
Keskinen Kirkkonummi

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Länsiväylän kehityskäytävän vetovoimaisuutta. 
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen lähialueella. Hanke edellyttää uutta katurakenta-
mista sekä luonnollisesti uuden liittymän toteuttamisen. 
Hyvän saavutettavuuden alueen kiinnostanee elinkeino-
elämää. 

Alueella joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on elinkeinopoliittinen ja sen myötä Länsiväylän 
varrelle saadaan uutta liike- ja yritystoimitilaa. Lisäksi han-
ke on ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuu-
tensa ansiosta. 
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeella ei ole virkistyksellisiä tavoitteita. Keskeisen ja 
näkyvän sijaintinsa takia alueen uudisrakennusten julkisi-
vukäsittely on tehtävä taiten. Aluetta koskeva luontosel-
vitys laaditaan.
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suunnittelun aikana selvitetään, josko alueelle on mah-
dollista sijoittaa henkilöautojen kaasutankkausasema.
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havainnekuva/viistoilmakuva

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Tolsanportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Tolsanportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

§€

TOLSANPORTTI

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022 (§ XXX). Se sijaitsee rantaradan eteläpuo-
lella Tolsan junaseisakkeen läheisyydessä molemmin 
puolin Länsiväylää. 

Hankkeen tavoitteena on hyvän saavutettavuuden 
alueelle sijaitsevan Länsiväylän eritasoliittymän lä-
hiympäristön kehittäminen kaupan ja työpaikkojen 
alueena, joka kytkeytyy Tolsanjärven vireillä olevan 
asemakaavan pienehköön yritysalueeseen eritasoliit-
tymän tuntumassa. Suunnittelun alkuvaiheessa selvite-
tään hankkeen liikenteellinen toimivuus ja sen edellyt-
tämät liikennejärjestelyt.

Koska hanke sijaitsee lähellä Tolsan aseman pohjois-
puoleista asuntoaluetta ja hyvin näkyvällä paikalla 
Länsiväylälle, asettaa nämä tekijät uudisrakennusten 
ulkonäölle erityisiä vaatimuksia. Niinpä alueelle suun-
niteltavien rakennusten rakentamistapaan otetaan 
kantaa laadittavassa asemakaavassa kuten myös lähi-
luonnon toteuttamistapaan.
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