
Keskinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Läheinen yhteiskampus ja siihen liittyvine Rovastinpuisto 
suunnitellaan yhteensopivaksi asemakaavan kanssa.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvis-
taen kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta verkostojen mahdollinen sanee-
raamistarve tulee ottaa huomioon. 

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. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on pitkälti yksityinen, mutta alueella on myös mer-
kittävästi yleisiä alueita ja kunnan maanomistusta. Toteu-
tuessaan alueen kehittymisellä on myönteinen merkitys 
Kirkkonummen liikekeskustan vetovoimaan ja kuntaku-
vaan. Elinkeinopoliittisesti hanke on merkittävä, sillä liike-
keskuksen monipuolistuvat palvelut tulevat työllistämään 
joukon ihmisiä. Myös uudet asukkaat mahdollistavat 
alueen palvelujen monipuolistumisen, mikä toteuttaa ta-
voitetta nostaa kuntakeskus palvelutasoltaan seudullisek-
si. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän 
saavutettavuutensa ansiosta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Liikealueella sijaitsevat suojeltavat rakennukset säilyvät 
kaupunkikuvassa. Merkittävä osa alueen nykyisistä ra-
kennuksista puretaan ja niiden tilalle nousee uudet. Suun-
nittelussa on pantava erityinen paino rakennusten ja ym-
päristörakentamisen laatuun. Olemassa olevat katu- ja 
kulkuyhteydet säilyvät nykyisillä paikoilla. Niin ikään esim. 
Rovastinpuisto uudistuvan kirjaston ja uuden lukion välis-
sä säilytetään.
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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kä-
sitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 76). 
Kaavamuutos sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa 
käsittäen kymmenen korttelia. Alue rajoittuu pohjoi-
sessa Överbyntiehen, lännessä Finnsbackan puistoon 
etelässä Kirkkotallintiehen ja idässä kirkon kortteliin. 
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan (24.10.2019, § 39) 
päätöksellä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävil-
lä. Kaavaehdotus ja julkisten alueiden yleissuunnitelma 
valmistuvat vuonna 2022. 

Alueen maankäytön uudistaminen pohjautuu keväällä 
2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskustan kilpai-
lutyyppisen toimeksiannon voittaneen ehdotuksen 
mukaisesti. Tavoitteena on merkittävä asukasmäärän 
nostaminen ja riittävät liiketilat. Kaavan valmisteluai-
neiston mukaisesti alueen asukasmäärä kasvaa liki tu-
hanteen. 

Suunnittelun keskiössä on toiminnallisuuden lisäksi 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ratkaisu, joka 
tarkoittaa esim. rakennusten arkkitehtuurin kestävyyt-
tä ja uudenlaisia pysäköintiratkaisuja. Kulttuurihistori-
allisesti merkittävän kirkon asema liikekeskustan maa-
merkkinä otetaan suunnittelussa huomioon. Kunnan 
tärkein julkinen paikka, Kirkkotori, suunnitellaan tori-
kaupalle ja erilaisten tapahtumien järjestämispaikaksi.

Kirkkotorin alueen kortteleiden toteuttamisjärjestys 
ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä. Mittava uusi 
rakentaminen mm. kortteleiden pihakansien alle si-
joittuvine pysäköintijärjestelyineen edellyttää tarkkaa 
talorakentamista ennakoivaa suunnittelua jo kaavoi-
tusvaiheessa kuten myös todellisen liiketilan tarpeen 
arviointi. Liikenteen järjestäminen edellyttää niin ikään 
merkittäviä toimenpiteitä liikekeskustan alueella.
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