
Hanke kytkeytyy maankäytöltään Kuntakeskuk-
sen 1. vaiheen osayleiskaavaan, joka on tullut 
lainvoimaiseksi vuonna 2010. Kuntakeskuksen 2. 
vaiheen osayleiskaavassa, joka laaditaan lainvoi-
maiseksi, ratkaistaan kuntakeskuksen pohjois-
puolisen lähialueen kehittämisen suuntaviivat. 
Näin tuetaan kuntakeskuksen kehittymistä. 

Suunnittelun tavoitteena on mm. uuden raken-
tamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteellises-
ti kannattaville alueille, ekologisen verkoston ja 
muiden suojeluarvojen turvaaminen sekä tiever-
koston kehittäminen. Hyvä elinympäristö, luon-
nonläheisyyden säilyttäminen ja maankäytön ta-
loudellisuus ovat keskeisiä suunnittelutavoitteita. 
Suunnittelussa huomioidaan vaiheittain etenevä 
asemakaavoitus ja sen seurauksena toteutuva 
kunnallistekniikan rakentaminen.

Osayleiskaavassa luodaan edellytykset mm. Myl-
lykylän ja Tammikylän pientaloalueiden asema-
kaavoituksen käynnistämiselle. Alueen luonto-
arvot, suojelukohteet ja paikalliset erityispiirteet 
tuodaan esiin osayleiskaavassa, myös pellot säi-
lynevät suurelta osin viljelykäytössä. Asukasluku 
asettunee 3500-4000 välille, tosin lopullinen kaa-
va voi mahdollistaa huomattavasti suuremman 
asukasmäärän.

Yhdyskuntarakennetta eheyttävä maankäyttö ja 
liikennejärjestelyt suunnitellaan osayleiskaavan 
edellyttämällä tarkkuudella. Alueen luontoarvot 
on selvitetty ja merkittävät kohteet osoitetaan 
suojeltaviksi. Lisäksi alueen arkeologinen inven-
tointi ja rakennetun kulttuuriympäristön inven-
tointi on tehty. Suojeluarvoja sisältävien raken-
nusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa.

Edellä mainittujen selvitysten lisäksi kaavaeh-
dotuksen laatimista varten ovat valmistuneet 
alueen hulevesiselvitys, Natura-tarvearvio sekä 
kaavataloudellinen arviointi. Kaavataloudellisen 
arvioinnin ja siihen liittyvän vesihuollon yleis-
suunnitelman kautta on saatu tietoa mm. alueen 
kunnallistekniikan toteuttamiskustannuksista ja 
kaava-alueen vaiheittain rakennettavuudesta. 
Natura-tarvearviossa on arvioitu osayleiskaavan 
vaikutuksia Meiko-Lappträsk Natura-alueeseen. 
Uudenmaan ELY-keskus sekä alueen maanomis-
tajat antavat siitä lausuntonsa. 

Suunnittelualueella on Myllytorpaksi nimetty 
asemakaavahanke, jonka suunnittelu on perus-
teltua panna vireille vasta osayleiskaavan tultua 
lainvoimaiseksi.
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19.11.2015, § 78). Hankkeelle on päivitetty osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma (ktl 14.6.2018, § 
80). Kaavatalousselvitys ja siihen liittyvä vesihuol-
lon yleissuunnitelma on käsitelty lautakunnassa 
17.5.2018 (§ 65). Valmisteluaineistosta saatu pa-
laute ja ehdotusvaiheessa laaditut selvitykset ja 
yleissuunnitelmat sekä Natura-tarvearviointi sitä 
koskevine palautteineen otetaan tarvittavilta osin 
huomioon kaavaehdotuksessa.

Uudenmaan maakuntakaavoissa Kuntakeskuk-
sen 2. vaiheen osayleiskaava-alueelle on osoitet-
tu taajamatoimintojen aluetta ja niin kutsuttua 
valkoista aluetta, mikä tarkoittaa, ettei alueelle 
kohdistu maakunnallisia ja seudullisia tavoittei-
ta. Lisäksi alueelle on osoitettu maakunnallisesti 
merkittävä kulttuuriympäristöalue sekä Natura 
2000 -verkostoon kuuluva Meikon ja Lappträs-
kin aluekokonaisuus. Lisäksi suunnittelualuetta 
koskevat virkistysalueita, pohjavesiä sekä veden-
hankinnan kannalta arvokasta pintavesialuetta 
koskevat merkinnät. Alueen kautta kulkee myös 
viheryhteystarve.

Osayleiskaavan maankäyttöä ohjaavat kunnan 
strategisten linjausten lisäksi mm. vuonna 2016 
valmistunut Kuntakeskuksen kehityskuva 2040 – 
urbaani kylä sekä vuonna 2020 valmistunut Kur-
kistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen kunnan 
maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaava-
luonnos) oli nähtävillä alkuvuodesta 2016 (ytl 
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