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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Länsiväylän uuden liittymän kautta ohjataan ajoneuvo-
liikennettä liikekeskustaan. Sen toteuttaminen on mer-
kittävä liikenneturvallisuutta parantava hanke. Liittymän 
toteuttamisen myötä lakkautetaan liikenteelliseltä toi-
mivuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan haasteellinen 
Purokummuntien liittymä Länsiväylällä. Kunnan tavoit-
teena on nostaa uusi liittymähanke seuraavan kauden 
MAL-hankkeeksi. Lisäksi edellytykset rautatien etelä-
puoleisen Jeppaksen alueen asukkaiden kulkuyhteyksien 
järjestämiseksi liikekeskustaan ja Länsiväylälle paranevat 
huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen lähialueella. Hanke edellyttää jonkin verran uut-
ta katurakentamista sekä luonnollisesti uuden liittymän 
toteuttamisen, mutta hyvän saavutettavuuden alueen 
kiinnostanee elinkeinoelämää. Alueella joukkoliikenteen 
palvelutaso paranee, koska uuden liittymän kautta on tar-
koitus ohjata bussiliikenne Kirkkonummen matkakeskuk-
seen. Näin Munkinmäen tilaa vievän kaupan ja työpaikko-
jen alueen saavutettavuus paranee myös joukkoliikenteen 
näkökulmasta.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on ensisijaisesti elinkeinopoliittinen ja sen myötä lii-
kekeskustaan saadaan uutta ja kaivattua yritystoimitilaa. 
Lisäksi hanke edistää kunnan omistuksessa olevan, raken-
tamattoman yritystoiminnan tontin myyntiedellytyksiä.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeella ei ole virkistyksellisiä tavoitteita. Länsiväylältä 
avautuva näkymä yli olemassa olevan peltoaukean liike-
keskustaan säilyy suunnittelualueella. 
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Hanke sijaitsee Länsiväylän varrella ja Kirkkonummen 
liikekeskustaan kuuluvan Abrasinmäen alueella. Se on 
rantaradan eteläpuolella liikekeskustan läntisin osa, 
jonka nykyinen maankäyttö on tilaa vaativan kaupan 
ja yritystoiminnan aluetta. Myös tässä hankkeessa vah-
vistetaan olemassa olevaa maankäyttöä osoittamalla 
alueelle edellä kuvattua uutta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uusi liittymä Länsi-
väylälle, josta länsisuunnasta saapuva ajoneuvoliikenne 
liikekeskustaan on tarkoitus ohjata Abrasinmäentietä 
myöten. Uuden liittymän yleissuunnitelma on laadittu 
ja sen toteutumisen myötä vaikutetaan ennakoivasti 
Kirkkonummentien ja Länsiväylän eritasoliittymän län-
sisuunnan liikennemäärään, jonka on ennustetut kas-
vavan tuntuvasti. Lisäksi tavoitteena on bussiliikenteen 

ohjautuminen uuden liittymän kautta Kirkkonummen 
matkakeskukseen, mikä parantaisi sen palvelutasoa 
vaihtopaikkana. Munkinmäentien parantamisen yh-
teydessä on tarkoitus toteuttaa mm. kaukobussiliiken-
teen pysäkit asematunnelin kohdalla. Edellä kuvattu 
tarkoittaa, että nykyinen liikenneturvallisuudeltaan 
heikohko Purokummuntien liittymä Länsiväylällä pois-
tuu. Niin ikään hanke mahdollistaa rautatien eteläpuo-
leisen Jeppaksen alueen liikenteen järjestämisen Abra-
sinmäentielle.

Koska Länsiväylän uusi liittymä toimii liikekeskustan 
läntisenä sisäänkäyntinä, on Abrasinmäentien varrelle 
toteutettavat uudet rakennukset oltava rakennustaval-
taan edustavia. 
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