
KAAVOITUS-
OHJELMA
	 2021–2025



Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta 2

SISÄLTÖ

Gesterby
Jokiniitty
Kirkkolaakson kauppakeskus 
Läntinen Gesterby
Munkinmäenpuisto 
Pedersinportti
Tallinmäki
Tolsanjärvi
Villa Hagan puisto
Ervastinpuistikko
Keijukaislaakso
Keijukaispuisto
Killinmäki
Kirkkolaakso, kortteli 196
Kirkkoniitty 
Louhosrinne I
Myllytorppa
Pappilanmäenpuisto
Rajanotkontie
Pikkalanlahti
Jollaranta
Kettukorpi
Kolabacken
Kvis
Masalan asemapuisto
Mustikkarinne
Pohjois-Jorvas
Sarvvikinniitty
Suvimäki ja Majvik
Hommaksenmäki
Högsäters
Inkilänportti
Itäinen Jorvaksenmylly
Jorvaksenkolmio
Läntinen Jorvaksenmylly
Masalan asemanseutu
Eerikinkartano
Turuntie, kortteli 126
Veikkolanportti
Hauklampi
Veikkola, kortteli 40

Johdanto       

Kunnan osa-aluejako     

Osayleiskaavat

Kaavoitusohjelman osayleiskaavahankkeet
Osayleiskaavahankkeet kartalla
Osayleiskaavakortit

Kuntakeskuksen 2. vaihe
Kantvik
Masala
Luoma 
Sundsberg
Kylmälä  
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävä

Asemakaavat

Asemakaavojen erityislaatuisuuskriteerit
Kaavoitusohjelman asemakaavahankkeet
Asemakaavahankkeet kartalla
Asemakaavojen hankekortit

5

22

3

4

5
6
7

22
23
24
25    

7
9

11
13
15
17
19

25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99

101
103
105

keskinen

eteläinen

itäinen

pohjoinen

KIRKKONUMMEN KUNTA

Kaavoitusohjelma 2021–2025

1 Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta

Kannen kuva:

Tallinmäen asemakaavan muutos, 
näkymäkuva Kirkolta Kirkkotorille, 

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2019



Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta3 4Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta

Pohjoinen
Kirkkonummi

Itäinen
Kirkkonummi

Keskinen 
Kirkkonummi

Eteläinen
Kirkkonummi

KUNNAN 
OSA-ALUEJAKO

Kirkkonummen kaavoitusohjelman hankkeiden mukaisesti kuntaa kehitetään voimakkaasti 
lähivuosien ja myös lähivuosikymmenten aikana. Asemakaavoituksen pääpaino on kunta-
keskuksessa sekä Masalan ja Jorvaksen alueilla. Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavoitus 
Länsiväylän varrella käynnistyy. Veikkolassa varaudutaan Esa-rataan ja asemaseudun suun-
nitteluun. Kaavoitusohjelman sisältö käsittää uusien suunnittelukohteiden lisäksi useita ase-
makaavojen muutoksia.

Vallitsevan käytännön mukaan kuntapäättäjät käsittelevät ohjelman kahdesti valtuustokau-
dessa. Vuonna 2020 hyväksytään vuosien 2021-2025 kaavoitusohjelma ja seuraavan kerran 
se on päättäjäkäsittelyssä vuonna 2022. Ohjelman kaksi ensimmäistä vuotta ovat sitovia. 
Vireillä olevien ja käynnistyvien hankkeiden on määrä olla tasapainossa henkilöresurssien ja 
kunnan investointiohjelman kanssa. Hankkeiden priorisointi on tärkeää ja ohjelman toteut-
tamiskoriin on nostettu tärkeimmiksi arvioidut. 

Viisivuotinen kaavoitusohjelma ohjaa Kirkkonummen kunnan kaavoitettavien alueiden 
maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua. Tavoitteena on joh-
donmukainen maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka tarjoten kunnan päättäjille, yhteistyö- ja 
viranomaistahoille sekä kuntalaisille, suunnittelualueiden maanomistajille ja asukkaille sekä 
eri toteuttajatahoille tietoisuuden kunnan maankäytön lähivuosien tavoitetilasta. Ohjelman 
tavoitteena on myös edistää kunnan maanhankintaa. Kaavanlaadintaan kytkeytyviä kes-
keisiä yhteistyötahoja ovat kunnassa kunnallistekniikan asiantuntijat, rakennusvalvonta ja 
ympäristösuojelu sekä maanomistajakaavojen yhteistyökumppanit. Lisäksi kunnassa yh-
teistyötä tehdään yli toimialojen. Ulkoisia asiakkaita hankkeiden osallisten lisäksi ovat mm. 
kaavoitusta ohjaavat viranomaiset, tekniset operaattorit ja rakennuttajatahot. Kaavoitusoh-
jelmassa ei käsitellä ranta-asemakaavoja.

Kaavoitusohjelma toteuttaa Kirkkonummen kuntastrategiaa, laadittuja kehityskuvia sekä 
Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaa. Luonnollisesti Uusimaa-kaava 2050 (ts. maakun-
takaava) ohjaa kunnan maankäytön suunnittelua. MAL-sopimus velvoittaa Helsingin seudun 
kuntia huolehtimaan asuntotuotannon riittävyydestä niin, että eheyttävä maankäyttö on ta-
loudellista ja sijoittuu hyvin saavutettaville paikoille mahdollistaen asukkaille myös sujuvasti 
joukkoliikenteen käytön, lisäksi ratkaisuilla edistetään seudun kunnianhimoisten ilmastopo-
liittisten tavoitteiden toteutumista. 

Kirkkonummi tavoittelee HINKU-kuntana hiilineutraalisuutta. Kunnanvaltuuston päätöksel-
lä kunta on sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 
tasosta. Tehtävä on haastava, mikä tarkoittaa mm. eheyttävää maankäytön suunnittelua si-
ten, että uudet asunnot, palvelut ja työpaikat sijoitetaan hyvän joukkoliikenteen vaikutusalu-
eelle tavoitteena vähähiilinen elämäntapa. Lisäksi se tarkoittaa mm. kestäviä energiaratkai-
suja ja liikkumistarpeen vähentämistä. 

Kunta jatkaa keskusten ja asemanseutujen määrätietoista kehittämistä kuntastrategian 
sekä siihen liittyvien elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien periaatteiden mukaisesti. Tärkeä ta-
voite on väestönkasvun vauhdittaminen. Uusimpien kunnan kehitystä ohjaavien asiakirjojen 
kuten Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 ja 
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta ohjaavat päivitettyjen palveluverkkoselvi-
tysten linjausten rinnalla kunnan maankäytön suunnittelua. Sekä lyhyen että pitkän aikaväli 
tavoitteena on luoda Kirkkonummen keskeiselle taajamavyöhykkeelle, radanvarteen pik-
kukaupunkien helminauha, josta asukkaat löytävät monipuoliset lähipalvelut ja elämänti-
lanteeseensa sopivan asunnon. Pikkukaupunkien keskustoja täydentyvät pientalovaltaiset, 
luonnonläheiset ja laadukkaat asuntoalueet myös Kantvikissa, Sundsbergissä ja Veikkolassa. 

JOHDANTO  
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KAAVOITUSOHJELMAN OSAYLEISKAAVAHANKKEET

KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA

KANTVIKIN OSAYLEISKAAVA

MASALAN OSAYLEISKAAVA

OSAYLEISKAAVAT

Kunta on lainvoimaisten yleiskaavojen piirissä: Kirk-
konummen yleiskaava 2020 sekä Saaristo- ja rannik-
koalueiden osayleiskaava ohjaavat maankäytön toteut-
tamista. Uusia osayleiskaavoja laaditaan alueille, joilla 
yleiskaavan mukainen maankäyttö on vanhentunut ja 
uusi maankäyttö edellyttää yleiskaavan muuttamista. 
Alueellinen kehityskuva on osayleiskaavoituksen yksi 
tärkeä lähtöaineisto ja siitä ilmenee alueen pitkän aika-
välin kehittämisteemat sekä kartta, jossa on yleispiirtei-
sesti esitetty maankäytön painopistealueet ja tavoiteti-
la. 
 
Kaavoitusohjelmassa on vireillä Kuntakeskuksen 2. vai-
heen sekä Kantvikin ja Masalan osayleiskaavojen lisäksi 
Kylmälän ja Luoman osayleiskaavat. Kaavoitusohjelmaa 
uudistettaessa tavoitteeksi asetettiin korkeintaan kah-
den osayleiskaavan samanaikainen vireilläolo. Vireillä 
olevat osayleiskaavat on määrä saada valmiiksi Luoman 
osayleiskaavaa lukuun ottamatta suunnittelukauden 
ensimmäisen vuoden aikana. Luoman osayleiskaavoi-
tusta ei ole edistetty, koska kunta vastustaa alueelle 
kaavailtua lähijunaliikenteen varikkoa. Sundsbergin ja 
Sarvvikin osayleiskaava pannaan vireille vuonna 2021. 
Hankkeen ohjaus on kunnan käsissä, mutta suunnittelu-
kustannuksista vastaavat alueen keskeiset maanomis-
tajatahot.

Osayleiskaavat ovat hankkeina haastavia niin työmää-
rältään kuin taloudellisestikin. Perinteisesti varsinaisen 
kaavan laadintatyö tehdään kunnassa, mutta suunnit-

telun edellyttämät inventoinnin, selvitykset ja yleis-
suunnitelmat tehdään konsulttityötä. Ennen maankäy-
tön suunnittelun aloittamista selvitetään lähtötietojen 
ajantasaisuus ja poikkeuksetta niitä on päivitettävä 
sekä laadittava uusia inventointeja ja selvityksiä. Myös 
suunnittelun edetessä tarvitaan konsulttiapua lisäselvi-
tyksien, yleissuunnitelmien ja arviointien laatimisessa. 

Kuntastrategia ja kehityskuvat ohjaavat yleiskaavoitus-
ta, lisäksi otetaan huomioon palveluverkkojen kehittä-
mistavoitteet sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
johtopäätökset. Niin ikään hallittu yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen, alueiden saavutettavuuden edis-
täminen ja asukkaille tarjottava joukkoliikenteen 
palvelutaso ovat keskeisiä tarkasteltavia asioita yleis-
kaavatyössä. Menneinä vuosina on tehty merkittävät 
panostukset liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liiken-
teen kehittämistavoitteiden kirkastamiseen kunnas-
sa. Niin ikään yleiskaavoituksen yhteydessä laaditaan 
mm. hulevesien käsittelyn yleissuunnitelmia ja taaja-
ma-alueille kaavatalousselvityksiä. Lähtötietoaineis-
tojen monipuolinen hyödyntäminen suunnittelussa on 
keskeistä yleiskaavoituksessa. Uusina aineistoina hyö-
dynnetään vuonna 2019 valmistunutta Kirkkonummen 
ilmastotoimenpiteiden tiekarttaa ja vuonna 2020 uudis-
tettua kunnan maankäytön kehityskuvaa. Asukkaiden 
laadukas elinympäristö, hyvinvointi ja arjen sujuvuus 
perustuvat merkittäviltä osin juuri yleiskaavoitukseen, 
johon Kirkkonummen kunta on panostanut ja panostaa 
myös tulevaisuudessa.

ODOTUSKORI 2023-2025:

ALEMPI ODOTUSKORI:

GESTERBYN JA SEPÄNKYLÄN 
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA 
LAAJENNUS

VEIKKOLAN OSAYLEISKAAVA

LÄNTISEN KUNTAKESKUKSEN 
OSAYLEISKAAVA 
(VUOHIMÄKI JA PIKKALANLAHTI)

TOTEUTUSKORI:

POHJOISEN KIRKKONUMMEN 
LIIKENNEKÄYTÄVÄN OSAYLEISKAAVA

Kuntakeskus 
2. vaihe

Kantvik

Kylmälä

Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävä

Masala

Luoma

Sundsberg

Gesterby 
ja Sepänkylä

OSAYLEISKAAVA-
HANKKEET KARTALLA

SUNDSBERGIN OSAYLEISKAAVA

LUOMAN OSAYLEISKAAVA



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.

KIRKKONUMMEN KUNTA

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

KESKINEN KIRKKONUMMI

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rajaus

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

KUNTAKESKUKSEN 2. 
VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

SUUNNITTELUTILANNE

HANKKEEN KUVAUS

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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Kantvikin osayleiskaavan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntateknii-
kan lautakunnassa 24.10.2013 (§ 78). 

Alue sijaitsee Lounais-Kirkkonummella Länsiväy-
län ja Rantaradan eteläpuolella. Kaava-alueen pin-
ta-ala on noin 17 neliökilometriä, josta vesialueita 
on noin 2 km². Kunnan omistuksessa maa-alueita 
on noin 4 km2 ja vesialueita alle 0,4 km². Suun-
nittelualueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkan-
naksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä 
Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet. Lisäksi 
suunnittelualueeseen kuuluu ranta-alueita sekä 
maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee 
Upinniementie. Maasto on korkeussuhteiltaan 
vaihtelevaa, ja maaperä muodostuu pääosin kal-
lioalueista, joiden väliin jää hiekka- ja savipainan-
teita. Alueella asuu pysyvästi noin 3000 asukasta 
(v. 2018). Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa 
vuosina 1945-1956 olleeseen, nk. Porkkalan vuok-
ra-alueeseen.

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa alueelle 
monimuotoista, ympäristöltään korkealuok-
kaista, elämän eri tilanteet huomioonottavaa 
asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä pal-
veluja. Tiiviimpää rakentamista keskitetään Kan-

tvikin keskustan alueelle, jolloin turvataan moni-
puolinen palvelujen kehittyminen ja parannetaan 
nykyistä kaupunkikuvaa. Asutuksen keskittämi-
nen joukkoliikenteen laatukäytävän vaikutusalu-
eelle on myös edellytys toimivan liikennejärjes-
telmän ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

Tavoitteena on luontoarvojen säilyminen ja eri-
tyisesti ekologisen käytävän osoittaminen Pork-
kalanniemeltä kaava-alueen läpi kohti Meikoa. 
Keskeinen suunnittelun tavoite on myös rantojen 
monipuolinen virkistyskäyttö. Alueelle pyritään 
osoittamaan rantaan tai rannan tuntumaan sijoit-
tuva kevytliikenneväylä, yleinen uimaranta, sekä 
erimuotoisia veneilyyn ja vesiurheiluun liittyviä 
toimintoja, kuten veneenlaskuramppi. Satamaa 
syväväylineen pyritään hyödyntämään veneily- 
ja satamatoimintojen sekä muiden työpaikka- 
ja palvelutoimintojen kehittämisessä. Nykyiset 
satamatoiminnot säilyvät alueella.

Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaa-
van valmisteluaineiston uudelleen valmistelta-
vaksi 26.10.2017 (§ 53). Kuntatekniikan lauta-
kunnalle on esitelty 17.5.2018 (§ 65) hankkeen 
kaavatalousselvitys sekä vesihuollon yleissuunni-
telma. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Kantvikin osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

KANTVIKIN 
OSAYLEISKAAVA

HANKKEEN KUVAUS

Maakuntakaavatilanne

Kantvikin osayleiskaava-alueen rajaus

Kantvikin osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä taajama-
toimintojen alueeksi on osoitettu Kantvik ja Upinniem-
mentien varsi Strömsbyn asti. Suuri osa kaava-alueesta on 
nk. valkoista aluetta, jolle ei ole osoitettu erityistä maan-
käyttöä. Alueella on voimassa kymmenen asemakaavaa. 

Kantvikin kehityskuva 2040 – merellinen Kantvik valmistui 
keväällä 2016. Kehityskuva toimii osayleiskaavan suunnit-
telun lähtökohtana ja se osoittaa maankäytön painopis-
tealueen Kantvikin taajaman ja Kantvikinrannan alueille. 
Niin ikään suunnittelua ohjaa Kurkistus tulevaisuuteen – 
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060.

SUUNNITTELUTILANNE



Maakuntakaavatilanne
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Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan 
lautakunnassa 21.11.2013 (§ 86). Hankkeen val-
misteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä lau-
takunnan päätöksellä (26.10.2017, § 52). 

Masala sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäi-
syydellä kuntakeskuksesta ja noin 25 kilometrin 
päässä Helsingistä. Suunnittelualue on kooltaan 
noin 13 km2 ja siellä asuu noin 6200 asukasta (v. 
2020). Rantaradan ja Kehä III:n ansiosta suunnit-
telualue on hyvin saavutettavissa. Masalan ete-
lä- ja keskiosissa joukkoliikenteen palvelutarjonta 
on hyvä lähijunien ja runkobussilinjan takia. Sen 
sijaan pohjoisosa nojaa pitkälti yksityisautoi-
luun. Suunnitteluhaasteena on ollut kävelyn ja 
pyöräilyn yhteydet rantaradan ja Kehä III:n vyö-
hykkeellä, mutta ne on otettu huomioon kesällä 
2020 valmistuneessa Kehä III:n tiesuunnitelman 
muutoksessa. Kunta on merkittävä maanomista-
ja alueella.

Masalan liikekeskustaa kehitetään omalaisena 
pikkukaupunkina niin, että sen asukasmäärä kas-
vaa tuntuvasti, jolloin luodaan edellytykset elin-
keinoelämän monipuolistumiselle. Myös asuk-
kaiden virkistysmahdollisuudet paranevat, kun 
virkistysreitit Espoonlahden rantavyöhykkeelle, 
Keskusmetsään ja Vitträsk-järvelle toteutetaan. 
Liikekeskustassa ja muulla taajama-alueella 

maankäyttö uudistuu vaiheittain. Espoonlahdelle 
ja aseman tuntumaan kaavoitetaan asukasmää-
rältään merkittävä uusi asuntoalue ja taajaman 
länsiosaan kaavoitetaan niin ikään uusi asunto-
alue. Liikekeskusta uudistuu kaavahankkeiden to-
teutuksen myötä. 

Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäris-
tökokonaisuudet Majvikissa ja Vitträskin rannalla 
otetaan huomioon suunnittelussa. Tärkeimpiä yk-
sittäisiä suojelukohteita ovat valtakunnallisestikin 
merkittävä Villa Hvittorp, Majvikin kartano sekä 
Suuren Ratatien historiallinen tielinjaus.

Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää Masa-
lan yhdyskuntarakenne niin, että asuminen ja 
liikennejärjestelmä palvelevat asukkaiden ja elin-
keinoelämän arjen sujuvuutta. Uusi maankäyttö 
mahdollistaa asukasmäärän merkittävän kasvat-
tamisen nykytilanteesta, se voi jopa tuplaantua. 
Niin ikään edistetään joukkoliikenteen käyttöä 
mm. toteuttamalla rakentaminen riittävän tehok-
kaana vuorobussien toimintavyöhykkeellä mm. 
niin, että pitkällä aikavälillä on mahdollista käyn-
nistää syöttöliikenne Masalan juna-asemalle, jos-
ta tällöin muodostuu joukkoliikenteen vaihtopaik-
ka ja pienimuotoinen matkakeskus. Tavoitteisiin 
lukeutuu myös virkistysreitistön ja ekologisten 
yhteystarpeiden turvaaminen alueella ja alueelta.

KIRKKONUMMEN KUNTA

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Masalan osayleiskaava-alueen rajaus

Masalan osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta Masalan osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

MASALAN 
OSAYLEISKAAVA

SUUNNITTELUTILANNE

HANKKEEN KUVAUS

Suunnittelualueen maankäyttöä ohjaavat kunnan strategi-
set asiakirjat kuten Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonum-
men maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 sekä Masalan ja 
Luoman kehityskuva 2040 – kaupunki lähellä luontoa sekä 
myös Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma. Maakunta-
kaavassa on Masalan aseman kohdalla on keskustatoimin-
tojen kohdemerkintä ja keskustavyöhyke on osoitettu tiivis-
tettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jota koskee myös 
maakunnallisesti tärkeä viheryhteys-merkintä. 

Masalan osayleiskaavan kaavatalousselvitys ja vesihuollon 
yleissuunnitelma on esitelty yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnalle (21.11.2019, § 49). Kaava-aineistoa täydennetään 
ehdotusvaiheessa uusilla selvityksillä ja yleissuunnitelmil-
la. Kaavan valmisteluaineistosta saatua palautetta otetaan 
tarvittavilta osin huomioon kaavaehdotuksessa. 



Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan 
lautakunnassa alkuvuonna 2016 (21.1.2016, § 5). 
Osayleiskaavan sisältöön vaikuttavat vuonna 2016 
valmistunut Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 – 
kaupunki lähellä luontoa sekä vuonna 2020 valmis-
tunut Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen 
maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060. Hanketta ei 
ole edistetty johtuen mm. seudullisesta lähijunalii-
kenteen varikkohankkeesta, jota on tutkittu sijoitet-
tavaksi Luomaan, Espoon rajan tuntumaan. Varik-
kohanketta koskevia selvityksiä on laadittu vuosina 
2019 ja 2020. Myös vireillä olevassa maakuntakaa-
vassa (Uusimaa-kaava 2050) varikko on osoitettu 
Kirkkonummen ja Espoon rajavyöhykkeelle. Kunta 
on torjunut varikon sijoittamisen alueelle, mutta 
varsinaista päätöstä asiasta ei ole tehty.

Luoma sijaitsee Kirkkonummen itäosassa rajoittuen 
kuntarajaan Espoon suunnassa. Suunnittelualue on 
laajuudeltaan noin 7,5 km2 ja siellä asuu noin 570 
asukasta (v. 2020). Suunnittelualuetta on supistettu 
hieman Masalan osayleiskaavan rajaukseen tehty-
jen tarkistusten vuoksi. Asuinkäytössä olevia raken-
nuksia on yhteensä noin 250, joista melkein kaikki 
ovat yksiasuntoisia asuintaloja. Vapaa-ajan asun-
toja on muutamia kymmeniä. Asutus on valtaosin 
haja-asutusluonteista.

Suunnittelualue rajautuu koillisessa ja idässä Espoon 
kaupunkiin, pohjoisessa Leivosbölen kylään, län-
nessä Vitträskin kylään sekä Aavarannan asema-
kaavaan sekä vireillä olevan Masalan osayleiskaa-
van alueeseen. Niin ikään etelässä alue rajautuu 
edellä mainitun osayleiskaavan alueeseen. Suun-

nittelualue käsittää Luoman kylämäisen asutuksen 
alueet, jotka sijaitsevat alueen keskiosassa sekä sii-
hen liittyvät ja sitä ympäröivät maatalous- ja metsä-
talousmaat. Alue kattaa osaltaan myös Vitträsk-jär-
ven ja Espoonlahden pohjukan ranta-alueet. 

Suunnittelualueella sijaitsee hyvin vähän kaupalli-
sia tai kunnallisia palveluja ja niiden osalta Luoma 
tukeutuukin paljolti viereiseen Masalaan. Alueella 
toimii Luoman vesiosuuskunta. Suurin osa alueesta 
on yksityisessä omistuksessa, mutta myös Kirk-
konummen kunnalla on maanomistusta alueella 
vähäisessä määrin.

Luoman osayleiskaavalla tarkennetaan valtakun-
nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, Uudenmaan 
maakuntakaavassa, aluetta koskevissa kehitysku-
vissa sekä MAL 2019 -suunnitelmassa asetettuja 
maankäytön kehittämislinjauksia tietyin tarken-
nuksin. Osayleiskaavan tavoiteasettelun mukaisesti 
kunta pyrkii tarjoamaan uusille asukkaille ensisijai-
sesti mahdollisuutta maaseutumaisen asumiseen. 
Osayleiskaavassa tutkitaan myös osalla aluetta 
mahdollisuutta tehokkaampaan maankäyttöön. 
Tämä edellyttäisi vielä erikseen asemakaavoitusta. 

Osayleiskaavassa tutkitaan mahdollisuuksia kasvat-
taa hallitusti Luoman väestöpohjaa ja osoittaa sijoit-
tumispaikat uusille asunnoille. Varsinaista tavoi-
tetta väestönkasvulle ei ole kuitenkaan asetettu, 
vaan asukastavoite selviää maankäyttöratkaisun 
pohjalta. Tavoitteena on maaseutumaisen täyden-
nysasumisen sijoittaminen niin, että rakentamisen 
teho kasvaa Masalan keskustan suuntaan. Suunnit-
telussa otetaan huomioon Masalan osayleiskaavan 
tuleva maankäyttö. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Maakuntakaavatilanne

Luoman osayleiskaava-alueen rajaus

Luoman osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta Luoman osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

Uudenmaan maakuntakaavoissa Luomaan on osoitettu taaja-
matoimintojen aluetta ja nk. valkoista aluetta, jolle ei ole eri-
tyistä maankäyttöä. Lisäksi on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta ja kohteita, sekä 
Espoonlahden luonnonsuojelualue (Natura-2000 -verkosto). 
Alueen kautta kulkee tärkeitä seudullisia yhteyksiä. Lisäksi sitä 
koskee virkistysalue-, pohjavesi- ja geologinen muodostuma 
-merkinnät.

Maankäyttö suunnitellaan yhteensopivaksi Masalan ja Luoman 
kehityskuvan 2040 sekä Kehä III:n ja rantaradan aluevaraus-
suunnitelmien kanssa. Rantaradan aluevaraussuunnitelman 
junavarikosta ei hankkeen laatimisvaiheessa kuultu kuntaa, 
joten asiaan otetaan kantaa kaavatyössä.

LUOMAN
OSAYLEISKAAVA

SUUNNITTELUTILANNE

HANKKEEN KUVAUS
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Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen 
itäinen osa, Espoonlahteen rajautuvat Sunds-
bergin ja Sarvvikin alueet ovat kunnalle suuri ke-
hittämispotentiaali, joka on tunnistettu myös 
Helsingin seudulla. Kunnan maanomistus suun-
nittelualueella on vähäistä. Osayleiskaavoitetta-
van alueen laajuus on noin 10 km2 ja siellä asuu 
noin 600 asukasta (v. 2020). Väkiluku kasvanee 
Länsiväylän eteläpuolisen Sarvvikin asuntoalueen 
toteuttamisen myötä nykyisestä huomattavasti. 
Vuoteen 2030 mennessä alueella asunee yli 3000 
asukasta. Suuren datakeskuksen mahdollistavan 
Kolabackenin asemakaava tuo alueelle merkittä-
vän määrä uusia työpaikkoja. 

Kuntakeskus on noin seitsemän kilometrin päässä 
suunnittelualueesta ja Helsingin ydinkeskustaan 
on noin 25 kilometriä. Masalan juna-asemalle ja 
Kivenlahden tulevalle metroasemalle on lyhyim-
millään matkaa pari kilometriä. Jo tällä hetkel-
lä bussiliikenteen palvelutaso alueella on hyvä. 
Seudullisten pääväylien, Länsiväylän ja Kehä III:n 
sekä hyvän joukkoliikenteen palvelutason ansios-
ta alueen saavutettavuus on erinomainen. 

Osayleiskaavoitettava alue on yksi pääkaupun-
kiseudun lähialueen merkittävimmistä kehittä-
misalueista ja osoitettu Helsingin seudun MAL 
2019 -suunnitelmassa asumisen tärkeänä kasvu-
kohteena. Niin ikään Kurkistus tulevaisuuteen 
– Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 

2040 ja 2060 alueen potentiaali on tunnistettu. 
Ennen kaavoituksen käynnistämistä laaditaan 
Länsiväylän liikennekäytävän alueelle alueellinen 
kehityskuva kuntastrategian mukaisesti siten, 
että alueelle on mahdollista sijoittaa kunnan ta-
voittelema väestö- ja työpaikkamäärä. Kaavassa 
on tarkoitus todentaa Länsiväylän eteläpuolella 
laadittujen asemakaavojen maankäyttö sekä tut-
kia mahdollisia täydennysrakentamiseen sopivia 
alueita. 

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 Länsiväylän 
ja Sundsbergintien risteysalueen pohjoispuolel-
le on osoitettu keskustatoimintojen alue, jonne 
osayleiskaavassa voidaan keskittää palvelut ja tii-
vein rakentaminen: näin kuntaan syntyisi uusi pik-
kukaupunki. Merkittävä osa suunnittelualueesta 
on rakentamatonta, mikä mahdollistaa merkittä-
vän asuntotuotannon ja työpaikkojen syntymisen 
alueelle. Sijainnin lisäksi merellisyys ja virkistys 
ovat alueen tärkeitä vetovoimatekijöitä. 

Tavoitteena on rakentaa Länsiväylän varrelle ja 
Espoonlahdelle rannalle moderni pikkukaupunki, 
joka erottautuu Helsingin seudulla omanlaise-
naan. Toteuttamisessa hyödynnetään viimeisim-
mät kaupunkisuunnittelun innovaatiot ja ideat. 
Suunnittelu käynnistetään laatimalla alueelle ke-
hityskuva, joka käsittää myös Jorvaksen alueen. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Maakuntakaavatilanne

Sundsbergin osayleiskaava-alueen rajaus

Sundsbergin osayleiskaava– hankekortti – Kirkkonummen kunta Sundsbergin osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu valtaosaltaan 
taajamatoimintojen alueeksi. Espoonlahden rantavyöhykkeel-
lä on maakunnallisesti merkittävä viheryhteys. Kirkkonummen 
yleiskaavassa 2020 merkittävä osa alueesta on osoitettu asu-
miseen ja työpaikka-alueeksi, lisäksi Länsiväylän ja Sundsber-
gintien risteysalueen tuntumassa on keskustatoimintojen alue. 

Vuonna 2011 valmistui alueen keskeisten maanomistajien 
laatima Model 2020 -suunnitelma (Sundsbergin ja Sarvvikin 
maankäytön kehittäminen). Sama taho esitteli alkuvuonna 
2018 kuntapäättäjille em. suunnitelmasta jalostettuja maan-
käyttösuunnitelmia. Ennen kaavoituksen käynnistämistä laa-
ditaan aluetta koskeva kehityskuva, jonka periaatteiden mu-
kaan osayleiskaavan maankäyttö toteutetaan.

SUNDSBERGIN
OSAYLEISKAAVA

HANKKEEN KUVAUS

SUUNNITTELUTILANNE
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Kylmälän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatek-
niikan lautakunnassa (14.6.2018, § 87). Kylmälä 
sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taaja-
man ja Evitskogin kylän välissä. Suunnittelualue 
on laajuudeltaan noin 15 km2 ja siellä asuu noin 
700 asukasta (tilanne v. 2020). Merkittävä osa 
rakennuskannasta on vapaa-ajan asuntoja.  

Alueen länsiosalle on ominaista itäosaa suurem-
mat tilakoot ja maisemassa selvästi erottuva 
maatalouden harjoittaminen, johon kuuluu usein 
joko itsenäisenä tai liitännäistoimintana myös 
hevostalous. Itäosa on myös rakenteeltaan tii-
viimpää ja sen sijainti lähempänä Veikkolan taaja-
maa aiheuttaa painetta asutuksen leviämiselle ja 
erityisesti jo käytössä olevien rakennuspaikkojen 
uudisrakentamiselle. 

Taustana suunnitteluhankkeelle on Kylmälän 
alueelle kohdistuva jatkuva rakentamispaine. 
Alueella sijaitsee paljon pieniä kiinteistöjä ja 
maanomistus on alueella varsin pirstoutunutta. 
Maanomistusyksiköitä on kaikkiaan yli 700 ja 
maanomistajia yli tuhat. Kunnalla on alueella vain 
vähän maanomistusta.

Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää kylära-
kennetta, ohjata asuminen sille sopiviin paikkoi-
hin sekä osoittaa alueelle riittävät virkistysalu-
eet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit.  
Osayleiskaavassa tutkitaan myös liikenneturval-
lisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita 
ja varaudutaan alueen palvelutarpeen kasvulle. 
Näitä ovat mm. keskitetyn vesihuollon järjestä-
minen ja alueiden osoittaminen palveluille. 

Erityisenä haasteena osayleiskaava-alueella, eri-
tyisesti sen itäosassa, on vapaa-ajankäytössä 
olevien rakennusten suuri osuus (noin puolet) 
asuinrakennuskannasta. Näiden muuttaminen 
ympärivuotisiksi asunnoiksi (käyttötarkoituksen 
muutokset) aiheuttaisi kiinteistöjen käyttöasteen 
nousua ja lisärakentamista alueella, joka tulisi 
järjestää suuremmassa mitassa asemakaavoi-
tuksen kautta. Myös toistaiseksi puuttuva vesi-
huolto sekä alimitoitettu ja kunnoltaan heikko 
liikenneverkko aiheuttaa haasteita merkittävälle 
asumisen lisäykselle. Koko suunnittelualueen 
vesihuolto on vielä kiinteistökohtaisten ratkaisu-
jen varassa, mutta osalle aluetta ollaan toteutta-
massa vesiosuuskuntaa. 

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Maakuntakaavatilanne

Kylmälän osayleiskaava-alueen rajaus

Kylmälän osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta Kylmälän osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

KYLMÄLÄN
OSAYLEISKAAVA

SUUNNITTELUTILANNE

HANKKEEN KUVAUS

KIRKKONUMMEN KUNTA
Uudenmaan maakuntakaavoissa Kylmälään on osoitettu kylä-koh-
demerkintä, luonnonsuojelualue ja yhdystie. Alueen koillisosaan 
kuuluu osa Haapajärven kulttuurimaisema-aluetta ja pohjoisosassa 
sijaitsee myös pohjavesialue sekä siirtoviemärin ohjeellinen linjaus. 
Suurin osa kaava-alueesta on kuitenkin nk. valkoista aluetta, jolle 
ei ole osoitettu erityistä maankäyttöä. Alueella on voimassa Sjökul-
lan oppimiskeskuksen ja Lugnetin asemakaavat. 

Osayleiskaavaluonnos oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsit-
telyssä 25.3.2010 (§ 22) ja osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syk-
syllä 2016 (kh 1.6.2015, § 195). Tämä jälkeen on tehty mm. maan-
käyttö- ja rakennuslakiin muutoksia, jotka edellyttävät tarkistetun 
ehdotuksen laatimista. Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen 
laaditaan ns. kaavoittajan vastineet valmisteltaessa tarkistettu 
ehdotus päätöksentekoa varten. Tarkistettu kaavaehdotuksen jäl-
keen kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. 



SUUNNITTELUTILANNE

Kuntatekniikan lautakunta    käsitteli 21.3. 2019   
(§ 55) osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja sen valmisteluaineisto oli näh-
tävillä kesällä 2020 (ytl 23.4.2020, § 48). Ennen 
kaavaehdotuksen päättäjäkäsittelyä päivitetään 
osallistumis- ja arviointisuunni-telma, mikäli 
suunnittelualue laajenee Veikkolan keskustasta 
Espoon suuntaan. Suunnittelualueen laajuus tul-
lee olemaan noin 8,2 km2 asukasluvun ollessa 
noin 500 (v. 2020).

Kaavoitus on käynnistetty, koska Helsingin ja Tu-
run välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oi-
korata eli ns. ESA-rata) yleissuunnittelu ja tarve 
osoittaa sen mukainen ratalinjaus on osoitettava 
lainvoimaisessa yleiskaavassa ennen yleissuun-
nitelman hyväksymistä. Kirkkonummen kuntaa 
lukuun ottamatta radanvarren muissa kunnissa 
maankäytön suunnittelu on joko ratkaistu tai se 
on käynnissä. Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) 
tavoitteena on saada hyväksyttyä Espoo-Salo oi-
koradan yleissuunnitelma vuonna 2020. 

Uutta rataa varten on vuonna 2020 laadittu alus-
tava yleissuunnitelma linjausvaihtoehdoista sekä 
siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi. 
Taustatietona käytetiin vuonna 2009 valmistunut-
ta Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitystä, 
jossa tutkittiin Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja 
Lohjan radanvarren taajamien maankäyttöval-
miuksia sekä kehitysmahdollisuuksia. Se pitää 
sisällään kolme maankäyttövaihtoehtoa, joissa 
mm. Veikkolaan sijoitettiin merkittävä määrä uu-
sia asukkaita.

Veikkolassa ratavaraus on otettu huomioon 
alueen asemakaavojen muutoksissa. Radan aihe-
uttamia vaikutuksia maankäyttöön ei niissä ole 
kuitenkaan ennakoitu, koska aiemmin otaksuttiin 
ettei rataa toteuteta lähivuosikymmeninä.

Kaavatyössä hyödynnetään radan yleissuunnit-
telun yhteydessä laadittuja ja laadittavia selvi-
tyksiä. Natura 2000 -alueena osoitetun Nuuksion 
kansallispuiston välittömän läheisyyden vuoksi 
laaditaan myös sitä koskeva Natura-arviointi. Tar-
vittavat muut selvitykset tehdään vuonna 2020 
kaavoituksen yhteydessä.

Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa 
lähijunaliikennettä palvelevan Veikkolan aseman 
sijainti sekä sinne johtavat liikenneyhteydet. Ase-
man sijainti tarkentuu sekä radan yleissuunnitte-
lussa ja kaavanlaadinnan yhteydessä. 

Osayleiskaavassa asemanseudun maankäytön 
lähtökohtana on sen osoittaminen keskusta-toi-
mintojen alueena niin, että se toteutetaan riitä-
vän tehokkaasti. Alueelle sijoittuu asumisen li-
säksi työpaikkoja ja palveluja. Ase-manseudusta 
kauempana olevilla alueilla maankäyttö on pää-
osin nykyisen mukaista pientalovaltaista asumis-
ta. Kilometrin säteelle asemasta sijoittuu 3000 
- 4000 asukasta ja työpaikkaa kun nykyisin asuk-
kaita alueella on noin tuhat. Kaavaehdotuksessa 
tutkitaan asukas- ja työpaikkamäärien mahdollis-
ta nostamista edellä esitetystä. 

OSAYLEISKAAVAN HANKEKORTTI

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Maakuntakaavatilanne

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava-alueen rajaus

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

POHJOISEN KIRKKONUMMEN
LIIKENNEKÄYTÄVÄN
OSAYLEISKAAVA

HANKKEEN KUVAUS

KIRKKONUMMEN KUNTA

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava – hankekortti – Kirkkonummen kunta

Uudenmaan maakuntakaavoissa suunnittelualue 
on taajamatoimintojen aluetta, mutta sen alueel-
la on myös moottoriväylä eritasoliittymineen, 
rata, viheryhteys, luonnonsuojelualue sekä Na-
tura 2000 - verkostoon kuuluva tai ehdotettu 
alue. Lisäksi pieni osa suunnittelualueesta on nk. 
valkoista aluetta, jolle ei ole osoitettu erityistä 
maankäyttöä. Suunnittelualueen eteläpuolella on 
keskustatoimintojen kohdemerkintä.

Alueella on voimassa Perälänjärven, Perälänkan-
naksen, Suonsyrjän ja Metsäkallion asemakaavat 
sekä Veikkolan teollisuusalueen muutos ja myös 
osia Veikkolan asemakaavan sekä sen muutok-
sen pientalokortteleista. Veikkolanportin asema-
kaavan laatiminen Turunväylän eritasoliittymän 
alueelle on vireillä.
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Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta

ASEMAKAAVAT

Kaavoitusohjelman asemakaavat näyttävät suunnan 
missä maankäyttö uudistuu kymmenen vuoden ai-
kana. Kunnan strategiset maankäyttölinjaukset sekä 
alueiden kaavatalous, saavutettavuus ja joukkoliiken-
teen palvelutaso sekä elinkeinopoliittinen merkittä-
vyys ovat vaikuttaneet siihen, mitkä hankkeet ovat 
ohjelman vuosien 2021 ja 2022 toteuttamiskorissa. 

Kirkkonummella kiinnostus pientaloasumiseen on 
edelleen vahvaa ja etenkin hyvällä sijainnilla olevat 
alueet ovat haluttuja. Pientalovaltaisuus, laadukkaat 
palvelut, arjen sujuvuus sekä luonnonläheisyys ovat 
kunnan vetovoimatekijöitä. Kaavoitusohjelman pien-
taloalueet sijaitsevat kehittyvien pikkukaupunkien 
tuntumassa tai muutoin hyvin saavutettavilla alueil-
la kuten rantaradan asemapaikkojen vaikutusalueilla 
sekä Kantvikissa ja Veikkolassa. 

Elinkeinoelämä vaatimus työvoiman saatavuuden 
turvaamiseksi tarkoittaa kohtuuhintaisten asuntojen 
rakentamista kuntaan. Samaan tähtää MAL-sopimus, 
jonka mukaan Kirkkonummen tulisi saavuttaa liki 440 
uuden asunnon vuosituotanto. Kunnan tavoitteena 
on tarjota monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja ylläpi-
tää riittävä asumisen kaavavaranto, joka vuoden 2020 
alussa oli noin 250 000 k-m2. Kaavavaranto on hyvällä 
tasolla.

Kirkkonummen liikekeskustan sekä Masalan ja Jorvak-
sen asemanseutujen merkittävät kehittämishankkeet 
ovat kaavoitusohjelman toteuttamiskorissa. MAL-so-
pimuksen mukaisesti kunnan on vuosittain kaavoitet-
tava uutta asuinrakennusoikeutta noin 40 000 k-m2. 
Kaavoitusohjelman kahden sitovan vuoden aikana 
on myynnissä tai vuokrattavissa vain parikymmentä 
kunnan omakotitonttia. Suunnittelukauden päätyttyä 
arvioidaan kunnan omistuksessa olevalle maalle kaa-
voitetun yli 200 tonttia. Kirkkonummella on yksityis-
ten maanomistajien mailla tällä hetkellä rakentamat-
tomia omakotitontteja noin 25 ja suunnittelukauden 
aikana niitä on arvioitu tulevan lisää jopa 250. 
 
Kirkkonummen liikekeskustan kehittäminen jatkuu 
laajassa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa. Suun-
nittelukaudella kaavoitetaan uutta liike-, palvelu- ja 
yritystilaa, lisäksi vanhentuneiden työpaikka-alueiden 
kaavoja päivitetään. Valmiita kunnan maalle kaavoi-
tettuja yritystontteja on tarjolla kuntakeskuksessa, 
Strömsbyssä, Jorvaksessa ja Veikkolassa. Ohjelman 
ulkopuolelta on mahdollista nostaa vireille elinkeino-
poliittisesti tai muutoin kunnan kehittämisen näkökul-
masta tärkeitä hankkeita.

€

Asuminen

Elinkeinot ja palvelut Luontoarvot

Kulttuuri- ja maisema-arvot

Virkistys ja liikuntapalvelut

ASEMAKAAVOJEN ERITYISLAATUISUUSKRITEERIT

Maankäyttösopimus§
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Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta Kaavoitusohjelma – Kirkkonummen kunta

KAAVOITUSOHJELMAN 
ASEMAKAAVAHANKKEET

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

ITÄINEN KIRKKONUMMIKESKINEN KIRKKONUMMI

POHJOINEN KIRKKONUMMI

TOTEUTUSKORI 2021-2022
1 Gesterby
2 Jokiniitty
3 Kirkkolaakson kauppakeskus
4 Läntinen Gesterby
5 Munkinmäenpuisto
6 Pedersinportti
7 Tallinmäki
8 Tolsanjärvi
9 Villa Hagan puisto

TOTEUTUSKORI 2021-2022
22 Kettukorpi
23 Kolabacken
24 Kvis
25 Masalan asemapuisto
26 Mustikkarinne
27 Pohjois-Jorvas
28 Sarvviikinniitty
29 Suvimäki ja Majvik
30 Veklahti ja Svartvik (asemakaa van 
 kumoaminen)

TOTEUTUSKORI 2021-2022
20 Pikkalanlahti

ODOTUSKORI 2023-2025
21 Jollaranta

ALEMPI ODOTUSKORI 
 Kantvikinranta

TOTEUTUSKORI 2021-2022 

38 Eerikinkartano 
39 Turuntie, kortteli 126
40 Veikkolanportti 

ODOTUSKORI 2023-2025
41 Hauklampi
42 Veikkola, kortteli 40

 
ALEMPI ODOTUSKORI 
 Veikkola läntiset asuntoalueet

ODOTUSKORI 2023-2025
31 Hommaksenmäki
32 Högsäters
33 Inkilänportti
34 Itäinen Jorvaksenmylly
35 Jorvaksenkolmio
36 Läntinen Jorvaksenmylly
37 Masalan asemanseutu

ODOTUSKORI 2023-2025
10 Ervastinpuistikko 
11 Keijukaislaakso
12 Keijukaispuisto
13 Killinmäki
14 Kirkkolaakso k 196
15 Kirkkoniitty
16 Louhosrinne I
17 Myllytorppa
18 Pappilanmäenpuisto
19 Rajanotkontie

ALEMPI ODOTUSKORI 
 Aavaranta
 Metsätorppa

ALEMPI ODOTUSKORI 
 Louhosrinne II
 Pulkuksenlaakso I
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Keskinen Kirkkonummi

havainnekuva/viistoilmakuva

§€
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Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
28.5.2020 (§ 60), mutta se päivitetään yhteneväksi Län-
tisen Gesterbyn asemakaavan aluerajauksen kanssa. 
Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa parin kilo-
metrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta. Kaavoi-
tuksen lähtötiedoksi on laadittu Gesterbyn ideasuunni-
telma 2008. 

Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntara-
kennetta ja taajamakuvaa, parantaa liikennejärjestely-
jä, edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä mahdollistaa 
täydennysrakentaminen alueella. Muutettavan kaavan 
asuinrakennusoikeutta kasvatetaan niin, että se tar-
joaa uudet kodit noin 300 uudelle asukkaalle. Läntisen 
Gesterbyn asemakaavassa osoitetaan lähikaupalle kau-
pallisesti vetovoimainen paikka Gesterbyntien ääreltä. 

Tässä kaavahankkeessa on mahdollisia osoittaa uutta 
liike- ja toimistotilaa uusien kerrostalojen alimpiin ker-
roksiin. Yrityksille kaavoitetaan uutta toimitilaa kunnan 
omistamalle alueelle Gesterbyntien länsipuolella.

Maankäyttö tähtää mm. Gesterbyn alueen liikenne-
järjestelyjen ja -turvallisuuden parantamiseen sekä 
liikennemelun torjumiseen. Tavoitteena on vähentää 
ajoneuvoliikennettä alueen sisäisillä kävelyn ja pyö-
räilyn väylillä sekä saada entistä useampi käyttämään 
joukkoliikennettä.

Hankkeen edellyttämä kunnallistekniikan yleissuunni-
telma päivitetään ja alueen haasteelliset pysäköintirat-
kaisut on ratkaistava ennen asemakaavaehdotuksen 
laatimista. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

GESTERBY

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Olemassa olevien kiinteistöjen kanssa on sovittava uusis-
ta pysäköintijärjestelyistä. Kunnan on edistettävä Gester-
byntien jatkorakentamista pohjoiseen osana Kuntakes-
kuksen 1. vaiheen osayleiskaavan kehämäistä yhteyttä 
alueelta Jorvaksen suuntaan.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Osa alueen kunnallistekniikasta tulta-
neen saneeraamaan lähitulevaisuudessa. Alue sijaitsee 
hyvin saavutettavalla alueella ja sen joukkoliikenteen 
palvelutaso on hyvä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden parantamistoimenpiteet edellyttävät merkit-
tävää panostusta niiden toteuttamiseksi. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osittain kunnan omistamalle maalle, 
jolle asumiseen ja yritystoimintaan kaavoitettavat tontit 
tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Suurin osa 
asuinrakentamisesta sijoittuu kuitenkin yksityisten maille. 

Hanke on elinkeinopoliittinen, sillä kunnan maalle, 
Gesterbyntien länsipuolella kaavoitetaan muutama uusi 
yritystontti. Uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti 
alueella sijaitsevien palvelujen toimintaedellytyksiin sekä 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistu-
miseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyyttä 
parannetaan rauhoittamalla kerrostaloalueen sisäinen 
verkosto autoliikenteeltä ja nostamalla julkisten ulkotilo-
jen laatutasoa. Ajalleen tyypillisen kerrostaloalueen ilme 
säilytetään yhtenäisenä ja kaavamääräyksillä uudisraken-
taminen toteutetaan laadukkaasti. Luontoarvojen takia 
Stubbackan etelärinteen lehto säilytetään. Alueelle kehi-
tetään toimivat seudulliset virkistysyhteydet sekä itään 
kohti Keskusmetsää että länteen kohti Neidonkalliota ja 
Humaljärveä.

4



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kirkkonummen liikekeskustan palvelutarjonta laajenee 
pohjoiseen hyvinvointikeskuksen toteutuksen myötä. Hy-
vinvointikeskus, uimahalli ja Jokirinteen oppimiskeskus 
synnyttävät uuden toiminnallisen solmukohdan. Edellä 
mainitut toiminnot lisäävät Gesterbyntien liikennettä, 
millä on vaikutuksia mm. liikenteen toimivuuteen. Edellä 
kuvattu kehitys johtanee siihen, että uusi kiertoliittymä 
on rakennettava Gesterbyntien ja Överbyntien risteyk-
seen sekä lisäkaistat Överbyntien ja Vanhan Rantatien 
väliselle yhteydelle. Edellä kuvatut liikkumista edistävät ja 
liikenneturvallisuutta parantavat uudistukset ovat vuonna 
2020 valmistuneen Kirkkonummen liikekeskustan katujen 
yleissuunnitelman mukaisia.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke toteuttaa Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleis-
kaavaa ollen seudun ja kunnan strategioiden mukainen. 
Toteutuessaan hanke edistäisi kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla paikalla sijaiten niin ikään 
olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueel-
la. Uudisrakentaminen ei edellytä erityisiä toimenpiteitä 
esim. katurakentamisen osalta. Joukkoliikenteen palvelu-
taso on alueella hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu kunnan omistamalle maalle. Alueelle to-
teutettavat senioriasunnot tuottavat kunnalle joko myyn-
ti- tai vuokratuloja. Hanke ei kuitenkaan ole ensisijaisesti 
elinkeinopoliittinen, vaikka edellä senioriasuminen toteu-
tuessaan tarjoaa uusia työmahdollisuuksia.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke ei vaaranna olemassa olevan asemakaavan mukai-
sia kulku- ja virkistysyhteyksiä. Alueella ei ole luonnonsuo-
jelullisesti merkittäviä lajeja.

4
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan poh-
joispuolella Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan 
pientaloalueen eteläpuolella. Se sijaitsee rakenteilla 
olevan hyvinvointikeskuksen itäpuolella ja puromaisen 
Jolkbyn joen äärellä. Hankkeen tavoitteena on toteut-
taa uudentyyppistä senioriasumista, jonka toteutuk-
sessa hyödynnetään mm. asumisen uusia innovaatioita 
ja tarjotaan asukkaille uudentyyppisiä hyvinvointipal-
veluja. 

Alun perin hyvinvointikeskuksen paikalle oli määrä ra-
kentaa oppimiskeskus pallokenttineen. Pallokentän 
alue, jonne senioriasumista suunnitellaan, sijaitsee nä-
kyvällä paikalla ja hyvin saavutettavalla paikalla. Uuden 
rakentamisen volyymin on oltava riittävän tehokasta, 
mutta samalla on otettava huomioon lähiympäristö. 
Paikan läheisyydessä on laajat virkistysalueet.

Hyvinvointikeskuksen ja oppimiskeskuksen edellyttä-
mät liikennejärjestelyt ovat valmiit uudella Jokiniityn-
tiellä. Gesterbyntielle on rakennettu uudet bussipy-
säkit sekä tarvittavat kävelyä ja pyöräilyä palvelevat 
kulkuyhteydet alikulkutunneleineen niin Gesterbyn-
tien kuin Jokiniityntien ali ovat valmiina. Senioriasun-
tojen alueelle ajoneuvo- ja huoltoyhteys järjestetään 
hyvinvointikeskuksen tontin kautta. 

Uusi hyvinvointikeskus, jonka välittömään läheisyy-
teen uutta senioriasumista on suunnitteilla, aloittaa 
toimintansa vuoden 2023 alussa. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Jokiniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Jokiniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI

€

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
JOKINIITTY



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunta on priorisoinut Kirkkonummentien sillan rakenta-
mista, mikä on otettava huomioon kaavan aikataulua laa-
dittaessa.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Kirkkonummen liikekeskustan kehittymistä. Mikäli kaup-
pakeskuksen yhteyteen toteutetaan merkittävä määrä 
asuinrakentamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. 

Alueen saavutettavuus on hyvä, sillä esim. joukkoliiken-
teen palvelutaso on alueella hyvä mm. läheisen matka-
keskuksen ansiosta. Jotta liikekeskusta olisi sekä asui-
nympäristönä että kaupallisesti vetovoimainen, on alueen 
liikennejärjestelyjen toimittava moitteetta. Edellisen joh-
dosta hankkeen vaikutukset liikekeskustan liikennejärjes-
telmään ovat merkittävät ja ne on selvitettävä kaavoituk-
sen käynnistyttyä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen, mutta toteutuessaan sillä on myön-
teinen merkitys Kirkkonummen liikekeskustan vetovoi-
maan ja kuntakuvaan. Elinkeinopoliittisesti hanke on mer-
kittävä, sillä kauppakeskuksen monipuolistuvat palvelut 
tulevat työllistämään joukon ihmisiä. Hanke vahvistaa 
tavoitetta liikekeskustan palvelutason nostamiseksi seu-
dulliseksi. Uudet asukkaat mahdollistavat alueen palvelu-
jen monipuolistumisen, mikä toteuttaa tavoitetta nostaa 
kuntakeskus palvelutasoltaan seudulliseksi.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Kauppakeskuksen laajentamisella ei ole merkittävää vai-
kutusta alueen kevyenliikenteen kulku-yhteyksiin, vaikka 
Kirkkonummentien alittava galleriakäytävä ja Limnellin 
aukio liitettäisiin kauppakeskuksen. Kauppakeskuksen 
ollessa suljettu kulkuyhteydet voidaan johtaa nykyisiä 
reittejä myöten kauppakeskuksen etelä- ja pohjoispuo-
litse. Kunnan tulee huolehtia, että kauppakeskuksen läpi 
kulkeva yhteys säilyy. Mikäli kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutetaan kulttuuripalveluja, ne lisäisivät kuntalaisten 
virkistysmahdollisuuksia.  

4
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.4.2020 
(§ 49). Hankkeeseen liittyviä viitesuunnitelmia on myös 
käsitelty kuntakehitysjaostossa ja kuntatekniikan lau-
takunnassa vuosina 2018, 2019 ja 2020. 

Hanke koskee Kirkkonummen liikekeskustassa sijait-
sevaa Kirkkolaakson kauppakeskusta, jota suunnitel-
laan laajennettavaksi Limnellin aukiolle, osin rakenta-
mattomalle asuinkerrostalokorttelille ja mahdollisesti 
Kirkkonummentien uudistettavan rautatiesillan alle. 
Tavoitteena on liikekeskustan palvelutarjonnan mo-
nipuolistuminen ja vetovoiman parantaminen. Hank-
keessa tutkitaan myös mm. asuinrakentamista kaup-
pakeskuksen yhteyteen. Suunnittelualue rajautuu 
Asematiehen ja rantarataan sekä Kirkkolaaksossa 
kauppakeskuksen itäpuoleiseen kerrostalokortteliin, 
puistoon ja Saloviuksentiehen.

Toteutuessaan kauppakeskuksen laajentaminen ja 
asuntorakentaminen lisäävät ajoneuvoliikennettä ja 
sen vaikutukset liikekeskustassa selvitetään, kuten 
myös hankkeen kaupalliset vaikutukset. Keskinen 
suunnitteluhaaste on uudisrakentamisen määrän sopi-
vuus alueella ja kaupunkikuvaan näkyvän sijaintinsa ta-
kia. Alueella pysäköinnin järjestämisessä huomioidaan 
niin asiakkaiden kuin asukkaiden tarpeet sekä kaupun-
kikuva.

Rautatiesillan uusiminen nelikaistaisena edellyttää 
tarkkaa suunnittelua ja se kytkeytyy kaavamuutok-
seen niin, että sillan suunnittelussa ja toteuttamisessa 
otetaan huomioon mm. kulkuyhteydet kauppakeskuk-
seen. Junien ja bussien matkustajien sujuvaan arkeen 
kuuluu myös helppo asiointi kaupallisissa palveluissa.

Alustava rajaus

Kirkkolaakson kauppakeskus – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN KUVAUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

§€

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

KIRKKOLAAKSON 
KAUPPAKESKUS 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

Kirkkolaakson kauppakeskus  – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



€

Keskinen Kirkkonummi

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
17.9.2020 (§ 98). Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjois-
osassa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liike-
keskustasta käsittäen sekä Gesterbyntien länsipuolella 
sijaitsevan pientaloalueen että tien itäpuolella olevan 
täydennysrakentamisen alueen. Kaavoituksen lähtö-
tiedoksi on laadittu Gesterbyn ideasuunnitelma vuonna 
2008. 

Kaavan tavoitteena on Gesterbyn asemakaavan ta-
voin alueen täydennysrakentaminen sekä taajamaku-
van ja liikennejärjestelyjen parantaminen. Kaavassa 
mahdollistetaan lähikaupan sijoittuminen kaupallisesti 
vetovoimaiselle paikalle Gesterbyntien varteen. Tien 
länsipuolelle toteutetaan vähäisesti uutta pientaloval-
taista asuinrakentamista. Alueelle uuden lähikaupan 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevan bussipysäkki-
alueen ilme muuttuu merkittävästi, sillä pysäkki odo-
tuskatoksineen rakennetaan asiakasystävälliseksi. 
Purettavan nuorisotalon tilalle sekä Gesterbyntien itä-
puolelle suunnitellaan uusia kerrostaloja, joiden alim-
piin kerroksiin voidaan sijoittaa liike- ja toimistotilaa. 
Hanke mahdollistaa noin 300 uudelle asukkaalle kodit 
Gesterbystä. 

Maankäyttö tähtää mm. Gesterbyntien liikennejärjes-
telyjen ja -turvallisuuden parantamiseen sekä liikenne-
melun torjumiseen. 

Hankkeen kunnallistekniikan yleissuunnitelmia on tar-
kennettava ennen asemakaavaehdotuksen laatimista. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Läntinen Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

LÄNTINEN GESTERBY

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Läntinen Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä Gesterbyntien jatkorakentamista 
pohjoiseen osana Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaa-
van kehämäistä yhteyttä alueelta Jorvaksen suuntaan.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Osa alueen kunnallistekniikkaa tulta-
neen saneeraamaan lähitulevaisuudessa. Alue sijaitsee 
hyvin saavutettavalla alueella ja sen joukkoliikenteen 
palvelutaso on hyvä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden parantamistoimenpiteet edellyttävät merkit-
tävää rahallista panostusta niiden toteuttamiseksi. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin kunnan omistamalle maalle, jolle 
asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myyn-
ti- tai vuokratuloja.

Hanke on elinkeinopoliittinen, sillä se mahdollistaa Ges-
terbyn lähikaupan toteuttamisen sekä liike- ja toimistoti-
laa kerrostalojen alimmissa kerroksissa. Uudet asukkaat 
vaikuttavat myönteisesti alueella sijaitsevien palvelujen 
toimintaedellytyksiin sekä Kirkkonummen liikekeskustan 
palvelujen monipuolistumiseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyys pa-
ranee nostamalla julkisten ulkotilojen laatutasoa. Alueen 
virkistysreittien yhteydet paranevat uusien kävely- ja pyö-
räily-yhteyksien myötä sekä keskustan suuntaan, mutta 
myös itään kohti Keskusmetsää ja länteen kohti Neidon-
kalliota ja Humaljärveä.

4
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hanke kytkeytyy Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavoi-
tukseen. Tavoitteena on mm. järjestää linja-autojen kau-
koliikennepysäkit Munkinmäentielle. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Mikäli alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää 
se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella, sillä 
esim. alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä mm. 
bussien runkolinjojen ja läheisen Kirkkonummen matka-
keskuksen ansiosta. Riittävä määrä autopaikkoja on varat-
tava liityntäpysäköinnille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle 
mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei 
ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka todennäköi-
sesti uusien rakennusten alimpiin kerroksiin osoitetaan lii-
ketilaa. Uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti liikekes-
kustan palvelujen monipuolistumiseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke sijaitsee matkakeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä, joukkoliikenteen solmukohdassa. Liikekeskustan 
alueelle laaditussa katujen ja pysäköintialueiden yleis-
suunnitelmassa on otettu huomioon kaikki kulkumuodot. 
Hankkeessa otetaan huomioon em. suunnitelma.

Vanhan Munkinmäen kartanon alueen kulttuurivaikuttei-
nen ympäristö otetaan tarkasti huomioon maankäyttöä 
suunniteltaessa kuten myös alueella sijaitseva vanha ma-
kasiini, joka osoitetaan asemakaavassa suojeltavaksi ra-
kennukseksi. 

4

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, Munkinmäellä, ran-
taradan eteläpuolella matkakeskuksen välittömässä lä-
heisyydessä kaupunkikuvallisesti näkyvällä ja tärkeällä 
paikalla. Kaavamuutokseen kuuluu kolme korttelia ja 
se käsittää kulttuurihistoriallisesti merkittävän Mun-
kinmäen vanhan kartanon alueen, joka on tällä hetkellä 
rakentamaton lukuun ottamatta vanhojen rakennusten 
perustuksia. Matkakeskuksen eteläpuoleisessa kortte-
lissa toimii market (Lidl) ja sinne on rakennettu liityn-
täpysäköintialue. 

Matkakeskus on joukkoliikenteen merkittävin vaihto-
paikka ja solmukohta Kirkkonummella. Alueen maan-
käytön suunnittelussa painottuu toiminnallisuus ja 
käyttäjäystävällisyys, mutta myös rakennusten kau-
punkikuvallinen kestävyys ja edustavuus. Liikennesuun-
nittelu on keskeinen osa hanketta, sillä liikekeskustan 

ennustettu ajoneuvoliikennemäärän kasvu aiheuttaa 
alueella haasteita mm. liikennemelun torjunnalle. 
Alueelle sijoittuva toiminta ja etenkin asuminen on to-
teutettava niin, ettei liikemelu haittaa tavanomaista 
elämää. 

Alueen maanomistajat, joista yksi on Kirkkonummen 
kunta, ovat neuvotelleet hankkeet tavoiteasettelusta. 
Välittömästi matkakeskuksen läheisyydessä sijaitse-
van alueen maankäyttö on perusteltua muuttaa en-
sisijaisesti asumiseen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta 
alueen rakentamisen volyymin on oltava riittävän teho-
kasta. Maanomistajien yhteistyönä on laadittu vuonna 
2019 valmistuneet vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat 
kaavoituksen lähtötiedoiksi. Ne esiteltiin yhdyskunta-
tekniikan lautakunnalle 12.12.2019 (§ 60).

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Munkinmäenpuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Munkinmäenpuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI

§€

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
MUNKINMÄENPUISTO
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Keskinen Kirkkonummi

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Länsiväylän uuden liittymän kautta ohjataan ajoneuvo-
liikennettä liikekeskustaan. Sen toteuttaminen on mer-
kittävä liikenneturvallisuutta parantava hanke. Liittymän 
toteuttamisen myötä lakkautetaan liikenteelliseltä toi-
mivuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan haasteellinen 
Purokummuntien liittymä Länsiväylällä. Kunnan tavoit-
teena on nostaa uusi liittymähanke seuraavan kauden 
MAL-hankkeeksi. Lisäksi edellytykset rautatien etelä-
puoleisen Jeppaksen alueen asukkaiden kulkuyhteyksien 
järjestämiseksi liikekeskustaan ja Länsiväylälle paranevat 
huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen lähialueella. Hanke edellyttää jonkin verran uut-
ta katurakentamista sekä luonnollisesti uuden liittymän 
toteuttamisen, mutta hyvän saavutettavuuden alueen 
kiinnostanee elinkeinoelämää. Alueella joukkoliikenteen 
palvelutaso paranee, koska uuden liittymän kautta on tar-
koitus ohjata bussiliikenne Kirkkonummen matkakeskuk-
seen. Näin Munkinmäen tilaa vievän kaupan ja työpaikko-
jen alueen saavutettavuus paranee myös joukkoliikenteen 
näkökulmasta.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on ensisijaisesti elinkeinopoliittinen ja sen myötä lii-
kekeskustaan saadaan uutta ja kaivattua yritystoimitilaa. 
Lisäksi hanke edistää kunnan omistuksessa olevan, raken-
tamattoman yritystoiminnan tontin myyntiedellytyksiä.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeella ei ole virkistyksellisiä tavoitteita. Länsiväylältä 
avautuva näkymä yli olemassa olevan peltoaukean liike-
keskustaan säilyy suunnittelualueella. 

4
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Hanke sijaitsee Länsiväylän varrella ja Kirkkonummen 
liikekeskustaan kuuluvan Abrasinmäen alueella. Se on 
rantaradan eteläpuolella liikekeskustan läntisin osa, 
jonka nykyinen maankäyttö on tilaa vaativan kaupan 
ja yritystoiminnan aluetta. Myös tässä hankkeessa vah-
vistetaan olemassa olevaa maankäyttöä osoittamalla 
alueelle edellä kuvattua uutta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uusi liittymä Länsi-
väylälle, josta länsisuunnasta saapuva ajoneuvoliikenne 
liikekeskustaan on tarkoitus ohjata Abrasinmäentietä 
myöten. Uuden liittymän yleissuunnitelma on laadittu 
ja sen toteutumisen myötä vaikutetaan ennakoivasti 
Kirkkonummentien ja Länsiväylän eritasoliittymän län-
sisuunnan liikennemäärään, jonka on ennustetut kas-
vavan tuntuvasti. Lisäksi tavoitteena on bussiliikenteen 

ohjautuminen uuden liittymän kautta Kirkkonummen 
matkakeskukseen, mikä parantaisi sen palvelutasoa 
vaihtopaikkana. Munkinmäentien parantamisen yh-
teydessä on tarkoitus toteuttaa mm. kaukobussiliiken-
teen pysäkit asematunnelin kohdalla. Edellä kuvattu 
tarkoittaa, että nykyinen liikenneturvallisuudeltaan 
heikohko Purokummuntien liittymä Länsiväylällä pois-
tuu. Niin ikään hanke mahdollistaa rautatien eteläpuo-
leisen Jeppaksen alueen liikenteen järjestämisen Abra-
sinmäentielle.

Koska Länsiväylän uusi liittymä toimii liikekeskustan 
läntisenä sisäänkäyntinä, on Abrasinmäentien varrelle 
toteutettavat uudet rakennukset oltava rakennustaval-
taan edustavia. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote asemakaavasta
Alustava rajaus

Pedersin portti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PEDERSINPORTTI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pedersin portti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suunnittelualueeseen rajoittuvan Keskustan urheilupuis-
ton maankäyttö on otettava huomioon suunnittelussa 
mm. siten, että kirkon pohjoispuolelle toteutettavan uu-
den suomen- ja ruotsinkielisen lukion kulkuyhteydet ote-
taan huomioon hankkeessa. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta verkostojen mahdollinen sanee-
raamistarve tulee ottaa huomioon. 

Alueen saavutettavuus on hyvä, sillä esim. joukkoliiken-
teen palvelutaso on alueella hyvä mm. läheisen matka-
keskuksen ansiosta. Jotta liikekeskusta olisi sekä asui-
nympäristönä että kaupallisesti vetovoimainen, on alueen 
liikennejärjestelyjen toimittava moitteetta. Edellisen joh-
dosta hankkeen vaikutukset liikekeskustan liikennejärjes-
telmään ovat merkittävät ja ne on selvitettävä kaavoituk-
sen käynnistyttyä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on pitkälti yksityinen, mutta alueella on myös mer-
kittävästi yleisiä alueita ja kunnan maanomistusta. Toteu-
tuessaan alueen kehittymisellä on myönteinen merkitys 
Kirkkonummen liikekeskustan vetovoimaan ja kuntaku-
vaan. Elinkeinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä liike-
keskuksen monipuolistuvat palvelut tulevat työllistämään 
joukon ihmisiä. Myös uudet asukkaat mahdollistavat alueen 
palvelujen monipuolistumisen, mikä toteuttaa tavoitetta 
nostaa kuntakeskus palvelutasoltaan seudulliseksi.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Liikealueella sijaitsevat suojeltavat rakennukset säilyvät 
kaupunkikuvassa. Merkittävä osa alueen nykyisistä ra-
kennuksista puretaan ja niiden tilalle nousee uudet. Suun-
nittelussa on pantava erityinen paino rakennusten ja ym-
päristörakentamisen laatuun. Olemassa olevat katu- ja 
kulkuyhteydet säilyvät nykyisillä paikoilla. Niin ikään esim. 
Rovastinpuisto uudistuvan kirjaston ja uuden lukion välis-
sä säilytetään.

4

havainnekuva/viistoilmakuva
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 76). 
Kaavamuutos sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa 
käsittäen kymmenen korttelia. Alue rajoittuu pohjoi-
sessa Överbyntiehen, lännessä Finnsbackan puistoon 
etelässä Kirkkotallintiehen ja idässä kirkon kortteliin. 
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan (24.10.2019, § 39) 
päätöksellä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtä-
villä.  

Alueen maankäytön uudistaminen pohjautuu keväällä 
2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan kilpai-
lutyyppisen toimeksiannon voittaneen ehdotuksen 
mukaisesti. Tavoitteena on merkittävä asukasmäärän 
nostaminen ja riittävät liiketilat. Kaavan valmisteluai-
neiston mukaisesti alueen asukasmäärä kasvaa noin 
tuhanteen. 

Suunnittelun keskiössä on toiminnallisuuden lisäksi 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ratkaisu, joka 
tarkoittaa esim. rakennusten arkkitehtuurin kestävyyt-
tä ja uudenlaisia pysäköintiratkaisuja. Kulttuurihistori-
allisesti merkittävän kirkon asema liikekeskustan maa-
merkkinä otetaan suunnittelussa huomioon. Kunnan 
tärkein julkinen paikka, Kirkkotori, suunnitellaan tori-
kaupalle ja erilaisten tapahtumien järjestämispaikaksi.

Kirkkotorin alueen kortteleiden toteuttamisjärjestys 
ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä. Mittava uusi 
rakentaminen mm. kortteleiden pihakansien alle si-
joittuvine pysäköintijärjestelyineen edellyttää tarkkaa 
talorakentamista ennakoivaa suunnittelua jo kaavoi-
tusvaiheessa kuten myös todellisen liiketilan tarpeen 
arviointi. Liikenteen järjestäminen edellyttää niin ikään 
merkittäviä toimenpiteitä liikekeskustan alueella.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Tallinmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

TALLINMÄKI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Tallinmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Keskinen Kirkkonummi Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se to-
teuttaa Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttöpe-
riaatetta ja alueelle toteutetun vesiosuuskunnan johdosta 
asemakaavan laatiminen on perusteltua. Alueen täyden-
nysrakentaminen edistää kunnan MAL-sopimuksen toteu-
tumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla alueella ja pääosin kunnal-
listeknisten verkostojen piirissä. Paikoin maasto-olosuh-
teiden takia mm. katurakentaminen edellyttää laadukasta 
suunnittelua. Mikäli Länsiväylän melusuojausta on paran-
nettava, on sillä selvä vaikutus alueen kunnallistekniikan 
rakentamiskustannuksiin. Alueelle suunniteltu täydennys-
rakentaminen edellyttää vesihuoltoverkon laajentamista. 
Muutoinkin asemakaavan toteuttaminen voi nostaa kun-
nallistekniset investoinnit merkittävän tuntuviksi.

Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella hyvä: Tolsan jun-
aseisake ja Länsiväylän bussipysäkit ovat kävelyetäisyy-
dellä. Molempien yhteyteen on toteutettu liityntäliiken-
nettä palvelevia autopaikkoja.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle to-
teutettavat asumiseen kaa¬voitetta¬vat tontti / tontit 
tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 

Hanke ei ole elinkeinopoliittinen. Uudet asukkaat vaikut-
tavat kuitenkin myönteisesti palvelujen monipuolistu¬mi-
seen kunnassa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja merkittävät kohteet 
osoitetaan suojeltaviksi. Myös rakennusinventointi on laa-
dittu ja sen mukaiset suojelukohteet otetaan suunnitte-
lussa huomioon. Alueen virkistysyhteyksiä parannetaan ja 
alueelle varataan keskeiseltä alueelta paikka virkistykseen 
ja sinne sijoitetaan leikkikenttä.

4
havainnekuva/viistoilmakuva

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Tolsanjärvi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Tolsanjärvi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

§€

TOLSANJÄRVI

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty kuntatekniikan lautakunnassa 25.4.2019 (§ 71). 
Hanke sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä kunta-
keskuksesta itään, Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuo-
lella. Alueen pohjoisosa on kävelyetäisyydellä Tolsan 
junaseisakkeesta. Hankkeen tavoiteltu täydennysra-
kentaminen tukee Tolsan asemanseudun kehittymistä. 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä alku-
vuonna 2020 (ytl 23.1.2020, § 3).

Alue on tällä hetkellä tiiviihköä haja-asutusaluetta ja 
Kirkkonummen Vesi on ottanut vesiosuuskunnan ver-
koston hallintaansa. Verkosto on suunniteltu niin, että 
alueen täydennysrakentaminen on mahdollista, tosin 
verkoston kapasiteetti on selvitettävä kaavoituksen yh-
teydessä. Kaavoituksen aikana selvitetään vesihuollon 

laajentamistarve, varsinkin kun suunnittelualue käsit-
tää Peuramaan liikuntakeskuksen lisäksi Drusibackenin 
eteläiset alueet. Hankkeessa otetaan huomioon myös 
Peuramaan liikuntapalvelujen mahdollinen monipuo-
listuminen.

Länsi¬väylän tieliikennemelu asettaa rajoituksia moot-
toritien lähialueen asuntorakentamiselle. Upiniemen-
tieltä on alueen läpi ajoneuvoliikenneyhteys Peura-
maan virkistyspalveluihin. Kaavoituksen yhteydessä 
laaditaan kunnallistekniset yleissuunnitelmat.

Alue tukeutuu kuntakeskuksen ja Tolsan palveluihin. 
Laajakallion alakoulu ja päiväkoti sijaitsevat Tolsan 
asemanseudulla, jonka lähikauppa avattiin vuoden 
2016 lopulla. 
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Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Musiikkiopiston toiminnan jatkuminen Villa Hagan päära-
kennuksessa tai toiminnan sijoittaminen uuteen paikkaan 
on ratkaistava ennen hankkeen käynnistämistä.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alu¬eel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä taloudellisesti edullista, mutta 
toisaalta kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä voi 
syntyä vesihuollon saneeraamistarpeita. Paikka on hyvin 
saavutettavalla alueella välittömästi matkakeskuksen lä-
heisyydessä ja niinpä joukkoliikenteen palvelutason on 
alueella hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu kunnan omistamalle maalle, jolle mahdol-
lisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat tontti / ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka mitä 
todennäköisimmin uusien rakennusten alimpiin kerroksiin 
osoitetaan vähäisesti liiketilaa mahdollistaen muutamien 
uusien työpaikkojen syntymisen. Uudet asukkaat vaikut-
tavat myönteisesti Kirkkonummen liikekeskustan palvelu-
jen monipuolistumiseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Villa Hagan pihapiiri rakennuksineen säilyvät suojelukoh-
teena. Paikka on ainutlaatuinen liikekeskustassa kuvas-
taen hienosti kirkonkylän rakkennushistoriaa. Rakennus-
ten käyttötarkoitus tulee olla ensisijaisesti avoin asukkaille 
ja kuntalaisille.

4
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havainnekuva/viistoilmakuva
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Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, Kirkkonummen lii-
kekeskustan keskeisellä paikalla Asematien varrella 
ja matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ta-
voitteena on muuttaa nykyisen terveyskeskuskortteli 
asuinrakentamiseen, tosin rakennuksen alimpaan ker-
rokseen osoitetaan myös vähäisesti liiketilaa Asema-
tien varrelle. Hankkeeseen kuuluu myös terveyskes-
kuskorttelin länsipuoleinen kerrostalokortteli, jonka 
maankäyttö halutaan uudistaa kokonaisuudessaan.

Uudet kerrostalokorttelit kytkeytyvät asemanseutuun 
ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään Villa Hagan 
pihapiiriin. Villa Hagan päärakennuksessa toimii tällä 
hetkellä Kirkkonummen musiikkiopisto ja sen varasto-
rakennuksessa on liike- ja työtiloja. Pitkällä aikavälillä 
musiikkiopiston siirtyy toisaalle ja hieno rakennus va-
pautuu muulle toiminnalle kuten vaikkapa yhdistysten 

käyttöön. Molemmat rakennukset osoitetaan suojelta-
viksi nykyisen kaavan mukaisesti. Niin ikään korttelin 
pohjoispuolinen Villa Hagan puisto säilytetään.

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan 
kehittämiseen tähdännyt toimeksianto tuotti neljän eri 
suunnittelutoimiston laatimat maankäyttösuunnitel-
mat, joita hyödynnetään korttelin suunnittelussa ja eri-
toten voittanutta ehdotusta. Tavoiteltu rakennusoikeus 
on merkittävä ja se mahdollistaa suuren määrän uusia 
koteja kortteleihin. Hankkeen tavoiteasettelussa koros-
tuvat kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tekijät. Niin 
ikään pysäköinti on järjestettävä taiten ja sijoitettava 
ensisijaisesti laitokseen siten, että ratkaisu on kaupun-
kikuvallisesti kestävä. Vuonna 2020 valmistuu aluetta 
koskeva ideasuunnitelma, jonka mukaisesti asemakaa-
va laaditaan.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Villa Hagan puisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

VILLA HAGAN PUISTO

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Villa Hagan puisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen toteutumisella on suuri merkitys liikekeskustan 
kehittymiselle, sillä uudet asukkaat mahdollistavat alueen 
palvelujen monipuolistumisen, mikä toteuttaa tavoitetta 
nostaa kuntakeskus palvelutasoltaan seudulliseksi.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä on taloudellisesti edullista, mutta 
toisaalta kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä voi 
syntyä vesihuollon saneeraamistarpeita. Paikka on hyvin 
saavutettavalla alueella välittömästi matkakeskuksen lä-
heisyydessä ja niinpä joukkoliikenteen palvelutason on 
alueella hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeino-
poliittinen, vaikka mitä todennäköisimmin uusien raken-
nusten alimpiin kerroksiin osoitetaan vähäisesti liiketilaa 
mahdollistaen tai säilyttäen joitain kymmeniä työpaikko-
ja. Poliisin toimipisteen säilyttäminen Kirkkonummella on 
tärkeä tavoite. Uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistumi-
seen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Korttelin rakennusten arkkitehtuurin ja rakennetun ym-
päristön tulee olla korkeatasoista keskeisen sijaintinsa an-
siosta. Uusien rakennusten kytkeytyminen kunnantaloon 
on tehtävä taiten.

4
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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa, Ase-
matien varrella ja matkakeskuksen välittömässä lähei-
syydessä koskien kahta keskeistä korttelia. Nykyinen 
virastotalokortteli suunnitellaan asuinrakentamiseen 
ja kivijalkakerroksiin sijoitetaan liiketilaa sekä tila po-
liisille. Samalla periaatteella kehitetään em. korttelin 
pohjoispuoleista liiketalokorttelia. Suunnittelun yhtey-
dessä tutkitaan myös toimistotilojen sijoittamista kort-
teleihin. 

Molemmat korttelit sijaitsevat liikekeskustassa kes-
keisellä paikalla ja kaupunkikuvallisesti ne kytkeytyvät 
kunnantalon lisäksi Ervastintien ja Asematien katumil-
jöisiin. Nykyinen aukio pyritään säilyttämään.

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskus-
tan ideakilpailun voittaneen Seneca-suunnitelman 
ratkaisua hyödynnetään korttelien suunnittelussa: 
tavoiteasettelussa korostuvat kaupunkikuvalliset ja 
toiminnalliset tekijät. Mitä todennäköisimmin molem-
pien korttelien rakennusoikeus kasvaa merkittävästi 
nykytilanteeseen, mikä edellyttää niiden laadukasta 
toteuttamista. Uusia asukkaiden määräksi on arvioitu 
noin sata. Pysäköinti on toteutettava kaupunkiympä-
ristön ehdoilla ja ensisijaisesti autopaikat on sijoitetta-
va Kirkkotallin pysäköintilaitokseen, joista korttelien 
käyttöön voidaan saada jopa 150 autopaikkaa.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Ervastinpuistikko – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Ervastinpuistikko – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ERVASTINPUISTIKKO
KESKINEN KIRKKONUMMI
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden mukainen, mutta 
asumisen sijoittaminen alueelle on vastoin Kirkkonummen 
yleiskaavan 2020 sekä Laajakallion osayleiskaavan maankäyt-
töä. Hankkeen toteuttamisedellytykset selvitetään kaavoi-
tusta edistävien viranomaisten kanssa, mutta kunnan arvion 
mukaan asumisen sijoittaminen alueelle on perusteltavissa, 
sillä hanke on mm. MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisen asu-
misen aluetta, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaista eritoten Tolsan junaseisakkeen läheisyyden takia ja 
muutoinkin alueella on jo tällä hetkellä hyvä joukkoliikenteen 
palvelutaso. Toteutuessaan hanke edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla paikalla sijaiten olemassa 
olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella. Mahdollinen 
täydennysrakentaminen ei edellytä erityisiä toimenpiteitä 
esim. katurakentamisen osalta Vanhalla Rantatiellä. Joukko-
liikenteen palvelutaso on alueella hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Kunnan omistamalle maalle toteutettavat asumiseen kaavoi-
tettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 
Hanke ei ole elinkeinopoliittinen, vaikka asukas¬puistotoi-
minta työllistäneen muutaman ihmisen kausiluonteisesti.

Uudet asukkaat käyttävät Tolsan asemanseudulle sijoittuvien 
kauppojen ja yritysten palveluja samalla kun he edistävät 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistumista.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke ei vaaranna olemassa olevan asemakaavan mukaisia 
virkistysyhteyksiä. Sen sijaan uuden asukaspuiston toteutta-
minen lisää Laajakallion ja Heikkilän sekä niiden lähivaikutus-
alueella asuvien ihmisten virkistyspalveluja merkittävästi.
 

4
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Hanke sijaitsee Laajakallion alueella, Vanhan Rantatien 
ja Tolsantien risteysalueen tuntumassa. Etäisyys Kirk-
konummen liikekeskustaan on pari kilometriä. Tavoit-
teena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa asu-
kaspuistorakennuksen sijoittaminen Keijukaislaakson 
puistoon sekä monipuolistaa toimintoja puistossa. 

Asuinrakentaminen on määrä toteuttaa niin, että uudet 
rivi- ja pientalot avautuvat etelään, puiston suuntaan 
pienentämättä liikaa olemassa olevaa virkistysaluetta.
  
Bussirunkolinjan ansiosta joukkoliikenteen palvelutaso 
on alueelle hyvä. Tämän lisäksi Tolsan junaseisake sijait-

see vain noin puolen kilometrin etäisyydellä alueesta. 
Tolsan asemaseudun lähikaupan ja sen läheisyydessä 
sijaitsevien palvelujen lisäksi alue tukeutuu kuntakes-
kuksen ja Masalan palveluihin. Sekä Laajakallion että 
Heikkilän alakoulut ja päiväkodit sijaitsevat alueen lä-
heisyydessä. 

Alueen keskeinen sijainti kuntarakenteessa ja hyvä 
saavutettavuus sekä toimivat kävelyn ja pyöräilyn yh-
teydet antavat alueen täydennysrakentamiselle van-
kan perustan. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Keijukaislaakso – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Keijukaislaakso – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
KEIJUKAISLAAKSO



Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella, jonka 
joukkoliikenteen palvelutason on hyvä. Tolsan junaseisake 
sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Kunnan maalle toteutettavat uudet asuintontit tuottavat 
kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei ole elinkeino-
poliittinen, mutta Tolsantien ja Laajakalliontien risteysalu-
een tuntumaan sijoitettavien kerrostalojen alimpiin ker-
roksiin voidaan sijoittaa mm. liiketilaa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen lähistöllä sijaitsevat hyvät ulkoilu- ja virkistysmah-
dollisuudet. Tolsantien eteläosassa, suunnittelualueen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita suojeluraken-
nuksia, kuten Tolls Öfvergårdin ja Tolls Nedergårdin pää- 
ja talousrakennukset. Uudisrakenta¬minen kulttuurivai-
kutteisen ympäristön läheisyydessä on tehtävä taiten ja 
rakentamisen laatuun on panostettava. 

4

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Tolsan junaseisakkeen välittömässä 
läheisyydessä ja kuntakeskuksen vaikutusalueella. 
Alueelta on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkau-
punkiseudulle. Alue tukeutuu Tolsan asemanseudun ja 
kuntakeskuksen palveluihin.

Tavoitteena on asumisen täydennysrakentaminen 
Tolsan asemanseudulla. Uudisrakentaminen sijoittuu 
Keijukaispuiston alueelle rajoittuen Tolsantiehen. Puis-
ton käyttö virkistykseen on vähäistä. Hanke muodos-
taa ikään kuin vastaparin Tolsanmäen asemakaavan 

puukerrostaloille. Asemanseudulle rakentaminen on 
perusteltua alueen hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
takia. Kasvava asukasmäärä mahdollistaa uusien pal-
velujen sijoittumisen alueelle samalla kun se edistää 
Kirkkonummen liikekeskustan kehittymistä tilantees-
sa, jossa uudet kävelyn ja pyöräilyn yhteydet liikekes-
kustaan ovat tulossa toteutukseen. 

Suunnittelualue käsittää Keijukaispuiston lisäksi Laa-
jakallion koulukorttelin. Nykyinen matonpesupaikka 
on tarkoitus säilyttää. Alueen täydennysrakentaminen 
edellyttää alueen maankäytön yhteensovittamista 
muuttuvaan ympäristöön.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Keijukaispuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Keijukaispuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
KEIJUKAISPUISTO
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
alueen tavoiteltu rakentamisen määrä edellyttää uuden 
kunnallistekniikan rakentamista alueelle, jonka joukkolii-
kenteen palvelutason on hyvä. Vanhan Rantatien ja uuden 
kehämäisen yhteyden risteysalue on suunniteltava ottaen 
huomioon Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan 
maankäyttöpotentiaali.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke, joka sijoittuu kunnan omistamalle alueelle, ei ole 
ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta uusilla asukkailla 
on myönteinen vaikutus Jorvaksen asemanseudun sekä 
Kirkkonummen ja Masalan liikekeskusten palvelujen moni-
puolistumiselle. Hankkeessa tutkitaan mm. yritystonttien, 
päiväkodin ja lähikaupan toteuttamisedellytykset alueelle 
ja mikäli ne katsotaan perustelluksi, niin uusia työpaikkoja 
voi tällöin syntyä useita kymmeniä. Kaavoitettavat asumi-
sen ja työpaikkojen tontit tuottavat kunnalle myynti- tai 
vuokratuloja. Kunta tutkii laitoksen rakennusten käyttö-
mahdollisuudet vuoden 2020 aikana.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on osin selvitetty ja ne otetaan huo-
mioon suunnittelussa. Alueen suunnittelussa pääpaino on 
laadukkaan kaupunkikuvan toteutuksessa.

4

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä kuntakeskuksen pohjoispuoleisen 
uuden kehämäisen yhteyden toteuttamista Jorvaksesta 
Gesterbyn alueelle, sillä merkittävä osa kuntakeskuksen 
pohjoisen osan asukkaiden ajoneuvoliikenteestä Helsin-
gin suuntaan on saatava siirtymään em. yhteydelle. Näin 
liikekeskustan ennustettua ruuhkautumista voidaan vä-
hentää. Toisaalta Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaa-
vassa osoitetun uuden kehämäisen yhteyden varrelle olisi 
toteutettava riittävä määrä asumista, jotta se mahdollis-
taisi toimivan joukkoliikenteen. 

5
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Hanke sijaitsee nykyisen Killinmäen hoitolaitoksen ja 
sen lähialueen maastossa Vanhan Rantatien äärellä 
sekä Laajakallion ja Jorvaksen välisellä vyöhykkeellä. 
Hoitolaitoksen toiminta on päättynyt vuonna 2018. 
Kirkkonummen kunta on hankkinut alueen omistuk-
seensa vuonna 2019.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle pientalo-
valtaista asumista siten, että tehokkaampi asuminen 
sijoittuu Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavassa 
osoitetun julkisten palvelujen alueelle, Vanhan Ran-
tatien ja uuden kehämäisen yhteyden varrelle. Myös 
kunnan palvelutarpeet otetaan huomioon kaavaa laa-
dittaessa. Vanha Rantatie on bussiliikenteen runkolinja. 
Suunnittelussa on niin ikään otettava huomioon Laaja-
kallion ja Jorvaksen alueiden maankäyttö.

Alueen kaavoitus mahdollistaa Killinmäen länsipuolei-
sen Louhosrinteen uuden asuntoalueen käyttöönoton, 
kun Vanhalle Rantatielle toteutettavasta uudesta riste-
yksestä rakennetaan kuntakeskuksen pohjoispuolelle 
kehämäisen yhteyden (Vanha Rantatie - Gesterbyntie) 
ensimmäinen vaihe. Pitkällä aikavälillä uuden kadun 
kautta pyritään ohjaamaan merkittävä määrä ajoneu-
voliikennettä sekä myös bussivuoroja kuntakeskuksen 
pohjoisilta asuntoalueita Jorvaksen junaseisakkeelle ja 
Jorvaksenportin eritasoliittymään Länsiväylällä.

Vanhan Rantatien risteysalueen tuntumaan on mah-
dollista sijoittaa päiväkoti, lähikauppa ja toimitilaa yri-
tyksille. Risteysalueesta on mahdollista kehittää toi-
minnallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeinen paikalla, 
mikä edellyttää alueen rakentamista korkealaatuisesti. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Killinmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Killinmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI

§€

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
KILLINMÄKI

49 50



havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa kes-
keisellä paikalla Keskustan urheilupuiston ja Jokirin-
teen oppimiskeskuksen välittömässä läheisyydessä. 
Niin ikään matkakeskus sijaitsee kävelyetäisyydellä. 
Alue käsittää Kirkkolaakson pohjoisimman korttelin ja 
se rajautuu Kirkkolaaksonpuistoon. Ensisijaisena ta-
voitteena on tehostaa rakentamista voimassa olevan 
asemakaavan rivitalotontilla. Kaavamuutos käsittää 
Vanhaa Rantatietä voimakkaasti rajaavan kerrostalon, 
jonka alimmassa kerroksessa oleva vähäinen liiketilaa 
säilytetään.

Kaavamuutos koskee koko korttelia, sillä molempien 
asuintonttien pysäköintijärjestelyt kytkeytyvät toisiin-
sa. Pysäköinti järjestetään yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnan 19.1.2017 (§ 5) hyväksymän autopaikkamitoi-
tuksen mukaisena.

Korttelin toteutuminen on kaupunkikuvallisesti tär-
keää liikekeskustassa. Niin ikään pysäköinti on ratkais-
tava kaupunkikuvan ehdoilla. Korttelin maankäytön 
muutoksen myötä Kirkkolaakson alueen ilme muuttui-
si yhtenäisemmäksi vahvistaen liikekeskustan ja Kirk-
kolaakson vetovoimaisuutta asuin- ja palveluympäris-
tönä. Korttelin rakentamistavan ja -periaatteiden tulee 
olla yhteensopiva voimassa olevan asemakaavaan lä-
hiympäristö- ja rakentamistapaohjeen kanssa.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskusen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Kirkkolaakso , kortteli 196 – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Kirkkolaakso , kortteli 196 – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueelle to-
teutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, joka edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten 
verkostojen alueella. Hanke ei esimerkiksi edellytä juuri 
lainkaan uutta katurakentamista ja se sijaitsee hyvin saa-
vutettavalla alueella. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä mm. bussien runkolinjojen kulkiessa alueen vä-
littömässä läheisyydessä. Lisäksi Kirkkonummen matka-
keskus sijaitsee ainoastaan noin 500 metrin etäisyydellä 
alueesta. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan olemassa olevan korttelin alueelle 
eikä se siten vaaranna olemassa olevia yhteyksiä alueella. 
Hankkeen maankäyttötavoitteet on yhteen sovitettava 
hyvän kaupunkikuvan varmistamiseksi.

4
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta verkostojen mahdollinen sanee-
raamistarve ja merkittävä uusi rakentaminen on ilmeistä. 

Alueen saavutettavuus on hyvä, sillä esim. joukkoliiken-
teen palvelutaso on alueella hyvä mm. läheisen matka-
keskuksen ansiosta. Jotta liikekeskusta olisi sekä asui-
nympäristönä että kaupallisesti vetovoimainen, on alueen 
liikennejärjestelyjen toimittava moitteetta. Edellisen joh-
dosta hankkeen vaikutukset liikekeskustan liikennejär-
jestelmään ovat merkittävät ja ne on selvitettävä kaavoi-
tuksen käynnistyttyä. Liikennehankkeiden toteuttaminen 
edellyttää, että vireillä oleva lukiokampushanke on eden-
nyt ja päätökset sen toteuttamisesta on tehty.  

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Kunnan omistamalle maalle toteutettavat asumiseen kaa-
voitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratu-
loja.

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka mitä 
todennäköisimmin muutamien uusien kerrostalojen alim-
piin kerroksiin osoitetaan vähäisesti liiketilaa mahdollis-
taen joidenkin uusien työpaikkojen syntymisen. Uudet 
asukkaat vaikuttavat myönteisesti Kirkkonummen liike-
keskustan palvelujen monipuolistumiseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Korttelin rakennusten arkkitehtuurin ja rakennetun ym-
päristön tulee olla korkeatasoista keskeisen sijaintinsa an-
siosta. 

Liikekeskustan liikennejärjestelmä edellyttää uuden ka-
dun, ns. keskusta kehäyhteyden toteuttamista. Se kytkey-
tyy sekä rautatien alittavaan uuteen katuun (Asemankaa-
ri) että Kirkkonummentien rakentamiseen nelikaistaisena 
nykyisestä kiertoliittymästä Länsiväylän eritasoristeyk-
seen saakka. Valtaosa liikekeskustan linja-autovuoroista 
on tarkoitus johtaa ns. keskustan kehäyhteyttä pitkin. 

4
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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa, Ase-
matien varrella ja matkakeskuksen välittömässä lähei-
syydessä. Kaupunkikuvassa keskeiselle paikalle kaavoi-
tetaan uudet asuinkorttelit, joiden kivijalassa on myös 
liike- ja palvelutilaa. 

Nykyistä koulukorttelia rajaavat Kirkkotallintie, Wii-
kintie, Koulupolku ja Asematie. Kaavamuutoksessa 
osoitetaan Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan 
mukainen uusi katu, ns. keskustan kehäyhteys Kirkko-
tallintieltä Wiikintielle. Toteuduttuaan sitä käyttää val-
taosa bussivuoroista. 

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan 
kehittämiseen tähdännyt toimeksianto tuotti neljän 
eri suunnittelutoimiston laatimat maankäyttösuunni-

telmat, joita hyödynnetään korttelien suunnittelussa 
ensisijaisesti kuitenkin voittaneen ehdotuksen mukai-
sesti. Hankkeen tavoiteasettelussa korostuvat kaupun-
kikuvalliset ja toiminnalliset tekijät. Niin ikään pysä-
köinti on toteutettava kaupunkiympäristön ehdoilla. 
Liikenteen järjestäminen edellyttää merkittäviä toi-
menpiteitä liikekeskustaa laajemmalla alueella.

Liikekeskustan katujen yleissuunnittelun yhteydessä 
ilmeni, ettei voittaneen ehdotuksen (Seneca) liiken-
nejärjestelmä ollut toteuttamiskelpoinen ja sen takia 
alueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoista ideasuunnitel-
maa, jotka käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakun-
nassa (17.9.2020, § 97). Asemakaava mahdollistaa noin 
tuhannen uuden asukkaan sijoittuminen alueelle.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Keskusta, Kirkkoniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Keskusta, Kirkkoniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä kuntakeskuksen pohjoispuoleisen 
uuden kehämäisen yhteyden toteuttamista Jorvaksesta 
Gesterbyn alueelle, sillä merkittävä osa kuntakeskuksen 
pohjoisen osan asukkaiden ajoneuvoliikenteestä Helsin-
gin suuntaan on saatava siirtymään em. yhteydelle. Näin 
liikekeskustan ennustettua ruuhkautumista voidaan vä-
hentää. Toisaalta Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaa-
vassa osoitetun uuden kehämäisen yhteyden varrelle olisi 
toteutettava riittävä määrä asumista, jotta se mahdollis-
taisi toimivan joukkoliikenteen. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se to-
teuttaa Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan maan-
käyttöä. Alueelle suunnitellun asuinrakentamisen määrä 
edistää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke ei ole kunnallisteknisten verkostojen piirissä, mut-
ta ne sijaitsevat lähialueella. Asuntoalueen rakentaminen 
edellyttää merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja, 
mutta Jorvaksen ja Gesterbyn välinen uusi kehämäinen 
yhteyden rakentaminen parantaa kuntakeskuksen liiken-
teen toimivuutta pitkällä aikavälillä, kun läpiajotarve liike-
keskustan läpi vähenee. Joukkoliikenteen palvelutaso on 
alueella heikko, mutta mikäli kehämäisen yhteyden var-
relle rakennetaan riittävän tehokkaasti, voidaan alueelle 
järjestää vuorobussilinja.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin kunnan maalle eikä se ole elin-
keinopoliittisesti merkittävä lukuun ottamatta uusien 
asukkaiden vaikutusta mm. kuntakeskuksen, Jorvaksen 
ja Masalan palvelujen monipuolistumiseen. Alustavasti on 
arvioitu, että alueelle voitaisiin toteuttaa useita kymme-
niä omakotitontteja, joista valtaosa kunnan omistamalle 
maalle. Kunnan omistamalle maalle asumiseen kaavoitet-
tavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke rajautuu alueen länsiosassa ns. keskusmetsään, 
jonka virkistysverkostoon hankkeen alueelta kehitetään 
yhteysvalmiuksia. 

Alueelle on laadittu osayleiskaavoituksen yhteydessä 
luontoselvitys, jota tarkennetaan tarvittaessa.

4
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Hanke sijaitsee kuntakeskustan pohjoisosassa noin kol-
men kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustas-
ta. Alue on tällä hetkellä rakentamaton, mutta toteu-
tuessaan uusi asuntoalue tulee tukeutumaan etupäässä 
kuntakeskuksen palveluihin sekä osin myös Jorvaksen 
alueelle syntyviin palveluihin. Kunta on hankkinut omis-
tukseensa merkittävän osan alueesta.

Suunnittelun lähtökohtana on Kuntakeskuksen 1. vai-
heen osayleiskaavan maankäyttö, joka on pientaloval-
taista asumista. Louhosrinteen asuntoalue toteutetaan 
vaiheittain ja sen ensimmäinen rakennusvaihe on Kil-
linmäen asuntoalue Vanhan Rantatien äärellä. Kyseisen 
asuntoalueen kautta on tarkoitus toteuttaa uusi katu 
Louhosrinteen alueelle. Se toimii osana niin ikään vai-
heittain toteutettavaa kehämäistä katuyhteyttä Jorvak-

sesta Gesterbyn alueelle. Tämä hanke sijoittuu kadun 
eteläpuoleiselle alueelle. Katu on istutettava maastoon 
ja maisemaan taiten, lisäksi kävelyn ja pyöräilyn yhte-
yksien kadun alittavat kohdat on toteutettava mah-
dollistamaan Keskusmetsän kautta toteutettavat reitit 
mm. kuntakeskuksesta Masalaan ja Jorvakseen. Uuden 
kadun kautta pyritään ohjaamaan merkittävä määrä 
ajoneuvoliikennettä kuntakeskuksen pohjoisilta asun-
toalueita Jorvaksen eritasoliittymään Länsiväylällä.

Asuntoalueen rakentamista on ohjattava siten, että uu-
disrakentaminen istuu olemassa olevaan maisemaan 
ja alueen topografiaan. Alueelta on toteutettava hyvät 
kevyen liikenteen yhteydet kuntakeskuksen liikealueel-
le ja Jokirinteen oppimiskeskukseen. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Louhosrinne I – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Louhosrinne I – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI
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Hankkeen strategisuus

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavassa osoitetaan 
alueen maankäyttö. Mikäli alueelle toteutetaan merkittä-
vä määrä asuinrakentamista, edistää se kunnan MAL-sopi-
muksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on saavutettavuudeltaan haasteellinen, sillä esi-
merkiksi ajoneuvoyhteys Länsiväylälle ohjautuu tällä het-
kellä Kirkkonummen liikekeskuksen läpi. Tosin Kuntakes-
kuksen 2. vaiheen osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu 
sujuvampi ajoneuvoyhteys, joka kytkeytyy Kuntakeskuk-
sen 2. vaiheen osayleiskaavan ns. kehäyhteyteen, joka 
johtaa tulevaisuudessa liikennettä Myllykylästä Jorvaksen 
suuntaan ja edelleen Länsiväylälle (kantatie 51). 

Kunnallistekniset verkostot sijaitsevat alueen lähituntu-
massa. Paikoin maasto-olosuhteiden takia mm. katura-
kentaminen edellyttää laadukasta suunnittelua. Joukko-
liikenteen palvelutaso on alueella kohtuullinen / heikko. 
Volsintien bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle to-
teutettavat asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat 
kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 

Hanke ei ole elinkeinopoliittinen lukuun ottamatta mah-
dollisen Meikon luontokeskuksen toteuttamista. Uudet 
asukkaat vaikuttavat kuitenkin myönteisesti palvelujen 
monipuolistumiseen Kirkkonummen liikekeskuksessa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja merkittävät koh-
teet, kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, 
osoitetaan suojeltaviksi. Uudenmaan maakuntakaavassa 
alueen pohjoispuolitse on osoitettu viheryhteystarve, joka 
saattaa vaikuttaa alueen suunnitteluun. Alueen virkistys-
yhteyksiä parannetaan erityisesti Meikon luonnonsuoje-
lualueen suuntaan. Ne lisäävät alueella sekä sen lähiympä-
ristössä asuvien ihmisten virkistyspalveluja merkittävästi.

Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja sisältä-
vien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa. Lisäksi alueelle 
tullaan sijoittamaa mm. asukkaita palveleva leikkikenttä. 

4
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Hanke sijaitsee Myllykylässä, Volsintien ja Meikon luon-
nonsuojelualueen välisellä vyöhykkeellä noin kolmen 
kilometrin etäisyydellä Kirkkonummen liikekeskustasta 
pohjoiseen.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmiste-
luaineistosta eli kaavaluonnoksesta (ytl 19.11.2015, § 
78) ilmenee alueen tavoiteltu maankäyttö: alueelle on 
suunnitteilla uusi pientalovaltainen asuntoalue. Uudis-
rakentaminen sijoittuu etupäässä kunnan omistamalle 
alueelle. Aineiston nähtävillä olon jälkeen on laadittu 
osayleiskaavaan liittyviä selvityksiä ja yleissuunnitel-
mia sekä saatu palaute Natura-tarvearviosta.

Liikenteen järjestäminen ja sujuvien kulkuyhteyksien 
järjestäminen Volsintielle ja sen bussipysäkeille ovat 
alueen suunnittelun keskiössä. Meikon luonnonsuo-
jelualueella vierailevien määrä lähentelee 20 000 raja-

pyykkiä (arvio v. 2020) ja tavoitteena on saada sekä ny-
kyistä useampi vierailija että nykyiset ja uudet asukkaat 
käyttämään joko polkupyörää tai bussiliikennettä. Tosin 
bussilinja liikennöi tällä hetkellä ainoastaan Volsintietä 
myöten, jonka varteen on toteutettu vuonna 2020 uusi 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys. Suunnitellun asuntoalueen 
saavutettavuus on haaste ajoneuvo- ja joukkoliiken-
teelle, sillä vasta pitkän aikavälin kuluttua toteutetaan 
tieyhteys kuntakeskuksen pohjoispuolitse Gesterbystä 
Jorvaksen suuntaan ja edelleen Länsiväylälle. 

Hanke edellyttää Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleis-
kaavan lainvoimaisuutta siten, että siinä on osoitettu 
uusi asuntoalue Myllykylään. Osayleiskaavatyön yhtey-
dessä laaditut selvitykset ja yleissuunnitelma palvelevat 
myös uuden asuntoalueen suunnittelua.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Myllytorppa – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Myllytorppa – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

KESKINEN KIRKKONUMMI
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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan pohjois-
puolella, keskeisellä paikalla Överbyntien varrella rajoit-
tuen Pappilanmäen kävelyn ja pyöräilyn yhteyteen. Se 
käsittää seurakuntatalon korttelin siihen liittyvine mui-
ne toimintoineen sekä osan Pappilantien pohjoispuolei-
sesta asuinkorttelista. Molempien korttelien rakennuk-
set ovat seurakuntayhtymän käytössä. Seurakuntatalo 
on arkkitehtonisesti merkittävä ja sen suojeluarvot on 
otettava huomioon suunnittelussa.

Ensisijaisena kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa 
rakentamista osoittamalla uusia asuinkerrostaloja seu-
rakuntakeskuksen kortteliin sekä pientalovaltaista asu-
mista pohjoispuoleiseen kortteliin. Ajoneuvoliikenne on 

tarkoitus järjestää molempiin kortteleihin nykyisten 
katujen kautta. Pysäköinti järjestetään yhdyskuntatek-
niikan lautakunnan 19.1.2017 (§ 5) hyväksymän auto-
paikkamitoituksen mukaisena.

Korttelien rakentamistavan on oltava sopusoinnussa 
etenkin seurakuntakeskuksen sekä lähialueen muun 
rakennuskannan kanssa kuten alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevan vanhan pappilan pihapiirin 
kanssa. Niin ikään pysäköinti on ratkaistava kaupun-
kikuvan ehdoilla. Korttelin maankäytön muutoksen 
myötä alueen ilme muuttuu tuntuvasti. Korttelin tulee 
olla yhteensopiva voimassa olevan asemakaavaan lä-
hiympäristö- ja rakentamistapaohjeen kanssa.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskusen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Pappilanmäenpuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pappilanmäenpuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueelle 
toteutettava asuinrakentaminen edistää kunnan MAL-ta-
voitteen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten 
verkostojen alueella. Hanke ei esimerkiksi edellytä juuri 
lainkaan uutta katurakentamista ja se sijaitsee hyvin saa-
vutettavalla alueella. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä mm. läheisen Kirkkonummen matkakeskuksen 
takia. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan olemassa olevien korttelien alueille 
eikä se siten vaaranna olemassa olevia yhteyksiä alueella. 
Hankkeen maankäyttötavoitteet on yhteen sovitettava 
hyvän kaupunkikuvan varmistamiseksi. Nykyisen seura-
kuntakeskuksen mahdollinen suojelu arvioidaan kaavoi-
tuksessa.

4
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksessa, lii-
kekeskustan pohjoispuolella ja koskee Rajanotkontien 
varrella olevaa ikäihmisten palvelutalokorttelia ja ruot-
sinkielisen päiväkodin korttelia sekä Rajakummunpuis-
ton ja osan Rajakummuntietä siltä osin kuin se on voi-
massa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisen tien 
alueeksi. Puistoalueen maanalaisen tilan tarpeellisuus 
selvitetään, mutta mitä ilmeisimmin sille ei ole tarvet-
ta. Suunnittelualue voi käsittää myös puiston pohjois-
puoleisen kerrostalokorttelin. Niin ikään kaavoituksen 
yhteydessä selvitetään puistoalueen alla osoitetun vä-
estösuojan tarve. 

Palvelukeskuskorttelin länsipuoliset yksikerroksiset 
asuinrakennukset sekä päiväkoti puretaan. Purettavien 
asuinrakennusten tilalle on tarkoitus sijoittaa asuin-
kerrostalorakentamista. Uuden asumisen soveltuvuus 
ikäihmisten tarpeisiin otetaan suunnittelussa huo-
mioon. Vastaavasti päiväkodin alueelle tutkitaan pal-
velujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman yri-
tystoiminnan sijoittumisen lisäksi asuntorakentamista.

Uudisrakentaminen palvelukorttelissa on oltava sopu-
soinnussa sekä palvelukeskuksen rakentamistavan ja 
lähiympäristön kanssa. Sama koskee päiväkodin pai-
kalle sijoitettavaa uutta toimintaa, joka ei saa aiheut-
taa merkittävästi lisääntyvää liikennettä alueella. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Rajanotkontie – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

RAJANOTKONTIE

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Rajanotkontie – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueelle 
toteutettava asuinrakentaminen edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten 
verkostojen alueella. Hanke ei esimerkiksi edellytä uutta 
katurakentamista. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä, lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Lindalintiellä 
ja Överbyntiellä pisimmillään 400 m etäisyydellä.  Kirkko-
nummen matkakeskus sijaitsee noin kilometrin etäisyy-
dellä alueesta. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista. Kaavoituksen aikana selvi-
tetään myös yritystilojen sijoittumista alueelle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan ensisijaisesti olemassa olevien kort-
telien alueille eikä se siten vaaranna olemassa olevia 
yhteyksiä alueella. Puiston kehittämistä asukaslähtöisesti 
tutkitaan. 

4
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 74). 
Hanke sijaitsee Pikkalanlahdella Kantvikin tuntumassa 
ja rajautuu Siuntion kuntaan. 

Kaavan muutos ja laajennus räätälöidään alueen yritys-
ten tarpeiden mukaiseksi ja tarvittaessa alueelle kaavoi-
tetaan uusia yritystontteja. Pikkalanlahden ja Kantvikin 
yritysalueiden välissä sijaitseva Båtvikin alue, jonka 
maankäyttö ratkaistaan myöhemmin, on maisemal-
taan ja luonto-olosuhteiltaan erityislaatuinen, niinpä 
ne on otettava huomioon suunnittelussa, jotta alueen 
maisema ja luontoarvot säilyvät. Kantvikin kehitysku-
vasta 2040 ilmenee, että Båtvikin alue on rakennettua 
kulttuuriympäristöä, jolla sijaitsee työpaikka-alueita. 
Alueelle on osoitettu myös uutta asumista ja uimapaik-
ka. Tavoitteena on luonnonmukaisen merimaiseman 
säilyttäminen Båtvikin alueella. 

Hankkeeseen sisältyy liikennesuunnittelua kuten 
uuden liikenneyhteyden toteuttamiseen suunnitte-
lualueelta Vuohimäen eritasoliittymään yhteensopi-
viksi kantatien 51 (Länsiväylä) aluevaraussuunnitelman 
kanssa sekä suunnittelualueen läpi suunniteltava lii-
kenneyhteys yhdistämään kuntien tieverkot toisiinsa. 
Uudet yhteydet palvelisivat etenkin Pikkalanlahden 
alueen nykyisiä yrityksiä ja sinne sijoittuvia uusia toimi-
joita sekä Kantvikin ja Siuntion asukkaita. Maankäytön 
suunnittelussa on otettava huomioon myös riistan kul-
kuyhteydet alueella, mikä takia alueen luontoselvitys 
on laadittu. Länsiväylän ja yritysalueen välinen metsä 
ja vesialtaan lähiympäristö varataan ulkoiluun. Hank-
keessa otetaan kantaa myös mm. olemassa olevien 
teollisuusrakennusten suojeluun.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Pikkalanlahti– asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PIKKALANLAHTI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pikkalanlahti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Tavoitteena on johtaa Pikkalan ja Kantvikin yritysalueiden 
joukko- ja raskas liikenne Länsiväylälle Kirkkonummen 
yleiskaavan 2020 periaatteiden mukaisesti järjestämällä 
sujuva väylä alueiden pohjoispuolitse Länsiväylälle. Kun-
tien vesihuollot yhdistetään toisiinsa rakentamalla alueen 
läpi uusi runkolinja, joka palvelee myös alueen yrityksiä.

Kunnan on toiminnallaan edistettävä uuden eritasoriste-
yksen saamista Länsiväylälle, vaikkei hankkeen toteut-
tamisajankohta liene lähitulevaisuudessa. Eritasoristeys 
palvelisi yritysten raskasta liikennettä, mutta myös Kan-
tvikin asukkaita.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, tosin työpaikka-alueen laajentaminen 
sekä liikenneyhteyksien parantaminen ja muu rakentami-
nen edellyttävät mittavia kunnallisteknisiä investointeja. 

Alueen saavutettavuus on tällä hetkellä vain kohtuullinen, 
mutta kunnanrajan yli toteutettava liikenneyhteys pal-
velee myös joukkoliikennettä kuten myös uusi tieyhteys 
Länsiväylältä suunnittelualueelle ja Kantvikiin. Hankkeen 
myötä alueelle sijoittuvat uudet yritykset edellyttävät lii-
kenneyhteyksien parantamista edistäen myös Vuohimä-
enportin eritasoristeyksen toteuttamista Länsiväylällä.  

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen ja painotukseltaan elinkeinopoliit-
tinen. Se varmentaa ja mahdollisten uusien yritystilojen 
toteutumisen myötä vahvistaa kunnan työpaikkaomava-
raisuutta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen luontoselvitys on laadittu. Maankäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava, että alueen läpi kulkeva riistaeläin-
ten kulkuyhteys säilyy toimivana. Edellä mainittu kulkuyh-
teys monipuolistaa myös kuntalaisten virkistysyhteyksiä.

4
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Hanke sijaitsee Strömsbyssä, Kantvikin keskustan ete-
läpuolella, noin kahden kilometrin etäisyydellä. Kunta-
keskukseen on etäisyyttä hieman yli viisi kilometriä.

Alue sijoittuu merenrannan ja Strömsbyn teollisuus-
alueen väliselle rantavyöhykkeelle, jolle on toteutunut 
väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympärivuotisia asuin-
rakennuksia. Lukuun ottamatta rannan läheisyyttä, 
merkittävä osa alueesta on rakentamatonta, virkistys-
käytössä olevaa metsäaluetta. Alueella sijaitseva Kasa-
bergetin muinainen hautakiviröykkiö on suojeltu. 

Tavoitteena on toteuttaa Kantvikinrannan ja Prikiran-
nan eteläpuolelle merellisen virkistysalueen yhteyteen 
korkea¬laatuista asuntorakentamista siten, että alueen 
virkistysarvot säilyvät. 

Rantavyöhyke on Strömsbyn merenrannan huvila-asu-
tuksen muodostamaan kulttuuriympäristön alueko-
konaisuuteen, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen 
edellyttää maankäytön yhteensovittamista alueen 
kulttuuri- ja maisema-arvojen kanssa. 

Kantvikin kehityskuvassa Strömsbyn rantavyöhykeelle 
on merkitty rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi vir-
kistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita, kuten 
uimapaikka ja veneenlaskuramppi.

Tavoitteena on johtaa uusi bussivuoro Jollarannan lä-
heisyyteen pohjoispuoleisten Kantvikinrannan ja Pri-
kirannan asuntoalueiden kautta siinä vaiheessa, kun 
em. alueilla on riittävä väestömäärä. Jollarannan kaava 
voidaan hyväksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lain-
voimaiseksi.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Jollaranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

JOLLARANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Jollaranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jollarannan maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää Kantvikin osayleis-
kaavan tultua lainvoimaiseksi. Muutoin hanke on seudun 
ja kunnan strategioiden sekä valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukainen. Alueelle toteutetaan asuin-
rakentamista ja se edistää kunnan MAL-tavoitteiden to-
teutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien tai sen lähialueelle toteu-
tuvien kunnallisteknisten verkostojen läheisyydessä. Tosin 
alueen saavutettavuus on tällä hetkellä kohtalainen ja 
hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnallisteknistä ra-
kentamista. Hanke on kuitenkin kohtuullisin kustannuksin 
liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja liikenneverk-
koon. Joukkoliikenteen palvelutason on kohtalainen. Kan-
tvikin alueen kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen 
palvelutasoa on tavoitteena parantaa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle 
mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä ja kulttuurihistoriallisia arvo-
ja ja se liittyy kiinteästi Kasabergetin virkistysalueeseen. 
Alueen suunnittelussa on huomioitava ranta-alueen po-
tentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys on laadittu. Maankäytön suunnit-
telussa on turvattava Kasabergetin paikallisesti erittäin 
arvokkaan elinympäristön ja muinaismuistokohteen säily-
minen. Lisäksi alueelle johtavat sekä sen läpi kulkevat riis-
taeläinten kulkuyhteydet on säilytettävä toimivina. Edellä 
esitetyt asiat ja alueelle toteutettavat kulkuyhteydet mo-
nipuolistavat myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.

4
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Hanke sijaitsee Masalan taajaman länsipuolella, Sepän-
kyläntien eteläpuolella rajoittuen urheilupuistoon sekä 
Keskusmetsän alueeseen. Uusi maankäyttö on pienta-
lovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan 
ja kuntakeskuksen palveluihin. Hanke vahvistaa Masa-
lan keskustan kehittymistä. Lähimmät koulut sekä suo-
men- ja ruotsinkieliset päiväkodit sijaitsevat Masalassa.

Masalan junaseisakkeelle on uudelta asuntoalueelta 
pisimmillään etäisyyttä noin 1,5 kilometriä. Lähin bus-
sipysäkki, josta yhteydet kuntakeskukseen ja Helsingin 
suuntaan, sijaitse noin 750 metrin etäisyydellä. Jouk-
koliikenteen järjestämistä alueelle selvitetään yhteis-
työssä HSL:n kanssa. Alueelta on toteutettava sujuvat 
kulkuyhteydet Masalan keskustaan, läheiseen urhei-
lupuistoon ja bussipysäkeille sekä lähiympäristöön ja 

eritoten Keskusmetsään, jonka käyttäjille varataan 
alueelta pysäköintipaikka. Myös alueen läheisyydes-
sä sijaitseva kunnallistekniikka on otettava huomioon 
maankäytössä kuten myös selvitetyt luontoarvot. 

Tärkeä tavoite on alueen laadukas toteuttaminen 
omaleimaisesti. Se koskee mm. rakennusten arkkiteh-
tuuria ja ympäristörakentamista. Hankkeen suunnitte-
lussa on määrä hyödyntää mahdollisuuksia toteuttaa 
mm. ryhmärakentamista sekä puurakentamista. Vi-
reillä olevassa Masalan osayleiskaavassa todennetaan 
alueen tavoiteltu maankäyttö. Kaava voidaan hyväk-
syä vasta Masalan osayleiskaavan tultua lainvoimai-
seksi. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Kettukorpi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

KETTUKORPI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Kettukorpi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien liikennejärjestelyjen parantamisen ensim-
mäinen vaihe (sis. Sepänkyläntien ja Sundsbergintien 
risteysalueet) on valmistunut vuonna 2019. Myös uuden 
kävelyn ja pyöräilyn yhteyden (n. 8 km) rakentamispaine 
Masalasta kuntakeskukseen Sepänkyläntien ja Gesterby-
ntien kautta kasvaa alueen toteuttamisen seurauksena. 
Kunnan on lisäksi edistettävä Kehä III:n ja Sundsberginti-
en eritasoliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä Masalan 
alueen hallitsematon kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin 
toimivuusongelmiin.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Hanke 
edellyttää Kirkkonummen yleiskaavan 2020 muuttamista. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntumas-
sa, on hankkeen toteuttaminen suuri kustannus etenkin, 
jos myös muuta verkostoa on parannettava. Myös päivä-
kotien ja lähikoulujen valmius vastaanottaa lapset on sel-
vitettävä.

Sepänkyläntie rakentaminen kaduksi toteutuu Mustikka-
rinteen asemakaavassa: ajoneuvoliikenneväylän rinnalle 
on rakennettava noin kilometrin pituinen yhteys kävelijöil-
le ja pyöräilijöille. Sepänkyläntiellä joukkoliikenteen palve-
lutaso on huono eikä uutta bussivuoroa ole suunnitteilla, 
mutta Sundsbergintien bussipysäkki on 
kävelyetäisyydellä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu kunnan omistamille maille. Vaikka hanke 
ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan myön-
teinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta Masalan 
keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Mikäli alueelle 
toteutetaan yritystontteja, syntyy alueen myös 
työpaikkoja.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot on selvitetty: alueella on laajahko liito-ora-
vien liikkumiseen varattava alue. Muutoin suunnittelun 
pääpaino on alueen laadukkaassa toteuttamisessa.

4
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ytl 
27.2.2020, § 30) mahdollistaa suuren datakeskuksen 
(100 MW) sijoittumisen Kirkkonummelle ja kaavan val-
misteluaineisto on ollut nähtävillä (ytl 28.5.2020, § 59). 
Hanke toteutetaan Masalan ja Sarvvikin taajamien väli-
selle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sund-
sbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee seudullisesti ja 
liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Runko-
bussilinja kulkee Sundsbergintiellä alueen välittömässä 
läheisyydessä ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet 
mm. Masalaan, kuntakeskukseen ja pääkaupunkiseu-
dulle. 

Hanke on elinkeino- ja ilmastopoliittinen. HINKU-kun-
tana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään 
hiilijalanjälkeään. Suuren datakeskuksen hukkalämpö 

johdetaan kaukolämpöverkkoon. Syntyvä lämpöener-
gia on päästötöntä, koska myös itse keskuksen on 
määrä käyttää päästötöntä energiaa.  

Hankkeen päätavoite on laatia asemakaava, joka mah-
dollistaa suuren datakeskuksen vaiheittaisen rakenta-
misen sekä sen toimintaan kytkeytyville yrityksille mo-
nipuoliset toimitilat. Suunnittelussa selvitetään myös 
läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kyt-
keytymistä alueeseen. Käyttäjälähtöisten yritystilojen 
toteuttamisen rinnalla liikenteen sujuva järjestäminen 
ovat suunnittelun keskeisiä haasteita kuten myös toi-
minnan aiheuttama vaikutusarviointi. Niin ikään suun-
nittelussa otetaan huomioon mm. virkistysyhteydet, 
alueen maisema- ja luontoarvot sekä turvataan aluetta 
sivuavan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kul-
kuyhteyden säilyminen.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Kolabacken – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suuren datakeskuksen hukkalämpö voidaan määritellä 
päästöttömäksi, mikäli sen käyttämä energia on pääs-
tötöntä. Muutoinkin hankkeen toiminnan on oltava hiili-
jalanjäljeltään matalaa: katot voidaan varustaa aurinko-
paneelein ja rakentamisessa on mahdollista hyödyntää 
teknologiainnovaatioita. 
 
Kaavoitettavalle alueelle johtavan tien ja Sundsbergin-
tien risteysalueen yleissuunnittelu kuten tavanomainen 
kunnallistekninen yleissuunnittelu tehdään kaavoituksen 
yhteydessä. Lisäksi on perusteltua laatia Sundsbergintien 
länsipuolta koskeva alustava suunnitelma tievarren tule-
vasta maankäytöstä. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kauko-
lämpöverkkoon johdetulla suuren datakeskuksen hukka-
lämmöllä voidaan lämmittää jopa 80 000 kotitaloutta.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke edellyttää datakeskuksen yhteyteen toteutetta-
van sähköaseman ja sinne johdettavan maakaapelin Es-
poosta. Olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen 
lähialueella suurelle datakeskukselle on oivat toteuttami-
sedellytykset. Sijaintinsa ansiosta alue on hyvin saavutet-
tava ja sen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu ensisijaisesti kaavoitusaloitteen tehneen 
tahon omistamalle maalle. Taloudelliselta vaikuttavuu-
deltaan suuri datakeskus on merkittävä ja sen myötä arvi-
oidaan syntyvän 100-300 työpaikkaa sekä välillisesti jopa 
tuhat. Keskuksen yhteyteen kaavoitetaan toimintaa pal-
velevaa yritystoimitilaa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Suunnittelussa alueen maisema- ja luontoarvot selvite-
tään sekä turvataan seudullisesti merkittävän riistaeläin-
ten kulkuyhteyden säilyminen alueen länsiosassa. Niin 
ikään alueen läpi järjestettävät virkistysyhteydet selvite-
tään kuten myös liikennejärjestelyt sekä tarvittavat muut 
yhteydet lähialueelle. Suunnittelussa alueen toteutuksen 
vaikutukset ja esimerkiksi rakennusten näkyvyys ympäris-
tössä selvitetään.

4

KOLABACKEN

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Kolabacken – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta69 70



Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueelle 
toteutettava asuinrakentaminen edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista. Toisaalta asemanseutujen tiivis-
täminen on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla alueella, tosin alue ei ole 
kunnallisteknisten verkostojen piirissä, mutta ne sijaitse-
vat alueen lähituntumassa. Paikoin maasto-olosuhteiden 
takia mm. katurakentaminen ja hulevesien käsittely edel-
lyttää laadukasta toteuttamista. Alueen täydennysraken-
taminen edellyttää merkittäviä kunnallisteknisiä inves-
tointeja. Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella hyvä: 
Jorvaksen junaseisake ja Vanhan Rantatien bussipysäkit 
ovat kävelyetäisyydellä. HSL:n johdolla tutkitaan bussirei-
tin ohjaamista Kvisintietä myöten.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle 
asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle joko 
myynti- tai vuokratuloja. Myös alueenyksityisomistukses-
sa oleville kiinteistöille on soitettu merkittävä määrä uutta 
rakennusoikeutta. Olemassa olevien maatilojen toiminta-
edellytykset turvataan. Uudet asukkaat vaikuttavat kui-
tenkin myönteisesti palvelujen monipuolistumiseen kun-
nassa. Hanke ei ole elinkeinopoliittinen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja merkittävät kohteet 
osoitetaan kaavakartalla. Uudenmaan maakuntakaavassa 
alueen pohjoisosaan on osoitettu viheryhteystarve, joka 
huomioidaan suunnittelussa. Alueen virkistysyhteyksiä 
parannetaan erityisesti Keskusmetsän yleissuunnitelman 
mukaisesti laajoille yhtenäisille virkistysalueille. Niin ikään 
alueen itäosaan toteutettava uusi puistoalue lisää asukkai-
den virkistysmahdollisuuksia merkittävästi.

Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja sisältä-
vien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa. 

4
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 45). 
Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kun-
takeskuksen ja Masalan välisellä vyöhykkeellä, parin 
kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään. Niin 
ikää alueelta on etäisyyttä pari kilometriä alueen länsi-
puolella sijaitsevalle Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 
51) liittymälle. Alueen laajuus on lähes 130 hehtaaria. 
Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja. 
Pienmaanomistajien hallinnassa on noin puolet aluees-
ta. 

Länsi-Jorvaksen kaava valmisteluaineistosta (ytl 
22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta hanke on 
jaettu kahdeksi: Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavahank-
keiksi. 
 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Jorvaksen ase-
manseudun lähialueen maankäyttöä. Pientalovaltai-
nen täydennysrakentaminen käsittää myös olemassa 
olevaan rakenteeseen liittyvät uudet asumisen alueet 
mahdollistaen kodit noin 500 uudelle asukkaalle. Ta-
voitteena on myös selkeyttää Jorvaksen kyläraken-
netta, toteuttaa uusia virkistysalueita- ja reittejä sekä 
säilyttää suojelemalla tärkeimmät kulttuuriperintö-
kohteet ja alueen viljelymaisemaperinne mm. varaa-
malla paikkoja palstaviljelyalueiksi. Lisäksi mahdollis-
tetaan nykyisten maaseutuelinkeinojen jatkuminen.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Kvis – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Kvis – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ITÄINEN KIRKKONUMMI

§

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
KVIS



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavassa todennetaan 
alueen tavoiteltu käyttötarkoitus. Lisäksi Masalantien 
yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- ja ympäristö-
suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä alueen kehittä-
miselle. Kunnan on edistettävä Masalantien vaiheittaista 
parantamista sekä Kehä III:n ja Sundsbergintien erita-
soliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä Masalan alueen 
hallitsematon kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimi-
vuusongelmiin.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallis¬teknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
uudisrakentaminen edellyttää myös uutta kunnallistek-
niikkaa alueella ja keskeisen sijaintinsa takia esim. julkiset 
ulkotilat on toteutettava laadukkaasti. 

Joukkoliikenteen palvelutason on alueella hyvä, mikä 
edellyttää liityntäpysäköinnin järjestämistä. Meluntorjun-
tatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien aiheuttaman tä-
rinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustannuksiin. Ensisijai-
sesti melua torjutaan sijoittamalla rakennukset estämään 
melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu merkittäviltä osin kunnan omistamalle 
alueelle. Vaikka hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliitti-
nen, on sillä toteutuessaan myönteinen vaikutus kasvavan 
asukasmäärän ansiosta Masalan keskustan palvelujen mo-
nipuolistumiselle. Uusia työpaikkoja syntynee muutamia, 
mikäli Masalantien varren kerrostalojen kivijalkaan toteu-
tetaan liike- ja palvelutilaa. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty. Suunnittelussa pää-
paino on laadukkaan kaupunkikuvan toteutuksessa sekä 
olemassa olevan suojelurakennuksen säilyttämisessä.

4
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§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa Masalantien ja 
rantaradan välisellä alueella juna-aseman välittömässä 
läheisyydessä. Kaavamuutos käsittää kaksi korttelia, 
joiden uudistamista ohjaavat mm. Masalan ja Luoman 
kehityskuva 2040 – kaupunki lähellä luontoa sekä Ma-
salan laatu- ja ympäristösuunnitelma. Niin ikään kun-
nan maankäytön kehityskuvan periaatteet otetaan 
huomioon suunnittelussa.

Kirkkoa vastapäätä Masalantiellä sijaitsevan korttelin 
maankäytön uudistaminen on haaste, koska paikka on 
kaupunkikuvallisesti ja kaupallisesti merkittävä. Keskei-
selle ja näkyvälle paikalle toteutettava rakentaminen 
on oltava korkealaatuista niin arkkitehtuuriltaan kuin 
ympäristörakentamisen osalta. Nykyinen liikerakennus 
on määrä purkaa ja sen paikalle toteutetaan kerrostalo. 
Niin ikään miljöötä rikastuttavan olemassa olevan funk-

kistalon käyttötarkoitus tulisi olla luonteeltaan julkinen 
kytkeytyessään uuteen puistoon. Nykyiset pienkerros-
talot säilyvät ja suunnittelussa tutkitaan lisärakenta-
mismahdollisuutta.

Hankeeseen kuuluu joukkoliikenteen vaihtopaikan eli 
pienimuotoisen matkakeskuksen suunnittelu käsittäen 
myös liityntäpysäköinnin. Näin sujuvan arki tarjoutuu 
asukkaille ja alueen käyttäjille.

Liikenteen toimivuus ja liikennemelu asettavat vaa-
timuksia suunnittelulle. Luoman ja Jorvaksen välinen 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka toimii myös seudul-
lisena pääväylänä (PÄÄVE), linjataan alueen läpi rauta-
tien tuntumassa. on järjestettävä turvalliset ja sujuvat 
kulkuyhteydet lähialueelta.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Ote Masalan laatu- ja ympräistö-
suunnitelmasta

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Masalan asemapuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Masalan asemapuisto – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

MASALAN 
ASEMAPUISTO

€
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§
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (ktl 
15.11.2018, § 146) ilmenee kunnianhimoiset tavoitteet, 
jotka koskevat uudentyyppistä, maanomistajan lan-
seeraamaa ekoälykylä-konseptia. Kaavan valmisteluai-
neisto on ollut nähtävillä (ytl 23.4.2020, § 46).

Pientaloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue si-
jaitsee Masalan taajaman länsipuolella Sepänkylän-
tien pohjoispuolella. Hanke muodostuu ekoälykylästä 
sekä sen läheisestä täydennysrakennettavasta aluees-
ta. Kylään on määrä toteuttaa päiväkoti. Pisimmillään 
etäisyyttä Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle on 
noin 2,5 kilometriä. Alueelta on toteutettava sujuvat 
kulkuyhteydet Masalan keskustaan, urheilupuistoon ja 
lähiympäristöön. Hanke vahvistaa Masalan keskustan 
kehittymistä. 

Maankäytössä on otettava huomioon liikenteen jär-
jestämistavoitteet sekä lähialueen kunnallistekniikka. 
Joukkoliikenteen järjestämistä alueelle selvitetään yh-
teistyössä HSL:n kanssa. 

Ekoälykylän laadukas toteuttaminen omaleimaisesti 
ja kestävästi on haaste ja mahdollisuus. Laadukkaan 
rakennetun ympäristön lisäksi alueella on määrä to-
teuttaa ekologisesti ja ilmastopoliittisesti uusia inno-
vaatioita. Hankkeen suunnittelussa ovat esillä esim. 
asumisen kokeiluluonteisuutta, ryhmärakentaminen 
sekä asukkaille tarjottavat hiilijalanjäljeltään tehok-
kaat energiaratkaisut ja liikkumistavat. Vireillä olevas-
sa Masalan osayleiskaavassa todennetaan hankkeen 
tavoiteltu maankäyttö. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Mustikkarinne – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

MUSTIKKARINNE

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Mustikkarinne – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien liikennejärjestelyjen parantamisen ensim-
mäinen vaihe (sis. Sepänkyläntien ja Sundsbergintien ris-
teysalueet) on valmistunut. Kunnan on lisäksi edistettävä 
Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän toteutta-
misvalmiuksia, sillä Masalan alueen hallitsematon kasvu 
voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuusongelmiin. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uuden-
maan maakuntakaavassa alue on osoitettu mm. taajama-
toimintojen reservialueeksi. Mikäli alueelle toteutetaan 
merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää se kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntu-
massa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus etenkin, 
koska myös nykyverkostoa on parannettava. Pääväylän 
(Sepänkyläntie) varteen on rakennettava noin kilometri 
kevytliikenneväylää, lisäksi siitä tulee kunnan katu. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masa-
lan osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys on toteutet-
tu. Junaseisake sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä alueesta. 
Sundsbergintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin 
suunnan bussipysäkki. Lähikoulujen valmius vastaanottaa 
uusia oppilaita on selvitettävä, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamille maille. Vaikka 
hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Mikäli 
päiväkoti sekä uusia liike- ja palvelutontteja kaavoitetaan, 
kasvaa alueen työpaikkojen määrä nykyisestä.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot on selvitetty: alueen läpi kulkee mm. ekolo-
ginen yhteys. Muutoin suunnittelun pääpaino on alueen 
laadukkaassa toteuttamisessa, myös suojelurakennukset 
säilytetään.

4



Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

Osa uudesta asuinrakentamisesta sijaitsee Kirkkonum-
men yleiskaavan 2020 maa- ja metsätalousalueella. Poik-
keaminen yleiskaavasta on perusteltavissa, jotta Jorvak-
sen junaseisakkeen käyttäjämäärä kasvaisi. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla alueella. Alue on osin kun-
nallisteknisten verkostojen piirissä ja täydennysrakenta-
misalueet sijaitsevat niiden lähituntumassa. Paikoin maas-
to-olosuhteiden takia mm. katurakentaminen edellyttää 
laadukasta toteutusta. Alueen täydennysrakentaminen 
edellyttää merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja. 
Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella hyvä: Jorvaksen 
junaseisake ja Vanhan Rantatien bussipysäkit ovat käve-
lyetäisyydellä. Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle 
maalle, jolle mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoi-
tettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole elinkeinopoliittinen, vaikka alueelle on tavoit-
teena sijoittaa myös tilaa yrityksille ja palveluille. Uudet 
asukkaat vaikuttavat kuitenkin myönteisesti palvelujen 
monipuolistumiseen kunnassa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja merkittävät koh-
teet osoitetaan suojeltaviksi. Maakuntakaavassa alueen 
pohjoisosaan on osoitettu viheryhteystarve, joka huomi-
oidaan suunnittelussa. Virkistysyhteyksiä parannetaan eri-
tyisesti ns. keskusmetsän laajoille yhte-näisille virkistys-
alueille. Alueen länsiosaan, pääsoin Kvisin kaavahankkeen 
puolelle toteutettava uusi puistoalue lisää alueella ja sen 
lähivaikutusalueella asuvien ihmisten virkistyspalveluja 
merkittävästi.

Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja sisältä-
vien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa. 

4
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 
44). Länsi-Jorvaksen kaavan valmisteluaineistosta (ytl 
22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta hanke on 
jaettu kahdeksi: Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin kaavoik-
si. Kaavaehdotus on käsitelty kunnanhallituksessa 
XX.XX.2020 (§ XXX) ja seuraavaksi se etenee hyväksy-
miskäsittelyyn.

Jorvas junaseisakkeineen sijaitsee rantaradan varressa 
Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välisellä 
vyöhykkeellä sijaiten noin kolme kilometrin etäisyydel-
lä kuntakeskuksesta itään ja Masalasta keskustasta pa-
risen kilometriä etelään. Uudistunut seisake valmistuu 
vuonna 2021. Ajoneuvoliikenne soljuu sujuvasi suunnit-
telualueen läheisen eritasoliittymän kautta Länsiväyläl-
le, josta moottoritie johtaa niin kuntakeskukseen kuin 
Helsingin keskustaan sekä edelleen Kehä III myöten 
idän suuntaan.

Rantaradan pohjoispuolella sijaitsevan suunnitte-
lualueen laajuus on lähes 160 hehtaaria ja se ulottuu 
poihjoisosaltaan Keskusmetsän alueelle. Kirkkonum-
men kunta on alueen suurin yksittäinen maanomistaja. 
Pienmaanomistajien hallinnassa on kuitenkin yli puolet 
alueesta. 

Maankäytön tavoitteena on tehostaa Jorvaksen ase-
manseudun lähialueen maankäyttöä kaavoittamalla 
asuntoja noin 500 uudelle asukkaalle, selkeyttää Jor-
vaksen alueen yhdyskuntarakennetta ja virkistysreit-
tejä sekä säilyttää suojelemalla tärkeimmät kulttuu-
riperintökohteet. Jorvaksen junaseisake ja Vanhan 
Rantatien bussipysäkit ovat alueelta kävelyetäisyy-
dellä. Vuonna 2018 laaditaan kaavahanketta edistävät 
yleissuunnitelmat.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus
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Pohjois-Jorvas – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Lähitulevaisuudessa, 2020-luvun alkupuolella toteutuva 
Kivenlahden metroasema sijaitsee muutaman kilometrin 
etäisyydellä Sarvvikin asuntoalueen itäisimmistä osista. 
Se tullee vaikuttamaan myönteisesti alueen toteuttami-
seen. Kunnan on huolehdittava Sarvvikin asuntoalueen 
rakentamisen edetessä bussivuorojen riittävyydestä Sar-
vvikin puistotiellä.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Sen kaut-
ta Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttö päivittyy. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumis-
ta. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
tavoiteltu merkittävä rakentamisen määrä edellyttänee 
kunnallistekniikan kapasiteetin parantamista tai uuden ra-
kentamista. Uutta katurakentamista tullee vähäisesti, jos 
lainkaan. Alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä / 
kohtalainen.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole elinkeinopoliittinen, koska 
uusia työpaikkoja ei ole tulossa alueelle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty, mutta ainakin osa 
hankkeen rakennuksista näkyy hyvin Sarvvikin puistotiel-
le, mikä edellyttää rakentamistavan laadullista ohjaamis-
ta. 

4

Hanke sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarvvikin asun-
toalueella välittömästi Länsiväylän eteläpuolella. Ase-
makaavan muutos koskee viittä korttelia sekä niihin 
liittyvää virkistysaluetta. Läheisen, tosin pienehkön 
pienvenesataman toiminnot palvelevat myös alueelle 
muuttavia uusia asukkaita. 

Koska Sarvvikinportin asemakaava mahdollistaa lä-
hikaupan toteuttamisen Länsiväylän eritasoliittymän 
tuntumaan, saavutettavuudeltaan hyvällä paikalla, 
niin Sarvvikintien lähikauppakortteli muutetaan asu-
miseen. Suunnittelualueen näkyyessähyvin Sarvvikin 
puistotielle on alueen toteuttamistavalla suuri vaikutus 
asuntoalueen ilmeeseen. Ympäristöön sopivan ratkaisu 
edellyttää rakentamisen ohjaamista. Tavoitteena on 
toteuttaa alueelle riittävän tehokasta rakentamista ja 

monipuolista asuntotuotantoa sopien merelliseen mai-
semaan ja metron vaikutusalueelle. Alueeseen kuuluu 
myös Espoonlahden rantavyöhyke, jolla rakentamisen 
tehostamista tutkitaan.

Vaikka alue tukeutuu Masalan, kuntakeskuksen ja Es-
poon palveluihin, on hanke myönteinen Sarvvikin ke-
hittämisen näkökulmasta, sillä se edistää palvelujen si-
joittumista alueelle. Alueen välittömässä läheisyydessä 
toimii päiväkoti, lisäksi Sarv¬vikiin suun¬nitellaan to-
teutettavaksi oppimiskeskus. Hankkeen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee niin ikään Sarfvikin golfkenttä.

KIRKKONUMMEN KUNTA
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen maankäytössä otetaan huomioon Kehä III:n 
tiesuunnitelma (muutos), joka käsittää mm. kaksi eritaso-
liittymää sekä alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä. Vireillä 
olevassa Masalan osayleiskaavassa alueen maankäyttö 
todennetaan.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Masalan keskustan kehittymistä. Alueen tehokas rakenta-
minen perustuu mm. MAL 2019 -suunnitelmaan ja junasei-
sakkeen läheisyyteen. Merkittävä määrä uutta asuinraken-
tamista edistää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on Sundetin ylittävän ajoneuvoliikenteen sillan sekä 
maaston ja maaperän haasteellisuuden johdosta kunnal-
listekniseltä toteutukseltaan kallis. Luontoarvot asettavat 
hulevesien käsittelylle haasteita. Hanke sijaitsee kuitenkin 
olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen tutumas-
sa sekä hyvin saavutettavalla alueella. Alueen joukkolii-
kenteen palvelutaso on hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeinopo-
liittinen, vaikka alueella on hotellitoimintaa, jota myös on 
tarkoitus laajentaa. Päätös Geodeettisen laitoksen (nykyi-
nen Paikkatietokeskus CGI) siirtämisestä pääkaupunki-
seudulle on tehty. Uusi maankäyttö tuo enimmillään uusia 
työpaikkoja kuitenkin vain joitain kymmeniä. Uusilla asuk-
kailla on myönteinen vaikutus Masalan keskukselle ja sen 
palvelujen monipuolistumiselle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja Espoonlahden lin-
tuvesialuetta koskeva Natura-arviointi on laadittu. Suoje-
luarvoja sisältävät luontoalueet säilytetään. Merenrannan 
virkistyskäytölle tullee rajoituksia yhteen sovittamalla toi-
minta Espoonlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelman kanssa. Alueen suojelurakennukset säilytetään. 
Lisäksi osa alueesta on luokiteltu kulttuuriympäristön 
aluekokonaisuudeksi, mikä otetaan huomioon alueen to-
teuttamisessa. 

4

havainnekuva/viistoilmakuva
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Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 15.3.2018 
(§ 32). Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julki-
sesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta päätöksen 31.5.2017 (§ 44) mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Masalan junaseisakkeen 
välittömässä läheisyydessä ja Espoonlahden ranta-
vyöhykkeellä. Alueelle tulee merkittävä merkittävä 
määrä asuinrakennusoikeutta mahdollistaen kodit pa-
rille tuhannelle uudelle asukkaalle. Majvikin kongres-
si- ja kokoushotellin sekä sen pohjoispuoleisen alueen 
maankäyttö on päivitetty. Masalan junaseisakkeen ja 
bussiliikenteen runkolinjan pysäkkien läheisyyden an-
siosta alueen joukkoliikennetarjonta on monipuolista, 
minkä johdosta alueen asuntotuotannon on perustel-
tua olla tehokasta. 

Sundetin rantavyöhykkeen lähimaastoon osoitetaan 
täydentävää rakentamista ja aluevaraus uudelle päi-
väkodille. Muutoin Espoonlahden rantavyöhyke säilyy 
rakentamattomana ja hankkeessa on otettu huomioon 
luontoarvot sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluva Es-
poonlahden lintuvesialue. 

Alueella sijaitsevaa Majvikin kongressi- ja kokoushotel-
li työllistää useita kymmeniä ihmisiä. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on johtaa joukkoliikennevuoro alueen läpi 
mahdollistaen hotellin asiakkaiden ja työntekijöiden 
asioinnin julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Suvimäki ja Majvik – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Suvimäki ja Majvik – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ITÄINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
SUVIMÄKI JA MAJVIK

§€



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavassa todennetaan 
alueen tavoiteltu käyttötarkoitus. Lisäksi Masalantien 
yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- ja ympäristö-
suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä alueen kehittä-
miselle. Molemmat suunnitelmat toimivat pohjana hank-
keen maankäytön suunnittelulle.  

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Masalan liikekeskustan kehittymistä. Alueelle toteutetaan 
asuinrakentamista ja se edistää kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla paikalla sijaiten olemassa 
olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella. Alueen 
täydentävä rakentaminen ei edellytä erityisiä toimenpitei-
tä esim. katurakentamisen osalta. Joukkoliikenteen palve-
lutaso on alueella kohtalainen / hyvä. Masalan junaseisake 
sijaitsee lyhyimmillään noin 800 m etäisyydellä ja pisim-
millään noin 1,5 km etäisyydellä alueesta. Lähimmät bus-
sipysäkit sijaitsevat alueen välittömässä läheisyydessä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Kunnan omistamalle maalle toteutettavat asumiseen kaa-
voitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokra-
tuloja. Kunta omistaa kiinteistön korttelissa 2114. Hank-
keella ei ole elinkeinopoliittisia vaikutuksia muutoin kuin 
että olemassa olevien kolmen yritystontin käyttötarkoitus 
muutetaan asumiseen. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke ei vaaranna olemassa olevia yhteyksiä. Kortteliin 
2214 rajoittuvalla virkistysalueella sijaitsevan suojellun ra-
kennuksen maankäyttötarpeet päivitetään kuitenkin niin, 
että rakennuksen suojelumerkintä säilyy.

4
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Hanke sijaitsee Masalan liikekeskustan pohjoispuolella, 
Masalantien varrella Masalan koulun lähituntumassa. 
Tavoitteena on päivittää asemakaava niiltä osin kuin 
korttelit on rakennettu sekä muuttaa niiltä osin kuin 
alueen maankäyttöä on vanhettunut tai rakentamisen 
tehokkuutta on perusteltua nostaa nykytilanteesta. 

Kaavamuutos koskee kolmea korttelia sekä niihin ra-
joittuvia virkistysalueita. Pohjoisimman korttelin ny-
kyiset yritystontit on tarkoitus muuttaa asumiseen. 
Kaava¬muutoksessa kortteleiden rajat Masalantielle 
tarkennetaan niin että tie uudistaminen kasvavan lii-
kennemäärän tarpeita vastaavaksi voidaan toteuttaa. 
Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavahankkeessa to-
dennetaan tavoiteltu maankäyttö. 

Alue tukeutuu Masalan liikekeskustan ja kuntakeskuk-
sen palveluihin. Sen välittömässä läheisyydessä sijait-
sevat Masalan koulun lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset 
päiväkodit. Liikuntapalveluita tarjoava yksityinen toi-
mija (LähiTapiola areena) on alueen eteläpuolella. Etäi-
syys liikekeskustassa sijaitseville lähipalveluille sekä 
junaseisakkeelle on pisimmillään noin 1,5 km. Suunni-
teltu asuinrakentaminen vahvistaa Masalan liikekes-
kustan kehittymistä. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Hommaksenmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Hommaksenmäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ITÄINENKIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
HOMMAKSENMÄKI



§

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien liikennejärjestelyjen parantamisen ensim-
mäinen vaihe (sis. Sepänkyläntien ja Sundsbergintien ris-
teysalueet) on valmistunut. Kunnan on lisäksi edistettävä 
Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän toteutta-
misvalmiuksia, sillä Masalan alueen hallitsematon kasvu 
voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuusongelmiin.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uuden-
maan maakuntakaavassa alue on osoitettu mm. taajama-
toimintojen reservialueeksi. Mikäli alueelle toteutetaan 
merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää se kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntumas-
sa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus. Ajoneuvo-
liikenne johdetaan ennen Masalan osayleiskaavassa kaa-
vailtua Masalan kehäyhteyden toteuttamista pääväylälle 
(Sepänkyläntie). 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masalan 
osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys on toteutettu. 
Junaseisake sijaitsee parin kilometrin etäisyydellä aluees-
ta. Sundsbergintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin 
suunnan bussipysäkki. Lähikoulujen valmius vastaanottaa 
uusia oppilaita on selvitettävä, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin kunnan omistamille maille. Vaik-
ka hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Kaa-
voitettavat asuntotontit tuovat kunnalle myynti- tai vuok-
ratuottoja.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Ma-
sagårdin peltoaukean suojapuusto on säilytettävä ja näin 
voidaan mahdollistaa miellyttävä pienilmasto uudella 
asuntoalueella.

4
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Hanke sijaitsee Masalan taajaman länsiosassa. Pien-
taloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue sijaitsee 
Mustikkarinteen asemakaavahankkeen ja Hvittorpin-
tien pohjoispuolella. Alueella on haja-asutusluonteista 
pientalorakentamista, mutta täydennysrakentamisen 
myötä syntyy omanlaisensa uusi asuntoalue. Pisimmil-
lään etäisyyttä Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle 
on parisen kilometriä. Alueelta on toteutettava sujuvat 
kulkuyhteydet Masalan keskustaan, urheilupuistoon ja 
lähiympäristöön. Hanke vahvistaa Masalan keskustan 
kehittymistä. 

Maankäytössä on otettava huomioon liikenteen jär-
jestämistavoitteet sekä lähialueen kunnallistekniikka. 

Joukkoliikenteen järjestämistä alueelle selvitetään yh-
teistyössä HSL:n kanssa. Mustikkarinteen asemakaa-
voituksen tavoitteena on sijoittaa palvelurakentamista 
Sepänkyläntien ja Hvittorpintien risteysalueelle. Lisäksi 
Mustikkarinteen asemakaavan toteuttamisen yhtey-
dessä kunnostetaan osa Hvittorpintiestä kaduksi käve-
lyn ja pyöräilyn yhteyksineen.

Olemassa olevat luontoarvot inventoidaan kaavoitus-
vaiheessa. Tavoitteena on Masagårdin peltoalueisiin 
rajoittuva, ympäristöltään mielenkiintoinen ja rakenta-
mistavaltaan laadukas uusi asuntoalue. Vireillä olevas-
sa Masalan osayleiskaavassa todennetaan hankkeen 
tavoiteltu maankäyttö. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Högsäters – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Högsäters – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Itäinen Kirkkonummi

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
HÖGSÄTERS



Itäinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen käynnistäminen edellyttää alueen maanomis-
tajien kaavoitusaloitetta.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden mukainen to-
teuttaen Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan maankäyt-
töä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Mikäli hankkeen tavoiteasettelu ei enää perustu ensisi-
jaisesti tilaa vaativaan kaupan ideaa eikä näin ollen sen 
ennustettuihin liikennemääriin, kevenee hankkeen kun-
nallistekninen kustannus merkittävästi lakkautettuun 
hankkeeseen verrattuna, koska pääväylien risteysalueen 
parantamistoimenpiteet ovat huomattavasti edullisem-
mat. Toki hankkeen toteuttaminen edellyttää edelleen 
merkittävää kunnallisteknistä rakentamista. Todettakoon, 
että alueen läpi kulkeva siirtoviemäri on alueella painevie-
märi eikä siihen voi johtaa jätevesiä, mikä vaikuttaa vesi-
huollon toteuttamiskustannuksiin. 

Alue sijaitsee seudullisesti hyvin saavutettavalla alueella, 
jonka joukkoliikenteen palvelutason on kohtuullinen / hyvä 
ilman läheisen Jorvaksen junaseisakkeen vaikutustakin. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen ja elinkeinopoliittinen. Alueen toteu-
duttua uusien työpaikkojen määrän arvioidaan nousevan 
verraten suureksi. Toteutuessaan hankkeella on myöntei-
nen vaikutus kunnan vetovoimaisuudelle ja kuntakuvalle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty. Alueen suunnittelussa 
pääpaino on laadukkaan kaupunkikuvan toteutuksessa.

4
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INKILÄNPORTTI

Hankkeen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun käyn-
nistyessä yhteen sopivaksi laadittujen kehityskuvien 
kanssa. Kunnan uuden maankäytön kehityskuvan li-
säksi aluetta koskee ennen Sundsbergin ja Sarvvikin 
osayleiskaavan käynnistämistä laadittu alueellinen ke-
hityskuva käsittäen myös Jorvaksen ja Inkilän alueet. 

Lakkautettu aiempi Inkilänportin kaavahanke oli maan-
kuntakaavan sekä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan 
mukainen: kauppakeskittymässä oli liiketilaa peräti 50 
000 k-m2. Hankkeen ennustettu liikennemäärien kas-
vu edellytti seudullisten pääväylien (Länsiväylä ja Kehä 
III) risteysjärjestelyjen merkittävää parantamista. Tästä 
aiheutuvat kustannukset nousivat korkeiksi eikä hank-
keen toteuttamiselle ole edellytyksiä. Myös verkko-
kaupan ennustettu kehitys oli epäedullinen hankkeel-
le. Edellä kuvatun johdosta kaavoituksen vastuutaho 
päätti luopua hankkeesta loppuvuonna 2015.

Hanke sijaitsee seudullisten pääväylien risteysalueen 
tuntumassa hyvän saavutettavuuden alueella. Se si-
jaitsee myös hyvin näkyvällä paikalla ja alueen kau-
punkikuvalliset tavoitteet on siksi asetettava korkealle. 
Mitä todennäköisin kaupan painoarvo päivitettävässä 
tavoiteasettelussa vähenee ja alueen uusi maankäyttö 
saattaa kytkeytyä esimerkiksi Kolabackenin alueelle 
toteutettavaan datakeskukseen sekä aikaisempaan 
enemmän monipuolisen yritystoiminnan ja vapaa-ajan 
palvelujen mahdollistamiseen. Hanke kytketään lähei-
siin asemakaavoihin maankäytön ja liikenneratkaisu-
jen osalta.

Hankkeen yhteydessä selvitetään Länsiväylän ja Kehä 
III:n tiesuunnitelman muutostarve sekä alueellisen lii-
kenneverkon kytkeytyminen läheisiin asemakaavoihin. 
Alueen läpi johdetaan seudullinen pääpyöräilyreitti 
(PÄÄVE).

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne
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Alustava rajaus
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Ilmakuva
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ARVIOINTI
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jorvaksen junaseisakkeen toiminnot sekä Läntisen Jor-
vaksenmyllyn maankäyttö otetaan huomioon alueen 
suunnittelussa.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alu¬eel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Uudisrakentaminen tulee kuitenkin edel-
lyttämään mm. uuden katuverkon ja vesihuollon rakenta-
mista, mikä merkitsee merkittäviä kustannuksia. Masalan 
suuntaan johtava kävelyn ja pyöräilyn ¬yhteys, joka on osa 
seudullista pyöräilyn pääverkkoa (PÄÄVE), suunnitellaan 
hankkeen yhteydessä. Sundetin purouoma on luonnon-
suojelualuetta, joten alueen hulevesien käsittely on tehtä-
vä taiten. Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutetta-
valla paikalla. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä 
mm. läheisen junaseisakkeen takia. Raideliikenteen mah-
dolliset melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteet saattavat 
vaikuttaa hankkeen toteuttamisvaiheen talouteen.  Niin 
ikään Länsiväylän ajoneuvoliikenteen aiheuttama melun-
torjuntatoimenpiteet otettava huomioon.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen ja sillä on vain vähäisiä elinkeinopo-
liittisia vaikutuksia, mutta tulevasta asukasmäärästä riip-
puen alueelle tullee joitain palveluja. Uudet asukkaat vai-
kuttavat myönteisesti suunniteltujen Jorvaksenkolmion 
palvelujen toteutumiseen. Lisäksi alueen asukkaat käyt-
tävät kuntakeskuksen ja Masalan palveluja. Alueen kehit-
täminen vahvistaa myönteisesti Jorvaksen asemanseudun 
kaupunkikuvaa ja lisää sen vetovoimaisuutta.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen alueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita.

4

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Jorvaksessa, rantaradan ja Sundetin 
purouoman välisellä alueella Jorvaksen junaseisak-
keen välittömässä tuntumassa. Asemakaavan muutos 
ja laajennus käsittävät olemassa olevan yritystoimin-
ta-alueen lisäksi maankäytön suunnittelua sen pohjois-
puolella. Alue sijaitsee näkyvällä paikalla sekä rantara-
dalle että Länsiväylälle. 

Tavoitteena on nykyisen työpaikka-alueeksi kaavoi-
tetun, mutta hyvin vajaasti toteutuneen alueen käyt-
tötarkoituksen muuttamisen Jorvaksen ja Inkilän 
osayleiskaavan mukaisesti kaupunkimaiseksi asun-
toalueeksi. Asemanseudulle on perusteltua toteuttaa 
merkittävä määrä asuntotuotantoa. Jorvaksen myllyn, 
alueen ainoan suojelurakennuksen säilyttämisedelly-
tykset tutkitaan hankkeen aikana. Ensisijaisesti uudis-

rakennusten sijoittelulla ja korttelirakenteilla pyritään 
suojaamaan asuinpihat liikennemelulta. Ajoneuvo- ja 
raideliiken¬een melun torjuminen on yksi keskeinen 
haaste alueen suunnittelussa. 

Alue suunnitellaan yhteensopivaksi Jorvaksen jun-
aseisakkeen toimintojen kanssa. Uudistunut seisake 
valmistuu vuonna 2021. Maankäytön on tukeuduttava 
toimiviin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, lisäksi haas-
teelliset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt on tehtävä 
taiten. Uusien rakennusten arkkitehtuurin ja ympäris-
törakentamisen on oltava korkeatasoista. Olemassa 
olevan yritystoiminnan säilyminen on turvattava ja 
alueen vaiheittain toteuttamiseen tulee suunnittelussa 
kiinnittää erityistä huomiota.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus
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Itäinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunta järjesti vuonna 2011 Jorvaksenkolmion aluees-
ta tontinluovutuskilpailun. Voittaneen ehdotuksen laati 
Lemminkäinen Talo Oy (vuoden 2018 alussa yhtiö on fuu-
sioitu YIT-konserniin). Kunta on pyrkinyt käynnistämään 
neuvottelut alueen kehittämisestä siinä onnistumatta.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se to-
teuttaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan maankäyttöä. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumis-
ta.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi katurakentamishankkeet 
ovat kustannuksiltaan merkittäviä, toisaalta Länsiväylän 
eritasoliittymä toimii moitteetta uudesta maankäytöstä 
huolimatta. Alue on sekä seudullisesti että paikallisesti hy-
vin saavutettavissa mm. Länsiväylän ja läheisen Jorvaksen 
junaseisakkeen ansiosta. Seisakkeen parantamishanke 
valmistuu vuonna 2021. Alueella joukkoliikenteen palvelu-
tason on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Rantaradan eteläpuolinen alue on kunnan omistuksessa 
ja sen kehittäminen yritystoiminnan käyttöön on erittäin 
merkittävä elinkeinopoliittisesti: yritystontit tuottavat 
kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja kunnalle. Tavoittee-
na on, että alueelle syntyisi runsaasti uusia työpaikkoja. 
Hankkeella on myös myönteinen vaikutus kunnan ja erityi-
sesti Jorvaksen alueen vetovoimaisuudelle. Lisäksi alueen 
asukkaat käyttävät kuntakeskuksen ja Masalan palveluja. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja sisältä-
vien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa. Hankkeen yhtey-
dessä linjataan ja tarvittaessa kehitetään Helsingin seudun 
pääpyöräilyverkkoa nykyistä toimivammaksi.

4
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Hankkeen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun käyn-
nistyessä laadittujen kehityskuvien mukaisesti. Kunnan 
uuden maankäytön kehityskuvan lisäksi aluetta koskee 
ennen Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavan käyn-
nistämistä laadittu alueellinen kehityskuva käsittäen 
myös suunnittelualueen. 

Hanke koskee Länsiväylän (kantatie 51) ja Vanhan Ran-
tatien välistä aluetta, joka Jorvaksen ja Inkilän osayleis-
kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. 
Osayleiskaavan mukaisesti oli määrä suunnitella ranta-
radan eteläpuolelle merkittävä palvelukeskittymä (lii-
ketilaa 26 000 k-m2) ja radan pohjoispuolelle, Vanhan 
Rantatien kulttuurimaisemaan kuuluvalle peltoaukeal-
le täydentävää asuinrakentamista. Alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitseva Jorvaksen junaseisake paran-
netaan ja se valmistuu vuonna 2021.

Rantaradan eteläpuolella, Länsiväylän varrella ja Jor-
vaksenportin risteysalueen tuntumassa sijaitseva kau-
pan ja työpaikkojen alue on saavutettavuuden hyvä. 
Sijainti näkyvällä paikalla on toteutettava kaupunkiku-
vallisesti laadukkaana. Mikäli kaupan painoarvo päivi-
tettävässä tavoiteasettelussa vähenee, voi alueen uusi 
maankäyttö painottua monipuoliseen yritystoimintaan 
ja vapaa-ajan palveluihin. Jorvaksen asukkaiden pal-
veluja kuten lähikauppa on tarkoitus sijoittaa alueelle 
niin, että myös Länsiväylällä liikennöiville asiointi siinä 
olisi helppoa ja sujuvaa. Radan pohjoispuolella asumi-
sen alue täydentyy.

Hankkeen aikana tutkitaan mm. alueen liikennejärjes-
telyt, vesihuolto, hulevesien käsittely sekä linjataan 
suunnittelualueen kautta Helsingin seudun pääpyö-
räilyverkon (PÄÄVE) reitti. Uuden palvelukeskittymän 
toteuttaminen ei aiheuttane Länsiväylän eritasoliitty-
mässä toimivuusongelmia.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Jorvaksenkolmio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Jorvaksenkolmio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Itäinen Kirkkonummi

§

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jorvaksen junaseisakkeen parantamishanke käynnistyy 
vuonna 2020 ja valmistuu vuonna 2021. Asemanseudun 
kerrostalorakentaminen tulee sijoittumaan pääsääntöi-
sesti Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan mukaisesti ranta-
radan ja Sundetin väliselle alueelle.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alu¬eel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Uudisrakentaminen tulee edellyttä-
mään mm. uuden katuverkon ja vesihuollon rakentamista, 
mutta osa niitä toteutetaan Jorvaksen junaseisakkeen pa-
rantamishankkeen yhteydessä. Alue sijaitsee liikenteelli-
sesti hyvin saavutettavalla paikalla ja sen joukkoliikenteen 
palvelutaso on hyvä mm. läheisen junaseisakkeen takia. 
Raideliikenteen mahdolliset melun- ja tärinäntorjuntatoi-
menpiteet saattavat vaikuttaa hankkeen toteuttamisvai-
heen talouteen. Myös ajoneuvoliikenteen melu otetaan 
huomioon suunnittelussa.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin yksityiselle maalle, mutta myös 
kunnan omistamia kiinteistöjä on alueella. Kunnan omis-
tamalle maalle toteutettavat asumiseen kaavoitettavat 
tontit tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja. 
Hankkeella ei ole elinkeinopoliittisia vaikutuksia, vaikka 
uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti suunniteltujen 
Jorvaksenkolmion palvelujen toteutumiseen. Alueen ke-
hittämi¬nen vahvistaa myönteisesti Jorvaksen aseman-
seudun kaupunkikuvaa ja lisää sen vetovoimaisuutta.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen alueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita. Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja si-
sältävien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuk-
sien asema turvataan laadittavassa kaavassa.

4
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Hanke sijaitsee Jorvaksessa, Masalantien ja rantaradan 
välisellä alueella välittö¬mästi Jorvaksen junaseisak-
keen tuntumassa. 

Tavoitteena on rakennuskulttuuriltaan merkittävän 
asuinalueen täydennysrakentaminen ja olemassa ole-
vien tonttien nykyistä tehokkaampi rakentaminen so-
pusoinnussa nykytilanteen kanssa. Alueella on useita 
suojelurakennuksia, joiden säilyminen varmennetaan 
asemakaavamuutoksessa. Uudisrakentamisen avulla 
pyritään mm. suojaamaan asuinpihat liikennemelulta. 
Ajoneuvo- ja raideliikenteen melun torjuminen on yksi 
keskeinen haaste alueen suunnittelussa samoin kuin 
sujuvat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Lisäksi Masa-
lantien kasvavan liikennemäärän vaikutukset on otetta-
va huomioon katualueen riittävänä tilavarauksena. 

Asemakaava laaditaan yhteensopivaksi Jorvaksen 
junaseisakkeen ratasuunnitelman kanssa ja myös kyt-
keytyminen Jorvaksenkolmion ja Pohjois-Jorvaksen 
asemakaavoihin mm. kävelyn ja pyöräilyn sekä ajo-
neuvoliikenteen yhteyksien osalta otetaan huomioon 
maankäytön suunnittelussa. Uudistettu junaseisak-
keen valmistuu vuonna 2021.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote asemakaava
Alustava rajaus

Läntinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

LÄNTINEN 
JORVAKSENMYLLY

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Läntinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Vireillä olevassa Masalan osayleiskaavassa todennetaan 
alueen tavoiteltu käyttötarkoitus. Lisäksi Masalantien 
yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- ja ympäristö-
suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä alueen kehittä-
miselle. Kunnan on edistettävä Masalantien vaiheittaista 
parantamista sekä Kehä III:n ja Sundsbergintien erita-
soliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä Masalan alueen 
hallitsematon kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimi-
vuusongelmiin.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallis¬teknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
uudisrakentaminen edellyttää myös uutta kunnallistek-
niikkaa alueella ja keskeisen sijaintinsa takia esim. julkiset 
ulkotilat on toteutettava laadukkaasti. 

Joukkoliikenteen palvelutason on alueella hyvä, mikä 
edellyttää liityntäpysäköinnin järjestämistä. Meluntorjun-
tatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien aiheuttaman tä-
rinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustannuksiin. Ensisijai-
sesti melua torjutaan sijoittamalla rakennukset estämään 
melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu merkittäviltä osin kunnan omistamalle 
alueelle. Vaikka hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliitti-
nen, on sillä toteutuessaan myönteinen vaikutus kasvavan 
asukasmäärän ansiosta Masalan keskustan palvelujen mo-
nipuolistumiselle. Uusia työpaikkoja syntynee muutamia, 
mikäli Masalantien varren kerrostalojen kivijalkaan toteu-
tetaan liike- ja palvelutilaa. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty. Suunnittelussa pää-
paino on laadukkaan kaupunkikuvan toteutuksessa sekä 
olemassa olevan suojelurakennuksen säilyttämisessä.

4
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§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa Masalantien ja 
rantaradan välisellä alueella, juna-aseman pohjoispuo-
lella. Kaavamuutos käsittää rakentamattoman puisto-
alueen lisäksi kaksi korttelia. Maankäytön uudistamista 
ohjaavat mm. Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 
– kaupunki lähellä luontoa sekä Masalan laatu- ja ym-
päristösuunnitelma. Niin ikään kunnan maankäytön 
kehityskuvan periaatteet otetaan huomioon suunnitte-
lussa.

Merkittävä uusi asuntotuotanto sijaitsee alueelle ke-
hitettävän toimivan joukkoliikenteen vaihtopaikan eli 
matkakeskukseksi kehitettävän alueen välittömässä 
läheisyydessä. Masalantien varren kerrostalojen kivijal-
koihin kaavoitetaan liike- ja palvelutilaa. Näin sujuvan 
arki tarjoutuu asukkaille ja alueen käyttäjille.

Kaupunkikuvallisesti keskeiselle ja näkyvälle paikalle 
toteutettava rakentaminen on oltava korkealaatuista 
niin arkkitehtuuriltaan kuin ympäristörakentamisen 
osalta. Masalantien länsipuoleisen Tinanpuiston ase-
makaavan maankäyttöperiaatteet on otettava huo-
mioon alueen liikenteen järjestämisessä sekä kortteli-
rakenteessa. 

Liikenteen toimivuus ja liikennemelu asettavat vaa-
timuksia suunnittelulle. Luoman ja Jorvaksen välinen 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka toimii myös seudul-
lisena pääväylänä (PÄÄVE), linjataan alueen läpi rauta-
tien tuntumassa. Alueelle on järjestettävä turvalliset ja 
sujuvat kulkuyhteydet lähialueelta.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Masalan asemanseutu – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Masalan asemanseutu – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Turunväylän varrella sijaitsevan Veikkolan kehittämiseen 
kytkeytyy myös ESA-ratahanke. Ennen ratahankkeen to-
teuttamista kunnan on edistettävä Veikkolan nykyisen eri-
tasoliittymän parantamishanketta Turunväylällä. Kunnan 
on edistettävä myös Turuntien seudullisen pääyhteyden 
(PÄÄVE) toteuttamista Veikkolasta Espoon suuntaan.  

Pitkällä aikavälillä on Veikkolaan ja pohjoisen Kirkkonum-
men alueelle on laadittava osayleiskaava, sillä Veikkolan 
kasvun ennustaminen on ollut haasteellista olemassa ole-
vien asemakaavojen kasvupotentiaalin johdosta. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, mikä 
edistää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on kunnallisteknisten verkostojen välittömässä lä-
heisyydessä. Eerikinkartanontien varteen on rakennettava 
kävelyn ja pyöräilyn väylä. Koulujen ja päiväkotien valmius 
ottaa uudet lapset on selvitettävä.

Veikkolan liikekeskustassa joukkoliikenteen palvelutaso 
mm. pääkaupunkiseudulle on hyvä. Sen bussipysäkit ovat 
kävelyetäisyydellä hankkeen eteläisimpiä alueita lukuun 
ottamatta. Eerikinkartanontiellä ja Lapinkyläntiellä liiken-
nöivien vuorobussivuorojen palvelutaso on heikko. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle ja asu-
miseen ja mahdollisesti yritystoiminnalle kaavoitettavat 
tontit tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja. 
Elinkeinopoliittiset vaikutukset ovat vähäisiä, tosin liike-
keskustan palvelut monipuolistuvat uusien asukkaiden an-
siosta. Alue tukeutuu liikekeskustan palveluihin.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet in-
ventoidaan. Suojeluarvoja sisältävien rakennusten ja kult-
tuuriympäristökokonaisuuksien asema kuten myös luon-
nonsuojelualueet turvataan laadittavassa kaavassa. Sama 
koskee tärkeitä näkymiä ja maiseman erityispiirteitä.

4

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
EERIKINKARTANO

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuo-
lella sijoittuen Eerikinkartanontien ja Lapinkyläntien 
väliselle alueelle, joka on ensisijaisesti kunnalle kuu-
luvan Eerikinkartanon perintötilan aluetta käsittäen 
kuitenkin myös useiden maanomistajien alueita. Laa-
jahkon kartanoalueen metsät ja peltojen reuna-alueet 
kaavoitetaan pientalovaltaiseen asumiseen Kirkko-
nummen yleiskaavan 2020 sekä Kurkistus tulevaisuu-
teen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 
2060 mukaisesti. 

Maisemallisesti merkittävät peltoaukeat ja näkymät 
sekä luonnonsuojelualueet säilytetään kuten myös 
merkittävät Eerikinkartano ja Navalan kartanot lähi-
alueineen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät raken-
nukset suojellaan. Kesäteatterin toimintaedellytykset 
turvataan. Niin ikään nykyiset virkistysyhteydet ja luon-
toarvoiltaan merkittävät alueet säilytetään.

Uudelle asuntoalueelle on mahdollista toteuttaa mer-
kittävä määrä omakotirakentamista, mutta asunto-
tuotannossa mahdollistetaan myös muita ratkaisuja. 
Alueen pohjoisosassa, liikekeskustan suunnassa raken-
tamisen tehokkuuden on luontevaa olla muuta aluet-
ta korkeampi. Alue on kävelyetäisyydellä Veikkolan 
liikekeskustasta, johon lähipalvelut ovat keskittyneet. 
Toisin sanoen koulut, päiväkodit ja elintarvikekaupat 
sijaitsevat uuden asuinalueen välittömässä läheisyy-
dessä.

Tavoitteena on toteuttaa pitkälti ennestään rakenta-
mattomalle alueelle vaiheittain toteutettava varsin 
laaja pientaloalue, joka kytkeytyy luontevasti nykyisiin 
ja uusiin kulkuyhteyksiin. Virkistysvyöhykkeet toimi-
vat samalla olevan asutuksen suojana. Tavoitteena on 
muodostaa liikekeskustasta ja urheilupuistosta virkis-
tysvyöhyke kulkuyhteyksineen asuntoalueelle ja edel-
leen Haapajärven suuntaan sekä muille rakennetuille 
alueille. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Eerikinkartano – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta Eerikinkartano – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta97 98



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen yhteydessä, ennen kaavoituksen käynnistämis-
tä on laadittava selvitys Veikkolan kaupallisten palvelujen 
tarpeista tulevaisuusnäkökulmasta niin, että siinä otetaan 
huomioon alueen väestönkasvu ja ostovoima.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
hanke sisältää asumista, edistää se kunnan MAL-tavoittei-
den toteutumista, joskin hankkeen asuntorakentamisen 
määrä saattaa olla vähäinen. Alue sijaitsee noin kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta Veikkolan juna-asemasta, joka 
toteutuu mikäli ESA-rata rakennetaan. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä on eduksi hankkeen käynnistämi-
selle. Lisäksi sen läheisyydessä sijaitsevat sekä ajoneu-
vojen liityntäpysäköintialueet että bussipysäkit, joista on 
yhteydet mm. Helsingin suuntaan. Alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisen maanomistajan alueelle. Elin-
keinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä kortteliin suun-
nitellaan ensisijaisesti kaupallisia palveluja. Toteutuessaan 
hankkeella on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimai-
suudelle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella ei ole laadittujen selvitysten mukaan 
luontoarvoja. 

4

€

POHJOINEN KIRKKONUMMI
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ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

TURUNTIE, 
KORTTELI 126

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Veikkolan keskustan tuntumassa, Veik-
kolan teollisuusalueen korttelissa 126, joka on raken-
tamaton. Liikenteellisesti se sijaitsee hyvin saavutet-
tavalla paikalla sekä keskeisellä ja näkyvällä paikalla 
Turuntien ja Veikkolantien risteysalueen tuntumassa. 

Kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla sijaitsevaan 
kortteliin suunnitellaan sijoitettavaksi liikerakentamis-
ta, mikä edellyttää mm. liikennesuunnittelua. Mitä to-
dennäköisimmin kortteliin johdettava ajoneuvoliikenne 
edellyttää Turuntiellä uuden liittymän sekä korttelin 
läpi johdettavan uuden kadun rakentamista niin, että 
kortteliin ajo toteutuu Teollisuustietä myöten. Toimin-
nallisesti hanke sijaitsee hieman sivussa nykyisestä 

Veikkolan keskustasta, joten alueelle sijoitettavan lii-
ketoiminnan laatu on selvitettävä ennen kaavoituksen 
käynnistämistä. 

Korttelin länsiosa on ollut pitkään rakentamaton. 
Suunnittelukohteen sijaitessa Veikkolan pääsisääntu-
loväylän varrella on uudisrakennuksen arkkitehtuurin 
oltava korkeatasoista, koska se luo mielikuvaa Veikko-
lan keskustasta.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Uuden työpaikka-alueen toteuttaminen ei alustavien 
arvioiden mukaan aiheuta Turunväylän uudistettavassa 
eritasoliittymässä toimivuusongelmia. Liittymän tiesuun-
nitelman muutos voidaan hyväksyä asemakaavan tultua 
lainvoimaiseksi. Kunnan tulee edistää liittymän paranta-
mistoimenpiteiden toteuttamista.

Kunnan on toiminnallaan edistettävä Veikkolan lähijunalii-
kenteen seisakkeen toteuttaminen ESA-radan suunnitel-
massa.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alue si-
jaitsee suunnitellun ESA-radan varrelle ja likimain uuden 
junaseisakkeen läheisyydessä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen tuntumassa, mutta niiden toteuttaminen tulee 
edellyttämään investointeja. Merkittävin kustannus syn-
tyy Turunväylän eritasoliittymän parantamistoimenpiteis-
tä ja sitä koskeva tiesuunnitelman muutos on vireillä (tilan-
ne syksyllä 2016). Se voidaan hyväksytä Veikkolanportin 
asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.  

Alue on hyvin saavutettavissa Turunväylän eritasoliitty-
män parannustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. En-
nen alueen käyttöönottoa tulee eritasoliittymän uudiste-
tut liikennejärjestelyt olla valmiina. Liittymä suunnitellaan 
siten, että kaukoliikenteen linja-autopysäkit voidaan 
toteuttaa sille. Alueen joukkoliikenteen palvelutason on 
hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on Turunväylän maantiealuetta lukuun ottamatta 
kunnan omistamalla maalle. Se on merkittävä elinkeino-
poliittisesti, sillä uusien yritysten keskittyessä alueelle voi 
syntyä runsaasti uusia työpaikkoja. Toteutuessaan hank-
keella on myönteinen vaikutus Veikkolan vetovoimaisuu-
delle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen luontoarvot on selvitetty.

4

€

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
VEIKKOLANPORTTI

havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.9.2013 
(§ 69). Alue sijaitsee Veikkolan taajaman pohjoispuolel-
la sisältäen Turunväylän eritasoliittymän sekä sen poh-
joispuoleisen alueen. ESA-radan (suunnitteilla oleva 
Espoo-Salo oikorata, joka tunnetaan myös Länsiratana 
sekä Helsingin ja Turun välisenä nopeana junaliikenteen 
yhteytenä) linjaus on suunniteltu kulkevan Veikkolan-
portin yritysalueen pohjoispuolitse ja radan toteuttami-
sen mahdolliset vaikutukset maankäyttöön on pyrittä-
vä ennakoimaan suunnittelussa.

Tavoiteltu maankäyttö perustuu Kirkkonummen yleis-
kaavaan 2020, jossa mahdollistetaan mm. yritystoi-
minnan sijoittaminen alueelle. Vireillä olevassa Pohjoi-
sen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavassa 
osoitettavan maankäytön tulee myös mahdollistaa ase-
makaavan toteuttaminen. Turunväylän eritasoliittymä-
järjestelyt on myös uudistettava ennen kuin uusi työ-

paikka-alue voidaan ottaa käyttöön. Alueelta varataan 
paikat huolto- ja paloasemalle. Huoltoaseman yhteyteen 
saa sijoittaa myymälä- ja ravitsemustilaa. Niin ikään uu-
sille yritystonteille saa sijoittaa vähäisesti myymälätilaa.

Veikkolanportin asemakaavan asemakaavaluonnos oli 
nähtävillä loppuvuonna 2014 (ytl 23.10.2014, § 63). Siinä 
oli osoitettu yritystoiminnan käyttöön rakennusoikeutta 
noin 35 000 k-m2 sisältäen polttoaineenjakelu- ja palo-
aseman tilatarpeet. Vuonna 2016 kunta ja ELY-keskus 
käynnistivät Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnitelman 
muutoshankkeen, jota koskeva periaateratkaisu saa-
tiin ELY-keskukselta alkuvuonna 2018. Tiesuunnitelman 
muutos laaditaan periaateratkaisun mukaisesti ja sen 
valmistuttua viimeistellään kaavaehdotus päätöksente-
koa varten. Tiesuunnitelman muutoksen ja kaavahank-
keen eteenpäin vieminen on odottanut Pohjoisen Kirk-
konummen liikennekäytävän osayleiskaavaan liittyvien 
ratkaisujen etenemistä. Osayleiskaavan valmisteluai-
neisto on ollut nähtävillä kesällä 2020.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Kirkkonummen poh-
joisen liikennekäytävän osayleiskaavan lainvoimaisuut-
ta. Hankkeen etenemisen takia olisi erittäin myönteistä, 
mikäli hankkeeseen saataisiin mukaan mahdollisimman 
moni Hauklammentien varren maanomistaja.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke toteuttaa kunnan strategioita, kun Kirkkonummen 
pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaava, joka siis mah-
dollistaa pientalorakentamisen alueella, on tullut lain-
voimaiseksi. Tavoiteltu maankäyttö ei ole tällä hetkellä 
Kirkkonummen yleiskaavan 2020, Uudenmaan maakun-
takaavan eikä Helsingin seudun maakäyttösuunnitelman 
2050 periaatteiden mukainen. Vesialuetta (W) lukuun ot-
tamatta alue on kokonaisuudessaan osoitettu Kirkkonum-
men yleiskaavassa 2020 maa- ja metsätalousvaltaisiksi 
alueiksi (M) tai maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jol-
la on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). 
Kunnassa ei ole laadittu asemakaavoja kyseisen kaltaisille 
taajamarakenteesta irrallaan oleville asumisen alueille.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen ulkopuolella. Katuyhteyden ja vesihuollon toteut-
taminen kunnallistekniikan laatuvaatimusten mukaisesti 
edellyttää merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja, joi-
den toteuttamisesta maanomistajat vastaavat.

Pisimmillään lähimmälle bussipysäkille on etäisyyttä noin 
kilometri ja joukkoliikenteen palvelutaso on heikko. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen, eikä sillä ole elinkeinopoliittisia vai-
kutuksia.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen eteläisimmälle alueelle on laadittu luontoselvi-
tys, jota voidaan hyödyntää hankkeessa. Laajennettavalle 
alueelle on laadittava tarvittavat luontoselvitykset. 

Osalle suunnittelualuetta on perustettu Uudenmaan 
ELY-keskuksen päätöksellä 30.6.2015 Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:n 
mukainen suojelualue maanomistajan hakemuksesta. 
Suunnittelualue liittyy itäosastaan laajempaan luonto- ja 
virkistysaluekokonaisuuteen.

4

POHJOINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
HAUKLAMPI

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke on mahdollista toteuttaa, kun Kirkkonummen 
pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaavassa alueen 
maankäyttö osoitetaan pientalovaltaiseksi alueeksi, 
joka on asemakaavoitettava. Osa hankkeesta oli vireil-
lä vuosina 2016 - 2018 kunnes kunnanvaltuusto päätti 
lakkauttaa hankkeen (9.4.2018, § 24). Lähtökohtaisesti 
kaavoitettavan alueen tulisi olla lakkautettua hanketta 
huomattavasti laajempi. Koska kyseessä on uudelleen 
käynnistettävä hanke, edellyttää se uusia kaavoituksen 
käynnistämissopimuksia niiden tahojen kanssa, jotka 
haluavat olla mukana hankkeessa.

Hanke sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taaja-
man itäpuolella, välittömästi Espoon rajan tuntumassa 
käsittäen Turuntiestä (seututie 110) noin puoli kilomet-
riä etelään päin olevan alueen Hauklammen länsipuolel-
la. Alue on yksityisomistuksessa ja suurimmaksi osaksi 

rakentamaton: alueella on metsätie sekä muutamia 
vapaa-ajankäytössä olevia rakennuksia Hauklammen-
tien varressa. Enimmillään alueelle voidaan toteuttaa 
noin 50 uutta omakotitonttia. Lähimmät kunnalliset ja 
kaupalliset palvelut sijaitsevat Veikkolan keskustassa. 
Turuntiellä kulkee säännöllinen bussiliikenne.

Kirkkonummen pohjoisen liikennekäytävän osayleis-
kaavassa alueen maankäytöksi osoitetaan pientalora-
kentaminen. Tällä hetkellä alueella on voimassa Kirk-
konummen yleiskaava 2020, jossa alueen maankäyttö 
on osoitettu suureksi osaksi maa- ja metsätalousvaltai-
seksi alueeksi. Hauklampi on osoitettu vesialueeksi. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote kantakartasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Ennen asemakaavan laatimista kunta selvittää kortteliin 
sijoitettavia julkisia palveluja.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se edistää 
kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista, joskin hankkeen 
asuntorakentamisen määrä saattaa olla vähäinen. Alue 
sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä suunnitellusta 
Veikkolan juna-asemasta, joka toteutuu mikäli ESA-rata 
rakennetaan. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä on eduksi hankkeen käynnistämi-
selle. Lisäksi sen läheisyydessä sijaitsevat sekä ajoneu-
vojen liityntäpysäköintialueet että bussipysäkit, joista 
yhteydet mm. Helsingin suuntaan. Alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on kunnan omistamalla maalla Veikkolan keskus-
tassa. Elinkeinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä kort-
teliin suunnitellaan sijoitettavan julkisia ja kaupallisia pal-
veluja. Toteutuessaan hankkeella on myönteinen vaikutus 
Veikkolan vetovoimaisuudelle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueelle ei ole laadittujen selvitysten mukaan 
luontoarvoja.  

4

€

VEIKKOLA, 
KVARTER 40 

NORRA KYRKSLÄTT

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Veikkolan keskustassa korttelissa 40, 
joka on rakentamaton. Se sijaitsee keskeisellä ja näky-
vällä paikalla Veikkolan torin ja läheisen Koskenpuiston 
äärellä. Korttelin eteläpuolella toimii päiväkoti. Ennen 
asemakaavan käynnistämistä kunnassa tehdään pää-
tös rakennukseen mahdollisesti sijoittuvista julkisista 
palveluista.

Kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla sijaitsevaan 
kortteliin suunnitellaan sijoitettavaksi mm. kirjasto, 
mahdollisia terveyspalveluja sekä ikäihmisten asumis-
ta. Edellä kuvattujen toimintojen sijoittuminen Veik-
kolan keskustaan hyvän saavutettavuuden alueelle on 
toiminnallisesti perusteltu. Veikkolassa varautuminen 

ikäihmisten asumismahdollisuuksiin ei ole ollut riittävä 
tilanteessa, jossa määrän ennakoidaan kasvavan tun-
tuvasti lähivuosina. Vaihtoehtoisesti uuteen rakennuk-
seen voidaan sijoittaa kivijalkakerrokseen liiketiloja ja 
tavanomaista asumista.

Kortteli on ollut pitkään rakentamaton ja se on aiem-
min kaavailtu hyvinvointikeskuksen käyttöön. Kau-
punkikuvallisesti kortteli olisi suotavaa rakentaa mitä 
pikimmin, koska talorakentamisen myötä tori lähiym-
päristöineen saisi uutta ilmettä ja Veikkolan keskusta 
kaivattua uutta toimintaa. Arkkitehtuuriltaan uusi ra-
kennus on suunniteltava korkeatasoiseksi.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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