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Kantvikin osayleiskaavan päivitetty osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskun-
tatekniikan lautakunnassa 2810.2021 (§ 142). 

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

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa alueelle 
monimuotoista, ympäristöltään korkealuok-
kaista, elämän eri tilanteet huomioonottavaa 
asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä pal-
veluja. Tiiviimpää rakentamista keskitetään Kan-
tvikin keskustan alueelle, jolloin turvataan moni-
puolinen palvelujen kehittyminen ja parannetaan 
nykyistä kaupunkikuvaa. Asutuksen keskittämi-
nen joukkoliikenteen laatukäytävän vaikutusalu-
eelle on myös edellytys toimivan liikennejärjes-
telmän ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

Tavoitteena on luontoarvojen säilyminen ja eri-
tyisesti ekologisen käytävän osoittaminen Pork-
kalanniemeltä kaava-alueen läpi kohti Meikoa. 
Keskeinen suunnittelun tavoite on myös ranto-
jen monipuolinen käyttö virkistykseen ja asumi-
seen. Alueelle pyritään osoittamaan rantaan tai 
rannan tuntumaan sijoittuva kevytliikenneväylä, 
yleinen uimaranta, sekä erimuotoisia veneilyyn ja 
vesiurheiluun liittyviä toimintoja, kuten veneen-
laskuramppi. Jollarannan alueelle on tarkoitus 
toteuttaa uusi pienvenesatama sekä uutta asuin-
rakentamista meren äärelle. Niin ikään osoite-
taan uusia pientalovaltaisia asuntoalueita ran-
tavyöhykkeelle ja Upiniementien vyöhykkeelle. 
Satamaa syväväylineen pyritään hyödyntämään 
veneily- ja satamatoimintojen sekä muiden työ-
paikka- ja palvelutoimintojen kehittämisessä. 
Nykyiset satamatoiminnot säilyvät alueella.

Kuntatekniikan lautakunta palautti osayleiskaa-
van valmisteluaineiston uudelleen valmistelta-
vaksi 26.10.2017 (§ 53). Kuntatekniikan lauta-
kunnalle on esitelty 17.5.2018 (§ 65) hankkeen 
kaavatalousselvitys sekä vesihuollon yleissuunni-
telma. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätök-
sellä 28.10.2021 (§ 142) kaavan valmisteluaineisto 
oli nähtävillä vuodenvaiheessa 2021-2022.
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Uusimaa-kaavassa 2050 Kantvikin keskustaa ei ole osoi-
tettu erillisellä merkinnällä. Aluetta koskevat seuraavat 
merkinnät: laivaväylä, viheryhteystarve, suojavyöhyke, 
satama, maakaasun runkoputki, kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue sekä veden-
hankinnan kannalta arvokas pintavesialue. Alueella on voi-
massa kymmenen asemakaavaa. 

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