
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 alueella. 
Edellä kuvattu kehitys johtanee siihen, että uusi kiertoliit-
tymä on rakennettava Gesterbyntien ja Överbyntien riste-
ykseen sekä lisäkaistat Överbyntien ja Vanhan Ranta¬tien 
väliselle yhteydelle. Edellä kuvatut liikkumista edistävät ja 
liikenneturvallisuutta parantavat uudistukset ovat vuonna 
2020 valmistuneen Kirkkonummen liikekeskustan katujen 
yleissuunnitelman mukaisia. Alueen asemakaavat, jotka 
mahdollistavat edellä kuvatut liikennejärjestelyt, on uu-
distettu vuonna 2021.

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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 asuin- ja työmahdollisuuksia. Lisäk-
si hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutet-
tavuutensa ansiosta. 

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

19 20

CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan poh-
joispuolella Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan 
pientaloalueen eteläpuolella, hyvinvointikeskuksen 
itäpuolella ja puromaisen Jolkbyn joen äärellä. Hank-
keen tavoitteena on toteuttaa uudentyyppistä senio-
riasumista, jonka toteutuksessa hyödynnetään mm. 
asumisen uusia innovaatioita ja tarjotaan asukkaille uu-
dentyyppisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeen taustalla 
on Kirkkonummen kunnan osallistuminen mm. Aal-
to-yliopiston ja YM:n vetämään MONIA-hankkeeseen, 
jonka yhteydessä kehitetään erityisesti muistisairaiden 
asukkaiden asumista, osana ei-laitosmaista, integroi-
tua asumista.

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 on toteutettu. Gesterbyntien 
bussipysäkit sekä liikenneturvalliset kävelyä ja pyö-
räilyä palvelevat kulkuyhteydet alikulkutunneleineen 
ovat valmiina. Senioriasuntojen alueelle ajoneuvo- ja 
huoltoyhteys järjestetään hyvinvointikeskuksen tontin 
kautta. 

Uusi hyvinvointikeskus, jonka välittömään läheisyy-
teen uutta senioriasumista suunnitellaan, on aloittanut 
toimintansa syksyllä 2023. 

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



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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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 mo-
nipuolistumiselle. Hankkeessa tutkitaan myös yritystont-
tien sijoittamista alueelle ja tällöin voi syntyä useita kym-
meniä uusia työpaikkoja. 

Kaavoitettavat asumisen ja työpaikkojen tontit tuottavat 
kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Kunta on tutkinut lai-
toksen rakennusten käyttömahdollisuuksia ja ne otetaan 
huomioon suunnittelussa. Lisäksi hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta sekä 
etenkin jos rakentaminen on puu- ja massiivipuuvaltaista. 

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 edellä mainitulle yh-
teydelle. Näin liikekeskustan ennustettua ruuhkautumista 
voidaan vähentää. Toisaalta Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaavassa osoitetun uuden kehämäisen yhteyden 
varrelle olisi toteutettava riittävä määrä asumista, jotta se 
mahdollistaisi toimivan joukkoliikenteen. 

5

CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

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 Ranta-
tien ja uuden kehämäisen yhteyden varrelle. Tarvittavil-
ta osin yhteyden toteuttamiseen varaudutaan, mutta 
kokonaisuudessaan sitä ei toteuteta tässä hankkeessa. 
Myös kunnan palvelutarpeet otetaan huomioon kaavaa 
laadittaessa. Vanha Rantatie on bussiliikenteen runko-
linja. Suunnittelussa on niin ikään otettava huomioon 
Laajakallion ja Jorvaksen alueiden maankäyttö. Alue 

kytkeytyy Keskusmetsään ja siksi sen virkistyskäyttö 
ohjaustarpeineen on tärkeällä sijalla suunnittelussa.

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 tai toimitilaa 
yrityksille. 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
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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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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. Lisäksi hanke 
on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuuten-
sa ansiosta.

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. Kaup¬pakeskuksen 
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 kulttuuri¬palveluja, ne lisäisivät kuntalaisten 
virkistysmahdollisuuksia. 

4

23 24

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. Lisäksi kunta ja 
maanomistajataho ovat solmineet asemakaavan käyn-
nistämissopimuksen.

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. Keskeinen 
suunnitteluhaaste on alueelle sopiva uudisrakentami-
sen määrä ja sen vaikutus kaupunkikuvaan näkyvän 
sijaintinsa takia. Alueella pysäköinnin järjestämisessä 
huomioidaan niin asiakkaiden kuin asukkaiden tarpeet 
sekä kaupunkikuva.

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

Kuntakeskusen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

Kirkkolaakson kauppakeskus – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Keskinen Kirkkonummi

§ CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Länsiväylän ja Purokummuntien risteysalueen liikennetur-
vallisuutta parantava tiesuunnitelma valmistunee vuonna 
2022 ja risteysalue parannettaneen vuonna 2023. Uudet 
risteysjärjestelyt ovat väliaikaiset. Länsiväylän uuden liit-
tymän (Pedersinportti) yleissuunnittelu ja YVA-tarkastelu 
on pantu vireille alkuvuonna 2022. Lisäksi edellytykset 
rautatien eteläpuoleisen Jeppaksen alueen asukkaiden 
kulkuyhteyksien järjestämiseksi liikekeskustaan ja Länsi-
väylälle paranevat huomattavasti nykytilanteeseen ver-
rattuna.

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus
Hanke on ensisijaisesti elinkeinopoliittinen ja sen myötä 
liikekeskustaan saadaan uutta ja kaivattua yritystoimiti-
laa. Lisäksi hanke edistää kunnan omistuksessa olevan, ra-
kentamattoman yritystoiminnan tontin myyntiedellytyk-
siä. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän 
saavutettavuutensa ansiosta. 

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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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022 (§ XXX). Se sijaitsee Länsiväylän varrella ja 
Kirkkonummen liikekeskustaan kuuluvan Abrasinmäen 
alueella. Se on rantaradan eteläpuolella liikekeskustan 
läntisin osa, jonka nykyinen maankäyttö on tilaa vaati-
van kaupan ja yritystoiminnan aluetta. Tässä hankkees-
sa vahvistetaan olemassa olevaa maankäyttöä osoitta-
malla alueelle edellä kuvattua uutta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden eritasoliitty-
män toteutumista Länsiväylälle, josta länsisuunnasta 
saapuva ajoneuvoliikenne liikekeskustaan on tarkoitus 
ohjata Abrasinmäentietä myöten. Eritasoliittymän to-
teuttaminen ajoittuneen 2030-luvulle ja sitä koskeva 
aluevaraussuunnitelma on laadittu ja sen toteutumisen 
myötä vaikutetaan ennakoivasti Kirkkonummentien 

ja Länsiväylän eritasoliittymän länsisuunnan liikenne-
määrään, jonka on ennustetut kasvavan tuntuvasti. 
Lisäksi tavoitteena on bussiliikenteen ohjautuminen 
uuden liittymän kautta Kirkkonummen matkakeskuk-
seen, mikä parantaisi sen palvelutasoa vaihtopaikkana. 
Munkinmäentien parantamisen yhteydessä on tarkoi-
tus toteuttaa mm. kaukobussiliikenteen pysäkit ase-
matunnelin kohdalla. Edellä kuvattu tarkoittaa, että 
nykyinen liikenneturvallisuudeltaan heikohko Puro-
kummuntien liittymä Länsiväylällä poistuu. Niin ikään 
hanke mahdollistaa rautatien eteläpuoleisen Jeppak-
sen alueen liikenteen järjestämisen Abrasinmäentielle.

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

Pedersinportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PEDERSINPORTTI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pedersinportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Keskinen Kirkkonummi
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksessa, lii-
kekeskustan pohjoispuolella ja koskee Rajanotkontien 
varrella olevaa ikäihmisten palvelutalokorttelia.

Palvelukeskuskorttelin länsipuoliset yksikerroksiset 
asuinrakennukset puretaan. Purettavien asuinraken-
nusten tilalle on tarkoitus sijoittaa asuinkerrostalora-
kentamista. Uuden asumisen soveltuvuus ikäihmisten 
tarpeisiin otetaan suunnittelussa huomioon. 

Uudisrakentaminen palvelukorttelissa on oltava sopu-
soinnussa sekä palvelukeskuksen rakentamistavan ja 
lähiympäristön kanssa.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kuntakeskuksen 1. vaiheen 
osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Rajanotkontie – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

RAJANOTKONTIE

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista. Kaavoituksen aikana sel-
vitetään myös yritystilojen sijoittumista alueelle. Lisäksi 
hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutetta-
vuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan olemassa olevien korttelin alueelle 
eikä se siten vaaranna olemassa olevia yhteyksiä alueella. 

4
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Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Läheinen yhteiskampus ja siihen liittyvine Rovastinpuisto 
suunnitellaan yhteensopivaksi asemakaavan kanssa.

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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 ta-
voitetta nostaa kuntakeskus palvelutasoltaan seudullisek-
si. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän 
saavutettavuutensa ansiosta.

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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CC OO2

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 nähtävil-
lä. Kaavaehdotus ja julkisten alueiden yleissuunnitelma 
valmistuvat vuonna 2022. 

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 liki tu-
hanteen. 

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle to-
teutettavat asumiseen kaavoitettavat tontti / tontit tuot-
tavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 

Hanke ei ole elinkeinopoliittinen. Uudet asukkaat vaikut-
tavat kuitenkin myönteisesti palvelujen monipuolistumi-
seen kunnassa. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perus-
teltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta sekä etenkin jos 
rakentaminen on puu- ja massiivipuuvaltaista. 

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
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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 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnas-
sa 17.2.2022 (§ 14). Hanke sijaitsee noin 2,5 kilometrin 
etäisyydellä kuntakeskuksesta itään, Länsiväylän (kan-
tatie 51) eteläpuolella. Alueen pohjoisosa on kävelyetäi-
syydellä Tolsan junaseisakkeesta. Hankkeen tavoiteltu 
täydennysrakentaminen tukee Tolsan asemanseudun 
kehittymistä. Asemakaavan valmisteluaineisto oli näh-
tävillä alkuvuonna 2020 (ytl 23.1.2020, § 3) ja kaavaeh-
dotus on tavoitteena asettaa nähtäville vuonna 2022.

Alue on tällä hetkellä tiiviisti rakentunutta haja-asutus-
aluetta ja Kirkkonummen Vesi on ottanut vesiosuus-
kunnan verkoston hallintaansa. Verkosto on suunniteltu 
niin, että alueen täydennysrakentaminen on mahdollis-
ta, tosin verkoston kapasiteetti on selvitettävä kaavoi-

tuksen yhteydessä. Kaavoituksen aikana selvitetään 
vesihuollon laajentamistarve, varsinkin kun suunnit-
telualue käsittää Peuramaan liikuntakeskuksen lisäksi 
Drusibackenin eteläiset alueet. Hankkeessa otetaan 
huomioon myös Peuramaan liikuntapalvelujen mah-
dollinen monipuolistuminen.

Länsiväylän tieliikennemelu asettaa rajoituksia moot-
toritien lähialueen asuntorakentamiselle. Porkkalan-
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

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Länsiväylän kehityskäytävän vetovoimaisuutta. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen lähialueella. Hanke edellyttää uutta katurakenta-
mista sekä luonnollisesti uuden liittymän toteuttamisen. 
Hyvän saavutettavuuden alueen kiinnostanee elinkeino-
elämää. 

Alueella joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on elinkeinopoliittinen ja sen myötä Länsiväylän 
varrelle saadaan uutta liike- ja yritystoimitilaa. Lisäksi han-
ke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuu-
tensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeella ei ole virkistyksellisiä tavoitteita. Keskeisen ja 
näkyvän sijaintinsa takia alueen uudisrakennusten julkisi-
vukäsittely on tehtävä taiten. Aluetta koskeva luontosel-
vitys laaditaan.

4

CC OO2

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suunnittelun aikana selvitetään, josko alueelle on mah-
dollista sijoittaa henkilöautojen kaasutankkausasema.

5

havainnekuva/viistoilmakuva

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Tolsanportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Tolsanportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

§€

TOLSANPORTTI

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022 (§ XXX). Se sijaitsee rantaradan eteläpuo-
lella Tolsan junaseisakkeen läheisyydessä molemmin 
puolin Länsiväylää. 

Hankkeen tavoitteena on hyvän saavutettavuuden 
alueelle sijaitsevan Länsiväylän eritasoliittymän lä-
hiympäristön kehittäminen kaupan ja työpaikkojen 
alueena, joka kytkeytyy Tolsanjärven vireillä olevan 
asemakaavan pienehköön yritysalueeseen eritasoliit-
tymän tuntumassa. Suunnittelun alkuvaiheessa selvite-
tään hankkeen liikenteellinen toimivuus ja sen edellyt-
tämät liikennejärjestelyt.

Koska hanke sijaitsee lähellä Tolsan aseman pohjois-
puoleista asuntoaluetta ja hyvin näkyvällä paikalla 
Länsiväylälle, asettaa nämä tekijät uudisrakennusten 
ulkonäölle erityisiä vaatimuksia. Niinpä alueelle suun-
niteltavien rakennusten rakentamistapaan otetaan 
kantaa laadittavassa asemakaavassa kuten myös lähi-
luonnon toteuttamistapaan.
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Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Villa Hagan päärakennuksen ja pihapiirin tavoiteltu toi-
minnan ratkaistaan asemakaavassa. Keskeisen alueen to-
teuttaminen voidaan toteuttaa tontinluovutuskilpailuna. 
Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan monipuolisten hallin-
tamuotojen ja talotypologioiden yhteensovittamista.

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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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. Lisäksi hanke on ilmastopoliitti-
sesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

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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€ § CC OO2

Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, Kirkkonummen lii-
kekeskustan keskeisellä paikalla Asematien varrella ja 
matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Se käsit-
tää matkakeskuksen ja Tallinmäen asemakaavan väli-
sen alueen. Tavoitteena on muuttaa koulukeskuksen 
ja  terveyskeskuksen korttelit asuinrakentamiseen niin, 
että rakennusten alimpiin kerroksiin osoitetaan myös 
vähäisesti liiketilaa Asematien varrella. Hankkeeseen 
kuuluu myös terveyskeskuskorttelin 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 varas-
torakennuksessa on liike- ja työtiloja. Musiikkiopiston 

siirtyy yhteiskampukseen ja näin hieno rakennus va-
pautuu muulle toiminnalle. Molemmat rakennukset 
osoitetaan suojeltaviksi nykyisen kaavan mukaisesti. 
Niin ikään korttelin pohjoispuolinen Villa Hagan puisto 
säilytetään.

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan 
kehittämiseen tähdännyt toimeksianto tuotti neljän 
eri suunnittelutoimiston laatimat maankäyttösuunni-
telmat, joita hyödynnetään korttelin suunnittelussa ja 
eritoten voittanutta ehdotusta. Tavoiteltu rakennusoi-
keus on merkittävä ja se mahdollistaa suuren määrän 
uusia koteja kortteleihin. Hankkeen tavoiteasettelussa 
korostuvat kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tekijät. 
Vuonna 2020 valmistui aluetta koskeva rakentamisen 
mitoitusta koskeva ideasuunnitelma ja vuonna 2022 
valmistuu uudistettu ideasuunnitelma, jonka mukaises-
ti asemakaava 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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hy-
vän saavutettavuutensa ansiosta. 

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
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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. 
Kaava-alue tulee lisäksi laajenemaan alueen kaavoitus-
aloitteiden ja kaavoituksen käynnistämissopimusten 
mukaisesti. Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosas-
sa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskus-
tasta. Kaavoituksen lähtötiedoksi on laadittu Gester-
byn ideasuunnitelma vuonna 2008. 

Kaavan tavoitteena on parantaa Gesterbyn alueen lii-
kennejärjestelyjä ja taajamakuvaa sekä mahdollistaa 
Gesterbyn alueen täydennysrakentamisen monipuolis-
tamalla rakennuskantaa siten, että ennestään rakenta-
mattomalle alueelle osoitetaan pientalorakentamista. 
Niin ikään ikääntyvää rakennuskantaa on määrä uu-

distaa. Gesterbyn alueen suunnittelussa on keskeistä 
kestävät liikkumismuodot, joukkoliikenne sekä turval-
liset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Lisäksi nykyiset vir-
kistysalueet alueen länsi- ja eteläosassa sekä yhteydet 
Keskusmetsään ovat olennainen osa alueen luonnetta, 
jota suunnittelussa tullaan vahvistamaan. 

Muutettavan kaavan asuinrakennusoikeutta kasvate-
taan niin, että se tarjoaa uudet kodit noin 300 uudelle 
asukkaalle. Läntisen Gesterbyn asemakaavassa osoite-
taan lähikaupalle kaupallisesti vetovoimainen paikka 
Gesterbyntien ääreltä. 

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 uusista 
pysäköintijärjestelyistä. Kunnan on edistettävä Gesterby-
ntien jatkorakentamista pohjoiseen osana Kuntakeskuk-
sen 1. vaiheen osayleiskaavan kehämäistä yhteyttä alueel-
ta 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 pal-
velutaso on kunnan olosuhteissa hyvä. Liikenneturvalli-
suuden ja liikenteen sujuvuuden parantamistoimenpiteet 
edellyttävät merkittävää panostusta niiden toteuttami-
seksi. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu asuinrakentamisen osalta yksityisten 
maille. Hanke ei ole elinkeinopoliittinen. Uudet asukkaat 
vaikuttavat kuitenkin myönteisesti alueella sijaitsevien 
palvelujen toimintaedellytyksiin sekä Kirkkonummen lii-
kekeskustan palvelujen monipuolistumiseen. Hanke on 
ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyyt-
tä 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

Pitkällä aikavälillä Kirkkonummenportin eritasoliittymän 
risteysjärjestelyt Länsiväylällä on parantava ennustetun 
liikennemäärän kasvun takia.

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 
uutta katurakentamista sekä luonnollisesti uuden työ-
paikka-alueen liittymän toteuttamisen, mutta hyvän 
saavutettavuuden alueen kiinnostanee elinkeinoelämää. 
Alueella joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä, sillä se si-
jaitsee vain noin 500 metrin etäisyydellä Kirkkonummen 
matkakeskuksesta.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on ensisijaisesti elinkeinopoliittinen ja sen myötä 
liikekeskustaan saadaan uutta ja kaivattua yritystoimiti-
laa. Lisäksi hanke edistää kunnan omistuksessa olevan 
alueen kehittämistä niin, että uusien tonttien kaavoittami-
sen myötä kunta saa myynti- ja vuokratuloja. Jerikonmäen 
liikuntaedellytykset säilyvät ja mahdollisuuksien mukaan 
paranevat. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu 
hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Länsiväylältä avautuva näkymä sen varrelle toteutettaviin 
yritysten rakennuksiin luovat kuntakuvaa Kirkkonummesta.

4
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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan ja Län-
siväylän tuntumassa välittömästi Kirkkonummenpor-
tin eritasoliittymän eteläpuolella. Alueen nykyinen 
maankäyttö käsittä Jerikonmäen virkistysalueen ja 
Upiniementien länsipuolisen alueen, jossa toimii huol-
toasema, yritystoimintaa ja kunnanvarikko. Tässä 
hankkeessa vahvistetaan olemassa olevaa maankäyt-
töä laatimalle alueelle asemakaava. Alueen läpi kulkee 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys yhdistäen kuntakeskuksen 
ja Kantvikin toisiinsa. 

Hankkeen tavoitteena on edistää kuntakeskuksen työ-
paikkaomavaraisuutta sekä osoittamalla Jerikonmäen 
ulkoilualueelta toimivat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
lähiympäristöön. Lisäksi alueen kautta suunnitellaan 
seudullinen kävelyn ja pyöräilyn pääyhteys Länsiväylän 
eteläpuolella. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus selvit-
tää, josko kunnanvarikko sijoitetaan lopullisesti alueel-
le.

Hankkeessa tutkitaan Jerikonmäen ulkoilualueen ke-
hittämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteystarpeet 
liikekeskustan sekä Tolsanjärven asuntoalueen ja Peu-
ramaan välillä, lisäksi tilaa vaativan kaupan sijoittamis-
mahdollisuudet Upiniementien länsipuoliselle alueelle.

Koska hanke sijaitsee Länsiväylän ja Upiniementien 
varsilla, on toteutettavat uudet rakennukset oltava ra-
kennustavaltaan edustavia.  

Alustava rajaus

Jerikonmäki ja Sillantaus – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN KUVAUS
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HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI
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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 sekä elin-
kieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

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

Uudet asukkaat käyttävät Tolsan asemanseudulle sijoittuvien 
kauppojen ja yritysten palveluja samalla kun he edistävät 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistumista. 
Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavu-
tettavuutensa ansiosta. 

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 Van-
han Rantatien äärellä uudisrakentaminen avautuu ete-
lään, puiston suuntaan pienentämättä liikaa olemassa 
olevaa virkistysaluetta. Puiston eteläosaan voidaan 
kaavoittaa muutama omakotitontti.
  

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
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HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
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Keijukaislaakso – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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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 sekä elin-
kieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista. Lisäksi hanke on ilmastopo-
liittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

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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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hanke kytkeytyy Asemanseudun 2. vaiheen asemakaa-
vaan. Tavoitteena on mm. järjestää linja-autojen kaukolii-
kennepysäkit Munkinmäentielle.

5

Hankkeen strategisuus

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

Hanke sijoittuu yksityiselle maalle. Hanke ei ole ensisijai-
sesti elinkeinopoliittinen, vaikka todennäköisesti uusien 
rakennusten alimpiin kerroksiin osoitetaan liiketilaa. Uu-
det asukkaat vaikuttavat myönteisesti liikekeskustan pal-
velujen monipuolistumiseen. Lisäksi hanke on ilmastopo-
liittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke sijaitsee matkakeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä, joukkoliikenteen solmukohdassa. Liikekeskustan 
alueelle laaditussa katujen ja pysäköintialueiden yleissuun-
nitelmassa on otettu huomioon kaikki kulkumuodot. Hank-
keessa otetaan huomioon edellä mainittu suunnitelma.

4
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Hanke sijaitsee Munkinmäellä ja Kirkkonummen liike-
keskuksessa sekä matkakeskuksen välittömässä lä-
heisyydessä, rantaradan eteläpuolella. Paikka on kau-
punkikuvallisesti näkyvä. Kaavamuutokseen kuuluva 
kortteli, jossa toimii market (Lidl) ja sinne on rakennet-
tu liityntäpysäköintialue (tilanne v. 2022). 

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. Liikenne-
suunnittelu on keskeinen osa hanketta, sillä liikekes-
kustan ennustettu ajoneuvoliikennemäärän kasvu 

aiheuttaa alueella haasteita mm. liikennemelun tor-
junnalle. Alueelle sijoittuva toiminta ja etenkin asumi-
nen on toteutettava niin, ettei liikemelu haittaa tavan-
omaista elämää. 

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).

Alustava rajaus
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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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen 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.

Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu etenkin, jos raken-
tamistapa suosii puu- ja massiivipuurakentamista.

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

havainnekuva/viistoilmakuva
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Hanke sijaitsee kuntakeskustan pohjoisosassa noin kol-
men kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta. 
Alue on tällä hetkellä rakentamaton, mutta toteutues-
saan uusi asuntoalue tukeutuu etupäässä kuntakeskuk-
sen palveluihin sekä osin myös Jorvaksen alueelle syn-
tyviin palveluihin. Kunta on hankkinut omistukseensa 
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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ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
LOUHOSRINNE I



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 
hetkellä Kirkkonummen liikekeskuksen läpi. Tosin Kunta-
keskuksen 1. vaiheen osayleiskaavassa on osoitettu suju-
vampi uusi Louhosrinteen ajoneuvoyhteys, joka johtaa 
tulevaisuudessa liikennettä Myllykylästä Jorvaksen suun-
taan 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

HHankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus
Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle to-
teutettavat asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat 
kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Se on ilmastopoliitti-
sesti perusteltu etenkin, jos rakentamistapa suosii puu- ja 
massiivipuurakentamista.

Hanke ei ole elinkeinopoliittinen. Uudet asukkaat vaikut-
tavat kuitenkin myönteisesti palvelujen monipuolistumi-
seen Kirkkonummen liikekeskuksessa.

33

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot tullaan inventoimaan osayleiskaa-
vatason selvityksiä laajemmin. Alueen virkistysyhteyksiä 
parannetaan erityisesti Meikon luonnonsuojelualueen 
suuntaan. Ne lisäävät alueella sekä sen lähiympäristössä 
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 sijoittamaan mm. asukkaita palveleva leikkipuisto.  

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

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta 
(kh 26.4.2021, § 151) ilmenee alueen tavoiteltu maan-
käyttö: alueelle on suunnitteilla uusi pientalovaltainen 
asuntoalue. Uudisrakentaminen sijoittuu etupäässä 
kunnan omistamalle alueelle. 

Liikenteen ja sujuvien kulkuyhteyksien järjestäminen 
Volsintielle ja sen bussipysäkeille ovat alueen suunnit-
telun keskiössä. Metsähallituksen mukaan Meikon kä-
vijämäärät ovat olleet kasvussa, ja vuonna 2020 Meikon 
luonnonsuojelualueella vierailevien määrä oli noin 37 
000. Asemakaavan tavoitteena on saada sekä nykyistä 
useampi vierailija että nykyiset ja uudet asukkaat suo-

simaan kestäviä liikkumismuotoja, joukkoliikennettä 
sekä kävelyä ja pyöräilyä. Tämä on haaste, sillä bussilin-
ja liikennöi tällä hetkellä ainoastaan Volsintietä myöten, 
jonka varteen on toteutettu vuonna 2020 uusi kävelyn ja 
pyöräilyn yhteys. Suunnitellun asuntoalueen saavutet-
tavuus on haaste ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle myös 
siitä syystä, että kuntakeskuksen pohjoispuoleinen yh-
teys Gesterbystä Jorvaksen suuntaan ja edelleen Länsi-
väylälle toteutetaan vasta pitkän aikavälin kuluttua. 

Hanke edellyttää Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleis-
kaavan lainvoimaisuutta siten, että siinä on osoitettu 
uusi asuntoalue Myllykylään. Osayleiskaavatyön yhtey-
dessä laaditut selvitykset palvelevat myös uuden asun-
toalueen 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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ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
MYLLYTORPPA
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