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Hanke käsittää Sepänkannaksen asuntoalueen neljän-
nen rakentamisvaiheen. Alue sijaitsee olemassa olevan 
asuntoalueen ja Pilvijärven loma-asuntoalueen välisel-
lä vyöhykkeellä Upinniementien äärellä liki kolmen ki-
lometrin etäisyydellä Kantvikin keskustasta. Etäisyys 
kuntakeskukseen on noin kuusi kilometriä. 

Alueella on rakennettu muutama omakotitalo ja ne 
otetaan huomioon alueen suunnittelussa. 
Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle Sepän-
kannaksen asuntoaluetta täydentävä pientaloalue, jon-
ka pääpaino on omakotirakentamisessa. 

Osin metsäiselle ja osin kallioiselle alueelle sijoittuvas-
sa rakentamisessa on hyödynnettävä luonnon erityis-
piirteet omaleimaisen asuntoalueen hyödyksi. Niin 
ikään läheisen Pilvijärven virkistysmahdollisuus on 
otettava suunnittelussa huomioon.

Alue tukeutuu Kantvikin ja kuntakeskuksen palvelui-
hin.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Sepänkannas IV – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

SEPÄNKANNAS IV

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Sepänkannas IV – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kantvikin koulun laajentamisessa otettava huomioon 
osayleiskaavan mahdollistava oppilasmäärän kasvu.

Sepänkannaksen asuntoalueen maankäyttö todennetaan 
vireillä olevassa Kantvikin osayleiskaavassa, jonka lainvoi-
maisuuden jälkeen hanke on mahdollista hyväksyä.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan strategioiden mukainen. Alueelle toteu-
tetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan MAL-sopi-
muksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Läheisen Upinniementien ansiosta hanke on verraten hy-
vin saavutettavalla alueella. Lisäksi alue sijaitsee kunnal-
listeknisten verkostojen lähituntumassa. Hanke edellyttää 
kunnallisteknisiä investointeja, joiden yhteydessä voidaan 
varautua Pilvijärven alueen vesihuollon kehittämiseen.

Joukkoliikenteen palvelutaso on alueella kohtalainen. 
Hankkeen toteutumisen myötä syntyvät uusi maankäyttö 
synnyttävät paineita liikenneyhteyksien ja joukkoliikenne-
tarjonnan parantamiseksi.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hankkeella ei ole elinkeinopoliittista merkitystä. Toteu-
tuessaan sillä on kuitenkin myönteinen vaikutus, koska 
uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti palvelujen mo-
nipuolistumiseen mahdollisesti Kantvikissa ja Kirkkonum-
men liikekeskuksessa.

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle asu-
miseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- 
tai vuokratuloja. Hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu, 
jos rakentaminen toteutetaan puu- ja massiivipuuraken-
teisina sekä lisäksi, jos kasvavan metsän pinta-ala kaavas-
sa maksimoidaan.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke monipuolistaa etenkin lähialueen asukkaiden vir-
kistysmahdollisuuksia. Asukasmäärän lisääntyessä pai-
neet Pilvijärven virkistyskäyttöön kasvavat.

Hankkeen käynnistyessä laaditaan luontoselvitys.
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