
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. 
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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.  
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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.
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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.
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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.
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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. 
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