
Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta verkostojen mahdollinen sanee-
raamistarve ja merkittävä uusi rakentaminen on ilmeistä. 

Alueen saavutettavuus on hyvä, sillä esim. joukkoliiken-
teen palvelutaso on alueella hyvä mm. läheisen matka-
keskuksen ansiosta. Jotta liikekeskusta olisi sekä asui-
nympäristönä että kaupallisesti vetovoimainen, on alueen 
liikennejärjestelyjen toimittava moitteetta. Edellisen joh-
dosta hankkeen vaikutukset liikekeskustan liikennejär-
jestelmään ovat merkittävät ja ne on selvitettävä kaavoi-
tuksen käynnistyttyä. Liikennehankkeiden toteuttaminen 
edellyttää, että vireillä oleva lukiokampushanke on eden-
nyt ja päätökset sen toteuttamisesta on tehty.  
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Kunnan omistamalle maalle toteutettavat asumiseen kaa-
voitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratu-
loja.

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka mitä 
todennäköisimmin muutamien uusien kerrostalojen alim-
piin kerroksiin osoitetaan vähäisesti liiketilaa mahdollis-
taen joidenkin uusien työpaikkojen syntymisen. Uudet 
asukkaat vaikuttavat myönteisesti Kirkkonummen liike-
keskustan palvelujen monipuolistumiseen.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Korttelin rakennusten arkkitehtuurin ja rakennetun ym-
päristön tulee olla korkeatasoista keskeisen sijaintinsa an-
siosta. 

Liikekeskustan liikennejärjestelmä edellyttää uuden ka-
dun, ns. keskusta kehäyhteyden toteuttamista. Se kytkey-
tyy sekä rautatien alittavaan uuteen katuun (Asemankaa-
ri) että Kirkkonummentien rakentamiseen nelikaistaisena 
nykyisestä kiertoliittymästä Länsiväylän eritasoristeyk-
seen saakka. Valtaosa liikekeskustan linja-autovuoroista 
on tarkoitus johtaa ns. keskustan kehäyhteyttä pitkin. 
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa, Ase-
matien varrella ja matkakeskuksen välittömässä lähei-
syydessä. Kaupunkikuvassa keskeiselle paikalle kaavoi-
tetaan uudet asuinkorttelit, joiden kivijalassa on myös 
liike- ja palvelutilaa. 

Nykyistä koulukorttelia rajaavat Kirkkotallintie, Wii-
kintie, Koulupolku ja Asematie. Kaavamuutoksessa 
osoitetaan Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan 
mukainen uusi katu, ns. keskustan kehäyhteys Kirkko-
tallintieltä Wiikintielle. Toteuduttuaan sitä käyttää val-
taosa bussivuoroista. 

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan 
kehittämiseen tähdännyt toimeksianto tuotti neljän 
eri suunnittelutoimiston laatimat maankäyttösuunni-

telmat, joita hyödynnetään korttelien suunnittelussa 
ensisijaisesti kuitenkin voittaneen ehdotuksen mukai-
sesti. Hankkeen tavoiteasettelussa korostuvat kaupun-
kikuvalliset ja toiminnalliset tekijät. Niin ikään pysä-
köinti on toteutettava kaupunkiympäristön ehdoilla. 
Liikenteen järjestäminen edellyttää merkittäviä toi-
menpiteitä liikekeskustaa laajemmalla alueella.

Liikekeskustan katujen yleissuunnittelun yhteydessä 
ilmeni, ettei voittaneen ehdotuksen (Seneca) liiken-
nejärjestelmä ollut toteuttamiskelpoinen ja sen takia 
alueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoista ideasuunnitel-
maa, jotka käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakun-
nassa (17.9.2020, § 97). Asemakaava mahdollistaa noin 
tuhannen uuden asukkaan sijoittuminen alueelle.
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