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SISÄLLYSLUETTELO

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirk-
konummen kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lä-
hiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Lisäksi siinä kerrotaan 
lyhyesti kunnan muista maankäyttöön liittyvästä hankkeista ja lii-
kennesuunnittelusta sekä kunnan kannalta merkittävästä seudulli-
sesta yhteistyöstä. 

Kaavoituskatsauksen lisäksi tietoa kaavahankkeista saa kaavoitus-
ohjelmasta. Vireillä olevista osayleiskaavahankkeista on ohjelmassa 
kuvaukset. Vastaavasti kullekin asemakaavahankkeelle on laadit-
tu hankekortti, jossa on kuvattu suunnitteluhanketta sekä arvioitu 
sen merkittävyyttä. Kaavoitusohjelman toteuttamiskorin hankkeita 
edistetään kaksivuotisella suunnittelukaudella vuosina 2021 ja 2022.

www.kirkkonummi.fi/kaavoitus

https://www.kirkkonummi.fi/kaavoitusohjelma-2021-2025
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KUUMA-seudun muodostavat pääkau-
punkiseudun kymmenen ympäristökun-
taa. Kirkkonummen lisäksi KUUMA-kun-
tiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, 
Tuusula ja Vihti. KUUMA-toimintasuun-
nitelman mukaisesti kunnat organisoivat 
yhteistyötään. Puheenjohtajuus vaihtuu 
vuosittain kuntien kesken. Vuonna 2020 
puheenjohtajuus oli Tuusulan kunnalla ja 
vuonna 2021 se on Hyvinkään kaupun-
gilla. Kirkkonummi toimii puheenjoh-
tajakuntana vuonna 2023.

K U U M A - j o h t o k u n t a 
johtaa ja kehittää kun-
tien yhteistyötä, hyväk-
syy mm. KUUMA-kun-
tia koskevat lausunnot ja 
sopimukset sekä edustaa 
KUUMA-kuntia esimer-
kiksi Helsingin seudun yh-
teistyökokouksissa (HSYK). 
Kuntien valtuustojen ja halli-
tusten puheenjohtajat muo-
dostavat johtokunnan. Seudun 
kaupungin- ja kunnanjohtajat 
sekä KUUMA-yhteistyöjohtaja 
muodostavat KUUMA-komis-

sion, joka vastaa mm. asioiden valmis-
telusta ja esittelystä sekä johtokunnan 
päätösten toimeenpane-
misesta ja seurannasta.

www.kuuma.fi

HELSINGIN SEUTU

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

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

Helsingin seutu muodostuu pääkaupun-
kiseudusta ja KUUMA-kunnista. Alueella 
on yhteensä 14 kuntaa. Kunnat tekevät 
seutusuunnittelua mm. maankäytön, 
asumisen ja liikenteen osalta. Vuonna 
2020 seudun kunnat hyväksyivät uuden 
MAL-sopimuksen vuosille 2020-2031. Se 
pohjaa vuonna 2019 valmistuneeseen 
MAL 2019 -suunnitelmaan, joka toteuttaa 
Helsingin seudun visiota:

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

Pornainen
Järvenpää

Tuusula Kerava

Sipoo

Kirkko-
nummi

Espoo
Vantaa

Helsinki
Kauniainen

Nurmijärvi

Vihti

Hyvinkää
Mäntsälä

KUUMA-KUNNAT

Vuonna 2020 muistetaan vuotena, jolloin ko-
ronaepidemia muutti elämäämme. Epidemian 
vaikutus on ollut tuntuva myös Kirkkonummel-
la, silti yksi myönteinen asia vuodessa oli kun-
nan asukasmäärän kasvu. Keväällä ylittyi 40 000 
asukkaan tavoiteltu rajapyykki. Vuonna 2020 
kasvu oli noin 520 asukasta ja vuoden lopussa 
kirkkonummelaisia oli lähes 40 150. Samaan ai-
kaan pääkaupunkiseudun väestönkasvu hiipui 
ja Kirkkonummen kaltaisten kehyskuntien asu-
kasmäärät kääntyivät nousuun pitkän hitaan 
kasvun jälkeen. Kunta päivitti vuoden 2020 lo-
pulla väestösuunnitteensa ja sen mukaan vuon-
na 2040 kunnassa olisi noin 46 500 asukasta. 

Syksyllä 2020 hyväksyttiin Kirkkonummen 
kaavoitusohjelma 2021-2025. Maankäytön 
suunnittelussa panostetaan aikaisempaa 
enemmän pientaloasumiseen, mutta myös 
kerrostalotuotanto varmennetaan. Kaavahank-
keiden määrä on edelleen suuri. Lähivuosina 
kunnassa on ollut vireillä ja tulee vireille poik-
keuksellisen suuria investointikohteita niin 
talorakentamisessa kuin kunnallistekniikan 
rakentamisessa. Kunta katsoo siis luottavai-
sesti eteenpäin. Viime vuosien toimeliaisuuden 
johdosta tiedustelut hyvillä sijainneilla olevista 
yritystonteista on jatkuvaa. Toisin sanoen yrit-
täjiä kiinnostavia tontteja on tarjolla vähän. Tä-
män johdosta toimitilarakentamista edistetään 
maankäytön suunnittelussa. 

Loppukeväällä 2020 kunnanvaltuusto hyväk-
syi Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen 
maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060, jonka 
mukaisesti kunta toteuttaa maankäyttöään ja 
varautuu tulevaisuushaasteisiin. HINKU-kunta-
na Kirkkonummen tavoitteena on kunnan hiili-
jalanjäljen merkittävä pienentäminen nykyises-
tä. Kuntastrategiaa täydentävät elinvoima- ja 
hyvinvointiohjelmat sekä palveluverkkoselvi-
tykset. Uuden valtuuston voimin strategioita 
päivitetään. Niin ikään Kirkkonummen arkki-
tehtuuripoliittinen ohjelma 2017 on tärkeä asia-
kirja, jota noudattamalla julkisten rakennus-
ten, julkisten alueiden ja puistojen kuten myös 
muun talo- ja ympäristörakentamisen laatuta-
soa kiritään ylöspäin. Alkuvuonna 2021 valmis-
tui Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja 
ilmaston toimintasuunnitelma, joka täydentää 
vuonna 2019 valmistunutta Kirkkonummen il-
mastotoimenpiteiden tiekarttaa.  

Kuntastrategian periaatteiden mukaisesti Kirk-
konummen kaavoituksen painopiste keskittyy 
keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen 
sekä hankkeisiin joukkoliikenteen runkoverkon 
vaikutusalueilla. Vuonna 2020 Heikkilän alueelle 
valmistuivat Juhlakallion ja Tolsanmäen asema-
kaavat. Molemmat ovat luonteeltaan pientalo-
valtaisia. Kirkkonummen liikekeskustassa päi-
vitetty korttelin 108 asemakaava mahdollistaa 
aiempaa tehokkaamman kerrostalorakentami-
sen. Vuonna 2021 hyväksyttäneen useita pien-
taloalueiden kaavahankkeita, joissa on myös 
kunnan maalle osoitettu merkittävä määrä 
omakotitontteja. 

Asukkaat edellyttävät palveluja ja kunnan pal-
velutarjonnan tuottaminen järkevästi on jatkuva 
haaste, johon voidaan vaikuttaa pitkäjänteisel-
lä maankäytönsuunnittelulla. Kirkkonummen 
kaavoitusohjelmasta 2021-2025 ilmenee, että 
kaavoitushankkeet keskittyvät taajamiin ja ase-
manseutuihin kuntastrategian mukaisesti sekä 
niiden vaikutusalueille. Kirkkonummen liikekes-
kustan kehittäminen on priorisoitu kunnan yk-
köshankkeeksi. 

Kunnassa on yli 10 850 työpaikkaa (tieto v. 2018) 
ja kunnan työpaikkaomavaraisuus on liki 60 %. 
Suuri määrä, lähes 70 % työssäkäyvistä kirkko-
nummelaisista pendelöi kuitenkin kunnan ul-
kopuolelle, ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle. 
Yksityiskohtaista tietoa koronaepidemian vai-
kutuksista kunnan työllisyyskehitykseen ei ole, 
mutta mitä ilmeisimmin työpaikkojen määrä on 
vähentynyt. Myös joukkoliikenteen käyttö on 
vähentynyt, minkä johdosta julkisen liikenteen 
palvelutarjontaa on väliaikaisesti heikennetty. 
Kun epidemia hellittää, lisääntynee joukkolii-
kenteen käyttö ja sen palvelutaso palautunee 
entiselleen. Koska etätyö on epidemian aikana 
voimakkaasti lisääntynyt, on mielenkiintoista 
nähdä miten se mahdollisesti vaikuttaa liikku-
mistottumuksiin. 

Hyvä joukkoliikenteen palvelutaso ja toimivat 
yhteydet pääkaupunkiseudulle lisäävät Kirkko-
nummen kiinnostavuutta asuin- ja työpaikkana. 
Koska viime vuosien aikana yritystonttien ky-
syntä on johtanut yritystonttivarannon hupene-
miseen, on kunnan tehostettava maanhankin-
taa mm. uusien yritystonttien kaavoittamiseksi.

www.kirkkonummi.fi/julkaisut-ja-selvitykset

KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT

http://www.kuuma.fi
http://www.kirkkonummi.fi/julkaisut-ja-selvitykset
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on 
säädetty maankäytön suunnittelujärjestel-
mästä, jonka periaate on yksinkertainen: 
laajempi ja yleispiirteisempi kaava ohjaa 
yksityiskohtaista kaavoitusta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT) ovat ohjausväline, jolla linjataan koko 
maan kehittämisen kannalta merkittäviä 
alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet 
koskevat mm. alue- ja yhdyskuntaraken-
netta, elinympäristön laatua, yhteysver-
kostoja, energianhuoltoa, luonto- ja kult-
tuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. 
Helsingin seudun erityiskysymyksissä kes-
kitytään mm. yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämiseen kuten keskustojen ja asemapaik-
kojen tiivistämiseen sekä joukkoliikenteen 
edellytysten parantamiseen. Valtakunnal-
listen aluekäyttötavoitteiden toteutumista 
on edistettävä kaikilla kaavatasoilla.

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

Yleiskaava laaditaan koko kunnan alueel-
le tai osalle sitä, jolloin kaavaa kutsutaan 
osayleiskaavaksi.   Kirkkonummen   kunta
on oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alai   -
suudessa. Saaristo- ja rannikkoalueita kos-
kee osayleiskaava ja muita alueita Kirkko-
nummen yleiskaava 2020. Lisäksi maan-
käyttöä on tarkennettu osayleiskaavoilla 
Veklahdessa, Lapinkylässä, Bro-Kolsarissa, 
Heikkilässä, Kuntakeskuksen 1. vaiheen, 

Jorvaksen ja Inkilän sekä Gesterbyn ja 
Smedsbyn alueilla. Yleiskaavan laatii ja 
hyväksyy kunta.

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

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

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

Tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennusla-
kia uudistetaan. Tavoitteena on yksinker-
taistaa alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmää, kehittää rakentamisen ohjausta, 
tukea kansalaisten mahdollisuuksia vai-
kuttaa omaa elinympäristöä koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä 
varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja joh-
donmukainen.

www.mrluudistus.fi

KAAVAJÄRJESTELMÄMAL 2019 -SUUNNITELMA

Helsingin seutua koskeva MAL 2019 -suun-
nitelma on strateginen suunnitelma, jossa 
kerrotaan miten seutua kehitetään vuosina 
2019–2050. Seudun haluama tulevaisuus on 
yksissä kansissa ja suunnitelma kertoo mitä 
tavoitellaan ja millä konkreettisilla keinoilla 
tavoitteet yhdessä toteutetaan. Suunnitel-
maa valmistellaan neljän vuoden välein. 

Suunnitelma on tiekartta siihen, miten

• seudun liikenteen päästöt saadaan las-
kuun

• tehdään asukkaiden arjesta sujuvaa
• ihmiset voivat löytää kodin kohtuulli-

sella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksi-
en varresta

• työvoiman saavutettavuus ja kuljetus-
ten toimivuus palvelevat elinkeinoelä-
mää.

Suunnitelmassa kerrotaan

• mihin tulevaisuudessa asuntoja raken-
netaan

• miten liikennettä ja koko liikennejärjes-
telmää kehitetään niin, että se parhai-
ten palvelee koko Helsingin seutua

• miten seudulle rakennetaan riittävästi 
asuntoja eri elämäntilanteissa oleville 
ihmisille ja samalla huolehditaan sekä 
asumisen että elinympäristön hyvästä 
laadusta.

Kirkkonummen kunnan valtuusto hyväksyi 
kesällä 2020 MAL 2019 -suunnitelman ja 
syksyllä 2020 MAL-sopimuksen. 

Maankäyttö (M)
Kirkkonummen vuosittain kaavoitettavan 
asuinrakennusoikeuden määrä on MAL-so-
pimuksen mukaan liki 40 000 k-m2. Vuonna 
2020 kunnanvaltuustossa hyväksyttyjen 
asemakaavojen (Kirkkonummen liikekes-
kustassa kortteli 108, Juhlakallio ja Tolsan-
mäen) uuden asuinrakennusoikeuden mää-
rä oli noin 78 000 k-m2. MAL-sopimuksen 

mukainen tavoite on saavutettavissa 
vuonna 2021.

Asuminen (A)
MAL-sopimuksessa Kirkkonummen vuo-
sittainen asuntotuotantotavoite on noin 
440 asuntoa. Vuonna 2020 uusia asuntoja 
valmistui noin 360. MAL-sopimuksen mu-
kainen tavoite on saavutettavissa vuonna 
2021. Helsingin seudun vuosittainen asun-
totuotantotavoite on MAL-sopimuksen 
mukaan noin 16 500 asuntoa.

Liikenne (L) 
MAL-sopimuksen mukaan Helsingin seu-
dun liikennejärjestelmän tärkeimmät ja 
vaikutuksiltaan merkittävimmät liiken-
nehankkeet kohdentuvat pääkaupunki-
seudulle. Kirkkonummelle tärkeä hanke 
on Espoon kaupunkiradan toteuttaminen 
Leppävaarasta Kauklahteen, mutta radan 
junavuorojen lisääminen kytkeytyy juna-
varikon toteuttamiseen rantaradalle. Kirk-
konummen kunnan päätösten mukaan va-
rikkoa ei voi sijoittaa kunnan alueelle.

https://www.hel.fi/kanslia/helsinginseu-
tu-fi/mal-yhteistyo/mal

https://www.hsl.fi/hsl/mal

Va l t a kunnalliset 
a l ueiden k äyt t ö-

t avoitteet
Ma a kun t a-

k a av a Yleis k a ava Asema k a ava Ran t a-
asema k a av a

http://www.mrluudistus.fi
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MAAKUNTAKAAVA OHJAAMAAKUNTAKAAVA OHJAA

Maakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050 on 
pitkän aikavälin suunnitelma, joka yleis-
piirteisimpänä kaavana ohjaa kuntien kaa-
voitusta. Uudenmaan maakuntavaltuusto 
on hyväksynyt sen elokuussa 2020. Kirk-
konummen kunta on tehnyt valituksen 
maakuntakaavasta. Valitus koskee ranta-
radalle osoitettua raskaan raideliikenteen 
varikkomerkintää, joka kaavakartalla si-
jaitsee Kirkkonummen kunnan ja Espoon 
kaupungin rajalla. Kunta edellytti, ettei 
maakuntakaavaa panna voimaan siltä osin 
kuin se koskee kunnan tekemää valitusta. 
Vuoden 2020 lopulla maakuntahallitus pani 
voimaan Uusimaa-kaavan 2050, mutta vali-
tusten takia Helsingin hallinto-oikeus kielsi 
täytäntöönpanon alkuvuodesta 2021. Hal-
linto-oikeus pyrkii käsittelemään valitukset 

vuoden 2021 aikana. Näin ollen kunnan 
maankäyttöä ohjaavat toistaiseksi voi-
massa olevat maakuntakaavat.

Kirkkonummen kunnan aluetta koskevat 
Uudenmaan maakuntakaava vuodelta 
2007 sekä sitä täydentävät neljä vaihe-
maakuntakaavaa. Näistä uusimpana vai-
hemaakuntakaavana on laadittu Uuden-
maan neljäs vaihemaakuntakaava, jonka 
Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväk-
syi 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 
21.8.2017, että kaava tulee voimaan ennen 
kuin se saa lainvoiman. Neljäs vaihemaa-
kuntakaava on tullut voimaan, sillä siitä 
on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen 
kuuluvissa kunnissa.  

Maakuntakaavat määrittävät yhdyskunta-
rakenteen peruslinjaukset käsittäen kaikki 
maankäyttömuodot. Vaihemaakuntakaa-
vojen aihealueita ovat olleet mm. merkittä-
viä ympäristöhäiriötä aiheuttava toiminta, 
maakunnan kasvun suunta ajatellen kestä-
vää yhdyskuntarakennetta, tätä tukeva lii-
kenneverkko, kaupan palveluverkko, maa-
kunnallinen kyläverkko sekä seudullisen 
jätevedenpuhdistamon sijainti Espoossa.

UUSIMAA-KAAVA 2050 

Uusimaa-kaava 2050 laadittiin ensi kertaa 
kaksiportaisena. Kaava koostuu yleispiir-
teisestä pitkän aikavälin rakennesuunnitel-
masta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista 
vaihemaakuntakaavoista. Seutukohtaiset 
kaavat laadittiin Helsingin seudulle sekä 
itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle. Kirkko-
nummi kuuluu Helsingin seutuun.

Kaavan tarkoitus on olla entistä strate-
gisempi ja joustavampi, mutta samalla 
myös fokusoidumpi. Rakennesuunnitel-
massa tunnistetaan valtakunnallisten int-
ressien ja seudun kehittymisen kannalta 
välttämättömät tekijät ja ratkaistaan vain 
ne. Seutukohtaiset kaavat puolestaan vas-
taavat Uudenmaan osa-alueiden erilaisiin 
tarpeisiin. 

Uusimaa-kaavan 2050 laadinnassa oli kes-
kiössä kasvun kestävä ohjaaminen ja sen 
mukanaan tuomat ilmiöt. Kaavan pääta-
voitteet ovat edellisten lisäksi alueiden 
välinen tasapaino, ilmastonmuutokseen 
vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luon-
non kestävä käyttö, hyvinvoinnin ja ve-
tovoimaisuuden lisääminen sekä kestävä 
kilpailukyky.

Uutta maakuntakaavaa laadittiin rinnak-
kain Uusimaa-ohjelman ja maakunnan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa. 
Tämän oli määrä tuoda lisää sujuvuutta 
ja helpottaa ratkaisujen sovittamista yh-
teen.

Uudenmaan liiton yhteystiedot:

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

Ydinalue

Kehysalue

Keskukset

Logistiikan kehityskäytävät

Kansainvälisesti merkittävät satamat
ja niiden meriyhteydet

Kansainvälinen lentoasema

Ten-T -ydinverkon yhteys Tallinnaan

Joukkoliikennekäytävät, joihin ei liity
merkittäviä kehittämishankkeita

1. vaiheen hankkeet

2. vaiheen hankkeet

3. vaiheen hankkeet

Joukkoliikenteen ja maankäytön kehityskäytävät
Helsingin seudun viherkehä

Ylimaakunnallinen viheryhteys

Muu maankäyttö

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen sisältyvä Uudenmaan rakennesuunnitelma

http://www.uudenmaanliitto.fi
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OSAYLEISKAAVOITUS

Useiden kaavahankkeiden selvityksiä ja 
yleissuunnitelmia laadittiin. Kuntakeskuk-
sen 2. vaiheen osayleiskaavan ehdotuksen 
valmistelu eteni. Vuoden aikana Kylmälän 
osayleiskaavan suunnitteluhaasteisiin ei 
saatu kaavoitusta ohjaavilta viranomaista-
hoilta toivottua opastusta jatkovalmiste-
luun, eikä siten löydettyä sellaista ratkai-
sua, jolla ympärivuotisen asumisen määrää 
voitaisiin alueella ohjata maankäyttö- ja 
rakennuslain säädösten mukaisesti. Lisäk-
si hankkeen edelle nostettiin Pohjoisen 
Kirkkonummen liikennekäytävän osayleis-
kaava, joka mahdollistaa Espoon ja Salon 
välisen ESA-rataosuuden toteuttamisen 
osana Helsingin ja Turun välistä nopeaa ju-
nayhteyttä. Lisäksi vireillä ovat Kantvikin ja 
Luoman osayleiskaavahankkeet. Masalan 
osayleiskaavaehdotusta edistettiin vuoden 
aikana merkittävästi. 

Kunnanvaltuusto päätti käsitellessään uut-
ta kaavoitusohjelmaa, että Sundsbergin 
osayleiskaavan laatiminen voidaan panna 
vireille, kun jokin vireillä olevista osayleis-
kaavoista on hyväksytty kunnanvaltuustos-
sa. 

ASEMAKAAVOITUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

Kirkkonummen liikekeskustan kehittä-
minen on kunnan kärkihanke. Keskustan 
korttelin 108 kaava tuli lainvoimaiseksi. 
Tallinmäen kaavaehdotuksen kunnallistek-
niikan yleissuunnittelu pantiin vireille. Kirk-
kolaakson kauppakeskuksen kaavoituksen 
valmistelu ei edennyt odotetusti. Munkin-
mäen korttelien 202 ja 203 sekä Keskustan 
urheilupuiston asemakaavoja valmisteltiin 
hyväksymiskäsittelyyn.

Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa. Tolsanjärven 
valmisteluaineisto oli nähtävillä. Gesterbyn 
ja Läntisen Gesterbyn uudet osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmat laadittiin. Läntisen 
Gesterbyn hanketta edistettiin.

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Prikirannan kaavan osalta ilmeni uusia 
suunnitteluhaasteita. Pikkalanlahden kaa-
voitus ei edennyt odotetusti

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Suvimäen ja Majvikin kaavaa koskevasta 
ELY-keskuksen myöntämästä liito-oravan 
elinympäristöä koskeneesta poikkeamis-
päätöksestä valitettiin. Hankkeen kaa-
voitus kuitenkin jatkui. Sarvvikinrannan 
kaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2019, 
lisäksi alueen luontoselvitystä päivitettiin. 

Kolabackenin asemakaava pantiin vireille 
kaavoitusohjelman ulkopuolelta keväällä 
2020. Kaava mahdollistaa suuren data-
keskuksen (10 000 MW) sekä siihen liitty-
vän muun yritystoiminnan toteuttamisen 
Länsiväylän, Kehä III:n ja Sundsbergintien 
kolmiossa. Hankkeen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman valmistuttua kaavan 
valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä ja 
alkusyksystä 2020. Kaavaehdotus oli näh-
tävillä keväällä 2021. Tavoitteena on saada 
kaava hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2021 
aikana.

Bjönsinmäen kaavaehdotus oli nähtävillä 
samoin kuin Mustikkarinteen valmiste-
luaineisto. Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaa-
vaehdotusten käsittely eteni.

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Veikkolanpuro II kaavaan liittyvät lisäsel-
vitykset laadittiin. Veikkolanportin kaa-
vaehdotuksen valmistelu käynnistyy, kun 
Turunväylän eritasoliittymän suunnittelu 
sen mahdollistaa.

RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutos ja 
Edesholmenin ranta-asemakaava saivat 
lainvoiman. Rastirannan kaavan hyväksy-
mispäätöstä koskeva valitus on Helsingin 
hallinto-oikeudessa. Mössön kaavaa ei 
edistetty. Hirsala I kaavahankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin. 

VUOSI 2020 TIIVISTETTYNÄ

OSAYLEISKAAVOITUS

Kuntakeskuksen 2. vaiheen, Masalan, 
Kylmälän ja Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävän osayleiskaavaehdotuk-
set laaditaan. Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävän osayleiskaavan rajausta 
laajennetaan myös sen etelä- ja kaakkois-
puoleiselle alueelle. Niin ikään Kantvikin 
valmisteluaineisto laaditaan. Luoman 
osayleiskaavan laatiminen käynnistyy 
vuoden lopulla.

Kunta valmistautuu yhteistyössä alueen 
keskeisimpien maanomistajien kanssa 
Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavoi-
tuksen käynnistämiseen laatimalla Jor-
vaksen ja Sundsbergin kehityskuvan 2060.

ASEMAKAAVOITUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

Tallinmäen kaavaehdotus tuodaan päät-
täjäkäsittelyyn, kun suunnittelutilanne 
sen mahdollistaa. Sama koskee Läntisen 
Gesterbyn ja Tolsanjärven kaavaehdo-
tuksia. Keskustan urheilupuisto on jaettu 
kahdeksi eri kaavahankkeeksi ja ne val-
mistellaan hyväksymiskäsittelyyn kuten 
myös Munkinmäen korttelien 202 ja 203 
kaavahanke.

Munkinmäenpuiston ja Pedersinportin 
kaavojen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma laaditaan.

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

Prikirannan kaavaehdotuksen valmistelu 
hyväksymiskäsittelyyn pannaan vireille, 
mikäli ehdotukseen tehtävät muutokset 
ovat vähäisiä. Pikkalanlahden kaavan val-
misteluaineisto saataneen nähtäville ja 
siihen liittyvä yleissuunnittelu vireille. 
 
ITÄINEN KIRKKONUMMI

Bjönsinmäki valmistellaan hyväksymiskä-
sittelyyn kuten myös Sarvvikinranta. Suvi-

mäen ja Majvikin, Kvisin sekä Pohjois-Jor-
vaksen kaavaehdotukset laaditaan. 
Kyseiset kaavat pyritään saamaan myös 
hyväksymiskäsittelyyn. Mustikkarinteen 
kaavaehdotus ja Kettukorven valmiste-
luaineisto laaditaan. Kolabackenin asema-
kaava saatetaan hyväksymiskäsittelyyn.

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Veikkolanpuro II valmistellaan hyväksy-
miskäsittelyyn. Eerikinkartanon pientalo-
valtaisen kaavan suunnittelu käynnistyy. 

Mitä oletettavimmin Turunväylän eritaso-
liittymän suunnittelu mahdollistaa Veik-
kolanportin kaavoituksen eteenpäin vie-
misen. 

 
RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Vireillä olevat kaavahankkeet käsitellään 
niiden ollessa valmiita päättäjäkäsitte-
lyyn. 

VUOSI 2021 TIIVISTETTYNÄ
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HANKKEET
VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2020-2021

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

Asemakaavat
Keskiset asemakaavat
1 Gesterbyn asemakaava (muutos)
2 Juhlakallion asemakaava
3 Keskustan korttelin 108 asemakaava (muutos)
4 Keskustan urheilupuiston asemakaava (muutos)
5 Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava (muutos)
6 Läntisen Gesterbyn asemakaava (muutos)
7 Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaava
8 Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava (muutos)
9 Tallinmäki asemakaava
10 Tolsanmäen asemakaava
11 Tolsanjärven asemakaava

Eteläiset asemakaavat
12 Pikkalanlahden asemakaava (muutos ja laajennus)
13 Prikirannan asemakaava

Itäiset asemakaavat
14 Bjönsinmäen asemakaava (muutos)
15 Kettukorven asemakaava
16 Kolabackenin asemakaava
17 Kvisin asemakaava
18 Mustikkarinteen asemakaava
19 Pohjois-Jorvaksen asemakaava
20 Sarvvikinrannan asemakaava (muutos)
21 Suvimäen ja Majvikin asemakaava (muutos ja laajennus)

Pohjoiset asemakaavat
22 Veikkolanportin asemakaava
23 Veikkolanpuro II asemakaava

Ranta-asemakaavat
24 Edesholmenin ranta-asemakaava
25 Hirsala I ranta-asemakaava (muutos)
26 Kurkgårdin ranta-asemakaava (muutos)
27 Mössön ranta-asemakaava
28 Rastirannan ranta-asemakaava 

Aloitetaan 2021
29 Munkinmäenpuiston asemakaava (muutos)
30 Pedersinportin asemakaava
31 Eerikinkartanon asemakaava

28
24

27

Asemakaavat
Ranta-asemakaavat

Aloitetaan 2021

12 3 5 6
7

13

12
Kantvik

35

29

32

30

26     

1 23 4

5

6

7
8
9

10
11

Kuntakeskuksen 
2. vaihe

12 3
4

 5 6
7

1415

16

17

18

19
20

21

Kuntakeskuksen 
2. vaihe

Luoma

Masala

Kantvik

25

1016

22
23

Pohjoisen Kirkkonummen 
liikennekäytävä

Kylmälä

Luoma

Masala

31
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VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN 
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET

Osayleiskaavat Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Kuntakeskus 2. vaiheen 
osayleiskaava

Ehdotusvaihe
24.2.2012 Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, 

yhdyskuntatekniikan lautakunta 7.4.2021 (§ 48)
Kaavan hyväksyminen

Kylmälän osayleiskaava Ehdotusvaihe 11.7.2008
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
kuntatekniikan lautakunta 14.6.2018 (§ 87)

Ehdotuksen laatiminen, 
tarkistettu ehdotus

Kantvikin osayleiskaava Valmisteluvaihe 13.11.2013
Valmisteluaineiston palauttaminen uudelleen 
valmisteltavaksi, kuntatekniikan lautakunta 
26.10.2017 (§ 53)

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) 
päivittäminen ja valmistelu-
aineiston laatiminen

Pohjoisen Kirkkonummen
liikennekäytävän 
osayleiskaava

Ehdotusvaihe 7.6.2019
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 
22.4.2021 (§ 61)

Ehdotuksen laatiminen

Masalan osayleiskaava Ehdotusvaihe 23.1.2014
Valmisteluaineiston nähtävillepano, kun-
tatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 52)

Osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelman (OAS) 
päivittäminen ja kaavaeh-
dotuksen laatiminen

Luoman osayleiskaava Valmisteluvaihe 8.4.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta 21.1.2016 (§ 5)

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) 
päivittäminen ja valmistelu-
aineiston laatiminen

Asemakaavat 
keskinen Kirkkonummi

Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Gesterbyn asemakaava * Ehdotusvaihe 13.11.2015
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 
28.5.2020 (§ 60)

Ehdotuksen laatiminen

Keskustan urheilupuiston 
asemakaava

Ehdotusvaihe 16.2.2018
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnan-
hallitus 9.9.2019 (§ 277)

Kaavan hyväksyminen

Kirkkolaakson kauppa-
keskuksen asemakaava *

Aloitusvaihe 24.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 
yhdyskuntatekniikan lautakunta 
23.4.2020 (§ 49)

Valmisteluaineiston 
laatiminen

K

Läntisen Gesterbyn 
asemakaava *

Ehdotusvaihe 24.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 
yhdyskuntatekniikan lautakunta 
17.9.2020 (§ 98)

Ehdotuksen laatiminen

Munkinmäenpuisto * Aloitusvaihe -
Ideasuunnitelmien valmistuminen, yhdyskun-
tatekniikan lautakunta 12.12.2019 (§ 60)

Osallistumis- ja arviointisu-
unnitelman (OAS) laatimin-
en ja kaavan kuuluttaminen 
vireille

Munkinmäki, korttelit 202 
ja 203 *

Hyväksymis-
vaihe

27.3.2020
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnan-
hallitus 4.5.2020 (§ 149)

Kaavan hyväksyminen

Pyhän Mikaelin kirkko
Hyväksymis-

vaihe
16.2.2018

Kaavan hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta 7.4.2021 (§ 49)

Kaavan hyväksyminen

Tallinmäki * Ehdotusvaihe 2.3.2018
Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, 
yhdyskuntatekniikan lautakunta 24.10.2019 
(§ 39)

Ehdotuksen laatiminen K

Tolsanjärvi * Ehdotusvaihe 21.8.2015
Valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, 
yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.2.-
20.3.2020 (§ 3) 

Ehdotuksen laatiminen

Villa Hagan puisto * Aloitusvaihe - -

Osallistumis- ja arviointisu-
unnitelman (OAS) laatimin-
en ja kaavan kuuluttaminen 
vireille

K

Pedersinportti * Aloitusvaihe - -

Osallistumis- ja arviointisu-
unnitelman (OAS) laatimin-
en ja kaavan kuuluttaminen 
vireille

Asemakaavat
eteläinen Kirkkonummi

Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Prikiranta * Hyväksymisvaihe 5.3.2012
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 30.5.2016 (§ 157)

Kaavan hyväksyminen

Pikkalanlahti * Valmisteluvaihe 16.2.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 
14.12.2017 (§ 74)

Valmisteluaineiston laa-
timinen

K

Asemakaavat 
itäinen Kirkkonummi

Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Bjönsinmäki * Hyväksymisvaihe 29.11.2013
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 22.6.2020 (§ 229)

Kaavan hyväksyminen

Inkilänportti * Ehdotusvaihe 24.2.2012
Valmisteluaineiston / kaavaluonnoksen 
nähtävillepano, yhdyskuntatekniikan lautakunta 
18.10.2012 (§ 75)

Toistaiseksi keskeytyksissä K

Kettukorpi Aloitusvaihe 16.12.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yh-
dyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2020 (§ 125)

Valmisteluaineiston 
laatiminen

Kolabacken * Hyväksymisvaihe 15.4.2020
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 8.2.2021 (§ 30)

Kaavan hyväksyminen K

Kvis * Ehdotusvaihe 8.2.2013
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 29.3.2021 (§ 108)

Kaavan hyväksyminen K

Mustikkarinne * Ehdotusvaihe 11.1.2019
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 29.3.2021 (§ 110)

Kaavan hyväksyminen K

Pohjois-Jorvas Ehdotusvaihe 8.2.2013
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 29.3.2021 (§ 109)

Kaavan hyväksyminen K

Sarvvikinranta * Ehdotusvaihe 26.8.2016
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 11.3.2019 (§ 77)

Kaavan hyväksyminen K

Suvimäki ja Majvik * Ehdotusvaihe 2.12.2016
Kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, 
yhdyskuntatekniikan lautakunta (§ 110)

Ehdotuksen laatiminen K

*)	Maankäyttösopimus

VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN 
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET

Asemakaavat
pohjoinen Kirkkonummi

Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Eerikinkartano * Aloitusvaihe - -
Osallistumis- ja arviointisu-
unnitelman käsittely

 

Veikkolanportti Ehdotusvaihe 11.10.2013
Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yh-
dyskuntatekniikan lautakunta 23.10.2014 (§ 63)

Ehdotuksen laatiminen

Veikkolanpuro II * Hyväksymisvaihe 6.3.2015
Ehdotuksen asettaminen nähtäville, kunnanhal-
litus 4.11.2019 (§ 370

Kaavan hyväksyminen K
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KESKINEN KIRKKONUMMI

lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta 
sekä Metsähallitukselta ja maanomistajil-
ta. 

Kaavaehdotus valmistuu vuonna 2021.

Keskustan kortteli 108 asemakaava 
(muutos) perustuu vuonna 2002 järjeste-
tyn tontinluovutuskilpailun voittaneeseen 
ehdotukseen. Kaavaa tarkistetiin ensi-
sijaisesti autopaikkamitoituksen osalta. 
Lähtökohtana oli muutettavan asemakaa-
van rakennusoikeus, mutta muutos koski 
myös Ervastintien varren rakennuksia ja 
niiden rakennusoikeutta. Kaava tuli lain-
voimaiseksi vuonna 2020.

Tallinmäki asemakaava (muutos) pohjaa 
Kirkkonummen liikekeskustan kilpailu-
maisen toimeksiannon voittaneeseen eh-
dotukseen Seneca (Arkkitehtuuritoimis-
to Jukka Turtiainen Oy). Liikekeskustan 
maankäyttö uudistuu merkittävästi. Kaa-
van valmisteluaineisto mahdollisti noin 
tuhannen uuden asukkaan sijoittumisen 
alueen kerrostaloihin ja uutta liiketilaa 

VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2020-2021

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaa-
van tarkoituksena on luoda edellytykset 
kuntakeskuksen pohjoisosien kehittämi-
selle. Suunnittelun tavoitteena on mm. 

uuden rakentamisen ohjaami-
nen yhdyskuntarakenteelli-
sesti kannattaville alueille, 
ekologisen verkoston ja 

muiden suojeluarvojen 
turvaaminen sekä tiever-
koston kehittäminen. 

Vuonna 2019 valmis-
tuivat mm. alueen 

hulevesiselvitys, 
Meikon luonnon-

suojelualuetta 
koskeva Na-
tura-tarvear-

vio sekä aluet-
ta koskeva 

kaavataloussel-
vitys. Vuonna 
2020 saatiin Na-
tura-tarvearviosta 

Ranta-asemakaavat Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Hirsala I Ehdotusvaihe 29.1.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yh-
dyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 (§ 143) Ehdotuksen laatiminen K

Mössö Ehdotusvaihe 9.5.2014
Valmisteluaineiston / kaavaluonnosten 
nähtävillepano, yhdyskuntatekniikan lautakunta 
23.4.2015 (§ 30)

Ehdotuksen laatiminen K

Rastiranta Hyväksymisvaihe 19.8.2016
Ranta-asemakaavan hyväksyminen, kunnan-
valtuusto 17.6.2019 (§ 45). Päätöksestä on 
valitettu.

Korkeimman hallinto-oike-
uden päätöksen odottami-
nen

K

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

VIREILLÄ OLEVAT JA KAAVOITUSOHJELMAN 
MUKAAN VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET

Kaavan nimi Tilanne Vireilletulo Viimeisin käsittelyvaihe Seuraavaksi Konsulttikaava

Edesholmen Lainvoimainen 19.5.2017

Edesholmenin ranta-asemakaavan hyväksymin-
en, kunnanvaltuusto 14.5.2018 (§ 35). Korkein 
hallinto-oikeus pysytti 5.10.2020 voimassa 
kaavan hyväksymispäätöksen.

Kaavan toteuttaminen K

Juhlakallio * Lainvoimainen 19.4.2013 Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 
14.12.2020 (§ 103) Kaavan toteuttaminen

Kortteli 108 * Lainvoimainen 25.5.2018 Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 
20.04.2020 (§ 28) Kaavan toteuttaminen

Rastiranta Hyväksymisvaihe 19.8.2016
Rastirannan ranta-asemakaavan hyväksyminen, 
kunnanvaltuusto 17.6.2019 (§ 45). Päätöksestä 
on valitettu.

Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksen odottaminen K

Riistametsä Lainvoimainen 23.10.2015

Asemakaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 
28.1.2019 (§ 4). Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 
valitukset 3.12.2019 ja lainvoimaiseksi kuulut-
taminen 22.1.2020.

Kaavan toteuttaminen K

Sarvvikinportti Osittain 
lainvoimainen 6.3.2015 Asemankaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 

28.1.2019 (§ 3). Päätöksestä on valitettu.

Lainvoimaisen kaavan 
osalta kaavan toteuttami-
nen, muilta osin Helsingin 
hallinto-oikeuden päätöksen 
odottaminen

Tolsanmäki * Hyväksymisvaihe 21.8.2015
Kaavan hyväksyminen, kunnanvaltuusto 
3.2.2020 (§ 3)

Helsingin hallinto-oikeud-
en päätöksen odottaminen 

VUONNA 2020 HYVÄKSYTYT JA/TAI 
LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT

Oppilaat muuttivat uuteen Jokirinteen oppimiskeskukseen keväällä 2021. 
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KESKINEN KIRKKONUMMI

osoitettiin rakennusten kivijalkaan. Uudis-
rakentamisen toteutuksen myötä syntyy 
liikekeskustaan kaivattua uutta toimeliai-
suutta. Alueen suunnittelussa korostuvat 
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja laaduk-
kaan ympäristörakentamisen toteuttami-
nen sekä toimivat pysäköinti- ja liikenne-
järjestelyt. 

Suunnittelun yksi suurimmista haasteita 
on alueen asukkaita ja käyttäjiä palveleva 
pysäköintijärjestelmä ja lähtökohtana on-
kin autopaikkojen sijoittaminen kaupun-
kiympäristön ehdoilla mahdollisimman 
huomaamattomasti. Kaavan valmistelu-
vaiheessa selvitettiin Kirkkotorin alle sijoi-
tettavan pysäköintilaitoksen toteuttami-
sedellytykset. Hankkeen toteuttamisesta 
kuitenkin luovuttiin vuonna 2020 korkei-
den kustannusten takia, minkä johdosta 
toimivan pysäköinnin järjestäminen nousi 
entistä haastavammaksi. Hankkeen kun-
nallistekniikan yleissuunnittelu pantiin vi-
reille 2020. Alkuvuonna 2021 toteutettiin 
Kirkkotorin kehittämisestä nettikysely, jo-
hon osallistui yli 300 ihmistä. 

Kaavaehdotus valmistuu vuonna 2021. 

Kirkkolaakson kauppakeskuksen ase-
makaava (muutos) koskee Kauppakeskus 
Kirsikan merkittävää uudistamista mm. 
uusien liiketilojen mahdollistamisella sekä 
parantamalla kauppakeskuksen ilmettä 
ja vetovoimaa. Samalla tutkitaan asumi-
sen järjestämistä uudella tavalla. Hank-
keeseen kytkeytyy Kirkkonummentielle 
toteutettavan uuden nelikaistaisen rauta-
tiesillan suunnittelu sekä siihen liittyvien 
kulkuyhteyksien suunnittelu. Uuden sillan 
suunnittelu on pantu vireille vuonna 2021. 
Yhdyskuntatekniikan lautakunta on an-
tanut vuonna 2020 laadituista alustavista 
maankäyttösuunnitelmista evästyksensä 
jatkosuunnittelulle. 

Kaavan valmisteluaineisto on määrä laatia 
vuonna 2021.

Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava 
(muutos) oli alun perin osa Keskustan ur-
heilupuiston asemakaavaa, mutta yhteis-
kampuksen hankkeen kiirehtimiseksi laaja 
kaava jaettiin kahdeksi erilliseksi. Kirkko-
nummentien länsipuoleinen alue kytkey-
tyy Tallinmäen asemakaavaan, sillä pää-
kirjasto Fyyri, kirkko ja kellotapuli yhdessä 
niiden läheisyyteen toteutettavan yhteis-
kampuksen kanssa luovat vahvasti uutta 
ilmettä liikekeskustaan. Kampukseen to-
teutetaan tilat suomen- ja ruotsinkielisille 
lukioille ja opistoille, joiden välituntipiha 
on Rovastinpuisto. Pääkirjastossa ja kam-
puksessa voidaan järjestää tapahtumia 
samoin kuin kirkossa. Tässä hankkeessa 
toimivien liikenne- ja pysäköintijärjeste-
lyjen toteuttaminen on ollut keskeinen 
suunnitteluhaaste.

Kaava valmistellaan hyväksymiskäsitte-
lyyn vuonna 2021. 

Keskustan urheilupuiston asemakaava 
(muutos) käsittää urheilupuiston lisäksi 
Pappilanmäen kahden asuntokorttelin 
maankäytön päivittämisen. Urheilupuis-
ton maankäyttö päivitetään tavoitteiden 
mukaisesti. Kaava mahdollistaa uuden 
kiertoliittymän toteuttamisen Kirkko-
nummentien, Gesterbyntien ja Överby-
ntien risteykseen. Kesällä 2021 laaditaan 
luontoselvitykset puuttuvilta alueilta. 
Kampuksen ja kirkon kuten myös Ges-
terbyn koulukeskuksen, uimahallin ja 
Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen 
pysäköintialueiden joustavat vuoropysä-
köintijärjestelyt mahdollistetaan kaavas-
sa. 

Kaava valmistellaan hyväksymiskäsitte-
lyyn vuonna 2021. 

Munkinmäen korttelien 202 ja 203 ase-
makaava (muutos) käsittää entisen 
sorttiaseman muuttamisen tilaa vievän 
kaupan toiminnoista päivittäistavarakau-
pan sallivaksi korttelissa 202. Samassa 
yhteydessä varataan paikka korttelista 
kaasutankkausasemalle. Munkinmäen-
tien pohjoispuolella sijaitsevan korttelin 
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203 rakentamattoman tontin maankäytön 
uudistamista tutkitaan. Molempien kortte-
lien käyttötarkoitukset päivitetään. 

Kaava valmistellaan hyväksymiskäsitte-
lyyn vuonna 2021.

Läntisen Gesterbyn asemakaava (muu-
tos) mahdollistaa uutta kerrostalorakenta-
mista, päivittäistavarakaupan sekä bussi-
liikenteen uudet järjestelyt pysäkkeineen. 
Gesterbyntien varteen toteutetaan kä-
velyn ja pyöräilyn yhteys. Kaava käsittää 
myös Gesterbyntien länsipuoleisen oma-
kotialueen, jonka pohjoispuolelle kaavoi-
tetaan yritystoiminnalle muutama tontti.
 
Kaavaehdotus valmistuu vuonna 2021 ja 
tavoitteena on saada kaava hyväksymiskä-
sittelyyn saman vuoden lopulla. 

Gesterbyn asemakaava (muutos) perus-
tuu osin Gesterbyn ideasuunnitelmaan 
2008. Kerrostalovaltaisen asuntoalueen 

maankäyttö uudistuu hallitulla täyden-
nysrakentamisella sekä ratkaisemalla 
alueen sisäiset liikenne- ja pysäköinti-
haasteet. Täydennysrakentamisen seu-
rauksena uusia koteja syntyy huomattava 
määrä. Ideasuunnitelman kehämäisestä 
katuyhteydestä luovutaan sen suurien 
kustannuksien vuoksi. Bussiliikennettä 
ei ole enää tarkoitus johtaa sitä myöten. 
Kaavarajausta laajennetaan uusien kaa-
voitusaloitteiden mukaisesti, ja näin ollen 
laaditaan uusi edellä kuvattujen tavoittei-
den mukainen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.

Kaavaehdotus valmistuu vuonna 2022.

Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaa-
vat muodostavat toimivan kokonaisuu-
den Heikkilän kulttuurihistoriallisia arvoja 
sisältävällä alueella, jonne toteutetaan 
ensisijaisesti täydentävää pientaloasu-
mista. Tolsan junaseisakkeen läheisyydes-
sä rakentamisen tehokkuus kuitenkin kas-
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vaa ja sinne on osoitettu uusia kerrostaloja. 
Kaikkiaan uusia asukkaita alueelle tullee 
enimmillään tuhat. 

Molemmat kaavat tulivat lainvoimaiseksi 
vuonna 2021. 

Tolsanjärven asemakaavan valmisteluai-
neisto valmistui vuonna 2020. Kaavoituk-
sen tavoitteena on toteuttaa kylän täyden-
nysrakentaminen ympäristöön sopivasti 
Tolsan junaseisakkeen ja bussiliikenteen 
runkoverkon vaikutusalueen tuntumassa. 
Alue säilyy pientaloalueena, jonne nykyis-
ten noin 300 asukkaan lisäksi kaavoitetaan 
etupäässä omakotitontteja noin 500 uu-
delle asukkaalle. Osa Peuramaan liikunta-
palveluista kuuluu kaava-alueeseen. Länsi-
väylän melualueelle on sijoitettu muutama 
yritystontti. Suunnittelussa tutkitaan myös 
yritystoiminnan sijoittamista alueelle. 

Kaavaehdotus valmistuu vuonna 2021.

ALOITETAAN 2021

Munkinmäenpuiston asemakaava (muu-
tos) laaditaan vuonna 2019 valmistuneiden 

kahden vaihtoehtoisen ideasuunnitelman 
pohjalta. Suunnitelmissa on osoitettu 
Kirkkonummen matkakeskuksen etelä-
puolelle ja Munkinmäelle uutta kerrosta-
lorakentamista. Uusia koteja arvioidaan 
valmistuvan korkeintaan 600 asukkaalle. 
Lisäksi alueelle on osoitettu vähäisesti lii-
ketilaa. 

Hanke käynnistyy laatimalla osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma.
  
Pedersinportin asemakaava mahdol-
listaa uuden tasoliittymän Länsiväylälle 
Munkinmäen länsiosassa. Sen kautta län-
nen suunnan ajoneuvoliikenne johdetaan 
Kirkkonummen liikekeskustaan. Yhteys 
on myös tärkeä kaukoliikenteen bussien 
ohjaamiseksi matkakeskukseen. Uuden 
liittymän valmistuttua Purokummuntien 
liittymä Länsiväylälle poistuu käytöstä. 
Alueelle kaavoitetaan uusia yritystoimin-
nan tontteja. 

Hanke käynnistyy laatimalla osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. 

ETELÄINEN KIRKKONUMMI

VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2020-2021

Kantvikin osayleiskaavan suunnittelussa 
osoitetaan riittävät alueet asuntotuotan-

nolle luontoarvoiltaan monimuo-
toisessa ja merellisessä ym-
päristössä, lisäksi liikenteen 
järjestäminen ja etenkin jouk-
koliikenteen olosuhteiden 
parantaminen ovat keskeisiä 

suunnitteluhaasteita. Myös 
rantavyöhykkeen maan-

käyttö mm. asukkai-
den virkistykseen 
on tärkeää. Vuon-

na 2018 laadittiin 
kaavatalous- ja 
hulevesiselvitys 

sekä vesihuollon 
yleissuunnitelma. 
Kaava laaditaan Uu-
simaa-kaavan 2050 
periaatteiden mu-

kaisesti siten, että ase-
makaavoitettavaksi alueeksi 
osoitetaan myös suurin osa ran-

tavyöhykkeestä. 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma päivitetään vuonna 2021, jolloin 
myös kaavan valmisteluaineisto on määrä 
asettaa nähtäville.

Pikkalanlahden asemakaava (muutos ja 
laajennus) rajautuu Kirkkonummen länti-
sellä rannikkovyöhykkeellä Siuntion kun-
taan. Tavoitteena on mm. ajanmukaistaa 
vanhentunut kaava sekä varata tarkoituk-
senmukaiset alueet yritystoiminnalle ja 
virkistykseen. Hanke ei ole edennyt odo-
tetusti, koska kaavan valmisteluaineisto 
siihen liittyvine liikenneselvityksineen 
odottaa hankkeen käynnistäneen tahon 
aktivoitumista.

Prikirannan asemakaava käsittää mm. 
Helsingin Sataman ylläpitämän sataman 
sekä yritystoiminnan alueita. Kaavoituk-
sen myötä merelliseen ympäristöön tulee 
asumista sekä seudullinen veneilytoimin-
nan keskittymä ja pienvenesatama. Asun-
totarjonta on monipuolista kerrostaloista 
pientaloihin. Uusia asukkaita tullee noin 
500. Hanke on toteutettu Kirkkonummen 
kunnan ja Helsingin kaupungin yhteistyö-
nä. Alueen kunnallistekniikan toteutta-
miskustannukset ovat merkittävät osin 
alueen rakennettavuuden takia. 

Kaava valmistellaan hyväksymiskäsit-
telyyn vuonna 2021, mikäli mahdolliset 
muutokset kaavaehdotukseen eivät edel-
lytä tarkistetun asemakaavan laatimista.

ALOITETAAN 2021

Kaavoitusohjelman mukaisesti uusia kaa-
vahankkeita ei käynnistetä vuonna 2021.

Tolsanmäen asemakaavan toteuttaminen muuttaa Tolsan näkymää. Talvikuva vuodelta 2020. Kantvikin Haapiorinteeseen rakentuneita omakotitaloja.
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VALMIIT JA VIREILLÄ 
OLEVAT 2020-2021

Masalan osayleiskaa-
va käsittää Masalan 
taajaman sekä sitä ym-

päröivän lähialueen. 
Suunnittelussa pa-

neudutaan kes-
kusta-alueen ke-
hittämiseen ja 

merkittävään 
asukasmää-
rän kasvatta-

miseen. Alueita 
varataan riittä-

västi sekä asun-
t o t u o t a n t o a 
että virkistystä 

varten. Keskeisiä 
suunnitteluhaasteita 

ovat kasvavan asukasmää-
rän vaikutus liikennejärjeste-

lyihin sekä joukkoliikenteen ke-
hittäminen. Lisäksi tavoitteena 

on kasvattaa Masalan vetovoimaa hyvien 
lähipalvelujen ja yritystoiminnan alueena.
 
Osayleiskaavan liikenneselvitys valmis-
tui 2021. Uudenmaan ELY-keskuksen tie-
suunnitelma Kehä III:n kehittämisestä 
uusine eritasoliittymineen on tavoitteena 
valmistua myös vuonna 2021. Masalan 
osayleiskaavan maankäyttöön on aiheut-
tanut epävarmuutta rantaradan varikko-
järjestelyt, sillä yhtenä vaihtoehtona on 
esitetty varikon sijoittamista kaavan vä-
littömään läheisyyteen Luoman alueelle. 
Kunta on linjannut, ettei varikkoa sijoiteta 
kunnan alueelle. 

Kaavaehdotus valmistuu ja se asetetaan 
nähtäville vuonna 2021.

Luoman osayleiskaavassa tutkitaan 
mahdollisuuksia kasvattaa alueen väestö-
pohjaa, vaikka tavoitetta väestönkasvul-
le ei ole asetettu. Siihen otetaan kantaa 
kaavan laadinnan yhteydessä. Suunnit-
teluhaasteina ovat mm. yhdyskunta- ja 
kylärakenteen eheyttäminen säilyttäen 
kylämainen ilme. Lisäksi haasteena ovat 

liikenteen järjestäminen, joukkoliikenteen 
kehittäminen nykyiseen bussilinjastoon 
tukeutuen sekä kaupunkiradan toteutta-
miskelpoisuuden turvaaminen. 

Kunta on tyrmännyt esityksen junavari-
kon sijoittamisesta Luomaan. Varikko tuli 
esille ensimmäisen kerran vuonna 2016 
valmistuneessa rantaradan aluevaraus-
suunnitelmassa. Sen jälkeen Väylävirasto 
ja HSL ovat laatineet kaksi varikkoselvi-
tystä vuosina 2019 ja 2020. Kunta on va-
littanut Uusimaa-kaavan 2050 raskaan 
raideliikenteen varikkomerkinnästä, joka 
on sijoitettu kaavassa Kirkkonummen ja 
Espoon rajavyöhykkeelle. 

Osayleiskaava ei ole edennyt, mutta 
maankäytön suunnittelu on määrä pan-
na vireille vuoden 2021 lopulla. Ennen 
osayleiskaavan valmisteluaineiston laati-
mista päivitetään hankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma.  

Bjönsinmäen asemakaava (muutos) si-
jaitsee Masalan keskustassa kirkon lähi-
alueella. Kaavassa osoitetaan uutta ker-
rostalorakentamista Masalantien varrelle 
ja täydentävää pientalorakentamista Suo-
melanpolun varrelle. Furugårdin kulttuu-
rihistoriallinen miljöö säilyy. Kirkolle saa-
puminen tehdään juhlavaksi rakentamalle 
reitti korealaatuisesti. Uusia asukkaita voi 
alueelle muuttaa noin 200. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuonna 
2020 ja kaava valmistellaan hyväksymis-
käsittelyyn vuonna 2021. 

Kettukorven asemakaava rajautuu poh-
joisosastaan Sepänkyläntiehen ja Mus-
tikkarinteen asuntoalueen kaavaan sekä 
eteläosastaan Keskusmetsään. Ennestään 
rakentamattomalle alueelle suunnitellaan 
pientalovaltaista asumista vajaalle 200 
asukkaalle. Suunnittelussa on otettava 
huomioon läheisen urheilupuiston reittien 
kytkeminen alueen kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiin, niin että ne palvelevat myös 
Mustikkarinteen asukkaita. Lisäksi suun-
nittelussa on huomioitava Keskusmetsän 
arvokkaat luontokohteet.

ITÄINEN KIRKKONUMMI

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on vuodelta 2020. Kaavan valmiste-
luaineisto laaditaan vuonna 2021. Kaava 
voidaan hyväksyä Masalan osayleiskaa-
van tultua lainvoimaiseksi.

Kolabackenin asemakaava pantiin vireil-
le kaavoitusohjelman ulkopuolelta kevääl-
lä 2020. Kaava mahdollistaa suuren data-
keskuksen (100 MW) sekä siihen liittyvän 
muun yritystoiminnan toteuttamisen 
Länsiväylän, Kehä III:n ja Sundsbergintien 
kolmiossa. Sundsbergintien äärelle sijoit-
tuvat yritystoiminnan rakennukset muut-
tavat merkittävästi tieympäristöä.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunni-
telman valmistuttua kaavan valmisteluai-
neisto oli nähtävillä kesällä ja alkusyksystä 
2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 
2021. Tavoitteena on saada kaava hyväk-
symiskäsittelyyn vuoden 2021 aikana.

Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaa-
vat käsittävät Länsi-Jorvaksen kaava-
hankkeena käynnistyneen suunnitelman 
länsi- ja itäosan. Sijainti Jorvaksen jun-
aseisakkeen vaikutusalueella sekä kun-
nan sisäisen bussiverkon varrella ovat 
kannatettavia perusteita alueen täyden-
nysrakentamiselle. Paikoin varsin tiiviisti 
rakennetulle alueelle täydennysraken-
tamisen sijoittaminen on haasteellista, 
mikä edellyttää tavanomaista laajempaa 
vuorovaikutusta alueen maanomistajien 
ja asukkaiden kesken. Tämän johdosta al-
kuperäisen suunnittelualueen jakaminen 
kahdeksi oli perusteltua. Lisäksi uuden 
maankäytön kytkeminen Keskusmetsään 
edellyttää hyvää suunnittelua. Nykyisestä 
noin 325 asukkaasta väkimäärä lisääntyy 
noin tuhannella.

Vuonna 2020 valmisteltiin kaavaehdotuk-
set, jotka saadaan nähtäville vuonna 2021, 
jolloin myös asemakaavat on tarkoitus 
valmistella hyväksymiskäsittelyyn.

Mustikkarinteen asemakaavan alueelle 
suunnitellaan pientalovaltaista asumista. 
Ennestään rakennettua aluetta täydenne-
tään hallitusti uudisrakentamisella. Uuden 
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asuinalueen tarkoituksena on olla eko-
älykylä, jossa asumisen hiilijalanjälki on 
matala. Tavoitteena on mahdollistaa eko-
loginen, yhteisöllinen ja edistyksellinen 
asuminen hyödyntäen uusia innovaatioita 
ja asumisen kokeiluluonteisuutta kuten 
ryhmärakentamista. Alueen saavutetta-
vuus joukkoliikenteellä on haaste. Eko-
älykylän alueelle suunnitellaan erilaisia 
palveluja asukkaille, esimerkiksi robotti-
busseja, kylätaloa ja päiväkotia. 

Kaavan valmisteluaineistoksi laadittiin 
vuonna 2020 kaksi vaihtoehtoa, joissa 
ekoälykylän maankäyttö ja asukasmäärät 
vaihtelivat niin, että suurimmillaan alueel-
la on noin tuhat asukasta. Kaavaehdotus 
valmistuu ja asetetaan nähtäville vuonna 
2021. Kaava voidaan hyväksyä Masalan 
osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.

Sarvvikinrannan asemakaava (muutos) 
sijaitsee näkyvällä paikalla Espoonlahden 
rannalla. Alueelle toteutetaan tiivis ker-
rostalojen rypäs kallioiseen rinteeseen. 
Uusia asukkaita tulee noin 500. Rantaan 
toteutetaan viihtyisä kävelyalue, venesa-
tama sekä pienimuotoista palvelutoimin-
taa. 

Vuonna 2020 tehtiin täydennykset luonto-
selvitykseen, muutoin kaavoitusaloitteen 
tehnyt taho ei edistänyt hanketta. Tavoit-
teena on saada kaava hyväksymiskäsitte-
lyyn vuonna 2021.

Suvimäen ja Majvikin asemakaava (muu-
tos ja laajennus) sijaitsee Kehä III:n ja Es-
poonlahden välisellä vyöhykkeellä rajoit-
tuen Espoonlahden lintuvesialueeseen, 
joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. 
Alue kaavoitetaan ensisijaisesti asunto-
alueeksi, jossa on asumismahdollisuuksia 
pientaloista kerrostaloihin. Uusia koteja 
syntyy noin kahdelle tuhannelle asuk-
kaalle hyvän saavutettavuuden alueelle 
lähelle Masalan asemaa. Kaavaehdotusta 
on edistetty ja alkuvuonna 2021 tutkittiin 
alueen ajoneuvoliikenteen johtamista 
suunnittelualueelta Kehä III:n yli Salmitien 
kautta Sundsbergintielle. Mikäli edellä ku-
vattu liikennejärjestelmä todetaan toteut-
tamiskelpoiseksi, laajenee kaava Kehä 
III:n ja rantaradan väliselle alueelle. 

Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan 
kunnan hakemukseen, joka koski poik-
keamista liito-oravan elinympäristön 
luonnonsuojelulain mukaisesta rauhoitta-
misesta. Päätöksestä valitettiin ja vuoden 
2021 alussa Helsingin hallinto-oikeus ku-
mosi ELY-keskuksen päätöksen. Kunta on 
tehnyt asiasta jatkovalituksen, eli hakenut 
valituslupaa korkeimmasta hallinto-oi-
keudesta. Kaavaehdotuksen on tavoittee-
na valmistua vuonna 2021.

ALOITETAAN 2021

Uusia kaavahankkeita ei panna vireille 
vuonna 2021.  

ITÄINEN KIRKKONUMMI

VALMIIT JA VIREILLÄ 
OLEVAT 2020–2021

Kylmälän osayleiskaa-
van yhteydessä on erityi-
seksi haasteeksi noussut 

kaava-alueen ympäri-
vuotisen asumisen 

määrä, siihen liit-
tyvä suunnitte-
lutarve ja mi-
toitus siten, 
että aluetta 
voitaisiin ke-

hittää ilman 
a s e m a k a a v o -

jen laatimistar-
vetta. Kaavan 
problematiikka 

on poikkeuksel-
linen, mutta edellä 

kuvattujen tekijöiden valos-
sa valmistellaan tarkistettu 

kaavaehdotus, jossa pyritään 
soveltamaan osa-aluekohtaisia 

kaavamääräyksiä siten kuin kunnanhallitus 
on päättänyt vuonna 2016. 

Kaavan alkuperäisten tavoitteiden mukai-
sesti tavoitteena on eheyttää kyläraken-
netta, ohjata asuminen sille sopiville alueil-
le sekä osoittaa riittävät virkistysalueet ja 
johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit. 
Samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden ja 
joukkoliikenteen parantamismahdollisuuk-
sia sekä selvitetään alueen palvelutarve. 

Tavoitteena on saada tarkistettu kaavaeh-
dotus valmiiksi vuonna 2021.

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytä-
vän osayleiskaava on laadittava, jotta Es-
poon ja Salon välisen nopean junaliikenteen 
ESA-radan jatkosuunnittelu mahdollistuu. 
Kunta on edellyttänyt Veikkolan lähijunalii-
kenteen seisakkeen toteuttamista Veikko-
laan. 

Tavoitteena on sijoittaa asemanseudulle 
keskustatoimintoja kuten asumista ja yri-

tystoimintaa. Maankäytön suunnittelussa 
asemanseudulle on sijoitettava merkit-
tävä määrä uutta asuinrakentamista ja 
ratkaistava sujuvat vaihdot joukkoliiken-
teelle. Merkittävä osa Nuuksion kansal-
lispuistosta kuuluu suunnittelualueeseen. 
Joten kaavassa varataan paikka mm. luon-
tokeskukselle sekä osoitetaan kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyden linjaus kansallispuis-
ton läpi Veikkolan asemanseudulta Siika-
järven alueelle. Turunväylän eritasoliitty-
män tiesuunnitelman muutos on vireillä ja 
sen odotetaan valmistuvan vuonna 2021. 
Osayleiskaavassa otetaan huomioon uu-
distuvan liittymän tilatarpeet. 

Kaavan valmisteluaineisto valmistui vuon-
na 2020. Ehdotus on valmisteluaineistoa 
laajempi, sillä kaavoitusohjelman käsit-
telyn yhteydessä syksyllä 2021 päätettiin 
liittää kaavaan osa Turunväylän ja Turun-
tien välisestä alueesta sekä Hauklammen 
alue. Kaavaehdotus laaditaan vuonna 
2021

Veikkolanportin asemakaava sijaitsee 
Turunväylän sekä suunnitellun Espoon ja 
Salon välisen rautatien (ESA-rata) väli-
sellä alueella, Veikkolan keskustan poh-
joispuolella. Kaava laaditaan ensisijaisesti 
elinkeinoelämän tarpeisiin: alueelle tulee 
uutta toimitilaa sekä lisäksi polttoaineen 
jakeluasema, varaus paloasemalle ja py-
säköintialue Nuuksion kansallispuistossa 
vieraileville. 

Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnitel-
man muutoksen odotetaan valmistuvan 
vuonna 2021 yhteensopivana suunnitellun 
Veikkolan aseman liikennejärjestelyjen 
kanssa. 

Kaavaehdotus laaditaan, kun edellä mai-
nittu suunnitelma sen mahdollistaa. Mitä 
todennäköisimmin kaavaehdotuksen laa-
timinen voidaan käynnistää vuonna 2021.

Veikkolanpuro II asemakaava sijaitsee 
Veikkolan keskustan länsipuolella. Uusi 

POHJOINEN KIRKKONUMMI

Masalan keskustan ilme muuttuu koko ajan. Kuvassa Tinanpuiston puukerrostalot.
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maankäyttö Kalljärven rantavyöhykkeel-
lä mahdollistaa olemassa olevan asunto-
alueen laajentamisen etelään päin sekä 
urheilupuiston toimintojen ajanmukais-
tamisen. Laajennusalue toteutetaan pien-
talovaltaisena ja uusia asukkaita tullee 
enimmillään lähes 300. Rantavyöhyke 
varataan virkistykseen ja asuntoalueelta 
järjestetään kävely- ja pyöräilyreitti Eeri-
kinkartanontielle, mikä edellyttää urhei-
lupuiston reittien uudelleensuunnittelua. 
Vuoden 2020 aikana tehtiin täydentäviä 
luontoselvityksiä. Tavoitteena on hyväk-
syä kaava vuonna 2021.

ALOITETAAN 2021

Eerikinkartanon asemakaava mahdol-
listaa merkittävän asuntoalueen toteut-
tamisen Veikkolan keskustan eteläpuolel-
le. Alue käsittää Eerinkinkartanontien ja 
Lapinkyläntien välisen alueen lisäksi Ee-
rikinkartanon lähialueineen ja osan Haa-
pajärven ranta-alueesta. Kaava mahdol-
listaa suuren määrä uusia omakotitaloja 
ja arviolta 300-400 uutta asukasta Veik-
kolaan. Merkittävä asukasmäärän kasvu 
edellyttää myös palvelujen järjestämistä 
ja alueelta varattaneenkin paikka esimer-
kiksi uudelle päiväkodille. 

Ennen maankäytön suunnittelua laadi-
taan alueen luontoselvitys. Vuonna 2021 
valmistuu hankkeen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma. 

Eerikinkartanon on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö. Talvikuva vuodelta 2020

POHJOINEN KIRKKONUMMI

VALMIIT JA VIREILLÄ OLEVAT 2020–2021

Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutos 
tuli lainvoimaiseksi vuonna 2020. 

Mössön ranta-asemakaavan tavoite 
Porkkalassa on saattaa alueen maankäyt-
tö vastaamaan paremmin maanomistajan 
nykytarpeita. Kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on hyväksytty alkuvuo-
desta 2014 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 
keväällä 2015. Tavoitteena on saada kaa-
vaehdotus valmiiksi vuonna 2021.

Rastirannan ranta-asemakaava hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa kesällä 2019, 
mutta kaavan hyväksymispäätöksestä va-
litettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Vali-
tuksen käsittely on kesken.

Hirsala I ranta-asemakaava (muutos) 
pantiin vireille laatimalla hankkeen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma vuonna 
2020. Tavoitteena on saada kaavaehdotus 
valmiiksi keväällä 2021.

ALOITETAAN 2021

Hakemuksia uusien ranta-asemakaavojen 
laatimiseksi ei ole esitetty vuoden 2020 
loppuun mennessä.

RANTA-ASEMAKAAVAT

Merellisyys on kirkkonummelaisuutta. Näkymä merelle Porkkalan merikylän yltä.
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

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

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

SEUDULLINEN SUUNNITTELU

Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan lii-
kennejärjestelmäsuunnittelu koskee Kirk-
konummea. Molempien suunnitelmien 
keskeisinä tavoitteina on sekä liikenteen 
olosuhteiden toimivuus että hiilijalanjäl-
jen tuntuva leikkaaminen. 

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma 
käsittää seudun 14 kunnan liikennejärjes-
telmäsuunnitelman. MAL-sopimus 2020 
-2031, jonka Kirkkonummen kunta hyväk-
syi vuonna 2020, koskee myös seudulla 
vireille pantavia liikennehankkeita. Uusi 
MAL-suunnittelukausi on vireillä.

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmä-
suunnitelma laadittiin vuonna 2020. Kun-
ta antoi siitä lausunnon alkuvuonna 2021. 
Valmistuttuaan se korvaa vuonna 2014 

laaditun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man.

Kirkkonummen kannalta keskeisiä ovat 
MAL 2019 -suunnitelman kustannuste-
hokkaat pienet hankkeet (KUHA), joskin 
niille myönnettävän rahoituksen avulla 
voidaan toteuttaa vain pieni osa Helsingin 
seudun kuntien esittämistä hankkeista. 
Kirkkonummen tavoitteena on toteuttaa 
KUHA-rahoituksella eli kunnan ja valtion 
yhteisrahoituksella uusi jalankulun ja pyö-
räilyn yhteys Turuntiellä Veikkolasta Kol-
mirantaan. Hankkeen tiesuunnitelman 
laatiminen pantiin vireille vuonna 2021. 

Syksyllä 2019 liikenne- ja viestintämi-
nisteriö myönsi erillisrahoituksen Kirk-
konummenportin eli kuntakeskuksessa 
Länsiväylän eritasoliittymän ramppien 
liikennevaloille vuosille 2020-2022. Hanke 
valmistui vuoden 2020 lopulla. Liittymän 
toimivuus ja liikenneturvallisuus parani 
huomattavasti verrattuna aiemmin vallin-
neeseen tilanteeseen. Todettakoon, että 
lähivuosina Kehä III:n valaistus on tavoit-
teena toteuttaa Länsiväylältä Kauklah-
teen.

Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) joh-
dolla viedään eteenpäin Espoo-Salo -oi-
koradan eli nopean junayhteyden suun-
nittelua Helsingistä Turkuun. Uusi rata on 
linjattu Veikkolan taajaman läpi Turun-
väylän pohjoispuolelle, jonne myös lähi-
junaliikenteen seisake on suunnitelmassa 
esitetty. Kirkkonummen pohjoisen liiken-
nekäytävän osayleiskaava mahdollistaa 
ratahankkeen etenemisen Veikkolassa. 
Kaavan tultua lainvoimaiseksi käynnistyy 

LIIKENNESUUNNITTELU

radan jatkosuunnittelu. Uuden radan ra-
kentamisesta ei ole päätöksiä. 

Kunnan toimesta on laadittu vuonna 2020 
Länsiväylälle yleissuunnitelma Pedersin-
portin maantasaisen liittymän toteutta-
miseksi kuntakeskuksen itäpuolelle ennen 
tilannetta, jossa Länsiväylä rakennetaan 
uudelle paikalle ja alueelle toteutetaan 
eritasoliittymä. Uuden liittymän kaut-
ta on tarkoitus johtaa ajoneuvoliikenne 
Munkinmäkeen ja edelleen Kirkkonum-
men liikekeskustaan. Kun uusi liittymä on 
käytössä, lakkautetaan Purokummuntien 
liittymä Länsiväylälle. Tavoitteena on hi-
dastaa Kirkkonummentien ja Länsiväylän 
eritasoliittymän, Kirkkonummenportin lii-
kennemäärien kasvua. 

KIRKKONUMMEN ASEMASEUDUT 
JA LIITYNTÄPYSÄKÖINTI

Vuonna 2020 valmisteltiin Kirkkonum-
mentien uuden rautatiesillan suunnitte-
lu ja hanke pantiin vireille vuoden 2021 
alussa. Hanke priorisoitiin Munkinmäkeen 
suunnitellun rautatien alittavan ajoneu-
voliikenneyhteyden edelle. Näin ollen 
rautatien alittavan yhteyden katusuunnit-
telusta ja rakentamisesta päätetään myö-
hemmin. 

Jorvaksen seisakkeen parantamishanke 
käynnistyi vuonna 2020, kun hankkeen 
rakennussuunnitelmat oli hyväksytty Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomissa. 
Alueen voimassa olevat asemakaavat 
mahdollistavat seisakkeen parantamisen 
ja liityntäpysäköinnin järjestämisen. Han-
ke valmistuu vuonna 2021.

KIRKKONUMMEN LIIKEKESKUSTAN 
KATUJEN YLEISUUNNITELMA

Kirkkonummen liikekeskustan maankäyt-
tö muuttuu lähivuosikymmenen aikana 
merkittävästi. Kaavamuutoksia laadi-
taan vaiheittain ja tavoitteena on sekä 
asukasmäärän voimakas kasvattaminen 
että palvelujen ja kaupan vahvistami-
nen liikekeskustassa. Ajoneuvoliikenteen 
toimivuuden varmistamiseksi valmistui 

vuonna 2020 liikekeskustan katujen yleis-
suunnitelma. Se on tärkeä dokumentti 
kaavoitukselle. Suunnitelma sisältää myös 
alueen hulevesien käsittelyn yleissuunni-
telman. Yleissuunnitelmassa on esitetty 
toimivat järjestelyt liikenteen keskeisiin 
solmukohtiin, kuten Kirkkonummentien 
risteyksiin. 

Munkinmäen länsiosasta on muodostu-
massa merkittävä tilaa vaativan kaupan 
alue. Yleissuunnitelmassa on esitetty Pu-
rokummuntien tasoliittymän korvaava 
liikennejärjestely Pedersin alueella, jonne 
toteutetaan väliaikainen, maantasoinen 
ajoneuvoliikenteen liittymä Länsiväylälle. 
Tarkoitus on johtaa lännen suunnasta lii-
kenne Munkinmäkeen ja edelleen Kirkko-
nummen liikekeskustaan suunniteltavan 
rautatien alittavan yhteyden kautta sekä 
vähentää Kirkkonummenportin eritaso-
liittymän liikennemäärien kasvua. Lop-
putilanteessa Länsiväylälle toteutetaan 
Pedersinportin eritasoliittymä.

KÄVELY JA PYÖRÄILY SEKÄ 
LIIKENNETURVALLISUUS

Kirkkonummella kävelyn ja pyöräilyn ke-
hittämisohjelmaa toteutetaan rakenta-
malla puuttuvia yhteyksiä. Yksi niistä on 
vuonna 2021 valmistuva Kirkkonummen 
asemanseudun ja Tolsan välinen jalankul-
ku- ja pyörätie rantaradan ja Länsiväylän 
väliselle alueelle. Hankkeelle on myönnet-
ty Traficomin infrastruktuuriavustus. 

Pyöräilyn seudullinen pääverkko yhdis-
tää kunnan keskukset ja Kirkkonummen 
naapurikuntiin. Vuonna 2021 jatkuu Kirk-
konummen pyöräilyn pääverkon suunnit-
telutyö, jossa kartoitetaan mm. verkon 
epäjatkuvuuskohdat, priorisoidaan to-
teuttamistarpeet ja edistetään verkon to-
teuttamista kaavoitusta varten. Niin ikään 
vuonna 2021 valmistuu Kirkkonummen 
PÄÄVE-verkon yleispiirteinen suunnittelu.

Kirkkonummen poikkihallinnollinen lii-
kenneturvallisuustyöryhmä koordinoi 
sekä toteuttaa turvallista ja kestävää 
liikkumista edistävää työtä Kirkkonum-

LIIKENNESUUNNITTELU

Kirkkonummen asemanseudun liikenne- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ovat uudistuneet. 



30 31

mella. Vuonna 2019 toteutettu kestävän 
liikkumisen (kävelyn ja pyöräilyn) edistä-
mishanke Traficomin avustamana toi uu-
sia toimintamalleja kestävän liikkumisen 
edistämistyöhön. Säännöllinen tiedotta-
minen ja kampanjointi on keskeistä liiken-
neturvallisuuden sekä jalankulun ja pyö-
räilyn edistämistyössä. 

Liikenneturvallisuusaloitteet käsitellään 
vuosittain yhdyskuntatekniikan lautakun-
nassa. Vuonna 2020 suunniteltiin muun 
muassa Vartiontien jalankulku- ja pyö-
rätietä ja Sokeritehtaantien liikennetur-
vallisuustoimenpiteet. Lisäksi laadittiin 
Kolsarin suojatie ja pysäkkien parantamis-
suunnitelma, jonka mukaiset järjestelyt 
rakennetaan vuonna 2021. 

JOUKKOLIIKENNE

Kirkkonummen kunta on jäsen Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL), 
joka vastaa Kirkkonummen joukkoliiken-
teen suunnittelusta ja järjestämisestä. 

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian 
johdosta keväällä 2020 joukkoliikenteen 
palvelutasoa jouduttiin alentamaa mat-
kustajamäärien ja lipputulojen romahdet-
tua, minkä johdosta kunta oli pakotettu 
etsimään säästötoimenpiteitä. 

Koronaepidemia näyttää jatkuvan vuonna 
2021, mutta mikäli epidemiasta toivutaan, 
saattaa joukkoliikenteen käyttö vähitellen 
palautua epidemiaa edeltävälle tasolle. 
Kuitenkin etätyön yleistyminen saattaa 
pysyvästi vaikuttaa ihmisten liikkumistot-
tumuksiin ja joukkoliikenteen käyttöön. 
Jos näin tapahtuu, on joukkoliikenteen 
palvelutasoa arvioitava uudella tavalla. 

Kivenlahden metroasema avataan vuon-
na 2023. Tätä ennakoiden HSL käynnisti 
syksyllä 2020 linjastosuunnitelman laa-
timisen tilanteeseen. Merkittäviä muu-
toksia Kirkkonummen linjastoon ei ole 
odotettavissa. Suunnittelun keskiössä on 
Matinkylään päättyvien liityntälinjojen tu-
leva päätepysäkki ja Kirkkonummen Län-

LIIKENNESUUNNITTELU

KIRKKONUMMEN MAANKÄYTÖN 
KEHITYSKUVA 2040 JA 2060

Vuonna 2020 kunnanvaltuusto hyväksyi 
Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonum-
men maankäytön kehityskuvan 2040 ja 
2060. Suunnitelma käsittää neljä tule-
vaisuusskenaariota sekä varsinaisen ke-
hityskuvan, jonka teemat tavoitevuosil-
le ovat asuminen ja virkistys, elinkeinot 
sekä yhteydet. Kehityskuva on tärkeä osa 
kunnan strategista suunnittelua antaen 
tietoa taajamien laajenemissuunnista. 
Se käsittää myös muutaman kehitysku-
van toteuttamisen esimerkkijohdetta.   
 

ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN 
OHJELMA

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelmaan 2017 sisältyy seitsemän otsik-
kotason toimenpidettä: 

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

Lähivuosien aikana on tarkoitus panna vi-
reille arkkitehtuuripoliittisen ohjelman to-
teuttamistoimenpiteiden valmistelu.

LIIKENNESUUNNITTELU

siväylän vaikutusalueen linjasto. Mikäli 
Kirkkonummen linjojen päätepysäkiksi on 
Matinkylän terminaali, säilyy matka-aika 
Helsinkiin muuttumattomana. Mutta pää-
tepysäkin ollessa Kivenlahden katuter-
minaali tai Espoonlahden sisäterminaali, 
kasvaa matka-aika Helsinkiin usealla mi-
nuutilla. Kunnanhallitus päättää Kirkko-
nummen liityntälinjojen päätepysäkistä 
vasta metron käyttöönoton jälkeen. Kunta 
oli mukana vuonna 2020 HSL-hankkeessa, 
joka koski metron kapasiteettisuunnitte-
lua pitkällä aikavälillä.  

Kunta on vuosina 2020 ja 2021 osallistunut 
Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeeseen, 
joka koskee valtatien 1 (Turunväylä) alue-
varaussuunnitelmaa ja liikenneanalyyseja 
Tuomarilan ja valtatien 2 (Porintie) välillä.

Masalantien useampivaiheisen peruskor-
jaushankkeen ensimmäinen vaihe valmis-
tui vuonna 2020 käsittäen Masalantien ja 
Sundsbergintien kiertoliittymän sekä py-
säkkiparit Masalan kirjaston ja Nissnikun 
koulun kohdalle. Edellisen lisäksi valmistui 
Masalantien ja Sepänkyläntien liikenneva-
loristeys. Masalantien peruskorjaushanke 
toteutetaan vaiheittain.

MUUT HANKKEET

Vuonna 2020 valmistui Masalantien uudistamisen ensimmäinen vaihe.
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YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA
2020–2021

KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT
HENKILÖKUNTA

puheenjohtaja   Kati Kettunen
varapuheenjohtaja  Kim Männikkö

Pekka Rehn
Matti Kaurila

Carl-Johan Kajanti
Jenny Snellman

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

Asemakaavapäällikkö Simon Store
puh. 044 760 2282
• kunnanarkkitehdin varahenkilö
• antaa tietoa Kantvikin osayleiskaavasta ja Prikirannan asemakaavasta
• vastuualue: eteläinen Kirkkonummi

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen
puh. 040 538 9587
• antaa tietoa ranta-asemakaavoituksesta kunnassa
• antaa tietoa Kylmälän, Luoman ja Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän 
 osayleiskaavoituksesta
• vastuualue: itäinen ja pohjoinen Kirkkonummi

Kaavoitusarkkitehti Elina Virtanen 
puh. 040 126 9270
• antaa tietoa Masalan osayleiskaavoituksesta

Vs. kaavoitusarkkitehti Maria Pudas
puh. 040 126 9256
• antaa tietoa Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavoituksesta
• antaa tietoa Gesterbyn ja Läntisen Gesterbyn asemakaavahankkeista

Kaavoitusarkkitehti
avoin (tilanne v. 2020)

Kaavoitussihteeri Mia Lundström
puh. 040 126 9254
• antaa tietoa vireillä olevien kaavahankkeiden hallinnollisesta käsittelyvaiheesta, 
 kaavojen sisällöllisiin asioihin vastaavat kaavoittajat
• antaa tietoa vuorovaikutuksesta kaavoituksessa ja vaikuttamismahdollisuuksista
• kaavoituksen arkisto

Suunnitteluassistentti Kaisa Karhu
puh. 040 126 9252

Liikennesuunnittelija Marko Suni
Puh.040 528 7364
• antaa tietoa kunnan liikennejärjestelmäsuunnittelusta
• antaa tietoa kunnan liikenneturvallisuuden kehittämisestä

Sanni Jäppinen
Miisa Jeremejew

Pekka Jäppinen
Viveca Lahti

Anneli Granström

Kirkkonummen kunta

Kaavoituskatsaus 2020–2021

Lisätietoa: www.kirkkonummi.fi
Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta

PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

http://www.kirkkonummi.fi
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