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Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustassa kes-
keisellä paikalla Keskustan urheilupuiston ja Jokirin-
teen oppimiskeskuksen välittömässä läheisyydessä. 
Niin ikään matkakeskus sijaitsee kävelyetäisyydellä. 
Alue käsittää Kirkkolaakson pohjoisimman korttelin ja 
se rajautuu Kirkkolaaksonpuistoon. Ensisijaisena ta-
voitteena on tehostaa rakentamista voimassa olevan 
asemakaavan rivitalotontilla. Kaavamuutos käsittää 
Vanhaa Rantatietä voimakkaasti rajaavan kerrostalon, 
jonka alimmassa kerroksessa oleva vähäinen liiketilaa 
säilytetään.

Kaavamuutos koskee koko korttelia, sillä molempien 
asuintonttien pysäköintijärjestelyt kytkeytyvät toisiin-
sa. Pysäköinti järjestetään yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnan 19.1.2017 (§ 5) hyväksymän autopaikkamitoi-
tuksen mukaisena.

Korttelin toteutuminen on kaupunkikuvallisesti tär-
keää liikekeskustassa. Niin ikään pysäköinti on ratkais-
tava kaupunkikuvan ehdoilla. Korttelin maankäytön 
muutoksen myötä Kirkkolaakson alueen ilme muuttui-
si yhtenäisemmäksi vahvistaen liikekeskustan ja Kirk-
kolaakson vetovoimaisuutta asuin- ja palveluympäris-
tönä. Korttelin rakentamistavan ja -periaatteiden tulee 
olla yhteensopiva voimassa olevan asemakaavaan lä-
hiympäristö- ja rakentamistapaohjeen kanssa.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Alueelle to-
teutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, joka edis-
tää kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten 
verkostojen alueella. Hanke ei esimerkiksi edellytä juuri 
lainkaan uutta katurakentamista ja se sijaitsee hyvin saa-
vutettavalla alueella. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä mm. bussien runkolinjojen kulkiessa alueen vä-
littömässä läheisyydessä. Lisäksi Kirkkonummen matka-
keskus sijaitsee ainoastaan noin 500 metrin etäisyydellä 
alueesta. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä elin-
kieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen, mutta 
kuntakeskuksen asukasmäärän kasvu edistää liikealueen 
palvelujen monipuolistumista. Lisäksi hanke on ilmastopo-
liittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke toteutetaan olemassa olevan korttelin alueelle 
eikä se siten vaaranna olemassa olevia yhteyksiä alueella. 
Hankkeen maankäyttötavoitteet on yhteen sovitettava 
hyvän kaupunkikuvan varmistamiseksi.
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