
 

Itäinen Kirkkonummi

§

93 94

CC OO2

havainnekuva/viistoilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Vuonna 2023 toteutuva Kivenlahden metroasema sijaitsee 
muutaman kilometrin etäisyydellä Sarvvikin asuntoalueen 
itäisimmistä osista, mikä kiinnostaneen uusia asukkaita. 
Kunnan on huolehdittava Sarvvikin asuntoalueen raken-
tamisen edetessä bussivuorojen riittävyydestä Sarvvikin 
puistotiellä.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Sen kaut-
ta Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttö päivittyy. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumis-
ta.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
tavoiteltu merkittävä rakentamisen määrä edellyttänee 
kunnallistekniikan kapasiteetin parantamista tai uuden ra-
kentamista. Uutta katurakentamista tullee vähäisesti, jos 
lainkaan. Alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä / 
kohtalainen.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole elinkeinopoliittinen, koska 
uusia työpaikkoja ei ole tulossa alueelle. Lisäksi hanke on 
ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty, mutta ainakin osa 
hankkeen rakennuksista näkyy hyvin Sarvvikin puistotiel-
le, mikä edellyttää rakentamistavan laadullista ohjaamis-
ta. 
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022. Se sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarv-
vikin asuntoalueella välittömästi Länsiväylän eteläpuo-
lella. Asemakaavan muutos koskee viittä korttelia sekä 
niihin liittyvää virkistysaluetta. Läheisen, tosin pie-
nehkön pienvenesataman toiminnot palvelevat myös 
alueelle muuttavia uusia asukkaita. 

Koska Sarvvikinportin asemakaavassa on paikka lähi-
kaupalle, niin sen takia Sarvvikintien lähikauppakortteli 
muutetaan asumiseen. Alueen näkyessä hyvin Sarvvi-
kin puistotielle on alueen toteuttamistavalla suuri vai-
kutus asuntoalueen ilmeeseen. Ympäristöön sopivan 
ratkaisu edellyttää rakentamisen ohjaamista. Tavoit-
teena on toteuttaa alueelle riittävän tehokasta raken-

tamista ja monipuolista asuntotuotantoa niin, että se 
sopii merelliseen maisemaan. Alueeseen kuuluu myös 
osa Espoonlahden rantavyöhykkeestä ja sen rakenta-
misen tehostamista tutkitaan.

Vaikka alue tukeutuu Masalan, kuntakeskuksen ja Es-
poon palveluihin, on hanke myönteinen Sarvvikin ke-
hittämisen näkökulmasta, sillä se edistää palvelujen si-
joittumista alueelle. Alueen välittömässä läheisyydessä 
toimii päiväkoti, lisäksi Sarv¬vikiin suun¬nitellaan to-
teutettavaksi oppimiskeskus. Hankkeen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee niin ikään Sarfvikin golfkenttä.
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