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1 Johdanto
Maankäytön kehityskuvassa kunnan maankäytön tavoiteltua kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti ja peri-
aatetasoisesti. Maankäytön kehityskuva on kunnan kehittämistavoitteet sisältävä strateginen suunnitelma.
Siinä korostuvat yhdyskunnan rakenteelliset kysymykset, kuten toimivuus, lisärakentamisen
sijoittumisperiaatteet, keskus- ja palveluverkon suunnittelu, liikenteen järjestelyt sekä yhdyskunnan
viherrakenteen kehittäminen. Kehityskuvan avulla voidaan erilaiset suunnittelutarpeet yksilöidä ja osoittaa
niiden ratkaisemiseen sopivat suunnitteluvälineet sekä ohjata suunnittelun sisältöä. Maankäytön
kehityskuva on pyritty laatimaan siten, että se voi toimia myöhemmin tehtävän kunnan yleisen
kehityskuvan osana.

Kehityskuvalla pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen sekä laaja-alaisen eri osapuolien välisen
keskustelun käymiseen periaateratkaisuista ja arvovalinnoista. Tämä on Kirkkonummen alueidenkäytön
suunnittelussa erityisen ajankohtaista, kun Helsingin metropolialueen kunta- ja yhdyskuntarakenteeseen
liittyviä kysymyksiä käsitellään. Kehityskuvatyössä tarkastellaan kuntaa sekä kokonaisuutena että osa-
alueina, joilla on toisistaan poikkeavat lähtökohdat ja olosuhteet. Lisäksi otetaan huomioon Kirkkonummen
rooli ja asema Helsingin metropolialueella. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa ne kunnan erityispiirteet ja
ominaisuudet, jotka erottavat Kirkkonummen muusta metropolialueesta, ja joihin liittyy sekä
kehittymismahdollisuuksia että lyömättömiä vahvuuksia.

Maankäytön kehityskuvalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia.
Kehityskuvakartalla esitetyt merkinnät ovat symbolisia eikä niitä tule tulkita aluevarauksina. Kehityskuvaa
on laadittu avoimesti ja vuorovaikutteisesti, jotta ratkaisuihin saataisiin laaja hyväksyntä ja sitoutuminen.

Kehityskuvalla määritetään:

• kunnan kehitys- ja kasvutavoitteet (esim. väestö, työpaikat, palvelu- ja keskusverkko) pitkällä
aikavälillä (vuoteen 2040 saakka)

• kasvun painopistealueet
• kasvun jakautuminen kunnan eri taajamiin / osa-alueisiin
• taajamien ja Kirkkonummen eri osa-alueiden profiilit ja ominaispiirteet.

Kehityskuvan laadintaa ovat Kirkkonummen kunnasta ohjanneet yhdyskuntatekniikan johtaja Jari
Tirkkonen, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kunnangeodeetti Anna-Kaisa Kauppinen ja
elinkeinotoimenjohtaja Kimmo Hyrsky. Kehityskuvakonsulttina toimi Pöyry Finland Oy (1.6.2014 lähtien
Ramboll Finland Oy), josta työhön osallistuivat maisema-arkkitehti Heidi Ahlgren, arkkitehti Pekka Mäkelä,
DI Pasi Rajala ja FM Arto Ruotsalainen.
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2 Suunnittelun lähtökohdat
Maankäytön kehityskuvan lähtökohtina ovat olleet Kirkkonummen kunnan strategiset suunnitelmat ja
päätökset, kunnan laatimat erilaisten kehityskuvien ja muiden suunnitelmien lähtöaineistot,
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunnalliset suunnitelmat, Helsingin seudun MAL-
yhteistyöhön1 liittyvät suunnitelmat ja sopimukset, KUUMA-kuntien2 kehityskuva-aineistot sekä
kehityskuvalle määritellyt aihekohtaiset tavoitteet.

Koska maankäytön kehityskuvan tavoitevuosi on pitkällä tulevaisuudessa, nähtiin tarpeelliseksi kartoittaa
erityisesti Helsingin metropolialuetta koskevia megatrendejä ja tulevaisuusskenaarioita, joihin myös
maankäytön suunnittelussa on syytä varautua (ks. esim. Metropolialueelle kestävä aluerakenne (2008);
Asumisen muutos ja tulevaisuus (2008); Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä
skenaariota (Trafi, 2014)). Näitä ovat mm.:

· ilmastonmuutoksen hillintä, erityisesti henkilöautoriippuvuuden vähentäminen sekä siirtyminen
vähähiiliseen yhteiskuntaan ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

· kaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistaminen
· elinympäristön laadun parantaminen, riittävän ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistaminen

ja edellytysten luominen työpaikkojen lisäämiselle
· väestön kasvu ja ikääntyminen; asuntokuntien määrän kasvu, asuntokuntien koon pieneneminen ja

asumiskonseptien moninaistuminen
· digitalisoituminen: älyliikenteen, -asumisen ym. lisääntyminen, verkkokaupan yleistyminen,

tuotteiden 3d-tulostaminen
· lähienergia eli energiantuotannon hajautuminen
· liikkumisen muuttuminen: ympäristöarvostusten nousu ja liikkumisen terveysnäkökulman

vahvistuminen voivat johtaa siihen, että kaupunkiympäristöissä ajokortin ja auton omistaminen
eivät ole samalla tavalla välttämättömiä. Robottiautot, sähköautot sekä autojen yhteiskäyttö/-
omistajuus voivat yleistyä. Keskusten ulkopuolisessa liikkumisessa henkilöauto kuitenkin säilynee
keskeisenä kulkutapana.

· kiristyvä julkinen talous.

2.1 Kehityskuvan väestösuunnite

Kirkkonummen väkiluku on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten ajan: vuonna 1980
asukasluku oli noin 20 000 ja vuoden 2014 alussa noin 38 000 asukasta. Asukasmäärä on kasvanut
merkittävästi ja samaan aikaan väestön ikääntyminen on havaittavissa, vaikka Kirkkonummi on saanut
muuttovoittoa etenkin lapsiperheistä.

1 MAL = Maankäyttö, asuminen ja liikenne
2 KUUMA-kunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja
Vihti
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Kuva1: Toteutunut väkiluvun kehitys Kirkkonummella. (lähde: Tilastokeskus)

Tilastokeskuksen väestöennuste perustuu ns. trendiennusteeseen, joka kuvaa väestön määrää
ennustevuonna, mikäli kehitys jatkuisi nykyisen kaltaisena. Trendiennuste ei huomioi esimerkiksi alue- tai
yhdyskuntapoliittisia päätöksiä tai maankäytön merkittävien uusien kasvualueiden avaamista.
Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan Kirkkonummella olisi vuonna 2040 noin 47 000 asukasta.

Kuva2: Tilastokeskuksen laatima trendiennuste vuoteen 2040 saakka.
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Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväksymä v. 2013) varaudutaan edelleen
voimakkaana jatkuvaan väestönkasvuun: vuonna 2010 Uudellamaalla oli noin 1,5 miljoonaa asukasta ja
vuonna 2035 asukkaita arvioidaan olevan lähes kaksi miljoonaa. Maakuntakaavassa ei esitetä
kuntakohtaisia kasvuennusteita, mutta seuduittain väestönkasvun arvioidaan jakautuvan aiempien vuosien
trendin mukaisesti niin, että KUUMA-seutu kasvattaa hiukan osuuttaan pääkaupunkiseudun kustannuksella.

Maankäytön kehityskuvassa varaudutaan Kirkkonummen asukasluvun kasvun jatkumiseen, ja vuoden 2040
väkiluku on isompi kuin tilastokeskuksen trendiennuste. Kirkkonummi on jatkossakin haluttu asuinkunta
kasvavalla Helsingin seudulla. Vuoteen 2025 saakka kehityskuvan väestösuunnite noudattaa vuonna 2011
hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman väestöennustetta ja vuoteen 2035 saakka vuonna 2013 hyväksytyn
vesihuollon kehittämissuunnitelman väestöennustetta. Vuosille 2035–2040 kasvun arvioidaan olevan noin
900 asukasta vuodessa (vastaa hieman yli 1,5 prosentin vuosittaista kasvua). Näin ollen Kirkkonummen
väkiluku on vuonna 2040 noin 57 000, eli noin 20 000 uutta asukasta vuoteen 2010 verrattuna.
Kehityskuvalla ohjataan maankäytön painepistealueita niin, että tulevina vuosikymmeninä itäisen
Kirkkonummen osuus kunnan väestöstä kasvaa. Taajamaväestön osuus kunnan väestöstä nousee myös
nykyisen trendin mukaisesti. Väestösuunnitetta tulkittaessa on syytä ottaa huomioon, että ohjelmoitua
kaavavarantoa on enemmän, esimerkiksi itäisellä Kirkkonummella noin 14 000–15 000 asukkaalle. Alueella
on siis potentiaalia suurempaankin väestönkasvuun, mutta osa ohjelmoidusta varannosta voi toteutua
vuoden 2040 jälkeen.

Väestön kasvutavoite perustuu todennäköisimpään maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymisen
skenaarioon, jossa rantarataa kehitetään rakentamalla kaupunkirata ainakin Espoon keskukseen saakka.
Kehityskuvassa varaudutaan myös Länsi/ESA-radan3 toteutumiseen sekä Kivenlahdesta Kirkkonummelle
suuntautuvan raideliikenteen kehittämiseen. Edellä esitettyjen raideliikenneratkaisujen mahdollistama
väestönkasvupotentiaali ei kuitenkaan sisälly kehityskuvan väestön kasvutavoitteiseen.

Taulukko 1. Kehityskuvan väestösuunnite osa-alueittain vuoteen 2040 saakka.

Keskinen
Kirkkonummi

Eteläinen
Kirkkonummi

Itäinen
Kirkkonummi

Pohjoinen
Kirkkonummi

Yhteensä

2010 15550 4200 8900 8350 37000
2015 16300 5000 10000 8700 40000
2020 18000 5600 13100 9000 45700
2025 18900 6000 14600 9300 48800
2030 19200 6100 15600 9400 50300
2035 19700 6400 16700 9700 52500
2040 20200 6700 20100 10000 57000

Väkiluvun kasvun ohella toinen merkittävä tekijä on väestön ikääntyminen. Seuraavassa taulukossa
esitetään tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen Kirkkonummen väestön eri ikäryhmien osuus.
Taulukossa 3 on arvio maankäytön kehityskuvan väestösuunnitteen mukaisen väkiluvun jakautuminen
ikäryhmittäin. Arvio perustuu tilastokeskukseen väestöennusteen mukaisiin ikäryhmäosuuksiin.

3 Länsirata = Espoo- Lohja taajamarata, ESA-rata = Espoo-Lohja-Salo oikorata
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Taulukko 2. Ikäryhmien osuus väestöstä vuosina 2013 ja 2040.

Ikäryhmä Ikäryhmän osuus väestöstä v 2013 Ikäryhmän osuus väestöstä v 2040

0-14 v 22 % 19 %
15-64 v 65 % 59 %
65-84 v 12 % 18 %
yli 85 v 1 4 %

Taulukko 3. Väkiluku ikäryhmittäin 2010-2040.

Ikäryhmä v. 2010 v. 2015 v. 2020 v. 2025 v. 2030 v. 2035 v. 2040
0-14 v 8500 8900 9850 10200 10250 10450 11100
15-64 v 24500 25450 28350 29750 30050 30800 33300
65-84 v 3650 5200 6850 7950 8700 9200 10100
yli 85 v 350 450 650 900 1300 2050 2500
yht. 37000 40000 45700 48800 50300 52500 57000

Kuva 3: Kehityskuvan väestönkasvutavoite vuonna 2040 (57 000 asukasta) sekä vuoteen 2050 saakka (65 000 asukasta).
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2.2 Asuminen

Asumisessa on jo viime vuosina ollut havaittavissa pienten asuntokuntien osuuden lisääntyminen. Tämä
kehitys on tapahtunut myös Kirkkonummella, missä yhden ja kahden henkilön asuntokuntien osuudet ja
absoluuttiset määrät ovat olleet nousussa.

Kuva 4: Asuntokuntien määrät ja koot Kirkkonummella 2005–2013. (lähde: Tilastokeskus)

Talotyyppejä tarkasteltaessa Kirkkonummi on vielä hyvin pientalovaltainen. Kerrostaloasuntoja sijaitsee
lähinnä kuntakeskuksessa sekä vähemmässä määrin Masalassa ja Kantvikissa.

Kuva 5: Kirkkonummen nykyiset asuinalueet talotyyppien
mukaan.
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2.3 Työpaikat

Kirkkonummella sijaitsevien työpaikkojen määrä on kasvanut 2000-luvulla lähes 15 %. Viime vuosina
työpaikkojen määrä on vaihdellut yhdentoista tuhannen molemmin puolin. Kirkkonummi on muiden
kehyskuntien tapaan elinkeinorakenteeltaan hyvin palveluvaltainen, sillä noin kolme neljäsosaa
työpaikoista kuuluu markkina- ja julkisiin palveluihin. Työpaikkamäärien ennustetaan kasvavan Helsingin
seudulla, ja esimerkiksi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa varaudutaan 250 000 uuteen työpaikkaan
vuoteen 2035 mennessä.

Kuva 6: Kirkkonummen työpaikat päätoimialoittain 2007–2011. (Lähde: Tilastokeskus)

Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuus on laskenut kunnan saaman muuttovoiton myötä noin 60 %:iin.
Kehitys on tyypillistä muillekin metropolialueen kehyskunnille, sillä työssäkäyntitilaston mukaan
Kirkkonummen, Nurmijärven, Keravan, Tuusulan ja Sipoon työllisistä yli puolet kävi töissä
pääkaupunkiseudun kunnissa. Pendelöinti on yleistä tulevaisuudessakin, vaikka työssäkäynnin ennustetaan
muuttuvan (esimerkiksi yleistyvä etätyöskentely). Tämän vuoksi on tärkeää, että Kirkkonummelta on
sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja että valtaosa väestöstä asuu toimivien joukkoliikenneyhteyksien
piirissä.
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Kuva 7: Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuuden kehitys 1993–2011. (Lähde: Tilastokeskus)

Kuva 8: Pendelöinti Kirkkonummella 1990–2011. (Lähde: Tilastokeskus)
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3 Suunnitteluprosessin vaiheet
Kirkkonummen maankäytön kehityskuvatyö laadittiin neljässä vaiheessa:

1. Työn käynnistäminen ja lähtötietojen kokoaminen
2. Lähtötietojen analysointi ja kehityskuvan tavoitteiden tarkempi määrittely
3. Kehityskuvaluonnoksen suunnittelu
4. Kehityskuvan ja toteuttamisohjelman laatiminen.

Kehityskuvan laadinnan yhteydessä järjestettiin Kirkkonummen päättäjille ja viranhaltijoille kaksi työpajaa.
Ensimmäisessä työpajassa (tammikuu 2014) käsiteltiin kehityskuvan tavoitteistoa ja toisessa työpajassa
(helmikuu 2014) kehityskuvaluonnosta.

Kuva 9: Kehityskuvan laadintaprosessi
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4 Työn tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet
Kehityskuvatyölle määriteltiin työn alkuvaiheessa tavoitteisto MALPE-jäsentelyn4 mukaisesti niin, että
maankäytön lisäksi asumisen, palvelujen, liikenteen ja elinkeinojen tavoitteet kytkettiin työhön niiltä osin,
kuin niillä on selkeä kytkentä kunnan maankäytön kehittämiseen. Kehityskuvan tavoitevuodeksi asetettiin
vuosi 2040. Tavoitteistolla pyrittiin nostamaan esiin Kirkkonummen luontaisia vahvuuksia kuten hyvää
sijaintia ja yhteyksiä pääkaupunkiseudulle, yhdyskuntarakenteen monimuotoisuutta ja kunnan eri osa-
alueiden vetovoimatekijöitä.

Kehityskuvan tavoitteita käytiin läpi kunnan päättäjille ja viranhaltijoille järjestetyssä tavoitetyöpajassa
9.1.2014. Työpajan workshopin ja keskustelujen perusteella maankäytön kehityskuvatyön tavoitteet
tarkentuivat.

4.1 Maankäyttö

· Tulevalla maankäytöllä täydennetään ensisijaisesti olemassa olevaa taajamarakennetta, edistetään
joukkoliikenteen käyttöä ja toteutetaan ilmastonmuutosta hillitsevää energiatehokasta
yhdyskuntarakennetta

· Maankäytön tavoitteena on kunnan, yritysten ja asukkaiden kannalta toimiva ja taloudellinen
yhdyskuntarakenne, joka luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle, joukkoliikenteen
johdonmukaiselle kehittämiselle ja yritystoiminnalle

– Kirkkonummea kehitetään monikeskuksisena:

– Kuntakeskusta kehitetään kaupunkimaiseksi; Masalaa ja Sundsbergia
pikkukaupunkimaisiksi; Veikkolaa ja Jorvasta kaupunkikylinä ja Kantvikia
merellisenä paikalliskeskuksena

– Asemaseutujen voimakasta kehittämistä jatketaan uudisrakentamisella

– Määritetään kehityssuunnat Kirkkonummen eri vyöhykkeille

– Säilytetään laajat kulttuuri- ja luontoarvojen kannalta arvokkaat aluekokonaisuudet ja
korostetaan niiden erityispiirteitä

– Tuetaan maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta. Yhdyskuntarakenteen hajautumista
hillitään suuntaamalla maaseudun rakentamista yhdyskuntarakenteellisesti edullisille
kyläalueille (mm. vesihuollon järjestäminen, joukkoliikenneyhteydet, palveluiden
saavutettavuus)

· Maankäytöllä tuetaan Helsingin seudun MAL-2020:n5 kehittämisvyöhykkeitä ja tavoitteita

– Rantaradan vyöhyke

– Länsiradan ja Turunväylän vyöhyke

– Metroon tukeutuva vyöhyke

– Lisäksi kehityskuvalla varaudutaan Kehä III:n vyöhykkeen kehittämiseen

4 MALPE = Maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot
5 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2020
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4.2 Asuminen

· Kirkkonummi tarjoaa laadukasta ja monipuolista asuinympäristöä eri väestöryhmien asumis-,
liikkumis- ja palvelutarpeet huomioon ottaen

– Alueellinen monipuolisuus

– Asuntotyyppien monipuolisuus ja pienten asuntojen kasvava tarve

– Pääosa asumisesta ohjataan lähelle palveluita

· Kehityskuvassa varaudutaan Kirkkonummen väestön määrän tasaiseen kasvuun sekä väestön
ikääntymisen aikaansaamiin asumisen kehittämistarpeisiin

· Kehityskuvalla ohjataan tulevaa asuntotuotantoa siten, että se

– parantaa Kirkkonummen elinvoimaisuutta

– edistää työvoiman saantia ja kilpailukyvyn edellytyksiä

– tukee sosiaalista eheyttä

– luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle ja kohtuuhintaiselle asumiselle

– vastaa tulevaisuuden asumisen megatrendeihin (esim. ekologinen asuminen,
moninaistuvat asumiskonseptit kuten ryhmärakentaminen tai asuinosuuskunnat)

· Ekologisen verkoston säilyttäminen ja hyvä tavoitettavuus asuinalueilta

4.3 Liikenne

· Kehityskuvalla vahvistetaan maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista ja tukeudutaan Helsingin
seudun ja Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman periaatteisiin

· Edistetään kestäviä liikkumismuotoja

– Tuetaan raide- sekä joukkoliikenteen käytön edellytyksiä ja vahvistetaan Kirkkonummen
aktiivista roolia Helsingin seudun joukkoliikenteen kehittämisessä

– Edistetään pyöräily- ja jalankulkuliikenteen edellytyksiä

· Osoitetaan toimivat kulkuyhteydet asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin (arjen sujuvuus;
toimivat, laadukkaat ja turvalliset matkaketjut)

– Kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen

– Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja taajama-alueiden kytkeminen raideliikenteeseen

4.4 Palvelut

· Julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta tuetaan kehittämällä Kirkkonummen kolmea
keskusta:

– Kuntakeskus (myös seudullinen eli läntisen Uudenmaan palvelukeskus)

– Masala (itäisen Kirkkonummen palvelukeskus)

– Veikkola (pohjoisen Kirkkonummen palvelukeskus)
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· Jorvaksen ja Inkilän aluetta kehitetään kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen alueena

· Palveluverkko pyritään rakentamaan taajamiin ja niiden läheisyyteen sekä junaradan ja muiden
tärkeiden joukkoliikenneyhteyksien ja väylien solmukohtiin (tavoitteena palveluiden
saavutettavuus myös ilman autoa /autoriippumattomuus)

· Keskusten kehittämisessä otetaan huomioon väestön ikääntyminen, asumistrendien muuttuminen
sekä eri väestöryhmien palvelutarpeet

· Viheralueisiin liittyvien palveluiden ja liikuntapalveluiden kehittäminen

· Merellisyyden, järvien ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen palveluissa ja matkailussa

4.5 Elinkeinot

· Vahvistetaan Kirkkonummen palvelutarjontaa ja asuinkuntaimagoa sekä lisätään kunnan
houkuttelevuutta uusien yritysten sijaintipaikkana

· Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen

· Maankäytön ja liikenteen ratkaisuilla tuetaan elinkeinoelämän kehittymistä:

– Varmistetaan riittävä ja monipuolinen yritys- ja työpaikka-aluetarjonta eri toimialojen
tarpeisiin

– Edistetään kaupallisten palvelujen kehittymistä niin, että huomattava osa päivittäisistä
palveluista hankitaan kotikunnasta

– Tuetaan start-up -yritysten ja muiden innovatiivisten pienyritysten sijoittumista
Kirkkonummelle

– Vahvistetaan Kirkkonummen kuntakeskuksen asemaa läntisen Uudenmaan seudullisena
palvelukeskuksena

– Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta painopistealueita ovat:

– Kuntakeskus - Vuohimäki

– Masala - Jorvas

– Veikkola - Kantvik ja Strömsby

– Sundsberg

– Lisäksi kehityskuvalla varaudutaan suurteollisuuden työpaikkojen siirtymiseen takaisin
Suomeen (deglobalisaatio) hyödyntämällä jo rakennettujen alueiden infra- ja
energiaverkostoja

– Maaseutuelinkeinojen tukeminen
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5 Maankäytön kehityskuvan sisältö

5.1 Kirkkonummen vyöhykkeet ja niiden kehittämisperiaatteet

Maankäytön kehityskuvan laadinnan pohjaksi Kirkkonummelle määritettiin neljä erityyppistä vyöhykettä.
Kullekin vyöhykkeelle on määritelty yleispiirteiset kehittämisperiaatteet. Kehittämisperiaatteilla ohjataan
maankäytön kehittämistä myös niillä alueilla, joita ei itse kehityskuvassa ole nostettu kasvualueiksi.

Kuva 10: Kirkkonummen maankäytön vyöhykejako
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5.1.1 Kasvuvyöhykkeet

Kasvuvyöhykkeet ovat alueita joille maankäytön
kehityskuvassa on osoitettu pääosa kasvavan
väkiluvun asunto- ja palvelutuotantotarpeesta
sekä työpaikka-alueet. Kasvuvyöhykkeet
tukeutuvat vahvasti seudullisiin
liikenneyhteyksiin ja erityisesti
raideliikenteeseen (rantarata ja mahdollinen
tuleva länsirata/ESA-rata).

Tärkein Kirkkonummen kasvuvyöhyke on
rantaradan ja Länsiväylän (kantatien 51)
vyöhyke, joka tukeutuu kaupunkiratana
kehitettävään rantarataan sekä tulevaisuudessa
entistä enemmän myös länsimetroon.
Länsiradan ja Turunväylän vyöhykkeen
kasvupotentiaali tulee korostumaan erityisesti
mahdollisen länsiradan toteutuessa Veikkolaan.

Länsiradan ja Turunväylän vyöhykkeen maankäytölliset kehittämisperiaatteet:

· Turunväylän kehittämisen kautta alueen liikenneyhteyksien parantaminen
· Alueen omaleimaisuuden korostaminen kaavoituksessa (esim. järvet, metsät, kulttuuriympäristöt)

ja keskustan kehittäminen ja tiivistäminen
· Veikkola pohjoisen Kirkkonummen kaupallisten ja julkisten palveluiden palvelukeskuksena
· Varautuminen ESA/länsiradan mahdollistamaan kasvuun
· Luonto- ja liikuntapalveluiden kehittäminen (Nuuksionportti)
· Turvataan viheryhteydet asuinalueilta laajemmille viheralueille

Rantaradan vyöhykkeen maankäytölliset kehittämisperiaatteet:

· Asemaseutujen voimakasta kehittämistä ja tiivistämistä jatketaan uudisrakentamisella
(Kuntakeskus, Tolsa, Jorvas, Masala, Luoma)

· Toiminnoiltaan sekoittuneet keskukset (asuminen, työpaikat, palvelut)
· Rakennetaan harkiten ja laadukkaasti erityyppisiä asuinalueita alueiden omaleimaisuutta

vahvistaen (esim. Kantvik)
· Turvataan viheryhteydet asuinalueilta laajemmille viheralueille
· Taajamien vehreys ja kaupunkikuvan kohentaminen
· Varautuminen Sundsbergiin tulevan raideyhteyden jatkon mahdollistamaan kasvuun (Sundsbergin

potentiaali)
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Kasvuvyöhykkeellä pääosa väestönkasvusta sijoittuu keskuksiin taulukon 4 mukaisesti.

Taulukko 4. Väestönkasvun sijoittuminen kasvuvyöhykkeen keskuksiin.

Keskus Väkiluku 2010 Väkiluku 2040
Kuntakeskus lähialueineen 15000 20000
Kantvik 2700 4700
Jorvas 900 3000
Masala ja Kartanonranta 6000 11000
Sundsberg ja Sarvvik 500 6000
Veikkola 5000 6200
Huom: Alueilla, erityisesti itäisellä Kirkkonummella ja Veikkolassa on merkittävästi suurempi
kasvupotentiaali, mikäli alueille suunnitellut raideliikenneyhteydet toteutuvat. Esimerkiksi Sundsberg-
Sarvvik alueella on potentiaali noin 15 000- 20 000 asukkaalle ja Pohjois-Kirkkonummella noin 12 000 -
13 000 asukkaalle. Lisäksi Masalan potentiaali on noin 15 000 ja kuntakeskuksen lähialueineen 25 000
asukasta.

5.1.2 Maaseutuvyöhykkeet

Maaseutuvyöhykkeenä on osoitettu alueet, jotka
ovat nyt ja tulevaisuudessa pääosin voimakkaan
maankäytön muutosten ulkopuolella olevia
kulttuuriympäristöjä. Alueilla erityisesti
maanviljelyn toimintaedellytykset säilytetään
hyvinä. Hajarakentamista vältetään kyläalueiden
ulkopuolella.

Maaseutuvyöhykkeen maankäytölliset
kehittämisperiaatteet:

· Rakentamisen keskittäminen olemassa
oleviin kyliin

· Arvokkaiden maisema-alueiden ja
rakennettujen kulttuuriympäristöjen
arvojen vaaliminen sekä arvokohteiden
ominaispiirteiden korostaminen tärkeää

· Yhtenäisten peltoalueiden säilyttäminen
maanviljelyyn (ilmastonmuutoksen tuomat
mahdollisuudet: kasvukauden
piteneminen, uudet viljelylajit)

· Maaseutuelinkeinojen erikoistumisen
tuotteissa ja palveluissa (esim. lähiruoka,
luomu, maatilamatkailu) tuomat
mahdollisuudet

· Vyöhykkeellä sijaitsee olemassa olevia tai potentiaalisia kohteita, jonne voidaan kehittää matkailua,
virkistystä tai vapaa-ajan palveluja. Esimerkkeinä rakennetun ympäristön arvokohteet, kuten
kartanot, sekä ulkoilualueet ja vapaa-ajan toimintojen alueet (esim. golfkentät ja ratsastustallit).
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5.1.3 Tärkeät yhtenäiset metsäalueet

Kehityskuvassa on osoitettu kunnan sisällä olevat
seudullisesti arvokkaat yhtenäiset metsäalueet. Metsät
muodostavat kunnan viherverkoston rungon ja ne ovat
tärkeä osa seudun ja kunnan ekologista ja virkistyksellistä
verkostoa.

Tärkeiden yhtenäisten metsäalueiden vyöhykkeen
maankäytölliset kehittämisperiaatteet:

· Säilytetään kunnan/maakunnan viherverkoston
selkärankana

· Virkistyskäyttö- ja suojeluarvojen korostaminen
· Luontomatkailu, hiljaiset alueet
· Rakentaminen metsäalueilla rajoitettua/vähäistä
· Vyöhykkeellä sijaitsee olemassa olevia tai

potentiaalisia kohteita, joihin voidaan kehittää
matkailua, virkistystä tai vapaa-ajan palveluja.
Esimerkkeinä mainittakoon Meikon alueen
kehittäminen sekä olemassa olevien
ulkoilualueiden kehittäminen.

5.1.4 Rannikko ja saaristovyöhyke

Rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen on osoitettu
kuuluvaksi ne Kirkkonummen kunnan merenrannan
alueet, joille ei ole kehityskuvassa osoitettu uusia
kasvualueita. Rannikkovyöhykkeen maankäytön
kehittämisen haasteena on hajanainen maanomistus sekä
vyöhykkeen sijainti suhteellisen kaukana palveluista.

Rannikko- ja saaristovyöhykkeen maankäytölliset
kehittämisperiaatteet:

· Mahdollisuutena kehittää retkeilyyn, virkistykseen
ja matkailukäyttöön houkuttelevia kohteita

· Tavoitteena lisätä kuntalaisten
virkistyskäyttömahdollisuuksia alueella

· Tärkeää kehittää yhteyksiä asuinalueilta
tärkeimmille virkistys- ja ulkoilualueille

· Voimakkaan maankäytön kehittämisen
ulkopuolista aluetta

· Vyöhykkeellä sijaitsee olemassa olevia tai
potentiaalisia kohteita, jonne voidaan kehittää
matkailua, virkistystä tai vapaa-ajan palveluja,

Nuuksio

Meiko

Porkkalanniemi

Keskusmetsä
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esimerkkinä mainittakoon Porkkalan merikylän pienvenesatama
· Upinniemen alueessa on kehittämispotentiaalia, joka tulee ottaa huomioon pitkällä tähtäimellä

5.2 Keskusverkko ja palvelut

Kirkkonummen vuoden 2025 keskusverkko noudattaa pääosin sen nykyistä rakennetta, jossa keskusverkko
muodostuu kolmesta keskuksesta:

- Kuntakeskus vahvistuu täydennys- ja lisärakentamisen myötä, ja sen asema Länsi-Uudenmaan
seudullisena palvelukeskuksena vahvistuu. Kuntakeskus on Kirkkonummen merkittävin julkisten ja
yksityisten palvelujen keskittymä.

- Masala on itäisen Kirkkonummen vahvistuva aluekeskus
- Veikkola on pohjoisen Kirkkonummen aluekeskus

Jorvas, Kantvik ja Sundsberg toimivat lähipalvelukeskuksina, joissa on hyvin saavutettavissa olevat
asumiseen liittyvät palvelut sekä mahdollisesti kaupallisia palveluita. Sundsbergistä voi kehittyä
monipuolisempi palvelukeskus kehityskuvan suunnittelujakson loppupuolella, mikäli alueelle saadaan
raideyhteys ja alueen asukasmäärä kasvaa riittävän suureksi. Sundsbergin tarkemmassa suunnittelussa
tulee ottaa huomioon vuoden 2040 jälkeinen tilanne siten, että keskeisille alueilla voidaan toteuttaa
tarvittaessa tiiviimpää kaupunkirakentamista. Toteutuessaan Sundsbergin palvelukeskus palvelisi uuden
kaupunginosan lisäksi mm. Sarvvikin ja kaakkoisen Kirkkonummen alueita. Sundsbergin alueen
väestönkasvupotentiaalin toteutuminen edellyttää merkittävää panostusta palveluinfrastruktuuriin
ja -tuotantoon. Inkilänportti täydentää kunnan kaupallisten palvelujen tarjontaa ja parantaa Kirkkonummen
palveluomavaraisuutta.

Maankäytön kehityskuva on hyvin yleispiirteinen strateginen suunnitelma maankäytön tulevista
painopistealueista, ja kehityskuvan suunnittelutarkkuudella voidaan määrittää ns. staattisten palveluiden
sijoittuminen tulevina vuosikymmeninä. Staattisia palveluita ovat esimerkiksi yläkoulut, terveysasemat ja
kirjastot. Välttämättömimmät julkiset palvelut sijoittuvat neljään keskukseen Kirkkonummen
kasvuvyöhykkeille. Aihetta käsitellään tarkemmin Kirkkonummen kunnan keväällä 2014 valmistuneessa
palveluverkkoselvityksessä.

Julkisen lähipalveluverkon vaikutuksia kestävään liikkumiseen selvittäneessä työssä (HSL 2011) määritetään
liikkumisen kannalta kohtuullisen tiheäksi lähipalveluiden verkoksi tilanne, jossa yksi toimipiste palvelee 5–
10 neliökilometrin aluetta. Näillä kriteereillä arvioituna voidaan todeta, että monikeskuksinen,
keskuksistaan tiivistyvä Kirkkonummi palvelee hyvin asukkaiden lähipalvelutarvetta. Ainoastaan Kantvik
sijoittuu etäämmälle varsinaisista keskuspalveluista, minkä vuoksi alueen ja kuntakeskuksen väliset
joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen yhteydet on turvattava.

Dynaamisia palveluita, eli asuinalueiden väestöpohjan muutoksista riippuvaisia lähipalveluita, joille
maankäytön muutoksilla on merkitystä, tulee tarkastella täydennettävien/uusien alueiden ohjelmoinnissa,
kun tiedetään tarkemmin lapsiperheiden ja ikääntyvien palvelutarpeet sekä nykyisen
palveluinfrastruktuurin kapasiteetti.

Kehityskuvassa asumisen painopistealueet sijaitsevat lähellä palveluita, mikä mahdollistaa asukkaille
sujuvampaa arkea ja pienempää liikkumistarvetta. Uutta rakentamista keskitetään asemaseuduille ja



KIRKKONUMMEN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 18

keskuksiin, jotta mm. lähikauppojen toimintamahdollisuudet paranevat, mikäli päivittäistavarakaupan
toimintarakenteissa ei tapahdu mullistavia muutoksia tulevaisuudessa esimerkiksi verkkokaupan
yleistymisen myötä. Vahvistuva ja eri kulkumuodoilla hyvin saavutettava kuntakeskus pystyy kilpailemaan
muiden Helsingin seudun seutu- ja kuntakeskusten kanssa erikoiskaupan ja muiden yksityisten palvelujen
sijoittumisesta.

5.3 Asuminen

Kehityskuvassa asuminen keskittyy voimakkaasti maankäytön kehittämisen painopistealueille.  Kaikissa
keskuksissa kaupunkirakennetta tiivistetään ja erityisesti asemanseuduista kehitetään tiiviitä, mutta
vehreitä keskuksia. Painopistealueen ulkopuolella on kylissä väljempää pientaloasumista. Kehityskuvassa on
nostettu neljä kyläaluetta kehittyviksi kyläkeskuksiksi. Näissä kylissä on mahdollisuus kehittää vesihuoltoa ja
muuta infrastruktuuria niin, että sinne voidaan osoittaa muita kyliä enemmän lisärakentamista.
Hajarakentamisen syntymistä vältetään ohjaamalla maaseudun uusi asuminen kyläalueille.

Kehityskuvan asuinaluetarjonnassa hyödynnetään Kirkkonummen vyöhykkeisyyttä ja alueellista
monipuolisuutta. Maankäytön kehittämisen painopistealueen sisällä asuinalueiden tyypit vaihtelevat
urbaanista keskusta-asumisesta, taajamien pienkerrostalojen ja muun yhtiömuotoisen asumisen kautta

omatonttiseen asumiseen. Eri alueiden
asuntotyyppien ja luonteen tarkempi
määrittely tapahtuu tarkemmassa
maankäytön suunnittelussa.
Asuinalueiden omaleimaisuus kumpuaa
kunkin alueen ominaispiirteistä,
historiasta ja luonnosta.

Varautuminen trendiennustetta
suurempaan väestönkasvuun,
asemaseutujen maankäytön voimakas
kehittäminen ja täydennysrakentaminen
luovat edellytykset vastata Helsingin
seudun yhteisvastuullisen
asuntopolitiikan tarpeisiin (ks. Helsingin
seudun maankäytön, asumisen ja
liikenteen toteutusohjelma MAL 2020).

Kuva 11. Kirkkonummen asuinalueiden
profiloituminen.
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5.3.1 Asuntotuotanto

Kaavoituksessa ja kunnan asuntopolitiikassa tulee luoda edellytykset asuntotyyppien monipuolisuudelle ja
kohtuuhintaiselle asumiselle.

Asuntotyyppien monipuolisuutta voidaan luoda esimerkiksi suunnittelemalla omapihaisia asuntoja
tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, kytkettyjä kaupunkipientaloja (townhouse), yhdistämällä keskuksissa
asumista ja kaupallisia palveluita samoihin rakennuksiin tai kortteleihin jne. Asuntotuotannossa tulee myös
varautua väestön ikääntymisen aikaan saamiin asumisen kehittämistarpeisiin (elinkaariasuminen6).

Kohtuuhintaisella asuntotuotannolla tarkoitetaan asumisratkaisuja, jotka ovat kokonaishinnoiltaan alueen
uudisasuntojen keskimääräistä hintatasoa selkeästi edullisempia asuntoja. Merkittävimpiä seikkoja, joilla
voidaan vaikuttaa asuntojen neliöhintoihin, ovat mm. riittävän tonttimaan saannin turvaaminen
kaavoituksella ja pysäköintinormien tarkastaminen siten, että erityisesti laitospysäköintiratkaisuissa
pysäköintipaikkojen määrä voidaan optimoida huomioiden mm. joukkoliikenneyhteydet.

Kohtuuhintaiset asunnot pitää nähdä mahdollisuutena tuottaa myös monipuolista asuntokantaa eikä ole
olemassa yhtä ainoaa mallia sen toteuttamiselle. Myös ns. puolivalmiiden asuntojen tuottamisella voidaan
luoda edellytykset kohtuullisille asumiskustannuksille ja erityisesti yksilöllisten asumisratkaisujen
huomioimiselle.  Tällaisesta rakentamisesta on esimerkki mm. Helsingin Arabianrannan loft-asunnoista,
joissa asukas osti raakatilan ja rakensi tai rakennutti itse huoneiston viimeistelyn.

Lisäksi asuntotuotannon on vastattava tulevaisuuden asumisen megatrendeihin, kuten ekologiseen
asumiseen, moninaistuviin asumiskonsepteihin (perheasuntojen lisäksi asuntoja sinkuille ja erityisryhmille,
loft-asunnot), ryhmärakennuttamiseen - tai ryhmärakentamiseen. Myös tarve pienemmille asunnoille
Helsingin seudulla kasvaa, jotta voidaan vastata Helsingin seudun kasvavien työntekijämäärien asumisen
tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa kerrostalorakentamisen suosion vahvistumista. Kerrostaloasuntojen
lisäksi pieniä asuntoja voidaan toteuttaa myös omapihaisina asuntoina. 7

5.3.2 Visioita asuinalueista ja kaupunkitiloista

Ohessa on esitetty visiokuvia mahdollisesta tulevaisuuden rakentamisesta Kirkkonummella. Kehityskuvan
visiona on, että kaikessa rakentamisessa Kirkkonummi profiloituu laadukkaan ekologisen rakentamisen
kuntana sekä ”puutarhakaupunginosilla” (ks. sivu 22). Tällä tavoin Kirkkonummen olisi mahdollista luoda
myönteistä imagoa ja erottua muista kehyskunnista. Kuntakeskusta ja kyläkeskuksia tiivistetään
täydennysrakentamalla tyhjiä tontteja, rakentamalla tonttien tyhjille alueille sekä tutkitaan mahdollisuutta
korottaa ydinkeskustan yksikerroksisia liikerakennuksia.  Visiokuvat (s. 20-21) ekologisesta rakentamisesta
on ryhmitelty rakennustehokkuuden mukaan.

Kuvat 12, 13, 14 ja 15 Visiokuvia erilaisista ekologisista asumismuodoista tulevaisuuden Kirkkonummella (s. 20-21).

6 Elinkaariasuminen= elämän mittainen asuminen
7 ks. esim. http://yksiopuutarhassa.fi/
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VISIOKUVIA: EKOLOGISTA KERROSTALORAKENTAMISTA

Kunta-
keskus

Muut
keskukset

Taajamat Kylät

VISIOKUVIA: TIIVISTÄ JA MATALAA ASUNTORAKENTAMISTA

Kunta-
keskus

Muut
keskukset

Taajamat Kylät



KIRKKONUMMEN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 21

VISIOKUVIA: EKOLOGISTA, YHTIÖMUOTOISTA PIENTALOASUMISTA
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Kantvikin aluetta kehitetään merelliseksi pikkukaupungiksi, joka profiloituu omanlaisena asuinpaikkana
Kirkkonummella.

Kuva 16. Kantvikinrannan ideasuunnitelmassa alueesta kehitetään tiivis, merellinen keskus (Olaste, Lasse 2014).

Kuntakeskusta ja muita kasvukeskuksia kehitetään käveltäviksi kaupunkikeskustoiksi. Tällä tarkoitetaan
mm. sitä, että keskustojen täydennysrakentaminen ja kaupunkikuvan kohentaminen suunnitellaan
huomioiden erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät.

- Alueet toteutetaan niin, että todelliset kävelyetäisyydet ovat lyhyitä mm. korttelirakentein jotka
mahdollistavat runsaasti vaihtoehtoisia kävelyreittejä

- Katuleveydet toteutetaan siten, että ylitykset ovat helppoja
- Ajonopeudet ja muut liikennejärjestelmät suunnitellaan siten, että liikennevaloja ei pääosin tarvita
- Katujen ylitykset pääosin tasossa, ei yli- tai alikulkuja vaikeuttamassa liikkumista (lukuun ottamatta

suuria vilkkaasti liikennöityjä teitä)
- Sekoittunut kaupunkirakenne, jossa palvelut ja asuminen sijaitsevat samassa korttelissa tai

kävelyetäisyydellä (tiivis kaupunkirakenne) luo edellytykset lähipalveluiden
säilymiselle/toteutumiselle

- Viihtyisyys ja jalankulkuympäristön miellyttävyys huomioitava suunnittelussa
turvallisuusnäkökohtien lisäksi.

Keskustoihin ja erityisesti kuntakeskukseen tulee suunnitella vehreitä kaupunkitiloja, katuympäristöjä ja
viheralueita. Keskusta-alueiden lähiympäristöjä kehitetään ”puutarhakaupunginosina”. Tämä tarkoittaa,
että alueilla on paljon vehreyttä: viheralueita, puistomaisia katuympäristöjä ja pihoja. Asuinalueilta tulee
olla hyvät yhteydet laajemmille viheralueille. Puutarhakaupunginosan rakennuskanta voi olla pientaloja tai
matalia kerrostaloja, rakennusten pihoille jätetään tilaa kasvillisuudelle. Myös tiivis kaupunkialue voi olla
luonteeltaan puutarhamaista. Tästä esimerkkinä on Helsingin Puu-Vallila jossa aluetehokkuus on 0,52.

Metsäisille selännealueille voidaan toteuttaa myös vehreitä metsäisiä kaupunginosia, joissa metsäluontoa
säilytetään piha- ja viheralueilla ja joille on ominaista runsas kasvillisuus.
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5.3.3 Rannat asuinalueina ja asukkaiden virkistyskäytössä

Kehityskuvassa on osoitettu Espoonlahden, Kantvikin sekä järvien rannoille alueita joita kehitetään asumis-
ja virkistyskäyttöön. Tarkoituksena on korostaa Kirkkonummen sijaintia meren äärellä ja nostaa
kuntakeskuksen pohjoispuolisen Kirkkonummen profiilia järvialueena sekä mahdollistaa rantojen parempi
saavutettavuus. Kehitettävien ranta-alueiden tulee olla liitettävissä kohtuullisin kustannuksin olemassa
olevaan tieverkkoon, joukkoliikennereitteihin ja kunnallistekniikan verkostoihin.

Kirkkonummen merellisyyttä korostetaan ja merenrannan käyttömahdollisuuksia vahvistetaan Kantvikin,
Sundsbergin ja Sarvvikin uusilla asuinalueilla. Alueilla voidaan tutkia merellisen asumisen mahdollisuuksia ja
myös merenrantojen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen on huomioitava tarkemmassa
suunnittelussa. Mikäli varuskunta olisi vetäytymässä, on Upinniemen alue potentiaalinen merellinen
asuinalue.

Kartassa esitettyjen asumiseen ja virkistyskäyttöön kehitettävien ranta-alueiden lisäksi myös merenranta-
alueiden Långvikista Porkkalaan hyötykäyttöä on syytä tutkia näiden alueiden lähtökohdat huomioon
ottaen.

Kehitettävien järvien ranta-alueille voidaan osoittaa virkistyskäyttöä erityisesti lähialueiden asukkaille ja
myös rantatonttien kaavoitusmahdollisuuksia voidaan tutkia.

5.4 Maankäyttö ja liikenne

Maankäytön kehityskuvaa on laadittu yhteen sovittamalla maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen
strategiset linjaukset. Kirkkonummen saavutettavuus maanteitse sekä kunnan kiinnostavuus asuinpaikkana
ja yritysten toimipaikkana paranivat kantatie 51:n moottoritien rakennuttua kuntakeskukseen saakka.
Tulevien vuosien tieliikenteen kehittämistarpeita ovat etenkin kuntakeskuksen ja Veikkolan välisen
tieyhteyden toimivuuden parantaminen, Turunväylän palvelutason ja liikenneturvallisuuden turvaaminen
välillä Veikkola-Kehä III, Veikkolan meluntorjunta sekä Palojärven eritasoliittymä. Kehä III:n osalta
Kirkkonummen tavoitteena on tien kehittäminen moottoritieksi 2020-luvulla.

Joukkoliikenteessä kunnan siirtyminen HSL:n8 tilaamaan liikenteeseen ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa
linjastosuunnitteluun helpottavat myös ihmisten liikkumista. Joukkoliikenne tukeutuu lähitulevaisuudessa
bussiliikenteeseen ja rantaradan lähiliikenteeseen. Joukkoliikenteen käytön edistämistä jatketaan
lähivuosina myös liityntäpysäköinnin ja vaihtopaikkojen kehittämisellä. Kuntakeskuksen ohella
liityntäpysäköintipaikat on toteutettu Tolsaan, Masalaan, Sarvvikiin ja Veikkolaan. Lisää liityntäpysäköintiä
tulee mm. kuntakeskukseen, Tolsaan ja Jorvakseen.

Kehityskuvalla edistetään kestäviä liikkumismuotoja kytkemällä kehitettävät taajama-alueet
raideliikenteeseen ja hyödyntämällä asemaseutujen rakentamismahdollisuudet. Maankäytön
kasvualustoiksi on valittu nykyiset joukkoliikennekäytävät ja niissä erityisesti olemassa olevat taajamat ja
kehitettävät raideliikenteen asemaseudut, joita tiivistämällä lisätään asukasmääriä ja siten tuetaan
raideliikenteen ja muun joukkoliikenteen käyttöä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen parantaa
joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiä ja siten vähentää ajoneuvoliikenteen tilaongelmia, jota Helsingin
seudun väestönkasvu aiheuttaa.

8 HSL = Helsingin seudun liikenne
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Pyöräilyn ja kävelyn edellytykset paranevat tiiviissä yhdyskuntarakenteessa kun asuminen ja palvelut
sijoittuvat lähelle toisiaan (ks. myös 5.3.2). Kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään mm. Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) mukaisilla metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienillä
kustannustehokkailla hankkeilla. Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on lisäksi osoitettu
pyöräilyn seudullinen pääverkko, johon kuuluu yhteysvälejä myös Kirkkonummella. Kehityskuvassa
seudullisesti tai kunnan sisäisesti tärkeiksi pyöräily-yhteyksiksi on osoitettu osuudet Espoo – kuntakeskus –
Siuntio, kuntakeskus – Kantvik, Kauklahti-Lapinkylä- Veikkola ja Veikkola –Nummela.

Maankäytön kehityskuvan toteuttaminen on vaiheistettu niin, että kasvu ohjataan kehittyvän rantaradan ja
bussiliikenteen vyöhykkeille. Tämä vastaa HLJ 2011:n raideverkon tavoitteellista kehittämispolkua, jossa
vuoteen 2020 toteutetaan Espoon kaupunkirata Leppävaara - Espoon keskus välillä. Hanke on
Kirkkonummelle tärkeä. Vuosien 2021–2035 välillä on mahdollista, että Espoo–Hista -rata toteutuisi ja
vuoden 2035 jälkeen toteuttavana olisivat Kirkkonummi-Siuntio lisäraiteet sekä raideyhteys Kivenlahdesta
Jorvakseen.

5.5 Viheralueet

Maankäytön kehityskuvassa kunnan viheralueverkosto muodostuu kolmesta laajasta yhtenäisestä
metsäalueesta (Meikosta, Porkkalanniemestä ja Nuuksiosta), Keskusmetsästä sekä näitä viheralueita
yhdistävistä viheryhteyksistä. Tarkemmassa maankäytönsuunnittelussa tulee ottaa huomioon
kehityskuvassa esitetyt viheraluejärjestelmän rungot ja turvata asuinalueilta yhteydet näille laajemmille
viheralueille. Kehityskuvassa osoitetut tärkeät yhtenäiset metsäalueet säilytetään pääosin
rakentamattomana.

Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata yhteydet asuinalueilta laajemmille viheralueille, viheralueiden
helppo saavutettavuus asuinalueiden sisällä sekä riittävien ja laadukkaiden viher- ja virkistysyhteyksien ja
viheralueiden määrä asuinalueiden sisällä. Luonnonläheisyys on yksi Kirkkonummen tärkeimmistä
vetovoimatekijöistä ja taajama-alueiden tiivistyessä asuinalueiden sisäisten viheryhteyksien ja
lähiviheralueiden (puistot ja taajamametsät) merkitys kasvaa. Kantvikin, Sundsbergin ja Sarvvikin alueita
kehitettäessä on myös mahdollista kehittää rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa
asukkaiden pääsy veden ääreen. Espoonlahden ympäristössä jatketaan Espoon puolelle toteutettavaa
merenrannan ulkoilureittiä myös Kirkkonummen puolella.

Virkistyskäytön lisäksi rakennemallissa osoitetut viheryhteydet ovat tärkeitä myös ekologiselta kannalta.
Riittävän leveät ja yhtenäiset viheryhteydet ovat eläinten kulkureittejä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Viheryhteyksien säilyttäminen on tärkeää myös riistan liikkumisen ja metsästyksen näkökulmasta.

Porkkalanniemen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulee mahdollisuuksien mukaan parantaa. Se voidaan
toteuttaa esimerkiksi osoittamalla uusia maa-alueita virkistyskäyttöön ja lisäämällä alueella rantaan
pääsymahdollisuuksia sekä ulkoilureittejä. Alueella tulee kehittää myös nykyisten virkistysalueiden
opastusta (alueille ja alueiden sisällä). Meikon alueen virkistyskäyttöä lisätään alueen ulkoilureittien
kehittämisellä, ottaen huomioon alueen luonnonsuojelulliset arvot ja niiden säilyminen. Nuuksio on jo nyt
seudullisesti merkittävä virkistysalue. Nuuksionportin kehittämispotentiaali kasvaa länsiradan/ESA-radan
toteutuessa.
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5.6 Työpaikka-alueet

Nykytilanteessa Kirkkonummen keskeisimmät työpaikka-alueet ovat kuntakeskus, Masala, Jorvas, Kantvik ja
Veikkola. Upinniemessä sijaitseva varuskunta on myös merkittävä työllistäjä. Kehityskuvassa kuntakeskusta,
Masalaa ja Veikkolaa vahvistetaan täydennysrakentamisella, mikä luo edellytykset myös työpaikkamäärien
kasvuun etenkin palveluissa.  Keskusten ulkopuolella kehitettäviä työpaikka-alueita ovat:

• Jorvas: palvelu, teknologia, tiva-kauppa (Inkilänportti), innovaatioympäristöt
• Masala: palvelut. Tämän lisäksi Geodeettinen laitos muodostaa paikallisen innovaatioympäristön.
• Kantvik-Strömsby: satama/veneilypalvelut, teollisuus
• Vuohimäki: teollisuus ja tilaa vievä yritystoiminta
• Veikkolanportti: kauppa ja yritystoiminta, Turunväylän liikennevirtojen kääntäminen

asiointivirroiksi

Vaikka maaseutuelinkeinojen ja alkutuotannon työpaikkamäärät ovat suhteellisen pieniä, niitä tuetaan mm.
ohjaamalla rakentaminen yhtenäisten peltoalueiden ulkopuolelle. Laajojen yhtenäisten peltoalueiden
säilyttäminen maatalouskäytössä mahdollistaa viljelytoiminnan jatkumisen elinvoimaisena Kirkkonummella.
Ilmastonmuutoksen myötä Kirkkonummen korkeudella saatetaan saada kaksi satoa vuodessa vuosisadan
loppupuolella (ks. esim. www.ilmasto-opas.fi). Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen luo edellytykset
erikoistua ja vastata tulevaisuudessa kasvavaan kysyntään luomu- ja lähiruokatuotannolla Helsingin ja
muun metropolialueen läheisyyttä ja suuren asukasmäärän kysyntää hyödyntäen. Kirkkonummen
maaseutuvyöhykkeillä on mahdollista kehittää myös maatalouteen liittyviä palveluita (maatilamatkailu,
maatilatorit, ratsastus tms.).

Ns. perinteisten työpaikka-alueiden ohella Kirkkonummella on potentiaalia edelleen kehittää virkistys-,
luonto- ja matkailupalveluja etenkin eteläisellä Kirkkonummella (golf, veneily, meri, laskettelu) sekä Järvi-
Kirkkonummella (luontomatkailu ja virkistys) ja Pohjois-Kirkkonummella (Nuuksionportti).

Kehityskuvan tavoitteeksi asetettiin Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuuden nostaminen noin 65 %:iin
vuonna 2040. Tämä tarkoittaa noin 6 500 uuden työpaikan sijoittumista kuntaan nykyisen 11 000 työpaikan
lisäksi. Työpaikka-alueiden ja keskustojen kaavoituksessa varataan riittävät aluevaraukset elinkeinojen
kehittämiselle ja kunnan elinkeinopolitiikalla edistetään yritysten ja muiden työllistävien toimijoiden
sijoittumista Kirkkonummelle. Keskustojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulisi myös selvittää
etätyöskentelyn tarpeita mm. yhteistiloihin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyen. Lisäksi pääteiden ja ratojen
varsien soveltuvuus työpaikka-alueiden reservialueina (esim. rakenteiden hyödyntäminen
meluntorjunnassa) on tutkittava kaavoituksessa.
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5.7 Kehityskuvakartta

Kehityskuvakartalle on koottu Kirkkonummen vyöhyke ja MALPE-teematarkastelujen perusteella
keskeisimmät asiat joiden pohjalta Kirkkonummen maankäyttöä kehitetään vuoteen 2040.

Kehityskuvakartalle esitetyt merkinnät ovat symbolisia eikä niitä tule tulkita aluevarauksina.

Kuva 17. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvakartan merkintöjen selitykset.
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Kuva 18. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040
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Kehityskuvan yhteenveto:

• Kehityskuvan mukaan Kirkkonummella on vuonna 2040 noin 57 000 asukasta ja noin 17 500
työpaikkaa, jolloin kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaa nykyisestä noin 60 %:sta noin 65 %:iin.

• Kasvu on ohjattu täydentämään ensisijaisesti olemassa olevaa taajamarakennetta, painottuen
keskiselle ja itäiselle Kirkkonummelle ja rantaradan vyöhykkeelle.

• Kehityskuvan mukainen yhdyskuntarakenne on eheytyvä, tiivistyvä ja taloudellinen. Sillä
vahvistetaan kunnan nykyisiä palvelukeskuksia.

• Asemaseutujen voimakkaalla kehittämisellä tuetaan joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
• Kirkkonummen monipuoliselle asumistarjonnalle sekä kohtuuhintaiselle asumiselle luodaan

edellytykset
• Laajat kulttuuri- ja luontoarvojen kannalta arvokkaat aluekokonaisuudet ja säilytetään.

Hajarakentaminen ohjataan yhdyskuntarakenteellisesti edullisille kyläalueille tai
joukkoliikenneväylien läheisyyteen

• Pohjoisella ja itäisellä Kirkkonummella on varauduttava pitkällä tähtäimellä uusiin
raideliikenneyhteyksiin

• Kirkkonummen sijaintia merenrannalla korostetaan ja rantaan pääsymahdollisuuksia lisätään
vahvistamalla Kantvikin aluetta ja Sundsbergin sekä Sarvvikin alueita osana nykyistä
yhdyskuntarakennetta. Kaukaisemmat ranta-alueet pyritään voimakkaammin saamaan asukkaiden
ja matkailijoiden virkistyskäyttöön.

Kirkkonummen vahvuuksia Helsingin seudulla ovat hyvät yhteydet Helsinkiin ja muualle metropolialueelle,
monipuolinen luonto, voimakas maaseutu, omaleimainen kulttuurihistoria sekä vireät keskukset. Tässä
työssä Kirkkonummen vahvuuksia pyritään korostamaan kehittämällä Kirkkonummen erityyppisiä alueita
niiden omia vahvuuksia korostaen. Vyöhykkeiden tunnistaminen auttaa kunnan tarkemman
maankäytönsuunnittelun kehittämistä kullekin alueelle sopivalla tavalla. Myös vyöhykkeiden sisällä tulee
tarkemmassa maankäytön suunnittelussa pyrkiä korostamaan alueiden omia vahvuuksia. Kehityskuvan
toteuttamisen myötä Kirkkonummesta kehittyy entistä monipuolisempi kasvukunta jossa on erilaisia
asumismahdollisuuksia, vahvat omat palvelut ja paljon työpaikkoja.
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6 Kehityskuvan toteuttaminen

6.1 Toteuttamisen vaiheet

Maankäytön kehityskuvan toteuttaminen perustuu ensimmäisessä vaiheessa olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydennysrakentamiseen. Kehityskuva tukeutuu olemassa olevaan
infraan ja suunnitteilla oleviin tieyhteyksiin. Pitäytymällä nykyisessä rakenteessa ja täydentämällä sitä
maltillisesti (ensimmäisessä vaiheessa asemanseudut ja Kantvik) pienennetään Kirkkonummen
hiilijalanjälkeä, hillitään ilmastonmuutosta sekä edistetään palvelujen saavutettavuutta ja niiden
järjestämistä. Keskustojen kehittämisellä uudistetaan ja parannetaan kaupunkikuvaa ja lisätään keskusten
houkuttelevuutta. Nykyistä rakennetta hyödyntämällä Kirkkonummi saavuttaa myös
yhdyskuntataloudellisia säästöjä verrattuna tilanteeseen, missä maankäytön kasvu perustuisi uudisalueiden
avaamiseen ja toteuttamiseen.

Kehityskuvan toisessa vaiheessa on syytä varautua raideliikenteen kehittämisen tuomiin mahdollisuuksiin
maankäytön huomattavalla tehostamisella Veikkolassa (osana Espoo-Hista-Veikkola-Nummela-Lohja
länsirataa) ja Sundsbergissa. Sundsbergin alue voi edelleen kehittyä Kivenlahden metron
liityntäliikenteeseen tukeutuen.

6.2 Toteuttamistoimenpiteitä

Maankäytön kehityskuva on strateginen suunnitelma toimivasta, kestävästä ja vetovoimaisesta
Kirkkonummen yhdyskuntarakenteesta. Kehityskuvan toteutuminen edellyttää tarkempiasteista
jatkosuunnittelua ja eri toimijoiden yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.
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Kehityskuvan toteuttaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

• Alueiden ja kohteiden osayleiskaavoitus, asemakaavoitus ja muu suunnittelu
kaavoitusohjelmien mukaisesti

• Kuntatason erillishankkeiden hyödyntäminen ja käynnistäminen, esimerkiksi

o arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

o ilmastopoliittinen ohjelma

o asuntopoliittinen ohjelma

o viheraluestrategia/-suunnitelma

o palveluverkkosuunnitelma ja palvelutuotanto-ohjelma

o elinkeinostrategia

o alueellisen energiahuollon, lähienergian ja uusiutuvan energian
mahdollisuuksien kartoittaminen

• Alueiden ja kohteiden markkinointi ja toimijoiden aktivointi (esim. yrittäjät ja
maanomistajat)

• Kehityskuvan huomioiminen maapolitiikassa ja maanhankinnassa

• Liikennehankkeiden suunnittelu ja edistäminen (rantaradan kehittäminen,
länsiradan/ESA-radan edistäminen, Metron jatkaminen länteen, Turunväylän
parantaminen, kevyenliikenteen yhteydet)

• Seudullinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta
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