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Keskinen Kirkkonummi

havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksessa, lii-
kekeskustan pohjoispuolella ja koskee Rajanotkontien 
varrella olevaa ikäihmisten palvelutalokorttelia ja ruot-
sinkielisen päiväkodin korttelia sekä Rajakummunpuis-
ton ja osan Rajakummuntietä siltä osin kuin se on voi-
massa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisen tien 
alueeksi. Puistoalueen maanalaisen tilan tarpeellisuus 
selvitetään, mutta mitä ilmeisimmin sille ei ole tarvet-
ta. Suunnittelualue voi käsittää myös puiston pohjois-
puoleisen kerrostalokorttelin. Niin ikään kaavoituksen 
yhteydessä selvitetään puistoalueen alla osoitetun vä-
estösuojan tarve. 

Palvelukeskuskorttelin länsipuoliset yksikerroksiset 
asuinrakennukset sekä päiväkoti puretaan. Purettavien 
asuinrakennusten tilalle on tarkoitus sijoittaa asuin-
kerrostalorakentamista. Uuden asumisen soveltuvuus 
ikäihmisten tarpeisiin otetaan suunnittelussa huo-
mioon. Vastaavasti päiväkodin alueelle tutkitaan pal-
velujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman yri-
tystoiminnan sijoittumisen lisäksi asuntorakentamista.

Uudisrakentaminen palvelukorttelissa on oltava sopu-
soinnussa sekä palvelukeskuksen rakentamistavan ja 
lähiympäristön kanssa. Sama koskee päiväkodin pai-
kalle sijoitettavaa uutta toimintaa, joka ei saa aiheut-
taa merkittävästi lisääntyvää liikennettä alueella. 
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueelle 
toteutettava asuinrakentaminen edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten 
verkostojen alueella. Hanke ei esimerkiksi edellytä uutta 
katurakentamista. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä, lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Lindalintiellä 
ja Överbyntiellä pisimmillään 400 m etäisyydellä.  Kirkko-
nummen matkakeskus sijaitsee noin kilometrin etäisyy-
dellä alueesta. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista. Kaavoituksen aikana selvi-
tetään myös yritystilojen sijoittumista alueelle.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan ensisijaisesti olemassa olevien kort-
telien alueille eikä se siten vaaranna olemassa olevia 
yhteyksiä alueella. Puiston kehittämistä asukaslähtöisesti 
tutkitaan. 
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