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havainnekuva/viistoilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Länsiväylän ja Purokummuntien risteysalueen liikennetur-
vallisuutta parantava tiesuunnitelma valmistunee vuonna 
2022 ja risteysalue parannettaneen vuonna 2023. Uudet 
risteysjärjestelyt ovat väliaikaiset. Länsiväylän uuden liit-
tymän (Pedersinportti) yleissuunnittelu ja YVA-tarkastelu 
on pantu vireille alkuvuonna 2022. Lisäksi edellytykset 
rautatien eteläpuoleisen Jeppaksen alueen asukkaiden 
kulkuyhteyksien järjestämiseksi liikekeskustaan ja Länsi-
väylälle paranevat huomattavasti nykytilanteeseen ver-
rattuna.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä.
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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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus
Hanke on ensisijaisesti elinkeinopoliittinen ja sen myötä 
liikekeskustaan saadaan uutta ja kaivattua yritystoimiti-
laa. Lisäksi hanke edistää kunnan omistuksessa olevan, ra-
kentamattoman yritystoiminnan tontin myyntiedellytyk-
siä. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän 
saavutettavuutensa ansiosta. 
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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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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022 (§ XXX). Se sijaitsee Länsiväylän varrella ja 
Kirkkonummen liikekeskustaan kuuluvan Abrasinmäen 
alueella. Se on rantaradan eteläpuolella liikekeskustan 
läntisin osa, jonka nykyinen maankäyttö on tilaa vaati-
van kaupan ja yritystoiminnan aluetta. Tässä hankkees-
sa vahvistetaan olemassa olevaa maankäyttöä osoitta-
malla alueelle edellä kuvattua uutta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden eritasoliitty-
män toteutumista Länsiväylälle, josta länsisuunnasta 
saapuva ajoneuvoliikenne liikekeskustaan on tarkoitus 
ohjata Abrasinmäentietä myöten. Eritasoliittymän to-
teuttaminen ajoittuneen 2030-luvulle ja sitä koskeva 
aluevaraussuunnitelma on laadittu ja sen toteutumisen 
myötä vaikutetaan ennakoivasti Kirkkonummentien 

ja Länsiväylän eritasoliittymän länsisuunnan liikenne-
määrään, jonka on ennustetut kasvavan tuntuvasti. 
Lisäksi tavoitteena on bussiliikenteen ohjautuminen 
uuden liittymän kautta Kirkkonummen matkakeskuk-
seen, mikä parantaisi sen palvelutasoa vaihtopaikkana. 
Munkinmäentien parantamisen yhteydessä on tarkoi-
tus toteuttaa mm. kaukobussiliikenteen pysäkit ase-
matunnelin kohdalla. Edellä kuvattu tarkoittaa, että 
nykyinen liikenneturvallisuudeltaan heikohko Puro-
kummuntien liittymä Länsiväylällä poistuu. Niin ikään 
hanke mahdollistaa rautatien eteläpuoleisen Jeppak-
sen alueen liikenteen järjestämisen Abrasinmäentielle.

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