
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hanke kytkeytyy Asemanseudun 2. vaiheen asemakaa-
vaan. Tavoitteena on mm. järjestää linja-autojen kaukolii-
kennepysäkit Munkinmäentielle.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä. Koska alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää 
se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella, sillä 
esim. alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä mm. 
bussien runkolinjojen ja läheisen Kirkkonummen matka-
keskuksen ansiosta. Riittävä määrä autopaikkoja on varat-
tava liityntäpysäköinnille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityiselle maalle. Hanke ei ole ensisijai-
sesti elinkeinopoliittinen, vaikka todennäköisesti uusien 
rakennusten alimpiin kerroksiin osoitetaan liiketilaa. Uu-
det asukkaat vaikuttavat myönteisesti liikekeskustan pal-
velujen monipuolistumiseen. Lisäksi hanke on ilmastopo-
liittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke sijaitsee matkakeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä, joukkoliikenteen solmukohdassa. Liikekeskustan 
alueelle laaditussa katujen ja pysäköintialueiden yleissuun-
nitelmassa on otettu huomioon kaikki kulkumuodot. Hank-
keessa otetaan huomioon edellä mainittu suunnitelma.
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Hanke sijaitsee Munkinmäellä ja Kirkkonummen liike-
keskuksessa sekä matkakeskuksen välittömässä lä-
heisyydessä, rantaradan eteläpuolella. Paikka on kau-
punkikuvallisesti näkyvä. Kaavamuutokseen kuuluva 
kortteli, jossa toimii market (Lidl) ja sinne on rakennet-
tu liityntäpysäköintialue (tilanne v. 2022). 

Matkakeskus on joukkoliikenteen merkittävin vaihto-
paikka ja solmukohta Kirkkonummella. Alueen maan-
käytön suunnittelussa painottuu toiminnallisuus ja 
käyttäjäystävällisyys, mutta myös rakennusten kau-
punkikuvallinen kestävyys ja edustavuus. Liikenne-
suunnittelu on keskeinen osa hanketta, sillä liikekes-
kustan ennustettu ajoneuvoliikennemäärän kasvu 

aiheuttaa alueella haasteita mm. liikennemelun tor-
junnalle. Alueelle sijoittuva toiminta ja etenkin asumi-
nen on toteutettava niin, ettei liikemelu haittaa tavan-
omaista elämää. 

Välittömästi matkakeskuksen läheisyydessä sijaitse-
van alueen maankäyttö on perusteltua muuttaa en-
sisijaisesti asumiseen ja keskeisen sijaintinsa ansiosta 
alueen rakentamisen volyymin on oltava riittävän teho-
kasta. Maanomistajien yhteistyönä on laadittu vuonna 
2019 valmistuneet vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat 
kaavoituksen lähtötiedoiksi. Ne esiteltiin yhdyskunta-
tekniikan lautakunnalle 12.12.2019 (§ 60).
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