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Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen 
itäinen osa, Espoonlahteen rajautuvat Sunds-
bergin ja Sarvvikin alueet ovat kunnalle suuri ke-
hittämispotentiaali, joka on tunnistettu myös 
Helsingin seudulla. Kunnan maanomistus suun-
nittelualueella on vähäistä. Osayleiskaavoitetta-
van alueen laajuus on noin 10 km2 ja siellä asuu 
noin 600 asukasta (v. 2020). Väkiluku kasvanee 
Länsiväylän eteläpuolisen Sarvvikin asuntoalueen 
toteuttamisen myötä nykyisestä huomattavasti. 
Vuoteen 2030 mennessä alueella asunee 3000-
4000 asukasta. Suuren datakeskuksen mahdol-
listavan Kolabackenin asemakaava tuo alueelle 
merkittävän määrä uusia työpaikkoja. 

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

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

2040 ja 2060 sekä Jorvaksen ja Sundsbergin kehi-
tyskuvassa alueen potentiaali on tunnistettu. Ke-
hittämisen pääpaino on Kartanonrannan ja Län-
siväylän välisellä vyöhykkeellä. Edellisen lisäksi 
on tarkoitus todentaa Länsiväylän eteläpuolella 
laadittujen asemakaavojen maankäyttö sekä tut-
kia mahdollisia täydennysrakentamiseen sopivia 
alueita. 

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 Länsiväylän 
ja Sundsbergintien risteysalueen pohjoispuolel-
le on osoitettu keskustatoimintojen alue, jonne 
osayleiskaavassa voidaan keskittää palvelut ja 
tiivein rakentaminen: näin kuntaan syntyisi uusi 
pikkukaupunki. Merkittävä osa keskeisestä suun-
nittelualueesta on rakentamatonta, mikä mah-
dollistaa merkittävän asuntotuotannon ja työ-
paikkojen syntymisen alueelle. Sijainnin lisäksi 
merellisyys ja virkistys ovat alueen tärkeitä veto-
voimatekijöitä. 

Tavoitteena on rakentaa Länsiväylän varrelle ja 
Espoonlahdelle rannalle moderni pikkukaupunki, 
joka erottautuu Helsingin seudulla omanlaise-
naan. Toteuttamisessa hyödynnetään viimeisim-
mät kaupunkisuunnittelun innovaatiot ja ideat. 
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Uusimaa-kaavassa 2050 keskeinen alue on osoitettu taajama-
toimintojen kehittämisvyöhykkeeksi, jonka läpi kulkee vihe-
ryhteystarve Kehä III:n ja Länsiväylän suunnasta Espoonlahdel-
le. Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 merkittävä osa alueesta 
on osoitettu asumiseen ja työpaikka-alueeksi, lisäksi Länsiväy-
län ja Sundsbergintien risteysalueen tuntumassa on keskusta-
toimintojen alue. 

Vuonna 2011 valmistui alueen keskeisten maanomistajien laa-
tima Model 2020 -suunnitelma (Sundsbergin ja Sarvvikin maan-
käytön kehittäminen). Sama taho esitteli alkuvuonna 2018 
kuntapäättäjille em. suunnitelmasta jalostettuja maankäyttö-
suunnitelmia. Vuonna 2021 valmistui Jorvaksen ja Sundsbergin 
kehityskuva, johon on koottu alueen kehittämisperiaatteita.
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