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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.
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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.
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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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