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Hanke sijaitsee Upiniementien vyöhykkeellä, Kantvikin 
keskustan eteläpuolella, noin 4,5 kilometrin etäisyydel-
lä. Kuntakeskukseen on etäisyyttä hieman noin kah-
deksan kilometriä.

Alue sijoittuu Upiniementien ja Strömsbyn teollisuus-
alueen läheiselle Valkolammen rantavyöhykkeelle, jolle 
on toteutunut väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympäri-
vuotisia asuinrakennuksia. 

Tavoitteena on toteuttaa täydentävää ja korkea¬laa-
tuista asuntorakentamista siten, että alueen ympäris-
töarvot säilyvät. Rantavyöhykkeen ominaispiirteiden 
säilyttäminen edellyttää maankäytön yhteensovitta-
mista alueen maisema-arvojen kanssa. Tavoitteena on 
osoittaa lammen rannalle uimapaikka.

Kantvikin kehityskuvassa alueen tuntumaan on merkit-
ty virkistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita.

Tavoitteena on lisätä bussivuoroliikennettä Upinie-
mentiellä siinä vaiheessa, kun em. alueilla on riittävä 
väestömäärä. Valkolammenrannan kaava voidaan hy-
väksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lainvoimaisek-
si.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote kantakartasta
Alustava rajaus

Valkolammenkallio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Valkolammenkallio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Valkolammenkallion maankäyttö todennetaan vireillä 
olevassa Kantvikin osayleiskaavassa.
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Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää rinnatusten Kantvi-
kin osayleiskaavan laatimisen kanssa. Hanke on kunnan 
strategioiden mukainen mahdollistaen uutta pientaloasu-
mista. Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee melko lähellä sen lähialueelle toteutuvi-
en kunnallis¬teknisten verkostojen läheisyydessä. Tosin 
alueen saavutettavuus on tällä hetkellä kohtalainen ja 
hankkeen toteut-taminen edellyttää kunnallisteknistä ra-
kentamista. Hanke on kuitenkin kohtuullisin kustan-nuk-
sin liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja liiken-
neverkkoon edellyttäen, että kävelyn ja pyöräilyn yhteys 
toteutetaan Upiniementien varressa alueelle. Joukkolii-
kenteen palvelutason on kohtalainen. Kantvikin alueen 
kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen palvelutasoa 
on tavoitteena parantaa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisten omistamalle maalle. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen, sen sijaan hanke on ilmastopoliit-
tisesti perusteltu etenkin, jos rakentaminen toteutetaan 
puu- ja massiivipuurakenteisina.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä arvoja ja sen suunnittelussa on 
huomioitava ranta-alueen potentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys laaditaan. Edellä esitetyt asiat ja 
alueelle toteutettavat kulkuyhteydet monipuolistavat 
myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.
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