaineiston/kaavaluonnoksen
nähtävillepano, yhdyskuntatekniikan lautakunta Toistaiseksi keskeytyksissä
18.10.2012 (§ 75)

Valmisteluvaihe

13.5.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS) hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 18.2.2016 (§ 14)

Prikiranta *

Pikkalanlahti *

Asemakaavat
itäinen Kirkkonummi

Bjönsinmäki *

Inkilänportti *

Jorvaksenkolmio *

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Valmisteluaineiston laatiminen

K

Konsulttikaava

K

Toistaiseksi keskeytyksissä

Läntinen Jorvaksenmylly*

Kaavoitusohjelmassa

-

Osallistumis- ja arviointisuKaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjel- unnitelman (OAS) laatiminmaan
en ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Itäinen Jorvaksenmylly *

Kaavoitusohjelmassa

-

Osallistumis- ja arviointisuKaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjel- unnitelman (OAS) laatiminmaan
en ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Kolabacken *

Aloitusvaihe

-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväkValmisteluaineiston laasyminen sekä kaavan laatijan valinta, yhdyskuntiminen
tatekniikan lautakunta 27.02.2020 (§ 30)

Kettukorpi

Kaavoitusohjelmassa

-

Osallistumis- ja arviointisuKaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjel- unnitelman (OAS) laatiminmaan
en ja kaavan kuuluttaminen
vireille

Masalan asemanseutu *

Kaavoitusohjelmassa

-

Osallistumis- ja arviointisuKaavahankkeen sisällyttäminen kaavoitusohjel- unnitelman (OAS) laatiminmaan
en ja kaavan kuuluttaminen
vireille
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Konsulttikaava

K

VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET
Asemakaavat
pohjoinen Kirkkonummi

Tilanne

Vireilletulo

Veikkolanpuro II *

Ehdotusvaihe

6.3.2015

Veikkolanportti

Ehdotusvaihe

11.10.2013

Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.10.2014 (§ 63)

Ehdotuksen laatiminen

Tilanne

Vireilletulo

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Mössö

Ehdotusvaihe

9.5.2014

Kurkgård

Ehdotusvaihe

18.12.2009

Ranta-asemakaavat

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhalKaavan hyväksyminen
litus 4.11.2019 (§ 370)

Valmisteluaineiston/kaavaluonnosten
nähtävillepano, yhdyskuntatekniikan lautakunta Ehdotuksen laatiminen
23.4.2015 (§ 30)
Ranta-asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 20.04.2020 (§ 27)

Valitusajan odottaminen/
kaavan toteuttaminen

Konsulttikaava
K

Konsulttikaava
K

K

*) Ennen kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja keskeisten merkittävää taloudellista hyötyä saavien maanomistajatahojen kanssa olla lainvoimaiset maakäyttösopimukset

VUONNA 2019 HYVÄKSYTYT JA/TAI
LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT
Kaavan nimi

Tilanne

Vireilletulo

Viimeisin käsittelyvaihe

Seuraavaksi

Masalanportti

Lainvoimainen

17.6.2016

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto
2.9.2019 (§ 72

Kaavan toteuttaminen

K

Sarvvikinportti

Osittain
lainvoimainen

6.3.2015

Asemankaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto
28.1.2019 (§ 3). Päätöksestä valitettiin. Kaava on
saanut osittain lainvoiman 27.6.2019. Kaavasta
on haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lainvoimaisen kaavan osalta
kaavan toteuttaminen,
muilta osin Korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksen
odottaminen

K

Riistametsä

Lainvoimainen

23.10.2015

Loman

Lainvoimainen

Konsulttikaava

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto
28.1.2019 (§ 4). Päätöksestä valitettiin. Helsingin
Kaavan toteuttaminen
hallinto-oikeus kumosi valitukset loppuvuonna
2019. Kaava on saanut lainvoimain 22.1.2020.

K

2.8.2013

Ranta-asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 2.9.2019 (§ 73)

Kaavan toteuttaminen

K

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu Korkeinpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto oikeuden
päätöksen odottaminen

K

Helsingin hallinto-oikeuden
päätöksen odottaminen

K

Edesholmen

Hyväksytty

19.5.2017

Ranta-asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 14.5.2018 (§ 35). Päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus kumosi valitukset
loppuvuonna 2019. Kaavan lainvoimaiseksi tulo
riippuu mahdollisista jatkovalituksista

Rastiranta

Hyväksytty

19.8.2016

Rastirannan ranta-asemakaavan hyväksyminen,
kunnanvaltuusto 17.6.2019 (§ 45). Päätöksestä
on valitettu.
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KESKINEN KIRKKONUMMI
VIREILLÄ OLEVAT 2019
Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan tarkoituksena on luoda edellytykset
kuntakeskuksen pohjoisosien kehittämiselle. Suunnittelun tavoitteena on mm.
uuden rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteellisesti kannattaville alueille,
ekologisen verkoston ja
muiden suojeluarvojen
turvaaminen sekä tieverkoston
kehittäminen.
Vuonna 2019 valmistuivat mm. alueen
hulevesi- ja tulvaselvitys, Meikon
luonnonsuojelualuetta koskeva Naturatarvearvio sekä
aluetta koskeva
kaavatalousselvitys.

Keskustan kortteli 108 asemakaava
(muutos) perustuu vuonna 2002 järjestetyn tontinluovutuskilpailun voittaneeseen
ehdotukseen. Kaavaa tarkistetaan ensisijaisesti autopaikkamitoituksen osalta,
sillä kortteliin osoitetuista autopaikoista
on otettu käyttöön vain noin puolet muutettavan asemakaavan autopaikkamitoituksen edellyttämistä autopaikoista. Lähtökohtana on muutettavan asemakaavan
rakennusoikeus.
Tallinmäki asemakaava (muutos) pohjaa
Kirkkonummen liikekeskustan kilpailumaisen toimeksiannon voittaneeseen ehdotukseen Seneca (Arkkitehtuuritoimisto Jukka Turtiainen Oy). Liikekeskustan
maankäyttö uudistuu merkittävästi. Loppuvuodesta 2019 nähtävillä olleen kaavan
valmisteluaineiston maankäyttö mahdollistaa noin tuhannen uuden asukkaan sijoittumisen alueen kerrostaloihin ja uutta
liiketilaa on osoitettu rakennusten kivijalkaan. Uudisrakentamisen toteutuksen
myötä syntyy liikekeskustaan kaivattua
uutta toimeliaisuutta. Alueen suunnitte-

Kirkkonummen kuntakeskus vuodelta 2018.
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KESKINEN KIRKKONUMMI
lussa korostuvat kaupunkikuvalliset tavoitteet ja laadukkaan ympäristörakentamisen
toteuttaminen sekä toimivat pysäköinti- ja
liikennejärjestelyt.
Suunnittelun yksi suurimmista haasteita on
alueen asukkaita ja käyttäjiä palveleva pysäköintijärjestelmä ja lähtökohtana onkin
autopaikkojen sijoittaminen kaupunkiympäristön ehdoilla mahdollisimman huomaamattomasti. Tähän liittyen selvitettiin
vuonna 2018 Kirkkotorin alle sijoitettavan
pysäköintilaitoksen toteuttamisedellytykset ja Kirkkotallintien varrella sijaitsevan
korttelin 110 uudisrakentamista.
Keskustan urheilupuiston asemakaava
(muutos) kytkeytyy Tallinmäen asemakaavaan mm. kirkon ja sen pohjoispuolelle
suunnitellun lukiokampuksen ja liikekeskustaa palvelevien liikennejärjestelyjen
osalta. Pappilanmäen kahden asuntokorttelin maankäyttö päivitetään. Toiselle
niistä on osoitettu lisää rakennusoikeutta.
Gesterbyn koulukeskuksen ja suunnitellun
hyvinvointikeskuksen pysäköintialueiden,
samoin kuin uimahallin pysäköinnin joustavat käyttömahdollisuudet selvitetään
mm. palvelemaan Jokirinteen oppimiskeskukseen toteutettavan suuren sisähallin
yleisötilaisuuksia.
Kirkkonummen liikekeskustan katujen
yleissuunnittelu valmistuu alkuvuonna
2020 ja muuttuvat liikennejärjestelyt mahdollistetaan tässä kaavamuutoksessa.
Urheilupuiston maankäyttö päivitetään
tarkentuvien tavoitteiden mukaisesti.
Kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuonna
2019.
Gesterbyn asemakaava (muutos). Tavoitteena on asuntoalueen maankäytön
uudistaminen sijoittamalla sinne hallitusti
täydennysrakentamista (arviolta 450 uutta
asukasta) ja ratkaisemalla alueen sisäiset
liikenne- ja pysäköintiongelmat.

syksyllä 2018 alueen pysäköintimitoituksen tarkistamisesta, mutta pysäköinnin
järjestäminen alueella on edelleen haaste.
Hulevesien käsittelyyn vaadittavan tilan
osalta käytiin syksyllä 2019 neuvottelu
laajennusalueesta maanomistajan kanssa.
Maanomistaja on toimittanut kaavoitusaloitteen. Tästä syystä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään.
Lisäksi vuoden 2020 alussa tutkitaan,
voitaisiinko osa nykyisestä suunnittelualueesta viedä suunnitteluhankkeena nopeammin eteenpäin omana kaava-hankkeenaan. Tämä käsittäisi lähinnä
Gesterbyntien ja sen läntisen puolen sekä
lähikaupalle suunnitellun korttelin, joka sijaitsee Gesterbyntielle toteutettavan bussipysäkkiparin tuntumassa.
Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaavat muodostavat toimivan kokonaisuuden Heikkilän kulttuurihistoriallisia arvoja
sisältävällä alueella, jonne toteutetaan ensisijaisesti täydentävää pientaloasumista.
Tolsan junaseisakkeen läheisyydessä rakentamisen tehokkuus kuitenkin kasvaa
ja sinne on osoitettu uusia kerrostaloja.
Kaikkiaan uusia asukkaita alueelle tullee
enimmillään tuhat. Kaavat ovat valmiita
ja odottavat maankäyttösopimusten valmistumista, minkä jälkeen ne on määrä
hyväksyä kunnanvaltuustossa.
Tolsanjärven asemakaava on vireillä ja
sen valmisteluaineisto valmistuu vuonna
2020. Kaavoituksen tavoitteena on toteuttaa kylän täydennysrakentaminen
ympäristöön sopivasti Tolsan junaseisakkeen ja bussiliikenteen runkoverkon
vaikutusalueen tuntumassa. Alue säilyy
pientaloalueena, jonne nykyisten noin 300
asukkaan lisäksi kaavoitetaan etupäässä
omakotitontteja noin 500 uudelle asukkaalle. Osa Peuramaan liikuntapalveluista
kuuluu kaava-alueeseen. Suunnittelussa
tutkitaan myös yritystoiminnan sijoittamista alueelle.

Pysäköintijärjestelyjen lisäksi suunnitteluhaasteena on hulevesien käsittelyyn tarvittava tila. Kuntatekniikan lautakunta päätti

Kaavoituskatsaus 2019–2020

19

KESKINEN KIRKKONUMMI
Tolsan vesiosuuskunnan rakentama verkosto on nykyisin Kirkkonummen Veden
hoidossa ja ylläpidossa. Täydentävä uudisrakentaminen mitoitetaan ensisijaisesti
verkoston kapasiteetin mukaiseksi. Vuonna 2019 alueelle laadittiin luontoselvitys ja
rakennusinventointi suunnittelun lähtötiedoksi.
ALOITETAAN 2020
Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava (muutos) koskee Kauppakeskus
Kirsikan merkittävää uudistamista mm.
uusien liiketilojen mahdollistamisella sekä
parantamalla kauppakeskuksen ilmettä ja
vetovoimaa. Samalla tutkitaan asumisen
järjestämistä uudella tavalla. Hankkeeseen
kytkeytyy Kirkkonummentielle toteutettavan uuden nelikaistaisen rautatiesillan
suunnittelu sekä siihen liittyvien kulkuyhteyksien suunnittelu. Uuden sillan suunnittelu pannaan vireille vuonna 2020.

Kuntatekniikan lautakunta on antanut
alustavista suunnitelmista evästyksensä
jatkosuunnittelulle loppuvuonna 2018.
Villa Hagan puiston asemakaava (muutos) koskee nykyistä terveyskeskuskorttelia (k101) sekä sen länsipuolella sijaitsevaa
korttelia (k102). Korttelin 101 maanomistaja on laatinut alustavia suunnitelmia
vuonna 2019. Kunta pyrkii ennen kaavoituksen käynnistämistä kiinnittämään
omistamaansa terveyskeskuskortteliin rakennuttajatahon, jotta sen toteuttaminen
käynnistyisi mahdollisimman pian kaavan lainvoimaisuuden jälkeen. Alkuvuonna 2020 valmistuu molempia kortteleita
koskeva maankäyttösuunnitelma, jonka
jälkeen voidaan laatia hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Uusia koteja
on arvioitu valmistuvan yli 500 asukkaalle.

4
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Villa Hagan pihapiiri säilytetään, mutta hankkeen
aikana kartoitetaan rakennuksiin sopivaa
toimintaa. Musiikkiopisto jatkaa Villa Hagan tiloissa kunnes uudet tilat opistolle on
toteutettu toisaalle.
Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaava (muutos) käsittää entisen sorttiaseman muuttamisen tilaa vievän kaupan toiminnoista päivittäistavarakaupan
sallivaksi korttelissa 202. Samassa yhteydessä tutkitaan kaasutankkausaseman
sijoittamista kortteliin. Munkinmäentien
pohjoispuolella sijaitsevan korttelin 203
rakentamattoman tontin maankäytön uudistamista tutkitaan. Korttelien käyttötarkoitukset päivitetään. Kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laatimisella vuonna 2020 ja tavoitteena on
saada kaavaehdotus nähtäville myöhemmin samana vuonna.

Munkinmäenpuiston asemakaava (muutos) laaditaan vuonna 2019 valmistuneiden kahden vaihtoehtoisen ideasuunnitelman pohjalta. Hankkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma laaditaan vuonna
2020. Suunnitelmissa on osoitettu Kirkkonummen matkakeskuksen eteläpuolelle
ja Munkinmäelle uutta kerrostalorakentamista. Uusia koteja arvioidaan valmistuvan korkeintaan 600 asukkaalle. Lisäksi
alueelle on osoitettu vähäisesti liiketilaa.
Jokiniityn asemakaava (muutos) pannaan vireille vuonna 2020 laatimalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavayhdistelmä.
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ETELÄINEN KIRKKONUMMI
VIREILLÄ OLEVAT 2019
Kantvikin osayleiskaavan suunnittelussa
osoitetaan riittävät alueet asuntotuotannolle luontoarvoiltaan monimuotoisessa ja merellisessä ympäristössä, lisäksi liikenteen
järjestäminen ja etenkin joukkoliikenteen
olosuhteiden
parantaminen ovat keskeisiä
suunnitteluhaasteita. Myös
rantavyöhykkeen maankäyttö mm. asukkaiden virkistykseen on
tärkeää.
Vuonna 2018 laadittiin kaavatalous- ja hulevesiselvitys sekä vesihuollon
yleissuunnitelma.

Kaavoituksen nopeuttamiseksi tutkittiin
vuonna 2019 suunnittelualueen rajaamista pienemmäksi ja sitä koskeva päätöksenteko ajoittunee vuoden 2020 alkupuolelle. Riippumatta suunnittelualueen
muutoksesta on hankkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma päivitettävä vuonna
2020.
Pikkalanlahden asemakaava (muutos ja
laajennus) rajautuu Kirkkonummen läntisellä rannikkovyöhykkeellä Siuntion kuntaan. Tavoitteena on mm. ajanmukaistaa
vanhentunut kaava sekä varata tarkoituksenmukaiset alueet yritystoiminnalle ja
virkistykseen.
Hanke ei ole edennyt odotetusti, koska
kaavan valmisteluaineisto siihen liittyvine
liikenneselvityksineen odottaa hankkeen
käynnistäneen tahon aktivoitumista.

Kantvikin Sokeritehtaantien varrelle on rakennettu viime vuosina kerrostaloja.
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Prikirannan asemakaavan alueella sijaitsee mm. Helsingin Sataman ylläpitämää
satamatoimintaa sekä yritystoiminnalle
varattuja alueita. Kaavoituksen myötä merelliseen ympäristöön tulee asumista sekä
seudullinen veneilytoiminnan keskittymä
ja pienvenesatama. Asuntotarjonta on
monipuolista kerrostaloista pientaloihin.
Uusia asukkaita tullee noin 500.

Vuonna 2020 kaava jaettaneen kahdeksi
siten, että Kantvikin eteläsatamasta muodostetaan oma kaavahanke, sillä alueen
kehittäjä edellyttää sataman rakennusoikeuden merkittävää nostamista kaavaehdotuksesta. Muun alueen osalta kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn
vuonna 2020.
ALOITETAAN 2020

Hanke on toteutettu Kirkkonummen kunnan ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.
Vuoden 2019 lopulla valmistui alueen kunnallistekninen yleissuunnittelu, mikä sisälsi mm. selvitykset alueen rakennettavuuden osalta.

Kaavoitusohjelman mukaisesti uusia kaavahankkeita ei käynnistetä vuonna 2020.

Havainnekuva Prikirannan alueelta.
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ITÄINEN KIRKKONUMMI
VIREILLÄ OLEVAT 2019
Masalan osayleiskaava
käsittää Masalan keskustan sekä sitä ympäröivän
lähialueen. Suunnittelussa paneudutaan keskusta-alueen kehittämiseen
ja
merkittävään
asukasmäärän
kasvattamiseen. Alueita varataan
riittävästi sekä
asuntotuotantoa että virkistystä
varten.
Keskeisiä suunnitteluhaasteita
ovat myös kasvavan asukasmäärän vaikutus
liikennejärjestelyihin
sekä
joukkoliikenteen kehittäminen.
Lisäksi tavoitteena on kasvattaa
Masalan vetovoimaa hyvien lähipalvelujen ja yritystoiminnan alueena.
Uudenmaan ELY-keskuksen tiesuunnitelma Kehä III:n kehittämisestä uusine eritasoliittymineen valmistuu vuonna 2020.
Masalan osayleiskaavan maankäyttöön
on aiheuttanut epävarmuutta rantaradan
varikkojärjestelyt, sillä yhtenä vaihtoehtona on esitetty varikon sijoittamista kaavan
välittömään läheisyyteen Luoman alueelle. Kunta on loppuvuonna 2019 linjannut,
ettei varikkoa tulla sijoittamaan kunnan
alueelle. Päätös mahdollistaa kaavaehdotuksen valmistelun.
Luoman osayleiskaavassa tutkitaan
mahdollisuuksia kasvattaa alueen väestöpohjaa ja osoittaa sijoittumispaikkoja
uusille asunnoille. Varsinaista tavoitetta
väestönkasvulle ei kuitenkaan olla asetettu, vaan siihen otetaan kantaa kaavan laadinnan yhteydessä. Suunnitteluhaasteina
ovat mm. yhdyskunta- ja kylärakenteen
eheyttäminen siten, että alueen kylämainen ilme kuitenkin säilyy. Lisäksi haasteina ovat alueen liikennejärjestelyjen ja

joukkoliikenteen kehittäminen nykyiseen
bussilinjastoon sekä kaupunkiradan toteuttamiskelpoisuuden turvaaminen. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Luoman
aluetta rantaradan junavarikon paikaksi,
mutta kunta on päättänyt loppuvuonna
2019, ettei varikkoa sijoiteta Kirkkonummelle.
Osayleiskaava pantiin vireille vuonna
2016, mutta sen jälkeen hanke ei ole
edennyt. Samana vuonna valmistui myös
rantaradan aluevaraussuunnitelma, jossa
esitettiin lähijunaliikenteen seisontaraiteiden sijoittamista rantaradan ja Kehä
III:n väliselle vyöhykkeelle Masalan taajaman pohjoispuolelle. Vuonna 2019 valmistuneessa selvityksessä seisontaraiteet
olivat muuttuneet seisonta- ja huoltovarikoksi. Laadittu selvitys koski rantaradan
vaihtoehtoisia varikkopaikkoja Mankissa,
Luomassa ja Vuohimäessä. Alkuvuonna
2020 valmistuu edellä mainittuja alueita
koskeva yksityiskohtaisempi varikkoselvitys. Vuonna 2019 valmistuivat niin ikään
Masalan ja Luoman alueiden kaavatalousselvitys sekä luontoselvitystä täydentävä,
liito-oravia koskeva aineisto.
Ennen osayleiskaavan valmisteluaineiston laatimista on päivitettävä hankkeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Bjönsinmäen asemakaava (muutos) sijaitsee Masalan keskustassa ja sen toteutumisella on keskeisen sijaintinsa puolesta
suuri merkitys Masalan keskustan kehittymiselle. Hankkeesta on erotettu Vernerinpuiston asemakaava, joka sai lainvoiman
vuonna 2017.
Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin loppuvuonna
2018. Kaavaehdotus laaditaan vuonna
2020.
Inkilänportin asemakaava käsittää Länsiväylän ja Kehä III:n risteysalueen lähialueineen. Alueelle on suunnitteilla seudullisesti merkittävä kaupan keskittymä (n. 50
000 k-m2) Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan mukaisesti. Kaavahankkeen rinnalla
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on laadittu risteysalueen tiesuunnitelman
muutosta yhteistyössä Väylän (ent. Liikennevirasto) kanssa. Muutos on tarkoitus hyväksyä asemakaavan hyväksymisen
yhteydessä.

seen, jonka uudistaminen alkaa vuonna
2020. Suunnittelualue käsittää Vanhan
Rantatien ja Länsiväylän välisen alueen.
Vuonna 2020 suunnitteluhanketta ei ole
määrä edistää.

Toistaiseksi hanke on keskeytetty. Kunta on keskeytyksen aikana selvittänyt eri
toimijoiden kanssa hankkeen jatkamismahdollisuuksista siinä onnistumatta.
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva
2040 ja 2060 valmistuu vuoden 2020 alkupuolella ja sen yhteydessä saatetaan asettaa Inkilänportin alueelle uusia tavoitteita,
joiden pohjalta kaavoitusta voitaisiin jatkaa. Mikäli tavoiteasettelua muutetaan,
päivitetään hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ennen suunnittelutyön
jatkamista.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuonna 2016, mutta sen
jälkeen hanke ei edennyt. Kunta selvitti
kuitenkin vuoden 2019 aikana tontinluovutuskilpailun voittaneen tahon kanssa
asemakaavan eteenpäinviemistä siinä onnistumatta.
Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavat käsittävät Länsi-Jorvaksen kaavahankkeena käynnistyneen suunnitelman
länsi- ja itäosan. Sijainti Jorvaksen junaseisakkeen vaikutusalueella sekä kunnan
sisäisen bussirunkoverkon varrella ovat
kannatettavia perusteita alueen täydennysrakentamiselle. Paikoin varsin tiiviisti
rakennetulle alueelle täydennysrakentamisen sijoittaminen on haasteellista,
mikä edellyttää tavanomaista laajempaa
vuorovaikutusta alueen maanomistajien
ja asukkaiden kesken. Tämän johdosta alkuperäisen suunnittelualueen jakaminen
kahdeksi oli perusteltua. Lisäksi uuden

Jorvaksenkolmion asemakaava (muutos
ja laajennus) laaditaan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan mukaisesti. Suunnittelu kytkeytyy Jorvaksen junaseisakkee-
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maankäytön kytkeminen nk. keskusmetsään edellyttää hyvää suunnittelua.
Vuoden 2019 lopulla katujen ja vesihuollon
yleissuunnittelu saatiin pääosin valmiiksi.
Vuonna 2020 laaditaan kaavaehdotukset.
Mustikkarinteen asemakaavan alueelle
suunnitellaan pientalovaltaista asumista.
Ennestään rakennettua aluetta täydennetään hallitusti uudisrakentamisella.
Uuden asuinalueen tarkoituksena on olla
ekoälykylä, jossa asumisen hiilijalanjälki
on matala. Tavoitteena on mahdollistaa
ekologinen, yhteisöllinen ja edistyksellinen asuminen hyödyntäen viimeisimpiä
innovaatioita ja asumisen kokeiluluonteisuutta kuten ryhmärakentamista. Suunnittelualueen saavutettavuus joukkoliikenteellä on haaste, johon otetaan kantaa
kaavoituksen edetessä. Ekoälykylän
alueelle suunnitellaan erilaisia palveluja
asukkaille kuten robottibussia ja päiväkotia.
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui vuonna 2018. Kaavan
valmisteluaineistoksi laaditaan kaksi vaihtoehtoa, joissa ekoälykylän maankäyttö ja asukasmäärät vaihtelevat niin, että
suurimmillaan alueella on noin tuhat asukasta. Kaava voidaan hyväksyä Masalan
osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.
Sarvvikinrannan asemakaava (muutos)
sijaitsee näkyvällä paikalla Espoonlahden
rannalla. Alueelle toteutetaan tiivis kerrostalojen rypäs kallioiseen rinteeseen.
Uusia asukkaita tulee noin 500. Rantaan
toteutetaan viihtyisä kävelyalue, venesatama sekä pienimuotoista palvelutoimintaa.
Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2019.
Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2020, mutta ennen
sitä on täydennettävä luontoselvityksiä.
Suvimäen ja Majvikin asemakaava (muutos ja laajennus) sijaitsee Kehä III:n ja Espoonlahden välisellä vyöhykkeellä rajoittuen Espoonlahden lintuvesialueeseen,

joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon.
Alue kaavoitetaan ensisijaisesti asuntoalueeksi, jossa on asumismahdollisuuksia
pientaloista kerrostaloihin. Uusia koteja
syntyy noin tuhannelle asukkaalle hyvän
saavutettavuuden alueelle lähelle Masalan asemaa. Tavoiteltu liikennejärjestelmä
perustuu alueen läpi johdettavaan uuteen
kokoojakatuun Kartanonrannasta Kehä
III:lle toteutettavan Majvikin eritasoliittymän kautta edelleen Masalan taajamaan.
Kunta haki vuonna 2019 poikkeamislupaa
liito-oravan esiintymisalueen osalta ja sai
sen Uudenmaan ELY-keskukselta, mutta asiasta on valitettu. Tästä huolimatta
syksyllä 2019 pantiin käyntiin alueen kaavaehdotuksen laatiminen. Tavoitteena
on saada kaavaehdotus valmiiksi vuonna
2020.
ALOITETAAN 2020
Jorvaksen aseman parantaminen alkaa
vuonna 2020 ja sen myötä aseman ilme
muuttuu täydellisesti ja liikenneturvallisuus nousee uudelle tasolle. Läntisen
Jorvaksenmyllyn asemakaava (muutos ja laajennus) on Jorvaksen ja Inkilän
osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, käsittää Jorvaksen asemanseudun länsipuolen. Suunnitteluun
kuuluu sujuva kävelyn ja pyöräilyn yhteys
Masalan ja Jorvaksen välillä.
Itäisen Jorvaksenmyllyn asemakaava
(muutos ja laajennus) on Jorvaksen ja
Inkilän osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, käsittää Jorvaksen
asemanseudun itäpuoleisen alueen rajoittuen luonnonsuojelualueeksi osoitettuun
Sundetin purouomaan. Alueelle suunnitellaan kerrostalovaltainen alue arviolta
parille tuhannelle asukkaalle hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueelle kuitenkin niin, että alueella sijaitseva nykyinen
yritys voi jatkaa toimintaansa niin halutessaan. Luonnonsuojelualueen sivuitse linjataan seudullisen pyöräilyn pääyhteys Länsiväylältä Masalaan ja kuntakeskukseen.
Hanke pannaan vireille laatimalla OAS.
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Kolabackenin asemakaava. Tavoitteena
on kaavoittaa suurelle datakeskukselle
(10 000 mW) paikka sekä yrityksille uutta
toimitilaa Sundsbergintien ja Kehä III:n väliseltä alueelta. Paikka on saavutettavuudeltaan hyvä pääväylien läheisyydessä, ja
myös alueen joukkoliikenteen palvelutaso
on hyvä. Sundsbergintien välitön lähialue
varattaneen asuntorakentamiselle, mutta
mitä todennäköisimmin tässä hankkeessa aluetta ei kaavoiteta lukuun ottamatta
katuyhteyttä uudelle yritysalueelle. Hankkeen OAS laaditaan vuonna 2020.
Kettukorven asemakaava rajoittuuu
Mustikkarinteen asuntoalueen kaavaan.
Ennestään rakentamattomalle alueelle
suunnitellaan pientalovaltaista asumista
noin 250 asukkaalle. Suunnittelussa on
otettava huomioon läheisen urheilupuiston reittien kytkeminen alueen kävelyn ja

pyöräilyn yhteyksiin, niin että ne palvelevat myös Mustikkarinteen asukkaita.
Suunnittelualuetta koskeva osallistumisja arviointisuunnitelma on vuodelta 2018.
Tuolloin oletettiin, että alue kaavoitettaisiin osana Mustikkarinteen asemakaavaa. Suunnittelualueesta muodostetaan
kuitenkin oma kaavahanke, mutta vasta
vuonna 2021. Kaava voidaan hyväksyä
Masalan osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.
Masalan asemanseudun asemakaava
(muutos). Tavoitteena on toteuttaa Masalaan pienimittakaavainen matkakeskus,
jossa juna- ja bussimatkustajien vaihdot
joukkoliikennevälineestä toiseen ovat
sujuvia. Niin ikään tavoitteena on vahvistaa asemanseudun ja Tinantorin välistä
yhteyttä niin visuaalisesti kuin toiminnallisesti. Nykyinen Masalantien varrella
sijaitseva liikerakennus on tarkoitus korvata pienkaupunkiin sopivammalla rakentamisella kuitenkin samassa korttelissa
olevat rivitalot säilyttäen. Masalanraitin
eteläpuoliselle alueelle, joka on pitkälti
rakentamaton, suunnitellaan uusia asuinkerrostalokortteleita. Hanketta ei edistetä
vuonna 2020.

Masalan liikekeskusta yläilmoista kuvattuna.
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POHJOINEN KIRKKONUMMI
VIREILLÄ
OLEVAT 2019–2020
Pohjoisen Kirkkonummen
liikennekäytävän
osayleiskaava
tuli vireille kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti
keväällä 2019.
Kaava on laadittava, jotta
Espoon ja
Salon välisen nopean
junaliikenteen
ESA-radan jatkosuunnittelu
mahdollistuu.
Kunta on edellyttänyt Veikkolan
lähijunaliikenteen seisakkeen toteuttamista Veikkolaan. Loppusyksyllä 2019
seisakkeen
sijaintipaikkaan
saatiin selvyys.
Tavoitteena on sijoittaa asemanseudulle
keskustatoimintoja kuten asumista ja yritystoimintaa. Maankäytön suunnittelussa
asemanseudulle on sijoitettava merkittävä määrä uutta asuinrakentamista ja
ratkaistava sujuvat vaihdot joukkoliikenteelle. Merkittävä osa Nuuksion kansallispuistosta kuuluu suunnittelualueeseen.
Joten kaavassa varataan paikka mm.
luontokeskukselle sekä osoitetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyden linjaus kansallispuiston läpi Veikkolan asemanseudulta
Siikajärven alueelle.
Turunväylän eritasoliittymän tiesuunnitelman muutos on vireillä ja sen odotetaan
valmistuvan vuonna 2020. Osayleiskaavassa otetaan huomioon uudistuvan liittymän tilatarpeet. Kaavan valmisteluaineisto valmistuu vuonna 2020.
Kylmälän osayleiskaavan yhteydessä
on erityiseksi haasteeksi noussut kaava-alueen ympärivuotisen asumisen mää-

rä, siihen liittyvä suunnittelutarve ja mitoitus siten, että aluetta voitaisiin kehittää
ilman asemakaavojen laatimistarvetta.
Em. syistä osayleiskaavaehdotuksesta
valmistellaan tarkistettu kaavaehdotus,
jossa sovelletaan osa-aluekohtaisia kaavamääräyksiä siten kuin kunnanhallitus
on päättänyt vuonna 2016.
Kaavan alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti tavoitteena on eheyttää kylärakennetta, ohjata asuminen sille sopiville alueille sekä osoittaa riittävät virkistysalueet ja
johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit.
Samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden
ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuuksia sekä selvitetään alueen palvelutarve. Tavoitteena on saada tarkistettu
kaavaehdotus nähtäville vuoden 2020 aikana.
Veikkolanportin asemakaava sijaitsee
Turunväylän sekä suunnitellun Espoon ja
Salon välisen rautatien (ESA-rata) välisellä
alueella, Veikkolan keskustan pohjoispuolella. Kaava laaditaan ensisijaisesti elinkeinoelämän tarpeisiin: yritystoiminnalle
osoitetaan yli 30 000 k-m2 uutta toimitilaa
sekä lisäksi polttoaineen jakeluasema, varaus paloasemalle ja pysäköintialue Nuuksion kansallispuistossa vieraileville.
Vuonna 2016 kunta pani vireille yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Veikkolan
eritasoliittymän tiesuunnitelman muutoksen laatimisen. Vuonna 2017 ELY-keskus
halusi selvittää tiesuunnitelmaan liittyen
kaukoliikenteen vuorobussien pysäkkien
toteuttamismahdollisuudet eritasoliittymässä, mikä edellytti alustavan tiesuunnitelman periaatteiden muuttamista.
Tiesuunnitelman muutoksen odotetaan
valmistuvan vuonna 2020.
Kaavaehdotus laaditaan, kun Veikkolan
eritasoliittymäjärjestelyiden suunnittelu
sen mahdollistaa. Mitä todennäköisimmin kaavaehdotuksen laatiminen voidaan
käynnistää vuonna 2020.
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POHJOINEN KIRKKONUMMI
Veikkolanpuro II asemakaava sijaitsee
Veikkolan keskustan länsipuolella. Uusi
maankäyttö Lamminjärven rantavyöhykkeellä mahdollistaa olemassa olevan
asuntoalueen laajentamisen etelään päin
sekä urheilupuiston toimintojen ajanmukaistamisen. Laajennusalue toteutetaan
pientalovaltaisena ja uusia asukkaita tullee enimmillään lähes 300. Rantavyöhyke
varataan virkistykseen ja asuntoalueelta
järjestetään kävely- ja pyöräilyreitti Eerikinkartanontielle, mikä edellyttää urheilupuiston reittien uudelleensuunnittelua.

Kaavaehdotus valmistui alkuvuonna 2018,
mutta se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Uusi kaavaehdotus oli nähtävillä
vuodenvaihteessa 2019–2020. Kaavan
hyväksymiskäsittely ajoittunee vuodelle
2020.
ALOITETAAN 2020
Kaavoitusohjelman mukaisesti uusia kaavahankkeita ei käynnistetä vuonna 2020.

Sjökulla skola sijaitsee Hepari-järven rannalla.
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RANTA-ASEMAKAAVAT
VIREILLÄ OLEVAT 2019–2020

ALOITETAAN 2020

Kurkgårdin ranta-asemakaavan muuttaminen nykytarpeita vastaavaksi tilakeskuksen osalta aloitettiin vuonna 2009
ja kaavaehdotus valmistui keväällä 2015.
Kaava saataneen hyväksymiskäsittelyyn
alkuvuonna 2020.

Hakemuksia uusien ranta-asemakaavojen
laatimiseksi ei ole esitetty vuoden 2019
loppuun mennessä.

Mössön ranta-asemakaavan tavoite
Porkkalassa on saattaa alueen maankäyttö vastaamaan paremmin maanomistajan
nykytarpeita. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty alkuvuodesta 2014 ja kaavaluonnos oli nähtävillä
keväällä 2015.

Linlon upeaa merimaisemaa.
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LIIKENNESUUNNITTELU
SEUDULLINEN SUUNNITTELU
HSL:n valmistelema Helsingin seudun
MAL 2019 -suunnitelma käsittää seudun
14 kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Uusi MAL-sopimus, joka koskee
myös seudun liikennehankkeita, saataneen valmiiksi valtion ja Helsingin seudun
kuntien kesken kesään 2020 mennessä.
Kirkkonummen kannalta keskeisiä MAL
-suunnitelmassa ovat kustannustehokkaat pienet hankkeet (KUHA), joista mukaan ovat valikoituneet jalankulun ja pyöräilyn yhteys Veikkolasta Kolmirantaan,
Kirkkonummenportin eli Kirkkonummentien ja Länsiväylän ramppien liikennevalot, Masalanportin eritasoliittymä Kehä
III:lla ja Pedersin tasoliittymä kantatiellä
51. Hankkeiden toteutuminen edellyttää kuntien lisäksi valtion sitoutumista
KUHA-rahoitukseen. Lisäksi listalla ovat
valtion rahoittamat Kirkkonummen vaihdemuutokset ja Kehä III:n valaistus. Syksyllä 2019 Liikenne- ja viestintäministeriö
myönsi erillisrahoituksen Kirkkonummenportin ramppien liikennevaloille vuosille
2020–2022.
Kirkkonummi osallistuu myös Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan. Uuden suunnitelman
valmistelu käynnistyy keväällä 2020, sillä edellinen aiesopimus päättyi vuonna
2019.
Väylä (ent. Liikennevirasto) on aloittanut
Espoo-Salo -oikoradan eli nopean junayhteyden suunnittelun Helsingistä Turkuun.
Uusi rata on linjattu Veikkolan taajaman
läpi Turunväylän pohjoispuolelle, jonne
myös lähijunaliikenteen seisake on suunnitelmassa esitetty. Kirkkonummen pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaavan
laatiminen on vireillä Veikkolassa. Kaavan
tultua lainvoimaiseksi, se mahdollistaa
radan jatkosuunnittelun käynnistämisen.
Uuden radan rakentamisesta ei ole päätöksiä.

Vuonna 2019 valmistui ELY-keskuksen
ohjauksessa kantatien 51 Isonsuontien,
Båtvikintien ja Kaapelitien liittymien toimenpideselvitys, jossa kartoitettiin parantamistoimenpiteet. Ne olivat luonteeltaan
vaatimattomia. Selvityksen mukaan kantatien suuret liikennemäärät perustelevat
eritasoliittymän rakentamista Vuohimäkeen.
KIRKKONUMMEN ASEMASEUDUT JA
LIITYNTÄPYSÄKÖINTI
Kirkkonummen juna-aseman pohjoispuolella, Nummitien katurakentamisen valmistuttua syksyllä 2019 otettiin käyttöön
uusia liityntäpysäköintipaikkoja, linja-autojen pikapysäköintialue ja kunnostettu
Asemapuisto. Katujärjestelyt ovat keskeisiä ja tärkeä osa liikekeskustan laajempaa
liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä
myöhemmin toteutettavaa ajoneuvoliikenteen yhteyttä rautatien ali.
Vuonna 2020 aloitetaan Kirkkonummentien uuden rautatiesillan suunnittelu. Hanke priorisoitiin Munkinmäkeen
suunnitellun rautatien alittavan ajoneuvoliikenneyhteyden edelle. Näin ollen
rautatien alittavan yhteyden katusuunnittelusta ja rakentamisesta päätetään myöhemmin.
Jorvaksen seisakkeen parantamiseen tähtäävät rakennussuunnitelmat ovat valmistumassa ja ratasuunnitelma odottaa hyväksymistään Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomissa. Alueen voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat seisakkeen parantamisen ja liityntäpysäköinnin järjestämisen. Päätös seisakkeen parantamisesta
on tehty ja tavoitteena on hankkeen toteutus vuosina 2020–2021.
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LIIKENNESUUNNITTELU
KIRKKONUMMEN LIIKEKESKUSTAN
KATUJEN YLEISUUNNITELMA
Kirkkonummen liikekeskustan maankäyttö muuttuu lähivuosikymmenen aikana
merkittävästi. Kaavamuutoksia laaditaan vaiheittain ja tavoitteena on sekä
asukasmäärän voimakas kasvattaminen
että palvelujen ja kaupan vahvistaminen liikekeskustassa. Ajoneuvoliikenteen
toimivuuden varmistamiseksi laaditaan
liikekeskustan katujen yleissuunnitelma
kaavoituksen lähtötiedoksi. Suunnitelma
sisältää myös alueen hulevesien käsittelyn yleissuunnitelman. Sen on tarkoitus
valmistua vuonna 2020.

Yleissuunnitelmassa on esitetty toimivat
järjestelyt liikenteen keskeisiin solmukohtiin, kuten Kirkkonummentien risteyksiin.
Munkinmäen länsiosasta on muodostumassa merkittävä tilaa vaativan kaupan
alue. Yleissuunnitelmassa varaudutaan
Purokummuntien tasoliittymän korvaamisesta Pedersin alueelle toteutettavalle
uudelle liittymälle. Tarkoitus on johtaa
lännen suunnasta ajoneuvoliikenne Munkinmäkeen ja edelleen Kirkkonummen
liikekeskustaan suunniteltavan rautatien
alittavan yhteyden kautta sekä vähentää
Kirkkonummenportin eritasoliittymän liikennemäärien kasvua.

Kirkkonummen asemanseudun liikenne- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ovat uudistuneet.
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LIIKENNESUUNNITTELU
KÄVELY JA PYÖRÄILY SEKÄ LIIKENNETURVALLISUUS
Kirkkonummella kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa toteutetaan rakentamalla puuttuvia yhteyksiä. Yksi niistä on
vuonna 2020 valmistuva Volsin jalankulku- ja pyörätie. Keskustasta radan eteläpuolitse Tolsaan toteutettava jalankulkuja pyörätien rakentaminen alkaa vuonna
2020.
Pyöräilyn seudullinen pääverkko yhdistää kunnan keskukset ja Kirkkonummen
naapurikuntiin. Vuonna 2020 jatkuu Kirkkonummen pyöräilyn pääverkon suunnittelutyö, jossa kartoitetaan mm. verkon
epäjatkuvuuskohdat, priorisoidaan toteuttamistarpeet ja edistetään verkon toteuttamista kaavoitusta varten.

Kirkkonummen poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä
koordinoi
sekä toteuttaa turvallista ja kestävää liikkumista edistävää työtä Kirkkonummella.
Vuonna 2019 toteutettiin kestävän liikkumisen (kävelyn ja pyöräilyn) edistämishanke Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin avustamana.
Liikenneturvallisuuden
parantamistoimenpiteitä suunnitellaan Sokeritehtaantielle, Upinniementielle suojatietä
Kolsariin, jalankulku- ja pyörätietä Laajakallionlaelle ja Vartiontielle. Kuntalaisten
tekemät liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään vuosittain yhdyskuntatekniikan
lautakunnassa.

Liityntäpysäköintiä Tolsan juna-aseman vieressä.
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LIIKENNESUUNNITTELU
JOUKKOLIIKENNE
Kirkkonummen kunta on jäsen Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL),
joka vastaa Kirkkonummen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä.
Keväällä 2019 palvelutasoa parannettiin
Matinkylän metroasemalle ruuhka-aikojen ulkopuolella lisäämällä mm. linjalle 173
Z-vuoroja, jotka nopeuttivat matka-aikaa
Upinniemestä, Kantvikistä, kuntakeskuksesta ja Heikkilästä.

Vuonna 2019 rakennettiin Kirkkonummentien ja Vanha Rantatien risteykseen
Hermaisenpuiston pyörien liityntäpysäköinti, johon Traficom myönsi valtionavustusta. Lisäksi syksyllä peruskorjattiin neljä
pysäkkiä. Masalantien useampivaiheisen
peruskorjaushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2020. Masalantielle
rakennetaan kiertoliittymä Sundsbergintien ja liikennevalot Sepänkyläntien risteykseen sekä pysäkkiparit Masalan kirjaston ja Nissnikun koulun kohdalle.

MUUT HANKKEET
KIRKKONUMMEN MAANKÄYTÖN
KEHITYSKUVA 2040 JA 2060

ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN
OHJELMA

Vuonna 2019 pantiin käyntiin uuden
maankäytön kehityskuvan laatiminen.
Suunnittelu käynnistyi tulevaisuustutkimustiedon ja vallitsevien megatrendien
mukaisilla neljällä erilaisella skenaariolla
ja niiden pohjalta laadituilla maankäyttösuunnitelmilla.
Suunnittelutyöpajoihin osallistuivat päättäjien lisäksi joukko
kirkkonummelaisia nuoria. Työpajojen
jälkeen niiden tulokset koottiin yhteen
ja aloitettiin lopullisen kehityskuvan laatiminen tavoitteena helppo luettavuus
ja korkeatasoinen visuaalinen ilme.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen
ohjelma 2017 hyväksyttiin vuonna 2018.

Kehityskuvasta ilmenee työpajojen tulosten mukainen tavoitteellinen maankäyttö kunnassa. Kunnanvaltuusto hyväksynee kehityskuvan vuonna 2020.

Ohjelmaan sisältyvät seitsemän toimenpidettä ovat otsikko tasolla:
1 Prosentti taiteelle
2 Suunnittelukilpailuja
3 Kestävämpää kehitystä
4 Helpotuksia koerakentamiseen
5 Paikallishistoria tunnetuksi
6 Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
7 Kirkkonummen arkkitehtuuriteko.
Vuonna 2020 on tarkoitus panna vireille
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toteuttamistoimenpiteiden valmistelu.
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YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA
2019–2021
puheenjohtaja 		
varapuheenjohtaja

Kati Kettunen
Kim Männikkö
Pekka Rehn
Matti Kaurila
Carl-Johan Kajanti
Jenny Snellman
Sanni Jäppinen
Miisa Jeremejew
Pekka Jäppinen
Viveca Lahti
Anneli Granström

KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT
HENKILÖKUNTA
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
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
•
antaa tietoa Kantvikin osayleiskaavoituksesta
•
vastuualue: pohjoinen Kirkkonummi
Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
puh. 040 538 9587
•
antaa tietoa ranta-asemakaavoituksesta kunnassa
•
antaa tietoa Kylmälän, Luoman ja Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän
osayleiskaavoituksesta
•
vastuualue: itäinen Kirkkonummi
Kaavoitusarkkitehti Elina Virtanen
puh. 040 126 9270
•
antaa tietoa Masalan osayleiskaavoituksesta
Vs. kaavoitusarkkitehti Maria Pudas
puh. 040 126 9256
•
antaa tietoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavoituksesta
Kaavoitusarkkitehti
avoin (tilanne v. 2019)
Kaavoitusarkkitehti
avoin (tilanne v. 2019)
Kaavoitussihteerit Mia Lundström ja Otso Kajanus
puh. 040 126 9254/040 126 9253
•
kaavojen nähtävilläpito, osallistaminen, vuorovaikutus, arkisto
Suunnitteluassistentti Kaisa Karhu
puh. 040 126 9252
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