
Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Musiikkiopiston toiminnan jatkuminen Villa Hagan päära-
kennuksessa tai toiminnan sijoittaminen uuteen paikkaan 
on ratkaistava ennen hankkeen käynnistämistä.
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Hankkeen strategisuus

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

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mikä taloudellisesti edullista, mutta 
toisaalta kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä voi 
syntyä vesihuollon saneeraamistarpeita. Paikka on hyvin 
saavutettavalla alueella välittömästi matkakeskuksen lä-
heisyydessä ja niinpä joukkoliikenteen palvelutason on 
alueella hyvä.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu kunnan omistamalle maalle, jolle mahdol-
lisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat tontti / ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. 

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka mitä 
todennäköisimmin uusien rakennusten alimpiin kerroksiin 
osoitetaan vähäisesti liiketilaa mahdollistaen muutamien 
uusien työpaikkojen syntymisen. Uudet asukkaat vaikut-
tavat myönteisesti Kirkkonummen liikekeskustan palvelu-
jen monipuolistumiseen.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Villa Hagan pihapiiri rakennuksineen säilyvät suojelukoh-
teena. Paikka on ainutlaatuinen liikekeskustassa kuvas-
taen hienosti kirkonkylän rakkennushistoriaa. Rakennus-
ten käyttötarkoitus tulee olla ensisijaisesti avoin asukkaille 
ja kuntalaisille.

4

41 42

havainnekuva/viistoilmakuva

€

Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, Kirkkonummen lii-
kekeskustan keskeisellä paikalla Asematien varrella 
ja matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ta-
voitteena on muuttaa nykyisen terveyskeskuskortteli 
asuinrakentamiseen, tosin rakennuksen alimpaan ker-
rokseen osoitetaan myös vähäisesti liiketilaa Asema-
tien varrelle. Hankkeeseen kuuluu myös terveyskes-
kuskorttelin länsipuoleinen kerrostalokortteli, jonka 
maankäyttö halutaan uudistaa kokonaisuudessaan.

Uudet kerrostalokorttelit kytkeytyvät asemanseutuun 
ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään Villa Hagan 
pihapiiriin. Villa Hagan päärakennuksessa toimii tällä 
hetkellä Kirkkonummen musiikkiopisto ja sen varasto-
rakennuksessa on liike- ja työtiloja. Pitkällä aikavälillä 
musiikkiopiston siirtyy toisaalle ja hieno rakennus va-
pautuu muulle toiminnalle kuten vaikkapa yhdistysten 

käyttöön. Molemmat rakennukset osoitetaan suojelta-
viksi nykyisen kaavan mukaisesti. Niin ikään korttelin 
pohjoispuolinen Villa Hagan puisto säilytetään.

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan 
kehittämiseen tähdännyt toimeksianto tuotti neljän eri 
suunnittelutoimiston laatimat maankäyttösuunnitel-
mat, joita hyödynnetään korttelin suunnittelussa ja eri-
toten voittanutta ehdotusta. Tavoiteltu rakennusoikeus 
on merkittävä ja se mahdollistaa suuren määrän uusia 
koteja kortteleihin. Hankkeen tavoiteasettelussa koros-
tuvat kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tekijät. Niin 
ikään pysäköinti on järjestettävä taiten ja sijoitettava 
ensisijaisesti laitokseen siten, että ratkaisu on kaupun-
kikuvallisesti kestävä. Vuonna 2020 valmistuu aluetta 
koskeva ideasuunnitelma, jonka mukaisesti asemakaa-
va laaditaan.
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