
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Pitkällä aikavälillä Kirkkonummenportin eritasoliittymän 
risteysjärjestelyt Länsiväylällä on parantava ennustetun 
liikennemäärän kasvun takia.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen lähialueella. Hanke edellyttää jonkin verran 
uutta katurakentamista sekä luonnollisesti uuden työ-
paikka-alueen liittymän toteuttamisen, mutta hyvän 
saavutettavuuden alueen kiinnostanee elinkeinoelämää. 
Alueella joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä, sillä se si-
jaitsee vain noin 500 metrin etäisyydellä Kirkkonummen 
matkakeskuksesta.
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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 
alueen kehittämistä niin, että uusien tonttien kaavoittami-
sen myötä kunta saa myynti- ja vuokratuloja. Jerikonmäen 
liikuntaedellytykset säilyvät ja mahdollisuuksien mukaan 
paranevat. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perusteltu 
hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Länsiväylältä avautuva näkymä sen varrelle toteutettaviin 
yritysten rakennuksiin luovat kuntakuvaa Kirkkonummesta.
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan ja Län-
siväylän tuntumassa välittömästi Kirkkonummenpor-
tin eritasoliittymän eteläpuolella. Alueen nykyinen 
maankäyttö käsittä Jerikonmäen virkistysalueen ja 
Upiniementien länsipuolisen alueen, jossa toimii huol-
toasema, yritystoimintaa ja kunnanvarikko. Tässä 
hankkeessa vahvistetaan olemassa olevaa maankäyt-
töä laatimalle alueelle asemakaava. Alueen läpi kulkee 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys yhdistäen kuntakeskuksen 
ja Kantvikin toisiinsa. 

Hankkeen tavoitteena on edistää kuntakeskuksen työ-
paikkaomavaraisuutta sekä osoittamalla Jerikonmäen 
ulkoilualueelta toimivat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
lähiympäristöön. Lisäksi alueen kautta suunnitellaan 
seudullinen kävelyn ja pyöräilyn pääyhteys Länsiväylän 
eteläpuolella. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus selvit-
tää, josko kunnanvarikko sijoitetaan lopullisesti alueel-
le.

Hankkeessa tutkitaan Jerikonmäen ulkoilualueen ke-
hittämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteystarpeet 
liikekeskustan sekä Tolsanjärven asuntoalueen ja Peu-
ramaan välillä, lisäksi tilaa vaativan kaupan sijoittamis-
mahdollisuudet Upiniementien länsipuoliselle alueelle.

Koska hanke sijaitsee Länsiväylän ja Upiniementien 
varsilla, on toteutettavat uudet rakennukset oltava ra-
kennustavaltaan edustavia.  

Alustava rajaus

Jerikonmäki ja Sillantaus – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN KUVAUS

KESKINEN KIRKKONUMMI

§€

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

JERIKONMÄKI JA
SILLANTAUS

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Bro-Kolsarin osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI
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