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

Alue sijoittuu merenrannan ja Strömsbyn teollisuus-
alueen väliselle rantavyöhykkeelle, jolle on toteutunut 
väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympärivuotisia asuinra-
kennuksia. Rannan läheisyydessä sijaitseva alue on ra-
kentamatonta. Piskuinen uimapaikka alueella on kuten 
myös Kasabergetin muinainen hautakiviröykkiö, joka 
on suojeltu. Paikallisella purjehdusyhdistyksellä on har-
rastustoimintaa alueella.

Tavoitteena on toteuttaa alueelle vierasvenesatama 
oheispalveluineen ja korkea¬laatuista asuntoraken-
tamista siten, että alueen virkistysyhteydet säilyvät. 
Rantavyöhyke on Strömsbyn merenrannan huvila-asu-

tuksen muodostamaan kulttuuriympäristön alueko-
konaisuuteen, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen 
edellyttää maankäytön yhteensovittamista alueen 
kulttuuri- ja maisema-arvojen kanssa. 

Kantvikin kehityskuvassa Strömsbyn rantavyöhykeel-
le on merkitty rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi 
virkistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita, ku-
ten uimapaikka ja veneenlaskuramppi. Alueen rannan 
pienvenesataman toiminnan kehittäminen edellyttää 
kiinteän aallonmurtajan rakentamista alueelle.

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

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Jollaranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

JOLLARANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Jollaranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jollarannan maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun laajentami-
sessa otettava huomioon osayleiskaavan mahdollistava 
oppilasmäärän kasvu.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää rinnatusten Kantvi-
kin osayleiskaavan laatimisen kanssa. Hanke on seudun 
ja kunnan strategioiden sekä valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukainen. Alueelle toteutetaan mer-
kittävä määrä asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutu¬mista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

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

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jol-
le mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat 
tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke 
on elinkeinopoliittinen, koska se vaikuttaa merkittävästi 
Kirkkonummen strategian mukaisen merellisen imagon ja 
veneilyyn liittyvien matkailuelinkeinojen kehittämiseen. 
Alue sijaitsee tavoitellulla bussiliikenteen runkolinjalla ja 
niinpä hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu etenkin, jos 
myös rakentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuura-
kenteisina.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

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

Alueen luontoselvitys laaditaan. Maankäytön suunnitte-
lussa on turvattava Kasabergetin paikallisesti erittäin ar-
vokkaan elinympäristön ja muinaismuistokohteen säily-
minen. Lisäksi alueen tuntumassa kulkevat riistaeläinten 
kulkuyhteydet on säilytettävä toimivina. Edellä esitetyt 
asiat ja alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolis-
tavat myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.

4
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Hanke sijaitsee Upiniementien vyöhykkeellä, Kantvikin 
keskustan eteläpuolella, noin viiden kilometrin etäi-
syydellä. Kuntakeskukseen on etäisyyttä hieman noin 
kymmenen kilometriä.

Alue sijoittuu Upinniemen varuskunnan pohjoispuolei-
selle rantavyöhykkeelle, jolle on toteutunut väljää va-
paa-ajan asutusta sekä ympärivuotisia asuinrakennuk-
sia. 

Tavoitteena on toteuttaa täydentävää ja korkea¬laa-
tuista asuntorakentamista siten, että alueen ympäris-
töarvot säilyvät. Rantavyöhykkeen ominaispiirteiden 
säilyttäminen edellyttää maankäytön yhteensovitta-
mista alueen maisema-arvojen kanssa. 

Kantvikin kehityskuvassa alueen tuntumaan on merkit-
ty virkistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita.

Tavoitteena on lisätä bussivuoroliikennettä Upinnie-
mentiellä siinä vaiheessa, kun em. alueilla on riittävä 
väestömäärä. Munkkivuorenranta kaava voidaan hy-
väksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lainvoimaisek-
si.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Munkkivuorenranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

MUNKKIVUOREN-
RANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Munkkivuorenranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Valkolammenkallion maankäyttö todennetaan vireillä 
olevassa Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun 
laajentamisessa otettava huomioon osayleiskaavan mah-
dollistava oppilasmäärän kasvu.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää, kun toteuttamis-
päätös alueelle johtavasta Upinniementien varren kävelyn 
ja pyöräilyn yhteydestä on tehty. Hanke on kunnan strate-
gioiden mukainen mahdollistaen uutta pientaloasumista. 
Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kun-
nan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee melko lähellä sen lähialueelle toteutuvi-
en kunnallis¬teknisten verkostojen läheisyydessä. Tosin 
alueen saavutettavuus on tällä hetkellä kohtalainen ja 
hankkeen toteut-taminen edellyttää kunnallisteknistä ra-
kentamista, haasteena on kävelyn ja pyöräilyn yhteyden 
puuttuminen. Hanke on kuitenkin kohtuullisin kustannuk-
sin liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja liiken-
neverkkoon edellyttäen, että kävelyn ja pyöräilyn yhteys 
toteutetaan Upinniementien varressa alueelle. Joukko-
liikenteen palvelutason on kohtalainen. Kantvikin alueen 
kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen palvelutasoa 
on tavoitteena parantaa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisten omistamalle maalle. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen, sen sijaan hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu, jos rakentaminen toteutetaan puu- ja 
massiivipuurakenteisina.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä arvoja ja sen suunnittelussa on 
huomioitava ranta-alueen potentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys laaditaan. Edellä esitetyt asiat ja 
alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolistavat 
myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.

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

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

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

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Pikkalanlahti– asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PIKKALANLAHTI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pikkalanlahti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

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

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

5

Hankkeen strategisuus

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

1

Hankkeen taloudellisuus

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

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

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

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

33

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

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

4
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Hanke sijaitsee Upinniementien vyöhykkeellä, Kant-
vikin keskustan eteläpuolella, noin 3,5 kilometrin etäi-
syydellä. Kuntakeskukseen on etäisyyttä hieman noin 
kahdeksan kilometriä.

Alue sijoittuu merenrannan ja Strömsbyn teollisuusalu-
een läheiselle rantavyöhykkeelle, jolle on toteutunut 
väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympärivuotisia asuin-
rakennuksia. 

Tavoitteena on toteuttaa täydentävää ja korkea¬laa-
tuista asuntorakentamista siten, että alueen ympäris-
töarvot säilyvät. Rantavyöhyke kuuluu merenrannan 
huvila-asutuksen muodostamaan aluekokonaisuuteen, 
jonka ominaispiirteiden säilyttäminen edellyttää maan-
käytön yhteensovittamista alueen kulttuuri- ja maise-
ma-arvojen kanssa. 

Kantvikin kehityskuvassa alueen tuntumaan on mer-
kitty rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi virkistys-
aluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita.

Tavoitteena on lisätä bussivuoroliikennettä Upinnie-
mentiellä siinä vaiheessa, kun em. alueilla on riittävä 
väestömäärä. Pippurniemen kaava voidaan hyväksyä 
Kantvikin osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Pippurniemi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Pippurniemi – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Pippurniemen maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun laajentami-
sessa otettava huomioon osayleiskaavan mahdollistava 
oppilasmäärän kasvu. 

Velaton Pippurniemen vesiosuuskunta on luovutettavissa 
vuonna 2032 Kirkkonummen Vedelle, jollei asiasta muuta 
sovita.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää rinnatusten Kantvi-
kin osayleiskaavan laatimisen kanssa. Hanke on kunnan 
strategioiden mukainen mahdollistaen uutta pientaloasu-
mista. Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien tai sen lähialueelle to-
teutuvien kunnallisteknisten verkostojen läheisyydessä. 
Alueella toimii vesiosuuskunta, jonka vesihuoltoverkostoa 
hyödynnetään kunnallistekniikan rakentamisessa. Hanke 
on kuitenkin kohtuullisin kustan-nuksin liitettävissä kun-
nallisteknisiin verkostoihin ja liikenneverkkoon. Joukko-
liikenteen palvelutason on kohtalainen. Kantvikin alueen 
kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen palvelutasoa 
on tavoitteena parantaa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle 
mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen, sen sijaan hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu etenkin, jos rakentaminen toteutetaan 
puu- ja massiivipuurakenteisina sekä lisäksi, jos kasvavan 
metsän pinta-ala kaavassa maksimoidaan.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä arvoja ja sen suunnittelussa on 
huomioitava ranta-alueen potentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys laaditaan. Edellä esitetyt asiat ja 
alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolistavat 
myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.

4

Eteläinen Kirkkonummi

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
PIPPURNIEMI
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.3.2012 
(§ 23). Alue sijaitsee Pikkalanlahdella, Strömsbyvikenin 
lahden rannalla Strömsbyntien molemmin puolin, noin 
kahden kilometrin etäisyydellä Kantvikin keskustasta. 
Etäisyys kuntakeskukseen on hieman yli viisi kilomet-
riä. 

Alueella on Helsingin Sataman hallinnoima satama ja 
sen yhteydessä toimiva sementtiasema, muutamia 
vanhempia asuinrakennuksia sekä viher- ja peltoaluei-
ta. Alue käsittää myös Strömsbyn teollisuusalueen 
asemakaavaan kuuluvan työpaikkakorttelin, jonka 
käyttötarkoitusmerkintää tarkastetaan vastamaan tä-
mänhetkiseen kysyntään. Alue tukeutuu Kantvikin ja 
kuntakeskuksen palveluihin.

Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle merel-
linen asuntoalue ja vetovoimainen pienvenesatama. 
Uusi asuinalue sijoittuu olemassa olevan sataman lä-
hiympäristöön. Alueelle tulee pientalorakentamista 
sekä kerrostalorakentamista. Elinkeinopoliittisena ta-
voitteena on kehittää Strömsbyn alueesta seudullinen 
veneilyalan palvelukeskittymä ja sen johdosta merkit-
tävä työpaikka- ja palvelurakentamisen alue. Nykyinen 
satamatoiminta säilyy alueella.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2016. Näh-
tävillä olon jälkeen laadittujen kunnallisteknisten 
yleissuunnitelmien ja niistä aiheutuvien maankäytön 
muutosten johdosta oli perusteltua laatia tarkistettu 
kaavaehdotus. Yleissuunnitelmien valmistuttua laadi-
taan tarkistettu kaavaehdotus. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Prikiranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

PRIKIRANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Prikiranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Prikirannan maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun laajentami-
sessa otettava huomioon osayleiskaavan mahdollistava 
oppilasmäärän kasvu.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan strategioiden mukainen. Alueelle toteu-
tetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan MAL-sopi-
muksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla alueella. Alue on osin 
kunnallisteknisten verkostojen piirissä ja täydennysra-
kentamisalueet sijaitsevat niiden lähituntumassa. Hanke 
edellyttää kuitenkin merkittäviä kunnallisteknisiä inves-
tointeja. Etenkin rantavyöhykkeen toteuttaminen virkis-
tysalueena on haasteellista.

Joukkoliikenteen palvelutaso on kohtalainen. Hankkeen 
toteutumisen myötä syntyvät uusi maankäyttö luo painei-
ta liikenneyhteyksien ja joukkoliikennetarjonnan paranta-
miselle

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on elinkeinopoliittisesti merkittävä, sillä alueelle on 
tarkoitus kehittää seudullinen veneilyalan keskittymä. To-
teutuessaan sillä on myönteinen vaikutus kunnan vetovoi-
maisuudelle ja kuntakuvalle. Pienvenesataman yhteyteen 
on tarkoitus kehittää satamatoimintaa tukevia palveluita, 
jotka parantavat Kantvikin alueen palvelutarjontaa. Lisäk-
si uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti palvelujen mo-
nipuolistumiseen mahdollisesti Kantvikissa ja Kirkkonum-
men liikekeskuksessa.

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle asu-
miseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- 
tai vuokratuloja. Vuonna 2016 valmistuneessa kaavaeh-
dotuksessa oli liki 20 pientalotonttia kunnan omistamalle 
alueelle. Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu, jos ra-
kentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuurakenteisina.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

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

Hanke monipuolistaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuk-
sia alueelle sijoittuvien uusien virkistyspalveluiden kautta. 
Alueen luontoselvitys on laadittu. Maankäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava, että alueella kulkeva riistaeläinten 
kulkuyhteys säilyy toimivana, mikä monipuo-listaa myös 
kuntalaisten virkistysyhteyksiä.
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Keskinen Kirkkonummi

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

HARJUKETO

63 64

Hanke on mahdollista hyväksyä, kun Kantvikin osayleis-
kaava on tullut lainvoimaiseksi. Hanke täydentää Kant-
vikin keskustan tuntumassa sijaitsevaa olemassa olevia 
pientalojen aluetta. 

Alue sijaitsee Kantvikin keskustan länsipuolella ja 
Strömsbyvikenin lahden läheisyydessä. Sen itäpuolella 
on keskusta lähipalveluineen ja länsipuolella on Kantvi-
kin teollisuusalue. Alue tukeutuu Kantvikin ja kuntakes-
kuksen palveluihin.

Tavoitteena on toteuttaa Kantvkin keskustaa täydentä-
vä asuntoalue hyvin saavutettavalle paikalle, pohjoisen 
suuntaan laskeutuvaan rinnemaastoon. Tosin alueen 
rakentamista koskeva tavoiteasettelu tarkentuu hank-
keen käynnistämisvaiheessa. 

Alueen sekä rakennus- ja asuntosuunnittelussa hyö-
dynnetään uusimmat innovaatiot kuten esimerkiksi 
mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvaa energiaa alueen 
kaukolämmössä, autojen yhteiskäytössä ja joukkolii-
kenteen järjestämisessä. Lisäksi jokaisesta asunnoista 
pyritään avaamaan näkymä merelle. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Harjuketo – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Harjuketo – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Harjukedon tavoiteltu maankäyttö todennetaan vireil-
lä olevassa Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun 
laajentamisessa otettava huomioon osayleiskaavan mah-
dollistava oppilasmäärän kasvu.

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 on hyvin saavutettavalla alueella ja alueella joukko-
liikenteen palvelutaso on hyvä / kohtalainen. Alueen tun-
tumassa ovat kunnallistekniset verkostot. Joukkoliiken-
netarjonnan parantaminen nostaa koko Kantvikin alueen 
palvelutasoa.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hankkeella ei on elinkeinopoliittista merkitystä, mutta se 
sijoittuu pääosin kunnan omistamalle maalle, jolle asu-
miseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myyn-
ti- tai vuokratuloja. Niin ikään hanke sijaitsee hyvin saa-
vutettavalla paikalla ajatellen joukkoliikennettä. Hyvän 
saavutettavuutensa ansiosta ja mikäli alueen rakennukset 
toteutetaan massiivipuu- ja puurakenteisina, on hanke il-
mastonäkökulmasta kannatettava.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen luontoselvitys laaditaan. Maankäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava, että alueen läheisyydessä kulkeva 
riistaeläinten kulkuyhteys säilyy toimivana, mikä moni-
puolistaa myös kuntalaisten virkistysyhteyksiä.
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Eteläinen Kirkkonummi

§

havainnekuva/viistoilmakuva

65 66

Hanke käsittää Sepänkannaksen asuntoalueen neljän-
nen rakentamisvaiheen. Alue sijaitsee olemassa olevan 
asuntoalueen ja Pilvijärven loma-asuntoalueen välisel-
lä vyöhykkeellä Upinniementien äärellä liki kolmen ki-
lometrin etäisyydellä Kantvikin keskustasta. Etäisyys 
kuntakeskukseen on noin kuusi kilometriä. 

Alueella on rakennettu muutama omakotitalo ja ne 
otetaan huomioon alueen suunnittelussa. 
Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle Sepän-
kannaksen asuntoaluetta täydentävä pientaloalue, jon-
ka pääpaino on omakotirakentamisessa. 

Osin metsäiselle ja osin kallioiselle alueelle sijoittuvas-
sa rakentamisessa on hyödynnettävä luonnon erityis-
piirteet omaleimaisen asuntoalueen hyödyksi. Niin 
ikään läheisen Pilvijärven virkistysmahdollisuus on 
otettava suunnittelussa huomioon.

Alue tukeutuu Kantvikin ja kuntakeskuksen palvelui-
hin.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Sepänkannas IV – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

SEPÄNKANNAS IV

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Sepänkannas IV – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kantvikin koulun laajentamisessa otettava huomioon 
osayleiskaavan mahdollistava oppilasmäärän kasvu.

Sepänkannaksen asuntoalueen maankäyttö todennetaan 
vireillä olevassa Kantvikin osayleiskaavassa, jonka lainvoi-
maisuuden jälkeen hanke on mahdollista hyväksyä.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan strategioiden mukainen. Alueelle toteu-
tetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan MAL-sopi-
muksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Läheisen Upinniementien ansiosta hanke on verraten hy-
vin saavutettavalla alueella. Lisäksi alue sijaitsee kunnal-
listeknisten verkostojen lähituntumassa. Hanke edellyttää 
kunnallisteknisiä investointeja, joiden yhteydessä voidaan 
varautua Pilvijärven alueen vesihuollon kehittämiseen.

Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella kohtalainen. 
Hankkeen toteutumisen myötä syntyvät uusi maankäyttö 
synnyttävät paineita liikenneyhteyksien ja joukkoliikenne-
tarjonnan parantamiseksi.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hankkeella ei ole elinkeinopoliittista merkitystä. Toteu-
tuessaan sillä on kuitenkin myönteinen vaikutus, koska 
uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti palvelujen mo-
nipuolistumiseen mahdollisesti Kantvikissa ja Kirkkonum-
men liikekeskuksessa.

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle asu-
miseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- 
tai vuokratuloja. Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu, 
jos rakentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuuraken-
teisina sekä lisäksi, jos kasvavan metsän pinta-ala kaavas-
sa maksimoidaan.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke monipuolistaa etenkin lähialueen asukkaiden vir-
kistysmahdollisuuksia. Asukasmäärän lisääntyessä pai-
neet Pilvijärven virkistyskäyttöön kasvavat.

Hankkeen käynnistyessä laaditaan luontoselvitys.
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Eteläinen Kirkkonummi

§

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

VALKOLAMMEN-
KALLIO

67 68

Hanke sijaitsee Upiniementien vyöhykkeellä, Kantvikin 
keskustan eteläpuolella, noin 4,5 kilometrin etäisyydel-
lä. Kuntakeskukseen on etäisyyttä hieman noin kah-
deksan kilometriä.

Alue sijoittuu Upiniementien ja Strömsbyn teollisuus-
alueen läheiselle Valkolammen rantavyöhykkeelle, jolle 
on toteutunut väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympäri-
vuotisia asuinrakennuksia. 

Tavoitteena on toteuttaa täydentävää ja korkea¬laa-
tuista asuntorakentamista siten, että alueen ympäris-
töarvot säilyvät. Rantavyöhykkeen ominaispiirteiden 
säilyttäminen edellyttää maankäytön yhteensovitta-
mista alueen maisema-arvojen kanssa. Tavoitteena on 
osoittaa lammen rannalle uimapaikka.

Kantvikin kehityskuvassa alueen tuntumaan on merkit-
ty virkistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita.

Tavoitteena on lisätä bussivuoroliikennettä Upinie-
mentiellä siinä vaiheessa, kun em. alueilla on riittävä 
väestömäärä. Valkolammenrannan kaava voidaan hy-
väksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lainvoimaisek-
si.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Valkolammenkallio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Valkolammenkallio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Valkolammenkallion maankäyttö todennetaan vireillä 
olevassa Kantvikin osayleiskaavassa.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää rinnatusten Kantvi-
kin osayleiskaavan laatimisen kanssa. Hanke on kunnan 
strategioiden mukainen mahdollistaen uutta pientaloasu-
mista. Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee melko lähellä sen lähialueelle toteutuvi-
en kunnallis¬teknisten verkostojen läheisyydessä. Tosin 
alueen saavutettavuus on tällä hetkellä kohtalainen ja 
hankkeen toteut-taminen edellyttää kunnallisteknistä ra-
kentamista. Hanke on kuitenkin kohtuullisin kustan-nuk-
sin liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja liiken-
neverkkoon edellyttäen, että kävelyn ja pyöräilyn yhteys 
toteutetaan Upiniementien varressa alueelle. Joukkolii-
kenteen palvelutason on kohtalainen. Kantvikin alueen 
kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen palvelutasoa 
on tavoitteena parantaa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisten omistamalle maalle. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen, sen sijaan hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu etenkin, jos rakentaminen toteutetaan 
puu- ja massiivipuurakenteisina.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä arvoja ja sen suunnittelussa on 
huomioitava ranta-alueen potentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys laaditaan. Edellä esitetyt asiat ja 
alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolistavat 
myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.
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Eteläinen Kirkkonummi

§

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

VALKOLAMMEN-
RANTA

69 70

Hanke sijaitsee Upiniementien vyöhykkeellä, Kantvikin 
keskustan eteläpuolella, noin neljän kilometrin etäisyy-
dellä. Kuntakeskukseen on etäisyyttä hieman noin kah-
deksan kilometriä.

Alue sijoittuu Upiniementien ja Strömsbyn teollisuus-
alueen läheiselle Valkolammen rantavyöhykkeelle, jolle 
on toteutunut väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympäri-
vuotisia asuinrakennuksia. 

Tavoitteena on toteuttaa täydentävää ja korkea¬laa-
tuista asuntorakentamista siten, että alueen ympäris-
töarvot säilyvät. Rantavyöhykkeen ominaispiirteiden 
säilyttäminen edellyttää maankäytön yhteensovitta-
mista alueen maisema-arvojen kanssa. Tavoitteena on 
osoittaa lammen rannalle uimapaikka.

Kantvikin kehityskuvassa alueen tuntumaan on merkit-
ty virkistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita.

Tavoitteena on lisätä bussivuoroliikennettä Upinie-
mentiellä siinä vaiheessa, kun em. alueilla on riittävä 
väestömäärä. Valkolammenrannan kaava voidaan hy-
väksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lainvoimaisek-
si.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Valkolammenranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Valkolammenranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Valkolammenrannan maankäyttö todennetaan vireillä 
olevassa Kantvikin osayleiskaavassa. Kantvikin koulun 
laajentamisessa otettava huomioon osayleiskaavan mah-
dollistava oppilasmäärän kasvu.

5

Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää rinnatusten Kantvi-
kin osayleiskaavan laatimisen kanssa. Hanke on kunnan 
strategioiden mukainen mahdollistaen uutta pientaloasu-
mista. Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

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

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisten omistamalle maalle. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen, sen sijaan hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu, jos rakentaminen toteutetaan puu- ja 
massiivipuurakenteisina.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä arvoja ja sen suunnittelussa on 
huomioitava ranta-alueen potentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys laaditaan. Edellä esitetyt asiat ja 
alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolistavat 
myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.
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