
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen toteutumisella on suuri merkitys liikekeskustan 
kehittymiselle, sillä uudet asukkaat mahdollistavat alueen 
palvelujen monipuolistumisen, mikä toteuttaa tavoitetta 
nostaa kuntakeskus palvelutasoltaan seudulliseksi.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 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, mikä on 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 sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeino-
poliittinen, vaikka mitä todennäköisimmin uusien raken-
nusten alimpiin kerroksiin osoitetaan vähäisesti liiketilaa 
mahdollistaen tai säilyttäen joitain kymmeniä työpaikko-
ja. Poliisin toimipisteen säilyttäminen Kirkkonummella on 
tärkeä tavoite. Uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistumi-
seen. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu hy-
vän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Korttelin rakennusten arkkitehtuurin ja rakennetun ym-
päristön tulee olla korkeatasoista keskeisen sijaintinsa an-
siosta. Uusien rakennusten kytkeytyminen kunnantaloon 
on tehtävä taiten.
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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa, Ase-
matien varrella ja matkakeskuksen välittömässä lähei-
syydessä koskien kahta keskeistä korttelia. Nykyinen 
virastotalokortteli suunnitellaan asuinrakentamiseen 
ja kivijalkakerroksiin sijoitetaan liiketilaa sekä tila po-
liisille. Samalla periaatteella kehitetään em. korttelin 
pohjoispuoleista liiketalokorttelia. Suunnittelun yhtey-
dessä tutkitaan myös toimistotilojen sijoittamista kort-
teleihin. 

Molemmat korttelit sijaitsevat liikekeskustassa kes-
keisellä paikalla ja kaupunkikuvallisesti ne kytkeytyvät 
kunnantalon lisäksi Ervastintien ja Asematien katumil-
jöisiin. Nykyinen aukio pyritään säilyttämään.

Vuonna 2016 ratkaistun Kirkkonummen liikekeskus-
tan ideakilpailun voittaneen Seneca-suunnitelman 
ratkaisua hyödynnetään korttelien suunnittelussa: 
tavoiteasettelussa korostuvat kaupunkikuvalliset ja 
toiminnalliset tekijät. Mitä todennäköisimmin molem-
pien korttelien rakennusoikeus kasvaa merkittävästi 
nykytilanteeseen, mikä edellyttää niiden laadukasta 
toteuttamista. Uusia asukkaiden määräksi on arvioitu 
noin sata. Pysäköinti on toteutettava kaupunkiympä-
ristön ehdoilla ja ensisijaisesti autopaikat on sijoitetta-
va Kirkkotallin pysäköintilaitokseen, joista korttelien 
käyttöön voidaan saada jopa 150 autopaikkaa.
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