
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunta on priorisoinut Kirkkonummentien sillan rakenta-
mista, mikä on otettava huomioon kaavan aikataulua laa-
dittaessa.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Kirkkonummen liikekeskustan kehittymistä. Mikäli kaup-
pakeskuksen yhteyteen toteutetaan merkittävä määrä 
asuinrakentamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista.
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. 

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 liikennejärjes-
telmään ovat merkittävät ja ne on selvitettävä kaavoituk-
sen käynnistyttyä. 
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen, mutta toteutuessaan sillä on myön-
teinen merkitys Kirkkonummen liikekeskustan vetovoi-
maan ja kuntakuvaan. Elinkeinopoliittisesti hanke on mer-
kittävä, sillä kauppakeskuksen monipuolistuvat palvelut 
tulevat työllistämään joukon ihmisiä. Hanke vahvistaa 
tavoitetta liikekeskustan palvelutason nostamiseksi seu-
dulliseksi. Uudet asukkaat mahdollistavat alueen palvelu-
jen monipuolistumisen, mikä toteuttaa tavoitetta nostaa 
kuntakeskus palvelutasoltaan seudulliseksi. Lisäksi hanke 
on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuuten-
sa ansiosta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Kauppakeskuksen laajentamisella ei ole merkittävää vai-
kutusta alueen kevyenliikenteen kulku-yhteyksiin, vaikka 
Kirkkonummentien alittava galleriakäytävä ja Limnellin 
aukio liitettäisiin kauppakeskuksen. Kaup¬pakeskuksen 
ollessa suljettu kulkuyhteydet voidaan johtaa nykyisiä 
reittejä myöten kauppakeskuksen etelä- ja pohjoispuo-
litse. Kunnan tulee huolehtia, että kauppakeskuksen läpi 
kulkeva yhteys säilyy. Mikäli kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutetaan kulttuuri¬palveluja, ne lisäisivät kuntalaisten 
virkistysmahdollisuuksia. 
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.4.2020 
(§ 49). Hankkeeseen liittyviä viitesuunnitelmia on myös 
käsitelty kuntakehitysjaostossa ja kuntatekniikan lau-
takunnassa vuosina 2018, 2019 ja 2020. Lisäksi kunta ja 
maanomistajataho ovat solmineet asemakaavan käyn-
nistämissopimuksen.

Hanke koskee Kirkkonummen liikekeskustassa sijait-
sevaa Kirkkolaakson kauppakeskusta, jota suunnitel-
laan laajennettavaksi Limnellin aukiolle, osin rakenta-
mattomalle asuinkerrostalokorttelille ja mahdollisesti 
Kirkkonummentien uudistettavan rautatiesillan alle. 
Tavoitteena on liikekeskustan palvelutarjonnan mo-
nipuolistuminen ja vetovoiman parantaminen. Hank-
keessa tutkitaan myös mm. asuinrakentamista kaup-
pakeskuksen yhteyteen. Suunnittelualue rajautuu 
Asematiehen ja rantarataan sekä Kirkkolaaksossa 

kauppakeskuksen itäpuoleiseen kerrostalokortteliin, 
puistoon ja Saloviuksentiehen.

Toteutuessaan kauppakeskuksen laajentaminen ja 
asuntorakentaminen lisäävät ajoneuvoliikennettä ja 
sen vaikutukset liikekeskustassa selvitetään, kuten 
myös hankkeen kaupalliset vaikutukset. Keskeinen 
suunnitteluhaaste on alueelle sopiva uudisrakentami-
sen määrä ja sen vaikutus kaupunkikuvaan näkyvän 
sijaintinsa takia. Alueella pysäköinnin järjestämisessä 
huomioidaan niin asiakkaiden kuin asukkaiden tarpeet 
sekä kaupunkikuva.

Rautatiesillan uusiminen nelikaistaisena edellyttää 
tarkkaa suunnittelua ja se kytkeytyy kaavamuutok-
seen niin, että sillan suunnittelussa ja toteuttamisessa 
otetaan huomioon mm. kulkuyhteydet kauppakeskuk-
seen. Junien ja bussien matkustajien sujuvaan arkeen 
kuuluu myös helppo asiointi kaupallisissa palveluissa.
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